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JOKA KYMMENES VASTASI 
Kävimme yhdistyksemme viime syyskokouksessa vilkkaan ja vauhdikkaan keskustelun 
jäsenlehdestämme ja jäsenkuntamme tavoitettavuudesta. Hallitus halusi korvata kaksi 
vuotuista lehteä ajankohtaistiedotteilla, mutta 
jäsenistö halusi edelleen neljä vuosittaista lehteä. 
Kasvavaksi haasteeksi on muodostunut 
ohjelmasuunnittelu. Kun tiedotteemme, siis 
lehtemme, tavoittaa jäsenistön neljästi vuodessa, 
ohjelma, esimerkiksi kuukausilounaiden esi-
telmöitsijät, on sovittava vähintään puoli vuotta 
etukäteen. Monelle kiireiselle puhujalle puolen 
vuoden aikajänne on liian pitkä ja muutoksia 
onkin alkanut putkahdella ohjelmaan enenevässä 
määrin. Syyskokouksemme ei lämmennyt aja-
tukselle, että joka toinen lehtemme korvattaisiin 
ajankohtaistiedotteilla tarpeen ja tilanteen mukaan. 
Hallitus päätti keväällä, että kysytään jäsenkunnan sähköpostiosoitteita. Kattavalla sp-
osoitteistolla saisimme yhteyden jäsenkuntaan vaikka kuukausittain ja retkimuutoksista 
tiedon lähtijöille vaikka edellisenä päivänä. Samalla hallitus päätti kysyä jäsenkunnan 
ohjelmatoiveita ja perinnetyön yhteistyöhalukkuutta muiden aatemaailmaltaan 
samanlaisten järjestöjen kanssa. 
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Vastauslomakkeita palautettiin 19 kappaletta ja niissä oli yhteensä 22 jäsenen vastaukset. 
Kun yhdistyksemme jäsenmäärä on 222, niin kymmenen prosenttia jäsenistöstä vastasi ja 
90 % ei vastannut. Merkillepantavaa on, että ainuttakaan vastausta ei lähetetty 
sähköpostitse, vaikka se oli vaihtoehtoinen tapa vastata. 

Viisitoista henkeä vastasi ohjelmakysymykseen. Nykyinen ohjelmatarjontamme tyydytti 
valtaosaa vastaajista. Kaksi jäsentä toivoi myös iltaesitelmiä ilman ateriointia. Nuorille 
ehdotettiin omia tilaisuuksia. Retkitarjonnassa toivottiin huomioitavan jäsenkunnan korkea 
ikä ja liikuntarajoitteisuus. Toisaalta haluttiin myös tanssiaisia ja teatterikäyntejä. 
Kunnianosoituksiin ehdotettiin karsintaa.  

Kuudelle vastaajalle sopi niin arki- kuin viikonloppuretki. Kuusi vastaajaa halusi retket vain 
arkipäiviin ja yksi vain viikonloppuihin. 

Seitsemäntoista halusi yhdistysinformaation oman jäsenlehden kautta, kuusi 
keskusjärjestömme lehden kautta ja yksitoista sähköpostitse. Viisi vastaajaa toivoi tiedot 
kirjeitse ja kolme nettisivujen kautta. Yksi vastaaja halusi ohjelmatiedot puhelimitse. 

Seitsemälletoista vastaajalle tulee kotiin Vapaussoturi-lehti. Useat vastaajat halusivat 
lisätä yhteistyötä muiden maanpuolustusperinnettä vaalivien yhteisöjen kanssa. Moni 
vastaaja nimesi potentiaaliseksi yhteistyötahoksi JP 27:n perinneyhdistyksen. Erityisesti 
yhteiset luennot ja retket sekä yhteiset kunnianosoitukset kiinnostivat.  

Yhdeksän vastaajaa ilmoitti sp-osoitteensa. Näistä kahdeksan vastaajan sp-osoite oli jo 
hallituksen tiedossa. 

Käymme jäsenkyselyn vastauksista keskustelun yhdistyksen syyskokouksessa. 
Kirjapalkintojen saajat arvotaan hallituksen syyskuun kokouksessa.  

Oma arvioni jäsenkyselyn tuloksesta on, että suurimmalle osalle jäsenistöämme on 
tärkeintä, että oma lehti tulee aika-ajoin postilaatikkoon ja että kuuluu omaa aate- ja 
arvomaailmaa edustavaan yhteisöön. Jäsenmaksun maksaminen tuo jo sinällään 
jäsenistön elämään lisäarvoa ja hyvää oloa, koska sillä voi osoittaa niin itselle kuin 
lähipiirilleen, että vapaussota ja vapaussodan perinne on "minulle tärkeä". Tämä 
johtopäätös ei varmaankaan ole tilastollisesti kestävästi osoitettu, mutta se lämmittää kyllä 
mukavasti puheenjohtajan päivää. 

16.8.2014. 

Markus Uomala 

Puheenjohtaja 

 

Hiljentyen 
  

ÄYRÄPÄÄN POIKA 

Otsikon sanoin yhdistyksemme entinen jäsen Leo Kalevi Tossavainen usein esitteli itsensä 
puhelimessa. Leo Tossavainen oli henkeen ja vereen asti Karjalan takaisin saamisen puo-
lestapuhuja. Yhdistyksen lounastilaisuuksiin osallistuessaan hänellä oli aina painavaa sa-
nottavaa Karjalan ja koko Suomen asioista 

Teknillisen fysiikan diplomi-insinööri Leo Tossavainen oli myös innokas kulttuurin ystävä, 
joka aiempina vuosina järjesti kotonaan pienimuotoisia taiteellisia illanviettoja. Mukana oli 
näyttelijöitä ja lausujia, ja yleisölle järjestettiin myös aineellista ravintoa. Leskeksi jäänyt 
Leo saattoi kutsua tuttavapiirinsä naisia emännöimään näitä tilaisuuksia. 
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Vaatimaton ystävämme Leo herätti aina kiinnostusta iskevillä kannanotoillaan kulloisesta-
kin tilanteesta maassamme ja maailmassa. 
Leo Tossavainen oli syntynyt 16. syyskuuta 1928 ja nukkui pois 10. tammikuuta 2014. Toi-
vottavasti Äyräpään poika on saanut tänä kesänä kuulla kultakäkösen kukkuvan Karjalan 
kunnailla! 
Kaarina Lindberg 

 

Onnittelemme 
OLLI VUORIO 95 

Tuo numero tutun nimen jäljessä tarkoittaa ikävuosia, uskokaa tai älkää. Täynnä kiitolli-
suutta ja tietynlaista ylpeyttäkin onnittelemme sydämellisen kunnioituksen tuntein yhdis-
tyksemme jäsentä Olli Vuoriota. Syyskuun 6:ntena on hänen syntymäpäivänsä. Tapaamis-
temme suuria ilonaiheita on ollut hänen läsnäolonsa. Se merkitsee meille nuoremmille, et-
tä veteraanin mielestä olemme onnistuneet tehtävässämme maanpuolustustahdon ylläpi-
dossa. 

Olli Vuorio on synnyltään turkulainen, mutta helsinkiläinen hänes-
tä tuli viimeistään Arkadian yhteislyseossa, josta hän kirjoitti yli-
oppilaaksi ja johon suhteet ovat säilyneet kiinteinä - myös vete-
raanin puheenvuoroja sinne pyydetään. 
Talvisodan aikana varusmieskoulutus ehdittiin Vuoriolle antaa 
Jalkaväen koulutuskeskus 1:ssä, mutta rintamapalvelukseen 
häntä ei vielä tarvittu.  
Kesäkuussa 1941 Olli Vuorio ilmoittautui 6. Prikaatiin, sai reser-
vin vänrikkinä oman joukkueen ja tunsi alkuvaiheessa lievää 
epävarmuutta sen johdosta, että RUK 47 oli sekä ison oppilaslu-
vun että kiireen johdosta jättänyt koulutettavansa aivan liian vä-
hille junailuille. Itsevarmuus korjaantui kuitenkin nopeasti heinä-
kuussa uuden JR 6:n marssiessa rajalle, sillä 40 kilometrin mars-

sin loppuvaiheessa nuorella vänrikillä oli kahden miehen kantamukset. Tilanteiden alkaes-
sa Vuoriota huojensi myös se, että joukkueessa ei ollut yhtään talvisodan miestä, ikätove-
reita siis kaikki. Alkuvaiheen järkytyksiin kuuluu oman alaisen kaatuminen viereltä, ja vie-
läkin pahempana kuulovartiomiehen kuolema aseveljen väärinkäsityksen takia. 
Ammattisotilaan uraa Vuorio oli ajatellut jo lukiossa. Kadetti Mauri Valkosen ”rekrytointip u-
heenvuoro” koulussa oli ollut asiallinen ja antoisa - niinpä Olli Vuorio ilmoittautui Kadetti-
koulun 26. kurssille; ajankohta oli silloin heinäkuu 1942, siis jatkosodan toinen vuosi. Sa-
nottu kadettikurssi on hyvin tunnettu, ehkä kaikkein tunnetuin. Arvosija johtuu ennen kaik-
kea siitä, että se oli Kadettikoulun historian suurin: vielä päätösvaiheessakin 406 kadettia. 
Sodanjälkeisissä oloissa palvelukseen jääneistä muutamat nousivat huomattaviin tehtä-
viin, mutta paljon laajemmalti ajatellen 26. kurssi oli ihmissuhteiden opiskelun vaativa kou-
lu: ikähajonta 19:stä 36 vuoteen, sotilasarvot kokelaasta kapteeniin saakka; monet siis oli-
vat talvisodan veteraaneja. Aivan poikkeukselliseksi kurssin teki peräti kuuden Manner-
heim-ristin ritarin mukana olo. 
Kurssin opetustasoa Vuorio ei liikaa kiittele. Hän pitää hämmästyttävänä, ettei opetukses-
sa sodan todellisuus saanut riittävästi sijaa, teoriaa ja muodollisuuksia oli liikaa. Nyt pik-
kuisen huvittavalta kuulostaa venäjän kielen opettaminen ja tarpeellisuus: Olli Vuorio on 
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vieläkin kiitollinen kadettiveljelleen Hannes Vesteriselle siitä, että tämä opetti vapaa-ajalla 
venättä sen verran, että Vuorio läpäisi tentin. Nyt 26. kadettikurssilta on jäljellä 14 upsee-
ria. Hyväkuntoinen Olli Vuorio on hoitanut jo vuosikymmeniä kurssin sihteerin tehtävät. 
Kurssi kokoontuu yhä säännöllisesti, mukana on nyt myös rouvia ja jälkipolvea, kun saatta-
jia tarvitaan. 

