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Palveluspaikalta

SANAN SÄILÄ

E

konomi Irmeli Lehtonen otti meihin yhteyttä ja kertoi haluavansa
luovuttaa yhdistyksellemme vapaussotaa koskevaa aineistoa. Aineistoon
kuului lehtileikkeiden lisäksi Torsten
Lindbergin teos Suinulan murhenäytelmä, Kaarlo Castrenin teos Punaisten
hirmutyöt vapaussodan aikana sekä Eino Leinon runoja ja teos Helsingin valloitus. Hänen toiveensa oli luovuttaa kirjat
hyviin käsiin, koska hän on jo suhteellisen iäkäs eikä halua, että ne joutuisivat
kaatopaikalle hänen jälkeensä. Lehtonen
katsoi, että yhdistyksellämme olisi paremmat mahdollisuudet tavoittaa esimerkiksi asiasta kiinnostunut tutkija varsinkin, kun ”kyniä jo hiotaan vuosia 20172018 silmällä pitäen”.

paikkaan, mistä kiinnostuneet tarvittaessa aineiston käsiinsä saisivat. Otamme
mielellämme vastaan teidän ideoitanne.
Meille tarjoutui mielenkiintoinen tilaisuus
päästä luennoimaan vapaussodasta Kulosaaren koulun kahdeksasluokkalaisille.
Valmistellessamme esitystä perehdyimme
Internet’istä opetushallinnon sivuilta löytyvään verkko-opetusmateriaaliin. On
merkille pantavaa, miten vähän siinä aineistossa pohditaan vapaussotaamme johtanutta bolševikkiagitointia ja bolševikkien ratkaisevaa osuutta punaisten sodan
johdossa. Suomen itsenäistyminen sekoitetaan itsenäisyysjulistukseen, ja pidetään
yllä myyttiä siitä, että Lenin lahjoitti Suomelle itsenäisyyden. Aineistosta ei tule
ilmi vapaussodan olleen edellytys Suomen
todelliselle itsenäistymiselle.
Suomen itsenäistymiseen johtaneiden
tapahtumien 100-vuotisjuhlavuodet ovat
alkaneet 2014 ja jatkuvat aina vuoteen
2020. Koska toimittajien, poliitikkojen ja
virkamiesten kannanotoissa on ilmennyt
tietämättömyydestä johtuneita asiavirheitä, olemme koonneet itsenäistymisvaiheita ja vapaussotaa käsittelevän luettelon
tosiasioista, kuten viime lehdessä totesimme. Julkaisemme sen kokonaisuudessaan tämän lehden lopussa.

Ekonomi Irmeli Lehtonen
– Valok. Nina Schleifer

Irmeli Lehtonen osui asian ytimeen - miten säilyttää ikääntyvien asianharrastajien arvokasta materiaalia tuleville sukupolville? Olemme pohtineet samaa yhdistyksen hallituksessa, ja olemme selvittämässä
mahdollisuuksia
vapaussotaaiheisen kirjastonurkkauksen tai kirjahyllyn perustamista johonkin sellaiseen

Koostetta laatiessamme pidimme mielessä seuraavat periaatteet:
• Vuosina 1914-1920 käytiin itsenäisyystaistelu, jonka osa vapaussota oli.
• Historialliselta merkitykseltään sota
oli ennen kaikkea vapaussota – muut
nimet pyrkivät hyödyntämään ihmisten tunteita ja kieltämään faktat, sillä
onhan hävinneen osapuolen vaikeaa
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tunnustaa toimineensa itsenäisyyttä
vastaan.
Sisällissota on väärä termi (kts. faktat), vaikka vapaussodassa oli myös
punakapinan tai kansalaissodan (Leninin termi) piirteitä suomalaisten
keskinäisen välienselvittelyn takia.
Jokaisessa maassa on omat sankaritarinansa – talvi- ja jatkosota ovat tuttuja suurelle yleisölle, mutta myös vapaussodan sankaritarinat ansaitsevat tulla tunnetuiksi.
Talvi- ja jatkosota ovat jatkoa vapaussodalle, sillä kyse oli edelleen itsenäisen valtion olemassaolosta, ja poliitikot ja sodan johto olivat enimmäkseen
samoja.
Vastustajat olivat bolševikkeja, niin
kuin Leninin kätyrit muissakin maissa
I maailmansodan aikoihin; bolševikit
ovat nykypäivänä vähintään yhtä tuomittavia kuin natsit.
Valkoinen armeija oli Suomen tasavallan hallituksen armeija. Valkokaartinimitys antaa väärän kuvan sodan oikeutuksesta, syistä ja seurauksista, sillä
rinnastus punakaartiin antaa punaisten
laittomille joukoille laillisuuden leiman.
”Porvarit vs. työläiset” on Leninin
luokkasodan mukainen asetelma ja
siksi paremmat termit ovat ”parlamentarismin kannattajat” vs. ”bolševikit” tai ”vallankumoukselliset” tai
”työväen diktatuurin kannattajat”.
”Vakaumuksensa puolesta taistelleet/kaatuneet” eli ilmaisu jota punaisista usein käytetään, on vapaussoturien kannalta loukkaava, sillä vapaussoturien vakaumus perustui laillisuuteen, parlamentarismiin ja Suomen
vapauttamiseen kun taas punaisten
vakaumus perustui luokkasotaan.
Ei riittänyt, että sos.dem. oli suurin
puolue lokakuun 1917 vaalien jälkeen
(92 edustajaa), vaan suuri osa jäsenistä liittyi kapinaan, vaikka kaikki puolueen yhteiskuntapoliittiset tavoitteet
olisi saavutettu laillistakin tietä.

• Myös maltillisten sosialidemokraatti-

en joukossa oli sellaisia (Väinö Tanner, Arvo Tuominen yms.), jotka ovat
myöhemmin todenneet, että punaisten
tappio oli Suomen tulevaisuuden kannalta myönteinen asia. Mauno Koivistokin oli sitä mieltä, että punaisten
voitto olisi vienyt Suomen osaksi Neuvostoliittoa.
• Suurmiesten - kuten Mannerheimin,
Arvo Ylpön, Eino Leinon, Mika Waltarin, Jean Sibeliuksen ja Akseli GallenKallelan - mielestä kyseessä oli yksiselitteisesti vapaussota ja heidän mielipiteensä on tuotava esiin.
Toivomme, että tästä koosteesta on apua
kaikille, jotka sanan säilän avulla pyrkivät
oikomaan julkisuudessa esiintyviä virheellisiä käsityksiä. Sanan säilää ovat
käyttäneet menestyksellisesti kansamme
eturivin kirjailijat ja runoilijat niin itsenäistymisen alkuvaiheissa kuin myöhemminkin.
Sivuilla 14-15 on artikkeli eräästä heistä:
V.A. Koskenniemestä. Koskenniemi pohti
Martti Häikiön kirjoittaman V.A. Koskenniemi – suomalainen klassikko –teoksen
mukaan Uusi Päivä –lehdessä toukokuun
alussa 1918 painetun ja puhutun sanan
valtaa otsikolla ”Sanojen Taikamahti”.
Hän mietti, kuinka Suomeen on voinut
syntyä ”se punainen joukkoliike, jolla
hulluudessa ja verenhimoisessa raivossa
ei ole mitään vertaistaan kansamme historiassa”. Hän näki joukkoliikkeen syyksi
häikäilemättömän ja rikollisen kiihotuksen sosialistipuolueessa, ja varsinkin sen
sanomalehdistössä: ”Vuosikausia systemaattisesti, eduskuntalavan, sanomalehdistön, iltamien ja kokouksien retoriikalla kiihotetut joukot eivät mitään halua hartaammin kuin toimia niiden oppilauselmien, niiden sanojen ja uskonkappaleiden mukaan, joita niihin on suggeroitu.”

Samaa suggeroivien sanojen taikamahtia
me näemme tässä sisällissotamantrassa,
jota tapaa kaikkialla.
Onneksi on vastavoimiakin. Tänä vuonna
on Suomessa juhlittu kahta Suomen kansallisen heräämisen kannalta merkittävää
taitelijaa: Akseli Gallen-Kallelaa ja Jean
Sibeliusta. Myös yhdistyksemme syksyn
lounasluennot keskittyvät heihin. Lokakuussa tutustuimme Gallen-Kallelaan

kunniamerkkien suunnittelijana, ja joulukuun 8. päivänä – Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä – pääsemme kuuntelemaan
esitystä Sibelius juhlassa ja arjessa.
Joulukuu on Suomessa myös muiden juhlien aikaa. Toivotamme kaikille lukijoillemme juhlavaa itsenäisyyspäivää, rauhallista joulua ja mitä parhainta uutta vuotta!
Jyrki Uutela ja Nina Schleifer

SYYSRETKI MARSKIN MAJALLE

A

urinkoisena tiistaiaamuna 15. syyskuuta iloinen retkiseurueemme
matkusti Liisa Virangon toimiessa
tomerana matkanjohtajana tilausbussilla
Marskin majalle Lopelle oppaamme Heikki Hultin esitellessä asiantuntevasti ikkunoista avautuvaa maisemaa erityisesti Hyvinkään kohdalla. Paljon on sotahistoriallisesti mielenkiintoista tapahtunut näilläkin seuduilla varsinkin vapaussodan aikana.
Hult pohjusti meille myös Marskin majan
historiaa. Talvella 1942 14. divisioonan
komentaja kenraali Erkki J. Raappana sai
idean, että Mannerheimille rakennetaan
75-vuotissyntymäpäivälahjaksi metsästysmaja, marsalkkahan oli metsämies ja luonnon ystävä. Raappana antoi suunnittelutehtävän divisioonassa palvelevalle luutnantti Eino Pitkäselle, joka oli arkkitehti.
Samalla hän antoi käskyn etsiä 12-18 metrin pituisia ja 7-10 tuuman paksuisia kelohonkia. Kahdessa viikossa kaadettiin melkein 350 tällaista runkoa. Työ oli tarkkaa:
kirveen terän jälkiä ei runkoihin haluttu
jäävän, ja oksatkin katkottiin kirveen hamarapuolella. Hollihirreksi valittiin korkkiruuvimaisesti kiertynyt 420-vuosirenkainen ikihonka, joka yhä edelleen taipumatta

kannattelee majan kattoa. Tukit toimitettiin ensin hevosten vetäminä ja sitten ammuslastissa olleiden armeijan kuormaautojen paluukuljetuksina valitulle rakennuspaikalle Keihäsniemeen.
Raappana halusi myös, että jokaisesta
noin 50 komppaniasta valittiin muutama
mies rakentamaan majaa, jotta maja ei
olisi vain hänen lahjansa vaan koko divisioonan 14 000 miehen lahja. Huolellisesti rakennettu maja, jossa oli tilava pirtti vuolukivitakkoineen, marsalkan makuuhuone, adjutantin huone, avokuisti,
keittiö sekä emännän ja lähetin tilat, valmistui sotilaallisen täsmällisesti 4.6.1942.
Kesällä 1944, kun oli selvästi näkyvissä,
että Itä-Karjalasta vetäydytään, Raappana
antoi käskyn: puretaan maja, numeroidaan hirret, pakataan irtaimisto huolellisesti ja siirretään ne Joensuun lähistölle.
Uusi paikka majalle löytyi Lopelta Punelia-järven rannalta. Alueen myivät Leppäniemen kartanon omistajat Saara ja
Paavo Kassari 10 000 silloisella markalla,
joskaan nämä eivät tiettävästi ikinä lunastaneet shekkiä, sillä heidän alkuperäinen ajatuksensa oli ollut lahjoittaa maaalue Mannerheimille.
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Kun rakennustöiden piti alkaa Lopella,
havaittiin, että kellään ei ollut tietoa hirsien olinpaikasta. Lopulta ne löytyivät
Kylälahden aseman lähistöltä tervahuovalla peitettyinä. Sama rakennusmestari,
joka oli ollut pystyttämässä majaa Vienan
Karjalassa, johti jälleenrakennustöitä.

