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Puheenjohtajan palsta
PIENIÄ ISÄNMAALLISIA TEKOJAOsallistuin JP 27:n Perinneyhdistyksen

kesäretkelle. Kuljimme jääkärien ja-
lanjäljissä pitkin Latvian metsiköitä.

Sinne muutaman jääkäriksi koulutettavan suo-
malaisen nuoren taival katkesi. Heidän unel-
mansa vapaasta Suomesta säilyi ja toiset veivät
hankkeen kunniakkaaseen päätökseen. Urheita
poikia ja isoja isänmaallisia tekoja.
Samaan meillä ei ole tarvetta, mutta mahdolli-
suuksia ja kysyntää pienille isänmaallisille
teoille on. Tarkoitan esimerkiksi kuluttajalii-
kettä, joka ehkä selkeimmin ilmenee tänä päi-
vänä lähiruoan suosimisena. Ajatusta voi ke-
hittää kaikkiin hankintoihin. Ostetaan niiltä,
jotka noudattavat kansainvälisen oikeuden
yleisesti tunnustettuja periaatteita. Ostetaan
niiltä, jotka kunnioittavat eurooppalaisen mal-
lin mukaisia kansalaisoikeuksia. Ostetaan niil-
tä, jotka eivät polje työläisten elinehtoja. Toisin
sanoen ostetaan niiltä, jotka käyttävät samoja
pelimerkkejä kuin me käytämme. Kun asetam-
me hankinnoissamme kokonaisedullisuuden
halvimman hinnan edelle, voimme onnitella
itseämme pienistä isänmaallisista teoista. Kun
riittävän moni kuluttaja tekee samoin, maail-
masta voi tulla vähän inhimillisempi ja oikeu-
denmukaisempi.
Eväät tähän hupenevat kuitenkin vauhdilla.
Raha on aikanaan kehitetty vaihdannan väli-
neeksi. Tänä päivänä maailmalla liikkuvan oi-
kean perusrahan, kuten käteisen, määrä vastaa
yhden kuukauden osuutta maailman vuotui-
sesta bruttokansantuotteesta. Perinteiset
pankkiluotot, kuten asunto- ja yrityslainat,
vastaavat kolmen kuukauden BKT:tä ja arvo-
paperiluontoiset lainat yhden vuoden BKT:tä.
Nopeasti paisuva virtuaalirahan määrä on nyt
yhdentoista (11) vuoden maailman bruttokan-
santuotteen suuruinen. Pelaamme kaksilla ko-
likoilla. Kuitenkin varat ja velat lasketaan yk-
sillä ja samoilla pelimarkoilla. Kuvitteleekohan
joku vielä, että ihan oikealla työllä ja liiketoi-
minnalla pystytään oikeasti hallitsemaan ja
kuittaamaan tämä ns. keinotteluraha?

Luen mökillä Mirka Lappalaisen väitöskirjaa
amiraali Lorentz Creutzista. Kirja auttaa ym-
märtämään Ruotsin suurvallan kehittymistä ja
1600-luvun sääty-yhteiskunnan muotoutumis-
ta. Perintöjärjestelmämme kehittyi tuona aika-
na, ja vuoden 1734 perintökaaren periaatteet
elävät ihmisten ajattelussa edelleen vahvasti.
Lorentz Creutzin aikana perillinen oli 30-vuo-
tias eteenpäin pyrkivä nuorukainen, joka laittoi
perintövarat kiertämään ja tuottamaan ja otti
ohjat vahvasti käsiinsä. Tämän päivän perillinen
on 65-vuotias eläkeläinen, jolla on jo kaikki tar-
vitsemansa eikä virtaa asioiden ohjailuunkaan
ole jäljellä kovin paljon. Perintövarat jäävät
makaamaan ja yhteiskunta jähmettyy. Samalla
kun päättäjät askartelevat eläkeläisten työllis-
tämiseksi vaikka bonuksin, voimme tässäkin
venyä pieniin isänmaallisiin tekoihin. ”Yksi
ylitse -periaate” siirtää perinnön lapsenlapsille
ja he niitä rahoja tulevat tarvitsemaan oman
elämänsä ja yhteiskunnan pyörittämiseen.
Tätä kirjoittaessani Edward Snowden testaa
vapaan maailman rajoja Moskovan lentoase-
man transit-halliin juuttuneena. Mathias Rust
testasi vapaan maailman rajoja lennollaan
Moskovaan 1987 ja loikkasi teollaan kuuluisuu-
teen. Paljastamalla USA:n salaisia kansioita
Snowden on onnistunut herättämään sadat mil-
joonat uutisia seuraavat kansalaiset eri puolilla
maailmaa oivaltamaan, että kybersodan uhka on
todellinen. Laajamittainen kybersota on jopa
mahdollinen. Voin kuvitella meidän olevan siinä
taistossa vahvoilla. Meillähän on viikko viikosta
kasvava informaatioteknologian huippuammat-
tilaisten reservi: 2000-luvun itP 27.
Tätä lukiessanne kesää ja mätäkuun rippeitä
on vielä hiukan jäljellä. Loikoillaan silmät puo-
liummessa kesämökin verkkokeinussa ja anne-
taan mielikuvituksen lentää. Miksi Google on
rakentanut valtavan tietokonekeskuksen Ha-
minaan ja miksi venäläiset ostavat mökkitont-
teja itärajan tuntumasta strategisista paikoista
ja miksi puolustusvoimat on pystyttänyt kor-
kean maston sinne välimaastoon? Mitä itära-
jallamme ihan oikeasti on tekeillä?

5.7.2013
Markus Uomala

Puheenjohtaja
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Toimituksen pöydältä

KAKSI NÄKÖKULMAAVanhankirkon puistikossa paljas-tettiin 31.10.1920 suurin juhlalli-suuksin pääkaupungin valtauk-sessa kaatuneiden suojeluskuntalaistenhautamuistomerkki ja saksalaisten soti-laiden sankaripatsas. Vapaussodan In-validien Muistosäätiön julkaisemassakirjasessa ”Vapaussodan muistomerkitHelsingissä” kerrotaan, että tapahtumas-sa oli läsnä valtioneuvoston, sotilas- jasuojeluskuntapäällystön, kaupunginval-tuuston ja yliopiston edustajia. SuomenValkoisen Kaartin soittokunta esitti Beet-hovenin hymnin ja yhteisesti laulettiinJumala ompi linnamme –virsi. Paljastus-tilaisuuden yhteydessä järjestettiin myössotilasparaati, johon otti osaa sotaväkeäja osastoja Helsingin suojeluskunnasta.Helsingin Sanomat kirjoitti tapahtumastaseuraavana päivänä: ”Sumuisen harmaaja sateinen päivä ei voinut eilen ehkäistäWanhan kirkon puistossa oleville sankarihaudoille pystytettyjen merkkien paljastusjuhlallisuutta muodostumasta vaikuttavaksi ja mieleenpainuvaksi isänmaalliseksi tilaisuudeksi. Jo aikoja ennen kuin juhlallisuuksien piti alkaa, olituhatlukuinen yleisö täyttänyt kaikki läheiset katukäytävät voidakseen olla läsnä tässä tilaisuudessa.”
Tänä keväänä runsaasti mediahuomiotasaanut taitelija Kaisa Salmen yhteisölli-nen taideteos veti liki kymmenentuhattaihmistä Lahden Fellmanin puistoon.Helsingin Sanomat uutisoi tapahtumastamm. seuraavaa: ”Tällä paikalla sijaitsi95 vuotta sitten Suomen sisällissodansuurin vankileiri. Tälle paikalle ahtautuivappuna 1918 jopa 30 000 antautunuttapunaista, monet perheineen ja hevosineen, koko omaisuus mukanaan. Voittajan kenttäoikeus jakoi kuolemantuomioita, ja suuri osa täällä olleista päätyi

Hennalan kasarmeille. … Tunnin pituinen performanssi alkoi Kaisa Korhosenlaulamalla Työväen Marseljeesin ensimmäisellä säkeistöllä ja päättyi meidän kaikkien tuhansien yhteisesti laulamaan Uusi aika –marseljeesiin, jonkasanat ovat Heikki Salon.”
Kaisa Salmi halusi elävällä monumentil-laan johdattaa suomalaisia kunnioittamaanaseelliseen vallankumoukseen venäläistenbolševikkien johtamina ryhtyneitä kapi-nallisia. Tälle Leninin viitoittamalle tielleSalmen innosti Väinö Linnan mielikuvi-tukseen perustuva ”Täällä Pohjantähdenalla” ja Yrjö Kallisen vankileirimuistelmat.Jopa muutkin kuin vasemmiston edustajaterehtyivät mukaan tähän tunteita hyväksi-käyttävään propagandatapahtumaan miet-timättä lainkaan, miten vuonna 1918 val-lankumoukselliset joutuivat Lahden länsi-puolelle ja miksi heidät piti vangita.
Leninin johtamat bolševikithan onnistuivatorganisoimaan ensimmäisen maailmanso-dan aikana vallankumousliikkeitä ympäriEurooppaa. Koska Suomi oli Venäjän vallan-kumouksen tärkein tukialue, oli bolševikkienvaikutus täällä erityisen suuri. Vaikeuksiatosin aiheutti Suomessa jo toimiva parla-mentaarinen demokratia, joka tuolloin kan-salaisoikeuksiltaan oli maailman kehittynein.
Aseellinen vallankumous ei tahtonut milläänkäynnistyä, koska maltilliset sosialide-mokraatit eivät halunneet turvautua väkival-taan, ja koska kaikki työväenliikkeen laki-aloitteet oli eduskunnassa hyväksytty, mu-kaan lukien torpparilaki, joka tosin pääsi toi-seen käsittelyyn vasta vapaussodan jälkeen.
Fellmanin pellolla olivat ne vallankumouk-selliset, jotka jo marraskuun suurlakon aika-na olivat tappaneet ja ryöstäneet aseettomiakansalaisia. Pellolle päätyivät ihmiset, jotkaolivat valmiita aseellisesti levittämään maa-ilmanvallankumousta yhteistyössä venäläis-ten kanssa. Kun parlamentarismia puolusta-neet hallituksen joukot voittivat, alkoivat
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kaikki Etelä-Suomessa olevat punaiset ve-täytyä ihannemaalleen Venäjälle. Suuriaaseistettuja laumoja alkoi vyöryä itää kohti,ja sekasortoa lisäsivät punaisten mukanakulkevat naiset ja lapset. Anthony Upton ontodennut: ”Perääntymiseen liittyi ryöstely jamurhaamisaalto, koska tappion kärsineetpunaiset kohdistivat raivonsa kehen tahansa tielleen sattuneeseen kovaonniseen kansalaiseen.”
Itään matkaavat ryöstivät karjaa sekäpolttivat mennessään rautatieasemia,kirkkoja, pappiloita, kartanoita ja navet-toja karjoineen. Täysin tuhottiin Vam-malan kauppala, Syrjäntaan kylä, Metsä-kansan kylä ja Vesilahden pitäjä.
Vaasan senaatti julkaisi taisteluidentauottua vakavan vetoomuksen maanelintarviketuotannon käynnistämiseksi.Senaatti totesi: ”Venäläiset ja heihin liittyneet anarkistit ovat laajoilla alueillaryöstäneet siemenet, hevoset ja työvälineet, vieläpä polttaneet talot ja murhanneet niiden haltijoita”, ja kehotti maata-lousväestöä yhteisvoimin pitämään huol-ta siitä, että kaikki pellot tulevat kylve-tyiksi. Kevätkylvöt vaikeutuivat ja jäivätosittain tekemättä, koska punaiset ryösti-vät eteläisessä Suomessa kaikki löytä-mänsä hevoset. Jos punaisia ei olisi py-säytetty Lahden edustalla, Kotkassa jaKarjalan kannaksella, olisivat kevätkylvötjääneet kokonaan tekemättä. Suuri osahevosista katosi, ja löydettyjenkin palaut-taminen kesti monissa tapauksissa kylvö-kauden yli. Pelkästään saksalaiset pelasti-vat Lahden edustalla 4 000 hevosta.
Suomi oli maailmansodan takia aloittanutelintarvikesääntelyn hyvissä ajoin taatak-seen ruoan riittävyyden. Vuoden 1917 ai-kana 115 paikkakunnalla vallankumouk-sellisten organisoimat maatalouslakot oli-vat pahentaneet elintarvikepulaa. Va-paussodan lopussa punaisten tuhoamatruoantuotannon edellytykset aiheuttivatnälänhädän koko Suomessa, ei vain van-

