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VUOSISADAN JUHLA
eväällä on vietetty satavuotisjuhla-
kautta, joka huipentui järjestä-
miimme Vapaussodan Perinnelii-
ton kesäpäiviin ja vapaussodan 

valtakunnallisiin 100-vuotisjuhliin. Tähän 
lehtemme juhlanumeroon on oheistettu 
pääjuhlaa taustoittava käsiohjelma muistok-
si niille, jotka eivät päässeet paikalle vaan 
seurasivat juhlaa television välityksellä.  
 
Liittomme puheenjohtaja Kalervo Sipi lä-
hetti meille mieluisan viestin heti juhlia 
seuraavana päivänä: ”Kiitos yhdistyksenne 
aktiiveille sekä talkoolaisille mahtavasta 
työstä 16.5. juhlallisuuksien toteutuksen 
eteen! Kaikki onnistui 110-prosenttisesti! 
Harvoin olen saanut niin paljon välitöntä, 
spontaania ja vilpitöntä palautetta kuin 
pääjuhlamme jälkeen Finlandia-talossa. 
Antajina olivat mm. eduskunnan puhe-
mies, puolustusvoimien ylimmät edustajat, 
evp-kenraalit ja useat minut kiinni saaneet 
tärkeät yhteistyökumppanimme. Kaikki 
olivat suorastaan haltioissaan kokemas-
taan! Eräs toinen juhlavieras kiteytti seu-
raavasti: ”Ehkäpä hienoin maanpuolus-
tusjuhla, jossa olen ikinä ollut.” 
 
Yhdymme näihin kiitoksiin. Sekä Kalervo 
Sipi että puolustusministeri Jussi Niinistö 
johdattivat kuulijat Finlandia-talossa va-
pauden juhlan tunnelmaan osuvilla puheil-
laan. Kertojina erinomaisesti toimineet Vil-
le Salonen ja Ville-Veikko Kirvesmies, Pasi-
Heikki Mikkolan johdolla upeasti soittanut 
Kaartin soittokunta, Matti Orlamon johdol-
la ponnekkaasti yhdessä kadettien kanssa 
laulaneet Kaaderilaulajat sekä suloisesti 
tanssineet Kulosaaren yhteiskoulun oppi-
laat koreografi Anna Palmion ohjaamina 
onnistuivat erinomaisesti viedessään mei-
dät aikamatkalle sadan vuoden taakse.  
 
Aiemmin päivällä kenttäpiispa Pekka Sär-
kiön koskettava saarna ja Viipurin Laulu-
veikkojen ja Esa Ruuttusen komea laulu 
Helsingin tuomiokirkossa sekä seppelpar-

tioiden arvokkaasti suorittamat kunniateh-
tävät herkistivät meidät juhlapäivän viet-
toon. Janne Kurkisen johdolla ratsastaneet 
Rakuunakillan, Ratsumieskillan, Tampe-
reen seudun ratsuväenkillan ja Helsingin 
Ratsupoliisin edustajat yhdessä reserviläis- 
ja perinnejärjestöjen lippulinnan kanssa 
sekä Karelia-puhallinorkesterin tarttuvat 
marssit toivat näyttävästi mieliimme sata 
vuotta sitten pidetyn suuren paraatin. 
 
Talkoolaiset turvallisuuspäällikkö Tapani 
Tikkalan johdolla huolehtivat turvallisuu-
destamme ja juhlan sujuvuudesta. Ilok-
semme vapaaehtoisia oli niin paljon, että 
emme tässä yhteydessä voi erikseen heitä 
jokaista nimetä. He kaikki ovat kuitenkin 
lämpimän kiitoksemme ansainneet. Ilman 
pyyteetöntä vapaaehtoistyötä ei kaksipäi-
väisistä juhlallisuuksista olisi mitenkään 
selvitty. Liiton johto, juhlan päätoimikunta 
ja ohjelmatyöryhmä ansaitsevat kiitoksen 
pitkäjänteisestä valmistelutyöstä, ja pohja-
työnhän aloittivat lähes 10 vuotta sitten 
aikaisemmat puheenjohtajamme. Kiitäm-
me lämpimästi myös kaikkia niitä tahoja, 
jotka taloudellisella tuellaan mahdollistivat 
juhlan toteutuksen. Erityiskiitos luontoku-
vaaja Pekka Peuraniemelle, joka antoi veloi-
tuksetta käyttöömme upeat luontokuvat 
täydentämään Sibeliuksen Finlandian tun-
nelmaa. 
 
Lopuksi tahdomme vielä kiittää heitä, joi-
den ansiosta saimme viettää juhlapäivää 
vapaassa Suomessa: vapaussotureita sekä 
100 vuotta sitten vaikuttaneita suomalaisen 
virkamieskunnan ja poliitikkojen edustajia. 
Kenraali Kalervo Sipin sanoin: ”Olkaamme 
ylpeitä demokraattisesta ja parlamentaa-
risesta yhteiskuntajärjestyksestä, jonka 
luomisen aloittivat vapaussoturit sine-
töidessään meille itsenäisyyden.”  

Jyrki Uutela ja Nina Schleifer 
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PUOLUSTUSMINISTERI JUSSI NIINISTÖN PUHE   
VAPAUSSODAN  100-VUOTISJUHLASSA 
 

rvoisa eduskunnan puhemies, 
kunnioitetut sotiemme veteraanit 
ja lotat, hyvät naiset ja herrat, 

mina damer och herrar 
 
”Vapaussodan muistot eivät lopullisesti 
kadonneet, eikä niiden pidäkään kos-
kaan kadota kansakunnan yhteisestä 
muistista.” Näin totesi puheessaan tasan 
kymmenen vuotta sitten tässä samassa 
paikassa silloinen eduskunnan puhemies, 
nykyinen tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö. Allekirjoitan nuo viisaat sanat. 
 
Sata vuotta sitten Helsingin kadut täyt-
tyivät juhlijoista. Kaunis kevätpäivä is-
kostui läsnä olevien rintoihin ylevän 

isänmaallisena juhlana. Voitokas harmaa 
talonpoikaisarmeija marssi kaupunkiin. 
Vakavasti astuvien sarkapukuisten soti-
laiden rivit kulkivat katsojien ohitse lo-
puttomana jonona, joka ilman minkään-
laista ulkoista koreutta näytti läpileikka-
uksen maan omasta, maasta polkaistusta 
armeijasta. Senaatin eli hallituksen jou-
kot olivat voittaneet sodan – sodan, joka 
synnytti Suomen Puolustusvoimat. 
 
Tuo päivä voisi olla itsenäisyyspäivä, it-
senäisyysjulistuksen päivän sijaan. Ni-
mittäin 6. joulukuuta 1917 Suomi ei ollut 
vapaa maa, eikä maassa ollut järjestystä. 
Vasta 16. toukokuuta 1918 miehittäjä oli 
karkotettu ja kapina kukistettu.  

A 

Valok. Vesa Määttä 
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Hyvät kuulijat 
Kullakin sukupolvella tuntuu olevan tar-
ve kirjoittaa vapaussodan historia uudel-
leen ja kullakin sukupolvella – ajan hen-
gestä riippuen – on oma tulkintansa 
vuoden 1918 sodasta. Tällä hetkellä tul-
kintojen keskiössä on terrori. Sodan ta-
pahtumia lähestytään paljolti väkivaltai-
suuksien kohteeksi joutuneen yksilön 
kokemuksien kannalta.  
 
Tapahtumat näyttäytyvät nykyihmiselle 
käsittämättöminä raakuuksina, ja sodan 
valtiollinen merkitys jää toissijaisek-
si.  Niin ikään historian lainalaisuus – 
syy ja seuraus – jää taka-alalle.  
 
Suomalaiset eivät taistelleet toisiaan vas-
taan ilman kansan valitsemaa eduskun-
taa ja sen valitsemaa hallitusta vastaan 
aloitettua kapinaa. Samoin valkoinen 
terrori oli reaktio punaiselle terrorille. 
Sota vuonna -18 oli ennen kokematon 
kansallinen onnettomuus. Materiaaliset 
vahingot ja tuhannet menehtyneet koet-
telivat nuoren kansakunnan kestokykyä. 
Vastuu siitä kuului vallankumoukseen 
ryhtyneille eikä sitä pese pois kapinallis-
ten myöhemmät kärsimykset.   
 
Osavastuun sodasta kantoivat Leninin 
johtamat bolševikit, jotka yllyttivät suo-
malaisia vallankumoukseen. Lenin tuki 
asein ja sotilain Suomen punakaarteja. 
Vallankumous perustui räikeään propa-
gandaan. Aikakauden informaatiosodan-
käyntiä käytiin etenkin lehdistössä levi-
tettyinä villeinä huhuina. Väritetyt mieli-
kuvat ja naiivit käsitykset johtivat val-
lankumoukseen. Kolkoimman kohtalon 
lopulta saivatkin Neuvosto-Venäjälle 
paenneet punaiset, joille valhe paljastui 
viimeistään Stalinin teloituskuopilla.  
 
