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EI PIDÄ JÄÄDÄ TULEEN MAKAAMAAN

V

eteraanijärjestöjen toiminta-alue
on murroksessa ja yhdistykset
ovat siirtämässä painopistettä perinnetyöhön. Suomessa on monia talvi- ja
jatkosodan veteraanien yhdistyksiä, joiden jäsenkunta on pikkuhiljaa hiipumassa ja jotka ovat siirtämässä toimintansa
painopistettä perinnetyöhön.
Myös meitä lähellä olevat perinneyhdistykset, jotka näkyvät Vapaussoturi-lehden
sisäkannessa, kärsivät jäsenpulasta. Samat ikääntyvät jäsenet saattavat kuulua
moniin näistä yhdistyksistä. Oman liittomme jäsenyhdistyksistä osa on lakkauttanut toimintansa. Lähivuosina on tarve
pysäyttää jäsenmäärän lasku niin omassa
kuin meitä lähellä olevissa perinneyhdistyksissä ja kenties etsiä sopivaa vaihtoehtoa toimintaedellytysten turvaamiseksi
esimerkiksi yhdistämällä voimavaroja.
Vapaussodan rintamamiehet, joiden perintöä vaalimme, järjestäytyivät vuonna
1929 Vapaussodan Rintamamiesten Liitoksi. Vuonna 1940 liitto muutti nimensä
Rintamamiesliitoksi. Muutoksen taustalla oli pyrkimys saada myös talvisodan,
toisen vapaussotamme, rintamamiehet
liiton jäseniksi. Aika ei tuolloin ollut vielä kypsä erityisesti poliittiseen vasemmistoon kuuluville veteraaneille. Tämä
vapaussoturien vuonna 1940 esittämä
ajatus tulisi nyt 100-vuotismerkkipaalun
yhteydessä toteuttaa sovinnon hengessä.
Kun lähitulevaisuudessa kaikki veteraanit on kutsuttu viimeiseen iltahuutoon,
sotiamme voidaan tarkastella objektiivisesti ilman poliittista painolastia. Jälkipolvet tulevat näkemään vuoden 1918 ja
1939-1945 sodat yhtenä kokonaisuutena:
maailmanvalloitukseen pyrkivää bolševismia vastaan käytynä taisteluna, jota
kävivät saman ylipäällikön johdolla suu-

relta osin samat taistelijat. Myös Mannerheim katsoi, että kaikki sotamme olivat vapaussotia. Esimerkiksi päiväkäskyssään 1.12.1939 hän totesi: Tämä sota
ei ole mitään muuta kuin Vapaussotamme jatkoa ja loppunäytös.
Sinistä ristiä on myönnetty jo pitkään
vapaaehtoisesta
maanpuolustustyöstä
vapaussoturiperinteen hengessä. Myöntöperusteeksi on hyväksytty siis muukin
maanpuolustustyö kuin suoraan vapaussotaan tai sen perinteisiin liittyvä.
Jotta perinnetyökentän sirpaloituminen
vähenisi ja myös talvi- ja jatkosodan perinteiden vaalijat saataisiin mukaan yhdistyksemme toimintaan, yhdistyksen
hallitus on päättänyt ehdottaa syyskokoukselle yhdistyksemme nimen muuttamista muotoon Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys ry. Toivomme jäsenistöltämme vilkasta keskustelua kokouksessa tästä aiheesta sekä
muita kehitysehdotuksia jäsenmäärän
kasvattamiseksi.
Neljä perinneliittomme jäsenyhdistystä
(Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Salo ja
Sastamala) on jo sisällyttänyt kaikki vapaussotamme omaan nimeensä, ja ne
ovat saaneet hyvää palautetta tästä kokonaisvaltaisen perinnetyön tukemisesta. Toivottavasti oma yhdistyksemme
liittyy tähän uljaaseen joukkoon.
Jyrki Uutela ja Nina Schleifer

PS

Seuraavan lehden toimittamisesta
on ystävällisesti lupautunut vastaamaan varapuheenjohtajamme Juhani
Pulkkinen, sillä toimitusvuorossa oleva
Nina on opiskeluvapaalla.
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SUOJELUSKUNTALAINEN, KANSIKUVAMME

K

ansikuvamme on meille kaikille
tuttu patsas Seinäjoelta, Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon
pihalta. Se paljastettiin kesällä 1988
semmoisessa helteessä, että seisominen
oli paljon helpompaa kuin istuminen
niillä penkeillä, jotka huomaavaisesti oli
pihalle kannettu. Patsaan paljastaminen
ei ollut mikään itsestäänselvyys, huomatkaa vuosiluku, ja pääkaupunki olikin
kieltäytynyt sitä vastaanottamasta. Asiasta käytiin lehdistössä keskustelua, ja
niiden leikkeiden lukeminen ei mieltä
ylennä. Mutta Seinäjoelle patsas oli oikein tervetullut. Paljastusjuhlan jälkeen
seinäjokiset vieraineen kokoontuivat
isoon saliin, jossa jokseenkin omaehtoisesti virisi Kytösavun aukeilla mailla on
kansa, mi aina on vaalinut vapauttansa… - siis Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin kunniamarssi! Niinä aikoina
sitä ei ollut monta kertaa kuultu, ja into
olikin niin kova ja muisti osittain epävarma, että ison salin eri osissa laulettiin
joskus marssin eri kohtia. Niin, ja todettakoon tässä tuon aikaisille helsinkiläisille

päättäjille, että Hakaniemen torin laidassa oleva lahjaksi saatu patsasrakennelma on nyt siirtolistalla mutta Seinäjoen Suojeluskuntalainen pysyy arvostettuna paikallaan.
Patsaan on veistänyt professori Pentti
Papinaho, jonka toinen historiallinen ja
isänmaallisen juhlinnan kohde, Hakkapeliittain kotiinpaluu -patsas, nähdään
Lahdessa kauppatorin vierellä.
Seinäjoen patsas on tänä vuonna ollut
useammankin tervehdyksen kohteena,
sillä tämä vuosi on myös suojeluskuntien
merkkivuosi, sillä niiden perustamisasetus on päivätty 2. elokuuta 1918. Suojeluskuntain arvokasta perinnettä vaalivat
monet yhteisöt, joista meille on läheinen
ainakin Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin
perinteiden liitto ry. siitäkin syystä, että
jäsenemme Markus Anaja on liiton puheenjohtaja ja Liisa Viranko hallituksen
jäsen.
I.O.

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd
–museossa Seinäjoella on meneillään Mannerheim ja Seinäjoen päämaja 1918 –niminen
näyttely. Siitä ja sen aukioloajoista saa lähemmät tiedot
puhelimesta (06) 416 2734.
Kuvassamme kenraaliluutnantti Gustaf Mannerheim
seisoo ylipäällikölle varatussa
junan osassa. Ikkunastaan hän
näkee Seinäjoen asemarakennuksen ja verkon, jolla ylipäällikön päämaja on ympäröity.
– Valok. I.O.

4

OLLI VUORIO 99

O

lli Sakari Vuorio, ystävämme ja
kunniajäsenemme, täytti äsken,
6. syyskuuta, 99 vuotta. Monen
monta kertaa hän on saanut kuulla ihailevia sanoja vireydestään ja toimeliaisuudestaan. Ei niitä tässä tarvitse toistella, olemme vain kiitollisia siitä, että Olli
jaksaa edelleen olla myös meidän mukanamme. On syytä huomata myös se
velvoitus, mihin Ollin arvostus meitä kehottaa: meidän on pidettävä huolta laadustamme.