kileireillä. Vasta valtionhoitaja Manner-heimin organisoima USA:n vilja-apu jou-lukuussa 1918 toi helpotusta puutteeseen.
Mielestämme ei ollut siis mitenkään pe-rusteltua kunnioittaa Fellmanin pellollepäätyneitä vallankumouksellisia laajallakansankokouksella. Asiallisempaa olisiollut kiittää hallituksen joukkoja maail-manvallankumouksen pysäyttämisestä jamaan itsenäistymiseen johtaneista rat-kaisuista.
Tapahtuman järjestäjä, taiteilija KaisaSalmi korosti, että kokoontumisen kan-tava teema oli sovinto. Sovintoa oli turhayrittää tehdä toistamiseen. Sovintohansyntyi jo silloin, kun entiset punakaarti-laiset liittyivät yhteiseen taisteluun Neu-vostoliittoa vastaan talvisodan koittaessa.Moraalisesti olisi kuitenkin oikein, jospunaisten perintöä vaalivat toteaisivat,että punaiset olivat väärässä ja antaisivattunnustuksen hallituksen joukoille oi-keasta tilannearviosta vaikeana aikana.
Se toinen näkökulma – aikalaisten esit-tämä – kulminoituu Vanhankirkon puis-tossa 31.10.1920 itsenäisyyssenaatin jä-senenä tunnetun Alexander Freyn lausu-miin sanoihin: ”Toisessa hautakammiossa, jonka muistokiven vastikäänpaljastimme, lepää oman maamme poikia. Selvästi tajuten, mitä velvollisuusheiltä vaati, he vapauden ensimmäisenaamunkoiton sarastaessa riensivät vapauttajain avuksi ja lämpimällä sydänverellään todistivat uskollisuutta kotikaupunkiaan ja synnyinmaataan kohtaan.” Tätä muistoa vaaliaksemme meseisomme kunnianosoituksissa Vanhan-kirkon puistossa, emme Fellmanin pel-lolla – ja Vapaussoturien muistomerkinluo toivotamme tulevina juhlapäivinämukaan kaikki ne, joille historiallinen to-tuus on tärkeämpää kuin tunteisiin ve-toava propaganda.

Jyrki Uutela & Nina Schleifer
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HELSINGIN SUUR
POMMITUKSET
HELMIKUUSSA 1944Kokoonnuimme 9.4.2013 katso-maan kattavaa kuvakoostettaHelsingin suurpommituksista.Esitelmöitsijämme erikoistutkija MarttiHelminen on työskennellyt 35 vuottaHelsingin historian parissa kaupungin-arkistossa. Ensikosketuksen suurpom-mituksiin Helminen sai, kun hänen äitinsäkertoi lapsilleen jännittäviä tarinoitaTöölössä kokemistaan suurpommituksis-ta, ja kun tuolloin Ostrobotnian lähelläsijainneen Suomalaisen Yhteiskoulunopettajat muistelivat, miten neuvosto-pommittajat tuhosivat koulun.
Helsingin kaupunki ja Helsingin Ilma-torjuntarykmentti järjestivät Pohjois-esplanadilla Jugendsalissa vuonna 1994”Ilmatorjuntavoitto 1944 – Helsinkipelastui” –näyttelyn, jonka pystyttämi-sessä Helminen oli aktiivisesti mukana.Lähinnä TK-miesten ikuistamat kuvatkoottiin suurimmaksi osaksi Puolustus-voimien kuva-arkistosta. Näyttelyn pys-tytys oli suuri urakka, sillä Helminenjoutui kollegoineen lajittelemaan kaikkiyhdessä nipussa olleet noin 200 kuvaaosoitteittain kuvasta tunnistettavien koh-teiden perusteella. Valokuvat suurpom-mituksista olivat tuolloin ensi kertaa jul-kisesti nähtävillä, minkä seurauksenasyntyi suoranainen ”kansainvaellus”Jugendsaliin 90 000 ihmisen tutustuessanäyttelyyn.
Suurpommitusten 60-vuotisjuhlavuonnahelmikuussa 2004 julkistettiin Helmisenja Asko Lukanderin koostama kirja Helsingin suurpommitukset helmikuussa1944 (WSOY). Vuonna 2014 helmikuustatoukokuuhun on tarkoitus pystyttääaiheesta taas näyttely Kaupungintalonala-aulaan.

Martti Helminen vertasi esityksensäalussa dramaattisesti Helsinkiä ja Dres-deniä, joihin pudotettiin suunnilleen sa-ma määrä pommeja. Vailla ilmatorjuntaaollut Dresden tuhoutui lähes täydellisesti,kun Helsingissä tuhoutui 109 rakennustaja vaurioitui 325. On arvioitu, että kuol-leita oli Dresdenissä ainakin 40 000 (joi-denkin arvioiden mukaan jopa 200 000)ihmisten menehtyessä mm. pommisuo-jiin, joista loppui happi. Helsingissä kuoli150 henkilöä ja 365 haavoittui. Tämähuomattava ero johtui Helmisen mukaanhuolellisesta valmistautumisesta ja on-nistuneesta ilmatorjunnasta Helsingissä.
Vielä vuonna 1939 pommikoneitaseurattiin kuulo- ja näköhavaintojen pe-rusteella. Vuonna 1943 saatiin ensim-mäiset tutkat Saksan avustuksella, ja ko-ko Ilmatorjuntarykmentti koulutettiinuudestaan evl Pekka Jokipaltion johdolla.Helminen ihmettelikin, koskahan Saksanavun merkitys tunnustetaan. Viljaa jaelintarvikkeita tuotiin 1942-1943 yksin-omaan Saksasta, ja myös aseita saatiinSaksan kautta.
Kun Churchill ja Roosevelt antoivat Te-heranissa Stalinille vapaat kädet pom-mittaa Helsinkiä, alkoi Helsingissä huo-lellinen varustautuminen pahimpaan.

Pommituksissa tuhoutunutta Kaartin kasarmia.
 Valok. teoksesta "Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944" s. 74
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Uudet tykkipatteristot sijoitettiin loista-valla tavalla kehämäisesti kaupungin ul-kopuolelle. Sulkuammunta- ja valonhei-tinjärjestelmät luotiin: ei ollut tarkoitusampua koneita alas vaan estää niiden tu-lo pommitustehtäviin Helsingin ylle.Kolmen sairaalan alle louhittiin lisää ti-loja, olipa jopa Stockmannin alapuolellaensiaputiloja. Korkeavuoren pääpaloase-man kallioluolassa oli johtokeskus ”Tor-ni”, joka sijoitettiin tärkeiden viestiyh-teyksien takia Helsingin puhelinyhdis-tyksen naapuriin.
6.2.1944 oli kohtalokas ilta. Osa lukuisis-ta sotavuosien aiheettomista ilmahäly-tyksistä turhautuneista helsinkiläisistäuskoi, ettei pommeja tulisi enää eikä ha-keutunut suojaan. Kaisaniemen urheilu-kentälläkin urheiltiin, ja suurin osa nuo-rista meni lautarakenteiseen pukukop-piin, jossa ratapihalle tarkoitetut pommitsilpoivat nuoria ja tappoivat kolme. En-simmäisen pommituksen jälkeen alle 16-ja yli 60-vuotiaita kehotettiin poistumaankaupungista.
TK-kuvaajat tallensivat kuvia Helsingintuhoista. On kuitenkin paljon alueita,joista ei ole kuvan kuvaa. Tutkijat ovatkinpohtineet, onko joitakin kuvia kadonnuttai hävitetty. Etelä-Helsinki ja puu-Vallilakärsivät pahimmat tuhot, kun taas kau-pungin läntinen puoli, kuten Töölö, kärsiverrattain vähän. Monista kuvista heijas-tuu suuri inhimillinen kärsimys, muttaHelminen totesi, että Albertinkadun jaBulevardin kulmassa sijaitsevan Neuvos-toliiton suurlähetystön tuhoutuminenherätti myös vahingoniloisia tunteita.Neuvostoliiton vaatimassa seikkaperäi-sessä selvityksessä todettiin, että Helsinkioli jaettu sammutuslohkoihin. KeravanVPK:n saapuessa sammuttamaan paloamitään ei ollut tehtävissä. Talo oli myösrakenteensa ja sisustuksensa suhteentuntematon paloviranomaisille, jotka ei-vät olleet saaneet suorittaa palotarkas-tuksia lähetystössä.

Suurpommitukset tapahtuivat kolmessaaallossa: 6.-7.2., 16.-17.2. ja 26.-27.2.1944. Pommitusten jälkeen väestön-suojeluviranomaiset laativat ns. pommi-tuhokartan. Lähes jokainen pommi onmerkitty kartalle ja analysoitu pommila-jeittain pois lukien Taka-Töölön lohkonpommit. Jokaisesta kolmesta suurpom-mituksesta laadittiin lisäksi lentoreitti-kartta, johon merkittiin tutkilta saatujentietojen pohjalta jokaisen hyökänneen vi-holliskoneen reitti kellonaikoineen jalentokonetyyppeineen. Pommituslennol-le lähteneitä koneita oli yhteensä 2 120,joista osa eksyi matkalla. Helsinkiäpommitti 2 007 konetta, jotka pudottivat16 490 pommia. Tehokkaan ilmatorjun-nan ansiosta Helsingin keskustan alueel-le osui pommeja kuitenkin vain noin 670eli alle 5 % pudotetuista. Myös yhteistyöTallinnan ja Suursaaren tutka-asemienkanssa auttoi. Edellä mainitussa Helmi-sen ja Lukanderin kirjassa on kerrottumielenkiintoisia tietoja, kuinka Helsinginpuolustajat keksivät uusia tapoja har-hauttaa vihollista.

Tuhojen minimoimisessa auttoivat myösväestönsuojelu-, kuljetus- ja sairaanhoi-to-organisaatiot, jotka mm. ”Helsinginpelastajaksikin” mainittu Pekka Jokipal-tio oli ansiokkaasti järjestänyt. Myös il-masuojelukoulutusta annettiin koko so-dan ajan.

Kartta Helsinkiin osuneista pommeista.
 Valok. teoksesta "Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944" s. 243
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Mielenkiintoinen esitys innosti useansuurpommituksen kokeneen jäsenemmemuistelemaan nuoruusaikojaan. Olli Vuoriooli 6.2.1944 lomalla yksiköstään ja oli Ad-lonissa viettämässä iltaa. Hälytyksen alet-tua hän juoksi seuralaisensa kanssa Ka-sarminkadun pommisuojaan koko häly-tyksen ajaksi. Erityisen mieluinen muistooli turvaa hakevan seuralaisen tiivis pai-nautuminen hänen kylkeensä.
Raili Louhisola puhui pommituksen ai-kana Tunturikadulla puhelimessa ren-nosti jalat pöydällä ja lensi paineaallonvaikutuksesta toiselle puolen huonettapommin osuessa lähelle ja hajottaessaikkunat. Hän juoksi pommisuojaan ker-tomaan, että taloon oli osunut ja varoit-tamaan, että ovet olivat auki. Toinenmuistikuva oli Kalastajatorpalla viete-tyistä juhlista. Hälytyksen alettua vieraatsiirtyivät kellariin 12 tunniksi iltapuvuis-sa ilman syömistä ja juomista. Aamullakuorma-autot veivät juhla-asuiset vieraat40 asteen pakkasessa kotiin.
Liisa Hongisto vietti 1944 abiturienttike-vättään ja on niitä harvoja, jotka ovatsuorittaneet ylioppilaskirjoitukset Lep-pävaaran kansakoululla, koska kirjoituk-sia ei saanut pitää Helsingissä. MaybeRautio muisti olleensa suurpommitustenaikana pommisuojassa, mutta oli kirjoit-tanut viimeisenä suurpommituspäivänä

päiväkirjaansa: ”Nyt en viitsinyt mennäpommisuojaan  olin koko yön kotona jayritin nukkua, vaikka oli kova meteli.”
Erkki Pekki oli 14-vuotias ensimmäisensuurpommituksen aikana eikä osannutpelätä. Se oli lapsen mielestä aikuistenhassutusta. Kun pommituksessa tuli tau-ko, hän lähti heti pihalle kavereidensakanssa. Uhkarohkeimmat kiipesivät talonkatolle etsimään sirpaleita.
Seija Jokipaltio muisteli ensimmäistäsuurpommitusta, jonka aikana sisaruksetmenivät Mehiläisen talossa sijainneestakodistaan väestönsuojaan. RisteävälleHesperiankadulle osunut pommi katkaisikaasuputken, ja kaasua valui kellarissaolevaan väestönsuojaan aiheuttaen heilleja parillekymmenelle muulle kaasumyr-kytyksen. Kaikki kuitenkin toipuivatmyrkytyksestä Punaisen Ristin sairaalas-sa.