Hultin mukaan divisioonan rintamaalueen leveys oli yleensä noin 15 km, Aunuksessa 30 km ja täällä Rukajärven
suunnalla jopa 200 km. Raappana keskitti päävoimat kapeahkolle alueelle, jonka
ympärille levittäytyi pohjoisessa ja etelässä 5-10 km päähän vihollisesta noin 50
erillisiä kenttävartiotukikohtaa, jonka
miehistössä oli 15-20 miestä. Tukikohdilla oli ympyräpuolustus poteroineen ja
majoituskorsuineen, ja ne suojattiin miinoitteilla ja piikkilankaesteillä.

Marsalkka metsästysmajan rakennuksia pystyttävien rajajääkärien keskuudessa Lopella
2.6.1945. Marsalkka eturivissä oikealla, kuvan
keskellä kenraalimajuri Erkki Raappana. - Valok.
Marskin majan kokoelma

Maja luovutettiin Mannerheimille kesällä
1945. Vastaanottaessaan avaimet Mannerheim sanoi: ”Oma tupa, oma lupa”.
Kyseessä oli siihen mennessä ensimmäinen hänen omistuksessaan oleva talo.
Mannerheimille annettiin syntymäpäivälahjaksi myös karjalankarhukoiran pentu,
jolle annettiin nimeksi Sisu. Mannerheim
kieltäytyi ottamasta sitä ilmaiseksi vastaan, joten Sisu myytiin Mannerheimille
yhdellä markalla.
Lopella sijaitsevan Marskin majan ympäristöön on rakennettu 1990-luvulla Sisun
mukaan Sisulaksi nimetty tukikohta, joka
on kopio Raappanan joukkojen Vienan
asumattomiin korpiin pystyttämistä kenttävartiotukikohdista. Kesällä 1941 14. divisioona oli saanut tehtäväkseen katkaista
Muurmannin rata ja oli edennyt yli 200
km Neuvostoliiton puolelle. Syksyn mittaan Päämaja kuitenkin kielsi suurpoliittisista syistä radan pysyvän katkaisemisen.
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Asiantunteva oppaamme Heikki Hult sekä
ravintoloitsija Teuvo Zetterman Marskin majan
edustalla - Valok. Nina Schleifer

Marskin majan yhteydessä olevaa tilausravintolaa ja majoituspalveluita hoitaa
Majan Herrat Oy, jota vierailumme aikana edusti Teuvo Zetterman. Hän totesi
leikkisästi asuneensa paikalla yli 30 vuotta
Mannerheimin kanssa ja saattaisi olla se
kuudes tai seitsemäs persoona, jonka
kanssa Mannerheim olisi voinut tehdä
sinunkaupat.
Lounaan aluksi opettelimme Marskin
ryypyn oikeaoppista nauttimista: tilaisuuden isäntä (tällä kertaa emäntä Liisa
Viranko) antaa luvan ottaa ensimmäisen
siemauksen. Lasi pitää nostaa pöydästä
etusormen ja peukalon avulla pikkurilli
kippurassa. Se tulee kohottaa piripintaan
täytettynä huulille reilusti kyynärpäätä
vartalosta ylös nostaen, jolloin mahdolliset
valumavahingot eivät päädy hihansuun

sisään. Katse kohdistetaan vastapäätä istuvaan, ja ilmeen tulee olla totinen, jotta
käsi pysyy vakaana. Yleensä lasi tyhjennetään kolmella pienellä siemauksella.
Kenraali Adolf Ehrnroth ihmetteli toisinaan Marskin ryypyn saamaa suurta
huomiota. Hän totesi, että marsalkka teki
sota-aikana paljon muuta suurempaa
kuin ryyppäsi. Kun lasin pohjalla oli
eräässä tilaisuudessa vain tilkka jäljellä,
Ehrnroothin kerrotaan sanoneen: ”Otetaanpa ryyppy pois. Jos tämä lämpenee
niin tätä ei sikakaan juo vinkumatta.”

Varsinaisen Marskin majan puolella on
1960-luvulta alkaen syöty kerran vuodessa tällaista samanlaista ateriaa. Majalla
järjestetään edelleen toukokuun loppupuolella tilaisuus, jonka nimi on Marsalkan lounas. Isäntänä toimii majayhdistyksen puheenjohtaja, ja kutsu lähetetään
aina ensimmäiseksi puolustusvoimain
ylipäällikölle eli tasavallan presidentille ja
sen jälkeen seuraaville keskeisille valtiovallan ja puolustusvoimain edustajille.
Zetterman kertoi myös Marsalkan aikaisista pöytätavoista. Nuorempi adjutantti
antoi yleiset käyttäytymisohjeet arvoon ja
säätyyn katsomatta jokaiselle ensikertalaiselle viimeistään eteistiloissa. Viisi asiaa oli kielletty marsalkan ruokailun aikana:
pöydästä ei saanut poistua ennen jälkiruokakattausta, tuhmia juttuja ei saanut
kertoa, työasioita ei saanut käsitellä ruokalautasten äärellä, tupakointi ei ollut
sallittua ruokapöydässä eikä kyynärpäitä
saanut nostaa pöydälle.

Salme Tuovio ja Kaarina Lindberg kauniisti
katetun juhlapöydän ääressä. Kattauksessa on
aitoja Lotta Svärd –lautasia pääasiassa 193040 –luvuilta sekä hopeisia suojeluskuntapalkintolusikoita. Servettitaitos on muisto marsalkan
kesäpäähineestä, suikasta. – Valok. Nina Schleifer

Monen monituista muuta hauskaa anekdoottia ja mielenkiintoista yksityiskohtaa
saimme kuulla tämän vierailumme aikana. Kiitos oppaamme Heikki Hult ja
emäntämme Liisa Viranko! Tunnelmaa ei
kuitenkaan näin paperilla voi välittää – se
täytyy itse kokea.

Ruoaksi nautimme herkullisen Marskin
perinnelounaan: alkupalaksi karjalanpiiraita munavoin kera, pääruoaksi suussa
sulavaa lampaansatulaa ja itse tehtyä
minttukastiketta pariisinperunoiden ja
vihannesten kera. Jälkiruokana oli ohukaisia ryyditettynä lakkahillolla ja kermavaahdolla. Lounaan huipennuksena kohotimme perinteisen punaviinimaljan
Suomen Marsalkalle seisaalle nousten
kunnianarvoisan veteraanimme ja Marskin soturin Paul Vossin kehotussanoin.

Suosittelenkin kaikille niille, jotka eivät
vielä Marskin majalla ole käyneet, vierailua vaikkapa ensi kesänä tähän upeaan
kohteeseen. Marskin Maja on avoinna
ryhmille tilauksesta ympäri vuoden. Yksittäisille matkailijoille museoalue on
avoinna juhannusaattoa lukuun ottamatta 1.6. - 15.8. tiistaista sunnuntaihin kello
11-17. Avoinnaoloaikana on opas paikalla
ja tilausravintolassa kahvilapalvelut, ja
sunnuntaisin lisäksi lounas noutopöydästä kello 12-15.
Nina Schleifer
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GALLEN-KALLELA KUNNIAMERKKIEN
SUUNNITTELIJANA

F

ilosofian tohtori Antti Matikkala
kertoi tiistaina 6.10.2015 runsaan
ja mielenkiintoisen kuvamateriaalin siivittämänä 150-vuotisjuhlavuotta
viettävästä Axel Gallen-Kallelasta kunniamerkkien suunnittelijana. Antti Matikkala oli mitä parhain henkilö johdattelemaan meitä tähän kiehtovaan aiheeseen, onhan hän ollut jo pienestä pojasta
asti kiinnostunut kunniamerkeistä, väitellyt englantilaisesta palkitsemisjärjestelmästä Cambridgen yliopistossa ja saavuttanut
kansainvälistä mainetta heraldiikan ja
kunniamerkkien asiantuntijana.

väkivalta alkaisi. Taiteilijan Jorma-pojan
astuttua huoneeseen molemmat kädet takin taskuissa punaiset kohottivat kätensä
ylös ja poistuivat.
Seuraavana päivänä Akseli ja Jorma Gallen-Kallela lähtivät pyrkimään valkoiseen
Suomeen Haapamäelle. He saivat majapaikan Haapamäen asemapäällikkö Solmu
Jokipaltion virka-asunnosta. Eversti Pekka
Jokipaltio on myöhemmin muistellut, miten Gallen-Kallela oli istunut isäntänsä
kanssa totilasin ääressä sikaria poltellen
aamukuuteen asti ja innostunut hahmottelemaan ensimmäistä kunniamerkkiä.
Tästä tapahtumasta – ja muista GallenKallelan suunnittelemiin kunniamerkkeihin liittyvistä mielenkiintoisista asioista
on Antti Matikkala kirjoittanut Ritarikuntien internet-sivuille seuraavan tiivistelmän:

Filosofian tohtori Antti Matikkala – Valok. Nina
Schleifer

Matikkala aloitti esityksensä kertomalla,
kuinka joukko punakaartilaisia tunkeutui
taiteilijan erämaa-ateljeeseen Kalelaan
Ruovedellä vaatien talon isäntää luovuttamaan ampuma-aseensa kuolemantuomion
uhalla. Gallen-Kallela kieltäytyi antamasta
aseita muutoin kuin väkivallan kautta kehottaen heitä ilmoittamaan, koska tämä
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Hahmotelma Suomen Ruusun Kunniakunnasta
– Valok. Antti Matikkalan kokoelma

Axel Gallen-Kallelan rooli suomalaisten
kunniamerkkien suunnittelussa oli keskeinen.
Ensimmäisen
hahmotelman
"Suomen Ruusun Kunniakunnasta" Gallen-Kallela piirsi savukerasian kanteen
Haapamäen asemalla 2.2.1918. Samalla
Gallen-Kallela kirjoitti lähettämättä jääneen kirjeen, jossa hän ehdotti kunnia-

merkin perustamista "Suomen Armeijan
sotakuntoisuuden ja äärimmäisen urhoollisuuden ja harvinaisten ratkaisevien sankaritekojen tunnustukseksi".
Ylipäällikkö Mannerheimin käskystä ja
hänen yksityiskohtaisessa ohjauksessaan
Gallen-Kallela suunnitteli 1918 Vapaudenristit ja Vapaudenmitalit ja hoiti niiden tilauksen Berliinistä ja Tukholmasta.
Gallen-Kallelan varhaisissa luonnoksissa
hallitsevana aiheena ollut heraldinen ruusu sijoittui Vapaudenristien keskikuvioksi. Karjalan vaakunan käsivarsien yhdistäminen Vapaudenristiin oli Mannerheimin oma idea.
Kun Mannerheim valtionhoitajana tammikuussa 1919 lopetti Vapaudenristien
antamisen, Gallen-Kallela sai tehtäväkseen suunnitella nopeasti uuden ritarikunnan kunniamerkit.