Tiedämme sen, että Olli on maanpuolustusväen, sekä ammattilaisten että vapaaehtoisten, piirissä arvostettu sotiemme
veteraani. Hän on ollut toivottuna puhujana erilaisissa isänmaallisissa tilaisuuksissa, ja erityisesti tässä kohdin muistetaan Ollin hyväntahtoisuus suostua oppilaitosten pyyntöön saada kuulla aiheesta
”elämää etulinjassa”. Sotiemme veteraanien esiintyminen nuorisollemme on mitä tehokkain kehotus vapaaehtoisenkin
maanpuolustustyön suuntaan. Lähimpänä

oman perheen jälkeen Ollin elämässä on
kaiketi ollut hänen oma kadettikurssinsa,
järjestyksessään 26:s, se ”suurin ja kaunein”. Kurssi päättyi 4. kesäkuuta 1943,
jolloin kadetti Vuorio ilmoittautui ylipäällikölle. Se hetki jäi rintamalle palaavan vänrikin mieleen.
Suomen marsalkka tuli pysyvästi Olli
Vuorion kiinnostuksen kohteeksi. Hänen
hyllyjensä Mannerheim-niteiden luku on
suuri, ja viime vuosina Gustaf Mannerheimista on yleensäkin saatu jatkuvasti
lukea. Vuosikymmenten ajan Olli on esitellyt tutkimaansa sotahistoriallista ainesta maanpuolustuslehdistössä, hän on
tunnettu nimi. Mutta hänet tunnetaan
muutenkin, olemme nähneet hänet tvruudussa Linnan juhlien yhteydessä,
keskustelijana huomattavissa julkisissa
tilaisuuksissa, myös sanomalehtien palstoilla, niin kuin äsken, pyydettynä kertomaan mielipiteensä varusmiesten kasvisaterioista.
Lopuksi vielä Ollista yksi asia, jota yleisesti ei tiedettäne: hän tekee valokuvakirjoja. Tämä tarkoittaa sitä, että elämänsä tärkeät tapahtumat hän valokuvaa ja kirjoittaa kirjoiksi, joiden laatimista hän suosittaa muillekin. Siinä tekniikka auttaa paljon, mutta omaa viitsimistä
tietysti tarvitaan. Semmoisia kirjoja Olli
on tehnyt jo monia kymmeniä – ehkä
hän halukkaita voisi neuvoakin!
Ystävämme ja kunniajäsenemme Olli
Vuorio, ota vastaan kunnioittavat, kiitolliset onnittelumme sekä parhaat toivotuksemme tulevien vuosien varrelle.
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys, me kaikki!
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RUTH MUNCK SAI JÄLLEEN KUNNIATERVEHDYKSEMME

E

lokuun ensimmäinen sunnuntai
oli tänä vuonna numeroltaan 5:s.
Niinpä 13 yhdistyksemme jäsentä
kokoontui Hausjärven hautausmaalle
kunnioittamaan Ruth Munckin työtä ja
muistoa. Surumielisesti totesimme muutaman taempina vuosina aktiivisti osallistuneen jäsenemme poistuneen pysyvästi joukostamme. Nyt oli muutama
myös sairastumisen takia poissa, mutta
olemme varmoja siitä, että Hausjärvenperinne ohjelmassamme säilyy. Tapahtuman järjestäjä on Veljesapu, jota meidän tulee kiittää yhteistyöstä.

Kolme lippua oli jälleen paikalla: valtakunnan, Veljesavun ja meidän kantajinaan Marko Nikkanen, Jyri Koskivaara ja
Jyrki Uutela. Veljesavun seppeleen laskivat
Pekka Kääriäinen ja Jari Oksman, meidän
yhdistyksemme kukkalaitteen Kaarina
Lindberg ja Auni-Leila Eulenberger.
Kun seppeleet oli laskettu, Veljesavun
puheenjohtaja Pekka Kääriäinen astui
hautojen eteen, totesi kahden perinnejärjestön yhteistyön jälleen toteutuneen tänään, Ruth Munckin päivänä.
Jatkaessaan puhuja sanoi olevansa pahoillaan, että hänen täytyy todeta SSjärjestöön kohdistetun pahansuovuuden
ja tosiasioihin perustelemattoman panettelun jälleen koskevan myös suomalaisia
SS-miehiä ja siten osaltaan myös Veljesapua. Taustalla lienee Simon Wiesenthal Centerin jatkuva pyrkimys saada juutalaisiin kohdistuneiden ihmisoikeusrikosten tekijät, ihmiset ja yhteisöt, vastuuseen tai ainakin nykymaailman tietoon.
Niinpä SWC on esittänyt tasavallan presidentille pyynnön, että täällä tutkittaisiin, ovatko suomalaiset SS-miehet osallistuneet sotarikoksiin kuten juutalaisten
ja sotavankien tappamiseen. Valtioneu-

voston kanslia on antanut tutkimistehtävän Kansallisarkistolle, joka on työhön
ryhtynyt. Puheenjohtaja Kääriäinen muistutti siitä, että vaikka SS-järjestö on todettu sotarikoksiin syylliseksi, SS-Wikingdivisioonaa, jossa suomalaiset palvelivat,
ei ole niistä syytetty. Oma todistusvoimansa on sillä tosiasialla, ettei divisioonan
komentajaa Felix Steineria asetettu syytteeseen, vaikka hänen sodanaikaista toimintaansa tarkasti selviteltiin.
”Meidän on syytä rauhallisin mielin
odottaa puolueettoman suomalaisen tutkimuksen valmistumista”, lopetti puheenjohtaja Kääriäinen esityksensä.
Tilaisuuden päätteeksi nähtiin taivaalla
lentävä esine, joka muutaman minuutin
ajan esitteli hienoja liikkeitä. Tarkistamattoman tiedon mukaan se oli järjestetty juhlistamaan tilaisuutta. Kirkkomaalta
meitä pyydettiin suuntaamaan ravintolaan, joka oli tullut tutuksi jo monen kesän käynneiltä ja säilynyt mieluisassa
muistossa. Veljesapu oli järjestänyt yhteiseen ateriaamme erillistilan, johon kokoontuikin yli 30 henkeä, samankaltaisen
aatemaailman ihmisiä Tutut, monessa
tapauksessa jopa ystävät, tapasivat jälleen
toisensa, ja keskustelu kävi vilkkaana.
Puheenjohtajien, siis Pekka Kääriäisen ja
Jyrki Uutelan käyttämien sananvuorojen
lisäksi ohjelmaan oli tällä kertaa järjestetty myös esitelmä, joka mahdollisimman hyvin sopi päivän teemaan ja yhteiseen kokoontumiseemme. Esitelmän piti
fil. tohtori Elina Virtanen, joka kertoi
omasta väitöstutkimuksestaan, Ruth
Munckin elämän kolmeen vaiheeseen
keskittyvästä. Työ on julkaistu kirjana, ja
Kaarina Lindberg kertoo tuoreesta teoksesta lehtemme tässä numerossa.
I.O.
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Veljesavun seppeleen laskivat Pekka Kääriäinen (vas.) ja Jari Oksman, meidän kukkalaitteemme
Auni-Leila Eulenberger ja Kaarina Lindberg. – Valok. Jari Saurio

Lounaalla esitelmöi fil. tohtori
Elina Virtanen. – Valok. I.O.

Esitelmää kuunnellaan. – Valok. I.O.
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ISOISÄNI, VAPAUSSOTURI
!

I

soisäni Tuomas Luopajärvi syntyi
17. toukokuuta 1877 Jalasjärven
Luopajärven kylässä talossa nro 1.
Talo oli jaettu jo kolmeen kertaan. Isoisäni isoisä oli myös Tuomas Luopajärvi.
Maaliskuussa 1809 tämä aloitti kylässä
teollisen toiminnan
perustaen sahalaitoksen, joka toimi tuulimyllyn voimalla. Hän oli myös liikemies, joka teki 18
kauppamatkaa Pietariin. Hän vei sinne
villalankoja ja villatavaraa ja toi sieltä
muita lankoja, vaatetavaraa ja siemenviljaa. Samalla hän näki tsaarinvallan
elämää, ja hänessä alkoi herätä vapauden
ja itsenäisyyden aate. Hänellä oli poika,
nimeltään myös Tuomas, isoisäni isä.

ran hän oli mukana 14-vuotiaanakin, ja
silloin otettiin oikein valokuva.
Isoisäni joutui arvalla sotaväkeen tsaarin
Venäjän Mikkelin tarkka-ampujapataljoonaan. Hänestä tuli siellä hyvä ampuja.
Sotaväki kesti kolme vuotta 1898 – 1901.
Hänestä tuli kersantti, joka toimi myös
alokkaiden kouluttajana. Isoisääni oli
kasvanut oman isoisänsä peruna vapausja itsenäisyysaate. Hän perusti jo sotaväestä palattuaan sukulaisensa Heikki
Luopajärven kanssa Luopajärven sahan.
Puutavaraa myytiin kylän kasvaessa talojen rakentamiseen ja laajemmallekin aina vientiin ulkomaille. Omistajilla oli
kaksi muutakin kenttäsahaa: Yrjänän ja
Parkkarin sahat.
Isoisäni oli saanut voimakkaan kipinän
Suomen vapautumiseen Venäjän keisarin vallan alta kohti itsenäisyyttä. Niinpä
Tuomas ryhtyi toimenpiteisiin ja hankki
samanmielisiä isäntiä mukaan kesällä
1917. Suomessa oli jo ryhdytty perustamaan suojeluskuntia. Isoisäni oli aloitteellinen, ja niin perustettiin Jalasjärven
palokunta, myöhemmin nimi muuttui
suojeluskunnaksi. Mukana olivat Tuomaan lisäksi J. Paloneva, Kustaa Luopajärvi, I. G. Seilo, Juho Tala, Eino Luopajärvi ja Iisakki Hantula. Suojeluskunnan
esikunta toimi alkuaikana Tuomas Luopajärven talossa, ja isoäitini toimi heidän
muonittajanaan - eli jopa Jalasjärven
ensimmäisenä lottana.