Nina Schleifer

Ilmasuojelun Siltasaaren lohkon henkilökunta,
kuvassa mukana jäsenemme Maybe Rautio
(takarivissä toinen vasemmalla katsomassa
alaspäin).
 Valok. teoksesta "Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944" s. 243

Martti Helminen seurassaan suuresti
arvostamansa evl Pekka Jokipaltion tyttäret
Seija Jokipaltio (vasemmalla) sekä LeenaMaija
Jokipaltio
 Valok. Nina Schleifer
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HANS KALM 
VAPAUSSOTURI
JA VAIHTOEHTO
LÄÄKÄRI

Vapaussodan päättymisen 95-vuo-tispäivän kunnianosoitusten jäl-keen kokoonnuimme kuuntele-maan tohtori Jaakko Heinämäen esitystäHans Kalmista. Heinämäki tuntee aiheenperinpohjaisesti. Hän on kirjoittanutkaksi kirjaa: Hans Kalm, vapaussoturi javaihtoehtolääkäri sekä vähän laajenne-tun vironkielisen käännöksen HansKalm: eesti mees kahes vabadussojas,joka jaettiin ilmaiseksi kaikille elossaoleville Suomi-pojille.
Heinämäki kiinnostui Hans Kalmista,koska hänen isänsä palveli Martin Ek-strömin komppaniassa, jossa oli mukanamyös mm. Alvar Aalto. Jäsenemme JussiSeppälän isä oli puolestaan Hans Kalminjoukko-osastossa.
Hans Kalm oli virolainen agrologi, Venä-jän armeijan kapteeni, Suomen armeijaneversti, ravintotieteiden tohtori, lääkärija tutkija. Hän syntyi Virossa Kõon kun-nan Kotsaman kylässä Taarasaaren ta-lossa vuonna 1889 ja kuoli Jyväskylässä1981 92-vuotiaana. Kalm kävi koulua ko-tikuntansa pitäjänkoulussa sekä Paidenmaakuntakoulussa ja pyrki TallinnaanNikolain kymnaasiin, mutta ei koskaankirjoittanut ylioppilaaksi. Kalm hakeutuijatko-opintoihinsa Suomeen. Aluksi hänharjoitteli Tampereella ja päätyi lopultaMustialan maatalousoppilaitokseen val-mistuen agrologiksi vuonna 1914.
Kalm joutui armeijaan heinäkuussa 1914,koska Viro oli osa Venäjän valtakuntaa.Asepalvelus alkoi Oranienbaumissa. Hänpalveli rykmentin sotaoikeuden kirjurinaja komendanttina. Jossakin vaiheessakapteeni Kalmilla oli pataljoona komen-

nettavana. Hänet palkittiin Mannerhei-millekin myönnetyllä Yrjön ristillä, jokaoli sen aikaisen tsaarin armeijan korkeinkunniamerkki.
Kun Venäjän armeija hajosi vallanku-mouksen myötä, Kalm karkasi armeijastaloppukesällä 1917 ja palasi Viroon, jossabolshevikit olivat jo vallassa. Hän yrittiturhaan perustaa sotilasyksikköä. Bols-hevikit polttivat Taarasaaren kotitalon,minkä Kalm kosti ystävineen. Jouluaat-tona hän pakeni Suomeen. Hän tuli No-kialla olevan agronomi Jutilan ”assisten-tiksi” eli todellisuudessa hän toimi kou-luttajana Tuomarniemen metsänvartija-koulussa.
Tuomarniemessä hän tapasi ylioppilasSikellin eli tulevan kenraali Hersalon se-kä Tahko Pihkalan. Lopulta Kalm tuliKuhmoisiin, jossa hän perusti Pohjois-Hämeen ensimmäisen pataljoonan.Hänen esimiehenään toimi everstiluut-nantti Bergström. Pataljoona koostui lä-hinnä Tuomarniemen ja Evon metsäop-pilaista, jotka olivat erinomaista ainesta,koska heidän ryhmäkurinsa oli hyvä ja heosasivat kulkea maastossa.

Majuri Hans Kalm kesällä 1918
Hämeenlinnassa
 Valok. teoksesta "Hans Kalm, Vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri"
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Kalmin joukoilla oli suuri osa eräässä va-paussodan merkittävimmistä taisteluistaKuhmoisissa. Sieltä Kalm eteni joukko-osastonsa kanssa Padasjoen kautta Asik-kalaan, jossa oli suuri taistelu Anjanpel-lossa. Siellä hän oli saanut määräyksenedetä Karjalan kannakselle Elisenvaa-raan, mutta Kalm eteni omin päin Lah-teen. Tätä silloinen sodanjohto ei antanutKalmille koskaan anteeksi. Saksalaiseneversti Otto von Brandensteinin prikaatioli edennyt Lahteen, ja siellä Kalm löiensimmäisenä suomalaisena valkoisenajoukko-osastona kättä saksalaisten kans-sa. Kalm lähetti asiasta sähkeen itseMannerheimille.

Mannerheimin muistelmissa mainitaan,että saksalaiset pysäyttivät pakenevat pu-naiset Fellmanin pellolle. Kalm määrät-tiin osastoineen vankileirien vartijaksi.Kun pakenijoita oli seulottu, osa siirrettiinHennalan kasarmeille. On huomattavaa,että Kalm toimi vapusta toukokuun puo-leen väliin Hennalan vartioston päällikkö-nä eikä siis vankileirin päällikkönä. SieltäKalm siirrettiin Hämeenlinnaan, jossaosasto oli jälleen vartiotehtävissä ja Kalmtoimi vartioston päällikkönä. Pataljoonahajotettiin Hämeenlinnan jälkeen, jaKalm erosi armeijasta everstiluutnanttina.

Kalm kirjoitti kirjan Kalmin pataljoonaSuomen vapaussodassa. Kirja kertoo hä-nen elämänvaiheistaan Venäjän armei-jasta Hämeenlinnaan.
Tämän jälkeen Kalm lähti Viron vapaus-sotaan, jonne perustettiin kaksi rykment-tiä. Kalm johti Pohjan poikien osastoa jamajuri Martin Ekström I Suomalaista Va-paajoukkoa. Heidän esimiehenään toimikenraali Martin Wetzer. Pohjan poikientunnuksena toimivan karhunpää-merkinsuunnitteli Joseph Alanen.
Kalm eteni Tarttoon ja eteläiseen Viroon.Merkittävin taistelu käytiin Pajussa, jo-hon on uudestaan pystytetty neuvostoai-kana hävitetty hieno muistomerkki. Kal-mia arvostetaan edelleenkin Virossa suu-rena vapaustaistelijana. Kalmin ongel-mana oli se, että hän toimi omin päin ei-kä noudattanut Wetzerin käskyjä. Yleen-sä hän onnistui kaikessa, kunnes häneteni liian pitkälle etelään. Hän valtasivastoin esimiehensä määräyksiä latvia-laisen Marienburgin, josta hän turhaankuvitteli saavansa bolshevikkien varus-teita ja joutui täten vetäytymään Viroon.Heinämäki totesi kuitenkin, että ainoaheimosodista, jolla saavutettiin haluttupäämäärä oli Viron retki ja itsenäinenViro, eli siinä mielessä Kalmin, Ekströ-min ja muiden suomalaisten työskentelytuotti kauniin hedelmän.
Viron retken jälkeen Kalm meni naimi-siin hammaslääkäri Olga Valmarin kans-sa. Valmarin isä oli talonpoikaissäädynedustajana viimeisillä valtiopäivillä 1904-1906. Kalm siirtyi perheineen 10 vuodek-si USA:han, koska hänellä ei ollut yo-tut-kintoa ja hänen tiensä nousi ammatilli-sesti pystyyn. Hän opiskeli filosofian toh-toriksi ravintotieteiden alalta.
Suomeen tultuaan 1933 hän perusti ter-veysparantolan Turenkiin. Lääkintöhalli-tus vasemmistososialisti Hannes Ryömänagitoimana ei antanut lupaa parantolan

Valkoiset ja saksalaiset kohtasivat ensimmäisen
kerran Suomen vapaussodassa 20.4.1918
Lahdessa. Kuvassa Kalm ilmoittautuu
"Kuhmoisten piruineen" sotilaallisin menoin
saksalaisille.
 Valok. ja kuvateksti teoksesta "Hans Kalm, Vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri"
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perustamiseen, vaikka valtiollinen poliisiolisi puoltanut. Ystävien avulla hän saiperustettua parantola Kalmian Pyhäran-nan kirkonkylään. Hän johti ao. terveys-parantolaa seitsemän vuotta talvisotaanasti. Tuolloin hän julkaisi mm. kirjan:Mitä Kalmia on ja mitä se ei ole. Kalmsovelsi homeopaattisia oppeja kiinnittäenhuomiota ravintoon. Ruoan tuli olla ke-vyttä sisältäen paljon vihanneksia, koko-jyväleipää, joghurttia ja kalaa. Ruoissapiti välttää raskaita rasvoja, etikkaa, suo-laa ja valkoista sokeria. Kalm siis toi jo1930-luvulla Suomeen ne opit, joita ny-kyään pidetään terveellisen elämäntavanperustana. Silloinen lääkärikunta nousikuitenkin Kalmia vastaan, kun tämä toi”epäterveellisiä” amerikkalaisia oppeja,vain biologit puolustivat häntä.
Kalm ei ottanut osaa talvisotaan, muttaviikko ennen jatkosodan syttymistä hänetkomennettiin perustamaan Naarajärvenvankileiriä Savoon. Mannerheiminmyöntämällä luvalla Kalm siirtyi vuonna1942 Saksaan melkein vuodeksi esiintyenDoctor Oberstina (eversti ja tohtori) teh-tävänään perehtyä Saksan siviilien javankien käyttäämiin luonnosta saataviinravintoaineisiin.
Tämän jälkeen vuonna 1944 Kalm perustiKaipiaisiin parantolan. Syksyllä välirau-han tuntua Kalm sai soiton, että hänenolisi paras välittömästi poistua Suomesta.Kalm siirtyi Ruotsin kautta USA:han,josta palasi vasta 1955 valvontakomissionpaineen loputtua. Hän sai lääkärinoikeu-det ja alkoi harjoittaa homeopaattistatoimintaa kehitellen mm. lääkkeitä Rau-malla. Hän toi akupunktion Suomeen,vaikkei itse sitä käyttänyt. Vuonna 1974häneltä vietiin lääkärinoikeudet, koskahän oli yrittänyt tuloksetta parantaa kah-ta diabetes-potilasta vähentämällä insu-liinilääkitystä. Kalm siirtyi sitten Jyväs-kylään fysiikan dosenttina toimivan poi-kansa luokse.

Hän toimi aktiivisesti aivan kuolemaansasaakka. Hän mm. kehitti kemiaan perus-tuvan organotropia-opin, jota hän nimittielinmyönteisyydeksi. Sen ytimenä oli kä-sitys sairauksien esiintymisestä elimistönmikrobiokemiallisella tasolla siten, ettäkuhunkin sairauteen liittyi aina samat al-kuaineiden puutteet tai ylimäärät. Jokai-sella alkuaineella oli elävässä luonnossaoma vastakkainen pariaineensa, jonkaavulla tautia aiheuttaneen aineen koh-dalla vallinnut kemiallinen epätasapainovoitiin poistaa, ja siten parantaa sairauseikä vain poistaa sen oireita. Kalm oliryhmitellyt organotropiaansa kuuluneet66 alkuainetta siten, että niistä muodos-tui 33 vastaparia. Pareittain vastakkaisiaaineita olivat mm. kupari ja beryllium,rikki ja kromi, fosfori ja tina sekä rauta jaboori. Hänen ajatuksena tyrmättiin täy-sin, vaikkei kukaan niitä todennäköisestikunnolla tutkinutkaan.
Heinämäki totesi yhteenvetona, ettäKalm oli itsepäinen, kunnianhimoinen,sosiaalinen mutta ei sovitteleva, alaistenkunnioittama, mutta hänellä oli esimies-ten kanssa jatkuvasti ongelmia. Hän olipoikkeuksellisen lahjakas puhuen esi-merkiksi sujuvasti viittä kieltä. Hänenkirjallinen tuotantonsa oli laajaa, ja hänkirjoitti tieteellistä tekstiä englanniksi.