Mina damer och herrar 
Året 1918:s krig tolkas vid tillfället starkt 
ur individens synvinkel, vilket orsakar 
att ur nutidsmänniskans perspektiv ser 

kriget ut endast som ofattbar våld. Kri-
gets statliga betydelse – ockupantens ut-
visande och nedslagning av revolutionen 
mot folkstyret lämnas i bakgrunden.  
 
En nation byggs oftast på erfarenhet och 
även de svåraste upplevelserna formar 
nationen. Vår stats steniga väg fortsatte 
vidare i vinter- och fortsättningskrig, 
men som en helhetlig nation som stride 
gemensamt för sin frihet mot tyranni. 
Denna enhet måste vi omhulda. Genom 
marskalk Mannerheims förpliktande 
ord: ”Oenighet i eget led slår mer för-
ödande än fiendes svärd och interna tvis-
ter öppnar dörrar för utifrån kommande 
intäkter”.  
 
Hyvät kuulijat 
Kansakunta rakentuu paljolti kokemuk-
sen ja tunteen varaan. Vaikeatkin muis-
tot rakentavat kansakokonaisuutta. Sata-
vuotiaan valtiomme kivikkoinen tie jat-
kui talvi- ja jatkosodissa, mutta yhtenäi-
senä kansakuntana. Vapaussodan voitta-
jien viisautta oli kehittää yhteiskuntaa 
niin, että kaikilla suomalaisilla oli puo-
lustettavaa diktatuurin uhatessa vapaut-
tamme vuonna 1939.  
 
Vuoden 1918 tärkein perintö on itsenäi-
syyden, kansanvallan ja oikeusvaltion 
säilyminen. Kansallisen eheyden raken-
taminen jatkui sodan jälkeen demokrati-
an keinoin kunnissa ja valtiollisella tasol-
la. Meidän on tänäkin päivänä kannetta-
va huolta demokratian toimivuudesta ja 
kansanvaltaisten menettelytapojen ar-
vostuksen ja kunnioituksen säilymisestä. 
 
Marsalkka Mannerheim kirjoitti Muis-
telmiensa loppusanoihin opetuksen, jon-
ka hän tahtoi painaa tulevien sukupolvi-
en tuntoihin tulikirjaimin: ”Eripuraisuus 
omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin 
vihamiehen miekka, ja sisäiset riidat 
aukaisevat oven ulkoa tulevalle tunget-
telijalle.” 
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DEMOKRATIAA JA OIKEUSVALTIOTA TULEE     
PUOLUSTAA, MYÖS HISTORIASSA 

un arvioidaan vuoden 1918 merki-
tystä Suomen historiassa, kannat-
taa verrata tilannetta vuoden en-

simmäisenä ja viimeisenä päivänä. Tammi-
kuussa Suomessa oli vielä noin 75 000 venä-
läistä sotilasta. Suomen hallituksella ei ol-
lut omaa armeijaa, poliisia eikä rajavartio-
laitosta. Vallankumous syrjäytti eduskun-
nan, kuntavaalit peruutettiin, porvaripuo-
lueet ja niiden lehdistö lakkautettiin. Maa 
joutui vapaus- ja sisällissotaan. 
 
Vuoden lopussa 1918 venäläinen sotaväki 
oli saatu pois maasta. Kapina oli kukistettu. 
Kummassakin taistelussa hallituksen jouk-
koja avustaneet saksalaiset olivat lähteneet. 
Eduskunta oli koossa, ja demokraattisia 
kuntavaaleja järjestettiin jo monissa kun-
nissa. Lehdistö, myös työväenlehdistö, sai 
jälleen ilmestyä. 
 
Olennaista vuoden 1918 muistamisessa on, 
mitkä arvot voittivat ja säilyivät: itsenäisyys, 
kansanvalta, sananvapaus ja oikeusvaltio. 
 
Vuosi oli dramaattinen. Toukokuu sata 
vuotta sitten oli nopeiden päätösten aikaa. 
Maan hallitus pääsi ehjänä kokoontumaan 
6. toukokuuta. Eduskunta alkoi jälkeen ko-
koontua 15. toukokuuta. Valtionpäämiehen 
asema perustettiin 18. toukokuuta, kun val-
tionhoitajaksi valittiin senaatin puheenjoh-
taja P. E. Svinhufvud. Suomen punakeltai-
nen leijonalippu vaihdettiin siniristilipuksi 
29. toukokuuta. 
 
Taistelujen tauottua suurin haaste oli kapi-
nallisten kohtelu. Punaisiin kohdistunut 
mielivalta vaihtui lakiin perustuviin oikeu-
denkäynteihin. Vapauttavat tuomiot, pää-
osin kulkutautien aiheuttamat kuolemat ja 
syksyn armahdukset tyhjensivät vankileirit 
niin, että vuoden lopussa vankeja oli enää 
alle kymmenesosa kevään luvuista. 

On arvosteltu, osin perustellusti, monia hal-
lituksen ja eduskunnan menettelytapoja. On 
kuitenkin historiallisesti täysin väärin usko-
tella, että porvaristo olisi hautonut työväen-
luokan tuhoamista, ja siksi aseellinen val-
lankumous oli välttämätön ennalta ehkäise-
vä toimenpide ja että sodan jälkiselvittely 
olisi ollut tietoinen työväenluokan puhdistus. 
 
On myös näköharha, että kapina johtui 
köyhyydestä, epäoikeudenmukaisista ra-
kenteista, epätasa-arvosta ja työttömyydes-
tä. Kapinaan ryhtyi järjestäytyneen työvä-
estön johto (Sdp, Suomen ammattijärjestö 
SAJ ja niiden perustamat punakaartit), ei-
vät vallitöistä tai tehtaista työttömiksi jää-
neet miehet ja naiset. Kapina ei syntynyt 
ratkaisemattomasta torpparikysymyksestä 
vaan vuosikymmeniä jatkuneesta sosialisti-
sesta luokka-agitaatiosta, joka syrjäytti 
kansanvaltaisen asioiden hoitamisen. 
 
Vapaussoturi on kunnianimi, ei kirosana. 
Laillisen kansanvaltaisen hallituksen voitto 
vuonna 1918 ei ollut tragedia, jota pitäisi 
pyydellä anteeksi. Epäonnistuneen kapinan 
surutyö on ehkä vielä tarpeen. Kapinan ja 
sen kukistamisen hinta oli hirvittävä, ja 
jokainen uhri on muistamisen arvoinen, 
mutta voittaneet perusarvot ovat edelleen 
Suomen kansanvaltaisen oikeusvaltion pe-
rusarvoja. 
 
Suomi on ainoa ensimmäisen maailmanso-
dan jälkivaiheissa itsenäistynyt maa, joka 
on sata vuotta säilyttänyt itsenäisyytensä ja 
pysynyt kansanvaltaisena – jo vuonna 1918. 
Suomen tarina on suuri ihme, ja sitä suu-
rempi, mitä enemmän sitä vertaa Euroopan 
historiaan. 

 
Professori Martti Häikiö 

Artikkeli on julkaistu alunperin 
 Helsingin Sanomissa 16.5.2018 

 
  

K 
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ITSENÄISYYSSENAATTI 
 

tsenäisyyssenaatiksi kutsutaan sitä 
Suomen hallitusta, joka nimitettiin 
27.11.1917 päätehtävänään selvittää 
Suomen irtaantuminen Venäjästä. Siinä 

oli senaattoreita nuorsuomalaisesta puolu-
eesta (kuusi), suomalaisesta puolueesta (kak-
si), ruotsalaisesta puolueesta (yksi) ja maa-
laisliitosta (kaksi). He olivat P. E. Svinhuf-
vud, Onni Talas, Arthur Castrén, Alexander 
Frey, Juhani Arajärvi, E. N. Setälä, Kyösti 
Kallio, E. Y. Pehkonen, Jalmar Castrén, 
Heikki Renvall, O.W. Louhivuori. 
 
Pohdintojen jälkeen senaatti päätti pyytää 
Venäjän vallankumoushallitukselta Suomen 
itsenäisyyden tunnustamista, minkä neuvos-
tovalta sitten suorittikin. Saatiin tunnustus, 
jota sittemmin politiikassa alettiin kutsua Le-
ninin lahjaksi. Kuten Tuomo Polvinen suoma-
laisessa tutkimuksessa on määritellyt, kysees-
sä oli kansallisen paineen hellittäminen val-
lankumouksen mahdollistamiseksi eli eroa-
minen yhdistymistä varten, yhdistyminen tu-
levaan Neuvostoliittoon. Tämä näkyi selvästi, 
kun kansankomissaarien neuvosto 17.12. kes-
kusteli Ukrainan kysymyksestä. Lenin totesi, 
että emme ole tehneet yhtään siirtoa Suomen 
kansan kansallisia oikeuksia ja riippumatto-
muutta vastaan emmekä Suomen porvarillista 
tasavaltaa vastaan, joka on edelleen toistai-
seksi porvarillinen. Niinpä historiassa onkin 
näkyvänä Svinhufvudin saavutuksena tunnus-
tuksen saaminen Leniniltä ja Trotskilta. 
 