Tuomas Luopajärvi – Valok. Paavo Marttilan
kokoelma

Isoisäni kävi joka syksy silakkamarkkinoilla Kristiinankaupungissa. Mukanaan
hän toi tynnyreittäin silakkaa itselleen, ja
silakkaa hän myi myös kyläläisille. Ker-
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Näin alkoi Jalasjärven suojeluskunnan
toiminta. Isoisälläni oli sahanomistajana
henkilöauto ja kuorma-auto. Hän hoiti
kuljetuksia rannikolle jääkärikoulutukseen lähteville, olipa matka joskus jopa
Tornioon asti. Siellä hän kerran joutui
venäläisten santarmien pidättämäksi
mutta vapautui, kun selitti, että on metsiä katsomassa, kun tarvitsee tukkeja sahalleen.

Suomen eduskunta päätti 12. tammikuuta 1918 perustaa Suomen valtion järjestyskunnan porvarillisen enemmistön äänin 97 – 85. Näin uuden yksikön piti
luoda luja järjestysvalta maahan, jossa
venäläinen sotaväki oli pitämässä omaa
vartiointiaan. Uusi yksikkö oli nimeltään
Suomen Tasavallan Vartiosto. Sitten piti
ratkaista sijoituspaikkakunta, mielellään
levottoman pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, Etelä-Pohjanmaalle. Ehdokkaina olivat Kuortane, Töysä ja Jalasjärvi.
Paikaksi päätettiin Jalasjärvi, joka oli
näistä lähimpänä rautatietä, 20 kilometrin päässä. Perustamistehtävän sai 13.
tammikuuta eversti Karl Emil Berg, jonka keskeisenä organisaattorina toimi isoisäni Tuomas Luopajärvi, suojeluskunnan päällikkö. Piti hankkia majoitustilat
tavoitteena olevalle 200 miehen joukolle.
Ensimmäiset värvättävät 50 miestä tulivat Etelä-Suomesta junalla Kurikkaan,
josta matka jatkui Jalasjärvelle rekikyydillä. Toinen 50 miehen joukko tuli
naapuripitäjistä, mukana myös isäni
serkku Yrjö Kivioja. Majoitustilaksi valittiin nuorisoseuran talo Väinölä, jonne
rakennettiin myös laveri makuusijoiksi ja
muitakin rakennelmia. Tuomas Luopajärvi toimitti sahaltaan puutavaran. Isoisäni toimi alussa kouluttajana, koska
hänellä oli sotaväestä koulutuskokemusta. Sitten tuli koulutusupseereita Helsingistä, Turusta, Oulusta ja Viipurista.
Tuomas Luopajärvi oli hankkinut kivääreitä vapaussotaan lähtijöille. Niitä oli
Luopajärven aitassa.
Päämajasta tuli käsky hallituksen eli valkoisten ylipäälliköltä Gustaf Mannerheimilta, että piti yöllä 27. tammikuuta
riisua aseista Ilmajoen venäläinen varuskunta. Kärjessä kulki 40 miehen sotilaallista koulutusta saanut iskuosasto. Sitten

mukaan tuli vahvoja lähisuojeluskuntia,
kuten Jalasjärven suojeluskunta Tuomas
Luopajärven johdolla, Ilmajoen suojeluskunta ja Lapuan suojeluskunta. Venäläisiä ja heidän piirittäjiään oli molempia 350 miestä. Venäläiset antautuivat 29.
tammikuuta. Saaliiksi saatiin kuusi uutta
kevyttä 76 millin kenttäkanuunaa, kahdeksan konekivääriä ja yli 500 kivääriä.
Noin sadan miehen STV muutti Seinäjoelle, jonne tulivat myös Porvoon Saksanniemen miehet Lappajärveltä. Jatkokoulutuksen lisäksi yksikön yksi tehtävä oli
vartioida Mannerheimin päämajaa Seinäjoen ratapihalla. Maaliskuun alussa
vahvuus oli kohonnut jo 571 mieheen.
Heistä 75 prosenttia tuli EteläPohjanmaalta: Jalasjärveltä 80, Kauhajoelta 70, Peräseinäjoelta 60 ja Alavudelta 40 miestä.
Koulutusta jatkettiin Seinäjoella, ja miehistä muodostettiin Krenatööripataljoona. Se lähti vapaussotaan ensin junalla Petäjävedelle ja sieltä rekikuljetuksin
Jämsään, jossa jatkettiin koulutusta.
Koulutuksen päätyttyä alkoi sotiminen
Kuhmoisten kautta Längelmäelle.
Isoisäni oli vapaussodan taisteluissa eri
paikoissa mukana, mutta en niistä osannut aikanaan häntä haastatella.
Isoäitini Maria Luopajärven toiminta
lottana alkoi jo vapaussotaa edeltävina
aikoina. Jalasjärven suojeluskunnan esikunta toimi Luopajärven talossa, ja Maria-emänta tarjosi monet kestitykset, ateriat ja kahvit tässä vieraanvaraisessa ja
isänmaallisessa kodissa. Maria toimi
paikallisen lottayhdistyksen hallituksessa
vuodesta 1933 aina vuoteen 1944 asti.
Paavo Marttila
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JORMA K. O. IGNATIUS, KUVAAJA ITSE KUVATTUNA