viona. Ristin sakaroiden väliin GallenKallela sijoitti nousevat Suomen leijonat.
Gallen-Kallelan suunnittelutehtävät jatkuivat hänen toimiessaan valtionhoitaja
Mannerheimin ensimmäisenä adjutanttina maaliskuusta 1919 alkaen. GallenKallelan piirros "Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan merkki miekkoineen
sotilaallisia ansioita varten" sai valtionhoitajan vahvistuksen 12.7.1919. Valtionhoitajakautensa lopulla, 18.7.1919, Mannerheim antoi Gallen-Kallelalle sekä professorin arvonimen että nimitti hänet
Suomen Valkoisen Ruusun II luokan komentajaksi. I luokan komentajaksi Gallen-Kallela nimitettiin toukokuussa 1928.
Vuosina 1928–1930 suunniteltiin uuden
sotilasansioritarikunnan, Kalevan Miekan
ritarikunnan, perustamista. Mannerheim
ei tällä kertaa ollut ohjaamassa suunnittelutyötä vaan Gallen-Kallela sai vapaasti
toteuttaa omalaatuista kansallisromanttista tyyliään laatiessaan piirrokset ritarikunnan kunniamerkeistä. Ne poikkeavatkin täysin Vapaudenristeistä ja Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkeistä. Kalevan Miekan ritarikuntaa
ei lopulta perustettu, mutta muistona siitä 1977 perustetun Sotilasansiomitalin
kääntöpuolella on Gallen-Kallelan piirroksiin pohjautuva liekehtivä miekka.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniaviitan hahmotelmia
- Valok. Antti Matikkalan kokoelma

Ensimmäisten kunniamerkkien tuli olla
valmiina jo Mannerheimin 12.2.1919 alkanutta Tukholman-vierailua varten. Gallen-Kallela palasi ruusuaiheeseen ja uusi
ritarikunta sai nimekseen Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta. Ritarikuntaristin perusmuodoksi tuli Vapaudenristin
korkeimpien luokkien tapaan valkoemaloitu yrjönristi ruusun säilyessä keskiku-

Vas. Gallen-Kallelan suunnitelma Kalevan
Miekan ritarikunnan suurristin tähdeksi ansiomiekkain kera, oik. Sotilasansiomitalin kääntöpuoli – Valok. Antti Matikkalan kokoelma
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VAPAUSSOTURI HILDING JÖNSSON –
KAVERIA EI JÄTETÄ

H

ilding Jönsson syntyi vuonna
1892 Ruotsissa Alnön saaressa
Sundsvallin lähellä. Hän muutti
vanhempiensa ja seitsemän sisaruksensa
kanssa Suomeen vuosisadan alussa, kun
hänen isänsä pyydettiin ”oppimestariksi ”
Helsingin Sörnäisiin käynnistettävälle
sahalle – ja sieltä edelleen Paloheimon
sahalle Riihimäelle.
Hilding Jönsson kävi Hämeenlinnassa
ruotsalaista yhteiskoulua matkustaen junalla aamuin ja illoin Riihimäen ja Hämeenlinnan väliä. Hämeenlinnaan oli
tuolloin sijoitettuna venäläistä sotaväkeä,
ja kenraalikuvernööri Bobrikov piti Suomea rautaisessa otteessaan. Näinä koulupoikavuosina Jönssonissa kehittyi voimakas isänmaallinen henki sekä vastenmielisyys sortajia kohtaan.

Hilding Jönsson sai käydä koulua vain
neljä luokkaa, jotka hän etevänä oppilaana suoritti kolmessa vuodessa. Opettajien
lähetystö oli yrittänyt ylipuhua Jönssonin
isää, että poika saisi jatkaa opiskelujaan
luvaten jopa kustantaa koulunkäynnin,
mutta isän mielestä tärkeämpää oli hankkia ammatti.

Suomen vapaussota. Hän valitsi jälkimmäisen.
Jönsson saapui Suomeen tammikuussa
1918 yhdessä Martin Ekströmin kanssa ja
ilmoittautui vapaaehtoisena Vaasan rykmenttiin. Ekström kertoo tilanteesta Pietarsaaresta kotiin lähettämässään kirjeessä 25.2.1918: ”Huomenna lähden täältä
rintamalle 1. kranaatinheitinpatterin
päällikkönä. Alaiseni ovat tulta ja tappuraa, kuten kaikki suomalaiset tällä puolen rintamaa. He tietävät, mistä on kysymys ja heidän asiansa on oikeutettu.
Isänmaa ja hengenheimolaiset etelässä
pitää pelastaa, ja olen varma, että jokainen mies on valmis taistelemaan viimeiseen veripisaraan asian puolesta. Olisi
epäinhimillistä olla tempautumatta mukaan niin voimakkaaseen tunnevyöryyn
jossa Suomen kansa tällä hetkellä on.
Sellainen tahto uhrata kaikkensa saa
kaiken muun näyttämään toisarvoiselta.
Arkipäivän lahjoittajat ja hyväntekijät
kalpenevat näiden valkoisia käsivarsinauhoja kantavien miesten rinnalla. ”Eikö mennä jo” – on kuulunut joka suusta
viime päivinä. Ja kuten sanottua, huomenna lähdemme, ja voitamme vaikkakin kalliilla hinnalla.”

Jönssonin työura alkoi näin ollen jo 16vuotiaana. Vuonna 1913 21-vuotias Jönsson lähti töihin Tukholmaan ilmoittamatta asiasta kotiväelle. Hän pääsi B.A. Hjort
& Co –nimiseen yhtiön palvelukseen.
Jönsson suoritti asevelvollisuutensa Bodenissa Pohjois-Ruotsissa hiihtojoukoissa
1916-1917 ja kotiutui vänrikin arvoisena.
Hänen kihlattunsa, pianisti Elsa Westerlundin, kuoltua äkisti ns. lentävään keuhkotautiin Jönsson koki tarvetta päästä
pois Tukholmasta.
Hänellä oli kaksi
vaihtoehtoa: Svenska Amerika –linjen ja

10

Sotilaita suksilla, Jönsson seisomassa takana
oikealla. – Valok. Pirkko Kuosmasen kokoelma

Tämä kranaatinheitinpatteri liitettiin
Seppälän pataljoonaan, jonka komentajaksi Ekström määrättiin. Jönsson toimi
pataljoonan 2. komppanian päällikkönä.
Ekströmin ja Jönssonin taistelut alkoivat
Ruovedellä Seppälän talolla 28.2., kun 80
valkoista esti 600 punaisen etenemisen.
Jönsson haavoittui lievästi vasempaan
käteen.

Käsi liipaisimessa ja Nenosta päin
ja sen tykkien ulvontaa –
tuliloimussa palavan Seppälän
meille kangasti isänmaa.

Suomen vapaussota V –teoksessa kerrotaan seuraava episodi liittyen Tampereen
valtaukseen, kun valkoisten eteneminen
oli pysähtynyt Vehmaisten aseman kohdalle. Päästäkseen etenemään Ekström
valitsi vänrikki Jönssonin johtaman 2.
hämäläisen komppanian ja asettuen etunenään eteni sen kanssa nopeasti Kaukajärven jään yli Haiharaan. Siellä Ekström
komensi Jönssonin puhdistamaan erään
metsikön, johon vihollinen oli asettunut
puolustukseen. Koska rinne vietti jyrkästi
Kaukajärveä kohti ja punaisten päähuomio oli kohdistettuna toiseen suuntaan,
Jönssonin joukko onnistui etenemään
kiivaasti taistellen, ja punaiset peräytyivät
Kirkkoharjulle.

Ja kun kuulimme käskyn Jönssonin:
”Mitä hittoa? Eteenpäin -.”
Me nousimme liejusta Mannisen
päin etelää kiirehtäin.

Rehtori Väinö Hirsjärvi on kirjoittanut
runon ”Toisen Hämäläiskomppanian
aseveljille”. Runo esitettiin vapaussodan
20-vuotismuistotilaisuudessa vuonna 1938.
Tämä runo toimii hyvin myös Jönssonin
taistelukronologiana:

Maa onnellisempi ja rikkaampi
kuin häväisty tanner tää
sekä vapaa vallasta vierahan
oli taistomme määränpää.

Ohi Korkeakosken ja Haiharan
käy taistomme ylpeä tie
mies mieheltä joukkomme harventaen
mutta tie, jok’ ei taapäin vie.
Me olimme miehiä Ekströmin
ja Jönssonin, Palmrothin:
nimet nää, jos milloinka mainitaan,
myös mainitaan meidänkin.
Ja kun mainitaan Tampere: Tammela
sekä vapauden lunnaat sen,
niin joukosta Hämäläiskomppanian
kuulet taistelun viimeisen.
Yhä vieläkin aina mä muistan tuon
kuni aamun valkean,
kun marssimme olalla kiväärit
me torille Tammelan.

Yhä vieläkin aina mä muistan tuon
kuni ehtoon eilisen
kun marssimme tanassa kiväärit
me pellolle Mannisen.

Maa äsken poljettu, häväisty
oli melkein vapaa nyt:
miten katse valkean armeijan
oli rohkea, teräistynyt.

Sen liejuun verellä tuhrattuun
sai painua jokainen
mies toisen Hämäläiskomppanian,
mies armeijan valkoisen.

Pois kuljemme uusin komennuksin
sekä uuteen rintamaan,
mutta käskyä Hämäläiskomppanian
yhä toistamme uudestaan.

Me olimme miehiä Ekströmin,
me tiesimme tehtävän:
oli seistävä Väärinmajalla näin
vaikka hinnalla elämän.

Ja jos jälleen taistohon kutsu käy
kuten ennenkin, kiirehtäin
me marssimme tanassa kiväärit,
me ryntäämme ”Eteenpäin!”
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Vahtiparaati – Valok. Pirkko Kuosmasen kokoelma

Sodan loputtua ruotsalaiset vapaaehtoiset, Svenska Frivilliga, palasivat kotimaahansa. Lähtöjuhlassa kaikille ojennettiin
kuvateos Vänrikki Ståhlin tarinat, jonka
etusivulle oli tekstattuna ”Till minne av
Finlands frihetskamp år 1918 av tacksamma medborgare och medborgarinnor i Finland”.

Hilding Jönsson – Valok. Ulla Turtiaisen kokoelma

Jönssonin sotilaspassin mukaan hän haavoittui 25.3. Messukylässä päähän ja oikeaan käteen - ja 27.3. Kalevankankaalla
vielä uudestaan oikeaan käteen. Nämä
vammat olivat niin pahat, että hän joutui
Vaasan sotilassairaalaan.
Helsingissä järjestettiin 16. 5. 1918 suuri
voitonparaati vapaussodan päättymisen
kunniaksi. 12 000 miehen paraati koostui
marssista kaupunkiin, katselmuksesta ja
ohimarssista. Myös yksi Martin Ekströmin johtama komppania Vaasan rykmentistä osallistui paraatiin. Hilding Jönssonilla oli paraatissa kunniatehtävä: hän
toimi vahtiparaatin etumarssijana – käsi
vielä siteessä haavoittumisen takia. Ylipäällikkö Mannerheim oli halunnut tähän
tehtävään jonkun ulkomaalaisen vapaaehtoisen, ja Jönsson tuli valituksi. Hän
kertoi myöhemmin sen olleen eräs hänen
elämänsä tähtihetkistä.
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Upseereita vapaussodan jälkeen, Jönsson on
toisessa rivissä neljäs vasemmalta. – Valok. Pirkko
Kuosmasen kokoelma

Vapaussodan jälkeen Jönsson jäi Suomen
armeijaan kapteenin tehtäviin, kunnes
hän vuonna 1920 siirtyi A. Ahlström Oy:n
palvelukseen Uuraan sataman laivauskonttoriin ja sitten vuonna 1924 Karjalan
kannakselle Pölläkkälään Suursaaren sahalle. Tässä tehtävässä hän mm. joutui
työmatkoille Saksaan ja Ranskaan, mikä
ei siihen aikaan ollut yhtä tavallista kuin
tänä päivänä.
Pölläkkälässä Jönsson tapasi tulevan
vaimonsa, Liisa Tuomisen, ja meni naimisiin vuonna 1926. Nuori pari asettui
asumaan Jönssonin poikamieskotiin, joka

sijaitsi sahan tuntumassa.
Jönssonin
tytär Pirkko Kuosmanen on kirjoittanut
isänsä 100-vuotispäivän muistoksi tekemässään sukutarinassa: ”Vanhempieni
avioliitto oli käsittääkseni erittäin onnellinen. Riita oli tuntematon. He olivat hyvin erilaisia luonteeltaan, isä teoreetikko, ajattelija ja äiti käytännön ihminen –
mutta he täydensivät kai toisiaan. Väittäisin, etteivät he ikinä sanoneet toisilleen pahaa sanaa … muistan isän sanat:
Tänk först och säg sedan – inte tvärtom.”

liittynyt ruotsalaiseen sotilaskomennuskuntaan, joka oli lähetetty vuonna 1911
kouluttamaan Persian santarmistoa. Hän
sai Persian santarmistossa kapteenin arvon taistellessaan onnistuneesti rosvojoukkioita vastaan. Kerran hän oli kehunut erästä hienoa hevosta jollekin paikalliselle päällikölle – ”Tämä on sinun!”, oli
päällikkö auliisti luvannut.

