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Puheenjohtajan palsta
PILKKEITÄPalaan vielä viimekesäiseen museo-retkeemme. Oli taas kerrassaanhienoa nähdä, miten paljon mie-lenkiintoisia paikkoja tästä Suomestam-me löytyy. Kaarteen yksityinen sota-museo Lohjalla ei ollut ensimmäinen so-tamuseo vierailujemme kohteena, muttaolipa jälleen yksi uudenlainen lähesty-mistapa sotaperinteemme historiaan.Melko vähällä esineistöllä ja harkiten ra-kennetulla toimintaympäristöllä oli kyet-ty madaltamaan sotahistorian mahtipon-tisuutta. Tämä tässä on siis sellainen ka-sapanos ja tuo pullo korsun hyllyllä onsiis Marskin leikattua konjakkia. Ja täl-laisia siis olivat sodan äänet. Einari Aa-kenuksen ajatukseen varmasti kaikkimukana olleet saattoivat yhtyä: "Tännevoi hyvin tuoda koko perheen".
Sama ajatus toistui Degerbyn Museo Igo-rissa. Kommunistit siis tulivat tänne 1944ja lähtivät 1956. Kaksitoista vuotta soti-lastukikohdassa elettiin näemmä ihmis-ten elämää. Tuo siis oli kommunistinkerta-annos (tyhjä viinapullo) ja tuollai-sesta ovesta (ryssän värit) he kulkivat.Lapset varttuivat heidän mittojensa pa-ratiisissa, kun ovat tulleet omien lastensakanssa katsomaan entisiä mansikkapaik-kojaan. Voi olla väärin inhimillistää so-taa, mutta minä pidin näkemästäni.
Kaarteen museossa oli näytillä erinomai-sia puusta vuoltuja puhdetöitä. Rinta-malla ja kotilomilla väsättiin kaikenlaistahenkisen tasapainon säilyttämiseksi.Toisaalla tässä lehdessä kerron yhdestätavasta.
Kävin syyskuun alussa Marjaniemen siirto-lapuutarhassa tapaamassa merikapteeni-kirjailija Seppo Laurellia saadaksemme hä-net vihdoin kuukausilounaamme puhujaksi.

Osoittautui, että hänellä on ylivoimaineneste. Lounastilaisuutemme ovat aina tiis-taisin ja Seppo on aina tiistaisin saatto-hoidon vapaaehtoistyöntekijänä Terho-kodissa. On ollut jo 20 vuotta ja saatto-hoitanut 2 000 kuolemansairasta. Tämäon kerrassaan mykistävä vapaaehtois-urakka ja taatusti suomenennätys alal-laan. Kun Seppo kuuli, että sekä äitini et-tä anoppini, yli yhdeksänkymppisiäkumpikin, varmasti elävät viimeistä syk-syään, sain kotiin viemisiksi Sepon kir-jan: "Paikatun Kevätesikon Tarina". Kir-jailija harmitteli, että kun hänen majak-kakirjastaan on otettu jo kahdeksan pai-nosta, niin tämä on vasta ensimmäinen."Johtuuko siitä, että päähenkilö on puhuva rotta?"
Vain venäläiset klassikot ylittävät mieles-täni tämän kerronnan tason. Kyse onSeppo Laurellin omaelämäkerrasta, jossahän esiintyy kolmessa roolissa. Ongelmaei ole tuo rotta, vaan suutarimestari Kos-kinen, koska tämän päivän nuoret, kirjanilmeinen kohderyhmä, eivät ymmärräkäsityöläisammatteja. Kengät tulevatKambodshasta ja Bangladeshistä eikäniitä tee ihminen vaan kone. Joku suuta-rimestari on vain joku eksoottinen turis-tikohde.
Kirjasta puuttuvat vihreät limaiset örkitja ohjuksia vieraille planeetoille suustaansylkevät monsterit, joten nuoret eivätosaa samaistua kirjan inhimillisiin olen-toihin ja henkilöihin. Empatia on nuorel-le tänään aika vieras tunne.
Seppo Laurellin kirja onkin varmasti tar-koitettu meidän ikäpolvelle. En mainos-ta, mutta lukekaa ehdottomasti tämäteos. "Pitele vain minua poskeasi vastenaina kun sinulla on surua ja haluat sitäpurkaa, rotta sanoi. Kyllä minä osaanlohduttaa sinua, vaikka olenkin näinpieni. Meidän lohduttajaeläinten suhteen kannattaa muistaa, että laatu on
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vähintään yhtä tärkeä kuin koko. Esimerkiksi ison lehmän kylki on kokonainen itkumuuri, jos sitä vertaa meikäläisen pintaalaan, mutta lohduttajina meolemme silti vähintään yhtä päteviä."Näin kirjoittaa vain kerronnan mestari.
Löysin isäni kirjastosta Sarvan-Gustafs-sonin-Södergårdin Historiallisen Koulu-kartaston. Takakannen mukaan 1809Porvoon valtiopäivistä alkanut Venäjänvallan aika päättyi vuoden 1918 vapaus-sotaan, josta alkoi Suomen itsenäisyys.Sisäsivulla on kartta Suomen vapausso-dasta, johon on merkitty venäläiset joukko-

osastot sodan alussa ja taistelupaikat se-kä rintamalinja sodan alkupuolella. Vuo-sien 1914-1918 maailmansodan kartassaon Saksaan merkitty vain kaksi kaupun-kia: Berliini ja Lockstedt. Toivon kovasti,että Ukrainan taistelut herättävät toisin-ajattelijamme 40-vuotisilta harhapoluil-taan ja palataan alkuperäiseen termino-logiaan. Mielestäni ukrainalaisetkin voi-vat hyvällä syyllä puhua vapaussodasta;tosin heidän tapaustaan voi tavallaan pi-tää peilikuvana omastamme.
9.10.2014

Markus Uomala

Toimituksen pöydältä
MUISTOMERKEISTÄY hdistyksemme puheenjohtaja saijobinpostia Helsingin kaupunginkiinteistövirastolta. Töölönlahdenpalaneen makasiinin raunion yhteyteenoli ehdotettu Vapauden muistomerkkiä,joka paljastettaisiin vapaussodan 100-vuotisjuhlien yhteydessä. Viraston vas-tauksesta käy ilmi, että tiiliseinä on myr-kyllinen ja heikko, ja keskustakirjastontyömaa-alue on makasiiniraunion ympä-rillä vielä vuoden 2018 aikana, jolloinsiellä ei voi tehdä muita toimenpiteitä.Kiinteistövirasto ehdottaakin, että hanketulisi siirtää vuoden 2018 jälkeen tai silleolisi etsittävä jokin muu paikka.

Meistä näyttää siltä, että kaupungin vir-kakoneisto esittää sekä todellisia ettäkeksittyjä syitä estääkseen hankkeen.Mieleemme juolahti, että uuden patsaansijaan voitaisiin olemassa olevien va-paussodan muistomerkkien yhteyteen li-sätä kalpa, jossa olisi päivämäärän16.5.2018 lisäksi esimerkiksi teksti: "Jälkipolvet kiittävät vapaussodan sankareita".
Kalpa pitäisi luonnollisesti kiinnittäämaahan yhtä tehokkaasti, kuin nykyäänpuistonpenkit Helsingissä. Jokainen alu-eellinen yhdistys voisi halutessaan tilatasamanlaisen kalvan, jolloin sarjavalmis-tuksen edut tulisivat hyödynnettyä: kus-tannukset olisivat kohtuullisemmat ja val-mistaminen olisi nopeampaa kuin yhden

JÄLKIPOLVET KIITTÄVÄTVAPAUSSODAN SANKAREITA16.5.2018

Ehdotus vapaussodan muistomerkkien yhteyteen 100vuotisjuhlallisuuksien aikana
kiinnitettäväksi jälkipolvien kiitollisuudenosoitukseksi



5

suuren muistomerkin. Tämä toisi myösalueellista näkyvyyttä, kun vapaussodanmuistomerkit ympäri Suomen olisivathetken parrasvaloissa pelkän Helsinginsijaan. Olemme ehdottamassa tällaistaratkaisua yhdistyksemme hallitukselle jakuulisimme mielellämme myös lehtemmelukijoiden mielipiteitä ehdotuksesta.
Miekan lisääminen kunnianosoitukseenei ole uusi idea: esimerkiksi Ruotsinkruununprinssi Kustaa Aadolf luovuttimaaliskuussa 1942 Marsalkka Manner-heimille kalvan, joka kuului hänen saa-maansa Kuninkaallisen Miekka-Ritari-kunnan 1. luokan Suurristiin. Kalvalla onmyös suuri symboliarvo, lauletaanhanJääkärimarssissakin: "Koko onnemmekalpamme kärjessä on."
Jääkäriliikkeen perustamisesta tulee tänävuonna kuluneeksi 100 vuotta ja senkunniaksi lehtemme etukannessa on kuvakahdesta Ostrobotniassa olevasta pronssi-reliefistä. Jääkärit ovat olennainen osaitsenäisen Suomen syntyhistoriaa ja onkinhämmästyttävää, miten vähän jääkäri-liikkeen perustajia nykyään muistetaan.Kuinkahan monta perustajaa osaisi sa-tunnainen kadunmies luetella?
Toisaalla tässä lehdessä on artikkeli Hie-taniemen hautausmaalle tekemästämmekiertokäynnistä, jonka aikana tutustuim-me Mannerheim-ristin ritareiden hauta-muistomerkkeihin. Hautausmaalta saa-mastamme kartasta pisti silmään ikäväasenne: Vapaussotureiden hauta-alue olinimitetty kartassa "Veljessodassa 1918kaatuneiden muistomerkiksi". Taas onvaikuttamisen paikka.
Nykyään muistaminenkin on siirtymässäbittiaikakauteen. Internetillä on valta-asema tiedonhankintalähteenä ja sosiaa-liseen mediaan perustetaan erilaisiamuistosivustoja. Meidän pitäisikin vii-meistään nyt saada käyntiin muutama

vuosi sitten ehdottamamme ”tiedotusso-ta”, koska sisällissota-termi on saanutyhä suuremman jalansijan puhuttaessavapaussodan tapahtumista. Koemme tär-keäksi muuttaa esimerkiksi sähköisentietosanakirjan, Wikipedian, artikkeleistatermin sisällissota termiksi vapaussotaaina, kun kyse on henkilöstä, joka itse ai-kanaan koki käyneensä vapaussotaa. Tä-mä koskee mm. jääkäreitä, vapaussotu-reita ja vastaavia isänmaallisia ihmisiäsekä organisaatioita, jotka heidän muis-toaan vaalivat. Nythän esimerkiksi yli-päällikkö Mannerheimia koskevassa Wi-kipedia-artikkelissa puhutaan sisällisso-dasta, vaikka - kuten kaikki tiedämme -Mannerheim piti sotaa yksiselitteisestivapaussotana. Täysin väärä on myöskattojärjestöämme koskeva luonnehdin-ta: ”Vapaussodan Perinneliitto (ruots.Frihetskrigets Traditionsförbund) onsuomalainen rekisteröity yhdistys, jokaylläpitää Suomen sisällissodan valkoisten muistoa.”
Itsenäisyyspäivänä hiljennymme muisto-merkkien ääreen kunnioittamaan meillevapauden hankkineita ja säilyttäneitä ve-teraaneja. Sankariteot elävät niin kauankuin ne muistetaan. Nykyään Suomessaon tapana muistaa sotasankareina lähesainoastaan talvi- ja jatkosodissa taistel-leita vapaussotureiden vaipuessa unho-laan. Ottakaamme siis myös hengenmiekka käyttöömme ja muistuttakaammejoka tilanteessa kanssakulkijoitamme va-paussodan keskeisestä merkityksestä it-senäisyytemme saavuttamisessa. Itsenäi-syysjulistus vuonna 1917 ei riittänyt Suo-men vapautumiseen, vaan todelliseen it-senäistymiseen tarvittiin aseellista voi-maa taistelujen jatkuessa itärajalla vuo-den 1920 Tarton rauhaan saakka. Muis-takaamme siis tulevana itsenäisyyspäivä-näkin kiitollisina kaikkien kolmen va-paustaistelumme veteraaneja.