U

seimmat lehtemme lukijoista
tietävät ainakin Jorma K. O. Ignatiuksen nimen. Hänen ottamiaan valokuvia ilmestyy vuosittain suuri määrä erilaisissa maanpuolustustyöhön kuuluvissa lehdissä, sekä aikakausettä sanomalehdissä. Monet tietävät
miehen myös hänet nähdessään: rakuunamajuri, joka liikkuu ketterästi hienoa kamerakalustoaan käyttäen. Hänen
taitonsa, voitaneen jo sanoa ammattitaitonsa, näkyy myös siinä, ettei hän tehtäviään hoitaessaan ollenkaan häiritse
muita läsnäolijoita.
Mutta kuka onkaan Jorma Kaarlo Olavi
Ignatius? Siis etevä ja ahkera maanpuolustustyön tallentaja eikä vain valokuvaajana, sillä Suomen itsenäisyyden kotimuseo Ignatius Imatralla alkaa olla jo
laajalti tunnettu ja tunnustettu. Mutta se
on toisen tarinan aihe, nyt puhutaan
Jorman ja Saksan suhteista, noin komeasti ilmaistuna.
”Miten ja milloin kiinnostuit Saksasta,
vai pitäisikö sanoa Saksoista, kun niistä
ajoista puhutaan?”
”Kyllä siinä historialla oli oma määräävä
osuutensa, toinen maailmansota, Saksan
täydellinen tuho ja Saksan liittotasavallan myöhempi uusi nousu”, Jorma vastaa. ”Saksan kieli oli minulle tärkeä kouluaine juuri siitä syystä, että halusin tietää asioista enemmän.”
Tutustumiset ”paikan päällä” Jorma pääsi alkamaan jo poikasena 1955, jolloin
sodan tuhot olivat vielä näkyvissä joskus
kauhistuttavina rauniokasoina. Jorman
mieleen jäi silloin erityisesti Hampurin
Freihafen, vapaasatama, joka oli pommitusten jäljiltä täysin tuhottuna.
”Mieleeni jäi erityisesti käynti Hitlerin
Kotkanpesässä Berchtesgadenissa 1962.
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Ihailin hulppeita alppimaisemia alhaalla
olevine järvineen sekä kävelin tunneleissa ja vartiopaikoissa, joihin ei enää ole
mahdollista mennä, kun amerikkalaiset
ovat räjäyttäneet osan sodassa säilyneistä rakenteista. Se käynti oli minulle hyvä
johdatus Kolmannen valtakunnan vaiheisiin”, Jorma sanoo vakavana.
Lukiovuosina Jorma oli joskus vaihtooppilaanakin Hannoverissa, Ala-Saksin
maakunnan pääkaupungissa, joka oli
monille sodanedellisille suomalaisillekin
tuttu kulttuurikeskus. 1960-luvulla sitä
rakennettiin uudelleen, ja Jorma oppi
kieltä ja liittotasavallan elämää.
”Opin samalla lisää saksalaisia tapoja ja
tottumuksia, minä todella viihdyin siellä,
tutustuin uuteen Saksaan ja sain lukuisia
ystäviä.”
Jorma kouluttautui talousmieheksi, mikä
sivumennen sanottuna otettiin huomioon myös hänen kertausharjoituskursseillaan. Hyvä saksan taito auttoi saamaan työpaikkoja myös saksalaisen talousihmeen työmailla. Vuonna 1968 työpaikka aukesi Bayerissa.
”Jo alkuun tuli iloinen ja rohkaiseva kokemus. Olin palvellut varusmiehenä Uudenmaan Rakuunapataljoonassa tuvassa,
jonka nimi oli Lech kolmikymmenvuotisen sodan voitokkaan taistelupaikan mukaan. Ja kun katselin asuntoni ikkunasta, näin edessäni saman Lech-virran”,
Jorma kertaa mieluisia muistojaan.
”Myönteistä oli sekin, että yksi esimiehistäni oli Suomen Lapissa taistellut alppijääkäri, joka mieluusti muisteli aikojaan jatkosodan Suomessa.”
”Kenties meillä on joskus mahdollisuus
jutella
enemmänkin
saksalaiskokemuksistasi, mutta mitä vastaisit,

Jorma, jos kysyttäisiin vaikuttavinta niiden joukossa?”
”Kyllä se on ilman muuta suuramiraali
Karl Dönitzin tapaaminen”, tulee empimätön vastaus.
Nyt täytyy varmuuden vuoksi kertoa, että
Dönitz oli Saksan laivaston komentaja,
josta Hitler teki Saksan valtakunnanpresidentin ennen itsemurhaansa 30. huhtikuuta 1945. Dönitzin johdolla Saksa sitten muutaman päivän kuluttua antautui
liittoutuneille. Hän joutui muiden Saksan johtajien kanssa kansainvälisen
tuomioistuimen eteen. Dönitz ei ollut
kansallissosialistisen puolueen jäsen eikä
häntä syytetty sotarikoksista, mutta ns.
rajoittamaton sukellusvenesota
tuotti 1946
hänelle 10
vuoden
vankeustuomion.
Juuri ennen Suomeen palaamistaan
Jorma sai
tietää 1956
vapautuneen Dönitzin asuvan Hampurin lähellä
ja
lähellä
häntä itseäänkin.
Yleisesti oli tiedossa, että suuramiraali
ottaa vastaan vieraita, vastaa kirjeisiin ja
antaa nimikirjoituksiaan. Niinpä Jorma

soitti julkiseen numeroon, sanoi olevansa suomalainen reservin upseeri ja toivoi
saavansa tavata herra suuramiraalin.
”Tulkaa heti, saman tien, olkaa hyvä!”
kajahti vastaus.
”Siinä oli sitten pulma, mitä äkkiä saan
viedyksi tuliaisina”, kertoo Jorma tuskailleensa. ”Hätäpäissäni ostin kimpun
neilikoita ja ajoin annettuun osoitteeseen. Minut otti vastaan ryhdikäs solakka vähän alle 80-vuotias sotilas, jonka
kanssa keskustelin pari tuntia sekä nautin palvelushenkilökunnan kattaman
kahvipöydän antimia. Aivan suurenmoista oli nostaa hänen kanssaan malja sherryä Suomen ja Saksan menestykseksi.”
Keskustelun aikana Jorma kysyi myös,
oliko hänen isäntänsä milloinkaan käynyt Suomessa.
”Kyllä, yhden kerran, ajoin silloin polkupyörällä Hangosta Petsamoon, en muista
oliko se 1920- vai 1930-lukua”, vastasi
suuramiraali.
Jorma kertoo olleensa koko vierailun aikana niin jännittynyt, ettei huomannut
ottaa yhtään valokuvaa, vaikka kamera
oli mukanakin. Niinpä hän rohkeni pois
lähtiessään pyytää isännältään tämän
valokuvaa.
”Saatte toki, mutta se Teidän on luvattava, että ette myy sitä!”
Tottahan Jorma sen lupasi, oikein kunniasanalla vielä. Nyt kuva on Suomen
itsenäisyyden kotimuseo Ignatiuksen
seinällä omistuskirjoituksin.
Kiitos keskustelusta, Jorma K.O. Ignatius!
Ilmari Ojala
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DEN SISTA VETERANEN

J

oskus 1970-luvulla äitini kertoi, että
Nisse, serkkunsa, käy Helsingissä
kursseilla. Hän haluaa oppia tekemään Forsmanin suvun sukuselvityksen.
1980-luvulla kysyin, miten Nissen sukuselvitys edistyy. ”Ja, det är bara några
papper”, totesi siihen äitini, ja niin hanke
unohtui vuosikausiksi.
Pari vuotta sitten selvittelin vanhempieni
jäämistöä. Isäni arkistokaapista löytyi pullea kirjekuori, jossa oli Forsmanien sukuselvitys viitenä kopiona: yksi vanhemmilleni ja yksi kullekin meistä sisaruksista.
Nissen vuonna 1980 lähettämät kopiot olivat odottaneet jakelua yli kolme vuosikymmentä.
Eivät ne olleet ”bara några papper”. Yksikään toinen sukuni Forsman ei olisi kyennyt kokoamaan sellaista häikäisevää sukuselvitystä kuin tämä hiljainen ja hyvin vaatimaton Gennarbyn meijerin työntekijä
Nils Forsman Tenholan Lindsbystä.

Olen kovasti ihmetellyt tuota nimenvaihtoa.
Miksi Nybergiä kiehtoivat Billnäsin aurat
niin, että hän vaihtoi sukunimensä Suomen
sodan jälkeen? En keksi muuta selitystä,
kuin että Erik Johan aikalaistensa mielestä
kynti sodassa ryssiä kuin Billnäsin aura ja
maineestaan intoutuneena muutti nimensä.
Eihän nimessä Nyberg vikaa ollut, mutta
Bilt kuulostaa kieltämättä hienommalta, ja
Erik Johan oli saanut perusteen nimensä
muuttamiseen.
Tenholan seutu on Ruotsin vallan aikaista
kartanoaluetta. Oli siellä nimiä vaihdettu
ennenkin. Tenholan ensimmäinen aateloitu
oli Bengt Severinsson Gyllenlood. Kukapa
muu hän oli kuin Viipurissa 1534 syntynyt
Pentti Severinpoika Juusten. Se nimi ei
vain sopinut maisemaan.