Suojeluskunta oli Hilding Jönssonille yksi
tärkeimmistä harrastuksista. Hän toimi
talouspäällikkönä ja osallistui usein erilaisille kursseille ja leireille, joita pidettiin
mm. Perkjärvellä. Hän oli myös aktiivinen kunnallisissa luottamustehtävissä.
Jönsson otti osaa talvi- ja jatkosotaan ensin kapteenina ja sitten majurina. Hän
toimi vuonna 1939 huoltopäällikkönä
Erikoispatteristo 4:ssä sahanmiehistä
kootussa yksikössä osallistuen taisteluihin Valkjärvellä, Pasurinkankaalla, Oinaalassa, Kyyrölässä, Sikniemellä, Noskualla ja Nisalahdella. Jatkosodassa hän
oli Hangon rintamalla sekä Laatokan
Rannikkoprikaatissa.
Sotien
jälkeen
Jönsson jäi eläkkeelle ja muutti perheineen Käpylään.
Jönssonin epäluulo venäläisiä kohtaan ei
laantunut. Hän harkitsi vakavissaan
Ruotsiin muuttoa, ja sai uudelleen Ruotsin kansalaisuuden vuonna 1947. Jönssonin tytär, Ulla Turtiainen, muistaa isänsä
sanoneen: ”Älä koskaan luota ryssään”.
Hilding Jönssonin suuresti arvostama
ystävä ja sotakaveri Martin Ekström oli
usein nähty vieras Jönssoneiden luona.
Ulla Turtiainen muistaa yhä monet mielenkiintoiset tarinat, joita Ekström kertoi
nuoruusvuosistaan Persiassa. Ekström oli

Martin Ekström, Vaasan rykmentin komentaja
– Valok. teoksesta Sivert Wester: Martin Ekström – orädd
frivillig i fem krig

Hilding Jönsson ei puhunut uskon asioista, mutta toteutti kristinoppia omassa
elämässään enemmän kuin moni siitä
paljon puhuva. Hän ei esimerkiksi epäröinyt antaa apua ystävälleen Martin Ekströmille, joka asui Jönssonien luona
elämänsä viimeiset neljä kuukautta
vuonna 1954. Kaveria ei jätetä!
1960-luvulla Jönsson alkoi sairastella ja
hänen liikkumisensa tuli yhä vaikeammaksi. Hän seurasi sotakaveriaan tuonpuoleisiin vuonna 1973.
Nina Schleifer ja Jyrki Uutela
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ISÄNMAAN TULKKI V. A. KOSKENNIEMI
Suomelle
Suuri ja suloinen Suomen maa
kärsiä tuulia tuimia saa,
Kärsiä myrskyjen tuhotyöt,
kärsiä hallojen harmajat yöt.
Mutta murheenpa mustan alta
toivo nouseepi kaikkialta
syttäin syömmeesi tarmon tulta,
jota riistä ei myrskyt sulta.
Sepä kestääpi idän säitä,
siitä kasvaapi tähkäpäitä,
joita panna ei halla saata –
Herra siunaos Suomenmaata.
Katso kansani, idän myrsky
on vain hetkisen tuulen tyrsky.
Senpä kestävi Suomenmaamme.
Kohta armaamman ajan saamme.
Ajan jolloinka joka miesi
ompi Suomelle elonliesi,
jolloin poistuvat pilvet täältä
Suomen taivahan kannen päältä.
Silloin saapuvi elon aika,
jolloin tiedon ja tarmon taika
nostaa Suomelle onnen uuden,
antaa kansalle vastaisuuden.
Vastaisuudessa Suomen valta
loistaa laajana kaikkialta.
Vastaisuudessa Suomenmaa
kerran kukkien kukoistaa.
Valon voimalla Suomen kansa
kerran voittavi sortajansa,
voittaa vainojen sortovallan
niin kuin Pohjolan harmaan hallan.
Katso kansani, idän myrsky
on vain hetkisen tuuli, tyrsky.
Senpä kestävi Suomenmaamme.
Kohta armaamman ajan saamme.
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Jäsenemme Margaretha Berghell lähetti
julkaistavaksemme oheisen runon, jonka
on kirjoittanut 15-vuotias Veikko Antero
Forsnäs Oulun Lyseon toverikunnan Valon terho –lehdessä vuonna 1900. Veikko
Forsnäs muutti vuonna 1906, Snellmanin
100-vuotispäivänä, suomalaisuusliikkeen
innoittamana nimensä Koskenniemeksi,
jona me kaikki tämän suomalaisen runoilijan, sanomalehtitoimittajan, kirjallisuustieteen professorin ja akateemikon
tunnemme.
Runosta henkii hienosti se kansallistunne, joka oli voimistumassa tulevien venäläistämistoimenpiteiden paineessa. Vuonna
1912 Koskenniemi kirjoitti Pohjalaisen
osakunnan talon, meille niin tutun Ostrobotnian vihkiäisiin juhlarunon ”Nuijamiesten marssi”, josta Toivo Kuulan säveltämänä muodostui väkivahva isänmaallisten tuntojen tulkki.
Kun Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen Helsingissä nostettiin salkoihin Suomen Leijona –lippu, Koskenniemi
omisti sille runon ”Leijonalippu”. Ernst
Lingon säveltämänä se otettiin käyttöön
myös lippulauluna:
Sua, Suomen Leijona, tervehdän:
miten säilässäs aurinko palaa!
Ylös vapauden päivähän
sinun voimas vangitut halaa
Olet karaistu kentillä taistojen,
olet elänyt vainojen aikaa,
läpi veristen vuosisatojen
sinun säiläs säihkyy ja kaikaa. …
Toukokuussa 1918 tehdyn lippu-uudistuksen jälkeen Koskenniemi kirjoitti uuden runon lippulauluksi:
Siniristilippumme,
sulle käsin vannomme, sydämin:
sinun puolestas elää ja kuolla
on halumme korkehin. …

tätä myöhemmin suomalaisten suuresti
rakastamaa runoa. ”Olen unessa useasti
sinun kaduillas, koulutie …” julkaistiin
sittemmin vuosittain ilmestyvässä Koululaisen muistikirjassa ja sävelsipä siihen
itse Sibelius tuhansille koululaisille tutuksi tulleen melodian.

Vas. Veikko Antero Koskenniemi 1930-luvulla
– Valok. Sakari Ylivuori: Sibeliuksen lampaanviulu, s. 83
Oik. Lippulaulu vuodelta 1925 – Valok. Martti Häikiö:
V.A. Koskenniemi – suomalainen klassikko, s. 254

Sakari Ylivuori kertoo teoksessaan Sibeliuksen lampaanviulu V. A. Koskenniemestä pari mielenkiintoista tarinaa:
Oulun kansakoululaitoksen täyttäessä 50
vuotta vuonna 1924 päätti juhlatoimikunta pyytää entistä oppilastaan, juuri Turun
yliopiston professoriksi nimitettyä Koskenniemeä kirjoittamaan runon juhlakirjaan. Koskenniemi laati kymmensäkeistöisen runon, jossa hän palaa muistoissaan
lapsuutensa Oulun koulutielle ja kuvailee
sen paikkoja ja niiden herättämiä tunnelmia. Runossa Koulutie oli kuitenkin juhlatoimikuntaan kuuluneen lehtori Walter J.
Snellmanin mielestä yksi moraaliltaan hyvin kyseenalainen säkeistö, joka kuvaa
koulupojan ensi-ihastumista:
Ja mun matkani keskitiellä
näky ihana, aamuinen:
tytön sinisen kohtaan siellä
ja katsehen sinisen.
Snellman vaati Koskenniemeä korjaamaan kyseistä säkeistöä tai jättämään sen
kokonaan pois lopullisesta runosta. Koskenniemi kieltäytyi ehdottomasti muuttamasta riviäkään vaan totesi, että hän oli
kuvannut runossaan hellimmät lapsuusmuistonsa eikä ollut halukas jättämään
siitä mitään pois. Yhteisymmärrykseen ei
päästy, eikä juhlakirjaan näin ollen liitetty

Sibeliuksen ja Koskenniemen polut kohtasivat seuraavan kerran vuonna 1940,
kun Laulu-Miesten silloinen johtaja
Martti Turunen pyysi Koskenniemeä
muokkaamaan Sibeliuksen Finlandiaan
tekstin jo aiemmin kirjoittamastaan ”Juhannushymnistä”:
Oi herää Suomi, katso, päivä koittaa,
yö paennut on kauan sitten pois
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
kuin itse taivaan sinikansi sois.
Oi isänmaa, sun ylles valo tuhlaa
jo antimensa käsin siunaavin.
Oi herää Suomi, juhannukses juhlaa
sa itse vietä silmin valvovin! ...
Epämusikaalinen Koskenniemi ei kokenut olevansa sanoittaja, mutta suostui
kuitenkin tehtävään ja kertoi myöhemmin: ”Niitä laatiessani minulla oli hyvänä apuna kuoronjohtaja, maisteri Martti
Turunen, joka mm. erinäisiä kertoja vihelteli korvaani puhelimessa Helsingistä
Turkuun hymnin säveltä! Hän myös piti
huolta siitä, että pitkät ja lyhyet tavut
sattuivat ”oikeille” paikoille sekä välitti
sanoilleni Sibeliuksen siunauksen”.
Juhannushymnistä muokatut sanat heijastelevat hienosti sävellyksen alkuperäistä suomalaiskansallista henkeä sortovallan vastaisessa taistelussa:
… Oi nouse, Suomi, näytit maailmalle
sä että karkoitit orjuuden
ja ettet taipunut sä sorron alle,
on aamus alkanut, synnyinmaa.
Nina Schleifer
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ISÄNMAAN VIHOLLINEN ADOLF TAIMI

L

iioittelematta voidaan sanoa Adolf
Taimen olleen menestyksekkäimmän bolševistiagentin Suomessa.
Hän työskenteli eri tehtävissä useita kertoja vuosien 1903 ja 1928 välisenä aikana.