Jyrki Uutela ja Nina Schleifer
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SUOMINEIDON
USKOMATON TARINA,
osa 2
Valtiotieteiden tohtori Seikko Eskolan 11.2.2014
Ostrobotniassa pitämän luennon loppuosa. Alkuosa julkaistiin 14.4.2014 ilmestyneessä lehdessä.
Itsenäistyminen EuroopanpuitteissaSaavutetun itsenäisyyden säilymi-seen ei ulkomailla paljon uskottu.Lontoon arvovaltainen aikakaus-lehti The Economist julkaisi 1922 Euroo-pan kartan. Siinä Suomi kuului edelleenVenäjään. Suomen lähettiläs OssianDonner kävi huomauttamassa ja pyytä-mässä oikaisua. Vastaus ei ollut rohkai-seva: "emme välitä tilapäisistä rajojenmuutoksista". Samaa linjaa edusti Mos-kovassa 1921 suomalainen vallanku-mousjohtaja Otto Ville Kuusinen. Hänenmukaansa "Suomi itsessään on tietystimitätön ja erittäin ohimenevä ilmiö".
Niin yllättävä kuin itsenäistyminen aika-laisille olikin, ei se Euroopan myllerryk-sen kontekstissa kuitenkaan ollut poik-keuksellista, päinvastoin. Venäjän, Sak-san ja Habsburgien keisarikuntien sekäOttomaanien valtakunnan sortuessa itäi-seen Eurooppaan syntyi yhdeksän uuttavaltiota, Suomen lisäksi Viro, Latvia,Liettua, Puola, Tsekkoslovakia, Unkari,Itävalta ja Jugoslavia. Uusien valtioittenitsenäistymisen ohella demokratia voittikoko maanosassa. Kaikkiaan Euroopassaoli silloin 29 valtiota. Turkkia ja Unkarialukuun ottamatta ne kaikki olivat 1920-luvun alussa demokratioita. Mutta toisenmaailmansodan aattona Euroopan val-tioista enää vain vähemmistö - 12 - olidemokratioita. Suomi kuului niihin.
Vielä paremman arvosanan Suomi saa,kun vertaa sitä muihin sodasta syntynei-siin itäisen Euroopan maihin. Näistä yh-

deksästä näet toisen maailmansodanpuhjetessa demokratioita olivat enäävain Suomi ja Tsekkoslovakia. Tähän voivielä lisätä, että kylmän sodan aikanademokratiana pysyi enää vain Suomi.Siis kansainvälisessä vertailussa Suomendemokratia lepää perin vahvalla pohjal-la. Maailmansotien välisen ajan taustaavasten ei voi kuin todeta, että itsenäisty-nyt Suomi oli todellinen menestystarina.
Vankka demokratia
Suomalaisessa demokratiassa on noiltaajoilta vielä toinenkin noteeraamisen ar-voinen, historiassa harvinainen ja todellasilmiä avaava ilmiö. Tarkoitan 1926-27vuoden hallinnutta Väinö Tannerin sosi-alidemokraattista hallitusta. Siis kapinantehnyt ja sisällissodan aloittanut muttasen hävinnyt ja eduskunnassa vähem-mistönä oleva puolue saa kahdeksanvuoden kuluttua yksin muodostaa halli-tuksen. Ja sen vielä annetaan pysyä val-lassa silloin normaalin ajan. Olen yrittä-nyt löytää historiasta vastaavaa mutta enole siinä onnistunut.
Aivan poikkeuksellistahan oli jo sekin, et-tä sisällissodan aloittanut puolue sai jovuoden kapinansa jälkeen osallistuaeduskuntavaaleihin, ja parin vuoden ku-luttua sille vielä annettiin parlamentissapuhemiehen paikka, kun siihen valittiinWäinö Wuolijoki, senaattori kesältä 1917.Heti sen edustajat pääsivät myös mukaankunnallishallintoon, jossa nyt siirryttiinyleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen.Normaalistihan sisällissotien häviäjät ovatpannassa ja maanpaossa vuosikymmeniä.
Ruotsalainen professori ja diplomaattiKrister Wahlbäck heittää pari vuotta sit-ten ilmestyneessä kirjassaan Jättens andedräkt kysymyksen, joka edellä sanot-tua taustaa vasten on hyvin aiheellinen.Kirjahan käsittelee Suomea Ruotsin po-litiikassa kahden vuosisadan aikana,1809-2009.
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Mäntsälän kapina 1932. Eurooppalaisenmallin mukaanhan kaappauksen olisi pi-tänyt onnistua, demokratian päättyä, javallan täälläkin siirtyä uusiin oikeistolai-siin käsiin.
Ja kuka tämän maamme tien pois de-mokratiasta katkaisi? Sen teki presidenttiP. E. Svinhufvud, siis Valkoisen Suomenjohtaja ja saksalaismielinen oikeistolainenmonarkisti! Svinhufvudin monarkismistaon tosin sanottava, että se nimenomaanoli kapinasta syntynyt. Elokuussa 1917 pi-tämässään ohjelmapuheessa hän näet oliesittänyt syntyvän itsenäisen Suomen hal-litusmuodoksi tasavaltaa. Ja tasavallaksiSvinhufvudin itsenäisyyssenaatti itsenäi-syysjulistuksessaan Suomen julistikin.
Suomesta ulkoa katsoen on vielä muis-tettava se brändi, millä maamme loisti1930-luvun Yhdysvalloissa. Tarkoitanmaata, joka maksaa velkansa. Se maineoli tosin enemmän toisten ansiota, kunnämä talouspulan kourissa eivät omialainojaan maksaneet. Niin vähäisellä sat-sauksella ei Jorma Ollilan brändiryhmäsaisi paljoakaan aikaan.
Meillä käydyn ja käytävän keskustelun jaannetun kuvan kannalta sotienvälinenSuomi demokratian esimerkkimaanatuntuu kovin vieraalta. Mutta silloin noi-ta aikoja verrataan joko myrskyiltä sääs-tyneeseen Ruotsiin tai eräänlaiseen nor-maali- ja ihannetilaan. Asia muuttuuolennaisesti kun vertailukohteeksi tässäesittämälläni tavalla asetetaan muu Eu-rooppa ja sen silloinen tilanne.
Demokratia Hitlerin ja Stalininvaltapiirissä
Todella maailman tietoisuuteen Suomenitsenäisyyden toi sitten talvisota. Itseasiassa se on hyvin ymmärrettävää. Olenmonesti miettinyt, että marraskuun 30.vuonna 1939 Suomen itsenäistymisestäoli kulunut vasta vähemmän aikaa kuin

Wahlbäck kysyy, eikö Suomen sosialide-mokraateilla olisi ollut erinomaiset mah-dollisuudet tulla 1920-luvulla toiseksimaansa dominoivista puolueista, jos senreformistinen siipi olisi kyennyt kapinantielle lähtemisen estämään. Punamul-tayhteistyö maalaisliiton kanssa olisilähtenyt käyntiin jo silloin ja yhteiskuntasaanut aivan toisen luonteen. Tämänjohtopäätöksen vahvistaa äskettäin jul-kistettu maalaisliiton johtajan SanteriAlkion päiväkirjamerkintä kapinan alet-tua. Sosialidemokraattien kanssa yhteis-työtä tehnyt silloinen eduskunnan vara-puhemies toteaa, että oli luullut tuonpuolueen järkevämmäksi. Parlamentaa-rista tietä se olisi voinut toteuttaa pitkällemenevän yhteiskunnallisen vallanku-mouksen. Nyt se eksyy väkivaltaan ku-motakseen hallituksen ja syrjäyttääkseeneduskunnan.
On pakko olla samaa mieltä Wahlbäckinja Alkion kanssa. Suomi oli silloin yhteis-kuntapoliittisessa lainsäädännössä Ruot-sia edellä yleisine ja yhtäläisine - myöskunnallisine - äänioikeuksineen ja kah-deksan tunnin työaikalainsäädäntöineen.Sitä paitsi Suomen porvarilliset puolu-eetkin olivat valmiit huomattavasti pi-temmälle meneviin reformeihin kuinRuotsissa. Suomesta olisi voinut tulla hy-vinvointiyhteiskunnan uranuurtaja.
Punaiset rivimiehet ja -naiset todellataistelivat turhaan. Uudistuksia olisi saa-tu enemmän ja nopeammin ilman asei-siin tarttumista. En ole innostunut his-toriallisista anteeksipyynnöistä, kutenpaavin pyytäessä anteeksi Galileo Gali-lein kohtelua väitteestään että maa pyö-rii. Niissä rinnastetaan aivan erilaisetolosuhteet. Mutta jos sellaisia jatketaan,Sosialidemokraattisen puolueen tulisipyytää anteeksi lähtöään kapinan tielle.
Nuoren tasavallan demokratian kyp-syyskoe oli Lapuan liike ja sen takana ol-lut yhteiskunnallinen liikehdintä sekä
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Kun Ruotsissa taas kirjoitetaan, ettäSuomi oli erityisen fasistinen maa, ei voiolla toteamatta, että Suomi lienee ainoavaltio, joka onnistui pettämään AdolfHitlerin. Tarkoitan tätä von Ribbentropinja presidentti Rytin venäläisten hyök-käyksen paineessa kesäkuussa 1944 teke-mää sopimusta, jossa Suomi Saksan soti-laallisen avun vastikkeeksi sitoutui ole-man tekemättä erillistä rauhaa.
Suomihan ei tätä sopimusta pitänyt vaansaatuaan ensin välttämättömänä pitä-määnsä apua teki sopivaksi katsomas-saan tilanteessa, jo pari kuukautta myö-hemmin, rauhan Neuvostoliiton kanssa.Suomen johto oli sopimuksen allekirjoit-tanut tietoisena tarkoituksenaan rikkoase Saksasta välittämättä.
Sotahan ei lue lakia. Niin eivät tehneetmaansa kohtalon vaakalaudalla ollessaSuomen ylimmät päättäjätkään. Tavoit-teessaan he onnistuivat, toisin kuin muutHitlerin pettämistä yrittäneet. Etiikantutkijat väitelkööt sitten petoksen moraa-lista. Mutta riippumattomuutta Saksastase osoitti. Ja omalle maalle se osoittautuipelastukseksi. Suomalaisille petos oliisänmaallinen teko. Mutta jos sotaonniolisikin kääntynyt Hitlerin valtakunnanvoittoon, venäläisten painostuksesta sota-syyllisenä tuomittu Ryti olisi Saksastasaanut vähintään yhtä kovan tuomion.
Niin vastenmieliseltä kuin se nykysuo-malaisesta tuntuukin, on pakko myöntää,että meillä on syytä olla kiitollisia SaksanJohtajalle (Führer) vielä merkittäväm-mästäkin maamme pelastamisesta. Tar-koitan välirauhan aikaista marraskuuta1940. Silloinhan Berliinissä Hitlerin luo-na vieraillut ulkoministeri Molotov il-moitti Kremlin haluavan ratkaista Suo-men kysymyksen Baltian tapaan. Nämämaathan oli juuri miehitetty ja liitettyNeuvostoliittoon. Vedoten Saksan nikke-lin ja puun tarpeeseen sotaretkeä itäänsuunnitteleva Hitler asettui vastaan jaKreml perääntyi.