Sisäpolitiikassa ehkä tärkein uudistus oli vie-
lä vuoden 1917 puolella toteutunut yleisen 
äänioikeuden ulottaminen kuntien hallin-
toon. Ensimmäisiä kunnallislautakuntien 
vaaleja ehdittiin toimittaa jo tammikuussa 
1918, joskin kapina sitten keskeytti uudistuk-
sen toteuttamisen. Kapinaan johti tammi-
kuussa se, että sosialidemokraattisen puolu-
een koossa pitämisen nimissä valta puolueen 
sisällä tammikuussa 1918 siirtyi aseelliseen 
kaappaukseen pyrkivälle, toimeenpanevalle 
komitealle. Poliittisen kriisin mukana oli li-
sääntynyt ja voimistunut aseellisten kansa-
laisjärjestöjen muodostaminen. Hallitus yrit-
ti vahvistaa valtiollista järjestysvaltaa, mikä 
oli yksi edellytys Venäjän sotaväen maasta 

poistamiselle. Eduskunta myönsi 12.1. tähän 
– lujan järjestysvallan perustamiseen – val-
tuudet. Ajatukseen sisältyi myös järjestöjen 
aseellisten joukkojen – ennen kaikkea puna-
kaartien – vaikutusvallan vähentäminen. 
Valtiovallan oma järjestyskoneisto vaikeut-
taisi vallankaappauksen toteuttamista. Työ-
väestö syytti hallitusta aikomuksista rajoittaa 
kansalaisvapauksia. Vallankumouksen oikeu-
tuksena käytettiin väitettä, että porvaristo 
aikoi hyökätä työväestön kimppuun.  
 
Kansankomissaarien neuvosto käsitteli 18.1. 
Suomen hallituksen venäläisten joukkojen 
poistamisvaatimusta. Venäläiseltä sotilas-
johdolta Suomessa oli joulukuun lopulla saa-
tu lausunto, että Suomi oli täysin puolueeton. 
Venäjä kuitenkin kieltäytyi maailmansodan 
tilanteeseen vedoten, joskin syy selvästi oli 
venäläisen sotaväen käyttö vallankaappauk-
sen tukemiseen Suomessa. 
 

 
Itsenäisyyssenaatti – Valok. https://commons.wiki-
media.org /wiki/File:Senate1917.jpg 
 
Suojeluskuntien ryhdyttyä estämään venäläi-
siä toimittamasta aseita punakaarteille, jän-
nite Itä-Suomessa lisääntyi. Viipurin eri val-
lankumouksellisten neuvostojen ja komissaa-
rien yhteiskokous valitsi 24. tammikuuta 42. 
armeijakunnan vallankumouksellisen esi-
kunnan taisteluun suomalaisia porvarillisia 
valkokaarteja vastaan. Jolleivät porvarikaar-
tit luovuttaisi määräajassa (36 tunnin kulu-
essa) aseitaan, armeijakunnan joukot julis-
tettaisiin sotatilaan Suomen valkokaartia 
vastaan. Tähän päätökseen oli saatu Pietaris-
ta sota-asiainkansankomissaari Podvoiskin 

I 
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valtuudet, ja se lähetettiin Viipurin läänin 
kuvernöörin kautta Suomen senaatille. 
 
Tässä tilanteessa Lenin saattoi 26.1. esittää 
neuvostojen edustajakokoukselle: "Me nä-
emme nyt, että Suomessa odotetaan joka 
päivä työväen vallankumousta; tuohon 
maahan pääsi kipinöitä siitä palosta, jota 
bolševikit ovat muka keinotekoisesti lietso-
neet, ja me näemme, että siellä alkaa sosia-
listinen vallankumous." 
 
Helsingissä venäläisten johtomiehet painos-
tivat 24.–25. tammikuuta senaattia voimak-
kaasti. Senaatille esitettiin muun muassa 
vaatimus, että valkokaarti luovuttaisi heti 
kaikki aseensa Venäjän valtiolle, jota edustai-
si punakaartin esikunta. Venäläiset ilmoitti-
vat, että jollei valkokaarti lopettaisi »vasta-
vallankumouksellista hyökkäystä Suomen 
köyhälistöä ja Venäjän sotaväkeä vastaan», 
valkokaarti tuhottaisiin. Suomen senaatti 
esiintyi nyt tarmokkaasti ja vaativasti. Suoje-
luskuntien ilmoitettiin olevan hallituksen 
joukkoja. Senaattori A. Castren ilmoitti myö-
hään yöllä 25./26. tammikuuta puhelimitse 
Viipuriin, että suojeluskuntien riisuminen 
aseista tulkittaisiin sodan aloittamiseksi 
Suomea vastaan. 
 
Viipurin vallankumouksellinen esikunta kat-
soi nyt, että armeijakunta ei voinut ryhtyä 
sotatoimiin ilman Venäjän valtiovallan mää-
räystä. Luottamus omiin voimiin puuttui. 
Esikunta katsoi, että ilman apujoukkoja se 
voisi joutua aseistariisumisen häpeään eikä 
voisi osoittaa Suomen punakaartille kansain-
välisyyden periaatteen mukaista apua. Se-
naatin päättäväisyys johti siihen, että sota-
asiain kansankomissaari Podvoiski illalla 
26.1. ja hänen jälkeensä myös 42. armeija-
kunta antoivat – kumoten aikaisemmat oh-
jeensa – käskyn noudattaa neutraalisuutta 
suomalaisten välisissä levottomuuksissa, mi-
käli venäläisten kimppuun ei hyökättäisi. 
Helsingissä toiminut Venäläinen oblastiko-
mitea (aluekomitea) ryhtyi kuitenkin innok-
kaasti tukemaan sosialidemokraattisen puo-
lueen toimeenpanevan komitean kaappaus-
hanketta, ja se oli itse asiassa Helsingissä 
vallankaappauksen toimeenpaneva sotilaalli-
nen voima, joka otti haltuunsa mm. postin ja 
lennättimen. 

Kun Suomen vallankumoukselliset olivat jär-
jestäytyneet, ulkoasiain kansankomissaari 
Trotski toivotti 31.1. menestystä taisteluun 
sotaa ja kapitalismia vastaan. Meillä on yh-
teinen vihollinen. 
 
 * * * 
 
Senaatin kokoontuessa 26.1. oli varauduttu 
varasenaatin muodostamiseen Vaasaan. Täl-
löin oli jo selviä merkkejä punaisten vallan-
kaappausaikeista. Venäjän lokakuun vallan-
kumous oli tuore esimerkki siitä, kuinka val-
lankumoukselliset saattoivat menestykselli-
sesti lamauttaa hallitusvallan. Laillisuudesta 
kiinni pitävä senaatti ei voinut paeta pääkau-
pungista, sillä se olisi laukaissut kaappauk-
sen, mutta voitiin lähettää kolme senaattoria 
Pohjanmaalle, missä hallitusta kannattavilla 
oli vahva asema. Miksi kolme senaattoria? 
Tämä perustui juridiseen periaatteeseen, että 
kolme tuomaria on päteviä tekemään ratkai-
sun. Ratkaisu tehtiin viime tingassa, koska 
Helsinkiin jääneet senaattorit joutuivat pii-
lottautumaan. 
 
Koska suojeluskunnat olivat päättäneet estää 
rautatien käyttämisen apujoukkojen saapu-
miseen aseista riisuttujen venäläisten avuksi, 
kolmea senaattoria kuljettanut juna syöksyi 
raiteilta Seinäjoen ja Ylistaron välillä. 
 
Vaasan senaatin puheenjohtaja oli Heikki 
Renvall ja jäseninä Alexander Frey, Juhani 
Arajärvi sekä E. Y. Pehkonen. Maaliskuun 
lopulla (24.3.) puheenjohtajaksi saapui P. E. 
Svinhufvud ja jäseneksi Jalmar Castrén. 
 
Varasenaatin ensimmäinen istunto pidettiin 
31.1. Seuraavana päivänä senaatti julistuk-
sessa Suomen kansalle kehotti kaikkia maan 
virkamiehiä, viranomaisia ja kansalaisia alis-
tumaan niihin määräyksiin, joita senaatti 
maan ainoana laillisena eduskunnan valit-
semana ja valtuuttamana sekä sille vas-
tuunalaisena Suomen hallituksena antaa. 
Lisäksi ilmoitettiin ylipäällikkyyden uskomi-
sesta kenraali Mannerheimille ja tämän käs-
kyjen noudattamisesta niin kauan kuin soti-
laallista toimintaa jatkuu. Senaatin puheen-
johtajan Renvallin alaisuuteen muodostettiin 
ulkoasiain kanslia, jonka tärkein virkamies 
oli valtiosihteeri Samuli Sario. 
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Alempi hallintokoneisto – läänien ja kuntien 
viranomaiset – oli valkoisen Suomen osalta 
käytännöllisesti katsoen koskemattomana 
senaatin käytettävissä. Keskusvirastot olivat 
jääneet Helsinkiin, joten oli muodostettava 
väliaikaiset virastot etupäässä Vaasassa si-
jainneita läänitasoisia virastoja käyttäen. 
Tämä vei aikaa. Puolustusministeriötä vas-
taavaa virastoa ei perustettu.   Vaasassa soti-
lasasioista huolehti senaattori Frey, joka oli 
senaattori sisäasiaintoimituskunnassa. Ar-
meijaan liittyvät päätökset – tärkeimpiä ylei-
siä suuntaviivoja lukuun ottamatta – tehtiin 
armeijan piirissä. Armeijan ylipäällikkö oli 
kenraaliluutnantti, sittemmin ratsuväenken-
raali Gustaf Mannerheim. Hänen ensimmäi-
sessä päiväkäskyssään ilmeni, että kyseessä 
oli Suomen tasavallan armeija. 
 
