
  VAPAUSSODAN PERINTÖ 
 
3/2017                          78. numero 



Julkaisija     Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry.   
 
ISSN       2242-7597   
 
Toimitus      Ilmari Ojala ja Nina Schleifer  
ja taitto      Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail.com  

  
  

 
Paino       Kopio Niini Oy, Helsinki   
 
Kansikuva Tässä me kohotamme maljan Suomen marsalkan kunniaksi 2.6.2017 

hänen kotinsa edessä. - Valok. N.S. 
 
Aineisto     Vapaussodan Perintö -lehden ilmestymisaikataulu 2017:   

Nro Aineistopäivä Julkaisupäivä Toimittajat 
1 30.1.2017 13.2.2017 Ojala & Langinmaa 
2 27.3.2017 10.4.2017 Schleifer & Uutela 
3 2.9.2017 11.9.2017 Ojala & Schleifer 
4 13.11.2017 27.11.2017 Schleifer & Uutela 

 
Seuraavaan lehteen tuleva aineisto pyydetään toimittamaan aineisto-
päivään mennessä osoitteella vapaussota.helsinki@gmail.com 
 

Lehtiarkisto Yhdistyksen lehdet ovat nähtävillä myös internet-osoitteessa 
www.vapaussodanperintö.fi 

 
 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

Vuosijuhlajärjestelyjä ........................................................................................................... 3 
Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Parolassa ............................................................... 4 
Malja Mannerheimille .......................................................................................................... 5 
Porvoon juhla on myös meidän ........................................................................................... 6 
Mannerheim Ilmajoella ........................................................................................................ 9 
UC-57:n satavuotismuistotapahtuma ................................................................................ 10 
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys lämpimässä Loviisassa ...................................... 11 
Ruth Munckin päivä ........................................................................................................... 12 
Muistamme 
     Kostantin Cande  17.12.1921 – 9.2.2017 ........................................................................ 13 
     Sakari Innamaa  24.11.1921 – 8.4.2017 ......................................................................... 14 
     Jouni Olavi Rainto  7.10.1934 – 22.6.2017 .................................................................... 14 
     Liisa Hongisto  21.4.1926 – 4.7.2017 ............................................................................. 15 
Veteraanien rosvopaistijuhlat päättymässä ....................................................................... 16 
Uudistettu Jääkärimuseo ja 20. jääkäriseminaari ............................................................. 17 
Timo Siukosaari, kunniapuheenjohtaja .............................................................................. 17 
Raimo Berkan, arvostettu avustajamme ............................................................................ 19 
Kirjaesittely – Lauri Törhönen: Mannerheimin kuokkavieras ......................................... 20 
Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla ........................................................................ 21  
Kutsu syyskokoukseen  ...................................................................................................... 22 
Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry:n syksyn 2017 kuukausiesitelmät ....... 22 
Hallituksen yhteystiedot ja varainhoitajan tiedotuksia .................................................... 23 
Tulevaa ohjelmaa ............................................................................................................... 24 



 3 

PALVELUSPAIKALTA	    

VUOSIJUHLAJÄRJESTELYJÄ 
 

uonna 1938 järjestettiin vapaus-
sodan päättymisen 20-vuotis-
juhlallisuudet Helsingissä. Juhlista 

tuli poikkeuksellisen näyttävät, sillä pa-
raatiin osallistui noin 26 000 miestä ja 
heidän kuljettamiseensa pääkaupunkiin 
tarvittiin peräti 21 ylimääräistä junaa. 
Yleisesikunta hoiti kaikki paraatijärjeste-
lyt kenraali Hannes Ignatiuksen johdolla. 
Ohimarssi kesti kaksi tuntia ja sitä juhlisti 
yli 150 lipun värikäs lippulinna. Talous-
puolesta piti huolen elinkeinoelämän joh-
tavista edustajista koottu taloustoimikunta. 
Vapaussodan Rintamamiesten liittokoko-
uksen yhteydessä vihittiin 20 uutta lippua 
ja jaettiin ansioristejä ja –mitaleita. Aar-
no Karimon piirtämä rintamerkki jaettiin 
kaikille Valtioneuvoston uudella stadio-
nilla järjestämään pääjuhlaan osallistu-
neille. Rintamamiehet saivat sen kullat-
tuna ja muut pronssisena. Kutsuvieraita 
saapui Pohjoismaista, Saksasta ja Virosta. 
Myös Postilaitos juhlisti päivää erityisellä 
rintamamiesmerkillä. Koko päivän oli 
lisäksi käytössä erityinen paraatileima, 
jolla kaikki päivän aikana lähetetty posti 
leimattiin. 
 
Ihailun ja lievän kateuden sekaisin tun-
tein voi näitä 80 vuoden takaisia juhlajär-
jestelyjä tarkastella. Julkisyhteisöjen into 
osallistua tänä päivänä 100-
vuotisjuhlallisuuksiin on huomattavasti 
vaatimattomampaa. Onneksi olemme 
saaneet tukea liitolta ja perinnetyötä te-
keviltä yhteistyötahoilta, ja ohjelman 
valmisteluihin ovat kymmenet vapaaeh-
toiset antaneet oman tärkeän työpanok-
sensa. Työtä on kuitenkin vielä paljon, 
jotta 16.5.2018 voimme juhlia tämän suu-
ren päivän ansaitsemalla arvokkuudella. 
Haastankin teidät kaikki jäsenet pohti-
maan, pystyttekö antamaan omaa panos-
tanne juhlajärjestelyihin ja muuhun yh-

distyksemme perinnetyöhön. Syyskoko-
uksessa 14.11. meillä on mahdollisuus ot-
taa lisää vahvistuksia yhdistyksen halli-
tukseen – tulethan paikalle. 
 
Juhlajärjestelyjä voi tukea myös taloudel-
lisesti. Juhlatoimikunta on teettänyt juh-
lapinssin, joka on mukaelma em. Aarno 
Karimon suunnittelemasta rintamerkistä. 
Sen avulla on tarkoitus viedä vapauden 
viestiä eteenpäin tuleville sukupolville. 10 
euron hintaista rintamerkkiä myymme 
tulevissa tilaisuuksissamme, ja voimme 
myös postittaa niitä vastaanottajan mak-
saessa postikulut. 
 

Jyrki Uutela 
 

Kunniapuheenjohtajamme Uolevi 
Langinmaa on valitettavasti sai-

rauden takia estynyt lehden teosta. Lehti 
myöhästyy alun perin ilmoitetusta aika-
taulusta vähän, mutta jäsenistön ahkeral-
la tuella tästäkin poikkeustilanteesta on 
selvitty. Toivotamme Uoleville pikaista 
paranemista! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhlapinssin myyntiesite, jonka kannessa on 
alkuperäinen Aarno Karimon suunnittelema 
rintamerkki – Valok. NS 

V 

PS 
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VAPAUSSODAN PERINNELIITON KESÄPÄIVÄT      
PAROLASSA 
  

apaussodan Perinneliitto ry:n ke-
säpäiviä vietettiin viikonvaihtees-
sa 20.-21.5.2017 Panssariprikaa-

tin varuskunnassa Parolassa. Vuoden en-
simmäisten kesäisten säiden vallitessa 
paikalle oli saapunut noin 170 osanotta-
jaa. Virallinen ohjelma alkoi varuskunnan 
elokuvasalissa liittokokouksella, johon 
liiton puheenjohtaja kenraalimajuri Ka-
lervo Sipi toivotti osanottajat lämpimästi 
tervetulleiksi. Kokouksen aluksi pidettiin 
hiljainen hetki vuoden aikana viimeiseen 
iltahuutoon kutsuttujen jäsentemme 
muistoksi.  
 
Avauspuheessaan lauantaina puheenjoh-
taja Sipi totesi, että vietämme Suomen 
itsenäistymisen juhlavuotta teemalla 
Suomi 100 yhdessä. Alkanut vuosi on Pe-
rinneliiton 25. toimintavuosi, jonka tär-
keimpänä tehtävänä on valmistautua ensi 
vuonna pidettävien vapaussodan 100-
vuotisjuhlien järjestämiseen. Puhujan 
mielestä huolestuttava piirre on jäsenor-
ganisaatioiden väheneminen. Mikkelin 
perinneyhdistyksen toiminta päättyi vii-
me vuoden lopussa, ja pari muutakin on 
lopettamisuhan alla. Edesmennyttä pre-
sidentti Koivistoa siteeraten hän sanoi, 
että ”nyt tarttis tehdä jotain”. Jäsenyhdis-
tysten tulisi pitää huolta uusien jäsenten 
hankkimisesta. Edelleen hän kehotti yh-
distyksiä käyttämään toiminnassaan hy-
väksi Väinö Valve -mitaleita, joita on saa-
tavana 100 euroa / kpl.  
 
Puheessaan Sipi käsitteli lähemmin tule-
via vapaussodan 100-vuotisjuhlalli-
suuksia, joiden järjestämistä on koor-
dinoinut 14-jäseninen päätoimikunta. 
Tammisunnuntain muistojuhla järjeste-
tään 27.-28.1.2018 Seinäjoella ja vapaus-
sodan päättymisen 100-vuotisjuhla 
16.5.2018 Helsingissä Finlandiatalossa. 

Valmisteluissa ovat toimineet erittäin ak-
tiivisesti Jorma Jokisalo, Jyrki Uutela ja 
Nina Schleifer. Kaikkia yksityiskohtia ei 
anneta tiedoksi etukäteen, sillä toivotaan, 
että osanottajat saavat kokea tilaisuudet 
iloisena yllätyksenä. Juhlien rahoitusta 
varten on tilattu 5000 kpl rintamerkkejä 
ja niihin liittyviä myyntikortteja, joiden 
myyntihinnaksi tulee 10 euroa/kpl. Pe-
rinnetyötä ja juhliamme tukevat mm. Va-
paussoturien Huoltosäätiö, Sotainvalidi-
en Muistosäätiö sekä Maanpuolustuksen 
kannatussäätiö. Nämä lahjoitukset ovat 
varojen keräykseen hyvä ”pesämuna” täs-
sä vaiheessa.  Juhlia ei ole tarkoitus tehdä 
säästeliäästi, mutta varoja ei kuitenkaan 
tuhlata. Tulossa ovat hienot juhlat. Toi-
minnanjohtaja Arja Alkmanille toivotaan 
edelleen tukea Vapaussoturi-lehden il-
moitushankinnassa. Näillä sanoilla vuo-
sikokous tuli avatuksi. 
  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Pekka Karikoski ja sihteeriksi Arja Alk-
man. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
ja työjärjestys hyväksyttiin. Toimintaker-
tomus ja tilinpäätös vahvistettiin, halli-
tukselle ja tilivastuullisille myönnettiin 
vastuuvapaus. 
 