Ylennys- ja nimityspäivä oli kesäkuun 4:s 1943 presidentinlinnassa Helsingissä. Seitse-
mässä rivissä seisoi 406 kadettia. Nähtiin, että tasavallan presidentin jälkeen tuli paikalle 
myös ylipäällikkö, Suomen marsalkka. Kadettikomppanian päällikkö oli kertonut, että yli-
päällikkö kättelee jokaisen: oli siis sanottava nimi ja ojennettava käsi. Mutta, muistutti pääl-
likkö, marsalkka on vanha mies, kättä ei ole syytä erityisesti puristaa. 

Olli Vuorio tiesi valmistautuvansa elämänsä kohokohtaan, yhteen niistä. ”Kadetti Vuorio, 
Herra Marsalkka”, hän sanoi. Ja silloin Olli Vuorio tapasi ylipäällikön katseen. Hän yllättyi 
sen lämmöstä, isällisyydestä, ehkä hellyydestäkin. Myöhemmin hän tuli ajatelleeksi ylipääl-
likkönsä ajatuksia tuolla hetkellä: kuinka moni näistä nuorista miehistä… 

Nyt Olli Vuorio tuntee eläneensä silloin elämänsä ehdottoman kohokohdan. 

 Ilmari Ojala 

 

 

VAPAUSSODAN PERINNELIITON KESÄPÄIVÄT 2014 

Vapaussodan Perinneliiton kesäpäiville Kauhavalle saapui lauantaina 24.6. parisen sataa 
jäsenyhdistyksen osanottajaa, näiden joukossa omasta yhdistyksestämme Pekka Jokela, 
Kaarina Lindberg, Juhani Pulkkinen, Markus Uomala sekä Juhani Virtanen. Osallistujat 
kokoontuivat puolen päivän aikaan Lentosotakoulun sotilaskotina toimivaan varuskuntara-
vintolaan. Tulokahvin jälkeen varuskunnan auditoriossa alkoi Perinneliiton vuosikokous. 
Kokouksessa valittiin liiton uusi hallitus, jonka puheenjohtajana jatkaa kenraalimajuri Ka-
lervo Sipi. Kiitospuheessaan hän totesi liiton tärkeimmäksi lähiajan tavoitteeksi vapausso-
dan satavuotisjuhlallisuuksien järjestelyn. Hän ilmoitti olevansa valmis jatkamaan puheen-
johtajana näihin juhlallisuuksiin saakka, jos hänellä on mahdollisuus saada tähän tehtä-
vään jäsenjärjestöjen tuki. Perinneyhditysten välisen kilpailun voittajaksi vuoden 2013 toi-
minnassa julistettiin Vapaussodan ja Itsenäisyyden perinneyhditys Sastamala ry. 

Päivän kohokohta oli veljesillallinen varuskuntaravintolassa. Tilaisuus alkoi mahtavasti ko-
ko kylmän sodan ajan esityskiellossa oleella Vilppulan urhojen marssilla, joka oli Etelä-
Pohjanmaan suojeluskuntapiirin kunniamarssi. Kesäpäivien järjestelytoimikunnan puheen-
johtaja eversti Jorma Jokisalo vallitsevaan 28 asteen helteeseen viitaten toivotti osanotta-
jat lämpimästi tervetulleeksi. Illan musiikista huolehti Pohjanmaan Maanpuolustussoitto-
kunta kapellimestari Sami Salmivuoren johdolla. Lentosotakoulun johtaja eversti Jukka 
Ahlberg kertoi puheessaan vuonna 1918 perustetusta Suomen Ilmavoimista, joka kuuluu 
maailman vanhimpiin. Samalla hän totesi, että tulevalla viikolla järjestetään viimeinen ylei-
sötapahtuma ennen varuskunnan lakkauttamista, sillä koulu siirtyy kuluvan vuoden lop-
puun mennessä Tikkakoskelle. Ilta päättyi perinteisesti kentällä pidettyyn hartaustilaisuu-
teen ja lipun laskuun. 

Sunnuntaina 25.6. juhlallisuudet alkoivat aamiaisen jälkeen juhlajumalanpalveluksella 
Kauhavan kirkossa, mistä lähetettiin seppelpartiot sankarihaudoille. Päiväjuhla oli yleisöti-
laisuus, joka pidettiin tilavassa lentokonehallissa. Marsalkan hopeatorvet tahtien jälkeen 
puheenjohtaja Sipi toivotti yleisön tervetulleeksi. Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja 
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prikaatikenraali Pekka Toveri kävi juhlapuheessaan läpi Suomen puolustusvoimien tämän 
hetkistä tilannetta. Juhlaohjelmassa kuultiin Ilmavoimien soittokunnan musiikkiesityksiä ja 
Kauhavan lukion nuorten esittämänä katkelma näytelmästä Jääkärit. Kauhavan kaupungin 
ja Lentosotakoulun tervehdysten jälkeen mieleenpainuva oli sotien taustat hyvin tuntevan 
nuoren lukiolaisen Hermanni Sankelon pitämä puhe, jossa hän otti kantaa historian merki-
tykseen oppiaineena kouluopetuksessa. Kesäpäivien päätteeksi juhlallisen tunnelman val-
litessa laulettu Maamme täytti lentokonehallin.  

Juhani Pulkkinen 

 
 
  

YHDISTYS HAUSJÄRVELLÄ 

Vapaussodan perinneyhdistyksemme teki vuosittaisen kesäretken schwester Ruth 
Munckin muistotilaisuuteen Hausjärven vanhalle hautausmaalle sunnuntaina 3.8. 
Veljesapu Perinneyhdistys ry:n järjestämään tilaisuuteen osallistui kahdeksan 
yhdistyksemme jäsentä. 

Tilaisuuden järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kääriäinen lausui aluksi 
muutaman kunnioittavan sanan schwester Munckin muistolle, minkä lisäksi hän lämpimin 
muistoin luonnehti Laine-Maire Kyöstilää, joka aivan pitkän elämänsä loppuun saakka aina 
oli näissä muistotilaisuuksissa mukana. 

Yhdistyksemme lippua kantoi Kaarina Lindberg ja kukkatervehdyksen Munckin 
muistopaadelle laskivat Sirkka Valkjärvi ja Markus Uomala. Kukkatervehdysten ja 
seppeltenlaskun jälkeen Konstantin Cande piti lyhyen muistopuheen, jossa hän kertoi 
tavanneensa schwester Munckin yhden kerran; Saksassa. Hän kertoi saksalaisten 
kolleegojen suuresti ihmetelleen sitä, miten aatelishenkilö saattoi keskustella aivan 
tavallisen sotamiehen kanssa niin läheiseen ja tuttavalliseen sävyyn. 

Muistotilaisuuden jälkeen matkalaiset nauttivat Veljesapu Perinneyhdistyksen tarjoaman 
lounaan ravintola Pihvipaikassa. 

Päivä oli kaunis ja helteinen, tunnelma oli leppoisa ja seura oli vakiintuneeseen tapaan 
muisteloihin innostava.  

Yhdistyksemme kiittää tilaisuuden isäntiä. 

Markus Uomala 

 

 

AATELI YHTEISKUNNAN RAKENTAJANA 

Ritarihuoneessa helmikuussa järjestetty näyttely valotti aateliston merkitystä suomalaisen 
yhteiskunnan rakentamisessa. 

Monella tieteen, taiteen ja yleensä kulttuurin sekä politiikan alalla aatelin merkitys oli huo-
mattava. Niin Ruotsin kuin myöhemmin Venäjän vallan alaisina monet suomalaiset koho-
sivat merkittäviin asemiin yhteiskunnassa. Kaikki muistamme ”Hänen Hirmuisuutensa” 
Lars Gabriel von Haartmanin, joka toimi ministerivaltiosihteerinä Nikolai I:n aikana, Suo-
men taiteen kultakauden suuret nimet Albert Edelfeltin ja Eero Järnefeltin, koko Järnefeltin 
sisarussarjan. 
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Tunnettu sisaruspari Sophie ja Carl Gustaf Mannerheim oli hyvin edustettuna näyttelyssä. 
Urheilun saralla nähtiin Adolf Ehrnrooth punaisine ratsuväenhousuineen ja Erik von 
Frenckell olympiatoimikunnan jäsenenä. 