Sukuselvitys avaa ikkunan Ruotsin vallan
aikaiseen ja autonomian ajan Raaseporiin,
siis silloisiin Tenholan, Bromarvin, Billnäsin, Fiskarsin ja Pohjan kuntiin. ”Bara
några papper” sisältää joukon 1800-luvun
työtodistuksia ja suvun vaiheita useilta
vuosisadoilta. Perinnetyömme kannalta
nostan esille Nybergin sukuhaaran yhden
katkelman: ”Karl August Nybergs farfar
Erik Johan Bilt fick namnet Bilt under
1808-09 års krig, för att han var från Billnäs (plog bild). Han finns begravad vid Pojo kyrka och var den sista av 1808-09 års
veteraner och gravstenen restes av Nylands
Nation. Det fanns 2 bröder Bilt, men den
andra stupade nära Uleåborg. Erik Johan
Bilts son Karl Erik Bilt byte. Namnet till
Nyberg.”
Isoisä Bilt eli vuodesta 1784 vuoteen 1871 eli
87 vuotta. Pojanpoika, jälleen Nyberg, eli
vuodesta 1853 vuoteen 1938 eli 85 vuotta.
Toivottavasti olen perinyt noita geenejä.
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Historiastani innostuneena soitin Tenholan
naapurillemme, Hufvudstadsbladetin toimittajalle Mårten Kevinille, ja lähdimme
etsimään Biltin hautakiveä Pohjan kirkon

hautausmaalta. Löysimme ison patinoituneen muistokiven ja istutimme sen eteen
itsenäisen Suomen satavuotisen vapauden
kunniaksi kanervan. Tuskinpa kukaan ennen
meitä oli itsenäisen Suomen aikana muistanut Erik Johania kukkasin ja hiljaisin hetkin.
Paluumatkalla Mårtenin asunnolle Tammisaareen mietimme tuota ilmaisua ”den sista
veteranen”. Tuskinpa se perustui Erik Johanin pitkäikäisyyteen. Selitys varmaan löytyisi
Uusmaalaisen Osakunnan perinne-työstä.
Otin yhteyttä Nylands Nationiin. Siellä historioitsija Michaela Bränn opasti minua. Kansallisrunoilijamme J. L. Runebergin Suomen sotaa kuvaavan Vänrikki Stoolin tarinoiden toinen osa ilmestyi vuonna 1860. Kirja innoitti isänmaallisia ylioppilaita, ja osakunnassa syntyi eräänlainen veteraanikultti
jo samana vuonna. Osakunta halusi suunnata arvomaailmansa vahvasti länteen, ja siitä
alkoi Suomen sodan veteraanien kunnioittaminen juhlallisin huomionosoituksin. Tästä itse asiassa alkoi sotaveteraanit huomioiva
perinnetyö, jota me vapaussotureihin kohdistuneena jatkamme.
Jalkaväkirykmentin korpraali Erik Johan
Bilt sai haudalleen muistopaaden juhlallisessa seremoniassa marraskuussa 1879. Puheita
pidettiin ja naiskuoro lauloi. Lopuksi runsaslukuinen yleisö kajautti Maamme-laulun
(Vårt land). Peruste Biltin muistopaadelle
oli, että ”han hade bland annat deltagit i slagen vid Siikajoki, Lappo och Ruona bro”.
Samanlainen muistopaasi vastaavin huomionosoituksin oli jo aiemmin pystytetty
Espoon kirkon hautausmaalle haudatulle,
Suomen sodassa miehistön majoituksesta ja
muonituksesta vastanneelle jalkaväkirykmentin sotilaalle (furir) Samuel Nymalmille
(1793-1868). Peruste oli: ”Den som i kriget
nedskjutit den första ryssen”. Poika oli siis
kovahermoinen sotilas jo 15-vuotiaana.
Suomen sodan vielä elossa olleille veteraaneille kerättiin myös apurahoja vuonna
1860. Michaela kertoi lopuksi, että osakunta

julkaisi vuonna 2009 kirjan Galleria Nylandensis, jossa on tarkemmin kuvattu tätä ”den
sista veteranen” -ilmiötä. Osakunnan kansliassa käydessäni en voinut olla huomaamatta
pienoista ylpeyttä ylioppilaissa, jotka valmistautuivat juhlimaan Nylands Nationin 375vuotista taivalta.
Me vietämme tänä vuonna vapaussotamme
satavuotisjuhlavuotta. Tunnemme historiamme, ja vapaussodan tapahtumat ovat juhlavuoden myötä kirkastuneet mielessämme.
Olen vieraantunut Tenholan tämän päivän
yhteiskuntatodellisuudesta, mutta voin kuvitella, että siellä vielä tänäänkin saattaa olla
taloja, joissa kysyisivät: ”Vilket inbördeskrig,
vilket frihetskrig?”
1600-luvulla valtakunnankansleri Axel Oxenstierna omisti Tenholassa useita isoja maatiloja. Tuskinpa hän siellä koskaan kävi. Olipa
vain ylhäisaatelin oikeudella ja taitavuudella
saanut ne itselleen. Fil. tohtori Mirkka Lappalainen on kirjoittanut useita häkellyttäviä kirjoja tuon ajan yhteiskunnastamme. Oscar Nikula on kirjoittanut 1938 lähes 900-sivuisen
teoksen Tenholan ja Bromarvin historiasta.
Tenholassa nuo riikinruotsin ajat ovat edelleen läsnä. Alueella on useita Ruotsin vallan
aikaisia kartanoita, jotka ovat olleet saman
suvun hallussa vuosisatoja. Heille Suomen
sota on se tärkein sota.
Viimeinen käyntini lapsuuteni kotitilalla kesällä 1976 ei unohdu. Televisiossa oli menossa Ruotsin kuninkaan Kaarle XVI Kustaan ja
Silvia Sommerlathin hääseremonia. Tenholassa se oli kansalaisjuhlan tasoinen tapaus.
Heille siellä Ruotsin kuningas taitaa edelleen
olla tärkeämpi kuin Suomen tasavallan presidentti. Eipä löydy Väinö Linnan teoksia
kotien kirjahyllyistä Tenholassa.
Suomi on väeltään pieni mutta alueeltaan
laaja, tänne mahtuu vapaussodan katvealueita. Kunnia Suomen sodan Billnäsin viimeiselle veteraanille siis myös vuonna 2018.
Hän hävisi sodan, mutta me saimme vapauden.
Markus Uomala
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GUSTAF MANNERHEIMISTA LÄHES 600 KIRJAA

V

anhan kirjallisuuden päivien käsite on ilmeisesti tuttu tämän lehden lukijoille. Kyseessä on kesäinen kaksi- tai kolmipäiväinen kulttuuritapahtuma, jota on vuodesta 1985 vietetty Sastamalassa, entisessä Vammalassa.
Tapahtuma on saavuttanut suuren suosion, sillä joka kesä monet tuhannet kirjallisuuden ystävät käyvät päivien antiin tutustumassa.
Entä mikä se anti on? Järjestäjillä on
vuosittain päivien teema, josta luennoidaan ja keskustellaan, kirjaharvinaisuuksia etsivät tulevat kirjahuutokauppoihin,
ja kymmenet antikvariaatit tekevät hyvää
tulosta kiinnostuneita ostajia palvellessaan, myös kustantajilla on omat telttansa tai pöytänsä.
Tänä vuonna Sastamalaan kokoonnuttiin
28. – 30. kesäkuuta, ja Suomen tietokirjailijat ry. oli jälleen yksi vastuullisista. Se
oli järjestänyt Sylvään koulun juhlasaliin
yleisötilaisuuden, jossa valokiila suunnattiin kolmeen historialliseen henkilöömme: Alvar Aaltoon, Jean Sibeliukseen ja
Gustaf Mannerheimiin. Mukaan oli pyydetty kolme tunnettua kansalaistamme, ja
jokainen sai haastattelussa esitellä kymmenen kirjaa, jotka hänen valitsemastaan
kohteesta oli kirjoitettu. Aallosta julkaistuihin teoksiin oli perehtynyt valtiotiet.
maisteri Paavo Lipponen, arkkitehtuurin
harrastaja, ja tietokirjailija Vesa Sirénin
asiana oli Jean Sibeliuksesta syntynyt kirjallisuus. Euroopan historian professori
Laura Kolbe oli valinnut kymmenen kirjaa Mannerheimista. Siitä asiasta häntä
haastatteli tietokirjailijoiden toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen.
Marskista on Kolben mukaan kirjoitettu
lähes 600 kirjaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että Sirénin mukaan Sibeliuksesta on yli 2500 kirjaa ja Aallosta Lipposen

14

mukaan yli 5000 kirjaa. Kolbe kertoi
kiinnostuksensa Mannerheimia kohtaan
alkaneen 1980-luvulla, jolloin hän toimi
Mannerheim-museon intendenttinä. Arvelen, että kanssani muutkin kuulijat saivat todeta, että Kolbe arvosti Mannerheimia erityisesti tutkijana ja monipuolisena kulttuuripersoonallisuutena, johon
hänen esityksensäkin painottui. Erityisesti Aasian-matkan tieteelliset saavutukset
korostuivat esityksessä. Muistelmateos
Matka Aasian halki I-II (1940-41) osoitti
tekijän olleen tutkija ja vakoilija. Matkan
aikana Mannerheim keräsi valtavan määrän aineellista materiaalia, minkä ohessa
hän kirjoitti äärimmäisen tarkat muistiinpanot. Matkan aikana hän tapasi
myös Dalai Laman, jolle hän joutui lahjoittamaan pistoolin, koska muuta sopivaa lahjaesinettä ei ollut. Isäntänsä asun,
olemuksen ja asunnon Mannerheim kuvasi viimeistä yksityiskohtaa myöten.