Kalm lääkärinä Raumalla 1960luvulla.
 Valok. ja kuvateksti teoksesta "Hans Kalm, Vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri"
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Kalm ehdotti 1970-luvun alussa ammat-tikorkeakoulujärjestelmää, johon lahja-kas opiskelija pääsisi opiskelemaan ilmanylioppilastutkintoa. Hän antoi myös sti-pendejä. Poliittisesti Kalm oli oikeistolai-nen ja vihasi kommunisteja. Hän ei ollutnatsi ja suhtautui neutraalisti saksalai-siin. Kalm tulikin hyvin toimeen everstiBrandensteinin kanssa, mutta suhtautuikielteisesti Goltzin yhteistyöpyyntöihinVirossa. Suomessa Kalm on kevein pe-rustein leimattu yhdeksi pahimmistalahtareista, patologiseksi tappajaksi, jaesimerkiksi Wikipediassa on paljon val-heellista tietoa Kalmista. Kalm taistelimiehineen vapaussodassa ja oli tukah-duttamassa kapinaa. Hän toimi sen mu-kaisesti. Heinämäki muistutti, että har-voin puhutaan siitä, että punaiset surma-sivat vuonna 1918 yksitoista Mustialanoppilasta ja myöhemmin vielä 22 oppi-lasta. Voi vain arvailla, miten Kalm suh-tautui oman oppilaitoksensa aseettomienoppilaiden surmiin.
Jäsenemme Jussi Seppälä totesi, että hä-nen isänsä, joka palveli kersanttina Kal-min pataljoonassa toimivassa tiedustelu-partiossa, tunsi muiden pataljoonan

miesten kanssa tavatonta arvostusta Kal-mia kohtaan. Hän ihaili myös Kalmin vii-sautta. Tämä piti mm. esitelmiä luontais-hoidoista vapaussodan veteraaneille.

Onnistuneista luontaishoidoista Liisa Vi-ranko kertoi tapahtuman lopuksi haus-kan anekdootin. Hänen tuttavansa isoäi-ti oli ollut Kalmin potilaana 1950-luvulla.Mummu ei ollut enää yltänyt käsilläänlaittamaan neuloja nutturaansa. Kalmmääräsi Coca-Colaa nautittavaksi jokapäivä - ja kuinka ollakaan, nutturan tekoonnistui tämän jälkeen.
Nina Schleifer

Liisa Viranko ja Jaakko Heinämäki
 Valok. Nina Schleifer

Vapaussodan päättymisen 95vuotispäivän
kunnianosoitukset 16.5.2013

Vuonna 1918 Suomen vapauden ja
itsenäisyyden puolesta henkensä antaneiden
sankareiden hautaalue Hietaniemessä

 Valok. Nina Schleifer

Vapaussotaan osallistuneiden saksalaisten
sotilaiden hauta ja sankarimuistomerkki
Vanhankirkon puistossa
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VAPAUSSODAN PERINNE
LIITON KESÄPÄIVÄT
JÄMSÄSSÄ 18.19.5.2013Perinneliiton Kesäpäiville osallistu-jat oli tänä vuonna kutsuttu Kuo-reveden Halliin Ilmavoimien tek-nillisen koulun tiloihin. Päivien yhtey-dessä pidettiin Perinneliiton liittokokous.Runsaan parinsadan osanottajan joukos-sa oli neljä VHSPY:n edustajaa. Kokoussujui hyvin valmisteltuna ja Timo Siuko-saaren johtaessa puhetta rutinoiduin ot-tein. Hallituspaikkoja täytettäessä sainehdottaa yhdistyksemme väistyvän jäse-nen Kaarina Lindbergin tilalle puheen-johtajaamme Markus Uomalaa vedotenhänen rooliinsa vapaussodan päättymi-sen satavuotisjuhlallisuuksia valmistele-vassa työryhmässä.
Osanottajilla oli päivien aikana viime het-ken tilaisuus tutustua Teknillisen koulunkalustonäyttelyyn opetushallissa. Kouluntoiminta loppuu Hallissa ja siirtyy Tikka-koskelle vuoden loppuun mennessä. Pal-veluksessa oli enää 20 varusmiestä.
Veljesillalliselle kokoonnuttiin Varuskun-taravintola Turpiiniin. Koulun johtajaeversti Pasi Jokinen toivotti vieraat terve-tulleiksi. Jo aikaisemmin kahdesti Kesä-päiville osallistunut – nyt kuusivuotiasHelmi Tiimonen lauloi kaikkien puolestaruokarukouksena laulun Jumalan käm-menellä. Illallisen aikana puheenvuoronkäyttivät mm. fil.maist. Esko Hiukka jakenrm Kalervo Sipi. Puheissa muistutet-tiin, kuinka vapaussoturien onni oli saadajohtoon Kenraali Mannerheim – isollaK:lla - sekä muistettiin hänen huolenpi-toaan lasten olojen parantamiseksi nime-ään kantavan Mannerheimin Lastensuo-jeluliiton toimintaperiaatteiden mukai-sesti. Samassa yhteydessä muistutettiinSotaväen tukipalvelusta eli Kun Veljiä eijätetä – Nuoria ei unohdeta. Illan palkit-tujen joukosta poimin Perinneliiton kul-

taisen merkin saaneet kenraali KalervoSipin ja sotakamreeri Mikko Selinin. Iltapäättyi sotilaspastori Kari Mannermaanpitämään iltahartauteen ja lipunlaskuun.
Sunnuntai valkeni yöllisen sateen jälkeenaurinkoisena suviaamuna. Oli Helluntaija Kaatuneitten muistopäivä. Matkasim-me jumalanpalvelukseen kirkkoon, jokasijaitsee luonnonkauniilla Kuoreveteentyöntyvällä niemellä. Seppeleet laskettiinvainajien muistelupaikoille. Päivien pää-juhla vietettiin Kuoreveden koulun lii-kuntasalissa. Runsaan ohjelman kuluessajuhlapuheen piti professori Matti Kuusi-mäki. Mielenkiinnolla seurasimme pu-hetta, sen rohkeita kannanottoja: vapaus-sodan, talvi- ja jatkosodan mukana elivahva yhteisöllisyys. Puheen lopussa to-dettiin, että yhteiskunnassa kaikkea ei voiulkoistaa!
Kesäpäivien ohjelmaan kuului molempi-na päivinä antoisaa yhdessäoloa, keskus-telua, mielipiteitten ja kuulumisten vaih-tamista. Virkistävän lisän ohjelmien aika-na toivat musiikki, runo- ja tanssiesityk-set. Ilmavoimien soittokunta soitti, Vino-syöttö-kuoro ja Vilppulan mieslaulajatesiintyivät salintäyteiselle juhlayleisölle.
Kiitoksemme Ilmavoimien Teknillisellekoululle ja Längelmäveden perinneyh-distykselle. Kauhavalla tavataan!

Liisa Viranko

VHSPY:n edustajat Kaarina Lindberg, Terttu
Aho, Liisa Viranko ja Markus Uomala
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YHDISTYKSEMME
KEVÄTRETKI
25.5.2013Toukokuu oli kauneimmillaan, kunlähdimme 25.5.2013 agronomiHilkka Parvion kutsusta tutustu-maan vailla vertaansa olevaan yksityiseenasekokoelmaan Nuuksion Pitkäjärvenrantamaisemissa. Täällä Espoon tiheänkuusimetsän kätkössä avautui meille ai-van uusi maailma.
Talon nyt jo edesmennyt isäntä sotakam-reeri Pentti Parvio (1928-2008) kuuluimaamme asekeräilijöiden kärkijoukkoon.Sitä todisti meille näkemämme mielen-kiintoinen alue. Jo pihapiiriä koristivatmonenlaiset keräilykohteet kuljetuska-lustosta taivaalle suunnattuun ilmator-juntatykkiin. Ne olivat kukin eräänlaisiataideteoksia, jotka pihaan siroteltuina te-kivät alueesta poikkeuksellisen kesäpi-han. Suojatussa vajassa oli yksi arvokaskohde: amerikkalainen jeeppi-auto, jostakäydyssä maailmansodassa tuli yksi eni-ten käytössä olleista sotilaskuljetus-ajoneuvoista. Pihapiirin kokoelmien lisäksi sisälsi var-sinainen tien vieressä sijaitseva museo-rakennus pääkokoelman. Osittain kaksi-kerroksinen rakennus oli täynnä tavaraa,hyvin ryhmiteltynä selostuksineen. Osaalakerran lattiapinta-alasta oli lukuistenpanssaritorjuntatykkien valtaama, olimyös sodan kentiltä jääneitä kenttäkeit-tiöitä. Erilaisia ilmatorjuntaan käytettyjäkevyitä aseita oli nähtävillä, samoin”norsupyssy”, sinko sekä panssarinyrkki.Ilman Risto Parvion, toisen polven edus-tajan, selostusta olisimme jääneet paljos-ta vaille. Siksi olikin opastettu käyntitäällä museossa useimmalle maallikolleelämys. Saimme myös kuulla, miten esi-neitä museoon oli vuosien varrella han-kittu. Sodan jäljiltä jäi tietysti valtavamäärä erilaista sodankäyntiin liittyväätavaraa. Suurin osa lienee tuhottu, mutta

"Teit isäin astuman" voi hyvin sanoa Risto
Parvion ansiokkaasta opastuksesta alueen
tykkien ja ajoneuvojen parissa. Kuvassa myös
Einari Aakenus.  Valok. Paul Voss

Talon emäntä agronomi Hilkka Parvio sekä
Anja Voss  Valok. Paul Voss
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eri aikoina on armeijakin pitänyt huuto-kauppoja vanhojen kalusteiden poista-miseksi. Keräilijöillä on lisäksi kansain-välisiä yhteyksiä, joiden kautta pyritäänlaajentamaan kokoelmia.

Museo ei suinkaan sisältänyt pelkkiä eri-laisia aseita vaan myös paljon muuta yk-sityiskohtaista nähtävää. Niiden läpikäy-miseen ei aikamme olisi riittänyt, muttanähtiinpä kuitenkin jotakin. Erikoisestipanimme merkille museon keskittymisennimenomaan sodanaikaiseen väestön-suojeluun. Oli kaasunaamareita, väestöllejaettuja ohjeita, seinäjulisteita ja kaikkeamitä tarvittiin, kun pyrittiin suojaamaanihmisiä ilmahyökkäysten seurauksilta.Vaikuttavaa oli nähdä museon seinälläHelsingin ilmapommituksista kertovavalokuvasarja. Siinä oli kuva Pentti Par-vion kotitalosta Temppelikadun varrellaHelsingissä. Talo oli saanut pommiosu-man, joka luhisti osan rakennuksen jul-kisivusta. Pentti Parvion isä, joka oli ta-lon väestönsuojelutehtävissä, sai sur-mansa tässä kotitalonsa pommituksessa.Hänen perheensä liittyi siten niihin luke-mattomiin koteihin, jotka saivat antaakalleimman uhrin isänmaan hyväksi.