Liike-elämässä ja teollisuudessa tulivat esiin Anders Ramsay monipuolisine liikeyrityksi-
neen ja Hjalmar Linder, Kytäjän ja Mustion herra, joka ensimmäisenä Suomessa järjesti 
alaisilleen kahdeksan tunnin työpäivän!  –  Myös nykytaide ja muoti olivat näyttelyn ohjel-
massa. 

Palauttaessani näyttelyluetteloa sanoin pääsylipun myyneelle ihastuttavalle rouvalle kai-
vanneeni yhtä nimeä: Ruth Munck. Vastaukseksi sain, ettei Ruth Munck ollut luonut mitään 
varsinaisesti uutta. ”Mutta”, jatkoi kyseinen rouva, ”oli hän sentään kummitätini!” 

Kaarina Lindberg  

 

ILOMANTSIN TORJUNTAVOITON MUISTO 

Jatkosodan viimeisiin viikkoihin kuuluvat Ilomantsin taistelut heinä- ja elokuun vaihteessa 
1944. Kyseessä oli puolustautuvan Suomen kiistaton torjuntavoitto, joka mitä ilmeisimmin 
vaikutti myös kunnialliseen rauhaan johtaneiden neuvottelujen mahdollistumiseen. Sen 
ajankohdan olikkeissa tiedotusvälineille ei annettu mahdollisuuksia ilahtuneeseen uutisoin-
tiin, mutta aikanaan ylipäällikön vähentämätön kiitos tuli kaiken kansan tietoon: ”Ilomant-
sissa saavutettu voitto vaikutti uupuneeseen armeijaamme niin elähdyttävästi, että sen 
merkitystä on pidettävä arvioimattoman suurena” (G. Mannerheim: Muistelmat II, 1952). 

Ilomantsin taistelupaikat jäivät Suomen puolelle. Siellä taistelleille veteraaneille tuli mel-
keinpä ainutlaatuinen mahdollisuus muistella tapahtumia aidoilla paikoilla. Mahdollisuutta 
on myös noudatettu, ja erityisesti Hämeen Ratsurykmentin taistelijat ja rykmentin perin-
teenkantajat ovat jo vuosikymmeniä kokoontuneet heinä- ja elokuun vaihteessa. Kun Ilo-
mantsin Hattuvaaraan valmistui 1980-luvulla Taistelijan talo, yhdessäololle saatiin myös 
tarpeellinen tukikohta. 

Päättyneenä kesänä Ilomantsin historian tärkeimmästä vaiheesta tuli kuluneeksi seitse-
män vuosikymmentä. Niinpä kunta oli Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tukemana 
järjestänyt muistojuhlat, joilla oli ohjelmaa kolmeksi päiväksi. Ihailtavasta paneutumisesta 
kertoi jo perjantaina elokuun 8:ntena paikallisin näyttelijävoimin toteutettu Ilomantsin taiste-
luihin liittyvä teatterikappale. Lauantaipäivä oli omistettu ulkoilmatapahtumille, joihin kuului 
rajajääkäreiden kalustenäyttely, rajaa valvovan helikopterin toimintanäytös ja Hornet-
hävittäjän ylilento. Väkeä oli liikuntahallin kentällä lähes 30 asteen helteessä paljon, pal-
jon… Erityisen ilahduttavaa oli kokonaisten perheiden mukanaolo jopa kolmin polvin: pie-
niä riemukkaita vilistäjiä oli niin runsaasti, että monilla vanhemmilla ja isovanhemmilla oli 
todellinen vaativa valvontatehtävä. Suuren suosion keräsi itselleen Ratsumieskillan yhdek-
sänmiehinen partio, joka suomenhevosratsuineen esitti näytteitä ratsuväen sulkeisista 
1930-luvun malliin. Muutamalla oli asepuku m/22, siis luurankotakki, useimmilla m/36, siis 
se sotavuosien puku. Yhdellä ratsastajalla oli punaisissa housuissaan leveät kenraalire-
väärit. Hän oli kenttäpiispa Pekka Särkiö. Ei häntä erikseen mainittu, mutta moni katsojista 
tiesi: siellä ratsasti pappi joukkonsa mukana, ratsumies ratsumiesveljiensä rinnalla. Lauan-
taina halukkaat pääsivät opastetusti tutustumaan taistelupaikkoihin ja muistomerkkeihin, ja 
illalla oli asemiesilta vähän jatkosodan ajan malliin. 

Sunnuntaiaamuun kuuluivat seppeleenlasku sankarihaudoille, jumalanpalvelus kumman-
kin kansankirkkomme pyhätöissä sekä pääjuhla Ilomantsin liikuntahallissa. Hallissa on 900 
istumapaikkaa, jotka oli jokainen varattu, lisäksi oli paljon seisojia; kaiken kaikkiaan kolmi-
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Kuvassamme isäntiä ja retkeläisiä. Takana va-
semmalla retken johtaja Markus Uomala, edessä 
Liisa Viranko, sitten Kalervo ja Teija Kaarre, 
Raili Louhisola, Tellervo Ojala, Kaarina Lind-
berg ja Einari Aakenus. – Valok. I.O. 

 

päiväiseen tapahtumaan laskettiin kuutisen tuhatta osallistujaa. Pääjuhlan juhlapuhujana 
oli kenraali Ari Puheloinen, jonka sanomaa oli innokkaasti odotettu sen johdosta, että hän 
oli juuri päättänyt kunniakkaan rupeamansa Puolustusvoimain komentajana ja ollut run-
saan viikon eläkkeellä. Sanoisiko hän jotakin terävää vaikka puolustusvoimauudistukses-
ta? Ei sanonut: puhe oli sovinnainen tyylikäs historian kertaus. Aivan erityisen tyytyväisiä 
juhlapuheeseen olivat harvat paikalla olleet ruotsinkieliset, sillä huomaavainen kenraali 
käytti kumpaakin kansalliskieltämme. Valtiovallan tervehdyksen toi juhlayleisölle eduskun-
nan puhemies Eero Heinäluoma, joka muistutti sodasta palanneiden veteraanien merki-
tyksestä myös sodanjälkeisen maan jälleenrakentamisessa, siirtoväen asuttamisessa, ns. 
sotakorvausten maksamisessa. Nuoretkin olivat mukana, ja runsain suosionosoituksin pal-
kittiin hyvin harjoitettu ja iloisesti esiintynyt Hatun koulun lapsiryhmä leikki- ja laulunume-
roineen.   
Ilmari Ojala 
 

UUTTA LÖYTÄÄ LÄHELTÄKIN! 
Lauantaina 23. elokuuta yhdistyksemme jäsenille tarjoutui tilaisuus nähdä ja 
kokea aivan uutta ja kiinnostavaa lähihis-
torian ja sotahistoriamme alalta. Oli meille 
kaikille oikein hyödyllistä, että puheenjoh-
tajamme Markus Uomala ja jäsenemme 
Juhani Hannuksela pääsivät jossakin kes-
kustelussaan semmoiseen kohtaan, että 
jälkimmäinen saattoi kertoa Kalervo ja 
Teija Kaarteen lohjalaisesta kotimuseosta. 
Samassa keskustelussa Hannuksela kertoi 
toisestakin omintakeisesta museosta, Mu-
seo Degerby Igorista, joka on Inkoon 
Degerbyssä.  

Keväisessä lehdessämme oli retkestä 
tiedotus, mutta ehkä helteiset kesäpäi-
vät vähensivät joukkoa, sillä vain seit-
semän jäsentämme matkasi mainittuna 
päivänä kokemaan uusia piirteitä enemmän tai vähemmän tutuista asioista.  
Perillä joukkoon liittyi Juhani Hannuksela, joka ammattisotilaana pystyi valai-
semaan monia yksityiskohtia Kaarteiden kotimuseosta. Kaarteet ovat historian 
harrastajia, jotka jo varhain ryhtyivät myös keräämään erityisesti sota-
vuosiimme 1939 - 44 liittyvää aineistoa. Kun sitten yhä useammat olivat kiin-
nostuneita näkemään, mitä on saatu kokoon, Lohjan kaupungin matkailutoimi 
tuli yhteistyökumppaniksi. Tilaa saatiin järjestymään jatkosodan aikaiselle kor-
sulle, kanttiinille, taisteluhaudalle - ja toisessa päässä väestönsuojallekin. Mo-
nipuolinen aito sodanaikainen esinekokoelma pienine erikoisuuksineen on kat-
somisen arvoinen erityisesti nuorille suomalaisille, jotka vanhemmiltaan saavat 
johdatusta asioihin. Vallankin kivääriaseiden kokoelma on hämmästyttävän lu-
kuisa näytteineen, epäilemättä nuorten miesten kiinnostuksen kohde. Kokonai-
suudessaan kotimuseo on ”yllättävä matkailuelämys”, kuten matkailualan asi-
antuntijat näkemäänsä ovat luonnehtineet. – Ja vielä tämä: talossa on omassa 
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päädyssään katsottavana myös sädehtivä mosaiikkitöiden kokoelma, Teija 

Kaarteen luomus. Asiantuntemus ei riitä sen kuvaamiseen, joten käykää kat-
somassa! 