Käytännössä sotilasasiat olivat kiireellisimpiä 
senaatin toiminnassa. Eduskunta ei voinut 
kokoontua kapinan takia ja niinpä senaatti 
nojautuen eduskunnalta järjestyksen ylläpi-
tämiseen saamiinsa valtuuksiin antoi julis-
tuksin ja asetuksin määräyksiä asiain hoidos-
ta. Näistä laajakantoisin oli 18.2. tehty päätös 
asevelvollisuuden käyttöön ottamisesta tsaa-
rin laittomasti kumoaman vuoden 1878 lain 
perusteella.  
 
Senaatin arvovaltaa heikensi senaattorien 
vähälukuisuus ja heidän suhteellinen tunte-
mattomuutensa. Senaatin kansliapäällikkönä 
toiminut Hjalmar Honkanen on kuvannut 
tilannetta: Tuskin oli päästy kunnolla alkuun, 
kun jo niin sanotut poliitikot, jotka olivat 
ammentaneet viisautensa eduskunnassa, tar-
josivat apuaan senaatille kehottaen sitä täy-
dentämään itseään, tai ellei tämä olisi lain-
mukaista kutsumaan valkoisessa Suomessa 
olevat kansanedustajat Vaasaan valtiopäivil-
le. Näin kokoontuva eduskunta olisi sitten 
korkeimman vallan haltijana nimittänyt hal-
litukseen uusia senaattoreita. Mainittiin jo 
joidenkuiden halukkaiden nimiäkin. Kun 
ehdottajia pyydettiin keskustelemaan halli-
tuksen jäsenten kanssa, puolue-erot tulivat 
selvästi näkyviin. – Toki valkoisessa Suomes-
sa oleskelevat kansanedustajat kutsuttiin 
koolle mutta heidän kokouksissaan välittyi-
vät lähinnä eri puolilla esitetyt valitukset. 
 

Eduskunnan toiminnan halvautumisen takia 
monet tärkeät asiat jäivät vaille ratkaisua, 
esimerkiksi kysymys kapinallisten tuomitse-
misesta ja Saksan kanssa solmittujen sopi-
musten ratifioiminen. Myöskään ei haluttu 
puuttua kapinan takia heränneeseen kysy-
mykseen hallitusmuodon kehittämisestä, 
jopa monarkian voimaan saattamisesta. 
 
Virallisen Suomen ja Venäjän diplomaattiset 
suhteet katkesivat heti Helsingin vallankaap-
pauksen jälkeen. Yhteyksiä hoidettiin sen 
jälkeen lähinnä Saksan kautta. Venäläisten 
joukkojen sodanjulistuksesta ja kapinan ve-
näläisistä yhteyksistä huolimatta Vaasan se-
naatti katsoi viisaimmaksi olla toteamatta 
sotatilan olemassaoloa Suomen ja Venäjän 
välillä. Tosin se helmikuussa 1918 suostui 
retkikuntien lähettämiseen Itä-Karjalaan, 
mm. sillä perusteella, että Venäjää vastaan 
oli oltu sodassa tammikuun lopusta lähtien, 
mutta Saksan ja Venäjän rauhansopimus 
maaliskuun alussa taivutti sen taas varovai-
suuteen. Oli parasta turhaan olla hankkimat-
ta sotatoimia maan rajoille, ja niin todelliset 
suhteet pidettiin määrittelemättöminä.  
 
Kun Saksa oli aloittanut uudelleen hyökkäyk-
sen kohti Pietaria, kansankomissaarien neu-
vosto käsitteli 20.2. ehdotusta julistukseksi, 
jossa todettiin: Suomessa on käynnissä sota 
Suomen porvaristoa vastaan, jota käymme 
yhdessä suomalaisten työläisten kanssa 
neuvostovallan vahvistamiseksi Suomessa. 
Vallankumoukselliset suomalaiset ja vallan-
kumoukselliset venäläiset punakaartilaiset 
ahdistavat entistä voimakkaammin Suomen 
valkokaartia. Saksan hallitus haluaa estää 
vallankumouksen leviämisen länteen. Sillä 
on liittolaisia: eri maiden kapitalistit, neut-
raalit ruotsalaiset kapitalistit, jotka autta-
vat suomalaista porvarillista valkokaartia. 
Kaikki porvarit, jokainen suurtilallinen, jo-
kainen kapitalisti, puolalainen, suomalai-
nen, englantilainen, on meidän vihollisem-
me. On suoritettava vallankumouksellinen 
mobilisointi. Aseisiin Punaisen sosialistisen 
armeijan riveissä.  Tämä julistus edelsi Pu-
na-armeijan perustamista, mutta lopullinen 
julistus ei suuntautunut erikseen mainiten 
Suomeen. 
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Vaasan senaatin ulkopolitiikan hoito oli vai-
keaa. Siviilihallinnon ja päämajan päätösval-
lan välinen raja ei pysynyt täysin selvänä, 
sillä senaatti neuvotteli Mannerheimin kans-
sa poliittisistakin kysymyksistä. 
 
Mannerheimin vuonna 1941 kuuluisaksi tul-
lut julistus Antreassa helmikuussa 1918, en 
pane miekkaani tuppeen ennen kuin viimei-
nenkin Leninin soturi on poissa Suomesta ja 
Vienan-Karjalasta, oli vastine kansanval-
tuuskunnan ja Venäjän välisille neuvotteluil-
le, joissa kansanvaltuuskunta oli esittänyt 
Karjalaan liittyvän toiveen. Senaatti katsoi 
Petsamon selvästi mutta myös oikeastaan 
Vienan Karjalan olevan Suomeen kuuluvia 
alueita. 

 
Mannerheim kuitenkin peruutti jo maalis-
kuussa Vienaan lähteneen retkikunnan mat-
kan. Mannerheimin kanta oli huhtikuussa, 
että hallituksen ulkopoliittiset kyvyt eivät 
riittäneet Karjalan kysymyksen ratkaisuun, 
joskin retkikuntia sitten valmisteltiin pääma-
jassa toukokuussa. 
 
Maaliskuussa kävi ilmi, että Saksassa ja 
Ruotsissa olevat edustajat, Hjelt ja Gripen-
berg, olivat senaatin tietämättä ja vastoin 
ylipäällikön kantaa pyytäneet interventiota. 

Saksaan saapunut Svinhufvud ja senaatti jou-
tuivat toteamaan, että sikäläiset suomalaiset 
olivat oma-aloitteisesti solmineet Saksan 
kanssa rauhansopimuksen ja myöhemmin 
paljon kritikoidun kauppa- ja merenkulkuso-
pimuksen. Todettakoon, että Svinhufvudin 
omakin linja poikkesi tuon matkan aikana 
Vaasan hallituksen linjasta. 
 
Tärkeä ongelma oli se, että senaattorit eivät 
olleet tunnustaneet sotatilaa, jonka Venäjän 
hallitus oli maailmansodan sytyttyä julista-
nut Suomeenkin suomalaisten kannalta lait-
tomasti. Varsinkin Svinhufvud piti, Vaasaan 
saavuttuaan kiinni periaatteesta, että ilman 
eduskuntaa sotatilaa ei voinut julistaa. Kun 
maan korkein valta oli marraskuussa 1917 

siirretty eduskunnalle, 
sotatilakysymys aiheutti 
muutenkin senaatille vai-
keuksia, kun eduskunta ei 
päässyt kokoontumaan 
taistelujen aikana. 
 
Käytännössä ongelma il-
meni siinä, että sotaväen 
rikoslakia voitiin soveltaa 
kapinallisiin vain sotatilan 
aikana. Mannerheim pa-
kotettiin helmikuussa pe-
rumaan päätös sotaoike-
uksien perustamisesta. 
Kapinalliset oli tuomitta-
va yleisen rikoslain perus-
teella tavanomaisissa 
tuomioistuimissa, valtio-
rikosten kysymyksessä 
ollessa hovioikeuksissa. 
Pian selvisi, että hovioi-
keudet eivät kohtuullisen 
nopeasti pystyisi käsitte-

lemään näin suurta syytemäärää. Huhtikuun 
alkuun mennessä oli päätetty,  että  edus-
kunnan  olisi  heti   kokoonnuttuaan asetet-
tava vahvistettuja tai väliaikaisia tuomiois-
tuimia. 
 