Edellisen vuoden toimintakertomus ja 
tilinpäätös sisälsivät mm. seuraavia tieto-
ja: 
- Perinneliittoon kuului kertomusvuoden 
päättyessä 33 perinneyhdistystä ja neljä 
säätiötä. 
- Vapaussoturi-lehden painosmäärä ja 
levikki oli 3000 kpl. Veteranen av år 1918 
-lehden painosmäärä oli 690. 
 
Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa hal-
litsevat 100-vuotisjuhlien järjestelyt, joi-
hin sisältyy myös 14.10.1920 solmitun 
Tarton rauhan muistotilaisuuden järjes-

V 
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täminen. Perinnetyötä tehdään ja kehite-
tään muita itsenäisyysperinteitä vaalivien 
järjestöjen kanssa. Suunnitelmaan kuu-
luu mm. vapaussotaan liittyvien muisto-
merkkien kunnostus ja hautamerkkien 
kiinnitys vapaussotureiden hautakiviin. 
Liitto jatkaa jäsenyyttään Tammenlehvän 
Perinneliitossa. Tavoitteena on vapausso-
dan tasapuolinen huomioonottaminen 
perinnetyössä.  
 
Vapaussodan Perinneliiiton hallitukseen 
kuuluu puheenjohtaja ja 14 jäsentä. Halli-
tuksen jäsenistä oli erovuorossa seitse-
män, joista neljä valittiin jatkamaan seu-
raavat kaksi vuotta. Kolme jäsentä ilmoit-
ti luopuvansa hallituspaikasta, ja heidän 
tilalleen valittiin uudet ehdokkaat:   
• Pekka Jouko, Lahti, valittiin uudestaan 
• Seppo Kananen, Kajaani, tilalle valittiin Aaro 

Kemppainen 
• Juha Levonen, Seinäjoki, tilalle valittiin     

Tapani Tikkala 
• Kristiina Liinaharju-Mattila, Heinola,    

valittiin uudestaan 
• Matti Muranen,  Kemi, valittiin uudestaan 
• Matti Soini, Sastamala, valittiin uudestaan 
• Juhani Virtanen, Hyvinkää, tilalle valittiin 

Jyrki Uutela 
Liittohallituksen erovuoroinen puheen-
johtaja Kalervo Sipi valittiin jatkamaan 
tehtävässään. 

Juhani Pulkkinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesäpäivien ensimmäinen päivä: vuosikokous. 
Edessä toiminnanjohtaja Arja Alkman, toisessa 
rivissä vasemmalta Vapaussoturin päätoimittaja 
Vesa Määttä, kunniapuheenjohtaja Timo Siuko-
saari ja hallituksen jäsen Carl-Johan Hindsberg 
– Valok. Jorma K.O. Ignatius 

Lauantaiehtoon veljesaterialle varuskunta-
ravintola Rubeniin kokoonnuttiin kuunte-
lemaan keskusjärjestömme puheenjohta-
jan puhe ja perinteisiimme kuuluva esitel-
mä, nauttimaan musiikista sekä palkitse-
maan hyviä työntekijöitämme. Puheenjoh-
taja Kalervo Sipi tarkasteli ilmeistä mieli-
aihettaan vapaussodan historiassa, ylipääl-
likön ratkaisuja, joiden taustat ja toteutuk-
set ovat edelleen kiinnostavia ja joiden to-
della tulisi kuulua perinnetyömme tekijäin 
tietopiiriin. Mutta korosti Sipi myös meitä 
kaikkia tarvittavan ensi vuoden suurtapah-
tumien valmisteluun ja toteutukseen. Ke-
säpäivien esitelmänä kuultiin fil. maisteri 
Anna Sirolan kuvaus vapaussodan sanka-
rihautojen muistomerkeistä. Hän on äsket-
täin julkaissut aiheesta kirjankin, jonka 
nimi on Puhukoon paatinen pylväs.  
 
Taiteellisena ohjelmana oli todellinen toi-
veen toteutus, sillä Heidi Timonen lauloi las-
tensa Helmin ja Onnin kera. Suosiot olivat 
jälleen suuret, ja erityisen mieluusti pantiin 
merkille Onnin asiallinen pukeutuminen, 
oikein solmio kaulassa. Se oli merkki siitä, 
että hän antoi yleisölleen arvoa, kiitos! 
  
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Kalervo Sipi antaa liiton kultai-
sen jäsenmerkin Juhani Virtaselle ja Seppo Ka-
naselle. Takana tekee työtään Vapaussoturin 
päätoimittaja Vesa Määttä. – Valok. N.S. 
 
 
Veljesillallisen ohjelman perinteisesti tärkeä 
osa oli palkitseminen.  Meidän varapuheen-
johtajamme Juhani Virtanen, joka nyt erosi 
keskusjärjestön hallituksesta, palkittiin muu-
taman muun kanssa liiton kultaisella jäsen-
merkillä. Jäsenjärjestöjen välisen toimintakil-
pailun, jossa katsottiin edellisen vuoden työtä 
ja tuloksia, sai nyt Vapaussodan ja itsenäisyy-
den Lempäälän seudun perinneyhdistys. 
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Sunnuntain jumalanpalvelukseen ko-
koonnuttiin Hattulan kirkkoon, ja kesä-
päivien pääjuhla pidettiin sotilaskodissa. 
Tervehdyssanoissaan puheenjohtaja Ka-
lervo Sipi muistutti mieleen, että juhla-
päivämme on kaatuneiden muistopäivä, 
valtakunnallinen juhlapäivä, jonka kulu-
essa kansakunta eri tavoin saa muistaa 
tulevaisuutemme pelastanutta uhria. Pu-
huja kertoi myös aloitteestaan, jonka mu-
kaan Tampereen Kalevankankaan sanka-
rihaudoilla ensi itsenäisyyspäivänä Suomi 
100 kunnioittaa sankarivainajiaan -
kunnianosoituksella havainnollistetaan 
sankarivainajain uhria. Juhlapuheen piti 
kenraaliluutnantti Vesa Kämäri. Hän ku-
vasi kansallisen tilanteemme kärjistymis-
tä vuoden 1918 alkuvaiheissa sekä otolli-
sen hetken tehokasta hyväksi käyttämis-
tä, kun laillisen hallituksen nimittämä 
ylipäällikkö kenraaliluutnantti Gustaf 
Mannerheim otti tammisunnuntaina 
aloitteen käsiinsä. Vapaussota oli alkanut. 
 
Puolustusvoimain tervehdyksen esitti 
Panssariprikaatin komentaja eversti Jorma 
Järvi, joka edellisenä päivä oli ansiok-

kaasti esitellyt joukko-osastonsa. Nyt hän 
korosti sitä yhteiskunnallisesti yhdistävää 
merkitystä, joka sotaväellä on yleistä ase-
velvollisuutta toteuttaessaan. Muista ter-
vehdyksistä jäi erityisesti mieleen nuor-
ten tervehdys, jonka esitti vänrikki res. 
Lotta Saarenmaa. On todella tarpeen, että 
meidän juhliemme kaavaan ja toteutuk-
seen kuuluu nuorten puheenvuoro, erityi-
sesti meille vanhoille sen kuuleminen on 
tärkeää. Monipuolinen musiikkimies ja 
kertojalahjakkuus Seppo Hovi otti jälleen 
yleisönsä; hän on todella sisäistänyt 
isänmaallisen sanomansa. 
 
Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät 
onnistuivat jälleen. Aina kaikki ei mene 
pelkkää tapaa ja tottumusta seuraten, 
onnistuminen vaatii sisäistä paloa ja 
kunnianhimoa. Kaikkea sitä oli riittävästi 
myös nyt, ja paikallisten voimien johtaja 
sotakamreeri Teuvo Mahrberg voi olla 
tyytyväinen. Myös käytännön tason yh-
teistyö liiton toiminnanjohtajan Arja 
Alkmanin kanssa tuotti muistissa säily-
vän kauniin tuloksen. 

I.O.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska klubbenin alasali täyttyi aktiivijäsenistämme, kun Ilmari Ojala kertoi Gustaf Mannerheimista 
hevosmiehenä ja ratsuväen upseerina. Toinenkin jäsenemme Ulla Kampman on kirjoittanut vuonna 
2005 Ratsuväen vuosikirjassa marsalkasta, otsikko oli Mannerheim ja hevoset – joitakin tyylinäytteitä. 
Toivomme saavamme artikkelista otteen tai pari lehteemme. – Valok. N.S. 
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MALJA MANNERHEIMILLE 
 

loinen joukko Vapaussodan Helsin-
gin seudun perinneyhdistyksen jäse-
niä ja heidän ystäviään kokoontui 

perjantaina 2. kesäkuuta Kalliolinnantien 
valkean huvilan eteen kohottamaan mal-
jan Suomen marsalkan 150-vuotispäivän 
kunniaksi. Sisälle päästyämme saimme 
oppaaksi nuoren viehättävän neitosen, 
jonka eloisa opastus tempasi heti mu-
kaansa menneen maailman lumoihin. 
Kierros alkaa ruokasalista, johon aikoi-
naan mahtui 42 henkeä aterioimaan, kun 
kaikki pöydät oli avattu ja liitetty yhteen. 
Huoneessa huomio kiinnittyy isokokoi-
siin hevosmaalauksiin, ja hevoset ovatkin 
usein esiintyviä hahmoja koko sisustuk-
sessa, jopa seinälampettien varjostimissa! 
 
Salonkia hallitsevat sukumuotokuvat ja 
lattialla lojuvat taljat, isännän itsensä In-
tiassa ampumien tiikereiden. Itämaiset 
matot ja silkkiliinat pöydillä luovat oman 
eksoottisen sävynsä sisustukseen. 
 
Työhuoneen keskeinen kaluste on Parii-
sista kirpputorilta löytynyt kirjoituslipas-
to. Sen kunnostamiseen meni kiinalaisel-
ta mestarilta kaksi vuotta, mutta tulos 
onkin upea. Työhuoneessa on pienelle 
pöydälle kerätty kokoelma hopeaesineitä, 
joista kookkain on vapaussodan veteraa-
nien lahjoittama sikarilaatikko. Takasei-
nän kirjahyllyssä on tietokirjoja ja mat-
koihin liittyvää esineistöä. 
 
Alakerran hallissa portaikon lähellä on 
kaunis pieni taideteos, jota voisi luulla 
hopea- ja kultalangoilla kirjailluksi, mutta 
se onkin tehty oljista! Se on lahja venäläi-
siltä sotavangeilta jatkosodan ajalta. 
 