Museo Degerby Igor keskittyy niihin muistoihin, joita suomalaisille, erityisesti 

asiasta rankimmin kärsineille paikkakuntalaisille, tuli Neuvostoliiton ajasta 
Porkkalassa vuosina 1944 - 56. Ajan mennen on onnistuttu ottamaan asioihin 

myös toteava katsomustapa, ja mm. Porkkalan Parenteesi ry. ja muut herät-
teelliset tekijät ovat panneet muistot palvelemaan historian elävöittämistä ja 

matkailuakin. Seurueemme jäsen Raili Louhisola oli nuorena lottana evakuoi-
massa Porkkalaa itärintamamme sodan päätyttyä; se oli kiireistä aikaa surulli-

sin muistoin. Mutta vaikka iloinen toivo täytti palaavien paikkakuntalaisten sy-
dämen Porkkalan alueen palauduttua, sitä pyrki peittämään aito kauhistus 

neuvostomiehittäjäin raa´an jäljen tultua näkyviin. Museo Degerby Igorin an-
tiin kuuluu kaiken nähtävän ohella Lena Selénin loistelias kerronta miehityksen 

ajasta ja muistoista henkiseltä kannalta sekä Berndt Gottbergin pienimpiä yksi-
tyiskohtia myöten tarkka asiantunteva esineistön kuvaus. 

Ilmari Ojala 

 

MANNERHEIM PORTUGALISSA 

 ”Kiitollisuutta ei ole paljon tässä maailmassa” 

Näin oli Mannerheim todennut (1) ja saanut sen itse kokea muun muassa jo 30. toukokuu-
ta 1918 senaatin taholta: ”Kun lähdin istuntosalista, ei hallituksen jäsenillä ollut sanaakaan 
minulle sanottavana, eikä kukaan noussut antamaan minulle kättä.” (2) 

Tuskin Mannerheim kuitenkaan osasi kuvitella, että vielä nykypäivänä, jolloin historian kul-
ku on jo kiistatta todistanut hänen ainutlaatuisen panoksensa Suomen kansan olemassa-
ololle ja itsenäisyydelle, julkaistaisiin jälkiviisaita, vähätteleviä, valheellisia väittämiä hänen 
toiminnastaan kuten myös hänen persoonastaan. Esimerkkinä tällaisesta ”luovasta” histo-
rioinnista on tohtori Juhani Suomen kirja ”Viimeinen kortti” (3) ja sen presidentti Manner-
heimin Portugalin matkaa marras-joulukuussa 1945 ja sen taustoja koskeva luku ”Praia da 
Rochan pakolainen”. 

Syksyllä 1945 78-vuotiaan Mannerheimin terveys oli huonontunut siinä määrin, että hänen 
lääkärinsä tohtori Lauri Kalaja toi pääministeri Paasikivelle todistuksen, jonka mukaan pre-
sidentin täytyy lähteä neljäksi viikoksi etelään (4). Pelättiin syöpää, mutta diagnoosi osoitti 
kyseessä olevan vatsahaava ja keuhkostaasi. Takana olivat raskaat sotavuodet seitsen-
päiväisine 14 - 15 -tuntisine työpäivineen (5), musertava henkinen paine ja vastuu ei aino-
astaan Suomen itsenäisyyden säilyttämisestä vaan myös sen kansan olemassaolosta. 

Presidentin työtä vaikeutti alati painostava valvontakomissio, ”uuden suunnan” poliitikkojen 
juonittelu ja vireillä oleva sotasyyllisyysprosessi. Tohtori Suomi vähättelee Mannerheimin 
sairauksia ja väittää, että hän olisi paennut maasta ainakin siksi aikaa, kun syytteeseen-
panoaika olisi kulunut umpeen, ja että hän olisi epäröinyt palata Suomeen. 

Presidentti kertoi pääministeri Paasikivelle lukeneensa Petäyksen komitean mietinnön ja 
havainneensa, että siinä tahdotaan panna syy puolustusvoimain ylipäällikön niskaan. Näin 
ollen Mannerheim katsoi, ettei voi lähteä ulkomaille, vaikka hänen lääkärinsä tahtoo, koska 
sitä voisi pitää pakoilemisena. Hän tahtoi jäädä puolustamaan itseään syytöksiä vastaan 
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Tämä pöytä on hotelli Bela Vistan aulassa. Suomen marsal-
kan kuvan vieressä on kuva hänen kirjeestään: 
"Neljän viikon aikana olen nauttinut täydellisestä levosta ja 
auringosta…  ikävöiden lähden tästä ihanasta paikasta ja 
hotelli Bela Vistasta...”  -  Valok. Torsti Holvikivi 

(6). Mannerheim asetti matkustamisensa ehdoksi, että hänen alaisiinsa upseereihin ei sillä 
välin kohdistettaisi syytteitä. Hän sai lupauksen eikä keskeyttänyt matkavalmistelujaan (7). 
Monet hallituksen ministerit ja muut poliitikot, vaikka katsoivatkin, että maan etu vaati 
Mannerheimin pitämistä sotasyyllisyysoi-
keudenkäynnin ulkopuolella, käyttivät 
sen uhkaa painostaakseen häntä eroa-
maan - oman uran edistämiseksi. Val-
vontakomission puheenjohtaja Zdanov 
tiesi tämän ja raportoi Stalinille, jota 
suomalaisten poliitikkojen moraalitto-
muus mahtoi huvittaa. Sen jälkeen val-
vontakomissio oli antanut hallituksen tie-
tää, että Mannerheimin suhteen ei ollut 
vaatimuksia (8). Olisi ollut rehtiä antaa se 
hänelle tiedoksi. 
Zdanov kuitenkin nöyryytti pääministeriä 
ja presidenttiä Portugalin matkaa edeltä-
vänä iltana vaatimalla, että hän lykkäisi 
sitä, kunnes he voivat harkita asiaa ve-
doten siihen, että ”Suomi ei ole vielä v a-
paa kansainvälisessä suhteessa”, mutta 
ilmoitti sitten saaneensa Moskovasta tie-
don, ettei heillä ole mitään matkaa vas-
taan. Stalin silloin kuitenkin lomaili Sot-
sissa, joten Zdavov todennäköisesti toimi 
asiassa yksin korostaakseen valtaansa 
(9). 
Mannerheim ei ymmärrettävästi luottanut 
venäläisiin. Hän ”tuntui pelkäävän, e ttä 
he vaatisivat hänen asettamistaan syyt-
teeseen sitten kun hän olisi eronnut pre-
sidentin tehtävästä”  (10). Presidentti pel-
käsi myös eronsa aiheuttavan maalle li-
sää vaikeuksia ja halusi velvollisuuden-
tunnosta ja myös laajoilta kansalaispiireiltä saamiensa vetoomuksien vuoksi pysyä paikal-
laan, kunnes sotasyyllisyysprosessi olisi saatettu päätökseen ja Suomi siten hänen johdol-
laan olisi täyttänyt välirauhan ehdot. Tätä kuvaa hänen portugalilaiselle Madeirassa oles-
kelevalle ystävälleen Praia da Rochasta joulukuun 4:ntenä lähettämänsä kirje: ”Onneni ei 
kuitenkaan ole täydellinen, koska joudun lähtemään kauniista maastanne tapaamatta Tei-
tä, mutta matka Madeiraan on liian pitkä ja ennen kaikkea liian epävarma, kun velvollisuu-
det kutsuvat… matkastani päätettiin va sta viime hetkellä, kun lääkärini antoi lausunnon, et-
tä en voinut parantua kuin sillä ehdolla, että joksikin aikaa jätän työni ja koko sen ilmapiirin, 
jossa sitä hoidan, että tarvitsin lepoa ja aurinkoa. Olen tyytyväinen löydettyäni molempia ja 
voin paremmin, mutta viikon kuluttua aion lähteä matkalle kohti pohjoista toivoen, että pa-
ranemiseni jatkuisi ainakin jonkin aikaa” (11). 
Paasikivelle Mannerheim sähkötti 9. joulukuuta aloittavansa paluumatkan 20. joulukuuta. 
Tarkoitus oli lentää Lissabonista Pariisiin, mutta kävi ilmi, että tätä yhteyttä ei reittilentona 
ollutkaan vaan matka olisi pitänyt tehdä yksityiskoneella, joten vaihtoehdoksi jäi junayhteys 
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Madridin kautta. Mannerheimin sairastuminen San Sebastianissa viivytti paluuta Tukhol-
maan joulukuun 29:nteen asti, ja Suomeen jatkettiin ensimmäisellä laivalla ensimmäisenä 
tammikuuta 1946. 

Tohtori Suomen mukaan pääministeri Salazar näyttää pohdiskelleen, tulisiko marsalkka 
palaamaan Suomeen enää lainkaan (12), mutta tästä ei ole mitään viitettä Salazarin 15 
minuutin tarkkuudella pitämässä päiväkirjassa eikä missään muussakaan alkuperäisessä 
lähdeaineistossa. 