Yhdistyksen kevätretken päätteeksi pii-pahdimme Solvallan urheiluopiston vie-reen juuri valmistunutta Suomen luonto-keskus Haltian upouutta rakennustaihailemassa. Tämä arkkitehtiprofessoriRainer Mahlamäen suunnittelema taloavataan yleisölle kesäkuun alussa. Ret-kemme päättyi Bembölen kahvitupaan,jossa ”museotunnelmissa” vielä nautim-me hyvät kahvit ennen kotimatkaa.
Paul Voss

Museon suuri halli on täynnä erilaista kalustoa.
Tässä esittelyvuorossa venäläinen kenttäkeittiö,
josta Hilkka Parvio kertoo matkalaisille.
 Valok. Paul Voss Kunniapaikalla museorakennuksen seinällä on

tämä kuva museon perustajasta, joka oli pitkä
aikainen jäsenemme, reservin kapteeni
sotakamreeri Pentti Parvio (19282008).
Hän oli monipuolisesti kunnostautunut maan
puolustaja, jonka ansioista kertovat mm. kuvassa
näkyvät kunniamerkit. Muistamme kunnioituksella
hänen räiskyvän persoonansa sekä hänen arvokkaan
panoksensa vapaussodan perinteen vaalijana.
 Valok. Paul Voss
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YKSITYINEN SUOJELUS
KUNTAMUSEO
SASTAMALASSAJoskus kohtaa mielenkiintoisia sat-tumia, ja yhdestä sellaisesta kerronohessa. Olin kesäkuun lopulla Sas-tamalassa Vammalan vanhan kirjallisuu-den päivillä. Päivien yhteydessä pidettiinerään kirjallisuuden alaan kuuluvan yh-distyksen hallituksen kokous, jonka pu-heenjohtaja oli ystävällisesti kutsunutkotiinsa.
Kokousvierailu oli samalla ensivisiittinitalossa, joka sijaitsee Kiikassa, nykyisessäSastamalassa. Hirsisen päärakennuksenmahtava koko sai minut uteliaana kysy-mään, onko talo kenties vanha pappila.Sitä se ei ollut, vaan emännän mukaan”tavallinen” talonpoikaistalo, jota isännöinyt 19:s peräkkäinen saman suvun isän-tä. Osviittaa talon isänmaallisesta hen-gestä antoi se, että suuren salin seinälläoli yksi Mannerheimin päiväkäskyistä.
Niinpä en yllättynyt, kun tervetuliaismal-joja nautittaessa keskustelu kääntyi myöslähihistoriaan. Tämäkin talo oli antanutuhrinsa isänmaalle viime sodissa. Talontuleva isäntä jäi jatkosodan aikana so-taorvoksi kaksivuotiaana ja nuorempi ve-li jo hieman ennen syntymäänsä. Eikätämäkään vielä riittänyt. Isännän kanssasamana päivänä kaatui myös emännänveli. Talossa pidettiin muutaman viikonpäästä ristiäiset ja sankarihautajaiset sa-malla kertaa.
Tomera emäntä, nuori sotaleski, vei tar-mollaan isoa taloa eteenpäin. Emäntäavioitui sodan jälkeen uudelleen, ja aika-naan tarttui sotaorvoksi jäänyt nuoriisäntäkin ohjaksiin. Nykyisin taloa isän-nöi pikkulapsena sotaorvoksi jääneenisännän poika.

Flyygelissä ei ollutkaan aseita
Seuraavaksi kysyin talon mahdollisiakoettelemuksia vapaussodan aikana,koska tiesin sodan pyyhkäisseen näiden-kin tienoiden yli. Kohtalot olivat liipan-neet taloa hyvinkin liki. Sain kuulla, ettäflyygeli, jonka kannella parhaillaan le-puutin kättäni, oli saanut osansa vapaus-sodassa. Sen kansi nimittäin oli halki.Punaiset olivat tulleet etsimään talostaaseita ja olivat varmoja, että flyygelin si-sältä niitä ainakin löytyy. Vaan eipä löy-tynyt. Ehkä etsijöiden pettymys sai kan-nen paiskautumaan niin kovaa kiinni, et-tä se halkesi.
Myöhemmin talon isäntä haettiin puna-kaartilaisten matkaan, kun talon pihaltaoli löytynyt ”epäilyttäviä jälkiä”. Isäntätiesi, että tällaiselle reissulle joutuminenennusti huonoa ja usein jopa maallisenvaelluksen päättymistä. Tälle isännällekohtalo oli kuitenkin suopea, ja hän pääsipalaamaan vahingoittumattomana ko-tiinsa muutaman päivän pidätyksen jäl-keen.
Naapurissa yksityinen vapaussotamuseo
Sotamuisteluksista piti jo siirtyä päivänvarsinaiseen aiheeseen, mutta ennen sitätalon emäntä jysäytti varsinaisen pom-min ja sanoi, että lähitalossa on yksityi-nen suojeluskuntamuseo ja sen isäntä onvalmis ottamaan kokoukseen osallistujatvastaan kokouksen päätyttyä. Minun eitarvinne vakuuttaa, että olin jo lähes niil-tä jalansijoiltani lähdössä, mutta kokousensin!
Kokouksen päätyttyä suuntasimme Kou-kun tilalle, joka paikkakunnalle tyypilli-sesti on vuosisatoja vanha. Isännät ovattiedossa 1540-luvulta asti eli niin pitkältäkuin maassamme on maakirjoja pidetty.Nykyinen isäntä Kaarlo (Kalle) Koukku
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kertoi taloa esitellessään vaatimattomas-ti, että ensi vuonna hänkin saa viirin ta-lon katolle. Talo on tällä hetkellä ollutkuulemma ”vasta” 199 vuotta saman su-vun hallussa ja viirin saa kahdestasadastavuodesta.
Yksityinen suojeluskuntamuseo on olluttalossa 12 vuotta. Silloin isännän sota-historiaharrastus oli kypsynyt siihen vai-heeseen, että esiteltävää oli pieneksimuseoksi asti. Kokoelmat karttuvat kokoajan ja tuorein hankinta oli 1930-luvunlopulta oleva saksalaisen aikakauslehdennumero, jonka kannessa komeili ratsas-tava Mannerheim.

Mannerheim ja paikallisuusteemoina
Mannerheim onkin yksi museon kantaviateemoja. Esillä on useita kymmeniä koti-ja ulkomaisia lehtiä, joiden kantta ko-mistaa marsalkkamme kuva ja muutakinhäneen liittyvää aineistoa on esillä. Pää-huoneessa on Mannerheim-materiaalinlisäksi runsaasti merkkejä, dokumenttejaja pienesineistöä vapaussodasta viimesotien loppuun asti. Myös harvinaisiksikäyneitä suojeluskuntien arvomerkkejäoli hämmästyttävän monia.

Kokoelmissa on myös suojeluskuntapukuhuoneessa, johon on mallinukkien avullakoottu suojeluskunnan paikallisesikunta.Edellä mainitun paikallisesikunnan jäse-nen lisäksi paikalla on kapteeni puvussam/22, pari kanslialottaa sekä kartan ää-ressä vääpeli ja paikallispäällikkö virka-asemaan kuuluvine arvomerkkeineen.Seinillä on tietysti karttoja sekä muutarekvisiittaa, ja pöydillä näkyy ajan hen-gen mukaista toimistotarpeistoa ja kont-torikoneita.

Kolmannen huoneen hallitsevana teema-na ovat maanpuolustukseen liittyvät kir-janomistajamerkit. Ne on koottu aihe-piireittäin tauluiksi. Oman taulunsa ovat

Isäntä esittelee mielellään museotaan aiheesta
kiinnostuneille.  Valok. Seppo Simola

Nähtävillä on myös harvinaiseksi käynyttä
suojeluskuntaaineistoa.  Valok. Seppo Simola

Yhteen näyttelyhuoneeseen on rekonstruoitu
suojeluskunnan paikallisesikunta.
 Valok. Seppo Simola
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saaneet jääkärit, Mannerheim-ristin rita-rit sekä lotta- ja suojeluskunta-aihe.Muita maanpuolustusaiheisia merkkejäoli useita taulullisia ja tunnistinpa sieltäsuureksi hämmästyksekseni myös omanmerkkini, jota ei ole oman kirjastoni ul-kopuolella liikkeellä kuin joitakin yksit-täisiä kappaleita. Merkin kulkureitti tie-tysti selvisi, ja välittäjänä oli ollut yhtei-seksi tuttavaksemme paljastunut exlib-risharrastaja. Maailma on totisesti pieni!
Museon isäntä mukanaperinnetyössä
Museon ja Koukun tilan isäntä KalleKoukku on ollut mukana vapaussodanperinnetyössä niin aktiivisesti, että häneton nimitetty paikallisen perinneyhdis-tyksen kunniajäseneksi. Hän on myöskyseisen yhdistyksen perustajajäsen. Tä-mä on varsin luonnollista, sillä Koukuntalolla on vahvat perinteet maanpuolus-tustyössä paikallisesta suojeluskunnastaalkaen.
Tätä taustaa vasten tulivat tietysti pu-heeksi Koukun tilan vaiheet vapausso-dassa. Tätäkin taloa vapaussota oli si-vunnut. Emännälle oli rakennettu piilo-paikka navetan yhteyteen ja isäntä oli

piilotellut kaukaisen torpan riihen ylisil-lä. Luotettavat henkilöt olivat muonitta-neet isäntäparin piilopaikkoihinsa senaikaa, kun oli viisasta pysytellä piilossa.Vähän toisella kymmenellä ollut poika –nykyisen isännän isä – oli sijoitettunasukulaisten huomaan. Isäntäväen poissaollessa talo oli ollut kolme päivää punais-ten majapaikkana. Mitään ei varsinai-sesti ollut rikottu, mutta isäntäväen pala-tessa talossa vallitsi aivan karmea siivo.
Nykyisin Koukun tila toimii maatilamat-kailuyrityksenä nimellä Kinnalan Kouk-ku, vaan harvallapa maatilamatkailuyrit-täjällä on esiteltävänä vierailleen yksityi-nen suojeluskuntamuseo! Museo on aukikaikille asiasta kiinnostuneille sopimuk-sen mukaan. Koukun tilalla on omatnettisivut osoitteessa www.kinnalan-koukku.fi, jota kautta yhteydenotto käynäppärästi.
Mitä Koukun nimeen tulee, niin vastavierailuni yhteydessä tulin tietämään, et-tä nyt ei puhutakaan kalastusvälineestä.Koukku on myös keskiaikainen viljelys-maan mitta- ja veroyksikkö. Tilan nimion siitä lähtöisin.

Seppo Simola

HUUTOKAUPPA
SUOMEN HYVÄKSI
TUKHOLMASSAHakkapeliitta nro 43/1940 kirjoit-taa pikku-uutisessaan, että Tuk-holman Valtion HistoriallisessaMuseossa oli pidetty suuri kulta-, hopea-ja mitalihuutokauppa Suomen hyväksi.Esineiden joukossa oli monta erittäin ar-vokasta historiallista muistoesinettä,mm. Juhana III:n mitali raskaine arvok-kaine ketjuineen ja Gallen-Kallelan malliMannerheim-mitaliksi vuodelta 1919.

Huutokaupattavan kokoelman valtaosanmuodostivat ruotsalaiset rahat eri aika-kausilta, mutta runsaasti oli esillä myöskuningashuoneen jäseniä esitteleviä mi-taleita. Huutokaupasta saadut tulot lah-joitettiin sodassa hävitettyjen lastenko-tien jälleenrakentamiseen Suomessa.
Raimo Berkan



19

HELSINGIN VALLOITUS
EINO LEINON SILMIN

Eino Leino oli saapunut Helsinkiinjärjestämään tiettyjä käytännönasioita tarkoituksenaan asettua Kar-jalaan. Hän juuttui kuitenkin vapaussodanalettua helsinkiläiseen yksityishotelliin aa-vistamatta, että odotus kävisi pitkäksi. Hä-nellä useimpien aikalaisten tavoin ei ollutvähintäkään aavistusta siitä läheisestä lii-tosta, mikä punaisilla oli täkäläisen venä-läisen sotaväen, jopa itse Venäjän bolshe-vistisen hallituksen kanssa. Leino totesi:”Vallankumoukseksi ei sitä kukaan nimittänyt. Suututti vain tällainen rötös, vaikkalyhytaikainenkin, keskellä itsenäisen Suomen valtiollista aamua, sen suurinta vapautumisaikaa. Kuitenkin oli näiden rivienkirjoittajalla jo pitkin edellistä viikkoa ollut jonkinlaisia tietoja punaisten aikomuksista. Olin tavannut jonkun matkustajan,joka oli kertonut jo parikin viikkoa junissakulkeneen heidän agitaattoreitaan ym.luottamusmiehiään kullekin asemalle jajunamiehistölle salaisia määräyksiään jakelemassa.”
Kuultuaan tuttavansa kertovan kaupungillavallitsevasta terrorista ja ammunnasta,Leino vielä ajatteli kapinallisista hyvää:”Hyviä miehiä ne ovat. Suomalaisia miehiä. Kyllä niiden kanssa toimeen tulee. Uskoni suomalaisuuteen oli tämän villityksenkestäessä vielä moneen kertaan ja ainaperinjuurisemmin järkähtävä. Käsityksenimuuttui jo päivemmällä hiukan kaupunkiakatsellessani. Punaisten aseistettuja autojakiiteli kaikkialla, niissä julmannäköisiämiehiä kiväärit ojolla yleisöä kohti, samoin siellä täällä marssivia kolonneja,jotka pysähtyivät milloin minkin talonedustalle. Ja PohjoisEsplanaadilla tulivastaani samanlainen ryysyjoukkue, jonka etupäässä kivääriä huitova hullu mies,ikenet irvessä, silmät vauhkoina päässä jakoko kasvoilla niin mielenvikainen ilme,että sain heti melkoista oikeamman käsi

tyksen koko tämän kapinan luonteesta jatarkoitusperästä. – Ei tulemas! Ei tulemas!Hän huusi. Ampumas! Nähtävästi hän olisiviilipukuinen venäläinen sotamies taikansankiihottaja. Ja hänen takaansa näkyi joukko kaltoin kasvaneita suomalaisianaamoja, joiden joukosta turhaan etsi yhtään rehellistä tai vakaumuksellista. Helsinki oli roskaväen vallassa!”