Kiipeämme portaat toiseen kerrokseen. 
Portaiden yläpäässä on kaunis metalli-
portti, kirpputorilöytö sekin. Yläkerrassa 
on isännän makuuhuone kuuluisine kent-
tävuoteineen (vaikka myyttiä hiukan hor-

juttaakin Helsingin Sanomien kuukausi-
liitteen artikkeli marsalkan kotiapulaisis-
ta). Makuuhuoneen viereisessä tilassa on 
kirjahyllyjä, vitriineissä marsalkan pukuja 
ja valokuvia. 
 
Pienemmässä huoneessa ovat kunnia-
merkit. Isäntä oli saanut monen maan 
arvokkaimpia kunniamerkkejä, joukossa 
muutama todellinen harvinaisuus, kuten 
esim. venäläinen Pyhän Yrjön risti, sekä 
ruotsalainen kunniamerkki, jonka edelli-
sen kerran oli saanut Ranskan Napoleon 
III eikä Mannerheimin jälkeen enää ku-
kaan! 
 
Mainitsemisen arvoinen on vielä Akseli 
Gallen-Kallelan vuonna 1899 maalaama 
taulu Helmikuun uni. Siinä lumipukuinen 
miesjoukko hiihtää harvassa metsikössä 
– näky, jota ei Suomessa nähty ennen tal-
visotaa. Melkoista symboliikkaa ja ennal-
ta nähtyä tapahtumaa… 
 
Suuri annos historiaa ja kulttuuria kruu-
nasi kylmän kesäkuisen päivän! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mannerheim-museo on taas katsottu. Moni asia 
oli edelliseltä käynniltä muuttunut. – Valok. Man-
nerheim-museo 
    
Tuo kesäkuinen tutustumisemme Manner-
heim-museon nykyisyyteen toi mieleeni 
ensimmäisen käyntini tuossa arvokkaassa 

I 
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talossa. Vuosi oli 1972, ja perheeni oli 
paikalla ensi kertaa. Meidät otti vastaan 
vanhempi naishenkilö, jolle mieheni 
Hans alkoi vaistomaisesti puhua ruotsia. 
Vastaanottaja kiinnitti huomionsa johon-
kin sanaan, joka ilmeisesti kuului Tam-
misaaren tienoilla puhuttuun murtee-
seen, ja ihmetteli sitä. Hans sanoi äitinsä 
olevan kotoisin Tammisaaren saaristosta 
Skåldöstä. Daami katsoi hetken miestäni  

tarkasti ja kysyi sitten: ”Är du Hans?”  
”Jo, det är jag.” 
 
Sitten daami pyysi anteeksi, poistui het-
keksi ja palasi mukanaan valokuva, jossa 
oli mieheni sisarineen! Olimme löytäneet 
anoppini nuoruudenystävän Elsa Sund-
manin. Ei heillä yhteyttä ollut ollut vuosi-
kymmeniin, mutta näin tuli taas todetuk-
si tämän maailman pienuus! 
 

Kaarina Lindberg 
 
  
 

PORVOON JUHLA ON MYÖS MEIDÄN 
 

uten yhdistyksemme jäsenet tie-
tävät oikein hyvin, Porvoossa vie-
tetään 17. syyskuuta juhlapäivää, 

joka on oikein valtakunnallinen, sillä se 
on saanut virallisen Suomi 100 -
tunnuksen. Porvoon reserviupseerikerho 
on toinen juhlan järjestäjä, Vapaussodan 
Helsingin seudun perinneyhdistys toinen. 
Kymmenkunta kertaa onkin kokoonnuttu 
suunnittelemaan ja järjestämään. 
 
Kyseessä on siis Porvoon Saksanniemessä 
ja Kiialassa sata vuotta sitten toimineen 
Järjestyslipuston muistojuhla. Juhlapäi-
vään kuuluu kaksi tilaisuutta, kenttähar-
taus Saksanniemessä klo 12 ja päiväjuhla 
Porvoon Grandissa klo 14. Kenttähartau-
dessa puhuu kenttäpiispa Pekka Särkiö, 
ja tilaisuuden johtaa meidän Jyrki Uute-
lamme. Hän on Porvoon reserviupseerei-
den puheenjohtajan Erkki Naumasen 
kanssa käynyt Saksanniemessä ja suunni-
tellut paikallisjärjestelyt esimerkiksi lii-
kenteen ja pysäköinnin kannalta. Virren 
laulamista varten osallistujille annetaan 
moniste. 

Kulttuuritalo Grandissa on kutsuvieraille 
kahvitus ennen juhlaa, ja meidän yhdis-
tyksemme vuokraaman bussin matkusta-
jat ovat kutsuvieraita. Kuten jo tiedämme, 
juhlan arvoa lisää puolustusministeri 
Jussi Niinistön juhlapuhe. Porvoon kau-
punki on ohjelmassa mukana siten, että 
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von 
Schoultz esittää kaupungin tervehdyksen, 
myös nuorten puheenvuoro on luvassa. 
Sotilasmusiikkia ei tietenkään unohdeta, 
siitä pitää huolen Ratsuväen perinnesoit-
tokunta. Toki muutakin musiikkia on, ja 
olemme iloisia siitä, että Nina Schleiferin 
välityksellä saimme yhteyden pianisti 
Minna Ukkoseen perheineen. Minna, Su-
vi ja Eevi Ukkonen esittävät suomalaisia 
kansanlauluja, joita säestävät pianolla, 
sellolla ja viululla. 
 
Bussimme lähtee kohti Porvoota sunnun-
taina 17.9. klo 10.40 Marskin patsaalta 

 
I.O. 

 
 

 
  

K 
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MANNERHEIM ILMAJOELLA 
 

opultakin sain lähdetyksi Ilmajoen 
musiikkijuhlille, kun aihekin oli 
tarpeeksi houkutteleva ja matka 

järjestyi helposti. Tarvitsi vain hypätä ju-
nan kyytiin kohti Seinäjokea.  Seinäjoella 
libreton kirjoittajat Laila Hirvisaari ja Eve 
Hietamies kertoivat oopperan synnyttä-
misestä – pitkään epäröityään he olivat 
suostuneet libreton kirjoittajiksi. Säveltä-
jänä on Tuomas Kantelinen. 
 
Itse ooppera alkaa kuvaelmalla Louhisaa-
resta. Kaikki on menetetty, äiti Hélène ja 
lapset joutuvat keskelle huutokauppaa, ja 
mukana on myös eno Albert von Julin. 
Gustaf ja Annicka ovat erityisen läheiset 
ja turvautuvat toisiinsa.  
 
Seuraa opiskelu Nikolain Ratsuväkiopis-
tossa Pietarissa, missä simputus on rajua 
ja julmaa. Annicka on Smolnan tyttöopis-
tossa. Siellä hän sairastuu ja kutsuu Gus-
tafia luokseen, mutta tämä saapuu paikal-
le liian myöhään. 
 
Mannerheim osallistuu seuraelämään 
Pietarissa. Tanssiaisissa hän herättää 
mustasukkaisuutta ja joutuu jopa kaksin-
taisteluun, jossa haavoittuu lievästi. Ai-
naisten rahahuolien riivaama Manner-
heim tapaa Anastasia Arapovan, jota kosii 
ja saa myöntävän vastauksen. Mielestäni 
mainio repliikki alkaa ”Voi pojat, olen 
onnekas. Saan maat ja mannut, peija-
kas, ja rikkaan vaimon saan, elämän 
lunkin, monta hevosta, univormunkin. 
Ja satulan ja kartanon. Mua kaikki ka-
dehtii. Oui! Mikä taivaan lahja ruplat 
nää. Arapova sen järjestää!” 
 
Avioliitto osoittautuu myrskyisäksi ja 
epäonnistuneeksi, vaikka molemmat yrit-
tävät pelastaa sen. Kaksi tytärtä ja äitinsä 
lähtevät junalla Pariisiin. Repliikki vai-
molle: ”Sinut voin unohtaa, lapsiani en 
milloinkaan.” 

Seuraavaksi ollaan Silkkitiellä, missä Kii-
nan keisari koettaa opettaa Mannerheimil-
le kiinan kieltä. Pietarissa puhkeaa vallan-
kumous. Sen pyörteissä Mannerheim ta-
paa Louhisaaresta kotoisin olevan Toivon, 
jota ei kuitenkaan tunnista. Ampumaväli-
kohtauksessa Toivo ottaa vastaan Man-
nerheimiin aiotun luodin ja kuolee. 
 
Toisessa näytöksessä ollaan Kaivopuiston 
huvilassa. Emännöitsijä Ida, joka on Toi-
von äiti, yrittää huolehtia isännästään 
parhaansa mukaan. Hän on huolissaan 
kylmettymisestäkin, puuhailee kuin ka-
naemo ja saa isäntänsä hermostumaan.   
 
Naisia kehotetaan tekemään lapsia, ja mai-
nio kohtaus esittää raskaana olevia naisia 
taapertamassa professorien edessä. Ida on 
ottanut huolehtiakseen Toivon pojasta Kal-
lesta. Kalle haluaa lähteä sotaan ja kysyy 
neuvoa kenraalilta. Kalle joutuu koneki-
väärijoukkueeseen, ja replikointi tapahtuu 
paljolti Väinö Linnan Tuntematonta sotilas-
ta mukaillen. Kalle kaatuu, ja Mannerheim 
muistelee kuolleena syntynyttä poikaansa 
tuskitellen omantuntonsa kanssa: olisiko 
hän lähettänyt oman poikansa sotaan…  
 
Lopuksi vanha Marski istuu penkillä Lau-
sannessa, ja Annickan haamu tulee hänen 
viereensä. Mannerheimin kuoltua aletaan 
puuhata patsasta, jolle hänet asetetaan 
istumaan, siis ratsastajapatsasta. 
 
Oopperassa on useita kuorokohtauksia, 
sotilaita, partiolaisia, muuta kansaa. 
Waltteri Torikka ”istuu” hyvin Manner-
heimin rooliin, laulaa ja esiintyy muuten-
kin rooliin sopivasti. Idan osassa ei tällä 
kertaa ollut mukana Johanna Rusanen-
Kartano vaan Terttu Iso-Oja. Kaikki solis-
tit suoriutuivat oikein hyvin, samoin kuo-
rot, joiden taitoa täytyy ihailla. Valtava 
työ on tehty, niinpä ooppera esitetään 
uudelleen kesällä 2018. 

Kaarina Lindberg

L 
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UC-57:N SATAVUOTISMUISTOTAPAHTUMA
rihetskrigets Södra Traditionsfö-
rening järjesti yhteistyössä JP 27:n 
perinneyhdistyksen kanssa UC-57 

-sukellusveneen 100-vuotismuistotapah-
tuman. Tapahtumaan olisin todella mie-
luusti osallistunut, mutta 97-vuotiaan 
voimat ovat rajalliset. Näin ollen se jäi 
minulta kokematta - valitettavasti. 
 