Taimi syntyi Pietarissa 1881 Adolf Vasten
-nimisenä. Vuonna 1902 hän liittyi Venäjän sosialidemokraattiseen puolueeseen,
ja seuraavana vuonna hänet värvättiin
puolueen bolševikkisiipeen. Lenin johti
taitavasti organisaatiotaan, joten Taimikin tunsi vain oman kolmimiehisen solunsa jäsenet, sekä yhteyshenkilön laajempaan organisaatioon. Ohrana (Venäjän salainen poliisi tsaarin aikana) pääsi
kuitenkin Taimen puuhista jyvälle ja hän
pakeni Suomeen. Taimi ei kuitenkaan
viihtynyt Suomessa ja hän toteaakin kirjassaan Sivuja eletystä: ”Mieleni paloi takaisin syntymäkaupunkiini Pietariin”.
Niinpä hän anoi Suomen passia ja saikin
sellaisen. Uuden passin turvin Taimi uskaltautui takaisin Pietariin.

Punaista kaartia Helsingissä 1906

Valok. Y.K.Laine: Suomen poliittisen työväenliikkeen historia s. 349.

Taimi jatkoi agitaattorin toimiaan ja hänet valittiin Pietarin neuvostoon Putilovin
tehtaan edustajaksi 1905. Ohrana vangitsi
Taimen 1906 ja karkotti hänet Vologdan
kuvernementin Nikolskiin, josta hän kuitenkin pakeni ja palasi Pietariin 1907.
Taimi oli kunnostautunut agitaattori, joten Leninin vaimo Nadezhda Krupskaja
lähetti hänet Helsinkiin bolševistisen sotilaskomitean jäseneksi.
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Helsingissä Taimi levitti propagandaa
Venäjän asevoimiin ja solmi yhteyksiä
sosialidemokraatteihin ja erityisesti Suomen sosialidemokraattien taisteluryhmään. Ohrana sai kuitenkin agentin solutettua sotilaskomiteaan ja muutamien
pidätyksien jälkeen Taimi katsoi parhaaksi poistua maasta suunnaten Tanskaan ja
sieltä Belgiaan. Matkalla Taimi sai apua
venäläisten emigranttikassalta ja yöpyi
työväentaloissa. Emigranttikassa järjesti
myös työpaikan Belgiasta. Taimi ei oppinut ranskaa, eivätkä hänen vallankumoukselliset puheensa saaneet vastakaikua
Belgialaisissa työläisissä, joten hän omien
sanojensa mukaan päätti palata kotimaahansa Venäjälle.
Paluu tapahtui Hampurin, Malmön ja
Helsingborgin kautta. Helsingborgissa
ollessaan Taimi antoi Helsingissä olevan
nuorimman veljensä tehtäväksi hankkia
itselleen uuden passin, koska hänen siihenastinen Vasten-sukunimensä oli liian
tunnettu ohranan kirjoissa. Idean ”Taimi” sukunimeen Adolf sai eräästä Belgiassa tapahtuneesta väittelystä, jossa
muuan menševikki sanoi keskustelijoiden
olleen oikea bolševismin taimitarha.
Taimen palatessa 1908 Suomeen olivat
vallankumoukselliset painuneet maan
alle, joten hän jatkoi matkaa Pietariin.
Taimen vaimo oli myös palannut Pietariin, jossa heidän tyttärensä oli kuollut
keuhkokuumeeseen. Taimi kertoo kirjassaan, että monet vallankumoukselliset
olivat joko pidätettyinä tai kuolleet. Ivan
Sedmoi, Taimen yhteyshenkilö Pietarissa,
oli ammuttu Nevan ylittävän sillan kaiteelle hänen yrittäessään paeta. Lukijan ei
kuitenkaan tarvitse tuntea myötätuntoa,
sillä Sedmoi kuului bolševistiseen taisteluryhmään, joka hankki ryöstöillä varoja
bolševikeille.

Elokuussa 1908 Taimi palasi Helsinkiin
jatkamaan illegaaleja töitään. Hän liittyi
Helsingin työväentalolla toimineeseen
venäläiseen osastoon, johon kuului venäläisiä ja venäjää puhuvia suomalaisia.
Tammikuuhun mennessä Taimi oli syrjäyttänyt menševikit osastossa ja hänet
valittiin puheenjohtajaksi. Taimi itse kertoo kirjassaan käyttäneensä laillista järjestöä menestyksellisesti vallankumoukselliseen työhön lähes neljän vuoden ajan.
Bolševikkien vallankumoustyö oli jo tuolloin aktiivista Suomessa ja vapaussodan
aikaiset vallankaappausjohtajat hyvässä
yhteistyössä - esimerkiksi Jukka Rahja
asui Taimen luona 1912.
Taimi oli organisoimassa 1912 Venäjän
laivastoon lakkoa, mutta jälleen ohrana
pääsi salaliiton jäljille, ja lakon johtajat,
Taimi mukaan lukien, pidätettiin. Hänet
karkotettiin Turuhaniin Jenisein alajuoksulle kolmeksi vuodeksi. Syksyllä 1915
Taimi palasi Pietariin jatkamaan kumoustoimintaa ja jakoi asuntonsa Eino Rahjan
kanssa. Tammikuussa 1917 Jukka Rahja
järjesti Taimelle työpaikan.

eessa. Hän liittyikin Suomen sosialidemokraatteihin ja hyödynsi vanhoja tuttavuuksiaan noustessaan puolueessa vaikutusvaltaiseen asemaan. Taimi itse on kertonut: ”Poliittiset tapahtumat ja bolševikkien väsymätön joukkotyö johtivat
siihen, että puolueemme vaikutus jatkuvasti voimistui ja toisten puolueiden
heikkeni”.
Kesäkuun alussa 1917 saapui Aleksandra
Kollontay Helsinkiin puhumaan sosialidemokraattien ylimääräisessä edustajakokouksessa ja esiintymään työväentalolla. Taimi mainitsee olleensa näissä tilaisuuksissa sattumalta puheenjohtajana.
Taimi oli toiminut 15 vuotta ammattivallankumouksellisena, joten hän tuskin teki
sattumalta yhtään mitään.

Maaliskuun vallankumouksessa Taimi oli
tietenkin aktiivisesti Rahjan veljesten
kanssa mukana. Nyt koko bolševistiselle
liikkeelle avautui mahdollisuus tehostaa
toimintaa, ja niinpä Molotov lähetti Taimen Suomeen vallankumousta valmistelemaan, koska Taimen mukaan: ”Helsingissä minut tunnettiin ja minä tunsin
monia Suomen sosialidemokraattien johtajia”.
Taimi palasi Pietariin, koska Lenin saapui
huhtikuun kolmantena päivänä. Vähän
tämän jälkeen Taimi sai bolševikkien keskuskomitean komennustodistuksen, jolla
hänet lähetettiin Helsinkiin bolševikkien
kaupunkikomitean käytettäväksi. Bolševikkien Mariankadun toimistossa painettiin Volna-lehteä ja pidettiin kokouksia.
Komitea määräsi Taimen toimimaan
Suomen sosialidemokraattisessa puolu-

Adolf Taimi nuorena - Valok. Kansanvaltuuskunta
punaisen Suomen hallituksena, s. 181

Marraskuun yleislakon alkaessa Taimi
toimitti Helsingin lakkolaisille 3 000 kivääriä patruunoineen. Lenin oli tilannut
lakon, jotta Suomessa oleva venäläinen
sotaväki ei voinut sekaantua Pietarin
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”lokakuun” vallankumoukseen. Bolševikkien toiveena oli lakon kehittyminen vallankaappaukseksi, mutta maltilliset ainekset sosialidemokraateissa pystyivät
vielä keskeyttämään bolševikkikaappauksen.
Svinhufvudin hallitus oli vielä tässä vaiheessa täysin punakaartien armoilla.
Luokkataistelun nimissä lukuisia ihmisiä
murhattiin eri puolilla maata, ja Taimi
kävi 17.11.1917 hävittämässä Saksanniemen poliisikoulun joukoilla, jotka koostuivat puoliksi venäläisistä sotilaista ja
puoliksi Helsingin punakaartista.
Lakon loppuminen 19.11.1917 oli Taimelle
suuri pettymys. Taimi toteaa kirjassaan,
että kumouksen epäonnistumisen takia
punakaartit tottelivat yhä vähemmän sosialidemokraattisia järjestöjä. Joulukuun
puolivälissä Taimi valittiin maalari Salmisen kanssa Helsingin punakaartin
edustajaksi järjestyskaartien edustajakokoukseen Tampereelle. Kokouksessa sosialidemokraattien
puoluetoimikunta
asetti kokouksen käsiteltäväksi kaartien
sääntöluonnoksen. Taimi oli toimitusvaliokunnassa puheenjohtajana ja muokkasi
säännöt perinpohjin.
Taimen mukaan punakaartin työläisjoukot olivat paljon vallankumouksellisempia kuin sosialidemokraattisen puolueen
johto, joka oli vain jarruna punakaartille.
Äänestyksessä puoluetoimikunnan ehdotus kuitenkin voitti 123 vastaan 78. Järjestön nimi tosin vahvistettiin punakaartiksi. Taimi ilmoitti jatkavansa sääntökysymyksen käsittelyä ja junamatkalla Helsinkiin väittely jatkui kiivaana. Taimen
mukaan Matti Turkia viuhtoi ainoaa kättään ja sanoi :”Ajamme sinut puolueesta”, johon Taimi vastasi: ”bolševikkipuolueesta et aja”.
Taimi organisoikin Helsingin työväentalolle punakaartilaisten kokouksen, ja sali
oli täpötäynnä. Puoluetoimikunnan nä-
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kökantaa puolsi Oskari Tokoi, mutta hänen vetoomuksillaan ei enää joulukuussa
1917 ollut menestystä. Vallankumoukselliset työläisjoukot eivät luottaneet puolueen johtajiin, koska nämä jarruttivat vallankumouksen kehitystä. Puoluetoimikunnan säännöt hylättiin yli tuhannella
äänellä parinkymmenen äänestäessä puolesta. Helsingin punakaarti oli Taimen
johdolla lopullisesti irtautunut puoluetoimikunnan sovittelevasta johdosta.
Tampereen edustajakokouksessa olleiden
selostukset johtivat suurimmassa osassa
Suomen kaupunkeja samoihin tuloksiin
kuin Helsingissä. Punakaartien irtiotto
puolueesta aiheutti vakavat seuraukset
sosialidemokraattisen puolueen maltillisille johtajille. Bolševikit taas saivat vallankaappauksensa sosialidemokraattisessa puolueessa todenteolla käyntiin. Taimi
totesikin: ”Bolševikkien komitea hyväksyi täydellisesti menettelyni ja johti toimintaani noina vaikeina päivinä”. Punakaartien painostuksen takia sosialidemokraattien puoluetoimikunta kutsui Taimen jäsenekseen joulukuun lopulla 1917.
Kulissien takana jatkuivat vallankumousvalmistelut, ja tammikuun 17. päivä oli
punaisten aselasti Pietarista matkalla
Mikkeliin. Suojeluskuntalaiset olivat saaneet asiasta vihiä ja tästä seurasi onnistuneita ja epäonnistuneita vastatoimia,
jotka aloittivat hitaasti kiihtyvän kahakoinnin koko Karjalan alueella. Vallankumoukselliset katsoivat toiminnan ajan
koittaneen, mutta tarvitsivat Sosialidemokraattisen puolueen mukaan vallankaappaukseen.
Sosialidemokraattien
puolueneuvosto
kutsuttiin koolle tammikuun 19. päivä.
Kokouksessa punakaartin edustajat vaativat avoimeen toimintaan ryhtymistä ja
Pietarista saapunut neuvostoon kuulumaton Jukka Rahjakin yhtyi kuoroon.
Enemmistö ei kuitenkaan halunnut vallankumousta, jolloin radikaalit aloittivat