nyt Viron uudesta vapautumisesta. Onkose jo meidän mielissämme niin tukevallapohjalla, varsinkin kun ajattelee mikäStalinin Venäjällä oli arvio Euroopan tu-levaisuudesta?
Yleensähän ulkomaisessa kirjallisuudessaja mediassa, ja mielellään kotimaassakin,sotien aikainen ja niiden jälkeinen Suomiesitetään natsien liittolaisena ja niidenjälkeen Neuvostoliiton myötäilijänä.Maamme demokratiasta löydetään vainepäkohtia ja politiikasta moitittavaa.Mutta suuremmissa puitteissa tilanne onerilainen.
Maailman parhaisiin sanomalehtiin luet-tu sveitsiläinen Neue Zürcher Zeitungjulkaisi kylmän sodan kuumana vuonna1950 laajan artikkelin Finnland  Demokratie im russischen Machtbereich(Suomi - demokratia Venäjän valtapiiris-sä). Vastaavan otsikon voisi panna jatko-sodankin aikaisen Suomen kuvaukseen:Suomi - demokratia Hitlerin valtapiirissä.Sitähän se siinä porukassa ainoana oli.
Ainoana demokratiana Suomi taisteliSaksan rinnalla, mutta samalla maanjuutalaiset rintamassa mukana ja turvas-sa. Ainoana Neuvostoliiton valtapiirissätäällä pidettiin vapaat vaalit maailman-sodan vielä jatkuessa, siis maaliskuussa1945. Helsinki oli Moskovan ja Lontoonohella ainoa sotaakäyvien maitten pää-kaupungeista jota ei valloitettu.
Suomen demokratiasta oli kokemuksensaperusteella vakuuttunut myös täällä vuo-desta 1935 Saksan lähettiläänä toiminutWipert von Blücher. Kun Helsingissä ke-säkuussa 1944 sopimusta presidentti Ry-tin kanssa tekemässä ollut ulkoministeriJoachim von Ribbentrop kysyi lähetti-läältään, eikö täältä löytyisi tuhatta päät-täväistä miestä natsikaappausta teke-mään, Blücherin vastaus oli jyrkän kiel-teinen: se ei käy, sillä maan väestöstä 97 %on demokraatteja.
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hän niistä huomautettavaa löytyy ja siitäkertominen on oikeutettua. Kritiikkiäsaa, ja tietysti tulee esittää. Mutta ennenkaikkea on syytä nähdä se kokonaisuus,ne ehdot joissa aikalaiset toimivat, ja ar-vioida ilmiöitä sen puitteissa.
Venäjäisä ja Suomitytär
Kyllähän Venäjä-isä kylmän sodan aikanaSuomea melkoisessa kurissa piti. Hän pititarkkaa huolta siitä, kenen kanssa tytär seu-rusteli. Väärästä seurasta tuli nopeastimoitteita. Ja olihan tytär tarpeettoman kilt-ti ja alistuvainen. Siitähän olisi suomettumi-sen vuosikymmeniltä paljon kerrottavaa.
Mutta osasi tytärkin hoitaa asioitaan.Suhteen isänpäivänä 6. huhtikuuta - siisYhteistyö- ja avunantosopimuksen päi-vänä - onniteltiin lämpimästi, vakuutet-tiin ystävyyttä ja vilpittömyyttä sekä ke-huttiin isän suuria saavutuksia, de-mokratiaa, edistyksellisyyttä ja jaloutta.Mutta salaa hoidettiin suhteita mielitiet-tyihin läntisessä Euroopassa. Ja tuloksia-kin saatiin, päästiin Pohjoismaitten neu-vostoon ja vapaakauppasopimukseenEuroopan talousyhteisön EEC:n kanssa.
Mieleeni tulee kokemus vuodelta 1977.Olin silloin n.s. poliittinen jäsen Suomenvaltuuskunnassa YK:n yleiskokouksessa.Meille näytettiin ulkoministeriöstä val-tuuskunnalle annetut ohjeet. Muistan ai-na hämmästykseni ne luettuni. Niissähänei ollut mitään siitä ystävyys- ja luotta-musretoriikasta millä kotimaassa ulko-politiikasta puhuttiin. Tässä paperissaSuomi oli nimenomaan osa Pohjoismaita.Siis puhuttiin toista ja tehtiin toista.
Silloin totesin, että ulkopolitiikka ei ollutsuomettunut, ei Kekkonen eikä ulkomi-nisteriö. Mutta media ja intelligentsijaolivat suomettuneet sitäkin enemmän.Pisimmälle kritiikittömyydessä ja naii-viudessa meni n.s. kulttuuriväki, kärjessäteatteri ja kirjailijat.

Itsenäisen Suomen historian paradok-seihin kuuluu siis sekin, että saamme sensyntymisestä ja säilymisestä olla kiitolli-sia myös niin V.I. Leninille kuin AdolfHitlerille, näille 20. vuosisadan pahuu-den henkilöitymille. Kumpikin aiheuttiihmiskunnalle suunnatonta kärsimystä.Heidän politiikkansa uhreina miljoonatmenettivät henkensä.
Saattaa olla, että jatkosodan jälkeen Mo-lotovin mielessä oli suomalaisten taiste-lun johdosta sama asia, jonka Ruotsinulkoministeri K.A. Wallenberg ensim-mäisen maailmansodan keskellä 1915 il-maisi saksalaiselle diplomaatille, kun tä-mä tunnusteli Ruotsin kiinnostusta tullamukaan sotaan Suomi palkintonaan.Ruotsalainen ulkoministeri-finanssimieskuittasi asian vastaamalla: "Haluattekote siilin taskuunne".
Saanen tähän todeta, että mielestäniSuomen puolustusdoktriinin tulisi ollajuuri se, että tänne tuloa suunnittelevapelkäisi saavansa oikein piikikkään siilintaskuunsa. Sodan aikana Suomi ilmei-sesti olikin osoittautunut niin piikik-kääksi siiliksi, että Neuvostoliitto ei itseheti ryhtynyt maatamme miehittämäänvaan jätti vallan ottamisen täällä avusta-milleen suomalaisille kommunisteille.Nämähän sitten onneksi osoittautuivatliian pehmeiksi siihen puuhaan.
Suomi oli siis demokratia niin Hitlerinkuin Stalinin valtapiirissä, minne historiameidät tahtomattamme oli heittänyt. Jaolennaista on, että Suomi todella oli ai-noa valtio joka sellaiseen pystyi. Siitä pi-täisi olla tosi ylpeä. Se, jos mikä, kertoodemokratian juurtumisesta ja lujuudesta.
Mutta tätä suoritusta paremminkin hä-vetään ja vähätellään. Tuodaan enemmänesiin se, mistä demokraattisesta proses-sista tingittiin kuin se, mitä vaikeissaoloissa saavutettiin. Tämä koskee niinaseveljeyttä kuin suomettumista. Kyllä-
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silloin. Mutta niin isällä kuin tyttärellä al-kavat olla samat ikääntymisen ongelmat.
Suomen geopoliittinen asema on myösparantunut. Kauan olimme puskurivaltio,ensin Venäjä-Neuvostoliiton ja Saksan,sitten kylmän sodan idän ja lännen välis-sä. Nyt olemme aika turvassa. Nyt se roolion siirtynyt eteläisen Euroopan maille,jotka ovat nousevan islamilaisen maail-man ja meidän välissä. Venäjä puoles-taan on puskurina maailman mahtia ta-voittelevan nousevan Kiinan ja meidänvälissä.
Kaitselmuksen suojassa
Lopuksi pikku ajatusleikki. Suuret 1800-luvun Suomen aatteelliset vaikuttajat jaSuomen historian tulkitsijat, historianprofessorit Zachris Topelius ja G.Z. Yr-jö-Koskinen uskoivat Suomen olevanKaitselmuksen erityisessä suojeluksessa.
Jos he nyt palaisivat tähän maailmaan,tähän EU-Suomeen, ja heille kerrottai-siin minkä vaiheitten, vaarojen ja kriisienjälkeen, ja miten tähän on tultu, he olisi-vat vakuuttuneita aikaisemman kaitsel-mususkonsa paikkansapitävyydestä.Mutta heidän mielessään se ei enää pe-rustuisi uskoon vaan käytännön kokei-siin, empiirisiin havaintoihin ja reaali-seen todellisuuteen. Nyt se olisi heilletieteellisesti todistettu.
Aloitin toteamalla itsenäisen Suomensyntyneen ensimmäisestä maailmanso-dasta. Mutta täytyy todeta, että tämänSuomi-neidon elämän muutkin suuretkäänteet ovat olleet ympäröivän maail-man sotien ja kriisien seurausta. Neito si-kisi Napoleonin sodista, syntyi ensim-mäisestä maailmansodasta, tuli täysi-ikäi-seksi toisesta maailmansodasta ja pääsiavioitumaan Neuvostoliiton luhistumisenluomassa ilmapiirissä. Neidon kypsyyttäosoittaa, että hän on osannut käyttääavautuneet tilaisuudet hyväkseen.

Seikko Eskola

Venäjä-isän ja Suomi-tyttären suhdemuuttui radikaalisti, kun isä 90-luvunalussa koki vaikean hermoromahduksenja joutui vähäksi aikaa pois pelistä. Neu-vostoliitto muuttui Venäjäksi. Tytärkäytti tilaisuutta hyväkseen ja liittyi eu-rooppalaiseen mielitiettyynsä.
Euroopan Unioniin liittyminen merkitsityttären lopullista lähtöä omille teilleen.Nyt ei kenenkään mieleen juolahda lähteälaulamaan Maamme-laulua Rautatientoril-le, kun tasavallan presidentti lähtee vierai-lulle Moskovaan. Täysi-ikäisyyden merkkioli sekin, kun presidentti Niinistö vuosi sit-ten kuittasi venäläisen kenraalin esiintymi-sen Maanpuolustuskorkeakoulun tilaisuu-dessa: "kenraali on pitänyt puheen".
Tie helmikuun manifestista 1899 Euroo-pan Unionin puheenjohtajuuteen tasansata vuotta myöhemmin on ollut suoras-taan uskomaton. Sadan vuoden kuluttuamanifestista, syksyllä 1999, pääministeriPaavo Lipponen johtaa Euroopan Unio-nin huippukokousta kuulijoinaan Saksanliittokansleri ja Britannian pääministeri,siis keisari Wilhelm II:n, ruhtinas Ottovon Bismarckin ja kuningatar Viktorianseuraajat istuvat tämän heidän aikanaanhäviämään tuomitun rajamaan johtajanjalkojen juuressa. Se ylittää kaiken mitähurjinkaan tulevaisuudentutkija vuonna1899 olisi voinut ennustaa.
Itsenäisyysajan suuri linja on ollut kasva-minen eroon Venäjästä ja suhteen tasaver-taistuminen. Tämä on jo muuallakin maa-ilmassa huomattu ja EU:n jäsenenä itses-tään selvää. Venäjä on tämän tunnustanutnäkyvästi, kun presidentit Jeltsin ja Putinovat laskeneet seppeleensä Hietaniemensankariristille ja Mannerheimin haudalle.
Nyt tytär on huomattavasti isää vau-raampi. 1800-luvun "On maamme köyhä,siksi jää ..." on nyt hyvinvointiyhteis-kunta ja saa harvoille suodun AAA-luot-toluokituksen. Venäjä on pienempi kuin
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Ennen julkaisemattomia valokuvia yhdistyksen
tilaisuuksista vuonna 2014  Valok. Nina Schleifer

Markus Uomala ja Anja Voss luovuttavat
Sinisen ristin Sirkka Valkjärvelle kuukausi
lounaamme yhteydessä 8.4.2014

Viime hetkessä peruuntuneen lounasesitelmän
8.4.2014 paikkasi Jyrki Uutela puhumalla
"extempore " 1920luvun pimeästä uhasta
eli sosialismin etenemisestä Euroopassa.