Tampereen taistelujen jälkeen Vaasan hovi-
oikeuden presidentti Söderholm, joka hoiti 
korkeimman oikeuden tehtäviä, ilmoitti 
Mannerheimille, että sotatila vallitsee ja että 
ylipäällikkö on oikeutettu ryhtymään toi-
menpiteisiin, jotka tästä tilasta aiheutuvat. 

Kuva Seinäjoelta ylipäällikön neuvottelukunnasta, johon oli valittu mie-
hiä valkoisen Suomen eri alueilta ja jonka oli määrä keskustella sotilas-
asioiden hoitamisesta. – Valok. Ohto Mannisen kokoelma 
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Senaatin lakimiesjäsenet pysyivät toisella kan-
nalla. Svinhufvudin mukaan ”hallitus katsoo, 
ettei se ole juridisesti sotatilassa Venäjän kanssa.” 
 
Kauaskantoisimpia itsenäisyyssenaatin toimista 
olikin sitten toukokuussa säädetty laki valtiori-
kosoikeuksista eli kapinaan osallistuneiden 
tuomitsemisesta. Lain soveltamisesta aiheutui 
pitkällinen tutkimus- ja oikeusprosessi, jonka 
aikana kesän 1918 kuluessa nälkä ja taudit tap-
poivat moninkertaisesti enemmän punaisia 
kuin sotatoimet. Päämajan ratkaisu olisi ollut, 
niin kuin myöhemmin muistutettiin, että johta-
jat olisi ammuttu ja rivimiehet päästetty kotiin. 
 
Etelä-Suomen valtauksen yhteydessä valkois-
ten rankaisuhenki purkautui monilla paikka-
kunnilla lähes lynkkauksen tavoin, kun uskot-
tiin oikeuskäsittelyn päästävän punaiset hel-
polla. Sekava tilanne syntyi kun saksalainen 
apuretkikunta eteni huhtikuussa Helsinkiin ja 
Etelä-Suomeen. Jotta siellä olisi laillista val-
tiovaltaa edustava elin, piilosta palanneet se-
naattorit aloittivat 15.4. senaatin toiminnan 
Helsingissä, jäseninä Kallio, Talas, Arthur 
Castrén, Louhivuori. Puheenjohtaja oli aluksi 
Kyösti Kallio mutta 20.4. lähtien kaupunkiin 
saapunut E. N. Setälä. Tämäkin senaatti alkoi 
julkaista asetuksia. Mainittakoon, että Vaasan 
senaatin julistukset oli julkaistu numeroituina 
asetuksen muotoisina, mutta varmuuden 
vuoksi ne julkaistiin uudelleen asetuskokoel-
massa heinäkuussa 1918. 
 
Vaasan senaatin reagointi aiheutti selityksen, 
että Helsingin senaatti rajoittuu käsittelemään 
vain paikallisia, siis Etelä-Suomen asioita. Tä-
mä rajaaminen ei tosin ihan onnistunut. 
 
Vaasan senaatti katsoi, että senaatin ja edus-
kunnan toimintaa Helsingissä ei pidetty suo-
tavana niin kauan kun vieraat, saksalaiset 
joukot olivat siellä valtiovallan pääasiallisena 
turvana. Vaasan senaatti ei siis olisi halunnut 
valtiopäivien kokoontuvan Helsinkiin, koska 
ne siellä joutuisivat saksalaisvaikutukseen. 
 
Kun sotatoimet sitten nopeassa tahdissa vie-
tiin päätökseen, lopetettiin Vaasassa sijain-
neiden väliaikaisten virastojen toiminta huh-
tikuun viimeisenä päivänä – Viipurin valtauk-
sen jälkeen – ja senaatti lähti 3.5. Vaasasta 
kohti Helsinkiä. Se ilmoitti 6.5. aloittaneensa 

asioiden hoitamisen yhdessä Helsingin senaa-
tin kanssa. 
 
Vaasan senaatti kokosi 29.4. ennen Helsinkiin 
lähtöä ohjelman, jossa mainittiin, että edus-
kunta valitsisi tasavallan presidentin. Helsin-
gissä alkoi sitten kiivas ja pitkä keskustelu mo-
narkian palauttamisesta ja kuninkaan valitse-
misesta. Tämä johti siihen, että P.E. Svinhufvud 
eduskunnan kokoonnuttua, toki tynkäeduskun-
tana, valittiin korkeimman vallan haltijaksi.  
 
Sotatoimien jo käytännössä päätyttyä Suomen 
hallitus toukokuussa 1918 ryhtyi toimenpitei-
siin siltä pohjalta, että Venäjän kanssa oli 
tammikuusta lähtien vallinnut sotatila. Juri-
disen ratkaisun teki mahdolliseksi se, että 
eduskunta nyt vihdoin pääsi kokoontumaan.  
    
Itsenäisyyssenaatin toiminnan voidaan katsoa 
päättyneen 27.5., jolloin Paasikivestä tuli se-
naatin varapuheenjohtaja. Senaatti kuitenkin 
säilyi marraskuun lopulle asti pääosin en-
tisenlaisena, J. K. Paasikiven johdolla. Tuona 
päivänä senaattiin tuli kaksi muutakin uutta 
senaattoria, sotaministeri Wilhelm Thesleff, 
joka sai 14.6. johtoonsa sotaministeriön, sekä 
elintarvikeasiain senaattoriksi H. G. Palohei-
mo suomalaisesta puolueesta. Ulkoasioita oli 
edelleen hoidettu pääministerin kansliasta, 
mutta 8.6. tuli ulkoasiain senaattoriksi nuor-
suomalainen Otto Stenroth. Alexander Frey 
taas palasi 29.6. pankkielämän pariin. 
 
Kesällä 1918 neuvostohallitus suostui Saksan 
välityksellä rauhanneuvotteluihin. Monien 
välivaiheiden jälkeen rauhankontaktit vuonna 
1920 johtivat Tarton rauhansopimukseen. 
 

Ohto Manninen 
 

 
Professori Ohto Manninen – Valok. N.S.
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SOTILASPUKU 1918 JA ARVOMERKKIJÄRJESTELMÄ 
  

ounasluennollamme 13.2.2018 
kuulimme kauppatieteiden tohto-
ri Jukka I. Mattilan asiantuntevan 

esityksen suomalaisen sotilasorganisaa-
tion ja –vaatetuksen historiasta itse-
näisen Suomen puolustusvoimien raken-
tumisen alkuhetkillä.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kauppatieteiden tohtori Jukka I. Mattila – Valok. N.S. 
 
Sotilasarvojärjestelmä Suomeen syntyi 
vapaussodan aikana asteittain ja hiljal-
leen, ja se virallistui järjestelmäksi ja ko-
konaiseksi hierarkiaksi vasta huhtikuussa 
1918. Sodan alkaessa päällystö oli liki 
kokonaan venäläistä sotilastaustaa omaa-
via henkilöitä. Suojeluskunnissa saattoi 
myös olla ns. vanhan väen (1881-1901) 
aliupseereita, joista Matti Laurila oli tun-
netuin. Esimerkiksi jefreitteri-niminen 
sotilasarvo oli käytössä sekä Saksan että 
Venäjän armeijassa, joista se kulkeutui 
myös Suomeen ja löytyy mm. vuoden 
1917 suojeluskuntien ohjesäännöstä.  
 
Virallisesti suomalainen sotilasarvojär-
jestelmä alkoi muodostua Mannerheimin 
ylipäällikkönä antamassa päiväkäskyssä 
nro 1 / 2.2.1918, jossa mainittiin sotilas-
arvoina kenraali, eversti, ratsumestari ja 
luutnantti. Tämän jälkeen upseerit mer-
kittiin armeijan luetteloihin ylipäällikön 
päiväkäskyissä, ja samalla vahvistettiin 
kunkin henkilön sotilasarvo.  

Saksassa Jääkäripataljoonan 27 perus-
tamiskäskyn yhteydessä määriteltiin 
suomalaisille annettavat palvelusarvot: 
A-luokan jääkäri, apulaisryhmänjohtaja, 
ryhmänjohtaja, joukkueenjohtaja, yli-
joukkueenjohtaja ja pääjoukkueenjohtaja. 
Ensimmäiset suomalaiset ylennettiin 
2.9.1915. Seuraava vaihe kohti suoma-
laista arvomerkkijärjestelmää oli ns. Li-
baun lista 11.2.1918. Pataljoonan komen-
taja Wilhelm Thesleffin päiväkäskyllä 
ylennettiin suomalaisia seuraavasti: 18 
majuria, 41 kapteenia, 66 yliluutnanttia, 
126 luutnanttia, 157 vänrikkiä (upseeri-
kokelasta), 50 vääpeliä, 188 varavääpe-
liä, 423 aliupseeria ja 66 jefreitteria 
(korpraalia).  