Jos Mannerheimilla olisi ollut pieninkin aikomus jäädä Portugaliin, olisi luonnollista, että 
hän olisi maininnut siitä tapaamisissaan presidentti, kenraali Carmonan (13) tai pääminis-
teri Salazarin kanssa; niissä käsiteltiin ”Euroopan ongelmia, suurvaltojen politiikkaa ja 
Suomen sotien ongelmia ja tosiasioita” (14). Myöskään tapaamisissaan portugalilaisten 
”kolmannen sukupolven serkkujensa” kanssa suvun nykyisen päämiehen kreivitär Luisa 
Correa de Henriquesin mukaan (15) Mannerheim ei ollut maininnut mitään tähän viittaa-
vaa. Junamatkalla Lissabonista Madridiin oli seurana Espanjan Portugalin suurlähettiläs 
Nicolas Franco, Generalissimo Francisco Francon veli. Kummankaan arkistoissa ei ole mi-
tään viitettä siihen, että Mannerheim ei olisi aikonut palata Suomeen. (16) 

Portugali myönsi oleskeluluvan mm. Romanian entiselle kuninkaalle Kaarle (Carol) II:lle, 
Italian entiselle kuninkaalle Umberto II:lle ja Espanjan kruununperijälle Don Juan de 
Borbónillekin, vaikka tämä tavoitteli Portugalin kanssa liittosuhteessa olevan Francon syr-
jäyttämistä, joten varmasti maa olisi antanut sen myös Mannerheimille, sillä tätä arvostet-
tiin ja ihailtiin jo hänen yhteisen vihollisen eli imperialistisen kommunismin vastaisen taiste-
lunsakin vuoksi. Espanja puolestaan esitti Mannerheimille kutsun vuonna 1947 ja 1948 tul-
la oleskelemaan maahan sen hallituksen vieraana kirjoittaakseen muistelmansa. (17) 

Vuonna 1976 Suomen Kuvalehti julkaisi otteita ”Toinen tasavalta”-nimisestä kirjasta (18), 
jossa väitettiin, että Mannerheim olisi paennut Portugaliin ja että hän vielä Tukholmassa 
olisi epäröinyt palata Suomeen. Matkalla adjutanttina mukana ollut kenraalimajuri Ragnar 
Grönvall kiisti nämä väitteet lehden seuraavassa numerossa: ”Sehän on rivi riviltä täynnä 
tahallisia valheita, ilkeämielistä panettelua, asioiden vääristelyä, erheellisiä johtopäätöksiä 
ja yleistä tietämättömyyttä… Suomen marsalkka ei koskaan pakoillut vastuutaan, yhtä vä-
hän kuin tärkeitä tehtäviään. Hän oli luonteeltaan mitä velvollisuudentuntoisin. Antoi kaiken 
aikansa ja kaikki voimansa palvellakseen maataan. Olihan Mannerheim pyynnöstä kanta-
nut neljästi aikansa raskaimman taakan hartioillaan, pelastaen kulloinkin maansa täydelli-
seltä tuholta. Onkohan historiasta löydettävissä toista vastaavaa suoritusta? … Tältä kir-
joittajien nimittämältä pakomatkalta hän sitten palasi täysin vapaaehtoisesti, kenenkään 
edes kehoittamatta. Jopa liian ennenaikaisesti terveyteensä nähden, tapahtumien yhä ki-
peämmin vaatiessa hänen läsnäoloaan kotimaassa. Mannerheimilla ei ollut pienintäkään 
aikomusta eikä edes fyysillistä mahdollisuutta viipyä presidentin virassa päivääkään sen 
jälkeen, kun hän itse katsoi tehtävänsä suoritetuksi. Niinpä hän kohta paluunsa jälkeen 
Portugalista kirjoitti eroanomuksensa allekirjoitustaan myöten valmiiksi ja käskien minun 
säilyttää se lukitussa pöytälaatikossa. … Erittäin labiili ja muutenkin arveluttava tilanne 
maassamme, samoin kuin psykologisesti mitä tyhmimmät painostusyritykset aiheuttivat 
kuitenkin sen, että Mannerheim katsoi velvollisuudekseen lykätä eroamispäätöksensä yli 
alunpitäen suunnittelemansa ajankohdan. Puheet Mannerheimin pelosta ja jopa hysteeri-
sestä pelosta jätän omaan arvoonsa” (19). 

Tohtori Suomi kirjoitti, että sotasyyllisyysoikeudenkäynnin syytteeseenpanoaika oli ”turval-
lisesti jo umpeutunut” kaksi päivää ennen Mannerheimin paluuta Suomeen. Sen perusteel-
la, mitä Stalinin toimintatavoista tiedämme, tällä ei varmastikaan ollut mitään merkitystä, 
mikäli hän olisi halunnut Mannerheimin syytteeseen. Mainittakoon vain yhtenä suomalaisia 
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koskevana esimerkkinä, että Molotov vuonna 1946 syksyllä vaati Ranskan hallitusta luo-
vuttamaan sen tiedustelupalvelussa työskentelevät everstit eli tiedustelupäällikkö Paaso-
sen ja radiotiedustelupäällikkö Hallamaan. Se vastasi heidän jo poistuneen maasta - todel-
lisuudessa heidät oli tämän vuoksi siirretty Ranskan miehitysvyöhykkeelle Saksaan (20). 

Miksi Neuvostoliitto ei vaatinut Mannerheimia syytetyksi sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä? 
Jo rauhantunnustelujen yhteydessä marraskuussa 1943 Neuvostoliiton Tukholman suurlä-
hettiläs Aleksandra Kollontai tähdensi Stalinille, että Mannerheim on saatava rauhan ta-
kuumieheksi. Hän sai Stalinin vakuutuksen siitä, että Neuvostoliitolla ei olisi sodan jälkeen 
Mannerheimiin liittyviä henkilökohtaisia vaatimuksia. Kun Eero A. Vuori Tukholmassa hei-
näkuun alussa 1944 tunnusteli Kollontailta Neuvostoliiton suhtautumista Suomen pako-
laishallituksen perustamiseen, mitä jotkut rauhanopposition aktivistit kaavailivat, tämä vas-
tasi, että Neuvostoliitto haluaa olla tekemisissä vakaan ja luotettavan hallituksen kanssa, 
sellaisen, jonka johdolla on voimaa ja auktoriteettia, kuten esimerkiksi Mannerheimilla. Kun 
sisäministeri Yrjö Leino puhui vaalien jälkeen maaliskuussa 1945 Zdanoville Mannerhei-
min erottamisesta, tämä varoitti kommunisteja mustaamasta Mannerheimia varsinkaan so-
tasyyllisyysasiassa. Marsalkka oli sentään solminut rauhan, ja hänestä oli edelleen hyötyä 
presidenttinä (21). Tammikuun lopussa 1946 Zdanov välitti Moskovasta Stalinin ohjeen 
mukaan kenraali Savonenkoville, mitä tämän tuli ilmoittaa henkilökohtaisesti ja sanatarkas-
ti Punaisen Ristin sairaalassa olevalle presidentille: ”Saattakaa Mannerheimin tietoon, että 
jos Mannerheim eroaa, niin hän, Mannerheim, voi lähteä siitä, ettei Venäjä salli kenenkään 
katsoa, että hänet, Mannerheim, pitää vangita, sillä Mannerheim on solminut Suomen väli-
rauhansopimuksen SNTL:n kanssa ja sen avulla turvannut itsensä kaikkien sattumusten 
varalta” (22). 

Vuoden 1945 lokakuussa suomalainen kulttuurivaltuuskunta oli vieraillut Moskovassa. 
Banketin yhteydessä ministeri Johan Helo oli pyydellyt Stalinilta anteeksi sitä, että suoma-
laiset olivat häpäisseet sotilasmainettaan taistelemalla Neuvostoliittoa vastaan. Stalin oli 
vastannut: ”Älkää te suomalaiset aiheetta halventako armeijaanne. Me, jos ketkään, tie-
dämme omasta kokemuksestamme, että teidän pieni armeijanne on pystynyt sellaisiin 
suorituksiin, että jos eräissä paljon suuremmissa armeijoissa olisi ollut samanlainen henki 
ja johto, niin koko toisen maailmansodan kulku olisi muodostunut aivan toisenlaiseksi, ja 
maailma olisi säästynyt suurilta hävityksiltä. Teillä suomalaisilla on marsalkka Mannerhei-
missa suuri ja realistinen sodanjohtaja, jolla on ammattisotilaalle harvinaiset poikkeukselli-
set valtiomiehen ominaisuudet.”   Vuonna 1948 YYA-sopimuksen loppubanketissa Stalin 
kohotti maljan Suomen urhoolliselle armeijalle. Sen jälkeen hän kääntyi pääministeri Pek-
kalan puoleen ja kysyi, miten Suomen marsalkka nyt jaksaa. Kun Pekkala oli vastannut - 
hiukan vähätellen, että noo, miten nyt vanha mies jaksaa, Stalin oli sanonut vakavasti 
Pekkalalle: ”Kuulkaahan nyt, pääministeri, Suomi saa kiittää vanhaa marsalkkaansa hyvin 
paljosta!” (23). K.A. Fagerholm kirjoitti muistelmateoksessaan ”Puhemiehen ääni”: ”Äsket-
täin on pari tietynlaista tutkijanplanttua yrittänyt riistää Mannerheimilta kunnian ja maineen 
siksi, että hän muka olisi paennut maasta: hän ei siis olisi ollut sairas ja heikko matkusta-
essaan Portugaliin. Pian kai saamme lukea, että myös Paasikivi pannaan matalaksi. Mei-
dän maallamme ei saa olla suurmiehiä. Kun he ovat kuolleet, heistä pitää tehdä pieniä.” 
(24) 

Neuvostoliitto tuomitsi jo vuonna 1959 Stalinin ajan virheet, mutta miksi Suomi ei ole vielä-
kään kumonnut sotasyyllisyyslakia? ”Sotasyyllisiksi” tuomitut eivät tietenkään kunniaansa 
menettäneet, joten sitä ei tarvitse palauttaa, mutta Suomen kansan olisi oman kunniansa 
palauttamiseksi se kumottava. 
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Anna Valpuri Kankilan tunteellinen monologiesitys Pu-
toavia tähtiä kruunasi upean ohjelmakokonaisuuden. 