Vapaussodan päättymisen vuosipäivän
kunnianosoitukset Vanhankirkon puistossa
16.5.2014. Yhdistystämme edustavat seppeleen
laskussa Eeva Lampén ja Erkki Pekki.

Kilpisen lounasesitelmää oli kuuntelemassa
runsaasti aktiivisia yhdistyksemme jäseniä.

Prikaatikenraali Asko Kilpinen esitelmöi
7.10.2014 Ruotsin maanpuolustuksen uusista
linjauksista.

Liisa Viranko kutsui 16.5.2014 yhdistyksemme
jäsenet kotiinsa kohottamaan maljan
itsenäiselle isänmaallemme. Kuvassa Markus
Uomala luovuttaa hänelle yhdistyksen viirin.
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MANNERHEIMRISTIN
RITAREIDEN HAUTAMUISTO
MERKIT HIETANIEMESSÄTiistaina 9.9.2014 teimme mielen-kiintoisen kiertokäynnin Hietanie-men hautausmaalla asiantuntevanoppaamme eversti Heikki Hultin johdollaLiisa Virangon toimiessa ”adjutanttina”.Ennätimme käydä 17:llä Mannerheim-ristin ritarien 26 haudasta ennen perin-teistä lounasta Ostrobotniassa. Jotta lu-kija saa kokonaiskuvan kaikista Hieta-niemessä lepäävistä Mannerheim-ristinritareista, tämän artikkelin lähteenä onkäytetty eversti Hultin ansiokkaan opas-tuksen lisäksi seuraavia teoksia: Suomenjääkärien elämäkerrasto, Heikki Lehto-sen Mannerheimristin ritareiden hautamuistomerkit sekä Seppo PorvalinMarskin ritarit 191 ihmiskohtaloa.
Heikki Hult totesi, että osa perheistä onhalunnut haudata poikansa sankarihau-dan sijasta omaan perhehautaan ympäriSuomen. Hietaniemessäkin näitä sanka-rivainajia on parissa-kolmessasadassaperhehaudassa 3 285 sankarihaudan li-säksi. Mannerheim-ristin ritareitakin onuseassa eri paikassa. Artikkelin loppuun onkoostettu kartta, jonka avulla lukijan onmahdollista tehdä omatoiminen kävelyret-ki ritarien haudoille.
Suomen marsalkka Mannerheim myönsiMannerheim-ristin erikoisen urheuden,taistellen saavutettujen erittäin tärkeidentulosten tai erikoisen ansiokkaasti joh-dettujen sotatoimien palkitsemiseksi.Tämä kunnianosoitus oli Adolf Ehrn-roothin mukaan Mannerheimin oma aja-tus: hän halusi kunniamerkin, joka voi-tiin antaa niin kenraalille kuin sotamie-hellekin. Ristin suunnitteli Oskar PihlAkseli Gallen-Kallelan luoman Vapau-denristin pohjalta.

Pysähdyimme kierroksemme aluksi ty-kistönkenraali Vilho Petter Nenosen(s.1883, k. 1960, ritari nro 184) haudalla.Nenonen kävi Suomen KadettikoulunHaminassa 1896-1901 ja Mihailovin Ty-kistökoulun Pietarissa 1901-1903. Va-paussodassa hän osallistui suojeluskun-nan päällikkönä Oulun kaupungin val-taukseen, muodosti ylipäällikön toimek-siannosta Valkoisen armeijan kenttäty-kistön ja perusti Pietarsaaren Tykistö-koulun. Vapaussodan jälkeen Nenonentoimi tykistöntarkastajana eli aselajinylimpänä johtajana. Nenosen elämäntyöSuomen tykistön kehittämisessä palkit-tiin Mannerheim-ristillä 8.1.1945.

Jääkäriversti Verner Viikla – ent.Viklund (s.1895, k.1941, ritari nro 45) oliennättänyt opiskella kaksi vuotta Teknil-lisen korkeakoulun koneinsinööriosas-tossa ennen lähtöään jääkärikoulutuk-seen. Vapaussodassa hän toimi 4. Jääkä-rirykmentin XI pataljoonan adjutanttinaViipurissa, minkä jälkeen hän oli rajavar-tiolaitoksen palveluksessa. Talvisodassahän oli esikuntapäällikkönä Kajaanissa jajatkosodassa ”jänkäjääkäridivisioonan”komentajana Kiestingissä, jossa hänelläoli suuria ristiriitoja niin esimiehensäHjalmar Siilasvuon kuin saksalaistenkenraalienkin kanssa. Mannerheim-ristin

Jääkäriversti Verner Viiklan hautapaateen on
kiinnitetty kolme merkkiä: Jääkärimerkki
osoituksena kuulumisesta JP27:ään, Vapauden
risti kuvaamassa sitä, että hän on kaatunut
sodassa sekä Mannerheimristi.
 Valok. Nina Schleifer
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myöntöperusteena oli henkilökohtaisenurhoollisuuden osoittaminen erittäinvaikeissa erämaaolosuhteissa, joissa hänjohti tärkeitä tuloksiin johtaneita sotatoi-mia. Muutama päivä Mannerheim-ristinmyöntämisen jälkeen joulukuussa 1941hänet löydettiin kuolleena komentopai-kaltaan.
Jääkärikenraalimajuri Claes Winell(s.1892, k.1943, ritari nro 103) oli ruot-sinkielinen Kirkkonummen poika, jokaennätti opiskella muutaman vuoden Hel-singin yliopiston filosofisen tiedekunnanfyysis-matemaattisella osastolla ennenPfadfinder-kurssia. Vapaussodassa häntoimi mm. konekiväärikomppanian pääl-likkönä. Tämän jälkeen hänellä oli ansio-kas ura puolustusvoimien palveluksessa.Hän toimi mm. Santahaminan komen-danttina ja Etelä-Pohjanmaan sotilaslää-nin komentajana. Talvisodassa hän oli 8.divisioonan komentaja Karjalan kannak-sella ja jatkosodassa sattumalta niinikään 8. divisioonan komentajana kou-katen kolmella kannaksella: Karjalassa,Aunuksessa ja Maaselässä. Ritariksi Wi-nell nimitettiin lukuisten onnistuneidenhyökkäys- ja puolustustaistelujen ansios-ta 12.12.1942 - vain joitakin päiviä ennenhänen poikansa Berndt Winellin kaatu-mista tykistön tulenjohtajaluutnanttinaSyvärillä. Muutama viikko tämän jälkeenClaes Winell kuoli Tilkan Sotasairaalassasydänkohtaukseen.
Jääkärieversti Eino Polón (s.1892,k.1975, ritari nro 80) opiskeli ennen jää-käriksi värväytymistään Helsingin yli-opiston filosofisen tiedekunnan historial-liskielitieteellisessä osastossa. Vapausso-dassa hän toimi 4. Jääkärirykmentin ad-jutanttina Viipurissa, talvisodassa patal-joonankomentajana Kiviniemessä ja Tai-paleessa ja jatkosodassa mm. pataljoo-nankomentajana ja rykmentinkomenta-jana. Eino Polón menetti molemmat poi-kansa jatkosodassa: esikoispoika reservinvänrikki Tauno Polón kaatui venäläisten

suurhyökkäyksessä kesällä 1944 ja nuo-rempi, vapaaehtoisena rintamalle pyrki-nyt Rolf Polón jo hyökkäysvaiheessa1941. Eino Polón kuitenkin totesi: ”Mikään uhri isänmaan hyväksi ei ole liiansuuri, kunhan me jäljelle jääneet vainymmärtäisimme antaa riittävän suurenarvon maamme vapaudelle.” Hult ker-toi, että Polón oli jatkosodan aikana hy-vin heikkonäköinen – melkein sokea – jakiivaiden taisteluiden aikana taistelulä-hetti johdatti häntä kädestä pitäen vai-keassa maastossa. Mannerheim-ristiähänelle esitettiin kaksi kertaa, toisellakerralla 23.8.1942 se myönnettiin mm.ainutlaatuisen henkilökohtaisen urhool-lisuuden ansiosta. Hänen sanottiin olleenmäärätietoinen ja järjestelykykyinen joh-taja, joka tehtävälleen uskollisena, hellit-tämättä, itse koko ajan etulinjassa järjestija kannusti joukkojaan eteenpäin. Tämäsiitä huolimatta, että hänet oli hermo-heikkouteen vedoten 1920-luvulla va-pautettu palveluksesta upseeriksi sovel-tumattomana. Hult kertoi tavanneensaEino Polónin ja muisteli mainiota episo-dia vuodelta 1970: Marskin illallisilla ke-säkuun neljäntenä liki sokea Polón ja likikuuro Helsingin yliopiston entinen reh-tori Erik Lönnroth keskustelivat vapaus-sodan aikaisista asioista vieressä istuvienPuolustusvoimain komentaja Kaarlo Leino-sen ja puolustusministeri Kristian Gestrininvaikuttaessa ”hiljaisilta pikkupojilta”.
Taistelupioneerilajin kehittäjä ja pionee-rimateriaalin asekätkennän johtajanatoiminut majuri Reino Lukkari (s.1908,k.1951, ritari nro 67) toimi talvisodassalinnoitustehtävissä ja jatkosodassa ryhmäOinosen pioneerikomentajana haavoit-tuen kahdesti. Hänelle myönnetyn Man-nerheim-ristin myöntöperusteissa tode-taan: ”Lukemattomat ovat ne bunkkerit,jotka majuri Lukkari on selvittänyt jajoiden valtaamiseen hän suorasuuntaustykkien rinnalla on osallistunut.Lukkari on taistelupioneerin esikuvarohkeudessa, harkinnassa ja taidossa.”
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Sankarihauta-alueella pysähdyimmealuksi korpraali Arvid Janhusen(s.1900, k.1941, ritari nro 43) muistolaa-talle. Hän oli ainoa vapaussodan aikanapunakaartien riveissä taistellut, jollemyönnettiin Mannerheim-risti. Janhu-nen liittyi punakaartiin lähinnä toistenpainostuksesta, osallistui taisteluihinTampereella ja antautui vangiksi vapaa-ehtoisesti. Innokkaana urheilijana hänliittyi 1930-luvulla suojeluskuntaan. Ker-rotaan hänen sunnuntaipäivien harjoi-tusten aikana kantaneen valkoista käsi-varsinauhaa ja sitä vilkaistessaan toden-neen, että entisistä ajoista nauha oli ko-vasti haalistunut. Punakaartilaistaustan-sa vuoksi Janhusta ei hyväksytty talviso-taan, mutta jatkosodan alkaessa hän saipalvelukseenastumismääräyksen ja liittyikoulutuksen ja aliupseerikurssin jälkeenÄssä-rykmenttiin. Hänen urotekonsa jat-kosodassa ovat moninaiset, esimerkkinäseuraava: ”Kuismalassa 28.9.1941korpraali Janhunen lähti vapaaehtoisena partionjohtajana ottamaan kosketusta viholliseen ja kohdattuaan vahvoissa hirsivarustuksissa olevan, automaattikiväärein vahvistetun vihollisosaston, hyökkäsi parilla käsikranaatillaja pistoolilla varustettuna yksin heidänasemiinsa, valtasi ne, sekä otti samalla18 kovaa vastarintaa tekevää vankia,tuhoten loput.” Janhunen kaatui Karhu-mäen luoteispuolella Juustjärvellä.
Kapteeni Caj Toffer (s.1911, k.1942, rita-ri nro 73) kävi kadettikoulun 1935-1937ja oli jatkosodassa Tyrjän rykmentinkomppanianpäällikkö. Mannerheim-ris-tin perusteena oli useita päiviä kestänei-den taistelujen aikana Ohdan inkeriläis-kylän lähellä sijaitsevan tärkeän tukikoh-dan takaisinvaltaus neljästi vihollisen ol-lessa lukumäärältään moninkertainen.Hän kohtasi sankarikuoleman johtaes-saan viimeistä vastaiskua 21.7.1942.
Luutnantti Kullervo Sippola (s.1914,k.1944, ritari nro 86) oli talvisodassa ensin

Ässärykmentin toisessa konekivääri-komppaniassa ja sitten ilmavalvontateh-tävissä Suomenlinnassa. Jatkosodassahän toimi panssarintorjuntatykkijoukkueenjohtajana, puutavaraupseerina ja joukku-eenjohtajana Karjalan Kannaksella.Mannerheim-ristin perusteissa todettiin:”Yleensä missä vain huimapäistä panssarintorjuntajohtajaa on tarvittu, onvänrikki Sippola aina ollut altis palvelukseen ja myös menestyksellä selviytynyt tehtävistään.” Kullervo Sippolankiinnostavassa elämäntarinassa on ai-neksia pidempäänkin artikkeliin. Hänes-tä ja hänen isästään, jääkärivärväri AhtoSippolasta, kerrotaan enemmän tulevas-sa lehdessä 2/2015.

Sotamarsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimille (s.1867, k.1951, ritari nro18) luovutettiin yhtä aikaa sekä toisenettä ensimmäisen luokan Mannerheim-ristit. Pyynnön vastaanottaa kunniamer-kit esitti presidentti Risto Ryti 7.10.1941todeten: ”Näillä korkeimmilla sotilaallisilla kunniamerkeillämme ei ole sitäpoikkeuksellisen suurta arvoa ja merkitystä, joka niille on tarkoitettu antaa, elleivät ne myös korista suurimman janäiden kunniamerkkien kantamiseenparhaiten ansioituneen sotilaamme, Sotamarsalkka Mannerheimin omaa rintaa.” ja edelleen ”Minua siis tukevat tässä pyynnössäni henkilökohtaisesti kaikkine sankarit, joille tähän mennessä

Pysähdys Hietaniemen sankarihautaalueella.
Sotamarsalkka Mannerheimin hautapaaden
vasemmalla puolella erinomainen oppaamme
eversti Heikki Hult.  Valok. Nina Schleifer
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Mannerheimristi on suotu, ja minä olenvarma siitä, että minun takanani tässäasiassa ovat puolustusvoimamme kokonaisuudessaan ja koko Suomen kansa.”Hult huomautti, että Mannerheim-ristinensimmäistä luokkaa on jaettu vain kaksikertaa - Mannerheimin lisäksi se onmyönnetty jalkaväenkenraali Erik Hein-richsille, joka on haudattu Leposaarenhautausmaalle Kulosaareen.
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth(s.1905, k. 2004, ritari nro 162) tunnet-tiin suomalaisen maanpuolustushengenkunnioitetuimpana puolestapuhujana,loistavana johtajana ja esimerkin antaja-na sekä esiintyjänä useiden vuosikym-menien ajan. 12-vuotiaana vapaussodanaikana hän Hultin mukaan toimi jonkin-laisena lähettipoikana Helsingissä. Hänkävi Kadettikoulun 1922-1924 ja Sota-korkeakoulun 1933-1935. Jorma Gallen-Kallela kaatui hänen syliinsä talvisodanensimmäisenä uhrina. Jatkosodan alussaEhrnrooth haavoittui vaikeasti toimies-saan maineikkaan Jalkaväkirykmentti7:n komentajana. Elämän ja kuolemanrajamailla maatessaan hän kuuli luonaanvierailevan Mannerheimin toteamuksen:”Tämä mies ei kuole, hänen silmänsäovat kirkkaat.” Parannuttuaan Ehrn-rooth uhmasi lääkäreitä, jotka olivat siir-tämässä häntä kotirintamatehtäviin, ja”karkasi” takaisin rintamalle. Manner-heim-ristin myöntöperusteissa todetaan:”Tilanteen ollessa kriitillisin ja puolustuksen hajoamaisillaan joukkojemmevähälukuisuuden ja väsymyksen vuoksieversti Ehrnrooth henkilökohtaisella esimerkillään sai miehensä kestämään,kunnes tilanne saatiin vakaannetuksi.”
Kiertokäyntimme jatkui Veteraanileh-toon, josta löytyy everstiluutnantti AhtiVuorensolan (s.1918, k.1994, ritari nro63) hauta. Vuorensola toimi talvisodassalähettiupseerina ja sittemmin komppa-nianpäällikkönä. Jatko-sodan loppuvai-heessa hän oli Suomen nuorin majuri

toimien pataljoonankomentajana. Venä-läisten suurhyökkäyksen aikana kesällä1944 hänen tuli 300 miehen taisteluo-sastonsa kanssa turvata divisioonan ve-täytymistä. Kun osasto joutui mottiin Ää-nisen rannalla, Vuorensola - lempinimel-tään Vinkalo - kävi henkilökohtaisestitutkimassa tilanteen vihollisen puolellajoutuen välillä jopa käsikähmään. Ha-vaittuaan, että ulosmenotiellä oli ainoas-taan yksi pikakivääri, hän määräsi miehetaseineen kuorma-autoihin ja rysäytti läpivihollislinjojen menettämättä yhtäänmiestä.
Ylivääpeli Nils Katajainen (s.1919,k.1997, ritari nro 170) oli tavallinen hel-sinkiläinen poika, joka suoritti varus-miespalveluksensa ilmavoimissa. Hänlensi Brewstereillä Lentorykmentti 2:nHävittäjälentolaivue 24:ssä, ja häntä ku-vaillaan rohkeaksi, taitavaksi ja mitäänpelkäämättömäksi hävittäjä-ässäksi. Hänsaavutti 35 ilmavoittoa jatkosodan aika-na. Hult muisteli Katajaisen siunaustilai-suutta, jonka juhlavuutta lisäsivät Hel-singin Tuomiokirkon liepeillä tehdytHornetien ylilennot.

Nils Katajainen Messerschmittin ohjaamossa
Lappeenrannassa kesällä 1944.  Valok. teoksen
"Hasse Wind  hävittäjälentäjä" kuvaliitteestä
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Vara-amiraali Jouko Pirhonen (s.1915,k.1996, ritari nro 111) oli Sortavalan ly-seon poika, joka suoritti asevelvollisuu-tensa Rannikkolaivastossa. Sotien aikanahän toimi aluksi moottoritorpedoveneenpäällikkönä ja myöhemmin jatkosodassakoko laivueen komentajana. Manner-heim-ristin myöntöperusteissa todetaan:”Marraskuussa 1942 tunkeutui kapteeniluutnantti Pirhonen veneineen Lavansaaren satamaan välittämättä satamansuulla vartioivista vartiomoottoriveneistä ja upotti viidellä torpedolla panssaroidun, yli 100 metrin pituisen, noin1 700 tonnin suuruisen ja viidellä 130 millin tykillä varustetun tykkivene KrasnojeZnamjan.” Pirhonen toimi myöhemminarvostettuna merivoimien komentajana.
Kapteeni Eino Ripatti (s.1920, k.1965,ritari nro 146), toimi talvisodassa ryh-mänjohtajana, kävi välirauhan aikana re-serviupseerikoulun ja toimi jatkosodanaikana JR7:n joukkueenjohtajana. Hä-nestä on useita sankaritarinoita, esimer-kiksi elokuussa 1941 Ripatti joutui yksi-nään tulitaisteluun 18-miehisen vihollis-partion kanssa – kuusi venäläistä kaatuimuiden lähtiessä karkuun. Ripatti me-netti toisen jalkansa haavoituttuaan Sii-ranmäessä, kun hän syöksyi tapansa mu-kaan ensimmäisenä miehenä raskaittenpanssarivaunujen varmistaman maantienyli. Ripatin esimerkin innostamana tais-teluosasto löi panssarivaunuja ympäröi-neen vihollisen jalkaväen hajalle ja suo-ritti noin puolentoista kilometrin pituisenrynnäkön yhtämittaisesti huutaen ja tu-littaen viholliskiilan halki. Täydelliseensekasortoon joutunut vihollinen kärsitässä taistelussa yli 1 000 miehen tappiot.
Pysähdyimme kierroksellamme kunnioit-tamaan myös erästä henkilöä, joka ei oleMannerheim-ristin ritari. Heikki Hult tote-si, että jos Mannerheim-ristejä olisi jaettukylmän sodan aikana, ensimmäisen luo-kan kunniamerkki olisi kuulunut kenraali

Lauri Sutelalle (s.1918, k. 2011), jokaollessaan puolustusvoimain komentajana1974-1983 sai usein huumorin avulla tor-juttua Neuvostoliiton sotilaalliset painos-tusyritykset. Sutela valmistui upseeriksiKadettikoulusta lokakuussa 1939 ja olirintamalla sekä talvi- että jatkosodassa,jossa hän toimi mm. komppanianpäällik-könä ja pataljoonankomentajana. Sotienjälkeen hän loi uraa puolustusvoimissa jaorganisoi tiedustelupäällikkönä Suomensotilastiedustelun. Sutela muistetaanmyös Viipurin radiomiinojen raivaustasuorittaneen pioneerijoukkueen johtaja-na. Hän komensi: ”Ukkomiehet 200 metriä tuohon suuntaan ja poikamiehet tähän.” - ja purkutyö saattoi alkaa. Viipurinradiomiinathan olivat tietyllä radiotaa-juudella laukaistavia miinoja, joita Neu-vostoliiton joukot asensivat KarjalanKannaksella vetäytyessään kesällä 1941.Selvitettyään laukaisumekanismin suo-malaiset estivät miinojen räjäyttämisensoittamalla Säkkijärven polkkaa samallaradiotaajuudella kuukausien ajan.
Eversti Wolfgang Halsti (ent. Hagman,s.1905, k.1985, ritari nro 157) toimi lä-hettinä ja tulkkina Saksan Itämeren divi-sioonassa vapaussodan aikana ollessaanvasta 12-vuotias. Hän kirjoitti 1930-lu-vulla kirjan "Suomen puolustaminen",jossa hän pohti maantieteemme vaiku-tusta puolustukseen. Halsti toimi talviso-dassa 5. Divisioonan huoltopäällikkönäKarjalan kannaksella ja jatkosodassa esi-kuntatehtävissä ja huoltopäällikkönäKiestingissä. Hän kirjoitti myös salani-mellä kriittisiä, eripuraa aiheuttavia ko-lumneja Suomen Kuvalehteen, mikä lop-pui päämajan painostuksesta. Manner-heim-ristin Halsti ansaitsi Lapin sodassatoimiessaan JR11:n komentajana. Hänjohti ensimmäistä maihinnousuosastoa1.10.1944 Tornioon ja valtasi rohkeallayllätyksellä Tornion sillat, suuren saksa-laisen leiri- ja varastoalueen sekä lopultaitse kaupungin.
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Lääkintäeversti Simo Brofeldt (s.1892,k.1942, ritari nro 19) toimi vapaussodassasotilaslääkärinä Savon ja Karjalan rinta-milla. Hän oli vuonna 1932 perustetunSuomen Punaisen Ristin sairaalan ensim-mäinen ylilääkäri. Talvisodassa hän toimiylilääkärinä Väestönsuojeluesikunnassa jajatkosodassa neuvottelevana kirurgina se-kä sota- ja kenttäsairaaloiden tarkastaja-na. Laguksen panssarivaunujen edettyäliian pitkälle Itä-Karjalan korpiin syys-kuussa 1941 syntyi vaikea tilanne: polt-toaine oli lopussa, eikä haavoittuneitasaatu hoitoon. Brofeldt ehdotti ylipäälli-kölle, että haavoittuneet tuotaisiin tur-vaan lentokoneilla ja menomatkalla vie-täisiin tankeille polttoainetäydennystä.Brofeldt lensi itse paikalle mukanaan lää-kintätarpeita ja henkilökuntaa ja järjestinopeasti haavoittuneiden hoidon. Tehok-kuudellaan hän pelasti satojen haavoittu-neiden sotilaiden hengen äärimmäisenvaikeissa olosuhteissa, hän mm. leikkasipotilaita yli kolme vuorokautta nukku-matta. Hän järjesti evakuoinnin ainakin800 haavoittuneelle. Brofeldt kuoli leuke-miaan jo vuonna 1942 eikä Lasse Lehtisentelevisiossa esittämien perättömien väit-teiden mukaisesti ollut morfiiniloukussasodan jälkeen, huomautti Hult.
Kenraaliluutnantti Aarne Blick (s.1894,k.1964, ritari nro 11) palveli kesän 1915Kemin poliisikamarin kanslistina ja osal-listui Kemin salaisen etappitien toimin-taan aina jääkärikoulutukseen lähtöönsäsaakka. Hän palasi jääkäreiden pääjou-kon mukana Suomeen ja osallistui va-paussotaan ensin joukkueenjohtajana jasitten komppanian päällikkönä Hämeessäja Karjalan Kannaksella. Divisioonan ko-mentajana toiminut ”pieni ja pippurinen”Blick oli talvisodassa Taipaleen sankarei-ta. Mannerheim-ristin perusteluissa mai-nitaan: ”Tilapäisistä vastoinkäymisistäja rasituksista huolimatta hän on yhäuudelleen ja uudelleen organisoinut divisioonansa hyökkäyksiin, taitavasti