Suomen Marsalkka Vapaaherra Gustaf
Mannerheim; sotilas, valtiomies, ihminen on Suomen Aatelisliiton julkaisu
vuodelta 1953. Kolbe ihmetteli tämän julkaisun nippelitiedon määrää ja totesi, että
ilman nettiäkin yksityiskohtia on osattu
tallentaa. Kirjassa korostetaan kohteen
ulkomuotoa, lahjakkuutta, auktoriteettia
ja olemuksen magnetismia kuin myös inhimillistä olemusta. Ea Rahikaisen, Tauno Majurin ja Reino Juhosen kirja Marski läheltä ja kaukaa (1964) ilmestyi aikana, jolloin Suomessa tapahtuneen murroksen seurauksena alettiin kertoa julkisuuden henkilöistä myös kevyempää tarinaa. Tässä kirjassa tulee esiin sekin,
kuinka marsalkka antoi adjutantilleen
everstiluutnantti Ragnar Grönvallille tehtäväksi luoda ”Marskin ryyppy”. Stig Jägerskiöldin Nuori Mannerheim ilmestyi
myös 1964, ja siinä päähenkilö joutui eri
sukupolvien riepoteltavaksi.
Matti Klingen Mannerheim kuvaelämäkerta on vuodelta 1968. Kirjoittaja on
hänkin ollut aikanaan Mannerheim-

museon intendenttinä. Kirjassa korostuu
Mannerheimin persoonan monipuolisuus
ja myyttisyys. Marsalkkaa sivuaa myös
hänen sisarensa Eva MannerheimSparren laatima Keittokirja herkkusuille
ja tavallisille nälkäisille, jonka ensimmäinen painos on vuodelta 1936 ja jonka
kuudes ja uudistettu painos ilmestyi 59
vuotta myöhemmin. Lopuksi Laura Kolbe totesi myös Mannerheimin lähimmän
aineellisen ympäristön tulleen kuvatuksi
kirjassa Marsalkan koti, Mannerheimmuseon vuosikymmenet, jonka Märtha
Norrback on toimittanut vuonna 2001.
Kolbe luki otteita esittelemistään kirjoista. Veijo Meren kirjaa C.G. Mannerheim,
Suomen marsalkka hän ei varsinaisesti
esitellyt mutta viittasi siihen usein, piti
sitä suuressa arvossa. Laura Kolbe esitteli
valitsemiaan kirjoja asiallisesti, mutta
Sirénin ja Lipposen esitykset omista aiheistaan Sibeliuksesta ja Aallosta olivat
mielestäni värikkäämpiä.
Sirkka Soini
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Kirjaesittely

ELINA VIRTANEN: SCHWESTER,
LOTTA JA MAANPETTURI
Sivuja 312, Sigillum 2018

N

äin on otsikoinut väitöskirjansa
Elina Virtanen, joka kertoi työstään Veljesapu-Perinneyhdistys
ry:n tilaisuudessa 5. elokuuta Hausjärvellä.
Tämän lehden lukijain mielikuvissa Ruth
Munck on ihan yksiselitteisesti suuri
isänmaanystävä, joka palvelutehtävässään osoitti suurta uhrautuvuutta ja ankarien työvuosien päätyttyä joutui meille
käsittämättömistä syistä myös tuon aikaisen oikeuslaitoksemme tuomitsemaksi
maanpetoksesta.
Minkälaisia sisältöjä noihin kolmeen kirjan otsikossa mainittuun käsitteeseen
kuuluu fil. tohtori Elina Virtasen mukaan?
Schwester: Ruth Munck kouluttautui sairaanhoitajaksi 1908-1910. Kodin perintönä saatu isänmaallinen kasvatus ja hyvät
yhteydet Saksaan sekä kielitaito saivat
hänet lähtemään jääkärien sairaanhoitajaksi loppuvuodesta 1915. Suomalaiset
jääkärit joutuivat sotatoimiin Saksan itärintamalla, missä heitä haavoittui ja kaatuikin. Ankarat olosuhteet aiheuttivat
myös sairastumisia, joten hoitajia tarvittiin. Ruth Munckin ohella hoitajaksi lähti
myös Saara Rampanen.
Munck tunsi vahvaa kiintymystä jääkäreihin, joiden kanssa yhteydenpito jatkui
vielä vanhuuteen asti. Jääkärit olivat hänen "poikiaan". Erityisesti hänen ihailuaan herätti suomalaisten nuorten miesten
sitkeys ja urhoollisuus. Takaisin Suomeen
hoitajat palasivat helmikuussa 1918 jääkärien pääjoukon mukana. Vapaussodas-
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sa Ruth Munck jatkoi
sairaanhoitajan tehtäviä Karjalan rintamalla.
Lotta: Vapaussodan jälkeen perustettiin
Lotta Svärd -järjestö, johon Ruth Munck
liittyi ja toimi järjestön lääkintäosaston
johdossa. Hän organisoi lottakursseja,
joilla annettiin ensiapukoulutusta ja perusteellisempiakin lääkintätaitoja. Järjestön keskusjohtokunta kokoontui Helsingissä. Ruth Munck oli Helsingin piirin
puheenjohtajana kaksi vuotta mutta totesi sitten, että luottamustehtävä Helsingissä ja asuminen Hausjärvellä oli vaikeasti
toteutettava yhtälö, matka kävi rasittavaksi.
Jatkosodan alettua 1941 Ruth Munck ryhtyi taas suomalaisen SS-pataljoonan auttamiseen Saksassa. Monet nuoret miehet
lähtivät kielitaidottomina "panttipataljoonan" riveihin, koska Saksa niin vaati.
Ruth Munck matkusti Saksassa lottapukuisena etsimässä suomalaisia haavoittuneita ja sairastuneita sotilaita ympäri
Saksaa ja Itävaltaakin. "Pojat" ilahtuivat
kovin nähdessään äidillisen lotta-asuisen
Munckin. Hän ei enää osallistunut sotilaiden fyysiseen hoitoon, vaan huolehti
ensisijaisesti heidän psyykkisistä tarpeistaan. Ja jälleen hänen ihailuaan herätti
nuorten miesten urhoollisuus ja sitkeys,
kuten aikaisemmin oli asian laita jääkärien suhteen. Nyt sairaanhoidosta huolehti
Laine-Maire Kyöstilä hoitajatoverinsa
kanssa.
Maanpetturi: Sodan päätyttyä Ruth
Munck matkusti taas Saksaan etsimään
käsiinsä vaikeuksissa olevia suomalais-

naisia, ja yritti etsiä heille työmahdollisuuksia. Koska Saksa ja Suomi olivat nyt
vihollismaita, puuttui punainen Valpo
tähän, ja Ruth Munck vangittiin ja tuomittiin Turun lääninvankilaan kolmeksi
vuodeksi, omasta mielestään syyttömästi.
Oikeudessa esiintyi muutamia todistajia,
joiden osin ristiriitaisetkin todistajalausunnot todettiin tarpeeksi raskauttaviksi.
Vankilassakin Munck toimi sairaanhoitajana ja sai joitakin erivapauksia.
Vapauduttuaan 1949 Ruth Munck asui
Hausjärvellä Leponiemen kartanossaan,
jossa hän usein otti vastaan sekä jääkäreitä että vapaaehtoisia SS-miehiä. Erityisesti häntä huolestutti yhteiskunnan ja
kanssaihmistenkin nurja suhtautuminen
näihin molempiin sotilaisiin. Joka tapauksessa Ruth Munckin mielestä elämän
ihanin aika oli ollut jääkärien kanssa toimiminen.
Mielestäni Elina Virtasen teksti on sujuvaa ja helppolukuista, koska aihe on niin
mielenkiintoinen. Kuitenkin jäi pieni kai-