Jääkärit toivat tämän järjestelmän sellai-
senaan (lukuun ottamatta pääjoukkueen-
johtajan arvomerkkiä) Suomeen, kun he 
saapuivat helmikuussa 1918. Ne arvo-
merkit, jotka olivat jääkäripataljoonassa 
käytössä, tulivat Suomeen alipäällystön 
merkeiksi. Kun jääkärit lähtivät Libaus-
ta, he ostivat juutalaisten liikkeet tyhjiksi 
kaikesta sotilaallisesta varustuksesta, 
mutta siitä huolimatta jouduttiin kaulus-
tähtien loputtua turvautumaan esim. 
huonekalunastoihin, jotka kiinnitettiin 
kaulukseen sotilasarvon tunnukseksi, 
totesi Mattila. 

Ensi kertaa suomalaiset sotilasarvot 
määriteltiin kokonaisuudessaan ylipääl-
likön päiväkäskyllä 11.4.1918. Upseerien 
piti merkitä sotilasarvonsa kaulukseen 
sotilasarvon mukaisin olkalapuin sekä 
takin hihansuihin. Mannerheim ei otta-
nut järjestelmään mukaan jääkäreiden 
itse itselleen myöntämää yliluutnantin 
arvoa, mutta ei puuttunut siihen, jos 
Saksassa ylennetyt yliluutnantit käyttivät 
ao. arvoa prikaateissa ja pataljoonissa. 
Ongelmia tuotti toki se, ettei yliluutnant-
tia löytynyt palkkataulukoista. 

L 
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Mattila piti myös nopean kat-
sauksen sotilaspukuihin valo-
kuvien avulla. Vain puolet so-
tilaista ennätti saada varus-
tuksen valtiolta, ja muutenkin 
varustuksen taso vaihteli suu-
resti riippuen paikkakunnas-
ta, sen paikallisen intenden-
tin tarmokkuudesta, kylärää-
tälin kangasvalikoimasta sekä 
varustepulasta. Muut käytti-
vät siviilivaatteita.  
 
Vapaussodan taistelujen al-
kaessa kovien pakkasten ai-
kana käytettiin lämpimiä sar-
kavaatteita. Sodan lähestyes-
sä loppuaan alettiin valmis-
taa kevyempiä vaatteita mm. 
reppukankaasta. Tällainen 

kevätasu on mm. Anneli Äyräpään mu-
kanaan tuomassa valokuvassa hänen 
isällään Paavo Havupuulla, joka eteni 
vapaussotureiden joukossaTampereelta 
aina Karjalan kannakselle asti. 
 
Myös päähineiden kirjo oli suuri: käytös-
sä olivat mm. koivistolaiset karvalakit, 
valkoiset turkislakit ja sarkakankaiset 
lakit, joissa oli ylös käännettävät korva-
läpät. Pipoja käytettiin harvoin. Tällai-
nen epätavallinen näky oli Jussi Seppä-
län mukanaan tuomassa kuvassa. Seli-
tyksenä oli, että Jussi Seppälän isä toimi 
tiedustelijana hiihtopartiossa. 
 
Jukka I. Mattilan mielenkiintoinen esitys 
kirvoitti vilkkaan keskustelun kuulijoi-
den keskuudessa. Lopuksi kuulimme 
vastauksena esitettyyn kysymykseen vie-
lä sotilasarvojen etymologiasta. Nimillä 
on kansainvälinen tausta. Useiden sano-
jen alkuperä on latinan kielessä, ja ne 
ovat kulkeutuneet Suomeen Italian, 
Ranskan, Saksan, Venäjän ja / tai Ruot-
sin kautta.  
 

Upseerien ja aliupseerien arvomerkit huhtikuun päiväkäskyjen 
11.4. ja 18.4.1918 mukaan – Valok. Jukka. I. Mattila 

Paavo Havupuu 1918 – Valok. Anneli Äyräpään 
kokoelma 
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Korpraalin taustalla on sama latinan sa-
na caput eli ’pää’ kuin kapteenin arvolla. 
Italiankielinen caporale – pienen mies-
joukon pää – on muuntunut ranskassa 
muotoon corporal. Latinan servire ’pal-
vella’ on ollut pohjana ranskan sergent-
sanalle, jota on käytetty muiden palveli-
joiden ohella myös upseerin palvelijasta. 
Ranskasta tai saksasta on saatu myös 
ruotsin kieleen sergeant, josta on peräi-
sin meidän kersanttimme. Vääpeli tulee 
saksalaisesta Feltwebel, ’kenttävääpeli’ –
sanasta. Pohjana on verbi, weiben ’liik-
kua sinne tänne’. Vääpelihän on erään-
lainen komppanian liikkuva yleismies. 
 
Vänrikki perustuu muinaisyläsaksan sa-
naan fano, joka merkitsee ’lippua’. Sen 
kantaja on Fähnrich, lippuniekka.  Rans-
kan lieutenant sisältää itse asiassa kaksi 
sanaa: lieu ’paikka, sija’ ja tenant ’pitävä’. 
Lieutenant on siis ’paikkaa pitävä’ eli sel-
lainen, joka pitää hallussaan toisen paik-

kaa eli sijainen. Luutnantti on päällik-
könsä eli kapteenin sijainen. Majuri-
sanan taustalla on latinan sana maior 
’suurempi’. Majuri oli rykmentin komen-
tajan apulaisena toimiva vanhin kaptee-
ni. Myös eversti on germaanista syntype-
rää: Oberst merkitsee everstiä, mutta sen 
kirjaimellinen merkitys on ’ylin’ – tässä 
tapauksessa ylin esiupseeri. Kenraali pa-
lautuu ruotsin generalin ja saksan Gene-
ralin kautta ranskaan. Täydellinen ilma-
us on capitaine général, joka merkitsee 
”yleispäällikköä”, kaikkien’ muiden pääl-
likköjen päällikköä eli ’ylipäällikköä’. 
 
Vapaussodassa oli myös sellainen nimike 
kuin komisario, joka ei kuitenkaan tar-
koittanut poliisiviranomaista vaan huol-
tojoukkojen johtajaa. Palkkaluokkasyistä 
– inflaation laukatessa – on aikojen saa-
tossa keksitty myös lisää sotilasarvoja 
ali- ja yli-etuliittein. 

Nina Schleifer
 
 

VIRON SATAVUOTISPÄIVÄN KUNNIANOSOITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viron puolustusvoimien orkesteri ja Helsingin varuskunnan kunniavartiosto juhlistivat  
seppeleenlaskua 22.2. Viron sadannen itsenäisyyspäivän kunnianosoituksessa Vanhassa  
kirkkopuistossa suomalaisten vapaaehtoisten muistomerkillä.– Valok. Juhani Pulkkinen 
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KEVÄTKOKOUS JA VAPAUSSOTURIN MUISTELMAT 
  

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdis-
tyksen kevätkokous pidettiin Svenska Klubbenin 
Peilisalissa 22.3.2018. Kokouksessa vahvistettiin 
tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivel-
vollisille. Oheisessa kuvassa Juhani Pulkkinen 
esittelee toimintakertomusta, joka julkaistaan 
myös tässä lehdessä. Taustalla kokouksen pu-
heenjohtajana toiminut Markku Murros ja sih-
teeri Eija Grotenfelt. – Valok. N.S. 

Jyrki Uutela ojentamassa Marskin ryyppyä Saka-
ri Närväselle kiitokseksi kokouksen jälkeen pide-
tystä mielenkiintoisesta esityksestä. – Valok. N.S. 

Kevätkokouksessa kutsuttiin yhdistyksen kun-
niajäseneksi Olli Vuorio seuraavin saatesanoin: 
tämä päätös kertoo syvästä kiitollisuudesta työ-
tänne kohtaan meille kalliiden perinteiden kan-
tajana ja niiden tulevaisuuden rakentajana. 
Muistamme myös, että sotiemme veteraanina 
täytitte oman osuutenne työmme perusteiden 
säilyttämiseksi vapaassa isänmaassa.  
 

Kokouksessa luovutettiin myös Vapaussodan 
Perinneliiton puheenjohtaja Kalervo Sipin 
myöntämät Siniset Ristit kahdelle vapaussota-
aatetta jo useiden vuosien ajan edistäneelle mu-
siikin ammattilaiselle: Kaartin soittokunnan 
päällikkökapellimestari musiikkimajuri Pasi-
Heikki Mikkolalle sekä Kaaderilaulajien johtaja 
everstiluutnantti Matti Orlamolle. Erinomainen 
esimerkki vuosia jatkuneesta hyvästä yhteis-
työstä on heidän antamansa korvaamaton pa-
nos 100-vuotisjuhlien järjestelyissä. Kiitospu-
heessaan Pasi-Heikki Mikkola totesi vapausso-
dan koskettaneen hänen sukuaan myös konk-
reettisesti: Töölönlahdella murhattu nuor-
suomalaisten kansanedustaja Antti Mikkola oli 
hänen isoisoisänsä.  
 