Mutta UC-57:ssä mukana olleeseen jää-
käri Yrjö Tenhuseen liittyy muistoja jo 
koulupoikavuosilta. Olin Koulukujan yh-
teislyseossa vuodesta 1930, ja kouluun 
tuli   vuonna 1936 kaksi tyttöä: Liisa ja 
Eeva-Kaisa Tenhunen. Jälkimmäisestä 
tuli monivuotinen tyttöystävä elikkä hei-
lani, niin kuin siihen aikaan sanottiin. 
Hän kertoi jossain vaiheessa isänsä olleen 
sukellusvene UC-57:ssä. He asuivat Kata-
janokalla Upseerikasinoa vastapäätä. Olin 
hyvin usein iltaisin heillä. Isä Tenhunen 
oli ketjupolttaja, joka villapaidassa luki 
Jalna-sarjaa. Koskaan hän ei sanallakaan 
kertonut sukellusvenematkasta Suomeen. 
  
Eeva-Kaisalta sain vuonna 1987 kopion 
iisalmelaisesta 1.2.1958 ilmestyneestä 
lehdestä. Siinä haastateltiin kenraali Antti 
Kääriäistä ja eversti Yrjö Tenhusta heidän 
jääkäri- ja UC-57 -vaiheistaan. Vasta täl-
löin sain ensi kertaa tietää yksityiskohtai-
sesti heidän kokemuksistaan. Vuonna 
1998 sain Uudessa Suomessa 17.11.1967 
ilmestyneestä artikkelista Jääkärien isku-
joukon paluu Suomeen lukea vanhan 
luotsin muistelmat. Niissä silloin vielä 
elossa ollut luotsi kertoi sukellusveneen 
tulosta Hamnskärin kohtauspaikalle. 
Vuonna 2006 löysin divarista 1934 ilmes-
tyneen W.E. Tuompon kirjoittaman kir-
jan Sukellusveneellä UC 57 vapaussotaan. 
Tässä 318 sivua käsittävässä kirjassa ker-
rotaan Woldemar Hägglundin, Leo Ek-
bergin, Yrjö Tenhusen, Einar Wichman-
nin, Viljo Hämäläisen, Sulo-Weikko Pek-
kolan, Väinö Strömbergin ja Veikko Lähe-

niemen olleen UC 57:ssä. Eräässä haastat-
telussa Yrjö Tenhunen totesi, että he oli-
vat käskettyjä, eivät suinkaan vapaaehtoi-
sia.  
 
Talvisodan alussa olin Ikämiesuojelus-
kunnan poikaosastossa mutta en saanut 
mitään tehtävää. Eeva-Kaisa kertoi isänsä 
olevan Viherlaaksossa puolustusministe-
riön sähkölaboratorion sodanaikaisena 
johtajana, ja hän tarvitsi lähettiä. Niinpä 
joulukuun puolessa välin aloitin lähetin 
tehtävät. Tenhuset olivat evakossa kesä-
huvilallaan Kauklahdessa, ja sieltä minä-
kin sain majapaikan. Joka aamu noin 
kuukauden ajan tuli armeijan auto hake-
maan virkapukuista everstiluutnantti 
Tenhusta ja lähettipoikaa töihin. Silloin-
kaan ei isä-Tenhunen maininnut mitään 
jääkäriajoistaan. Olin hyvin kiinnostunut 
jääkäreistä, ja jo silloin oli upseerinura 
ainoa, jota pidin mahdollisena pitkän 
koulunkäynnin jälkeen.  
 
Jatkosodan jälkeen kului muutama vuo-
sikymmen, enkä tavannut Tenhusista ke-
tään. Olin 1961-1962 kapteenina osaeläk-
keellä ja töissä Maaseudun Autoliitossa. 
Tiesin heidän asuvan Kuopiossa. Kun olin 
työtehtäväni vuoksi käymässä Kuopiossa, 
soitin heille ja menin tapaamaan. Kahvi-
pöydässä Yrjö kysyi, otanko konjakin. Ja 
sen lasin ääressä kului koko ilta, ja silloin 
hän kertoi alusta alkaen sukellus-
venematkan. Erityisesti jäi mieleeni, 
kuinka alus jäi kahteen kertaan ryssän 
verkkoon kiinni. Kokemus oli vielä vah-
vana hänen muistissaan. UC-57:n myö-
hemmistä vaiheista sen verran, että se 
ilmeisesti paluumatkallaan jäi Suursaaren 
seutuvilla venäläisten sukellusveneverk-
koon ja tuhoutui. Kaasuputken rakenta-
minen muutama vuosi sitten ei tuonut 
asiasta mitään uutta tietoa.  
 

F 
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Sodan päättymisen jälkeen vuonna 1945 
Yrjö Tenhunen asetettiin monen muun 
upseerin kanssa lakkautuspalkalle. Kuo-
piossa tavatessamme Yrjö oli eläkkeellä 
vaimonsa Eevan kanssa. Suomen jääkä-
rien elämäkerrasto 1975 kertoo myös Yr-
jön elämän vaiheet. Eläkkeelle hän jäi 
1962 mutta menehtyi jo 1965. 
 
 
 
 

Kun kävin erään veteraaniveljen kesämö-
killä Vehmersalmella, kävin myös 
26.7.1999 Kuopiossa kunniatervehdyksel-
lä Tenhusten haudalla, jonka paadessa oli 
jääkärimerkki. 
 
On ollut merkittävää kohdaltani saada 
tutustua jääkärieverstiluutnantti Yrjö 
Tenhuseen, vapaussotamme sankariin. 
 

Olli Vuorio

JÄÄKÄRIPATALJOONA 27:N PERINNEYHDISTYS 
LÄMPIMÄSSÄ LOVIISASSA 
 

ääkäriaatteen ystäviä kokoontui runsas 
joukko eli 67 henkeä viettämään kesä-
päiviään Loviisassa elokuun 12:ntena. 

Sää suosi perinnepäivää erinomaisesti. 
 
Loviisan-matkan pääkohde oli Suur-
Sarvilahden kartano, nykyisin Svenska kul-
turfondenin omistama. Kartanon puolesta, 
emännän asemassa, meitä oli vastaan otta-
massa rouva Birgitta Dahlberg. Hän on sillä 
tavoin läheinenkin, että hänen isoisänsä oli 
jääkäriluutnantti Åke Weber, siviilissä dip-
lomi-insinööri. Oppaamme esitteli asiantun-
tevasti vuosisatojen takaa periytyvää kar-
tanolinnaa, jota ympäröivien maiden histo-
riaa tunnetaan jo 1300-luvulta alkaen. Niitä 
maita ovat hallinneet ainakin Munckit, 
Creutzit, von Morianit ja von Bornit. Nykyi-
nen tiilinen päärakennus on 1600-luvun lo-
pulta. Saimme katsella upeaa muotokuvako-
koelmaa ja tutustua laajaan kirjastoon, jonka 
runsas oikeustieteellinen osa kertoo erityi-
sesti von Borneista laillisuusmiehinä, jopa 
oikeustaistelijoina. Muistimme kaikki va-
paaherra Ernst von Bornin, pitkäaikaisen 
kansanedustajan ja myöhemmän oikeusmi-
nisterinkin vaikeana aikana, kohtalon vuon-
na 1944. 
 
Lounaalle palasimme kaupunkioloihin eli 
kahvila-ravintola Saltbodaniin, jonka tasokas 

ja maistuva ateria tarjottiin meille ”päivän 
kalansaaliina”. Luontevaa oli lounaan jäl-
keen tutustua läheiseen Merenkulkumuse-
oon, jossa me vähemmän näitä asioita tun-
tevat saimme nähdä aivan ihastuttavia pie-
noismalleja historiallisista laivoista. 
 
Toinen historiallinen anti saatiin Loviisan 
seurakuntasalissa. Se oli esitelmä, jonka ai-
heena oli jääkäri ja pitäjänä jääkärin poika. 
Kyseessä olivat siis loviisalainen jääkärievers-
tiluutnantti ja laivanvarustaja Ragnar Nord-
ström sekä hänen poikansa Raimo-Ragnar, 
laivanvarustaja hänkin. Esitelmöitsijä tarjosi 
meille kattavan aikamatkan 1910-luvulta al-
kaen itsenäisen Suomen sotavuosiin ja niiden 
jälkeisiin selviytymisen vuosikymmeniin 
saakka. Raimo-Ragnar toi isänsä sotavuosien 
jälkeen kirjoittaman omaelämäkerran Voitto 
tai kuolema. Jääkärieverstin elämä ja perin-
tö julkisuuteen kääntämällä ja toimittamalla 
sen. Toimittaminen tarkoittaa tässä lähinnä 
sitä, että poika lisäsi isänsä tekstiin kymmeniä 
lukemista avaavia huomautuksia ja lisäyksiä. 
 
Kiitollisin mielin me siis laskimme seppe-
leemme jääkärieverstin hautapaadelle. Läm-
minhenkisen tapaamisen lähtökahvit joimme 
puistoravintola Kappelissa, ja muistot ovat 
pelkästään mieluisia.        

Erkki Pekki 

J 
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RUTH MUNCKIN PÄIVÄ 
 
Sunnuntai elokuun 6:s oli meille perintei-
nen Ruth Munckin, kahden maailmanso-
dan Schwesterin, päivä. Arvaamaton sää 
oli suopea juuri sopivin kohdin, joten Vel-
jesapu-Perinneyhdistyksen ja Vapausso-
dan Helsingin seudun perinneyhdistyksen 
kunnianosoitukset Schwesterin haudalla 
saivat sujua arvokkaasti ja kiirehtimättä. 
 
Meitä oli paikalla 13, Veljesavun jäseniä 
runsaasti enemmän. Erityisen hyvältä 
tuntui, kun joukossa olivat myös veteraa-
nimme Anna-Liisa Inhamaa-Häkkinen, 
Raili Louhisola ja Olli Vuorio. Se taas oli 
osoitus ”kaveruudesta”, joka joukossam-
me vallitsee: kuljetus- ja muuta apua an-
tamassa olivat ainakin Liisa Viranko ja 
Salme Tuovio. Oikein merkittävässä yh-
teistyössä olivat mukana jälleen Vel-
jesavun ystävät autoineen. 
 

 
Liput saapuvat Ruth Munckin haudalle: Suomen 
lippua kantaa Jyri Koskivaara, meidän lippuam-
me Jyrki Uutela ja Veljesapu-Perinneyhdistyksen 
lippua Marko Nikkanen. – Valok. I.O. 