PÄLKÄNEEN LOTTAPÄIVÄ OLI VAIKUTTAVA KOKONAISUUS 
Helteeltä suojaavat verhot hämärsivät Pälkäneen Nuijantalon illansuussa tilaisuuden alka-
essa.  Kun verhot myöhemmin illalla 
avattiin, oli elokuinen iltahämy laskeutu-
nut tienoon ylle ja tunnelmallisesti valais-
tu näyttämö avautui täyteen visuaaliseen 
tehoonsa. Näyttämöä hallitsi tilaisuuden 
ajan kirkkaana loistava lottamerkki mus-
tavalkoinen järvimaisema taustanaan. 
Lottapäivä järjestettiin Pälkäneellä en-
simmäistä kertaa. Ajankohdaksi oli valittu 
elokuun ensimmäinen lauantai. Idea alkoi 
itää edelliskesänä järjestetyssä Kostian-
virran taistelun 300-vuotisjuhlassa. Työ-
ryhmä järjestäytyi ja suunnitteli talven 
mittaan unohtumattoman poikkitaiteelli-
sen elämyksen.  
Paikallisin voimin järjestetyn tilaisuuden luonnollinen paikka oli hiljattain uudelleen eloon 
herännyt Nuijantalo.  Vuonna 1907 rakennettu talo oli ollut enää satunnaisesti käytössä lä-
hinnä juhlatilana, kunnes talossa vastikään aloittanut kahvilayrittäjä herätti talon uudelleen 
henkiin.  Samalla elvytettiin jo ammoin sammunut yhdistys Pälkäneen Suomalainen Nuija, 
jonka ponnistuksena talo ainakaan valmistui. 
 Nuijantalo lottatoiminnan keskuksena 

Nuijantalolla ja koko Pälkäneellä oli kiintoisa rooli lähihisto riamme kohtalonvuosina, vaikka 
vapaussodan kiivaimmat myllerrykset väistivät Pälkäneen. Lähellä on Hauhon Alvettula, 
jossa käytiin ankaria taisteluja sodan loppuvaiheessa.  Hämeenlinnasta päin kantatietä 57 
Pälkäneelle ajettaessa näkyy hieman ennen valtatielle 12 saapumista Alvettulan taistelui-
den aikainen sankarihauta. Pälkäneen pitäminen hallussa oli valkoisten kannalta keskeistä 
ja se onnistui taisteluitta osaltaan siksi, että punaisten uhkaa väistettiin välillä Sääksmäen 
Päivölään. 
Pälkäneen tilanne oli varsin vaarallinen, koska punaisten tukialueet Tampere ja Valkea-
koski olivat vain lyhyen matkan päässä.  Koska sodan ankaruus säästi Pälkäneen, eivät 
jälkiselvittelytkään olleet niin traagisia kuin monilla muilla paikkakunnilla. Osittain siksi Päl-
käneestä tuli sotien välisenä aikana suojeluskuntien tärkeä leiri- ja harjoitusalue. Pälkä-
neellä ei ollut sodan aikaista painolastia kummankaan osapuolen kannalta. 
Talvisodasta alkaen Nuijantalolla oli tärkeä rooli, joka yhdistää talon saumattomasti vietet-
tyyn teemailtaan. Talo oli sotien ajan lottatoiminnan keskus. Siellä muonitettiin, ommeltiin, 
huollettiin ja korjattiin.  Työilloissa myös valmistettiin sisältöä rintamalle lähetettyihin vaate- 
ja ruokapaketteihin. 
 Vanha suomalaisuusjärjestö elvytettiin 

Tilaisuuden pääjärjestäjänä oli Pälkäneen Suomalainen Nuija ry.  Yhdistys herätettiin vuo-
sikymmenten unesta.  Suomalaisen Nuijan juuret ovat venäjänvallan ajassa, jolloin se pe-
rustettiin valtakunnallisena yhdistyksenä edistämään suomalaisuutta. Mukana järjestelyis-
sä oli myös Pälkäneen kulttuuritoimi ja Keltainen talo, millä nimellä Nuijantalon nykyistä 
kahvilatoimintaa operoidaan. 
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Tilaisuuden avasi pälkäneläisjuuret omaava sotilasprofessori, ye-everstiluutnantti Aki-
Mauri Huhtinen. Hän on ollut myös järjestelytyöryhmän keskeinen jäsen. Huhtinen totesi 
nyt elettävän mikrohistorian kulta-aikaa, jota ruokkii uusien ikäpolvien tarve tulkita ja ym-
märtää sotavuosia. Teemaillan keskiössä olivat yksilöt – naiset keskellä sotaa – ja instituu-
tio häivytettiin taka-alalle. 

Tilaisuuden emäntänä ja juontajana oli Pälkäneen kunnan kulttuurituottaja Marketta Vais-
maa, järjestelytyöryhmän tärkeä jäsen hänkin. Vaismaa kertoi teemaillan suunnittelun läh-
tökohtana olleen elämyksellisyyden ja poikkitaiteellisuuden. Molemmat tavoitteet toteutui-
vat erinomaisesti. 

Tilaisuuteen ei ollut varsinaista pääsymaksua, vaan tulijat saattoivat lunastaa viiden euron 
kahvikupongin.  Jo iltapäivällä yleisöllä oli mahdollisuus ostaa pihalla olleesta kenttäkeitti-
östä hernesoppaa.  Jälkiruuaksi oli tarjolla muurinpohjalettuja hillon kera.  Järjestäjät olivat 
ymmärtäneet ottaa myös vallitsevan helteen huomioon.  Yleisölle oli maksutta tarjolla juo-
mavettä salin perällä ja taukotarjoiluna pihalla oli niin sanottua Marskin samppanjaa eli 
Louhisaaren juomaa.  

 Elämänusko ja nauru kantoivat 

Kasvatustieteen tohtori Kaisa-Maria Peltokorpi Maanpuolustuskorkeakoulusta piti erin-
omaisen kiinnostavan esityksen lottien selviytymisestä sodissamme.  Aihe on hänelle tuttu 
väitöskirjatyön kautta. Tutkimuksessaan Peltokorpi kertoi hämmästyneensä ilon ja naurun 
määrää rintamalla.  Sen saivat aikaan lottien nuori ikä ja elämänusko.  Ilman iloa ei olisi 
kestetty.   

Peltokorpi visualisoi esityksensä lottien albumeista poimittujen kuvien avulla. Kuvat ja lotti-
en sitaatit pyörivät näyttämön jättiruudulla. Eräs sitaateista kiteytti hyvin Peltokorven esi-
tyksen: ”Se ystävyys, joka syntyy tykkitulen alla, ei koskaan kuole.” 

Paikallisen näkökulman lottatoimintaan avasi pirkanmaalaisia lottia tutkinut Pirkko-Liisa Ol-
lila.  Hänen mukaansa Hämeessä ei todellakaan oltu hitaita, sillä sekä Pälkäneen että 
Kangasalan yhdistykset perustettiin jo vuonna 1919.  Vaikka lottajärjestö jouduttiin lakkaut-
tamaan loppuvuodesta 1944, niin lottien hankkima ammattitaito ja harjaannus olivat kan-
sakunnan käytössä marttojen, koti- ja maatalousnaisten, sotilaskotisisarten ja monien mui-
den naisjärjestöjen kautta. Tärkeäksi koettu toiminta vain kanavoitui uudelleen. 

 Lottien puheenvuoro 

Ollila haastatteli kahta tilaisuuteen osallistunutta lottaa.  Eira Laalahti työskenteli sodan ai-
kana Tampereella toimineessa kaatuneiden jäämistötoimistossa.  Sen tehtävänä oli toimit-
taa kaatuneilta jälkeen jäänyt siviiliomaisuus sankarivainajan omaisille.  Suhtautuminen 
toimiston työhön Laalahden mukaan vaihteli. Joskus isältä jäänyt kello annettiin velvoitta-
vaksi muistoksi pojalle.  Joskus taas omaiset peräsivät mielestään kadoksiin jäänyttä 
omaisuutta ikään kuin katoaminen olisi ollut jäämistötoimiston henkilöstön syytä. 

Toinen haastatelluista lotista, tamperelainen Aune Rahola, palveli talvisodan aikana Tam-
pereen väestönsuojelukeskuksessa ja oli myös vastaanottamassa ja muonittamassa eva-
koita Tampereen asemalla.  Rahola lähti lottatoimintaan mukaan heti täytettyään vaaditut 
17 vuotta ja sai viestikoulutuksen. Aune Rahola on yhdistyksemme jäsen. 

 Perinne elää 

Järjestävän organisaation edustajat esiintyivät aidoissa lottapuvuissa, joita oli saatu lai-
naksi Syvärannan Lottamuseosta. Paikalliset tytöt avustivat järjestelyissä pikkulotiksi pu-
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keutuneina. He olivat olleet aiemmin päivällä kastelemassa läheisen sankarihautausmaan 
istutukset.  Se oli myös sota-aikana pikkulottien työtä.  

Lottapukuja näkyi yleisön joukossa muutenkin kuin paikalla olleiden lottien yllä. Eräs lotak-
si liian nuori rouva kertoi yllään olevan tätinsä lottapuvun, jonka tämä kätki syksyllä 1944, 
kun valtiovallalta tuli käsky hävittää kaikki lottamateriaali.  Tilaisuuden emäntänä ollut Mar-
ketta Vaismaa käytti tilaisuudessa isotätinsä lottapukua. Lottapukujen perinnekäyttö näyt-
tää yleistyvän. 