Kuvassa palkitut, vasemmalta alkaen Pasi-
Heikki Mikkola, Olli Vuorio ja Matti Orlamo – 
Valok. N.S. 
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uosikokouksen jälkeen meillä oli 
ilo kuulla jäsenemme Sakari 
Närväsen kertomuksia vuonna 

1901 syntyneen isänsä kokemuksista va-
paussodasta. Hän laittoi kiertämään kuu-
lijoiden joukkoon useita mielenkiintoisia 
artikkeleita aiheeseen liittyen. Esitys poh-
jautui Aarne Närväsen muistelmiin, jotka 
hänen vaimonsa on kirjoittanut muistiin:  
 
Koulupoikana ollessani v. 1917 syksyllä saimme 
tietää, että Viipuriin oli perustettu  koululaisten 
suojeluskuntia. Erään osaston päällikkönä oli 
voimisteluopettajamme Oskari Väänänen, al-
koivat muistelmat. Sattumalta sama voi-
mistelunopettaja oli myös Sakarilla myö-
hemmin Mikkelin lyseossa. Hän muisteli 
opettajan todenneen voimistelutunnilla: 
”Nii hypit ku issäis”. 
 
Muistelmat jatkuvat: Kerran kulkiessamme 
koulutoverini kanssa Torkkelin puistossa opetta-
jamme tuli meitä  vastaan.  Rohkaisimme it-
semme ja kysyimme, josko mekin voisimme liit-
tyä mukaan suojeluskuntaan. Opettajamme ky-
syi, tiedättekö pojat mitä varten suojeluskunnat 
on perustettu. Samalla hetkellä meni ohi ryssän 
solttu, johon kysymykseensä  opettajamme itse 
vastasi, että noita varten. Meidät hyväksyttiin 
mukaan, ja syksyn kuluessa harjoittelimme Vii-
purin uuden yhteiskoulun voimistelusalissa sul-
keisjärjestystä. Ikkunat olivat  peitettyinä ja 
ovella pidimme vuorottain vahtia. Myöhemmin 
teimme  ketjuliikkeitä maastossa sillä varjolla, 
että olimme jäkälää keräämässä. 
 
Siihen aikaan kotini oli Säiniöllä, jonne olimme 
muuttaneet Leipäsuon asemalta kesällä  1917. 
Leipäsuon asemaa sanottiin silloin Jalitzinaksi. 
Lyhyen asumisemme aikana emme tunteneet tai 
tienneet ihmisten mielipiteistä mitään, kuka 
ajatteli asioita mitenkin. 
 
Aika kului ja tuli tammikuu, jolloin kahinat al-
koivat. Kävin monta kertaa Viipurissa tavatak-
seni tuttuja suojeluskunnan  poikia, mutta tur-
haan. Pääsin näille matkoille ilman lupaa, kun 
minulla oli koululaislippu Viipuriin. Erään ker-
ran näin surullisen kuuluisan punakenraalin 
Heikki Kaljusen, joka ratsasti komealla ratsul-
laan komeassa puvussaan hautajaissaattueen 
edessä. En ollut oikein tilanteen tasalla tapah-
tumasta.   
 

Sitten  eräänä  yönä  kuului  kovaa ammuntaa. 
Aamun valjettua lähdin asemalle kyselemään 
mitä se pauke  oli.  Sain  vastauksen  äreällä  
äänellä: "Mitä se lahtarien kätyrille kuuluu?” 
Menin  kiireesti  kotiin kertomaan asiasta. Sain-
kin sitten myöhemmin kuulla, että k.o. pauke oli 
venäjänsaarelaisten läpimurtoyritys Antreaan. 
 
Kerran sattui Viipurista kotiin mennessäni, että 
juna tyhjennettiin siviilimatkustajista,  kun pu-
naiset menivät hakemaan aseita Pietarista. 
Päällikkönä heillä oli Työ-lehden päätoimittaja 
Jussi Latukka.  Kävelin veturille päin, jolloin 
kuulin Latukan kysyvän miksi  juna ei lähde.  
Kaksi pistinniekkaa oli noussut veturin päälle. 
Heitä osoittaen kuljettaja  sanoi, että nuo pois 
veturista. Silloin Latukka ärjäisi pistinniekoille: 
"Mikä on teidän tehtävänne?". He ojensivat ki-
väärinsä kuljettajaa kohti ja sanoivat: ”Lähtee-
kö juna vai pamahtaako?” Juna lähti - kuljetta-
jallekin henki oli kallis. 
 
Tästä tapahtumasta on Antti Tuuri kir-
joittanut kirjan Suuri asejuna Pietarista, 
totesi Sakari Närvänen. 
 
Vanhempi veljeni asui Leipäsuon asemalla. Äiti-
ni oli kovin huolissaan  heidän perheestään  eri-
toten siitä syystä, kun heillä oli pieni lapsi. Mie-
timme keinoja miten saisimme yhteyden heihin 
ja lupalapun Leipäsuolle.  Keksimme sitten te-
kosyyn, että  lapselle pitää viedä maitoa. Sain 
lupalapun. 
 
Veljelläni oli  useita  koneella kirjoitettuja silkki-
paperiliuskoja, joissa oli  valkoisten tietoja  ja 
asioita Lassi  Jutukan allekirjoituksella.  Hän 
antoi ne minulle kehottaen panemaan kengän 
sisälle. Arveltiin, että asemalla varmasti tarkas-
tetaan vaatteet. Asemalle  mentyäni eräs mies 
kutsuikin minut asemakonttoriin taskujen tar-
kastusta varten. Näytin  kaikki paperini mitä 
minulla oli. Koko ajan pelkäsin,  että kehotetaan  
riisumaan kengät  pois. Onneksi niin ei tapahtu-
nut, ja minulta pääsi helpotuksen huokaus. 
 
Eräänä maaliskuun iltana kotiini tuli naapurin 
mies. Hän, vanhempani sekä veljeni menivät  
kamariin juttelemaan sulkien oven jäljessään.  
Minä jäin keittiön puolelle ihmettelemään  miksi 
he  tekivät  niin. Aikani ihmeteltyäni menin pe-
rässä kamariin. Sainkin äidiltäni tietää,  että 
nämä miehet aikoivat lähteä seuraavana aamu-
na valkoisten puolelle Heinjoelle. Heti  tokaisin, 
että minä lähden myös. Niin sitä sitten aamun 
tullen lähdettiin. 
 

V 



 17 

Olin jo aikaisemmin ottanut punaisten vartio-
paikat ja vaihdot selville, joten pääsimme  esteittä 
perille. Matkan  varrella näimme lumipukuihin 
pukeutuneen partion. Näin ensimmäisen kerran 
lumipuvun. Tuli hyvänolon tunne: olimme oike-
alla tiellä ja turvassa.  Partio kyseli meiltä mitä 
miehiä me olemme. Saivat selityksen ja jatkoi-
vat, että mennään Heinjoen kirkolle esikuntaan. 
Siellä sattuikin olemaan veljelleni tuttu mies, 
joten kuulusteluja  ei tarvittu. Veljeni joutui rau-
tatiepalvelukseen. Naapurin miehen kohtaloa en 
muista. 
 
Jäin Heinjoen suojeluskuntaan. Sain lumipuvun 
ja kiväärin. Olimme vuorottain vartiossa  pää-
asiassa siihen suuntaan mistä olimme tulleet. 
Eräänä päivänä punaiset hyökkäsivät  Käänty-
män kylän suunnasta yrittäen vallata Heinjoen 
kirkonkylän.  Hyökkäys torjuttiin. Meitä  ilmei-
sesti suojelivat lumipuvut, koska säästyimme 
vahingoitta. Punaisten tappioista minulla ei 
ollut tietoa. Punaiset yrittivät vielä pari kertaa 
uusia hyökkäyksensä, mutta huonoin tuloksin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aarne Närvänen – Valok. Sakari Närväsen kokoelma 
 
Kerran teimme retken Säiniön asemalle tarkoi-
tuksenamme radan katkaiseminen. Lähdimme  
aamulla varhain  hevospelillä. Kun pääsimme 
radalle,  kova tulitus alkoi Viipurin puoleiselta 
vaihteelta. Meiltä rata jäi rikkomatta. 

Ajankohtaa en enää muista, milloin minut siir-
rettiin ratsulähetiksi Karjalan Esikuntaan Ant-
reaan. Sain ratsastaa enemmän kuin tarpeeksi,  
joten istuminen muulloin kuin hevosen   selässä 
oli melko kivuliasta. 
 
Vapauduin sotaväestä 17-vuotiaana toukokuun 
loppupäivinä 1918. 11. pv heinäkuuta v. 1918  
Joensuusta tuli kirje: ”III divisioonan I rykmen-
tin ratsumies Aarne Närvänen on 9.7.1918 ala-
ikäisyyden tähden vapautettu sotapalveluksesta 
kunnes tulee kutsuntaikään.” 
 