suunnitellen ne, ja vaatien myöskin niitten läpiviemisen. Halliten esimerkillisellätavalla alijohtajansa on hän juurruttanut heihin sitkeän tahtonsa ja tarmonsaja henkilökohtaista urhoollisuutta osoittaen omalla olemuksellaan ratkaisevastivaikuttanut joukkojensa suuriin saavutuksiin.” Hyökkäysvaiheen jälkeen Blickmäärättiin Aunuksen 6. armeijakunnankomentajaksi. Aunuksessa Blick johtijoukkonsa viivytystaisteluun vastoin ken-raali Paavo Talvelan käskyä. Vaikka viivy-tys onnistui, Blick palautettiin tulehtu-neiden henkilösuhteiden takia omaan di-visioonaansa Kannakselle. ”Te pelastitteSuomen armeijan”, kertoi Hult Manner-heimin kuitenkin sodan jälkeen sanoneen.

Kenraalimajuri Erik ”Eka” Magnusson(s.1902, k.1993, ritari nro 129) toimi va-paussodan aikana vapaaehtoisena kivää-rimiehenä Kuopiossa, Tampereella jaViipurissa. Käytyään Kadettikoulun

Kenraalimajuri Aarne Blick (keskellä) vastaan
ottamassa ylipäällikköä kenraaliluutnantti Lennart
Oeschin kanssa IV Armeijakunnan tarkastus
kierroksella syksyllä 1942  Valok. teoksesta "Marskin
ritarit  191 ihmiskohtaloa", s. 127
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1923-1925 hän jatkoi uraansa Ilmavoi-mien palveluksessa. Hänet lähetettiin en-sin Ranskaan ja sittemmin Saksaanhankkimaan tietoa hävittäjäilmailusta.Talvisodassa hän toimi Hävittäjälentolai-vue 24:n komentajana ja jatkosodassahän sai komentoonsa lentorykmentti 4:n.Hänen pilottinsa ampuivat alas yli 800vihollisen konetta ja hänelle myönnettiinMannerheim-risti hävittäjätorjunnan joh-tamisesta. Magnussonin ansiot jatkosodanhävittäjätorjunnan menestyksistä arvos-tettiin vielä siten, että hänet ylennettiinkenraalimajuriksi 90-vuotiaana vainmuutama kuukausi ennen kuolemaansa.
Eversti Valter Nordgren (s.1899, k.1968,ritari nro 60) osallistui vapaaehtoisenavarusmiehenä Helsingin valtaukseen va-paussodan aikana. Hän kävi Kadettikou-lun 1. kurssin 1920-1921 ja valmistui sota-korkeakoulusta kapteenin arvoisenavuonna 1933. Talvisodassa hän toimi Pää-majassa Mikkelissä ja jatkosodassa JR9:nkomentajana. Mannerheim-ristin perus-teluissa todetaan: ”Karhumäen valtauksen yhteydessä everstiluutnanttiNordgren suoritti rykmentteineen nopean etenemisen mm. noin 10 km tietöntäkorpimaastoa, vihollisdivisioonan sivustaan, ja vaikutti ratkaisevasti sen lyömiseen. Samoin hän nopealla korpimaastonkautta tapahtuneella etenemisellä katkaisi vihollisdivisioonan jälkiyhteydetSuurilahdessa, löi avustusjoukot monipäiväisissä taisteluissa, valtasi suurensotasaaliin ja vaikutti ratkaisevasti Liistepohjan motin syntymiseen”. Lapin so-dassa Nordgren toimi jääkäriprikaatin ko-mentajana.
Emme ennättäneet kierroksellamme käy-dä hautausmaan Vanhalla alueella, Uur-nalehdossa emmekä Kaartin hautaus-maalla, joissa lepäävistä seitsemästäMannerheim-ristin ritareista ohessa vielämuutama luonnehdinta. Lukijaa kiinnos-tanee, että Korpea lukuun ottamatta nämä

kaikki olivat myös vapaussotureita. Kaikenkaikkiaan peräti 42 Mannerheim-ristin ri-taria 191:stä oli ennättänyt sotia myös va-paussodassa, ja näistä 20 oli saanut kou-lutuksen Kuninkaallisen Preussin Jääkäri-pataljoona 27:ssä.
Kenraaliluutnantti Aleksanteri Autti(s.1893, k.1959, ritari nro 51) oli neljän so-dan sankari. Jääkärikoulutusta seurannei-den Missejoen ja Riianlahden taisteluidenjälkeen hän osallistui ensin vapaussotaanjoukkueenjohtajana ja komppanianpääl-likkönä Sallan rykmentissä ja sitten hei-mosotaan Petsamon retkikunnassa alku-vuonna 1920. Talvisodassa hän toimi ryk-mentinkomentajana Laatokan Karjalassaja jatkosodassa rykmentin-, prikaatin- jadivisioonankomentajana. Mannerheim-risti hänelle myönnettiin mm. Äänislinnanvaltaukseen johtaneissa taisteluissa osoi-tetettujen johtamistaitojen ansiosta.
Kenraaliluutnantti Lennart Oesch(s.1892, k.1978, ritari nro 131) liittyiPfadfinder-kurssiin 25.2.1915. Hänet ko-mennettiin elokuussa 1916 Suomeen jää-kärivärväystehtäviin ja hän toimi Nur-meksen etappiaseman johtajana. Palattu-aan Saksaan hän oli opettajana ja koulut-tajana useilla erikoiskursseilla. Vapaus-sodassa hän toimi pataljoonankomenta-jana Karjalan Kannaksella. Hänen an-sionsa talvi- ja jatkosodassa ovat moni-naiset. Hänet nimitettiin ritariksi26.6.1944 perusteluina mm.: ”Nyt käytävässä ankarassa puolustustaistelussa onkenraaliluutnantti Oesch erittäin vaikeissa olosuhteissa johtanut KarjalanKannaksen puolustusta pysäyttäen joukoillaan ylivoimaisen vihollisen suurisuuntaisen hyökkäysoperaation sekätorjunut yhäti jatkuvat keskitykset jauseinkin uhkaavalta näyttävät läpimurtoyritykset.” Sodan jälkeen suoritetunajojahdin seurauksena hänet tuomittiinsotasyyllisenä sotavankiasiassa kolmeksivuodeksi vankeuteen väärin perustein.
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Puolustusministeri jalkaväenkenraali Ru-dolf Walden (s.1878, k.1946, ritari nro161) on kolmen rauhan mies: hän kuuluiSuomen rauhanvaltuuskuntiin Tartossa1920 sekä Moskovassa 1940 ja 1944. Hänloi mittavan uran sekä sotilaana että liike-miehenä. Walden valmistui Suomen ka-dettikoulusta keväällä 1900. Tämän jäl-keen hänet komennettiin HenkivartioväenIsmailovin Rykmenttiin, josta hänet ero-tettiin sotaylioikeuden päätöksellä hänenkieltäydyttyään osallistumasta Kuopionpiirin kutsuntalautakunnan jäsenenä lait-tomiksi katsomiinsa asevelvollisuuskut-suntoihin. Vapaussodassa Walden toimipäämajan esikunnassa komentajan apu-laisena, Seinäjoen komendanttina, Vaasanpiiripäällikkönä ja etappiesikunnan pääl-likkönä. Mannerheim hyödynsi taitavastiWaldenin liikemiesälyä, ja hänen tehtävä-nään oli luoda tyhjästä valkoisen armeijanlogistiset ratkaisut - toimenkuva sisälsimuun muassa elintarvikkeita, hevosia,kulkuneuvoja, kalustoa, sairaaloita, rauta-tiekuljetuksia, postia ja poliisitointa kos-kevia asioita.

Walden toimi puolustusministerinä1940-1944. Hän menetti kaksi poikaansajatkosodassa: Rudolf kuoli tapaturmai-sesti vuonna 1941 ja Lauri kaatui Siiran-mäessä kesäkuussa 1944. Waldenin mer-kitys isänmaallemme käy hyvin ilmiMannerheimin kirjeestä tämän vaimolle:"Säilytän kiitollisessa muistossa hänenuskollisen ystävyytensä. Se sitoi meidätyhteen aina siitä hetkestä lähtien, jollointiemme yhtyivät vapaussodan pimeimpinä päivinä. Pieninkään pilvi ei ole sitähimmentänyt. Hänen kokemuksensasuurteollisuusmiehenä, hänen mielikuvituksensa, kun kysymyksessä oli armeijan organisaation luominen aivan tyhjästä, olivat seikkoja, joita Suomi juurisilloin tarvitsi. Puolustusministerinä hädän hetkellä ja maamme sotateollisuuden suuripiirteisenä rakentajana maallamme ei ole ollut hänen vertaistaan."
Kenraalimajuri Ruben Lagus (s.1896,k.1959, ritari nro 1) oli ensimmäinenMannerheim-ristin ritari. Uutinen levisivälittömästi koko maahan: Lagus jääkä-reineen oli palauttanut Laatokan Karja-lan oikeille omistajille ja saanut korkeankunniamerkin henkilökohtaisesta urheu-desta. Vapaussodassa jääkärikoulutuk-sessa ollut Lagus toimi 2. Jääkäriryk-mentin adjutanttina ja komppanianpääl-likkönä Tampereen, Kuokkalan ja Ollilanvaltauksissa, talvisodassa Kannaksen ar-meijan esikunnan huolto-osaston pääl-likkönä ja jatkosodassa prikaatin- ja divi-sioonankomentajana. Lagus oli luonteel-taan ankara mutta oikeudenmukainen.”Ellette ole tarkkoja pienissä asioissa,ette voi olla suurissakaan”, Laguksellaoli tapana sanoa.
Majuri Reino Korpi (s.1917, k.1958, rita-ri nro 74) toimi talvisodassa tiedustelu-ja lähettiupseerina ja komppanianpääl-likkönä Karjalan kannaksella. Jatkoso-dassa hän oli komppanianpäällikkö, pa-taljoonankomentaja ja esikuntapäällikkö

Puolustusministeri Rudolf Walden  Valok. teoksen
"Rudolf Walden, isänmaan mies" kuvaliitteestä
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Laatokan Karjalassa ja Karjalan Kannak-sella. Hän oli malliesimerkki upseerista,joka omalla toiminnallaan loi alaisiinsavoitonvarman hyökkäyshengen. Esimer-kiksi lokakuussa 1941 Korven komppaniayllätti Muurmannin radan lähellä yli 700neuvostosotilasta. Seuranneessa taistelus-sa vihollinen lyötiin hajalle. Muun joukonuuvuttua Korpi jatkoi hellittämätöntä ta-kaa-ajoa neljän miehensä kanssa joutuenjopa pistoolein käytyyn kaksintaisteluunvenäläisen everstin kanssa. Kahakan seu-rauksena oli 400 surmansa saanutta ja200 vangittua vihollista.