Leino perusti oman yksityisen ”tietotoimis-ton” ystäviensä kanssa. Heidän mielestäänpääasia oli olla tapausten tasalla, joskaanniihin ei voinut sen enempää vaikuttaa.Kierrellessään kaupungilla hän tapasi pal-jon samanlaisia tyhjäntoimittajia tai uutis-urkkijoita tai ”kenkkuilijoita”, kuten heerästä Työmies-lehden lempisanaa käyt-täen myöhemmin toisiaan nimittivät. Leinototesi: ”Kun sellaiselta kierrokselta palasitakaisin hotelliin aivot täynnä uusia kauhunkuvia, oli väsynyt kuin hyvänkin päivätyön tehtyään. Aluksi oli jokainen murha suoranainen maailmantapahtuma. Sitten siihen tottui vähitellen, aistit, myöskinmoraaliset, tylsistyivät vähitellen, ja lopuksi me olimme kaikki maata mennessämme vajaahenkisten hoitoloihin valmiita idiootteja. Eikä uni kuitenkaan tullut,siitä pitivät huolen yön pimeydestä pamahtelevat laukaukset ja ohikiitävien autojen kamala surina. Oli kielletty klo 8:njälkeen illalla ulkona liikkumasta. Siellä ei

Venäläisillä pistimillä varustetut
punakaartilaiset lähtevät miehittämältään
Helsingin keskuspoliisiasemalta.
 Valok. ja kuvateksti teoksesta "Suomen vapaussota kuvissa I, s. 29"
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siis kukaan ollut eikä voinut olla kunniallisilla asioilla. Mitä ne liikkuivat? Ketä nehakivat? Kenen vuoro nyt oli?”
Mitä enemmän tietoja tuli, sitä kaameam-maksi kävi samalla yleisen hävityksen jakauhistuksen kuva. Rintamilta loppuivattiedot pian kokonaan, sillä kaupungilla saiainoastaan käsiin sosialistilehtien levittä-mää propagandaa. Leino joutuikin totea-maan, että venäläiset lehdet olivat edeshiukan objektiivisempia ja sillä hetkellä ai-noa ikkuna muun Euroopan tapahtumiin.Leino kirjoitti: ”Ljenin oli ollut oikeassa.Hän oli todellakin rauhallisesti valloittanut Suomen, sen osan Suomea nimittäin,mikä oli punaisten hallussa ja mikä nytsuorastaan mateli hänen jalkojensa juuressa. Rajajokea ei ollut enää taikka oli sesiirtynyt Tornioon. Me olimme kaikki nytvain vallankumouksen kansalaisia!”
Keskustellessaan sekä porvaritaustaistenettä maltillisiin oikeistososialisteihin kuu-luvien ystäviensä kanssa torpparikysymyk-sestä Leino totesi: ”Mitä hyvänsä voitaneenkin sanoa meidän yläluokastamme,isänmaallinen se on ainakin ollut. Isänmaan vuoksi se on mennyt maanpakoon javankilaan, isänmaan nimessä se on luopunut myös kaikista etuoikeuksistaan sentyöväenluokan hyväksi, joka nyt on ensimmäinen sitä murhaamaan ja hävittämään.” Pohtiessaan suomalaista sosialis-mia he päätyivät siihen, että sosialistit oli-vat poikenneet nykyiselle maanpetollisellepolulleen sortovuosien alussa vuonna 1899,kun Matti Kurikka kuulutti Työmies-leh-dessä, että Suomen valtiopäivät eivät edus-ta Suomen kansaa.
Kierrellessään kaupungilla Leino näki,kuinka punakaarti haki väkivoimalla jouk-koihinsa niskoittelevia puoluejäseniä. Hännäki myös, kuinka eri rintamilta palailevatsynkät ruumisvaunut tyhjensivät sisältönsäjuhlallisesti vapaushautajaisiin Mäntymäel-le. ”Vapaushautajaisia todellakin! Hymähtelivät ihmiset puoliääneen ohikulkiessa.

Sillä kyllä se nyt, jos koskaan, haudataanse Suomen vapaus.” Leino koki Suomenolevan kuilun pohjalla ainoana lohdutukse-na valtion ja yhteiskunnan toimihenkilöi-den passiivinen vastarinta, joka säilyi har-vinaisen eheänä ja yksimielisenä. Erityisestihän ihaili kansakoulun opettajistoa ja pelo-tonta, uhrautuvaa Suomen nuorisoa. Hännäki, ettei helsinkiläiseltä nuorisolta isän-maallista innostusta puuttunut: ”Muttavaikeudet olivat liian suuret, punaistenvartioketjut pusertuivat päivä päivältä aina kiinteämpinä ja valppaampina kaupungin ympärille eikä niiden läpi enää lopuksi lentänyt lintukaan.”
Leino kuuli myös, miten valkoiset hankki-vat venäläisiltä upseereilta aseita. Myösjotkut venäläiset sotilaat ja matruusit petti-vät vallankumouksen asian myymälläaseensa. Punakaartilaiset löysivät harvoinnäitä aseita, sillä niitä ei koskaan pidettykauaa samassa paikassa. Naiset onnistuivatkuljettamaan pienempiä aseita, ja koneki-vääreitä kuljetettiin kekseliäästi esimerkiksiajurilla keskellä päivää pahvilla ympäröi-dyssä kukkaruukussa, josta pilkisti esiinfiikuksen latva.

Teknillisen Korkeakoulun oppilas Verna Erikson
yllään kolme konekiväärivyötä (yhteensä 1 350
patruunaa) sekä suurehko pistooli.
 Valok. ja kuvateksti teoksesta "Suomen vapaussota kuvissa I, s. 131"
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Ensimmäinen Leinon korviin tullut Helsin-gin suojeluskuntalaisten suurteko oli jään-murtajan valtaaminen venäläisiltä ja Svin-hufvudin lähettäminen sillä Rääveliin.Suurella helpotuksella otettiin vastaa tietohänen Saksan matkastaan ja sopimuksestaSaksan hallituksen kanssa. Tampereenkohtalosta taas tuli harva se päivä ainauusia ja ristiriitaisia huhuja. Lopuksi ei nii-hin uskonut kukaan.

Leino analysoi, että ”köyhälistön vallanku-mous” ei synnyttänyt Suomen historiaanyhtään suuresti ja laajasti ajattelevaa hen-kilöä punaisten vallanpitäjien puolella. Eimuita kuin poliittisia seikkailijoita ja onne-nonkijoita - ”Totisesti se oli köyhien vallankumous mutta henkisesti köyhien, joillaei ollut mitään uutta eikä omaperäistä sanomista. Siksi muodostuikin kaikki vainVenäjän bolshevistisen vallankumouksenorjalliseksi matkimiseksi.”
Hän pohti myös, pitikö punaisen hulluudenvälttämättä mennä niin pitkälle kuin semeni ja olisiko sovinnollinen ratkaisu ollutmahdollinen. Hän totesi, että lähtökohdatolivat liian vastakkaiset: punaisten puoleltatäydellinen bolshevistinen vallankumous javalkoisten puolelta ankarin laillisuus. Val-koinen puoli oli sydänjuuriin saakka katke-roitunut väkivaltaisista maatyölakoista,kunnallisten valtuustojen ahdistamisista,marraskuun punaisesta viikosta sekä rois-tojen ja murhamiesten aseellisista vanki-

vapautuksista: ”Valkea Suomi nousi puolustamaan asevoimin sitä oikeutta, jotaasevoimin uhattiin. Eikä se kerran noustuaan tahtonut suinkaan jättää työtään keskeneräiseksi. Eihän Suomella ollut varaatällaiseen verilöylyyn joka vuosi. Täytyikerta kaikkiaan ja pitemmäksi aikaa taatamaassa rauhallisen elämän juoksu. Punaisten itsepintaisuuteen ja sokeuteennähden ei se ollut muuten kuin aseillataattavissa.”
Toisaalta Leinon mielestä punaiset olivatarvioineet alusta alkaen omat voimansa ai-van liian suuriksi. ”Omien joukkojen kiihottamiseksi täytyi heidän pitää niitä alituisessa, keinotekoisessa voitonhurmiossavielä senkin jälkeen, kun kaikki voitonmahdollisuudet tosiasiallisesti olivat heihin nähden jo ammoin olemasta lakanneet. Jos heidän johtajansa olisivat olleetrehellisiä, he olisivat heti Saksan ja Valkean Suomen sopimuksen tultua tunnetuksi sanoneet joukoilleen: Tähän asti,mutta ei etemmä!” Leinon mielestä tämäolisi ollut psykologisesti oikea hetki ja hänuskoi, että punaiset olisivat mahdollisestivoineet tässä vaiheessa saavuttaa verrattainlievät rauhan ehdot.
Leinoa tuli tapaamaan joukko teosoofisenmaailmankatsomuksen kannattajia, jotkaolivat muodostaneet ”rauhanlähetystön”.Lähetystö oli jo ollut yhteyksissä osaankansanvaltuutettuja sekä joihinkin vasem-mistoon kuuluviin porvareihin. Heidän tar-koituksenaan oli saada aikaan mahdolli-simman puolueettomien henkilöiden alle-kirjoittama julistus, jossa huomautettaisiinrauhan välttämättömyydestä. Leinoa pyy-dettiin kirjoittamaan tällainen julistus,mutta hän totesi: ”Jos mieli olla kirjailijansanalla mitään arvovaltaa, täytyy ensinolla sananvapaus, mutta sitähän meillä eiole. Minunkin oma lehteni on lakkautettu.”Hän totesi myös, että tuollaisella julistuk-sella ei olisi mitään merkitystä ellei sitäsaataisi levitetyksi myöskin toiselle puolen

Vapaussodn uhkarohkeimpien tekojen joukkoon
kuuluu jäänmurtaja Tarmon valtaus venäläisiltä.
 Valok. ja kuvateksti teoksesta "Suomen vapaussota kuvissa I, s. 224"
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rintamaa. Lähetystössä mukana ollut va-semmistososialisti väitti, että hän päivässäsaisi lentolehtisen levitetyksi lentokoneillarintamille. Keskustelu päättyi kuitenkin to-teamukseen, että tärkeämpää olisi saada ai-kaan neuvottelu molempien taisteluosa-puolten välillä, mutta Leino olisi ollut val-mis pohtimaan asiaa jatkossa, jos hankkee-seen saataisiin lisää puolueettomia rauhanmiehiä.
Pikku hiljaa suuri osa venäläisistä jätti Hel-singin. Sen jälkeen olivat vuorossa punaistenjohtajat kuten Sirola, Manner ja Valpas.Vaikka johtajien lähtö harmitti, koska henäin välttivät ansaitun rangaistuksen, ”arveltiin toiselta puolen juuri heidän lähtönsävaikuttavan mitä lamaannuttavimmin niihin laumoihin, joita he niin kyynillisesti jasäälimättömästi olivat harhaan johtaneet”.
Saksalaisten noustua Hankoon kävi henki-nen paine Helsingissä yhä kovemmaksi.Mieliala häilyi edelleen toivon ja epätoivonvaiheilla, ei suinkaan sodan lopulliseen tu-lokseen, vaan juuri Helsingin ja sen asukkai-den kohtaloon nähden. Punaisten sanoma-lehdet uhkasivat esimerkiksi yleisellä työ- jaasevelvollisuudella, jonka toimeenpanoa le-vottomina odoteltiin. Leino näki myös eräänpunaisten täydelliseen diktatuuriin johtavanehdotuksen, jossa mm. kaikkien valtiollistenja yhteiskunnallisten henkilöiden passiivi-sesta vastarinnasta oli määrätty kuoleman-rangaistus. Eräs tuttava kertoi olleensa pu-naisten pakottamana asettelemassa Aalber-gassa sytytysvehkeitä sikäläisiin pattereihinja pommikellareihin osana suunnitelmaa rä-jäyttää ”Helsinki helvettiin” Suomenlinnanruutikellareiden avulla.
Saksalaiset tulivat kuitenkin ajoissa. ”Todella imponeeraavaa oli se tyyneys, se varmuus, se vakavuus ja yleensä se hengenläsnäolo, jolla he Helsingin valloituksensuorittivat. Tietysti se oli vain pikkujuttuheille, Antwerpenin yms. niin monen vahvasti linnoitetun paikan valloittajille. Muttasittenkin! Vaanihan täälläkin vaara joka

talosta, salasurmainen luoti joka kellaristaja ullakolta. Ja siksi yhdyin minäkin sydämeni pohjasta huutoon: Eläköön kenttäharmaat! Ei tarvinne mainita, että mejoimme heidän maljansa pohjaan.”