herrus mieleen, kun hän mainitsee
Munckin ”muistelmakirjoitukset” jotenkin hiukan epäillen niiden todenperäisyyttä. Mutta aikahan kultaa muistot!
Teoksen lähde- ja henkilöluettelot ovat
laajat ja kattavat. Ruth Munckin kirjeenvaihtoa ystäville on onneksi säilynyt melko hyvin, erityisesti kirjeitä Annikki Kariniemi-Willamolle, Bertel Gripenbergille
ja V.A. Koskenniemelle, hengenheimolaisille.
Sodan ihannoiminen ei ollut harvinaista
Suomessa maailmansotien välisenä aikana, joten mielipiteet ovat vahvasti aikaan
sidottuja.
Jääkärit ja SS-vapaaehtoiset pysyivät kuitenkin
aina
erityisasemassa
Ruth
Munckin koettaessa auttaa heitä parhaansa mukaan aikana, jolloin yhteiskunta käänsi heille selkänsä.
Kaarina Lindberg,
Ruth Munckia aina ihaillut

Leikkaus Berliinin yliopistonklinikassa. Kolmas vasemmalta sisar Ruth Munck. – Valok. Ruth Munckin
teoksesta Jääkärien mukana Saksassa, s. 40
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Kirjaesittely

RAIJA ORANEN: MARSALKAN RUUSU
Otava 2018, sivuja 492

Marsalkasta romaani!

O

stin tämän kirjan 27. heinäkuuta,
ja kun vähä vähältä sitä lueskelin,
se oli luettu 14. elokuuta. On todettava, että lukukokemus oli varsin
hämmentävä. Kirjailijasta tiesin vain hänen kirjoittaneen aika suuren määrän teoksia. Hänen entistä taistolaisvaihettaan
eräs ystävä kummasteli. Kirjan kansiliepeessä ilmeisesti kustantaja toteaa, että
Oranen piirtää kuvan Suomen kiistellyimmästä miehestä. Näin varmaan olikin
vapaussodan jälkeen punaisten kannalta.
Nyt se ei pidä paikkaansa. Kirja on erikoinen, kun kappaleet Bela Vista, marras-joulukuu 1945, Pariisi, joulukuu
1945, Tukholma, Helsinki 1946, Vapaaherra, maailma sisältävät kymmeniä kertomuksia ilman otsikoita.
Kirjan viimeisellä sivulla Oranen toteaa:
"Historian tapahtumat ovat todenmukaisia, sisäiset ajatukset ja tuntemukset ovat
kirjailijan fiktiota, joka kuitenkin on saanut kimmokkeensa jostain todellisesta
tapahtumasta.” Tätä arviointiani tehdessäni en ole lukenut kirjaa uudestaan.
Ensimmäinen luku Bela Vista, joka käsittelee aikaa vuodesta 1918 aina vuoteen
1945, on 330 sivua kerrontaa näiden vuosien tapahtumista. Siinä hypätään tapahtumasta toiseen lapsuudesta alkaen. Yksi
asia, johon palataan useamman kerran,
on tytärten syntymän välissä syntynyt
kuollut poikavauva. Se näyttää olleen
marsalkan kipeimpiä kokemuksia. Omissa muistelmissaan hän ei tästä ole kertonut riviäkään.

Estoril, joulukuu 1945,
siihen kuuluvat Portugalin diktaattorin Salazarin
tapaaminen, tohtori Kalajan ja adjutantti eversti
Grönvallin huolehtiminen sekä murehtiminen presidenttinä pysymisestä, kunnes
sotasyyllisyysoikeudenkäynti on ohi.
Pariisi, joulukuu 1945. Tyttärien tapaaminen ja viruminen yksinään ranskalaisessa sairaalavuoteessa odottamassa kotiin pääsyä, siinä luvun oleelliset asiat.
Tukholma, Helsinki 1946: runsaalla sadalla sivulla käsitellään lähinnä sodan
jälkeisiä tapahtumia.
Bela Vistassa vuoden 1946 lopulla sivulla
195 marsalkka toteaa: "Olen elättänyt
heidät (tyttäret ja Anastasian) kaikki nämä vuodet, myös heidän äitiään tämän
kuolemaan asti. Olen täyttänyt velvollisuuteni." Sivulla 269: "Mieleni on saanut
rauhan, ennätimme tehdä sovinnon ennen kuin syöpä hänet (Anastasian) nujersi." Paljon kokeneen miehen, ihmisen,
ajatuksia.
Kirjaa lukiessa syntyy vaikutelma, että
Marski itse kertoo näistä elämänsä vaiherikkaista kokemuksista. Aivan kuin kuulisi hänen äänensä. Raija Oranen on mestarillisesti eläytynyt marsalkan persoonaan. Siitä hänelle suurkiitos.
Tunnen varsin tarkkaan tapahtumat talvija jatkosodan ajoilta enkä huomannut
ainuttakaan asiavirhettä. Vaikka teos on
romaani, niin suosittelen sitä kaikille. On
se sen arvoinen.
Olli Vuorio
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TAPAAMINEN JÄÄKÄRIN KANSSA

T

oimelias jäsenemme ja avustajamme Raimo Berkan on jälleen
kurkistanut kokoelmiinsa, leikkeisiinsä, ja valinnut sieltä muistelmapalasen, jonka katsoo hyvin sopivan juuri tähän vuoteen, siis 2018:aan. Koska hän
aikoinaan Sotilaspojassa julkaistussa
muistelmassaan mainitsee myös isänsä,
todettakoon, että tämä oli Frithjof Berkan, kapteeni res. (1904 – 1961).
Näin Raimo muistelee:
Sodan muuttuessa asemasodaksi isäni sai
komennuksen rintamalta pioneerirykmentin koulutuskeskukseen, ensin pataljoonankomentajaksi Korialle pioneerirykmenttiin ja sitten pataljoonankomentajaksi Uttiin, jota vaihetta muistelmani
koskee ajalta 15.6.1943 – 25.9.1944; silloin koko perheemme asui Utin leirialueella isäni virka-asunnossa.
Eräs mieleenpainuvimpia tapahtumia oli
tutustuminen leirin vartijana toimineeseen jääkärivänrikki Johan Laaksoon, joka liikkui aina polkupyörällä leirin alueel-

la pukeutuneena saapashousuihin ja pusakkaan. Isäni oli kerran hänen tullessaan
vastaan sanonut minulle: ”Hän ei olekaan
kuka tahansa, hän on jääkäri.”
Niinpä mennessäni ostamaan munia
Laakson kotoa tapasin hänet istumassa
kiikkutuolissa piippua poltellen. Tein
ovella asennon ja esittelin itseni. Laakso
katsoi minua hymyssä suin ja kysyi sitten:
”Missäs olet oppinut tekemään noin komean asennon?” Vastasin hänelle: ”Sotilaspojissa, herra jääkärivänrikki.” Laakson huulilta pilkahti vanhan sotilaan hyväksyvä hymy, ja hän vastasi: ”Se on hyvä
se.”
Juttelimme sitten sotilaspoikien tehtävistä erityisesti Helsingissä ja hänen jääkäriajan muistoistaan.
Tämä tutustuminen merkitsi minulle paljon. Onhan meidän paljosta kiittäminen
juuri jääkäreitä, pyyteettömiä isänmaan
ystäviä.
Raimo Berkan

Vie vapauden ja itsenäisyyden viestiä
eteenpäin tuleville sukupolville.
Tilaa Vapaussoturi!
Yhteydenotot puh. (03) 223 0845
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TAKARIVISTÄ…
Olen jälleen toimittanut tätä jäsenlehteämme suuren kiitollisuuden tunteen vallassa. Olen saanut tuntea, että tämä on
yhteinen asiamme, jolle meidän ulkopuolellammekin annetaan arvoa. Nyt on ollut
joitakin käytännön hankaluuksia, mutta
nekin on sivuutettu hymyssä suin, kiitos.
Lehtemme edellinen numero ja sen tekijä
keräävät jatkuvasti ihailevia arviointeja.
*
Olin taannoin hyvässä tilaisuudessa, jonka päätteeksi viritettiin kansallislaulumme Maamme. Kuuli selvästi, kuinka moni
isänmaan ystävä lauloi ja ihan ymmärrettävästi näin: ja kerran laulus synnyinmaa / korkeimman kaiun saa! Kansallisrunoilijamme J.L. Runeberg on kirjoittanut Paavo Cajanderin suomentamana
näin: viel´ lempemme saa nousemaan /
sun toivos, riemus loistossaan, / ja korkeamman kaiun saa / sun laulus, synnyinmaa.