Kenraaliluutnantti Albert Puroma (ent.Bäckman, s.1895, k.1987, ritari nro 96)pestautui nuorena miehenä merille, kun-nes ensimmäinen maailmansota syttyi.Saksalaiset internoivat Venäjän lipun allaseilaavan aluksen, mutta Puroma pääsilivahtamaan ruotsalaiseen alukseen, jokakaapattiin mutta vapautettiin myöhem-min, koska Ruotsi oli puolueeton maa.Saksassa Puroma kuuli jääkärikoulutuk-sesta ja värväytyi mukaan. Vapaussodassahän toimi 4. Jääkärirykmentin joukku-eenjohtajana ja osallistui Viipurin val-taukseen. Talvisodassa hän toimi Viipurin

suojeluskuntapiirin päällikkönä, jossahän omien sanojensa mukana oli ”sota-päällikkö, huoltokomentaja, liikenne-päällikkö, poliisimestari, ylin evakuoija,väestönsuojelija, sairaankuljetusjunienjärjestäjä ja hautausurakoitsija”. Jatko-sodassa lempinimeltään Reikärauta-Pu-roma toimi aluksi jänkäjääkärien JR12:nkomentajana ja lopussa Jääkäriprikaatinkomentajana sekä 6. divisioonan komen-tajana. Mannerheim-ristin perusteluissatodetaan "hänen toimineen koko sodanajan vastuunalaisella paikalla vaikuttaen kerran toisensa jälkeen taidollaanja neuvokkuudellaan ratkaisevasti taistelujen lopputulokseen."
Jalkaväenkenraali Armas-Eino Martolalla (s.1896, k.1986, ritari nro 130) oliylioppilaaksitulonsa jälkeen tähtäimessäteologian kandidaatin tutkinto, muttahän päätyi sotilaskoulutukseen Saksaan.Hän toimi vapaussodassa joukkueenjoh-tajana Lempäälässä, missä haavoittui15.4.1918. Talvisodassa hän toimi esi-kuntapäällikkönä Kotijoukkojen esikun-nassa ja divisioonankomentajana Karja-lan kannaksella. Jatkosodassa hän oli di-visioonan- ja armeijakunnankomentajaKarjalan Kannaksella ja Laatokan Karja-lassa. Hän saavutti sarjan arvokkaita tor-juntavoittoja ja tuotti viholliselle mitäraskaimpia miehistö- ja materiaalitap-pioita. Näihin menestyksiin oli Martolanhenkilökohtaisella panoksella usein rat-kaiseva osuus. Sodan jälkeen Martola ottiMannerheimin pyynnöstä vastaan ulko-ministerin paikan Castrénin hallituksessa– ”Kuten Suomen marsalkka käskee”, oliMartola todennut.
Nämä urheat Mannerheim-ristin ritaritsymboloivat kaikkia maamme vapauttahankkimassa ja puolustamassa olleitaveteraaneja, joita kiitollisina muistamme.Kolmen vapaustaistelumme tulosta aja-tellessa voi kenraali Martolaa mukaillentodeta: Oli viisasta tehdä kuten Suomenmarsalkka käski!

Nina Schleifer

Albert Puroma everstinä kesällä 1944
 Valok. teoksesta "Suomi Sodassa", s. 361
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Kaartin hautausmaa

Vanha alue

Puroma
003-03-0064

Uurnalehto

Uusi alue

Martola
003-01-0014

Lagus
006-02-0022

Korpi
003-09-0120

Oesch
007-01-0015

Walden
006-25-0412

Blick
018-03-0207A

Magnusson
24B-09-0091

Nordgren
24B-02-0023

Nenonen
025-09-0050

Autti
015-26-0175

Brofeldt
001-06-0124

Halsti
007-13-0228

Ripatti
13C-04-0034

Katajainen
28X-03-0001

Pirhonen
027-03-0049

Vuorensola
35X-13-0091

Ehrnroth
39A-02-0001

Toffer
040-21-0964

Janhunen
040-18-0799

Polón
033-10-0235

Lukkari
033-08-0191

Sippola
040-24-1122

Winell
037-08-0230

Mannerheim
041-00-9999

Viikla
036-20-0324

Yhteistyössä Liisa Virangon ja Heikki Hultin kanssa tehtyyn karttaan on merkitty Mannerheimristin
ritareiden haudat Hietaniemen hautausmaalla. Nimen perässä olevasta numerosta selviää tarkka
paikka  esimerkiksi eversti Eino Polónin hauta sijaitsee korttelissa 33 rivillä 10 ja hänen hautansa
järjestysnumero on 235.

Hietaniemen hautausmaa
Mannerheimristin ritareidenhautamuistomerkit

Hietaniemenalue

Vapaussodan
sankarivainajien

hautaalue
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RUOTSIN MAAN
PUOLUSTUKSEN
UUDET
LINJAUKSET
Prikaatikenraali Asko Kilpinen kertoi7.10.2014 lounastilaisuudessamme tuo-reimmat tiedot Ruotsin uusista maan-puolustuksen linjauksista. Ruotsissa onkäynnissä iso puolustusuudistus, kunpuolustusvoimia muovataan vastaamaanuuden ajan haasteisiin. Kilpinen totesi,että Ruotsi alkoi toteuttaa 2000-luvunalussa puolustuksensa kokonaismuutos-ta, jossa ammattiarmeija korvaa täysinvapaaehtoisen asevelvollisuuden. Esityk-sensä tueksi Kilpinen näytti meille mie-lenkiintoisia dioja, jotka hän oli saanutRuotsin sotilasasiamieheltä.
Puolustusvoimien päätehtävä on Kilpisenmukaan ylläpitää valmiutta niin rauhankuin kriisin aikana. Toinen tehtävä onennakoida ja hallita kriisejä. Kolmannek-si puolustusvoimien tulee turvata Ruot-sin toimintavapaus poliittisen tai soti-laallisen painostuksen kohdistuessamaata vastaan. Kilpinen totesi, että jo-kainen maa tulkitsee poliittisen painos-tuksen omalla tavallaan. Tyyppiesimerkkipoliittisesta painostuksesta on Venäjänväite, ettei se ole osallinen Ukrainan soti-laalliseen painostukseen. Neljäs tehtäväon suojata Ruotsin turvallisuutta osallis-tumalla operaatioihin oman maan alu-eella, lähialueella sekä lähialueen ulko-puolella. Lähialue tarkoittaisi esimerkiksiruotsalaisia joukkoja Suomen maaperäl-lä. Tätä asiaa koskevia sopimuksia ei oletehty. Viides tehtävä on alueellisen kos-kemattomuuden turvaaminen ilmassa,maassa ja merillä eli puolustusvoimientulee havaita ja torjua mahdolliset alue-loukkaukset. Kilpinen huomautti, ettäitäinen naapurimme on osoittanut häm-mästyttävää julkeutta kohdistuen sekäSuomeen ja Ruotsiin että Baltian maihin.

Viimeaikaisiin tapahtumiin viitaten Kil-pinen yhtyy kommodori Markus Aarnionmielipiteeseen, että ei ole mitään syytävähätellä Ruotsin kykyä hoitaa tällaistaoperaatiota. Viimeisin vaan ei vähäisintehtävä on viranomaisyhteistyö, esi-merkkinä tulvien torjunta. Vielä pari-kymmentä vuotta sitten yli 100 000 hen-kilöä käsittävä Hemvärnet-joukko hoitiasiaa mallikkaasti. Nykyään joudutaansiirtämään kodinturvajoukkoja Skånestapohjoiseen ja toisin päin.
Kilpinen totesi, että tehtävät ovat siis sa-mat kuin Suomen puolustusvoimilla.Molemmilla on myös yhtälainen pula ra-hasta, vaikka Ruotsin puolustusbudjettion nelinkertainen Suomeen verrattuna.Meillä on vuoden 2015 alussa 250 000henkilön reservi, johon sisältyy noin30 000 rauhanaikaista sotilasta ja soti-lashenkilöä, Ruotsissa vastaavia tehtäviähoitaa 55 000 henkilöä, joista 22 000 onammattisotilasta, 3 000 upseeria, 6 000aliupseeria sekä 12 000 osapäiväistä re-serviupseeria, joilla on mahdollisuuskuuden kuukauden palvelurotaatioon.Loput ovat siviili- ja erikoishenkilöitä.
Luvuissa on huima pudotus noin kymme-nen vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloinRuotsissa oli 20 maavoimien prikaatia. Il-mavoimissakin toimi yli 20 hävittäjälai-vuetta, mikä oli enemmän kuin esim. Län-si-Saksassa. Tuolloin liikekannallepano-vahvuus oli 850 000 miestä eli 10% väes-töstä, ja varustukseen tarvittava jokaiki-nen hihna, kenkäpari ja sukka oli valmiinavarastossa – toisin kuin Suomessa. Kilpi-nen kertoi, että hänen opiskellessaan kol-me vuotta Ruotsin sotakorkeakoulussahänelle näytettiin, miten käyttämättömäs-sä navetassa säilytettiin panssarivaunu-komppanian täydelliset varusteet kaikkineaseineen ja ampumatarvikkeineen.
Puolustusvoimauudistuksessa lähdettiinensin liikkeelle kansainvälisten yhteyk-sien kuntoon saattamisella ja paneuduttiin
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sitten vasta kotimaan tilanteeseen. Ruot-sissa on pitkään pidetty tärkeänä osallis-tua kansainvälisiin kriisinhallintatehtä-viin. Joukkoja liikutellaan ahkerasti ja ul-komaankomennukset ovat henkilöstöllepakollisia. Kilpinen ennustaa, että poliit-tista sopimusta yhteisestä puolustuslii-tosta ei kuitenkaan ikinä saada aikaan,niin erilaisia maat ovat.
Vuonna 2009 Ruotsi olisi kyennyt mobili-soimaan kriisitilanteessa 65 000 henki-löä, joista 30% oli koko ajan valmiudessa.Vuoteen 2019 mennessä on tarkoitus, että50 000 henkilön liikekannallepano onnis-tuisi alle 120 päivässä. Ruotsalaiset ovatKilpisen mukaan realisteja: suoraan rivis-tä kuokan äärestä ei ketään oteta mihin-kään taistelutehtävään. Mekin tarvitsem-me useita viikkoja, jolloin pystymme kou-luttamaan reservin. Kun viime vuosina eiole ollut kertausharjoituksia, tarvitaankuukausi tai kaksi kuukautta, että joukkosaadaan taistelukykyiseksi.
Ruotsin puolustusvoimat koostuvat siisammattisotilaista, varusmiehiä ei otetaenää puolustusvoimiin. Merivoimilla onkäytössään seitsemän korvettia, jotka onvarustettu samoilla ohjuksilla kuin suo-malaiset, seitsemän muuta pinta-alustasekä neljä modernia sukellusvenettä, jotkakäyvät harjoittelemassa USA:ssa, sillä nii-tä ei pystytä paikantamaan. Rannikkojää-käripataljoona harjoittelee 3-4 kertaavuodessa Dragsvikissä. Ilmavoimissa ope-roi neljä JAS-laivuetta, joissa jokaisessaon 20 hävittäjää, kolme lentotukikohtaasekä noin 30 kuljetus- yms. helikopteria,joista osa on samoja kuin meillä Utissa jaosa pienempiä. Maavoimilla on 13 300henkilön iskukärki, seitsemän mekanisoi-tua pataljoonaa, jotka ovat samanlaisiakuin meidän Karjalan prikaatimme, 13pataljoonaa, logistiikkaa, muutama Lapinolosuhteisiin koulutettu jääkäripataljoona,vartio ja sotapoliisi. Johtoportaassa toimiinoin 8 000 koulutettua upseeria ja aliup-seeria, joilla kaikilla on erinomainen