Oheinen kirjoitus perustuu Eino Leinonheti vuonna 1918 julkaisemaan kirjaanHelsingin valloitus. Leinolla oli tunnettunakulttuuripersoonana paljon sekä sosialisti-että porvaritaustaisia tuttavia. Hän ei siiskatsonut tapahtumia ”valkoisin lasein”vaan pyrki ymmärtämään myös punaistaosapuolta. Viisaana ajattelijana hän kuiten-kin veti oikeat johtopäätökset, joista nyky-historioitsijoilla olisi paljon oppimista.
Nina Schleifer

Tänä päivänäkin Eino Leino katselee Helsinkiä
Esplanadin puistossa Lauri Leppäsen
veistämän patsaan hahmossa. Patsaaseen on
kaiverrettu säe Leinon Väinämöisen laulusta:
"Yksi on laulu ylitse muiden: ihmisen, aattehen,
hengen ankara laulu."  Valok. Nina Schleifer

Hyökkäys kaupunkiin on alkanut  saksalaisten
kärki etenee Aurorankadulla Töölössä.
 Valok. ja kuvateksti teoksesta "Suomen vapaussota kuvissa II, s. 164"
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Kirjaesittely
Eric Enno Tamm
Suuri seikkailu
Mannerheimin
jäljillä
ISBN 978-951-I-24889-7Otavan Kirjapaino OyKeuruu 2012Tämä 511-sivuinen kirja kertoo va-koilusta, Silkkitiestä ja uuden Kii-nan noususta aivan hätkähdyttä-västi. Kirjan kirjoittaja ja matkan tekijäon vironkanadalainen kirjailija, journa-listi ja analyytikko. Hän asuu ja työsken-telee Ottawassa Kanadassa.
Vuosina 1906-1908 tsaarin armeijaneversti Gustav Mannerheim ratsastiAasian halki tehden muistiinpanoja, jot-ka kirjan tekijästä näyttivät hämmästyt-tävän tuoreilta. Sata vuotta myöhemmin,kesäkuussa 2006, kirjan tekijä astui Pie-tarissa junaan ja lähti seuraamaan Man-nerheimin jälkiä Bakun kautta Mongoli-aan, Kiinaan ja Tiibetin rajoille saakka.Matkalta palattuaan hän kirjoitti tämänpalkitun kirjan, jossa tarina ja tarkkaanalyysi lyövät kättä.
Täsmälleen sata vuotta aikaisemminMannerheim lähti Pietarista matkaan.Hän oli saanut tsaari Nikolai II:lta tehtä-vän koota tiedustelutietoja Kiinaa mul-listavista uudistuksista. Tamm totesimatkallaan sekä hämmästyttävää sa-mankaltaisuutta että suuria eroja men-neen ja nykyisen Kaukoidän välillä.Tammin kuvaus on sekoitus eloisaa mat-kakertomusta ja henkilökohtaista essee-tyyliä. Jo ennen matkaa Kiinan konsu-laatti Vancouverissa eväsi viisuminuseampaan kertaan. Kiinalaiset eivät ha-lunneet vierasta rajamailleen. Matkaa-minen oli hankalampaa kuin mitä hän oli

kuvitellut. Mannerheimin tavoin oli pei-teroolin käyttäminen pakollista.
Kirjan ensimmäisillä sadalla sivulla lu-vussa Euraasia kerrotaan matkan moni-naiset vaiheet Pietarista Bakun kauttaKirgisiaan. Pietari oli vuonna 1906 terro-rismin kotikaupunki. Bakun öljy kuvat-tiin jo Mannerheimin aikana kiroukseksikaikille ja kaikelle. Turkmeniassa olituolloin hevosia kasvattavia paimentolai-sia eikä maataloutta ollut ollenkaan. Ny-kyisin se on sortovaltio, jossa internet onkielletty ja yhteydet ulkomaalaisiin he-rättävät epäilyä. Tasavalloista suurin onUzbekistan, johon Neuvostoliitto toioman leimansa. Sieltä ihmisoikeusrapor-tit kertovat kidutetuista ja murhatuistaihmisistä. Mannerheim vältti tarkoin kir-joittamasta päiväkirjaansa sellaista, jotavoitaisiin pitää epälojaalina tsaaria vas-taan. Kirgisiasta Sven Hedin totesivuonna 1936 ilmestyneessä kirjassaanSidenvägen: ”Kun menneisyyden loistavat kuvat vajosivat, niin uusia näkyjäkohosi idästä”.
Seuraavaksi käsitellään kokemuksia Län-si-Kiinasta sivuilla 133-293 ja Pohjois-Kiinasta sivuilla 317-423. Mannerheim eipaljastanut edes omille kasakoilleen ole-vansa Venäjän armeijan upseeri. Kirjoit-taja piilotti kanadalaisen passinsa muttanaamioitui pohjoismaiseksi matkailijaksivirolaisen passin turvin. Näillä Kiinanmatkoilla kumpikin koki varsin erikoisiakohtaamisia ja ongelmiakin. Tässä yhtey-dessä ei ole mahdollista kertoa niistä laa-jemmin. Mannerheim kuitenkin kirjoitti,että ”keisarikunnalla on suuri tulevaisuusedessään” ja Tamm totesi: ”Sata vuottamyöhemmin tuo päivä on koittanut”.
Teos on poikkeuksellisen mielenkiintois-ta luettavaa, joskin aika raskasta yksi-tyiskohtaisuuden vuoksi. Kirjallisuus-luettelokin sisältää lähteitä noin kuusisivua. Suosittelen.

Olli Vuorio
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SUOMEN UHAT
1920LUVULLA
ItäKarjalan vaikea tilanneKarjalaisten ongelmana on aina ol-lut alueen sijainti idän ja lännenvälissä. Ulkopuoliset ovat määrit-täneet, missä valtakuntien rajat ovatKarjalaa halkoneet. Syrjäseudun luonneja hallitsijoiden päätökset olivat sallineetVienan, Aunuksen ja Inkerin väestöjenpysymisen suomalaisina niin tapojenkuin kielenkin suhteen. Yli 100 vuodenautonomian aikana rajan merkitys vähenientisestään. Tilanne muuttui dramaatti-sesti bolshevikkien kaapattua vallan Pie-tarissa marraskuussa 1917.
Koska Ståhlbergin presidenttikaudenalussa ei ymmärretty antaa tukea itä-kar-jalaisille eikä heitä auttamaan lähteneilleheimosotureille, jouduttiin Tarton rau-hanneuvotteluissa käymään kauppaa Re-polasta ja Porajärvestä. Kun näidenkinkuntien asukkaat luovutettiin bolshevi-keille, voidaan täydellä syyllä puhua hä-peärauhasta. Järkyttävä on Repolan toi-mikunnan lähettämä sähke eduskunnallejuuri ennen rauhansopimuksen hyväksy-mistä: ”Repolan rahvas pyytää, etteieduskunta solmisi rauhaa, jossa Karjalalle luetaan kiduttava kuolemantuomio.Tiedämme, että pyydämme veljeskansalta paljon, enemmän kuin olemme ansainneet, mutta äärimmäinen inhimillinen hätä pakottaa meidät rukoilemaanarmoa.”
ItäKarjalan kohtalo
Tarton rauhansopimuksessa sovitut itä-karjalaisten itsehallintoa ja omaa kult-tuuria koskevat pykälät eivät venäläisillemerkinneet yhtään mitään. Heinäkuussa1921 Suomi, Viro, Latvia ja Puola jättivätnootin Venäjälle rauhansopimuksen eh-

tojen laiminlyönneistä, mutta Lenin eitietenkään nootista pelästynyt. Bolshe-vikkien sietämättömän sorron, ryöstöjen,pakko-ottojen, vangitsemisien ja teloi-tusten seurauksena itä-karjalaiset nousi-vat aseelliseen vastarintaan syksyllä 1921.Entisiä heimo-sotureita ja muita vapaa-ehtoisia suomalaisia riensi karjalaistenavuksi, mutta voimasuhteiden epäedulli-suuden takia, ja Suomen ulkoministeriönestettyä aseiden ja vapaaehtoisten liikku-misen rajan yli, bolshevikit tukahduttivatvapauspyrkimykset 16.2.1922 mennessä.30 000 karjalaista pakeni bolshevikkienkostotoimia Suomeen.
Akateemisen Karjala-Seuran perustivatKarjalassa taistelleet nuoret ylioppilaatauttamaan pakolaisia sekä muistutta-maan Itä-Karjalaan, Vienaan, Aunukseenja Inkeriin jääneiden kohtalosta. Vuonna1922 bolshevikit lupasivat pakolaisillearmahduksen ja kodit takaisin. Hyryn-salmelaisen jääkäriliikkeen tukijan JuhoHeikkisen eli Hallan ukon vävy Simo Ni-kitinkin uskoi lupauksiin ja muutti varoi-tuksista huolimatta kotiseudulleen Hal-lan ukon tyttären Hannan kanssa. Mo-lemmat katosivat jäljettömiin.
Kronstadtin kapinaankin osallistuneitapalasi armahduslupauksen takia Venä-jälle. Heidät lähetettiin Solovetskin jaHolmogoryn vankileireille, jotka olivatTšekan eli Leninin salaisen poliisin ke-hittyneimpiä ja toimivat esikuvina ra-kennettaessa Neuvostoliiton vankileiriensaaristoa. Vienanmerellä sijaitsevastaSolovetskista harva palasi, ja Vienanjoenvarrella sijainnut Holmogoryn leiri suo-riutui nopeasti suurista vankimääristä,kun vangit työnnettiin jokiproomuistaVienanjokeen kädet selän taakse sidot-tuina ja kivi kaulaan ripustettuna. Tapaotettiin käyttöön 1920 ja vielä 1922Kronstadtin, Tambovin ja Donin kapi-nallisia hukutettiin Vienanjokeen.
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Sosialistien toiminta Suomessa
Suomessa toimi koko 1920-luvun ajankaksi sosialistista järjestöä: kommunisti-nen, joka toimi Moskovan ohjauksessaSuomen itsenäisyyttä vastaan, sekä so-sialidemokraattinen, joka tahtoen taiymmärtämättömyyttään onnistui tuke-maan kommunistien pyrkimyksiä maan-puolustuksen heikentämiseksi ja Neu-vostoliiton vaikutusvallan kasvattami-seksi maassa. Aivan käsittämättömäksisosialistien pyrkimykset tekee naapuri-maamme kehitys. Neuvostoliitto (nimitysotettiin käyttöön vuonna 1922) kasvattisotilasmahtiaan sekä vakoilu- ja solutus-toimintaa koko 1920-luvun. Olisi luullutsosialisteja hirvittäneen, millaiseksi hir-muhallinnoksi sosialismi naapurimaassakehittyi.
Vaikka Suomen sosialidemokraatit jou-tuivat ammattiyhdistyksissä ja muissajärjestöissä kommunistien häikäilemät-tömien syrjäyttämisjuonien kohteeksi javaikka äärivasemmisto oli suoranainenuhka Suomen itsenäisyydelle, liittoutui-vat sosialidemokraatit kerta toisensa jäl-keen kommunistien kanssa, kun kyse olimaanpuolustuksen heikentämisestä. En-sinnäkin yhtynyt vasemmisto halusi lak-kauttaa suojeluskunnat, vaikka järjestökoko 1920-luvun muodosti armeijan re-servin. Ikäluokkia ei oltu koulutettu vielätarpeeksi, joten Suomen puolustus lepäsisuojeluskuntalaisten varassa. EsimerkiksiJoensuun rajavartiosto sai 1922 sataviisi-kymmentä suojeluskuntalaista 68-miehi-sen vartiostonsa avuksi, koska väkivaltai-sia rajanylityksiä tapahtui Itä-Karjalankansannousun tukahduttamisen yhtey-dessä. Koko vasemmisto terrorisoi va-paussotureita ja suojeluskuntalaisia työ-paikoilla. Puolustusvoimissakin oli kiiho-tussoluja, jotka pyrkivät puolustustahdonheikentämiseen ja vakoiluun. Vuonna1921 sosialistit onnistuivat lykkäämään