maltillisten painostamisen. Uhkailujen
seurauksena maltillisia taipui vähemmistön vaatimuksiin. Seuraavan päivän kokoukseen jätettiinkin sitten kutsumatta
”tannerilaiset”.
Uusi kokous päätti ilman laillisia valtuuksia vaihtaa puoluetoimikunnan jäseniä
sillä seurauksella, että toimikuntaan kuuluivat puolueen vasemmistolaisimmat
ainekset, punakaartin toimihenkilöitä eli
aktiivisen vallankumoustaistelun kannattajia ja edelleen Adolf Taimi. Tammikuun
26. päivänä 1918 Taimi kutsuttiin Suomen työväen toimeenpanevaan komiteaan, jonka sosialidemokraattien puoluetoimikunta oli muodostanut. Kyseinen
komitea antoi punakaartien liikekannallepanokäskyn 26.1.1918 ja nimitti seuravana päivänä punakaartien johtoon veljekset Adolf Taimen ja Aleksanteri Vastenin sekä Eero Haapalaisen. 28.1.1918
toimeenpaneva komitea muodosti Suomen kansanvaltuuskunnan vallankaappauksen ollessa jo käynnissä.
Tarkkaavainen lukija on jo huomannut,
ettei tätä vallankumoushallitusta oltu valittu minkäänlaisten laillisten tai demokraattisten periaatteiden mukaan - se
vain asetettiin hallintokulissiksi sen jälkeen kun venäläiset ja suomalaiset bolševikit olivat jo sopineet kaiken valmiiksi.
Adolf Taimi oli mukana myös kansanvaltuuskunnassa sota- ja sisäasiain valtuutettuna. Taimi siis huolehti punakaartin
varustamisesta venäläisin asein ja kaartien muustakin huollosta, sekä yhteyksistä
bolševikkien Suomen aluekomiteaan.
Näin Taimi oli ratkaisevassa asemassa,
koska ilman hänen myötävaikutustaan
punakaartien taistelu olisi loppunut välittömästi huollon puutteeseen. Adolf Taimen veli Aleksanteri Vasten toimi Tampereella korkea-arvoisena punapäällikkönä johtaen bolševikkieversti Shvetsnikovin kanssa sotatoimia.

Valok. A.Taimi: Sivuja eletystä

Taimi kävi Lenininkin puheilla järjestämässä lisää aseita ja viljaa punakaarteille.
Taimen pyynnöstä bolševikkien Suomen
aluekomitea valitsi punakaarteihin kokeneita venäläisiä tykistö- ja konekiväärispesialisteja, ja Virosta lähetettiin virolaisia bolševikkeja punakaartin esikuntaan.
Maaliskuun 22. päivänä ylipäällikkönä
toiminut Svetsnikov ja häntä auttanut
Eero Haapalainen korvattiin kollegiolla
jonka johdossa oli Taimi ja muina jäseninä Eino Rahja ja Evert Eloranta, eli punaisten johto siirtyi yhdeltä venäläiseltä
bolševikilta kahdelle Pietarin suomalaiselle bolševikille. Taimi ei onneksi ollut
yhtä taitava sotapäällikkö kuin vallankumouksellinen ja joutui hävityn kumousyrityksen seurauksena pakenemaan
kotimaahansa Venäjälle.
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Taimi oli perustamassa Suomen kommunistista puoluetta elokuussa 1918, jonka
jälkeen Neuvosto-Venäjän nimellinen valtionpäämies Sverdlov määräsi hänet viljankuljetusjunien ylikomissaariksi. Virka
kuulostaa harmittomalta, mutta todellisuudessa kyse oli viljan ryöstöstä talonpojilta bolševikkien ja puna-armeijan käyttöön. Toiminta oli niin tehokasta, että
Leninin aiheuttama nälänhätä surmasi 10
– 30 miljoonaa venäläistä. Luku vaihtelee
lähteestä riippuen, koska todellista määrää ei tiedä kukaan.
Stalinkin haki viljaa elintarvikepulasta
kärsivään Moskovaan. Kuvauksen viljanhankintamatkasta antaa Stalinin harras
ihailija Henri Barbusse: ”Junan saavuttua Tsaritsynin asemalle Stalin teloitti
joukon ihmisiä herättääkseen kunnioitusta päätöksiään kohtaan. Sen jälkeen
hän antoi ampua kaikki, jotka olivat sekaantuneet keinotteluun tai vastavallankumoukselliseen toimintaan, tai voisivat
sekaantua.
Kuorma-autot
pidettiin
käynnissä, jotta laukausten äänet ja kuolevien valitukset eivät olisi kuuluneet.
Ruumiit tungettiin säkkeihin ja haudattiin kuutamossa.” Pian Stalin sähkötti
Leninille: ”Huolimatta talouselämässä
vallitsevasta kaaoksesta, järjestyksen
palauttaminen on mahdollista. Viikon
kuluttua lähetämme Moskovaan 16 000
tonnia viljaa”.
Taimi nimitettiin 1919 Tsekan Karjalan
kaistan vallankumouksellisen puolustuksen erityisvaliokunnan puheenjohtajaksi.
Tseka oli punaisen terrorin toimeenpanijana ollut Leninin salainen poliisi, jonka
toimenkuvaan kuuluivat murhat ja joukkomurhat. Adolf Taimi palauttikin järjes-
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tyksen Kannaksen inkerinsuomalaisten
keskuuteen, nämä kun olisivat halunneet
liittyä Suomeen ja vastustivat viljan ja
karjan ryöstöjä ja puna-armeijan pakkovärväystä.
Vuonna 1922 SKP:n keskuskomitea lähetti Taimen Suomeen maanalaiseen puoluetyöhön, josta hän palasi Neuvostoliittoon 1923. Syksyllä 1927 Taimi oli jälleen
Suomessa vakoilu- ja agitaatiomatkalla.
Etsivä keskuspoliisi onnistui pidättämään
Taimen 1928, mutta hän sai vain 15 vuotta vankeutta vakoilusta. Talvisodan jälkeen Neuvostoliitto vaati Taimen vapauttamista ja hänet luovutettiin 3.5.1940 venäläisille yhdessä Toivo Antikaisen kanssa. Rajalla Taimi iloitsi kuullessaan neuvostoihmisen, ystävän, veljen äänen ja
huudahti: ”Eläköön työtätekevien valtio,
eläköön sosialismin maa”.
Taimen riemu on erikoista, sillä hänen
täytyi vuonna 1954 kirjaansa kirjoittaessaan tietää, että hänen veljensä Aleksanteri Vasten oli Neuvostoliitossa ammuttu
1938, ja Toivo Antikaisenkin kaikki ystävät ja tutut oli teloitettu.
Onneksi Mannerheim ja hänen sotilaansa
onnistuivat kolmessa vapaussodassamme
torjumaan Taimen kaltaisten sosialistien
yritykset maamme liittämiseksi Venäjään.
Vertailun vuoksi bolševikit onnistuivat
kaappaamaan Ukrainan ensimmäisen
maailmansodan lopussa, ja maa joutui
hirvittäviin koettelemuksiin Euroopan
historian pahimman diktatuurin kynsissä.
Jyrki Uutela

TÄSMÄTIETOA VAPAUSSODASTA
Punaisten aktivoitumisen syyt eivät olleet pelkästään Suomen oloista
johtuvia vaan osa bolševistista maailmanvallankumousta ja ensimmäistä
maailmansotaa
1. Työläisten ja väestön huonot olot
1.1.
8 tunnin työaikalaki, torpparilaki, kunnallisvaalilaki hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä ennen vapaussotaa ja vahvistettiin eduskunnan toisessa käsittelyssä heti, kun vapaussota oli päättynyt
1.2. Suojeluskunnat eivät olleet ennen vapaussotaa murhanneet ketään, punaiset
kymmeniä.
1.3. Väinö Linnan ”Täällä pohjantähden alla” on fiktiota - Linna ei edes elänyt
vuonna 1918.
2. Bolševikkien agitointi
2.1. Lenin ja kansainvälinen bolševikkijärjestö aktiivinen Suomessa jo 1903.
2.2. Lenin ajoi voimalla vuoden 1917 valtalain säätämistä, jotta Venäjän pääministerin (Kerenskin) asema horjuisi.
2.3. Bolševikit kaappasivat vallan Suomessa 1917 Venäjän armeijassa, laivastossa,
poliisivoimissa ja sosialidemokraattisessa puolueessa ja muodostivat punakaartin osastoja eri puolille maata.
2.4. Marraskuun yleislakko Suomessa oli bolševikkien vallankaappausyritys ja Pietarin lokakuun vallankumouksen suojaustoimi.
3. Ensimmäisen maailmansodan vaikutukset
3.1. Sosialistien propaganda syytti suomalaista porvaristoa, jolla ei ollut mitään
vaikutusmahdollisuutta maailmansodan aiheuttamiin vaikeuksiin.
3.2. Maatalouslakot ja elintarvikevarastojen ryöstöt sekä venäläisen sotaväen elättäminen johtivat elintarvikepulaan samalla kun I maailmansota katkaisi yhteydet länteen, josta oli ostettu viljaa.
Suomi ei todellisuudessa itsenäistynyt vuonna 1917, ja Leninin tunnustus
oli vain juoni saada Suomi liitettyä Venäjän kansojen liittoon
1. 6.12.1917 tapahtui vasta pelkkä itsenäisyysjulistus
1.1.
Suomella ei ollut omaa armeijaa, poliisilaitosta, rajavartiostoa eikä itsenäisen
maan perustuslakia vaan autonomisen maan valtio-oikeudellinen lainsäädäntö.
1.2. Korkeimman vallan edustajana oli Suomen alueneuvosto, jonka johtajana toimi bolševikki Ivar Smilga, ja venäläinen sotaväki miehitti koko maata.
2. Leninin tunnustus oli harhautusta
2.1. Lenin antoi 31.12.1917 Kansankomissaarien neuvoston esityksen ”Yleisvenäläiselle työläis- ja sotilasedustajien neuvoston toimeenpanevalle keskuskomitealle”, ja Suomen itsenäisyyden ”tunnustus” tapahtui oikeasti 4.1.1918 mutta sekin oli ehdollinen eikä ehtoja koskaan täytetty.
2.2. Tunnustus oli propagandaa Brest-Litovskin rauhanneuvotteluita varten ja
pelkkä juoni, jonka samanaikainen Ukrainan kohtalo todistaa.
2.3. Tunnustus oli Suomen sosialidemokraatteja vallankaappaukseen yllyttävä
houkutin.
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2.4.
2.5.

Lenin perui Suomen laillisen hallituksen tunnustuksen ryhtymällä neuvotteluihin kansanvaltuuskunnan kanssa.
Lenin vaikutti kansanvaltuuskunnan perustamiseen, sillä hänen ohjaamansa
punakaarti käytännössä nimitti tämän kulissihallituksen. Aina kun kansanvaltuuskunnan mielipide erosi punakaartien mielipiteestä, toimittiin punakaartin
tahdon mukaan, koska todellinen valta oli aseellisella organisaatiolla. Lenin
myös huijasi kansanvaltuuskuntaa kohdellessaan sitä tasavertaisena neuvottelukumppanina apua tarvitessaan, mutta jätti kertomatta Brest-Litovskin neuvottelujen käänteistä ja suunnitteli Stalinin kanssa miten Suomi liitettäisiin
Venäjän kansojen liittoon.