Päivän tapahtumat johti Veljesavun pu-
heenjohtaja Pekka Kääriäinen, joka isän-
sä päiväkirjamerkinnöin johdatti meidät 
tilaisuuden arvoon kuuluviin tunnelmiin 
ja kiitollisuuteen edellisten sukupolvien 
työtä ja uhrauksia kohtaan.  
 
Saimme edellisten vuosien tapaan jälleen 
myös kutsun yhteiselle lounaalle, jolla 
taaskin olimme Veljesavun vieraina. Pek-
ka Kääriäinen huolehti ravintola Pihvi-
paikassa meistä kaikista jopa henkilökoh-
taisesti, ja olimme oikein hyvillämme. 
Puheenjohtajamme Jyrki Uutela puki sa-
noiksi ihailevat kiitoksemme ja muistutti 
mieleen myös tulevan toukokuun ja suu-
ren tehtävämme. Myös siihen hän toivoi 
tarpeen mukaan yhteistyötä, koska ar-
vomme siinäkin asiassa ovat samat. 
 

 
Hausjärven lounaalla isäntiämme vas. Pekka 
Kääriäinen, Jari Oksman ja Jyri Koskivaara. – 
Valok I.O. 
 
Vielä yksi asia. Me, kaksi ystäväyhdistys-
tä, olimme lounaalla tarkasti omissa pöy-
dissämme. Voitaisiinko ollenkaan harkita 
sitä mahdollisuutta, että ihan tietoisesti 
menisimme tuntemattomien viereen ja 
tällä tavoin tutustuisimme jopa henkilö-
kohtaisesti, me samalla asialla olevien 
yhdistysten jäsenet? Vai onko liian uu-
denaikaista? 

             I.O.
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MUISTAMME 

KOSTANTIN CANDE 17.12.1921 - 9.2.2017
 

hdistyksemme pitkäaikainen jäsen 
sotaveteraani res. luutnantti Kons-
tantin Cande siirtyi Valhallaan 9. 

helmikuuta 2017. 
 
Viipurissa 17. joulukuuta 1921 syntynyt 
”Kosti” oli perheestä, jossa äiti oli uk-
rainalainen ja isä Pietarin toisen polven 
suomalainen. Perhe muutti Viipuriin 1919 
olojen käydessä vaikeiksi bolševikkien val-
lankumouksen pyörteissä. Viipuriin muutto 
tuntui luontevalta yhdessä muiden pietarin-
suomalaisten kanssa. Viipuriin oli jo var-
hain perustettu venäläinen koulu, jota 
useimmat emigrantit kävivät. Kymnaasissa 
Kosti valitsi kielilinjan, joka antoi hyvän 
perustan myöhempiin työtehtäviin. Saman 
koulun ylemmällä luokalla oli myös Nina 
Schleiferin isä, jonka Kosti tunsi hyvin. 
 
Kymmenvuotiaana Kosti aloitti jalkapal-
loharrastuksensa, jonka huippuhetket 
olivat sodan jälkeen Viipurin Susien rivis-
sä suomenmestaruustasolla. Talvisota 
keskeytti Kostin koulunkäynnin seitse-
mänteen luokkaan eli lukion toiseen. Tal-
visotaan ei vielä tullut käskyä, mutta vä-
estönsuojelutoimintaan Kosti otti osaa 
vapaaehtoisena, kunnes helmikuussa siir-
tyi pioneerivarikolle kokoamaan miinoja 
ja kasapanoksia.  
 
Keväällä 1941 sattumoisin nuorten mies-
ten tietoon levisi huhu, että Saksaan ote-
taan miehiä suorittamaan aseellista pal-
velua, mikä korvaisi Suomen varusmies-
palveluksen. Helsingissä oli IKL:n toimis-
to, jossa kirjauduttiin, ja lähtökäsky tuli 
hyväksytyille kesäkuun alussa 1941. Kos-
tin kuljetuserä oli nro 4. Laiva toi miehet 
Stettinin satamaan, ja sieltä jatkettiin 
Stralsundiin.  Hämmästystä herätti ka-
sarmin portilla liehunut SS-lippu. Kukaan 
ei tiennyt,  mitä se tarkoitti. Siitä hetkestä  

 
alkoi äärettömän kova 
koulutus. Koulutuk-
sen alkupäivinä kuul-
tiin, että Saksa on 
hyökännyt Neuvosto-
liittoon ja että myös 
suomalaiset SS-
vapaaehtoiset joutuvat Saksan rintamalle. 
Tätäkään sääntöä suomalaiset eivät tienneet.  
 
Mius-joen rintamalle suomalaiset tulivat 
tammikuun lopulla 1942. Rintamat vaih-
tuivat ja lopuksi Kostikin tuli näkemään 
Malgobekin ”helvetin”, jossa kaatui lähes 
sata suomalaista miestä. Täällä hän haa-
voittui kaksi kertaa lokakuussa ja kolman-
nen kerran sairaskuljetuksen aikana. Tästä 
alkoi yhdeksän kuukauden sairaalakierre. 
 
Suomalaiset kotiutettiin 1943 ja sen jäl-
keen sotatie vei Rukajärvelle ja sieltä 
edelleen Ilomantsin torjuntataisteluihin 
kesällä 1944. Täällä hän johti joukkuetta 
pitäen huolta, etteivät venäläiset voineet 
tuoda vahvistusta moteissa oleville soti-
laille. Rukajärven aikana Kosti suoritti 
RUK:n kurssin nro 58. 
 
Sota päättyi syyskuussa 1944, ja siviilistä 
löytyi töitä kielitaitoiselle miehelle filmi-
yhtiöiden palveluksessa osastopäällikön 
tehtävissä. Kosti osallistui moniin sotave-
teraanijärjestöjen toimintoihin vastuun-
kantajana tai kannattajajäsenenä. Hän oli 
myös tunnettu ja pidetty luennoitsija eri 
yhdistysten tilaisuuksissa.  Kosti teki mo-
nia matkoja Ukrainaan ja entisille taiste-
lupaikoille niinkin myöhään kuin 2014.  
 
Laaja tuttavien, ystävien ja sukulaisten 
joukko jää kaipaamaan suurta isänmaan 
ystävää. 

Johan Salo 
      Konstantin Canden pitkäaikainen ystävä ja 

hänen ja elämäkertansa toimittaja     

Y 
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MUISTAMME 

SAKARI  INNAMAA  
24.11.1921 – 8.4.2017 
 

rvostettu veteraanijäsenemme 
komentaja Pentti Sakari Innamaa 
oli Turun poikia, tuli siellä yliop-

pilaaksi, ja siellä hän 16-vuotiaana liittyi 
Merisuojeluskunnan paikallisosastoon, 
joka antoi tehtäviä talvisodan aikana. Me-
rivoimissa meni varusmiespalvelukin, 
joka jatkui Merisotakoulun kadettina ja 
valmistumisella ammattisotilaaksi. Nuori 
luutnantti taisteli jatkosodan Suomen-
lahden tykkiveneillä ja konetykkiupseeri-
na panssarilaiva Väinämöisellä. Muuta-
man sodan jälkeisen vuoden Sakari In-
namaa palveli Suomenlahden miinan-
raivauksessa, mikä oli ajoittain hyvinkin 
vaarallista. Vaaran vuosien ansioistaan 
Sakari Innamaa palkittiin 3.  ja 4. luokan 
Vapaudenristillä miekkojen kera. Myö-
hemmin hän palveli mm. kadettiosaston 
johtajana Merisotakoulussa, tykistötoi-
miston päällikkönä Merivoimien esikun-
nassa sekä Laivastolippueessa tykkivene 
Turunmaan päällikkönä vuoteen 1969, 
jolloin siirtyi eläkkeelle. 

Meidän jou-
kossamme 
Sakari oli hy-
väntahtoinen 
ja huomaa-
vainen ystä-
vä, joka sopivissa kohdissa antoi tarpeel-
lista tietoa omien muistikuviensa pohjal-
ta. Niinpä hänen apuaan tarvittiin myös 
jatkosodan aikaisissa TK-kuvissa esiinty-
vien meriupseereiden tunnistamiseen. 
Vieraanvaraisuuttaan hän osoitti joskus 
rakkaassa kesämaisemassaan läntisellä 
Uudellamaalla, ja erityisesti naiset ihas-
tuivat hänen huomaavaisuuteensa.  
 
Kiitos, että olit mukanamme, Sakari. 
Muistamme Sinut sotiemme veteraanina 
ja herrasmiehenä. 
 

Ilmari Ojala 
 
 

 
 

MUISTAMME 

JOUNI  OLAVI  RAINTO  
7.10.1934 – 22.6.2017 
 

ouni Rainto oli Vapaussodan Hel-
singin seudun perinneyhdistyksen 
pitkäaikainen jäsen. Hän oli erit-

täin kiinnostunut sotahistoriastamme 
mutta myös esimerkiksi Kalmin osaston 
taisteluista Viron vapaussodassa, ja siitä 
hän teki tutkielmaakin. Latvian Bejassa 
on seitsemän suomalaisen vapaussoturin 
hauta. Sinne Jouni kuljetti Suomesta 

muistokiven, jo-
hon on kaiverret-
tu noiden vapaus-
sotureiden nimet. 
 
Jounille oli vuosia 
kestänyt kunniakas tehtävä etsiä sodis-
samme kaatuneiden mutta rajan taakse 
taistelupaikoille jääneiden sankari-
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vainajain maalliset jäännökset Suomen 
puolelle ja kunkin oman kotiseudun mul-
tiin. Nämä retket Karjalaan ja vaativa et-
sintätyö niiden yhteydessä olivat Jounille 
läheinen kunniatehtävä. 
 
Viron-matkoillamme perinneasiat olivat 
Jounille tärkeät, ja niistä riitti asiaa – ai-
na. Jouni luki paljon nimenomaan so-
tiemme historiaa, ja niihin liittyivät myös 
hänen harrastuksensa. 
 

Vuodesta 2005 toimimme yhdessä Es-
poon Sotaveteraanien seppelejaostossa, 
missä Jouni oli jonkin aikaa myös pu-
heenjohtajana. Tehtävämme oli sotavete-
raanien ”viimeisessä iltahuudossa” siuna-
ustilaisuuden jälkeen laskea arkulle ha-
vuseppele.  
 
Kaikissa tehtävissään Jouni oli tunnolli-
nen ja tarkka. 
 

Ismo Tulikorpi 
 

	  

MUISTAMME 

LIISA HONGISTO  
21.4.1926 – 4.7.2017 
 

iisa Hongisto menehtyi Helsingis-
sä heinäkuussa 91 vuoden iässä. 
Tutustuin häneen Naisten Valmi-

usliiton Helsingin seudun hallituksen ko-
kouksissa, joissa olimme edustajina mon-
ta vuotta, hän Helsingin Rintamanaisten 
ja minä Uudenmaan Lottaperinneyhdis-
tyksen. Liisasta tehtiin myös Naisten 
Valmiusliiton Helsingin seudun kunnia-
jäsen. 
  