Herkistävä taiteellinen anti 

Taiteellinen elämyksellisyys tiivistyi loppuiltaa kohti.  Tilaisuuden alussa avattiin kuvataitei-
lija Johannes Vähäsarjan näyttely Valkeat harsot.  Hoitoalalla työskentelevä taiteilija on 
saanut aiheita teoksiinsa työskennellessään veteraanien parissa heidän tarinoitaan kuun-
nellen sekä varttuneempien sukulaisten kotialbumeista. 

Sota-ajan musiikkiterveisiä esitti Seppo Hovi harmonikallaan.  Kappaleiden lomassa hän 
kertoi viihteen roolista sodassa.  Lisäksi hän taustoitti Toivo Kärjen ja George de Godzins-
kyn muusikon urien sota-aikaisia vaiheita sekä kertomalla että soittamalla.  Hovi mökkeilee 
Pälkäneellä, eli myös hänellä on läheiset siteet seutuun. 

Helteisen kostea ilta oli kääntymässä jo lopuilleen, kun tiivistyneeseen iltahämärään heläh-
tivät Jukka Leppilammen kitaran tunnelmalliset sävelet yhdessä Jonna Järnefeltin herkkä-
vireisen laulun kera. Heidän musiikkinsa ei liittynyt sotavuosiin, mutta herkisti yleisön hyvin 
tunnepitoisella tulkinnalla.  Yleisö ei päästänyt esiintyjiä pois lavalta ilman ylimääräistä 
numeroa. 

Illan huipennuksena oli monologiesitys Putoavia tähtiä, jonka teksti ja ohjaus olivat Market-
ta Vaismaan käsialaa.  Tekstin tulkitsi aivan pakahduttavan tunteellisesti Nuijantalon naa-
purista kotoisin oleva, Teatterikorkeakoulussa kolmatta vuottaan aloittava Anna Valpuri 
Kankila.  Nuoren taiteilijan herkästi esittämä lottaneitonen kaipasi kaatunutta ystäväänsä 
Anttia ollessaan tähystysvuorossa paikallisen Syväharjun ilmavalvontatornissa. Esityksen 
tueksi oli luotu upea ääni- ja valomaisema. Yleisön hajaantuessa yöksi tummentuneen il-
lan syliin silmänurkkia kuivailtiin vaivihkaa. 

 Mitä ensi kesänä 

Järjestelytyöryhmän katseet on jo suunnattu seuraavaan kesään.  Aihevaihtoehtoina vä-
läyteltiin Pälkäneeltä kootun jatkosodan JR44:n tykkikomppanian vaiheita ja mahdollisesti 
paikkakunnan roolia asekätkennässä.  Talvisodassa pälkäneläisiä taisteli eversti Pajarin 
komennossa Tolvajärvellä. Pälkäneen rooli sotien ajan suojeluskuntatyön keskuspaikkana 
voisi myös olla yksi aiheista. 

Toivottavasti ensi vuonna sana pälkäneläisten talkootyöstä kiirii tehokkaammin ympäri 
maata. Vielä tänä vuonna Nuijantalon isossa salissa oli tyhjiäkin paikkoja.  Vaikka tilaisuus 
oli toteutettu pääosin paikallisin voimin paikallisesta näkökulmasta, niin ohjelmakokonai-
suus olisi kestänyt laatunsa ja kiinnostavuutensa puolesta kuinka vaikutusvaltaisen valta-
kunnallisen foorumin tahansa. 

Teksti ja kuva  

Seppo Simola 
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SUOMEN SODASTA VAPAUSSOTAAN 

Ukko Lode ja hänen leppävirtalaiset jälkeläisensä sotilaina 

(Kuvat Anna-Liisa Nyyssösen kokoelmasta) 

Suomen sodan syttyessä Ruotsin joukkojen itäinen armeija koottiin Mikkelissä. Sen muo-
dosti Savon prikaati eversti Johan Adam Cronstedtin komennossa. Kun Mikkeliin kantautui 
huhuja vihollisen tunkeutumisesta rajan yli, prikaati valmistautui perääntymään kohti poh-
joista. Juvan suuntaan vetäytyvää marssiosastoa johti everstiluutnantti Karl Leonhard Lo-
de, Vänrikki Stoolin tarinoista tuttu ”Ukko Lode”. Hän oli jo hieman harmaantunut, vakaa ja 
urhoollinen, joukkojen keskuudessa pidetty ja kunnioitettu upseeri. Everstiluutnantti Lode 
toimi 3. pataljoonan komentajana Savon prikaatiin kuuluvassa Savon jääkärirykmentissä. 

Marssiosastot saapuivat maaliskuun 6. päivään mennessä vihollista näkemättä Leppävir-
ralle ja majoittuivat Kalmalahden ympärillä olevien talojen liepeille. Maaliskuun 11. päivänä 
puolen päivän aikaan kuultiin kenttävartiosta ensimmäiset varoituslaukaukset ja miehet jär-
jestettiin Kalmalahden rannoille puolustukseen. Kerrotaan, että Kalmalahden nimi juontuisi 
ruotsin sanasta kall, jonka mukaan kyseessä oli kylmä lahti. Pakkasta olikin maaliskuussa 
1808 liki 30 astetta, kun venäläisen kenraali Nikolai Alekseievitsh Tutshkowin puolitoista-
tuhatta miestä käsittävä joukko tuli Varkaudesta jäätä pitkin Leppävirralle. Oikealla oli sula 
virta, joten joukko suuntasi kulkunsa suoraan Kalmalahden pohjukkaan ja asettui siihen 
marssitauolle. Venäläisosasto oli siinä kuin tarjottimella prikaatin silmien alla. Epäilemättä 
Kalmalahdesta olisi tullut nimensä mukainen näyttämö Tutshkowin sotaretken päättymisel-
le, ellei Cronstedtille olisi tullut perääntymiskäskyä. Suomen sotajoukkojen ylipäällikön, 
kenraali kreivi Wilhelm Mauritz Klingsporin antaman käskyn mukaan joukot eivät saaneet 
antautua taisteluun ylivoimaisena pitämäänsä Venäjän armeijaa vastaan, vaan käsky kuu-
lui, että omat joukot oli pelastettava. Yhteenotto oli jo ehtinyt käynnistyä, kun Savon pri-
kaati irtautui taistelusta ja lähti vetäytymään Kalmalahdelta kohti Kuopiota, sieltä Iisalmelle 
ja edelleen Ouluun, missä prikaati yhtyi Pohjanmaalla vetäytyvään armeijan pääjoukkoon.  

Kenraali Klingsporin käskystä huolimatta Pohjanmaalla vetäytyvän pääarmeijan jälkijoukko 
asettui vastarintaan huhtikuun 16. päivänä Pyhäjoella ja pari päivää myöhemmin armeija 
saavutti venäläisistä suuren voiton Siikajoella. Huhtikuun 27. päivänä Savon prikaati osal-
listui Revonlahdella käytyyn taisteluun, jossa saavutetusta voitosta näytti tulevan suoras-
taan sodankäynnin käännekohta. Kenraali Klingspor ylennettiin sotamarsalkaksi. Voittoa 
juhlittiin joukko-osastoissa ennenkaikkea sotilaskunnian tähden, joka oli saatu takaisin hä-
peälliseksi koetun perääntymisen jälkeen. Vänrikki Stoolin tarinoissa tästä kerrotaan ru-
nossa Sotamarski (suom. Paavo Cajander). 

”Rantsilassa riemu kaikui leiriss’ oli juhlan vietto: 
Voitost oli Siikajoen tullut Cronstedtille tieto; 
eri seurueissa juotiin isänmaalle rakkahalle, 
onnen ensi koittehelle, palauneelle kunnialle.” 

Runossa tarkastellaan Klingsporia hänen alaistensa silmin. Voitonjuhlassa upseerit esittä-
vät kriittisiä mielipiteitä korkeinta esimiestään kohtaan. Ukko Lode kuunteli vaiti arvostelua, 
mutta nousi lopulta seisomaan ja sanoi: 

”Pois mä joukostanne lähden, pitäkäätte riemujanne; 
Klingsporista moitett’ aina saapi kuulla seurassanne. 
Sotamarski, sotamarski, muut’ ei ole haastamista; 
häpeä, ett’ urhomiehet kehtaa haastaa tuommoisista.” 
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              Thorsten Lode 