Suomi oli tosiasiallisesti sodassa Venäjän kanssa, sillä punaisten sodan
johto oli venäläisten käsissä ja rauhanneuvottelut käytiin Suomen ja
Venäjän välillä
1. Sotatila
1.1.
Venäjän sota-asiain kansankomissaari Podvoiski määräsi 10.1.1918 venäläiset
riisumaan suojeluskunnat aseista. Käsky peruttiin sähkeellä 26.1.1918, jotta
Svinhufvud ja suojeluskunnat pysyisivät passiivisina 26.1.1918 alkavaksi suunniteltuun vallankumoukseen saakka. Trotski näytti tämän peruutussähkeen
Brest-Litovskissa saksalaisten rauhoittamiseksi.
1.2. Suomen muodostettavan armeijan ylipäällikkö Mannerheim oli joutua venäläisten sotilaiden pidättämäksi Tampereella 17.1.1918.
1.3. Bolševikkikaappaukset Suomessa ja Ukrainassa alkoivat yhtä aikaa BrestLitovskin neuvottelujen jatkon kanssa 28.1.1918.
1.4. Bolševikkien tavoitteena oli edetä Tornioon ja sieltä Ruotsiin Aleksandra Kollontain organisoiman kapinaliikkeen avuksi.
1.5. Neuvottelut kansanvaltuuskunnan kanssa tammikuussa 1918 olivat kansainvälisoikeudellisesti samalla sodanjulistus Suomen lailliselle hallitukselle, ja Lenin
uudisti sodanjulistuksen 13.11.1918 Saksan hävittyä maailmansodan.
1.6. Brest-Litovskin rauhansopimus 3.3.1918 pakotti venäläiset virallisesti vetäytymään Suomesta. Tosiasiassa venäläisiä jäi suuret määrät vapaaehtoisina sotimaan Suomessa (esim. Rautuun 2 000) tosin ilman kansainvälisen oikeuden
suojaa rikkoessaan rauhansopimusta. Vielä 4.4.1918 Raudussa kuoli sadoittain
venäläisiä suomalaisten aloitettua Karjalan offensiivin. Kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan sotilaiden lukumäärä on irrelevantti, kun maassa
taisteli todistetusti venäläissotilaita.
2. Venäjän apu punaisille
2.1. Bolševikeilla oli suurempi vaikutus vapaussodan kulkuun kuin ”sisällissodasta”
puhuvat ymmärtävät. Sotaan osallistui koko vapaussodan ajan useita tuhansia
venäläisiä sotilaita.
2.2. Punaisten sodanjohto oli Leninin uskottujen miesten käsissä sodan loppuun
asti.
2.3. Punakaartit ja kansanvaltuuskunta olivat täysin riippuvaisia Leninin ase- ja
ruoka-avusta. Ensimmäinen suuri asejuna lähti Pietarista 27.1.1918 lastinaan
mm. 15 000 kivääriä, kaksimiljoonaa patruunaa, 30 kuularuiskua, 10 kenttätykkiä ja kaksi panssariautoa.
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2.4.

Neuvosto-Venäjän johto olisi halunnut antaa Suomen punaisille paljon enemmän materiaali-apua ja lähettää enemmän puna-armeijan joukkoja Suomeen,
mutta taistelut Saksaa vastaan tammi-helmikuussa 1918 ja myöhemmin Venäjän demokraattisia ja keisarimielisiä joukkoja vastaan sitoivat puna-armeijan
resurssit. Koska Suomi ei ollut tärkein rintamasuunta, voimavaroja ei riittänyt
tänne, vaikka halua olisi ollut.
3. Rauhanneuvottelut Venäjän kanssa
3.1. Lukuisia rauhanneuvotteluja Venäjän kanssa: 1918 Berliinissä, 1919 Kannaksella ja 1920 Tartossa.
3.2. Tarton rauhansopimuksessa todettiin, että rauhansopimuksen voimaanastuttua lakkaa sotatila sopimusvaltioiden välillä.
Sotatoimet eivät päättyneet 16.5.1918, sillä Lenin oli vasta vakiinnuttamassa
valtaansa ja hän tarvitsi kaikissa Venäjän reunavaltioissa paikallisia
kansalaissotia, jotka hänen kätyrinsä sytyttivät
1. Sotatoimet jatkuivat
1.1. Saksan hävittyä I maailmansodan bolševikit julistivat uudelleen sodan länsimaita vastaan (asiasta on kirjallinen dokumentti).
1.2. Suomi antoi tukikohdan Englannin laivastolle 1919.
1.3. Neuvosto-Venäjä aloitti sodan Suomea vastaan tammikuussa 1918, ja sota jatkui lokakuuhun 1920, kunnes se päättyi – loogista kyllä – rauhansopimukseen.
Voidaan käyttää termiä Suomen ja Neuvosto-Venäjän välinen sota 1918–1920.
Ns. heimosodat ovat täysin luonnollinen osa laajempaa sotaa: kyse ei ollut erillisistä valloitusretkistä, vaan suomalaisten suorittamista operaatioista taistelussa Suomeen hyökännyttä vihollista vastaan.
2. Reunavaltioiden kansalaissodat
2.1. Viro onnistui pyristelemään irti Neuvosto-Venäjästä Englannin ja Suomen
avulla omassa vapaussodassaan.
2.2. Latvia ja Liettua saivat apua Englannilta ja kaksiteräistä apua saksalaisilta vapaajoukoilta.
2.3. Puolan omat joukot Ranskan tukemina karkottivat Neuvosto-Venäjän punaarmeijan joukot 1920 Varsovan ihmeeksi kutsutun torjuntavoiton jälkeen pelastaen Keski-Euroopan vallankumoussodilta.
2.4. Neuvosto-Venäjä rikkoi heti karkeasti Tarton rauhansopimusta, kun se ei antanut Itä-Karjalalle kansallista autonomiaa, vaan päinvastoin pyrki tuhoamaan
vähäisenkin itsemääräämisoikeuden ja ryhtyi vainoamaan suomensukuista väestöä. Karjalaiset ryhtyivät oikeutettuun puolustustaisteluun loppuvuodesta
1921, mutta valitettavasti taistelu päättyi vuoden 1922 puolella tappioon ylivoimaista vihollista vastaan. Suomalaisten tuki karjalaisten kansannousulle oli
kansainvälisen oikeuden mukaan kiistattomasti oikeutettua.
2.5. Ukraina jäi yksin bolševikkeja vastaan ja liitettiin väkivalloin Neuvostoliittoon,
samoin kuin Georgia, Armenia, Azerbaidžan ja Kazakstan.
2.6. Erityisesti Ukraina ja Georgia ovat esimerkkejä siitä, miten myös paikallisten
sosialidemokraattien hallitsemat valtiot joutuivat Neuvosto-Venäjän aggression kohteeksi. Vasemmiston voitto sisäpolitiikassa ei siis pelastanut Ukrainaa
eikä Georgiaa Neuvosto-Venäjän aseelliselta valloitukselta, vaan hyökkäys tuli
heti kun Neuvosto-Venäjä pystyi suuntaamaan tarpeeksi voimia ko. suuntiin.
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2.7.

Itä-Karjalan kohtalo osoittaa, miten Suomen olisi käynyt, jos punakaarti olisi
voittanut. Karjalaisten kohtelu on ikuinen häpeä ennen kaikkea bolševikeille,
mutta osasyyllisiä olivat myös taitamattomat suomalaiset poliitikot

Kurjista elinoloista ja leireillä tapahtuneista kuolemista on väärin perustein
syytetty laillisen hallituksen joukkoja
1.
2.
3.

4.

On väärin väittää leireillä tapetun tahallisesti ihmisiä nälkään, kun syy oli espanjantaudissa ja yleisessä elintarvikepulassa.
Espanjantauti tappoi Suomessa vapaussodan jälkeen noin 30 000 ihmistä sekä
vankileireillä että niiden ulkopuolella. Ajan pandemiaymmärrys oli lapsen kengissä
maailmanlaajuisesti, sillä kokonaiskuolleisuuden arvioidaan olleen 21 – 30 miljoonaa.
Punainen hallinto aiheutti nälänhädän hallitsemillaan alueilla. Kevätkylvöjen aikaan 1918 suurin osa Etelä-Suomen maatiloista oli ilman hevosia, rehua, siemenviljaa, nautakarjaa ja maanviljelystyökaluja, koska punaiset olivat ne ryöstäneet, polttaneet ja vieneet Venäjälle. Jopa kokonaisia kyliä oli poltettu.
Punaiset tuhosivat talouden käyttämällä punakaartien palkanmaksuun Suomen
pankin setelivarannon ja sen loputtua painamalla uutta rahaa kolmessa vuorossa.
Kun sekään ei riittänyt menojen ”kattamiseen”, alkoi katteettomien shekkien kirjoittelu.

Sodan väkivaltaisuudet on irrotettu asiayhteydestä
1.

2.
3.

4.

5.

Kovat otteet johtuivat osin siitä, että toimenpiteillä oli kiire. Hallituksen joukkojen oli
saatava sota päättymään nopeasti, koska elintarvikepula oli kova ja kansalaisten tuli
päästä maanviljelystöihin mahdollisimman pian. Väestö oli punaisen terrorin kohteena Etelä-Suomessa. Tampereella oli suuret määrät rautatiekalustoa, joka tarvittiin
Karjalan armeijan huoltoon. Punaiset kuljettivat ryöstösaalista ja pakenivat Venäjälle.
Saksan menestys maailmansodassa oli epävarma, jolloin Venäjän kasvava uhka oli
otettava huomioon.
Suurin osa (n. 75 %) punaisten uhreista oli siviilejä, koska punaiset kävivät luokkasotaa, kun taas lähes kaikki valkoisten teloittamista olivat aseellisia kapinallisia.
Punakaartilaiset eivät olleet laillisen hallituksen joukkoja, sillä kansanvaltuuskuntaa ei ollut nimitetty laillisin perustein, vaan Leninin organisoimana, ja vain Lenin
oli tunnustanut sen. Koska laittomia taistelijoita eivät koske kansainvälisen lainsäädännön suojat, oli täysin laillista teloittaa punakaartilaisia.
Suomen punaisten voitiin tulkita ja yleisesti tulkittiin syyllistyneen valtiopetokseen,
josta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti voitiin tuomita kuolemaan. Kun
punaisia saatiin keväällä 1918 kiinni itse teosta – ase kädessä taistelemassa laillista
hallitusta vastaan – moni piti tilannetta aivan selvänä. Kiistattomasti valtiopetokseen syyllistyneet siis voitiin tuomita kuolemaan nopealla menettelyllä; oikeuskäsittely katsottiin turhaksi, kun todisteet olivat kaikkien nähtävillä.
Sotaa ei pidä arvioida siitä näkökulmasta, kummalla puolella koettiin enemmän henkilömenetyksiä. Kuolleiden määrä on aivan epärelevantti mittari sodan päämäärien
oikeutuksen mittaamiseen. Se, joka ”kärsi enemmän” ei tarvitse automaattisesti
enemmän sympatiaa. Punaiset aiheuttivat kärsimyksensä itse ryhtymällä laittomaan
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6.

7.

aseelliseen kapinaan. Ilman punaisten kapinaa koko sodan uhrit olisivat jääneet tulematta.
Voittajat osoittivat humaaniutta ja anteeksiantoa vapauttamalla nopeasti melkein
kaikki vankinsa, vaikka näille olisi voitu antaa valtiopetoksesta kuolemantuomiot
tai vähintään pitkät vankeusrangaistukset. Vankileirejä ei voitu välttää, koska rikolliset oli edes pikavauhdilla tutkittava ennen vapauttamista.
Rankaisutoimenpiteet eivät olleet poliittisia, sillä esim. Väinö Tanner, Matti Paasivuori ja muut maltilliset sosialidemokraatit, jotka eivät osallistuneet aseelliseen kapinaan, saivat jatkaa politiikassa heti vapaussodan jälkeen.