englanninkielentaito. Maa-, meri- ja ilma-voimia johdetaan keskitetysti. Kodintur-vajoukoissa on 22 000 35-40-vuotiastahenkilöä eli 100 000:sta on tultu aika pal-jon alaspäin. Kilpinen totesi, että hurtti-ukot on karsittu pois. Heillä on modernitaseet kotona. Suomessa ollaan menossapaikallisjoukkojen osalta samantapaiseenjärjestelmään, mutta aseita ei aiota mis-sään vaiheessa antaa kotiin, eikä pahem-min muitakaan varusteita.
Kilpinen uskoo ruotsalaisten puolustus-kykyyn silloin, kun he operoivat omillajoukoillaan, jotka ovat erinomaisestikoulutettuja, erittäin hyvin varustettujaja hyvin kielitaitoisia. Eri asia on, riittää-kö se koko Ruotsin puolustamiseen, jostarvetta ilmenee. Tällä hetkellä Ruotsissaollaan siirtämässä panssarivaunuja ja il-matorjuntaa takaisin Gotlantiin ja JAS-hävittäjiä otetaan koipussista esille. AskoKilpinen arvioi, että uudella hallituksellanäyttäisi olevan jonkinlaisena tavoitteenareservin kasvattaminen, vaikka paluuvanhaan järjestelmään on mahdotonta.Tämä tarkoittaa sitä, että alle 35-vuotiai-ta miehiä ruvetaan taas kutsumaan ker-tausharjoituksiin, koska materiaalia javarusteita on edelleen aika isolle joukolle.

Nina Schleifer

Prikaatikenraali Asko Kilpinen
 Valok. Nina Schleifer
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KUKA PIIRSI ALOKAS
MONNIN SEIKKAILUT?

Runsas vuosi sitten serkkuni Ahtivaimoineen kävi onnittelemassa65-vuotiasta. Kukkakimpun kor-tiksi oli kiinnitetty vanha sotavuosienpostikortti. Siinä muikeailmeinen alokasojentaa ruusukimpun ja esittää "sotilaalli-simmat onnittelut". Kasarmin pihalla lie-huu Suomen valtiolippu. Oikeassa alakul-massa on signeeraus: sJ 40. Kortin onpainanut helsinkiläinen Kuvahankinta Oy.

Isäni kuoli 20 vuotta sitten. Vasta tänäsyksynä kävin läpi hänen asiakirjojaan.Aivan yllättäen niistä löytyi kaksi arkis-tokansiollista alokas Monnin seikkailuja.Soitin serkulleni ja kysyin, mistä hän olisaamani kortin löytänyt? Ahti kertoi löy-täneensä isänsä jäämistöstä kaksi pahvi-laatikollista erilaisia sotilasaiheisia posti-kortteja.

Sanoin, että minulla on nyt pöydällänikansiollinen noiden postikorttien alku-peräispiirroksia ja painolaattoja. Lisäksion iso kasa "Juhanin" erinomaisia tussi-piirroksia, joita ei varmaankaan ole jul-kaistu. Kaikissa on merkintä: sJ 40. Toi-sessa kansiossa on 43 Juhanin piirtämääja kertomaa sarjakuvaa Monnista. Jokai-sen sarjakuvan kääntöpuolella on leijo-navaakunainen tarkastusleima kesältä1945. Kansikuvassa Monni tervehtii ka-piaista lakkiaan nostaen. Kapiaisen vyö-hön on kiinnitetty hintalappu 15,- .Tietoaei ole, julkaistiinko tuo humoristinensarjakuvakirja vai lopahtiko kiinnostussodan päättymiseen.
Harisen, Lindgrenin ja Nordbergin ko-koamassa kirjassa: "Talvisodan Ässäryk-mentti" on taiteilija Asmo Alhon piirrok-sia Ässä-rykmentin vaiheista. Noissapiirroksissa kaikuvat Narvan Marssin ka-malat sävelet. Ilmeisesti setäni ja isänihalusivat huumorin keinoin keventää ko-tijoukkojen huolia rintaman paineista.Useassa joulukortissa osoitettiin toisaaltaymmärrystä kotirintaman vaikealle tilan-teelle, kun siellä puolestaan kamppailtiinostokuponkien kanssa.
Setäni hoiti kuvalaatat ja filmit ja isänikustannustoimen. Mutta kuka oli tämäerinomainen piirtäjä Juhani? sJ tarkoit-tanee Ässä-rykmentissä palvelevaa Juha-nia, s kun oli ässäläisten merkki. Mitenhänen uransa mahtoi edetä?
Isämme eivät näistä koskaan puhuneet,mutta ilmeisesti "Monnin touhut" toivatmolemmille nostetta sodan jälkeen. Setä-ni leikkasi Suomi Filmin kultakaudenelokuvat ja perusti myöhemmin valoku-vaamon Mikonkadulle Nikolajeffin ta-loon, jossa on nykyisin Casino. Isänimuisti usein mainita, että hän jakoi työ-huoneen WSOY:llä Mika Waltarin kanssa.



25

Setäni toimi tk-kuvaajana Karjalan Kan-naksella ja Lapissa. Hänen valokuvissaanei ole huumorilla sijaa. Isäni kolusi Kar-jalan Kannasta Ässä-rykmentin mukana."Uuraan kirjakaupasta evakuoitiin omaankäyttöön sivistyssanakirja ja Syvärin voi-malaitoksen alajuoksulta kalastettiin ai-kanaan lohia." Pääasiassa kai tuhottiinkäskystä kaikki, mitä eteen tuli. Ei siinä-kään ole huumorilla sijaa. Mutta piirtäjäJuhani toi heille kaivattua mielen keven-nystä, jota he halusivat jakaa muillekin,kun sopiva tilanne koitti. Näin arvelen.Sotamuistoja ei sekään pystynyt tuhoa-maan. Setäni varustautui viimeiset elin-vuotensa seuraavaan sotaan ja isäni tais-teli sodan painajaisten kanssa yöpukunsahiessä vielä yli 70-vuotiaana.
Markus Uomala

Lehtemme toivottaa
kaikille lukijoilleen

lämpöistä joulun aikaa
ja

valoisaa uutta vuotta
oheisen sJ:n piirtämän

joulukortin myötä.
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n syyskokous pidetäänkeskiviikkona 26.11.2014 klo 18.30 HelsinginVäestönsuojelumuseossa. Kahvitarjoilu.
Esityslista:1. Kokouksen avaus2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus3. Kokouksen järjestäytyminen4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen5. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen6. Jäsen-, liittymis- ja kannatusmaksujen suuruudesta päättäminen7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 20158. Uusien jäsenten valinta hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiehiensä valinta10. Kunnianosoitukset11. Jäsenkyselyn tulokset12. Kokouksen päättäminen
Hallitus

KUTSU YHDISTYKSEN TAMMISUNNUNTAIN JUHLAAN

Tervetuloa juhlimaan tammisunnuntaitakeskiviikkona 28.1.2015 klo 18Ostrobotnian Chydenia-kabinettiin.
Juhlapuheen pitää kauppatieteidenmaisteri Jari Oksmanaiheenaan Helsinki 1918.Ohjelmassa on lisäksi tervehdyspuhe,vainajiemme muistaminen sekä musiikkia.Illalliseksi nautimme paistibuffetin herkkuja kuohuviinilasin kera.

Tumma puku ja suuret kunniamerkit.
Pyydämme ystävällisesti, että ilmoittaudutte sitovasti Sirkka Valkjärvelleviimeistään 20.1.2015 ja maksatte illallisen hinnan 36 eur yhdistyksemmeNordean tilille FI45 1299 3000 0798 81 viitenumerolla 1009.

Hallitus
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Varainhoitaja tiedottaa
Yhdistyksen pankkitili:
FI45 1299 3000 0798 81
Viitenumerot:
1009 Tammisunnuntain juhla
1122 Kirjat ja muut myyntiartikkelit
2040 Jäsenmaksut (26 eur vuonna 2014)

Vapaussodan Helsingin seudun
perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Markus UomalaOmenamäenkatu 5 C 37, 00990 Helsinkipuh. 0400 709 323s-posti: markus.uomala@netti.fi
Varapuheenjohtaja Juhani VirtanenSeitsemänmiehenkatu 29, as. 18,

s-posti: juhani.virtanen@pp9.inet.fi
Varainhoitaja Anton Eskola

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

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

s-posti: mlampen@welho.com
Jäsen Sirkka ValkjärviTilaisuuksien käytännön järjestelyt jailmoittautumiset tilaisuuksiin

s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com
Jäsen Anja VossJäsenposti

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

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

Jääkäriliikkeen
satavuotisjuhlakonsertti

JÄÄKÄRIN TIE
Torstaina 20.11.2014 klo 19

Finlandiatalossa
Kaartin soittokuntaa johtaa

musiikkimajuri Jyrki Koskinen,
solisteina mm. Angelika Klas

ja Mikael Konttinen.
Mukana myös Kaaderilaulajat

Matti Orlamon johdolla.
Liput á 27 eur myynnissäLippupalvelussa



Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä
Yhteiskuljetus bussilla (hinta 20 eur/henkilö) lähtee Marskin patsaalta
klo 10.45. Kunnianosoitus Järjestyslipuston muistokivellä klo 12, sen
jälkeen kunnianosoitus Vapaussodan muistomerkillä Porvoon tuomiokirkon
pihalla. Omakustanteisen lounaan nautimme Porvoossa. Ilmoittautumiset
Sirkka Valkjärvelle (puh. 050 432 0838) viimeistään maanantaina 10.11.
Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen virallinen syyskokous pidetään Väestönsuojelumuseossa
(Siltavuorenranta 16) klo 18.30, ks. kutsu sivulla 26.
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset
Itsenäisyyspäivänä kokoonnumme kunnianosoituksiin Vanhankirkon
puistossa klo 12.
Lounasluento klo 12.30: Salpalinja
Vapaussodan Imatran Seudun Perinneyhdistyksen puheenjohtaja
Jorma K.O. Ignatius esitelmöi Salpalinjasta. Ilmoittautumiset Sirkka
Valkjärvelle (puh. 050 432 0838) viimeistään perjantaina 5.12.
Tammisunnuntain kunnianosoitukset
Tammisunnuntaina kokoonnumme kunnianosoituksiin Vanhankirkon
puistossa klo 12.
Tammisunnuntain juhla
Vietämme Tammisunnuntain juhlaa Ostrobotniassa klo 18. Juhlapuheen
pitää kauppatieteiden maisteri Jari Oksman aiheenaan Helsinki 1918,
ks. kutsu ja ilmoittautumisohjeet sivulla 26.
Lounasluento klo 12.30: Oeschin suvun tarina
Filosofian tohtori Klaus Oesch kertoo sukunsa vaikutuksesta Suomen
historian käänteisiin. Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle (puh. 050 432 0838)
viimeistään perjantaina 13.2.

Ma 17.11.

Ke 26.11.

La 6.12

Ti 9.12.

Ke 28.1.

Ke 28.1.

Ti 17.2.

TULEVAA OHJELMAA

Lounasluennot järjestetään Ostrobotnian Chydeniakabinetissa (Museokatu 10).
Tilaisuuden aluksi kuuntelemme Jääkärimarssin, sen jälkeen on esitelmän, kysymysten
ja keskustelun aika ennen yhteistä lounasta (omakustannushinta noin 26 €).
Kuullos pyhä vala lauletaan myöhemmin, mutta yhdessäolo voi jatkua.