       Aarne Kumlin 

Tässä Runeberg viittaa Ukko Loden ja samalla koko suoma-
laisen kenttäarmeijan sotilaille tyypilliseen ominaisuuteen, lo-
jaalisuuteen esimiestä kohtaan. 
Revonlahden taistelun jälkeen armeijan marssisuunta kääntyi 
etelään. Savon rykmentti siirtyi toukokuussa Kalajoelle. Hei-
näkuussa käytiin Lapualla verinen taistelu, jossa saavutetun 
voiton ansioista Lode lyötiin ritariksi. Elokuussa venäläiset ot-
tivat haltuunsa tärkeän tien haaran Alavudella ja sen takaisin 
valtaamiseksi käytiin kova taistelu. Hyökkäys venäläisten puo-
lustusasemiin kilpistyi kiivaaseen vastarintaan. Hyökkääjien ri-
vit harvenivat ja vasemmalla sivustalla taisteleva osasto alkoi 
uhkaavasti hajaantua. Silloin Loden pataljoona sai tehtäväk-
seen suorittaa vastahyökkäys. Ennen liikkeelle lähtöä Lode 
paljasti pataljoonan edessä päänsä, luki ”Isä meidän” ja ”He r-

ran siunauksen” ja johti miehensä  bajonettihyökkäykseen päin vihollista. Tämä hyökkäys 
sai venäläiset perääntymään ja lopulta suoranaiseen pakoon.  
Alavudella saavutettu voitto vaati suuret uhraukset. Haavoittuneiden joukossa olivat mm. 
eversti Cronstedt ja everstiluutnantti Lode. Alavuden taistelun jälkeen venäläiset ottivat jäl-
leen aloitteen käsiinsä ja valloittivat Suomen. Savon prikaati kärsi Suomen sodassa suuret 
tappiot. Kenttäpappi Carl Johan Holmin muistiinpanojen mukaan Savon prikaatin vahvuus 
oli sodan alkaessa 3750 miestä ja sen päättyessä 200. Erikseen hän mainitsee Leppävir-
ran komppanian, jonka 150 miehestä jäljelle jäi 3. Loden saamat haavat hoidettiin Tukhol-
massa, mutta hän ei enää palannut armeijan riveihin. Hän sai ylennyksen everstiksi 
3.7.1809 ja hänelle ojennettiin Miekkaritarikunnan suurristi. Lode vetäytyi Kuopion lähistöl-
lä oleville maatiloilleen ja kuoli Harjulan tilalla 1816.  
Loden vanhin poika kapteeni Carl Reinhold Lode (s.1792) oli toiminut upseerina Ruotsin 
armeijassa ja osallistunut sotaretkille Saksaan ja Norjaan. Vuonna 1816 hän erosi armei-
jan palveluksesta ja muutti Suomeen. Avioiduttuaan Gustava Catarina Aminoffin kanssa 
hän päätyi vaimonsa kotiseudulle Joroisiin postimestariksi. Perheen esikoispoika majuri 
Carl Torsten Fredrik Lode (s.1823) jatkoi suvun perinteitä sotilasuralla ja palveli vuosina 
1855-1868 Suomen ruotujakoisessa sotaväessä Oulun ja Kuopion 
tarkk’ampujapataljoonissa.  

Carl Torsten Fredrik Loden poika Thorsten Leonhard Lode syntyi 
Leppävirralla vuonna 1855. Hän sai sotilaskoulutuksen Helsingin 
jalkaväen junkkarikoulussa ja palveli eri tehtävissä Suomen sota-
väessä. Vuonna 1877 hänet komennettiin Henkivartioväen kolman-
teen Suomen tarkk´ampujapataljoonaan, jonka mukana hän osallis-
tui Turkin sotaan. Thorsten Lode haavoittui Gornyi Dubnjakin taiste-
lussa ja palasi kotimaahan hoitamaan saamiaan vammoja. Toivut-
tuaan haavoistaan hän toimi eri joukkoyksiköissä, kunnes sai Suo-
men tarkk´ampujapataljoonan lakkauttamisen johdosta 1904 eron 
sotapalveluksesta kenraalimajurina ja siirtyi tämän jälkeen siviiliteh-
täviin. 
 Sotaväestä eron jälkeen hän hankki elantonsa lakimiehenä Ruot-

sissa ja Tanskassa, mutta palasi 1918 Suomeen osallistuakseen vapaussotaan. Vapaus-
sodassa Thorsten Lode määrättiin aluksi komendanttiviraston päälliköksi kenraalimajuri 
Wetzerin esikuntaan ja kaksi viikkoa tämän jälkeen hän sai siirron Länsiarmeijan esikun-



 19 

nan komendantiksi, missä tehtävässä hän toimi sodan loppuun saakka. Hän kuoli Helsin-
gissä vuonna 1924. 
Edellä mainittu Ukko Loden vanhin poika, kapteeni Carl Reinhold Lode vietti vanhuutensa 
päivät Leppävirralla tyttärensä Sofia Juliana Kumlinin luona. Sofia Julianan puoliso Johan 
Kumlin (s.1814) omisti Leppävirralla Oravikosken ruukin, joka hänen kuoleman jälkeen siir-
tyi hänen perillisilleen. Eräs hänen pojistaan, Gustaf Ferdinand Kumlin (s.1846) lunasti 
vuonna 1886 itselleen ruukin kartanoon kuuluvan Laurilan tilan ja ryhtyi maanviljelijäksi.  
Laurilan tilan nuorin poika Aarne Vilho Oskari Kumlin (s.1888) tuli ylioppilaaksi Kuopion 
ruotsalaisesta yhteiskoulusta 1908. Hän osoitti erityistä lahjakkuutta urheilijana ja saavutti 
vuonna 1908  Suomen mestaruuden 100 metrin juoksussa. Vähitellen hänen kaappiinsa 
kertyi kaikkiaan yli 40 palkintoa, näistä enimmät voittopalkintoja. Aarne Kumlin oli innokas 
metsämies ja kiinnostunut kotieläimistä, eikä vähiten hevosista. Niinpä hän lähti Saksaan 
opiskelemaan eläinlääketiedettä. Eläinlääkäritutkinnon hän suoritti Dresdenin Kgl. Thie-
rärtzliche Hochschulessa ja sai eäinlääketieteen tohtorin arvon Leipzigin yliopistossa 
24.7.1913.  
Palattuaan syksyllä 1913 Suomeen Aarne Kumlin toimi eläinlääkärinä mm. Jääskessä, 
missä hän perusti vuonna 1917 suojeluskuntaosaston ja oli sen ensimmäinen päällikkö. 
Vapaussodan syttyessä Aarne Kumlin toimi varavänrikin arvoisena Karjalan Armeijakun-
nan 3. rykmentissä komppanian päällikkönä. Tammisunnuntaita edeltävänä päivänä hän 
osallistui Antrean ja Vuoksenniskan valtaukseen ja tämän jälkeen moniin taisteluihin Kuur-
nanpohjassa ja Joutsenossa. Huhtikuun 12. päivänä 1918 hän haavoittui Joutsenossa 
Penttilän ja Leppäkylän välillä räjähtävästä luodista, joka murskasi hänen oikean reitensä. 
Vaikeaa vammaa hoidettiin Sortavalan sairaalassa, missä hän kuitenkin menehtyi syys-
kuun 30. päivänä 1918. Aarne Kumlinin ruumis on laskettu Leppävirralla vapaussotureiden 
sankarihautaan. Ratsuväen kenraali Mannerheim oli läsnä paikalle pystytetyn muistomer-
kin paljastamistilaisuudessa 1921.  
Karl Leonhard Loden perillisiä tavataan edelleenkin Leppävirralla. Heidän keskuudestaan 
on tullut veteraaneja, jotka ylläpitivät Loden suvun sotilaperinnettä talvi- ja jatkosodassa.  
Juhani Pulkkinen 
 
 

Neljä arvostettua jäsentämme 
nauttimassa hyvästä seurasta 
Helsingin Lauttasaaressa  hei-
näkuussa 2000.  
Vasemmalta Kaija Langinmaa, 
May-Bee Rautio, Hilkka Ärölä ja 
Inga Juvonen. – Valok. I.O. 
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SUOMEN MARSALKKA TYÖRINTAMALLA 
Oheinen kuva kertoo, kuinka Suomen 
marsalkka syksyllä 1942 kävi Tampellan 
tehdashallissa Tampereella. Siellä hän 
jakoi sotatarviketeollisuuden työnteki-
jöille Vapaudenristin ansiomitaleita. Ku-
vassa marsalkka poistuessaan hyväste-
lee tehtaan työväkeä. Hänen vieressään 
auton takapenkillä istuu jalkaväenken-
raali Rudolf Walden, puolustusministeri. 
Lähde: Hakkapeliitta 40/1942, 6.10.. 
Raimo Berkan 

 
 
 
 
 
 
 

SYYSKAUDEN  2014 OHJELMAA 
Tiistaina 9.9. kiertokäynti Mannerheimristin ritarien haudoilla. Kokoonnumme klo 10 Hieta-
niemen hautausmaan uuden kappelin edessä. Kierroksen opastaa eversti Heikki Hult. 
Kiertokäynnin jälkeen noin klo 12.30 nautimme perinteisen omakustanteisen lounaan Ost-
robotniassa. Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle. 
Tiistaina 7.10. klo 12.30 luento ja lounas Ostrobotniassa. Prikaatikenraali Asko Kilpinen 
esitelmöi Ruotsin maanpuolustuksen uusista linjauksista. Hän on aiemmin käynyt kerto-
massa meille Ruotsin maanpuolustuksen strategisista linjauksista. Sen jälkeen on paljon 
tapahtunut, ja nyt on aiheen päivityksen aika. Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä per-
jantaina Sirkka Valkjärvelle. 
Maanantaina 17.11. perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä.  Yhteiskuljetus bussilla 
(hinta 20 euroa hengeltä) lähtee Marskin patsaalta klo 10.45. Kunnianosoitus Järjestysli-
puston muistokivellä klo 12, sen jälkeen kunnianosoitus Vapaussodan muistomerkillä Por-
voon tuomiokirkon pihalla. Omakustanteisen lounaan nautimme Porvoossa. Ilmoittautumi-
set Sirkka Valkjärvelle viimeistään maanantaina 10.11. 
Yhdistyksemme syyskokous pidetään marraskuun lopulla Väestönsuojelumuseossa. Tark-
ka ajankohta ilmoitetaan seuraavassa lehdessämme. 
Tiistaina 9.12. klo 12.30 luento ja lounas Ostrobotniassa. Esitelmän pitäjä varmistuu leh-
temme seuraavan numeron valmistuessa. 
Sirkka Valkjärven yhteystiedot: 

 
puh. 050 432 0838 