Punakaartit syyllistyivät maanpetokseen ja kapinaan laillista hallitusta
vastaan
1.
2.

3.
4.

5.

Svinhufvudin hallitus oli laillinen ja demokraattinen jatkumo Suomen autonomian
ajan perustuslain mukaan nimitettyjen hallitusten sarjassa. Hallituksen olivat tunnustaneet Pohjoismaat, Saksa, Ranska ja Itävalta-Unkari.
Vain Lenin tulkitsi Smilgan johtaman venäläisten vallankumouksellisten aluekomitean edustaneen korkeinta valtaa Suomessa myös ehdollisen itsenäisyystunnustuksen jälkeenkin, koska irtautuminen Venäjästä ei ollut tapahtunut ilman sekakomission päätöstä ehdoista.
Kansanvaltuuskunta ei edustanut työväestöä, koska sitä ei ollut valittu minkäänlaisilla vaaleilla.
Suomen vasemmisto tiesi nousevansa laillista hallitusta vastaan, eli asiasta ei ollut
todellisuudessa eriäviä käsityksiä. Vasemmisto vain tietoisesti alkoi levittää propagandaa, jolla pyrittiin hämärtämään juridisesti selkeä tilanne. Tavoitteena oli luonnollisesti saada vallankaappausyritys näyttämään oikeutetulta.
Maltilliset sosialidemokraatit, kuten Väinö Tanner, eivät osallistuneet kapinaan.
Suuri osa työväestöä oli laillisen hallituksen puolella. Torppareita oli yhtä paljon
hallituksen joukoissa, kuin punakaartissakin.

Sisällissota-nimitystä ei voi käyttää itsenäisyyteen johtaneesta sodasta,
koska yleismaailmallisesti sodan lopputulos ratkaisee, mitä nimitystä
sodasta käytetään
1.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen irtautuminen Isosta-Britanniasta oli vapaussota (the American War of Independence), vaikka sota loppui vasta vuonna 1783 eli seitsemän vuotta
itsenäisyysjulistuksen jälkeen (vrt. Suomi: itsenäisyysjulistus 1917, Tarton rauha 1920).
Sodan osapuolina olivat Iso-Britannia ja sen kolmetoista siirtokuntaa, jotka julistautuivat vuonna 1776 itsenäisiksi nimellä Amerikan Yhdysvallat. Amerikan kansa jakautui kahtia: 45 % väestöstä kannatti patriootteja 20 % ollessa lojalisteja eli Ison-Britannian kannattajia. Sodan alkaessa amerikkalaisilla ei ollut vakinaista armeijaa vaan
jokainen siirtokunta oli vastannut puolustuksestaan miliisin avulla. Sotatoimien
koordinoimiseksi siirtokuntien kongressi asetti vakinaisen armeijan ja nimitti George
Washingtonin sen johtoon. Sodan aikana vakinaisessa armeijassa ja miliisijoukoissa
palveli yhteensä noin 250 000 miestä, samanaikaisesti aseissa oli kuitenkin korkeintaan
90 000 sotilasta. Vastapuolella taisteli 50 000 lojalistia Ison-Britannian armeijan
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2.

3.

4.

rinnalla. Ranska, Espanja ja Alankomaat liittyivät sotaan patrioottien puolelle vuonna
1777 (vrt. Saksan apu Suomelle). Vuonna 1783 Pariisin rauhansopimuksessa IsoBritannia tunnusti Amerikan Yhdysvallat. Koska siirtokunnat saavuttivat sodan seurauksena itsenäisyyden, on nimitys Yhdysvaltain vapaussota osuva. Jos ne olisivat hävinneet, kyseessä olisi ollut sisällissota. Yhdysvaltain sisällissota (the American Civil
War) käytiin Yhdysvalloissa vuosina 1861–1865 unionin eli pohjoisvaltioiden ja konfederaation eli etelävaltioiden välillä. Jos hävinneet etelävaltiot olisivatkin voittaneet ja
itsenäistyneet, olisi ollut kyseessä niiden vapaussota.
Koska Suomen tasavallan laillisen hallituksen joukkojen voitto vapaussodassa esti
Suomen liittämisen osaksi perusteilla olevaa Neuvostoliittoa ja turvasi maan koskemattomuuden, kunnes Tarton rauha saatiin solmittua 1920, on tosiasioiden valossa
ainoa oikea nimitys vapaussota, vaikka sodassa oli myös punakapinan tai kansalaissodan (Leninin termi) piirteitä suomalaisten keskinäisen välienselvittelyn takia.
Sodan lopputuloksena varmistettiin Suomen vapaus kahdella olennaisella tasolla: 1)
valtiollinen itsenäisyys eli vapautuminen Venäjän vallasta; 2) vapaa, demokraattinen
yhteiskuntajärjestys, mukaan lukien sananvapaus, lehdistönvapaus, kokoontumisvapaus, ammatin ja asuinpaikan valinnan vapaus, maasta muuttamisen vapaus jne., jotka kaikki puuttuvat kommunistisista yhteiskunnista.
Taistelu laillisen hallituksen ja yhteiskuntajärjestyksen puolesta ja miehittäjää vastaan
on ilman muuta sekä juridisesti että moraalisesti hyväksyttävää. Valkoisia ja punaisia
ei siis voi lainkaan näistä näkökulmista rinnastaa. Vapaussoturit toimivat oikein ja
moraalisesti korkeatasoisesti, mutta samaa ei voida sanoa kapinallisista, vaikka yksittäisten punaisten rivimiehien kohdalla kyse saattoi olla tietämättömyydestä ja harhaan
johdetuksi tulemisesta. Suomen valtion ja suomalaisten on tunnustettava ylipäällikkö
Mannerheim ja vapaussoturit korkeimman kiitoksen ansaitsevaksi ihmisryhmäksi,
jotka ovat luoneet oman henkensä uhalla Suomelle mahdollisuuden kehittyä länsimaiseksi hyvinvointivaltioksi.

KUTSU YHDISTYKSEN TAMMISUNNUNTAIN JUHLAAN
Tilaisuus järjestetään torstaina 28.1.2016 klo 18
Ostrobotnian Chydenius-kabinetissa
Juhlaesitelmän pitää majuri, suurlähettiläs Pekka Kujasalo
esi-isästään everstiluutnantti Waldemar Beckeristä,
kansainvälisestä seikkailija-upseerista.
Buffet-illallinen
Tumma puku, kunniamerkit
Ilmoittautumiset Liisa Virangolle 20.1.2016 mennessä
puhelimella 0500 605 523 tai sähköpostilla liisa.viranko@salnet.fi
Illallisen hinta 45 € maksetaan yhdistyksen
Nordean tilille FI45 1299 3000 0798 81 viitenumerolla 1009
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Vapaussodan Helsingin seudun
perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Jyrki Uutela
puh. 040 500 4906
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com
Varapuheenjohtaja Juhani Virtanen
s-posti: juhani.virtanen@pp9.inet.fi
Sihteeri Juhani Pulkkinen
s-posti: juhani.pulkkinen@saunalahti.fi
Jäsen Anton Eskola
s-posti: anton.eskola@helsinki.fi
Jäsen Pekka Lampén
s-posti: mlampen@welho.com
Jäsen Sirkka Valkjärvi
Jäsen Liisa Viranko
s-posti: liisa.viranko@salnet.fi
***
Lisäksi hallituksen kokouksessa
puheoikeutta voivat käyttää

Varainhoitaja tiedottaa
Olemme sopineet lehtemme painopaikan
kanssa yhteistyöstä postituspalveluissa.
Jäsenmaksun maksutilanteen voi tarkistaa
lehden takakanteen painetusta osoitekentästä, johon on merkitty vuosiluku siltä
vuodelta, jonka osalta maksu on maksettu.
Jos merkintä on jokin muu kuin vuosiluku,
tarkoittaa se, että henkilö on jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 26 euroa,
sekä vapaaehtoinen 4 euron kannatusmaksu, jolloin vaihtoehtoisesti on
mahdollisuus maksaa jäsenmaksuna tasaraha 30 euroa viitenumerolla 2040.
Yhdistyksen pankkitili:
FI45 1299 3000 0798 81
Yhdistyksen varainhoitaja Nina Schleifer
(puhelin 040 500 6138 tai sähköposti
vapaussota.helsinki@gmail.com) vastaa
mielellään kaikkiin talousasioita koskeviin tiedusteluihin

Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa
s-posti: ubu@elisanet.fi
Varainhoitaja Nina Schleifer
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com

Vie vapauden ja itsenäisyyden viestiä
eteenpäin tuleville sukupolville.
Tilaa Vapaussoturi!
Yhteydenotot puh. (03) 223 0845
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TULEVAA OHJELMAA
Ti 10.11. Yhdistyksen syyskokous klo 18
Yhdistyksen virallinen syyskokous pidetään Väestönsuojelumuseossa
(Siltavuorenranta 16), ks. kutsu edellisessä lehdessä. Kokouksen jälkeen
kuullaan jäsenemme Heikki Hongiston esitelmä Vuoden 1941
raivausleirit.
Ti 17.11.

Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä
Yhteiskuljetus bussilla (hinta n. 25 € / henkilö) lähtee Marskin patsaalta
klo 10.45. Kunnianosoitus Järjestyslipuston muistokivellä klo 12, sen
jälkeen kunnianosoitus Vapaussodan muistomerkillä Porvoon tuomiokirkon pihalla. Omakustanteisen lounaan (hinta n. 10 €) nautimme Porvoossa ravintola JuhlaHelmessä. Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle
(puh. 050 432 0838) viimeistään tiistaina 10.11.

Ti 8.12.

Joululounas sekä luento Ostrobotniassa klo 12.30:
Sibelius juhlassa ja arjessa
Emeritusprofessori filosofian tohtori Reijo Pajamo luennoi klo 12.30
Chydenius-kabinetissa kansallissäveltäjämme Sibeliuksen vaiheista hänen syntymänsä 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Joululounaan hinta on
28 € ja se sisältää kalapainotteisen alkupalalautasen sekä kinkkua ja
laatikoita. Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle (puh. 050 432 0838)
viimeistään perjantaina 4.12.

To 28.1. Tammisunnuntain kunnianosoitukset klo 12
Tammisunnuntaina kokoonnumme kunnianosoituksiin Vanhankirkon
puistossa.
To 28.1. Tammisunnuntain juhla klo 18
Vietämme Tammisunnuntain juhlaa Ostrobotniassa. Juhlapuheen pitää
majuri, suurlähettiläs Pekka Kujasalo, ks. kutsu ja ilmoittautumisohjeet
sivulla 26.
Ti 9.2.

Lounasluento klo 12.30: Kapteeni Förbom
Lehtori Seppo Willgren kertoo merikapteeni Bertel Förbomista, joka toi
s/s Arcturuksella jääkäripataljoona 27:n pääjoukon Libausta Vaasaan.
Ilmoittautumiset Sirkka Valkjärvelle (puh. 050 432 0838) viimeistään
perjantaina 5.2 .

Lounasluennot järjestetään Ostrobotnian Chydenius-kabinetissa (Museokatu 10).
Tilaisuuden aluksi klo 12.30 kuuntelemme Jääkärimarssin, sen jälkeen on esitelmän, kysymysten ja keskustelun aika ennen yhteistä lounasta (omakustannushinta
noin 26 €). Myöhemmin lauletaan Kuullos pyhä vala, minkä jälkeen yhdessäolo
voi jatkua klo 15 asti.