uuden asevelvollisuuslain vaalien yli.1926 hallitus esitti puolustusvoimien jasuojeluskuntien virkojen vakinaistamista,sillä virat olivat olleet vuoden kestäviä jamääräaikaisia. Vasemmisto äänesti lainyli vaalien, joten vakinaistaminen astuivoimaan vasta 1927. Vuonna 1925 laivas-tolaki lykkääntyi vasemmiston takia ylivaalien. Vuonna 1928 puolustusbudjettioli pienin Suomen siihenastisessa histo-riassa (13,8 % koko budjetista) ja samaanaikaan sosialistit yrittivät lyhentää varus-miespalvelusta alle vuoden mittaiseksi.Tammikuussa 1930 sosialidemokraattienpuoluehallitus julkaisi mietinnön, jossaehdotettiin yksipuolista aseistariisuntaaja vain pienen poliisin tapaisen rajavar-tioston ylläpitoa. Samaan aikaan Neu-vostoliitossa punaupseerikursseilla val-mistui enemmän suomenkielisiä upsee-reja kuin Suomen kadettikoulussa.Vuonna 1929 sosialisteilla oli yhteensä82 kansanedustajaa ja yllättävän useinmyös poliittisen keskustan tuki, joten la-kia isänmaallisiin työläisiin kohdistuvanterrorin lakkauttamisesta ei saatu hyväk-sytyksi.
Kun kommunistien aseelliset kumousyri-tykset (esimerkiksi Toivo Antikaisen Kii-masjärven hetkellinen valtaus ja Savu-kosken läskikapina vuonna 1922) eivättuottaneet tulosta, keskittyivät he yleisenjärjestyksen horjuttamiseen. Koko vuosi-kymmenen jatkunut maanalainen työ al-koi tuottaa tulosta ja järjestyshäiriöt li-sääntyivät. 1.8.1929 vasemmisto järjestipunaisen päivän koko Suomessa. Laajojamielenosoituksia oli kaupungeissa jateollisuuskeskuksissa. Lakot ja mielen-osoitukset oli tarkoitus muuttaa mella-koiksi, mutta poliisi hallitsi tilanteen javallankumouksen liekki saatiin sammu-maan. 16.11.1929 vasemmisto yritti yleis-lakkoa, joka kuitenkin epäonnistui, koskavain 10 % työläisistä osallistui siihen.
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Tervetuloa vuotuiseen
SOTILASPERINNENÄYTTELYYN

Nurmijärven kunnan Käräjäsaliin
osoitteeseen Keskustie 2, Nurmijärvi.

Järjestyksessä 22. peräkkäinen näyttely
on maksuton ja yleisölle avoinna
la 30.11.2013 klo 1118

ja su 1.12.2013 klo 1018
Aiheena on "Taistelusta paraatikentälle"

eli katsaus suomalaiseen sotilaspuvustoon
vapaussodasta jatkosotaan.

hannu.lakee@poliisi.fi, puh. 0400-419 415

Kaaderilaulajien
ISÄNPÄIVÄN AATON
KAHVIKONSERTTI

Maanpuolustuskorkeakoulun
juhlasalissa Santahaminassa

lauantaina 9.11.2013 klo 15
Lippuja á 15 euroa

saa kuoron jäseniltä
tai Kadettikunnan toimistolta,

(Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 HELSINKI)
Lippu oikeuttaa pääsyyn

sotilassaarelle ja pitää sisällään
myös kahvitarjoilun.

Vastavoimia sosialismille
1920-luvulla tapahtui siis sosialismin erimuotojen esiinmarssi, joka antoi voimak-kaan varoituksen tulevasta. Harva vainhuomasi ennusmerkkejä, ja niitä jotkahuomasivat, parjataan vielä tänä päivänä-kin. Olihan esimerkiksi Mannerheimkintodennut jo 6.4.1919 Tampereen teatteri-ravintolassa kaupungin valtauksen vuosi-päivänä: ”Toisella puolella on liike, jokayrittää ainoastaan tietopuolisen ajattelunavulla luoda uutta yhteiskuntaa, joka sanoissa takaa tasaarvoisuuden, muttakäytännössä muodostuu luokkahirmuvallaksi, jolla vain pimeimmässä keskiajassa on vertaistaan. Hyväksyttäviä jaosaksi jalojakin vaikuttimia käytetääninhimillisiä heikkouksia palvelemalla alhaisten pyyteiden herättämiseen. Historiallisen kehityksen loukkaamattomat laitsyrjäytetään ja tilalle asetetaan oppeja,joita ei missään maassa eikä minään aikana ole voitu elävässä elämässä toteuttaa. Kun kuitenkin on tahdottu vedotaVenäjään esimerkkinä tulevaisuuden valtiosta ja yhteiskunnasta, on tämä joko itsepetosta tai käsitteiden hämmennystä,joka juontaa juurensa inhimillisen luonteen alhaisista vaistoista.”

Onneksi Suomessa oli myös yhteiskuntaarakentavia voimia. Vaikka Suomi oli rau-nioina vapaussodan jäljiltä ja kauppayh-teydet Venäjään olivat katkenneet, saivatRudolf Waldenin kaltaiset miehet talous-elämämme hyvään kasvuun. Suojeluskun-ta- ja Lotta Svärd -järjestöjen miehet janaiset pitivät maanpuolustuskykyämmeyllä. 4.10.1920 perustettiin Kenraali Man-nerheimin lastensuojeluliitto, ja SuomenPunainen Risti sai helmikuussa 1922Mannerheimista taitavan organisaattorinsekä ihmisiä vapaaehtoistyöhön innosta-van voiman. Poliittiset johtajat pitivät kui-tenkin Mannerheimin syrjässä valtiollisis-ta tehtävistä koko 1920-luvun. Edellä esi-tettyjen, yleensä unohdettujen, sosialisminaggressiivisesta etenemisestä kertovienseikkojen perusteella ei ole ihme, että La-puanliike syntyi vuoden 1929 lopussa.Voidaan myös perustellusti todeta La-puanliikkeen pelastaneen Suomen luodes-saan politiikkaan terveemmän pohjan noin10 vuotta ennen talvisotaa, mutta se onkinjo 1930-luvun kiehtovaa historiaa.
Jyrki Uutela
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Varainhoitaja tiedottaa
Pyydämme jäseniä maksamaan
yhdistyksen jäsenmaksun 22 euroa
vuodelle 2013 yhdistyksen pankkitilille
FI45 1299 3000 0798 81. Viitenumero
on 2040.
Lehden osoitetarraan on merkitty
vuosiluku siltä vuodelta, jonka osalta
jäsenmaksu on viimeksi suoritettu.
Jäsenmaksuista vapaille ei ole merkitty
vuosilukua lainkaan.
Kirjat ja muut myyntiartikkelit toivotaan
maksettavan yhdistyksen tilille viite-
numerolla 1122.
Varainhoitaja vastaa kaikkiin
talousasioita koskeviin tiedusteluihin.

Vapaussodan Helsingin seudun
perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Markus UomalaOmenamäenkatu 5 C 37, 00990 Helsinkipuh. 0400 709 323s-posti: markus.uomala@netti.fi
Varapuheenjohtaja Liisa VirankoTilaisuuksien käytännön järjestelyt jailmoittautumiset tilaisuuksiin

s-posti: liisa.viranko@salnet.fi
Varainhoitaja Anton Eskola

s-posti: anton.eskola@helsinki.fi
Sihteeri Juhani Pulkkinen

s-posti: juhani.pulkkinen@saunalahti.fi
Jäsen Pekka LampénJäsenlehden postitus

s-posti: mlampen@welho.com
Jäsen Sirkka ValkjärviMateriaalimyynti

s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com
Jäsen Paul VossJäsenrekisteri ja jäsenposti

s-posti: ap.voss@welho.com
*Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa(puheoikeus)

Vie vapauden ja itsenäisyyden viestiä
eteenpäin tuleville sukupolville.
Tilaa Vapaussoturi!
Yhteydenotot puh. (03) 223 0845



Kesäretki Sotilasmusiikkimuseoon ja Sotilaslääketieteen
museoon
Lähdemme kesäretkelle Lahteen kimppakyydeillä Ravintola Ostrobotnian
edestä klo 10. Menomatkalla nautimme aamukahvit. Opas odottaa meitä
Sotilasmusiikkimuseon edessä klo 12. Tämän museon esittelyn jälkeen
siirrymme oppaan johdolla Sotilaslääketieteen museoon klo 13. Museon
esittelyn lisäksi kuulemme siellä lyhyen luennon. Paluumatkalla nautimme
lounaan joko Hennalan varuskunnassa tai varuskunnan lähistöllä. Mukaan
mahtuu 20 henkilöä. Pikaiset ilmoittautumiset Markus Uomalalle.
Lounasluento klo 12.30: Sannäsin kartanon Gustav Silfverhjelm
Filosofian tohtori Erkki Wuolijoki kertoo Gustav Silfverhjelmin toimista
vapaussodan aikana sekä hänen suojeluskuntatoiminnastaan.
Lounasluento klo 12.30: Jääkärit Lockstedtissa ja muuallakin
Vapaussodan Imatran Seudun Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jorma
K.O. Ignatius luennoi jääkäreiden vaiheista.
Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä
klo 10.45 yhteiskuljetus bussilla (hinta 20 eur) Rautatientorin laidasta
klo 12 kunnianosoitukset Saksanniemen muistokivellä
n. klo 12.45 kunnianosoitukset Vapaussodan muistomerkillä Porvoon
kirkon pihalla
n. klo 13 omakustanteinen lounas Porvoossa
Ilmoittautuminen Liisa Virangolle viimeistään pe 8.11.
Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen virallinen syyskokous pidetään Väestönsuojelumuseossa
(Siltavuorenranta 16) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset
Itsenäisyyspäivänä kokoonnumme klo 12 Vanhankirkon puistossa
kunnianosoituksiin.
Lounasluento klo 12.30: Punaisten vankina
Yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen Liisa Hongisto kertoo punaisten
vankina olleen isänsä Lennart Åströmin vaiheista tämän päiväkirja-
merkintöjen pohjalta.

La 24.8.

Ti 10.9.

Ti 8.10.

Su 17.11.

Marras
kuu

Pe 6.12.

Ti 10.12.

TULEVAA OHJELMAA

Lounasluennot järjestetään Ostrobotniassa (Museokatu 10). Tilaisuuden aluksi
kuuntelemme Jääkärimarssin, sen jälkeen on esitelmän, kysymysten ja keskustelun aika ennen
yhteistä lounasta (omakustannushinta 24 €). Kuullos pyhä vala lauletaan myöhemmin,
mutta yhdessäolo voi jatkua. – Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä perjantaina
Liisa Virangolle puh. 0500 605 523 tai liisa.viranko@salnet.fi