Tapaamisemme jatkuivat säännöllisesti 
Lottaperinteen kuukausitilaisuuksissa. 
Liisa oli toiminut rintamalottana. Hän 
teki uutterasti työtä nuorena neitona 
isänmaan hyväksi jatkosodan aikana. 
 
Hän ei – kuten ei kukaan muukaan nai-
nen – ollut unohtanut, että oli kerran ol-
lut lotta, vaikka siitä olikin pitänyt vaieta 
vuosikymmeniä. Tunnuksena heidän uu-
rastuksestaan myönnettiin kaikille lotille 
rintapielessä kannettava tammenlehvä-
merkki, kuten sodassa palvelleille miehil-
lekin oli jo aikaisemmin myönnetty.  
 

Varsinaisen 
elämäntyönsä 
fil. maisteri 
Liisa Hongis-
to teki Töölön 
yhteiskoulun 
kieltenopetta-
jana. Keskustelin erään hänen oppilaansa 
kanssa, joka kertoi Liisan olleen vaativa 
mutta innostava opettaja. Hän havainnol-
listi oppituntejaan matkoilta tuoduin esit-
tein sekä kirjallisin näyttein saaden näin 
opiskeluun lisää kiinnostavuutta. 
 
Liisa Hongisto oli aktiivisesti mukana 
edellä mainittujen isänmaallisten järjes-
töjen lisäksi muun muassa Vapaussodan 
Helsingin seudun perinneyhdistykses-
sämme. Kiitollisina muistamme hänen 
pitkää rupeamaansa yhteisten asioiden 
edistäjänä. Monet ystävät ja tuttavat 
muistavat Liisan aina iloisena, ystävälli-
senä ja toiset huomioon ottavana sosiaali-
sena henkilönä. 

 
Auni-Leila Eulenberger 

    Uudenmaan Lottaperinneyhdistys 
    Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys 

L 
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VETERAANIEN ROSVOPAISTIJUHLAT                   
PÄÄTTYMÄSSÄ 
 

uonna 1992 sai Finnairin purseri 
Kalevi Rönnqvist ajatuksen tukea 
sotiemme veteraaneja tarjoamalla 

heille yhteisen veljestilaisuuden rosvo-
paistijuhlia järjestämällä.  Ajatusta tuke-
maan lähti aluksi Finnairin johto, ja 
myöhemmin mukaan tuli lukuisa joukko 
muita sponsoreita ja ohjelman esittäjiä. 
Veteraaneja viihdyttämässä on pääkau-
punkiseudun Kaunialan sotavammasai-
raalan sekä Oulunkylän kuntoutussairaa-
lan rosvopaistitapahtumissa nähty ja 
kuultu esimerkiksi Eino Gröniä sekä koet-
tu DC-3 lentoveteraanin pehmeästi muri-
seva ylilento. Puolustusvoimat ja Helsin-
gissä erityisesti Uudenmaan aluetoimisto 
sekä Kaartin Jääkärirykmentti soittokun-
tineen ovat olleet keskeinen tukiorgani-
saatio. Apuna järjestelyissä on ollut myös 
Helsingin Rauhanturvaajat ry:n jäseniä. 
 
Rosvopaistin paistaminen on tapahtunut 
aina juhlapaikan yhteydessä, ja Kalevi 
Rönnqvistin johdolla tarjoiluista ovat vas-
tanneet Finnairin lentävän henkilökun-
nan entiset ja nykyiset purserit ja len-
toemännät vapaaehtoispohjalta.  
 
Rosvopaistitapahtumia on järjestetty al-
kuvuosina 4 – 5 tapahtumaa vuodessa, 
pian lukumäärä kasvoi suurimmillaan 16 
tapahtumaan vuodessa, ja vapaaehtoisille 
toimijoille tämä tiesi hyvinkin 30 päivän 
työpanosta vuosittain. Nyt on neljännes-
vuosisata aloituksesta, ja näillä näkymin 
viimeisenä vuotena tilaisuuksia järjeste-
tään kymmenellä eri paikkakunnalla, 
viimeisenä Peurungan kylpylähotellissa. 
  

Rosvopaistitapahtuma on ollut hyvin suo-
sittu tapahtuma yli rajojen. Sinne on 
menty, missä on ollut tavoitettavissa suu-
rempi joukko sotiemme veteraaneja. Ka-
levi Rönnqvistin johdolla rosvopaistia on 
ollut tarjolla myös Virossa 10, Floridassa 
6 ja Kanadassa 3 kertaa. 
 
Kesäkuun alkupäivinä esimerkiksi Ou-
lunkylän kuntoutussairaalassa järjestet-
tyyn, näillä näkymin viimeiseen rosvo-
paistitapahtumaan osallistui vielä arviolta 
150 veteraania sekä heidän saattajansa. 
Sairaalan toimitusjohtaja Katja Ilvonen 
oli ideoinut tapahtumaan mukaan Hel-
singin taksiautoilijat, jotka tarjosivat ve-
teraaneille mahdollisuuksien mukaan il-
maisen matkan juhlapaikalle sekä takai-
sin kotiin.  
 
Kalevi Rönnqvist välittää terveiset maan-
puolustuksen perinnejärjestöille ja esittää 
näille haasteen jatkaa toimintaa yhdistä-
mällä sotiemme veteraanit ja reserviläiset 
yhteiseen rosvopaistitapahtumaan. Kun 
yhdessä mietimme toiminnan jatkamista 
uudistuvalta pohjalta, päädyimme ajatuk-
seen rosvopaistitapahtuman sopimisesta 
joukko-osastokilloille, esimerkiksi pää-
kaupunkiseudulla Kaartin Jääkäriryk-
mentin killalle. Siitä saattaisi kehittyä 
vastaisuudessa Puolustusvoimia ja sen 
rintamaveteraaneja sekä reserviläisiä yh-
distävä yhteinen, iloinen perhejuhla ros-
vopaisteineen. Pallo on heitetty – kuka 
ottaa kopin? 
 

Antti-Jussi Räihä 
   Helsingin kaupungin Rintamaveteraaniasiain 

neuvottelukunnan  puheenjohtajana kesään 
2017 saakka      
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UUDISTETTU JÄÄKÄRIMUSEO JA                                    
20. JÄÄKÄRISEMINAARI 
 

uhtikuun 22. päivänä avasi Kau-
havan Kortesjärvellä uudistetun 
Jääkärimuseon puolustusminis-

teri Jussi Niinistö. Uudistettu museo on 
samoissa tiloissa kuin se ennenkin on ol-
lut, mutta tilojen käytön huolellinen 
suunnittelu on ikään kuin avartanut niitä. 
Tekniikka on monin tavoin tullut avuksi 
lisäämään katsojan mahdollisuuksia saa-
da näkemästään irti enemmän. Katsojien 
käytössä on myös haastattelunauhoja, jo-
pa jääkäreiden omiakin kokemuksia on 
kuultavissa vanhoilta nauhoitteilta. Jääkä-
reiden jäämistöä Jääkärimuseo ottaa jat-
kuvasti kiitollisena vastaan, jos jääkärei-
den jälkeläiset haluavat omastaan luopua. 
 
Jääkäriseminaarin luennoitsijat olivat 23. 
huhtikuuta professori Timo Soikkanen, fil 
tohtori Tuomas Hoppu ja kenraalimajuri 
Jukka Pennanen. Timo Soikkanen tarkas-
teli jääkäriliikkeen synnyn yhteydessä 
toiminutta pientä, korkeintaan viitisen-
kymmenen älykön ryhmää ja tämän 
huomattavan oppineen joukon kiinnos-
tusta geopoliittiseen ajatteluun. Tuomas 
Hopun aiheena olivat maailmansodan 
aikaiset vapaaehtoiset, niin Saksaan kuin 
Venäjällekin menneet. Jukka Pennanen 
puhui jääkäreidemme Saksassa saamasta 
koulutuksesta ja saksalaisen sotilaskoulu-
tuksen vaiheista. 
 
Jääkäriseminaarissa saatiin myös tieto 
kahdesta uudesta kirjasta. Toinen oli jo 

valmis, toinen valmistumassa. Tietokir-
jailija Pertti Rajala on  hyvin tunnettu ja 
laajaa tunnustusta saanut kirjoittaja. Hä-
nen erikoisalansa on selkokirjallisuus. 
Hän on julkaissut jo kymmeniä selkokir-
joja, jotka ovat jäsennykseltään, tekstil-
tään ja painatukseltaan mahdollisimman 
helppoja tutustua ja lukea. Nyt myös jää-
käriliike on saanut omansa, nimeltään 
Jääkärit. Se sopii siis kaikille, joilla on 
vaikeuksia lukemisessa, siinä tarkoituk-
sessa vaikka koko luokalle. 
 
Toisesta kirjasta, siitä tulossa olevasta. 
kertoi prikaatikenraali Asko Kilpinen. 
Kirjan työnimi tässä vaiheessa on Jääkä-
rien vuosisata. Kirjan on määrä kattaa 
aika jääkäriliikkeen syntyvaiheista vii-
meisen jääkärin siunaustilaisuuteen 
saakka. Kohteeksi ajatellaan vallankin 
tämän vuosituhannen nuorten joukkoa. 
 

I.O. 
 

Entinen vara-
puheenjohta-
jamme Seppo 
Simola, maan-
puolustuslehdis-
tömme arvostet-
tu kirjoittaja, 
seuraamassa 
jääkärisemi-
naarin luentoja. 
– Valok. I.O. 

  

 
 

TIMO SIUKOSAARI, KUNNIAPUHEENJOHTAJA 
 

seat jäsenistämme muistavat 
Timo Siukosaaren 10 - 12 vuoden 
takaa. Silloin olivat meneillään 

vapaussotamme 90-vuotisjuhlan valmis-
telut, ja Vapaussodan Perinneliiton pu-

heenjohtajalla ja paikallisilla toimijoilla 
oli tarve silloin tällöin tavata ja puhua 
asioista oikein ”nokikkain”. Puheenjohta-
ja kävi keskustelemassa asioista, oli jos-
kus lounaallammekin. 

H 
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Keskusjärjestömme nykyinen kunniapu-
heenjohtaja on nyt 87 vuoden ikäinen, 
liikkuva ja ryhdikäs mies. Vapaussodan 
perinnetyö on vuosikymmenet ollut hä-
nen kantava vapaa-ajan harrastuksensa, 
jolle hän on myös antanut paljon. Keski-
Pohjanmaan perinneyhdistyksen kunnia-
puheenjohtajuus, jäsenyys Tampereen 
perinneyhdistyksessä ja Längelmäveden 
seudun perinneyhdistyksessä velvoittavat 
ainakin pikkuisen kiinnostunutta ja jak-
savaa Siukosaarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riitta-Liisa ja Timo Siukosaari kesäisessä kah-
vittelussa. – Valok. I.O. 
 