Ja laulusovituksessa näin: ja kerran laulus synnyinmaa / korkeemman kaiun
saa!
Kyse on siis komparatiivista. Tarkistin
ruotsinkielisen alkuperäisasun Kaarinalta: se, ur vår kärlek skall gå opp / ditt
ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp / och
högre klinga skall en gång / vår fosterländska sång.
Joten siis laulamme: korkeemman – se
kelpaa tähän oikein hyvin!
*
Jonakin päivänä tuossa kesän ja syksyn
taitteessa puolustusministeriämme haastateltiin televisiossa. Moni pani tyytyväisenä merkille, että ministeriä teititeltiin.
Se oli hyvä ohjelma, jota haastattelija ei
päässyt sinuttelulla pilaamaan.
I.O.

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys
Syksyn 2018 kuukausiesitelmät

Ti 18.9.2018
Ma 15.10.2018
Ti 20.11.2018
Ti 18.12.2018

Arvo Tuominen
Imbi Paju
Sampo Ahto
Ilkka Mäntyvaara

Vienan retkestä 100 vuotta
Viro 100 vuotta (huom. päivä)
AKS:n saavutukset
Sotilaspastorin tunnelmia
jatkosodan aikana

Luennot pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki.
Ne alkavat kello 17. Salivuokran kolehti – 3 ".
Tervetuloa!
Hallitus

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n syyskokous
Pidetään tiistaina 30.10.2018 klo 18 Helsingin Väestönsuojelumuseossa (Siltavuorenranta 16). Kahvitarjoilu.
Esityslistalla ovat sääntöjen 9. pykälän määräämät asiat sekä yhdistyksen
nimenmuutosesitys:
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. käsitellään hallituksen esitys muuttaa yhdistyksen nimi muotoon
Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys ry.
"#$ päätetään kokous!

Kokouksen jälkeen Ilmari Ojala kertoo ihmisistä ja tapahtumista
Mannerheimin päämajassa jatkosodan aikana. Esitys pohjautuu
TK-valokuvaajien ottamiin samanaikaisiin kuviin ja kestää noin tunnin.
Hallitus
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SE MINAARIRISTE ILY
Tervetuloa pikkujouluristeilylle ja
juhlavuoden yhteenvetoseminaariin

to 13.12.2018
m/s Finlandialle
OHJELMA
klo 15.15
Lähtö Länsisatamasta
klo 15.30 Juhlavuoden yhteenvetoseminaari
• eversti Jorma Jokisalo: Puolustusvoimien synty
• professori Kari Alenius: Valtiollisen itsenäisyyden ja
oikeusvaltioperiaatteen varmistuminen
• kenraalimajuri Kalervo Sipi: Hajahavaintoja bolshevikkien
pysäyttämisestä myös Virossa
klo 18.15
Joulun Parhaat –buffetillallinen
n. klo 19.30 Seurustelua sekä vapaussodan 100-vuotisjuhlista tehtyjen
videokoosteiden katselua kokouskeskuksessa
klo 21
Paluu Länsisatamaan
Seminaariristeilyn hintaan 49 ! / henkilö sisältyy
• risteilylippu
• kokouskeskuksen käyttö koko risteilyn ajan (sis. vaatesäilytys)
• kokouskeskuksen tarjoilut (sis. pientä suolaista ja makeaa purtavaa,
hedelmiä, kahvia/teetä, virvokkeita, mehua, olutta sekä puna- ja
valkoviiniä hanasta)
• buffetillallinen (sis. ruokajuomat: valko-/punaviini, olut, virvoitusjuomat, kivennäisvesi, vesi, tuoremehu, maito, kahvi)
Matkalla tulee olla mukana passi tai virallinen henkilökortti.
Risteily maksetaan Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen tilille
FI45 1299 3000 0798 81 viitenumerolla 13123.
Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050 432 0838)
viimeistään maanantaina 26.11.
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Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Jyrki Uutela
puh. 040 500 4906
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com
Terttu Aho
s-posti: terttu.aho@pp1.inet.fi
Auni-Leila Eulenberger
s-posti: auni-leila.eulenberger@kolumbus.fi
Sihteeri Eija Grotenfelt
eija.grotenfelt@aitomaestro.fi
Ville-Veikko Kirvesmies
s-posti: kirvesmies.schmarden27@gmail.com
Markku Murros
s-posti: markku.murros@gmail.com
Varapuheenjohtaja Juhani Pulkkinen
s-posti: pjpulkkinen@outlook.com

Sirkka Valkjärvi
s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com
Ari Åberg
aritva@elisanet.fi

***
Lisäksi hallituksen kokouksessa
puheoikeutta voivat käyttää
Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa
s-posti: ubu@elisanet.fi
Varainhoitaja Nina Schleifer
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com

Varainhoitaja tiedottaa
Yhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa oheisella tilisiirtolomakkeella. Jäsenmaksun maksutilanteen voi tarkistaa lehden takakanteen tulostetusta osoitekentästä, siihen on merkitty vuosiluku 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
ke 3.10.

Lounasluento Ostrobotnian Chydenius-kabinetissa klo 12.30:
1918 – Kuinka vallankumous levisi Suomeen
Filosofian tohtori Lasse Lehtinen esitelmöi punakapinaan johtaneista
syistä. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan Risto Volasen kanssa. Omakustanteinen lounas 30 €. Ilmoittautumiset 26.9. mennessä Sirkka
Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050 432 0838).

ti 30.10.

Yhdistyksen syyskokous Väestönsuojelumuseossa klo 18
Syyskokous pidetään Väestönsuojelumuseossa (Siltavuorenranta 16),
ks. kutsu sivulla 21. Kokouksen jälkeen Ilmari Ojala kertoo ihmisistä ja
tapahtumista Mannerheimin päämajassa jatkosodan aikana. Esitys
pohjautuu TK-valokuvaajien ottamiin samanaikaisiin kuviin ja kestää
noin tunnin.

la 17.11.

Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä
Yhteiskuljetus bussilla (hinta n. 25 € / henkilö) lähtee Marskin patsaalta klo 10.45. Bussikuljetus toteutuu, mikäli lähtijöitä on 25, muuten
liikumme kimppakyydeillä. Kunnianosoitus Järjestyslipuston muistokivellä (Saksalantie 257) klo 12, sen jälkeen kunnianosoitus Vapaussodan muistomerkillä Porvoon tuomiokirkon pihalla. Omakustanteisen
lounaan nautimme Porvoossa – tarkemmat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050
432 0838) viimeistään maanantaina 12.11.

pe 30.11.

Talvisodan alkamispäivän kunnianosoitus Mannerheimin
patsaalla klo 9

ke 6.12.

Itsenäisyyspäivän kunnianosoitus Hietaniemessä klo 11.30 ja
Vanhassa kirkkopuistossa klo 12

to 13.12.

Pikkujouluristeily ja juhlavuoden yhteenvetoseminaari
m/s Finlandialla
Päätämme juhlavuoden vapaussodan saavutuksiin keskittyvällä seminaarilla, joka on yhdistetty pikkujouluristeilyyn. Eversti Jorma Jokisalo
kertoo puolustusvoimien synnystä, professori Kari Aleniuksen aiheena
on valtiollisen itsenäisyyden ja oikeusvaltioperiaatteen varmistuminen
ja kenraalimajuri Kalervo Sipi esittelee hajahavaintoja bolshevikkien
pysäyttämisestä myös Virossa, ks. tarkempi ohjelma sivulla 22. Risteilymaksu 50 € / henkilö maksetaan Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen tilille FI45 1299 3000 0798 81 viitenumerolla 13123.
Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050 432 0838)
viimeistään maanantaina 26.11. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, myös avecit ovat tervetulleita.