Kesäisessä ympäristössä ilman sen kum-
mempaa ohjelmaa tuli puheeksi muuta-
ma keväinen tapahtuma. 
 
”Oman keskusjärjestömme kesäpäivät 
ovat säilyttäneet merkityksensä. Ohjelma 
on vakiintunut, siitä ei ole syytä poiketa, 
niinpä muun ohella myös jumalanpalve-
lus ja nuorten puheenvuoro kuuluvat oh-
jelmaan olennaisesti. Ihan henkilökohtai-
sesti minulle oli mieluinen yllätys Paro-
lannummen upseerikerho, johon en ol-
lutkaan aikaisemmin tutustunut”, Timo 
Siukosaari jutteli. 
 
Entä kesäkuun alku ja Suomen marsalkan 
päivä? 
 

”Niihin tunnelmiin johdatti minut 2. ke-
säkuuta oikein onnistuneesti Pieni Man-
nerheim-näyttely Tampereen suomalai-
sessa klubissa. Sen oli laatinut oman ko-
koelmansa Mannerheim-kuvista Hannu 
Lakee, tuttu mies monista isänmaallisista 
yhteyksistä Nurmijärvellä. Näyttelyn ta-
sosta ja tärkeydestä kertoo sekin. että Pe-
rinneliittomme puheenjohtaja Kalervo 
Sipi avasi sen. – ”Muuten, kyllä kai myös 
Helsingin seudun perinneyhdistys tä-
mänkaltaisen kuvanäyttelyn pystyisi jär-
jestämään?” kysyi Siukosaari. Kesäkuun 
4:ntenä hän oli ollut kunnianosoituksella 
Tampereen Kalevankankaan sankarihau-
doilla, ja päivä oli jatkunut Hervannassa 
kahdesti Mannerheim-ristillä palkitun 
ritarin Hans Windin muistolaatan paljas-
tuksella sen talon seinään, jossa 75 ilma-
taisteluvoiton lentäjäsankari asui vuodet 
1974 – 95. Muutamaa päivää myöhem-
min Siukosaari oli seurannut Manner-
heimin vaiheita Ilmajoella ja oopperassa. 
 
Kesäkuun loppuun kuului Timo Siuko-
saaren ohjelmassa kenraalimajuri Ruben 
Laguksen Panssaridivisioonan perusta-
misen 75-vuotisjuhla Parolassa. Tilaisuus 
kuului reserviläisjärjestöjen Nuku rau-
hassa -tapahtumaan. Erityisen vaikutta-
vaa oli nähdä sodanaikaisen tykkipatterin 
asemaan ajo. Ja väkeä oli ollut paljon! 
 
Lopuksi rohkenimme kysyä kunniapu-
heenjohtajan mielipidettä tästä omasta 
lehdestämme, tästä Vapaussodan Perin-
nöstä. Rohkenimme sanoa ohjeeksi, että 
emme kerjää kiitosta, koska tiedämme 
itsekin olevamme hyviä, me neljä. 
 
”Jaaha, vai semmoiset ohjeet”, hyväksyi 
Siukosaari, mietti vähän ja sanoi sitten 
kaksi asiaa: ”Tärkeintä on se, että lehten-
ne ilmestyy, toiseksi tärkeintä on lehten-
ne levittäminen myös sopiville yhdistyk-
sen ulkopuolisille ja mieluusti nuorille 
ulkopuolisille.” 

I.O. 
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RAIMO BERKAN, ARVOSTETTU AVUSTAJAMME 
 
Vapaussodan Perinnön lukijat tietävät 
Raimo Berkanin, monet yhdistyksemme 
jäsenet tuntevatkin, vaikka liikkumisen 
hankaluudet ovat viime aikoina rajoitta-
neet hänen osallistumistaan yhteisiin ti-
laisuuksiin. 
 
Mutta kirjoittaminen käy sekä koneella 
että kynällä niin meidän lehteemme kuin 
muihinkin samanhenkisiin julkaisuihin. 
Kirjoitelmien aihepiirit vaihtelevat, sa-
moin alkuperä siten, että joskus juttu on 
lainaus, teksti tai kuva, vuosikymmenten 
takaisesta julkaisusta. Joskus taas alku-
perä on yleisessä päivälehdessä, pienen 
piirin ammattilehdessä, jonkin harrasta-
jaryhmän tilapäisniteessä tai painatehar-
vinaisuudessa. Ja kaikessa on yhteisenä 
tekijänä isänmaa, Suomi ja sen vaiheet. 
 
Vaan mennäänpä järjestyksessä. Helposti 
tulee ajatelleeksi kodin osuutta, isänkodin 
perintöä. 
 
”Niin se tietysti on, siihen se pohjaa, ja 
siitä perinnöstä olen jatkuvasti kiitolli-
nen. Isäni kuului Helsingin upseerisuoje-
luskuntaan, ja ilman muuta menin suoje-
luskunnan poikaosastoon heti, kun pää-
sin, siis jo ennen talvisotaa. Kun äitinikin 
oli muonittamiseen koulutettu lotta, ko-
dissamme käytiin oman väen ja vieraiden 
kanssa keskusteluja, joiden aiheet sivusi-
vat monesti maanpuolustusta. Opin ko-
tona antamaan arvoa yleiselle asevelvolli-
suudellemme ja muistan, kuinka uutena 
varusmiehenä vähän erosinkin muista 
osaamalla sotilasarvot ja tuntiessani ko-
mennot ja niiden merkityksen”, Raimo, 
86, hymähtelee kaukaisille muistoilleen. 
 

Raimo Berkanille tulee jatkuvasti useita 
maanpuolustusharrastukseen kuuluvia 
aikakauslehtiä, mutta joskus tuntuu siltä, 
että mieluisampia ovet kuitenkin 1930- ja 
1940-luvulta vaikkapa Hakkapeliitta tai 
Hurtti-Ukko. Niiden leikkeillä hän on 
monesti rikastanut tämänkin lehden si-
sältöä. 
 
Toki Raimo on myös partiopoika ollut, ja 
Töölön Metsänkävijät oli hänen lippu-
kuntansa. Suojeluskunnan poikaosastoa 
seurasi aikanaan sotilaspoikien ja pikku-
lottien perinnetoiminta. Suomen Punai-
sen Ristin Maunulan osaston puheenjoh-
tajana Raimo Berkan oli pitkälti toista-
kymmentä vuotta.  
 
”Olet ollut maanpuolustustyössä, joka on 
yhteiskunnallista työtä parasta lajia, koko 
työikäsi ajan ja jatkanut sen jälkeen. 
Voitko mainita sosiaalisesta kentästäsi 
jonkin kohdan, joka on antanut Sinulle 
toimijana erityistä tyydytystä?” 
 
Raimo miettii vähän ja kertoo sitten ta-
pauksesta, jossa hän heittäytymällä kel-
kan eteen pelasti pikkutytön joutumasta 
auton alle.  ”Toki minä yleensäkin tunnen 
mielihyvää voidessani auttaa toisia, mutta 
tuo on säilynyt pysyvästi mielessäni.” 
 
”Leipätyönsä” Raimo Berkan on tehnyt 
kaupallisella alalla ja nauttinut niissäkin 
toimissa ammattikuntansa luottamusta 
johtavissa tehtävissä. Kirjalliseen toimin-
taan on kuulunut alan artikkelituotantoa, 
myös käännöstöitä ruotsin kielestä. 
 
Kiitos keskustelusta, Raimo, ystävällinen 
apusi on tervetullutta tässäkin lehdessä! 
 

I.O. 
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KIRJAN ESITTELY	  

LAURI TÖRHÖNEN: MANNERHEIMIN                 
KUOKKAVIERAS 
Docendo Oy, Jyväskylä 2017, painettu EU:ssa 
 

annerheimista kertovan kirjan 
kirjakaupassa nähdessäni ostan 
sen aina. Niinpä 15.4. vilkais-

tuani kirjan kantta ostin. Hieman kum-
mastutti kyllä tekijä Lauri Törhönen, kun 
en samaistanut häntä historioitsijana. 
Vasta kotona selailtuani kirjaa totesin, 
ettei se olekaan vain historiasta kertova 
teos, vaikka käsitteleekin Hitlerin vierai-
lua marsalkan 75-vuotispäivänä 4.6.1942. 
Se on romaani Mannerheimista! Sitten 
tarkistin Lauri Törhösen taustan ja totesin 
hänet ansiokkaaksi elokuvien tekijäksi. 
 
Romaanin ensimmäisellä sivulla Päivä-
käskyssä todetaan, että sankari on Man-
nerheim, mutta siinä on lisäksi keksittyjä 
henkilöitä. 
 
Ensimmäisessä luvussa annetaan tietoa 
elokuvaohjaaja Ilmari Puuskan valmis-
tumassa olevasta elokuvasta Mannerhei-
min johtotähti, joka kertoo Mannerhei-
min 75-vuotispäivästä 4.6.1942 ja Hitle-
rin yllätysvierailusta Suomeen. Tarinaan 
ympätään mukaan rehtori Laurila, joka 
osaa tulkita kuvia taidehistorioitsijana. 
Lisänä tulevat elokuvaa katsomaan kou-
lupojat Otso ja Ruben. Valkokankaalle 
ilmestyy elokuvan nimi Mannerheimin 
vieras. Rehtori kertoo tehneensä Man-
nerheimin 75-vuotispäivästä väitöskirjan. 
  
Tarina jatkuu 200 sivun verran. Siihen on 
kytketty ällistyttävän paljon todella ta-
pahtuneita yksityiskohtia mutta myös 
selviä taruja. Kirjan tekijä on   erittäin 
tarkoin perehtynyt päivän todellisiin ta-
pahtumiin. Lopuksi kerrotaan kuvitellus-
ta väitöstilaisuudesta yliopiston juhlasa-
lissa. Kaikilla 289 sivullaan tarina kulkee  

varsin hyvällä kirjakielellä sujuvasti. Tä-
hän kuviteltuun väitöstilaisuuteen päät-
tyy tarina luontevasti. Ei lukemiseen ku-
lunut aika ole mennyt ihan hukkaan 
Mannerheimin vaiheet tietävälle lukijalle. 
Mutta tosiasioita tuntemattomalle voivat 
monet yksityiskohdat aiheuttaa kysymyk-
siä. Akateemisen kirjakaupan kohtaamis-
paikalla oli 4.6. keskustelu Mannerhei-
mista ilmeisesti hänen 150-vuotis-
päivänsä johdosta. Kohteena oli neljä his-
toriallista teosta. Niiden joukossa mieles-
täni aiheettomasti oli tämä romaani. 
 

Olli Vuorio   
 
 
 

 
Jäsenemme ja ystävämme 

sotaveteraani  Olli Vuorio 
98 vuotta 6. syyskuuta 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kunnioittavat, kiitolliset onnittelumme 
me kaikki

M 
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TAMMISUNNUNTAIN 100-VUOTISMUISTOJUHLA 
 

Vuonna 2018 yhdistyksemme ei järjestä omaa tammisunnuntain 
juhlaa vaan osallistumme valtakunnalliseen juhlaan Seinäjoella. 
Lähdemme yhdessä junalla iltapäivällä perjantaina 26.1.2018 ja  
palaamme sunnuntai-iltana 28.1.2018. Majoitumme Sokos Hotel 
Vaakunassa. Yhdistyksemme hoitaa junalippu-, ruokailu- ja hotelli- 
varaukset keskitetysti. Kuljetukset hotellista eri tapahtumapaikkoihin  
järjestetään busseilla. Juhlaan on mahdollista tulla myös omalla  
autolla – ja on myös mahdollista osallistua vain osaan tapahtumista. 
Alustava ohjelma ohessa. 
 

Alustava ilmoittautuminen 20.9.2017 mennessä Nina Schleiferille, puh. 040 500 6138 tai 
sähköpostilla vapaussota.helsinki@gmail.com, SITOVA VARAUS 4.1.2018 mennessä 
 

Perjantai 26.1.2018 
• VR Helsinki-Seinäjoki klo 14.27-17.17 (alustava aikataulu) 
• Majoittuminen Sokos Hotel Vaakunaan (Kauppatori 3),  

1hh 90 €/yö, 2hh 106 €/yö 
• VHSPY:n yhteinen illallinen hotellin ravintolan kabinetissa klo 18.30 
 

Lauantai 27.1.2018 
• Juhlaseminaari Svinhufvudin toiminta Suomen itsenäisyyden saavuttamisessa ja 

maamme ajautuminen sisäisen taistelun tielle 1918 Kampustalolla (Kalevankatu 35) 
klo 11.30–14.30. Aiheeseen johdattelevat alustavan tiedon mukaan professori Martti 
Häikiö, professori Kari Hokkanen, dosentti Eino Ketola ja FT Vesa Määttä, joka toimii 
seminaarin puheenjohtajana.  

• Lounas (á 12,90 €) Seinäjoki Areenassa (Kirkkokatu 23) klo 12.00-14.00  
• Laivaston soittokunnan ja Kaaderilaulajien juhlakonsertti Seinäjoki Areenassa (Kirk-

kokatu 23) klo 16.00-18.00, 30 min väliajalla mahdollisuus tarjoiluun 
 

Sunnuntai 28.1.2018 
• Seppeleen lasku Ylistarossa yöllä klo 2.30 raiteilta suistetun junan kaatopaikalla 

(maksullinen kuljetus, maastossa kävellään n. 400 m, joten tapahtumaa ei suositella lii-
kuntarajoitteisille) 

• Kunnianosoitukset ja seppeleiden lasku Törnävän hautausmaalla (Ruukintie 163) klo 
9.00-9.45 

• Juhlamessu Lakeuden Risti (Koulukatu 24) klo 10.00-11.30 
• Kunnianosoitus ja seppeleiden lasku Mannerheim patsaalla (Mannerheiminpuisto, 

Koulukadun ja Kirkkokadun kulmauksessa) klo 11.45 
• Lounas (á 12,90 €) Seinäjoki Areenassa (Kirkkokatu 23) klo 11.00–13.30 
• Päiväjuhla teemalla Sorron alta vapaaksi demokratiaksi Seinäjoki Areenassa (Kirkko-

katu 23) klo 14.00 -16.00 
• VR Seinäjoki-Helsinki klo 17.53-20.33 (alustava aikataulu) 
 

Tapahtuman ajantasainen tieto löytyy osoitteesta: http://www.vapaussotaeppy.fi/tammisunnuntai-100 
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Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys 

Syksyn 2017 kuukausiesitelmät 
 
18.9.2017 Marja Manninen Kokemuksia Moskovan kirjeenvaihtaja- 
         ajoilta (huom. päivä) 
17.10.2017 Vesa Määttä   Mitä syksyllä 1917 oikein tapahtui? 
21.11.2017 Martti Häikiö   Svinhufvud ja Mäntsälän kapina 
18.12.2017  Pekka Särkiö   Papisto viime sodissa ja nyky-puolustus- 
             voimissa (huom. päivä) 
 
Luennot pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki. 
Ne alkavat kello 17.00, ovat avoimia, eivätkä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai 
ennakkoilmoittautumista. 
Tervetuloa! 
 
 

 
KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 
 
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n syyskokous pidetään 
tiistaina 14.11.2016 klo 18 Helsingin Väestönsuojelumuseossa. 
Kahvitarjoilu. 
 
Esityslistalla ovat sääntöjen 9. pykälän määräämät asiat: 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  kaksi  pöytäkirjan tarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja 
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet 
8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja  
9. päätetään kokous	  
 
Kokouksen jälkeen Ilmari Ojala kertoo suomenhevosen 110-vuotisjuhlan        
kunniaksi palveluksista, jotka suomenhevonen teki sotatoimissa maallemme. 
Esitys pohjautuu noin 30:een rintamakuvaajan ottamaan valokuvaan. Esitelmä    
kestää noin tunnin. 
 
Hallitus 
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Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n hallitus 
 
Puheenjohtaja Jyrki Uutela 
 
puh. 040 500 4906 
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja Juhani Virtanen 
  
  
  
 
Sihteeri Juhani Pulkkinen 
  
  
  
 
Jäsen Terttu Aho 
  
  
  
 
Jäsen Anton Eskola 
  
  
  
 
Jäsen Auni-Leila Eulenberger  
  
  
  

Jäsen Ville-Veikko Kirvesmies 
  
  
  
 
Jäsen Sirkka Valkjärvi 
  
  
 
 
 
 

     *** 
 
 
Lisäksi hallituksen kokouksessa  
puheoikeutta voivat käyttää 
 
Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa 
  
  
  
 
Varainhoitaja Nina Schleifer 
  
  
 
 
 

  
 

Varainhoitaja tiedottaa 
Yhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa oheisella tilisiirtolomakkeella. Jäsenmaksun maksu-
tilanteen voi tarkistaa lehden takakanteen tulostetusta osoitekentästä, johon on merkitty vuosi-
luku siltä vuodelta, jonka osalta maksu on maksettu. Jos merkintä on 1, 2 tai 3, on henkilö 
jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa. Uuden jäsenen kohdalla on merkintä – ja jäsenmaksu on 
suoritettava. Ylimääräiset kannatusjäsenmaksut ovat erittäin tervetulleita. 



 

 
  
 
TULEVAA OHJELMAA 
 
Su 17.9. Järjestyslipuston satavuotismuistojuhla Porvoossa 

Kunnianosoitukset Hietaniemessä Saksanniemen sankarivainajien haudalla klo 
10.15. Bussi lähtee Hietaniemen uuden kappelin portilta klo 10.30, Marskin pat-
saalta klo 10.40 ja on perillä Saksanniemessä n. 11.40.  Kenttähartaus Saksan-
niemen muistokivellä (Saksalantie 257) klo 12, kahvitarjoilu kulttuuritalo Gran-
dissa (Piispankatu 28) klo 13 ja muistojuhla klo 14. Bussi on takaisin Helsingis-
sä Marskin patsaalla n. klo 17. Tumma puku tai perinnepuku, kunniamerkit. 

 

Ti 10.10. Lounasluento Ostrobotniassa klo 12.30: Näkökulmia suojelus-
kuntien historiaan ja perinnetyöhön 
Aiheesta alustaa Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry:n pu-
heenjohtaja Markus Anaja. Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle (puh. 050 432 
0838 tai s-posti sirkka.valkjärvi@gmail.com) viimeistään perjantaina 6.10. 

 
La 28.10. Teatterikahvit klo 12.15  ja näytelmä Helsingin kaupunginteatterissa 

klo 13: Mannerheim ja saksalainen suudelma  
Juha Vakkurin intensiivinen historiallinen näytelmä avaa uusia näkökulmia 
Suomen historian todellisiin vaaran vuosiin. Samalla näytelmä piirtää tuoreen 
ja inhimillisen kokovartalokuvan Suomen ensimmäisestä suurmiehestä, joka 
pelasti maansa kahdesti. Meille on varattu 30 paikkaa permannolta riviltä 8. 
Ilmoittautumiset Nina Schleiferille (puh. 040 500 6138 tai s-posti vapa-
ussota.helsinki@gmail.com) viimeistään keskiviikkona 20.9.  Lipun ja 
kahvitarjoilun (kahvi/tee + pulla) hinta 53,50 eur  pyydetään maksamaan 20.9. 
mennessä yhdistyksen tilille FI45 1299 3000 0798 81 käyttäen viitettä 28 10175. 

 
Ti 14.11. Yhdistyksen syyskokous klo 18 

Syyskokous pidetään Väestönsuojelumuseossa (Siltavuorenranta 16), ks. 
kutsu sivulla 22. Kokouksen jälkeen Ilmari Ojala kertoo suomenhevosen 
110-vuotisjuhlan kunniaksi palveluksista, jotka suomenhevonen teki sota-
toimissa maallemme. Esitelmä kestää noin tunnin. 

 
To 30.11. Talvisodan alkamispäivän kunnianosoitus Mannerheimin patsaalla klo 9 

 
Ke 6.12. Itsenäisyyspäivän kunnianosoitus Hietaniemessä klo 11.15 ja    

Vanhankirkon puistossa klo 12 
 

Ti 12.12. Suomen itsenäisyyden juhlalounas sekä luento Ostrobotniassa klo 
12.30: Itsenäisyyssenaatin toimet tammikuusta toukokuuhun 1918 
Aiheesta alustaa kunniajäsenemme professori Ohto Manninen. Ohjelmassa 
myös musiikkiesityksiä ja yhteislaulua. Ilmoittautumiset Sirkka Valk-
järvelle (puh. 050 432 0838 tai s-posti sirkka.valkjärvi@gmail.com) 
viimeistään perjantaina 8.12. 
 

Pe 26.1.- Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla Seinäjoella 
Su 28.1. Ks. ohjelma sivulla 21 – alustava ilmoittautuminen Nina Schleiferille 

(puh. 040 500 6138 tai s-posti vapaussota.helsinki@gmail.com) viimeis-
tään keskiviikkona 20.9 