Vapaussodan jälkeen alkoivat heimo-
sodat. Sakari Närvänen muistutti, että 
nykyinen puolustusministeri Jussi Niinis-
tö on kirjoittanut aiheesta erinomaisen 
kirjan Heimosotien historia 1918-1922, 
jossa kerrotaan heimosotien synnystä ja 
myös siitä, kuinka vajavainen oli hei-
mosoturien aseistus: 1-2 konekivääriä per 
komppania, kivääri ilman pistintä ja 
puukko. Aarne Närvänenkin lähti retki-
kunnan mukaan. 
 
Elettiin vuotta 1919, jolloin Aunuksen retki alkoi. 
Otin siihen osaa alusta alkaen eli  14.4.1919. Me-
nimme hevosilla Laatokan jäätä pitkin Sortava-
lasta Salmiin. Sieltä ylitimme rajan Osuusjärven 
kohdalla. Taistelimme kylä kylältä. Haavoituin  
3.5.1919, jolloin olin 18-vuotias. Ryssän koneki-
väärin luoti lävisti lantioni. Siihen loppui koh-
daltani koko retki. 15.6.1919  sain  todistuksen, 
jossa kerrotaan taisteluistani: ”Täten todistan, 
että sotilas Aarne Närvänen, joka on palvellut 
15.4.1919-15.6.1919 on täyttänyt tehtävänsä täl-
tä ajalta hyvin ja taistelussa kunnostautunut 
erinomaisesti.”  
 
Muistelmiin liittyy sekä isän että äidin 
varsin voimallisia ja analyyttisiä ilmaisuja 
sodan     nimestä: "on  häikäilemätöntä 
käyttää sodasta muuta nimeä kuin VA-
PAUSSOTA." Sakari Närvänen muisteli 
myös, että useasti vieraiden kanssa kes-
kustellessa tuli esiin sellaisia asioita, jotka 
nostivat isän mieleen vapaussodan. Hä-
nen äitinsä olikin joskus todennut: ”Kun-
pa joskus tuo vapaussota meidän per-
heessämme päättyisi!” 

 



 18 

HELSINGIN VAPAUTUKSEN MUISTOPÄIVÄ 12.4. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhassa kirkkopuistossa Vapaus-
soturien hautamuistomerkillä kun-
niavartiossa Toni Selin Suomen 
lipun kanssa. – Valok. N.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liisa Viranko kutsui kunnianosoi-
tukseen osallistuneet tilaisuuden 
jälkeen kotiinsa kohottamaan mal-
jan itsenäiselle isänmaalle. Kuvassa 
viehättävä emäntämme esittelee 
isänsä Allan Virangon vapausso-
dan aikaisia kunniamerkkejä. – 
Valok. N.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksalaisten hautamuistomerkillä yhdistyksemme lipputerveh-
dystä suorittamassa  Anton Eskola. Seppelettä ovat laskemassa 
Jyrki Uutelan kanssa Carl-Johan Hindsberg ja Mimi Wiik Fri-
hetskrigets Södra Traditionsföreningistä. – Valok. N.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suuri joukko yhdistyksemme aktiivijäseniä nautti Liisan vie-
raanvaraisuudesta. Keskustelu kulki vilkkaana, ja saimme myös 
nauttia Matti Orlamon pianonsoitosta. Kuvassa edestä vasem-
malta Pekka Jokela, Heikki Hult, Ilmari Ojala, Pekka Lampén, 
Eija Grotenfelt, Auni-Leila Eulenberger, Anton Eskola, Eeva 
Lampén, Jyrki Uutela, Erkki Pekki, Juhani Virtanen, Tellervo 
Ojala, Liisa Viranko, Terttu Aho, Anneli Äyräpää, Pasi Marttila, 
Pentti Perttula, Kaarina Lindberg ja Matti Orlamo.  – Valok. N.S. 
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HELSINGIN VAPAUTUKSEN 100-VUOTISJUHLA 14.4.
  

isaryhdistyksemme Frihetskrigets 
Södra Traditionsförening järjesti 
Helsingin vapautuksen 100-

vuotisjuhlallisuudet. Juhlallisuudet alkoi-
vat tunnelmallisella hartaushetkellä Van-
hassa kirkossa ja kunnianosoituksilla 
Vanhassa kirkkopuistossa valkoisten ja 
saksalaisten hautamuistomerkeillä. Sieltä 
oli järjestetty bussikuljetus Hietaniemeen, 
jossa laskettiin seppele ylipäällikkö Man-
nerheimin haudalle sekä jokaiselle haudalle 
vapaussotureiden sankarihauta-alueella. 
 

 
Ylioppilaat laskivat punakeltaisen leijonalip-
pumme sävyin nauhoitetut seppeleet vapausso-
turien haudoille Hietaniemessä. – Valok. N.S. 
 
Hietaniemestä siirryttiin bussikuljetuk-
sella Kruununhakaan Helsingin ruotsa-
laisen lyseon (nykyisen Sibelius-lukion) 
juhlasaliin, jossa pidettiin Sigurdskårenin 
suojeluskuntalaisia vankeina keväällä 
1918. Ruotsalainen sotilasasiamies Folke 
Malmar järjesti vankien sijoittamisen 
koululle. Järjestäjät olivat onnistuneet 

jäljittämään Malmarin pojanpojan Ola 
Dalströmin, joka puheessaan kertoi iso-
isästään.  
 
Paikalla oli kutsuttuna myös von der 
Goltz -suvun päämies Hans von der 
Goltz, joka kertoi Helsingin vapautukseen 
osallistuneesta sukunsa jäsenestä kenraa-
limajuri kreivi Gustav Adolph Joachim 
Rüdiger von der Goltzista ja hänen suh-
teestaan Suomeen ja vapaussotaan saksa-
laisesta näkökulmasta. Näimme myös 
perhealbumista poimittuja kiinnostavia 
valokuvia. 
 

 
Erittäin miellyttävät kutsuvieraat Ola Dalström 
(vas.) ja Hans von der Goltz skoolaamassa Hel-
singin vapautuksen kunniaksi. – Valok. N.S. 
 
Ohjelmassa oli kolmen ruokalajin illallisen 
ja em. puheiden lisäksi Joakim Borgarin 
tervetulotoivotus, Axel Bromanin tuoma 
nuorten tervehdys sekä puheenjohtaja 
Carl-Johan Hindsbergin puhe vapaudelle 
ja itsenäisyydelle. Musiikista vastasi erin-
omainen St. Michael Brass, jonka ohjel-
massa oli Sibeliuksen Isänmaalle ja Fin-
landian lisäksi mm. Aarre Merikannon 
Svidja Marsch ja Johan Lindgrenin Pellin-
ge Kårens Honnörsmarsch.  
 
Hieno juhla hienon tapahtuman satavuo-
tismuiston kunniaksi – kiitos järjestäjille! 
 

Nina Schleifer 
  

S 
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VAPAUSSODAN 100-VUOTISJUHLALLISUUDET 
 
Kaksipäiväisiä juhlallisuuksia varten 
kokosimme toimitustiimin Juhani Pulk-
kinen (J.P.), Markus Uomala (M.U.)  ja 
Ari Åberg (A.Å.), jotka etukäteen jakoi-
vat vastuualueet keskenään. Valokuvaa-
jat ovat Jorma K. O. Ignatius (J.I.), Vesa 
Määttä (V.M.) ja Nina Schleifer (N.S.), 
joka myös vastaa kuvateksteistä. 
	  
Vapaussodan perinneliiton  
kesäpäivät 15.5.2018 (J.P.) 
Aamu valkeni kauniina Santahaminan 
yllä. Aurinko paistoi pilvettömältä tai-
vaalta. Kesän vihreys oli juuri puhjennut 
lehtipuihin ja mustarastaan äänet kaikui-
vat ympäristössä. Kuten tavallista, kesä-
päivillä vallitsi nytkin kaunis, aurinkoi-
nen ja suorastaan helteinen sää. Tänä 
vuonna liiton kesäpäivien järjestelyvastuu 
oli annettu meidän omalle yhdistyksel-
lemme. Järjestelyihin oli valmistauduttu 
hyvissä ajoin. Päivien tapahtumapaikka-
na oli Santahaminan varuskunta, missä 
Kaartin jääkärirykmentti oli luovuttanut 
käyttöömme Perinnetalon sekä Kaartin 1. 
Jääkärikomppanian auditorion. Sotilas-
koti oli varautunut tarjoamaan vieraille 
tulokahvit, ja lisäksi saimme nauttia sekä 
lounaan että veljesillallisen äskettäin sa-
neeratussa varuskuntaravintola Saharas-
sa. Majoitukseen oli varattu sopivimpia 
hotelleja lähistöltä ja Helsingin keskus-
tasta.  
 

 
Kesäpäivien hermokeskus, ent. Jääkäritalo, nyk. 
Perinnetalo - Valok. J.I. 

Liittokokous (J.P.) 
Puolenpäivän aikaan nautitun lounaan 
jälkeen Vapaussodan perinneliiton pu-
heenjohtaja Kalervo Sipi suoritti audito-
riossa päivien virallisen avauksen avaa-
malla liittokokouksen. Avauspuheen alus-
sa hän kertoi vuoden 2017 olleen Vapaus-
sodan perinneliitto ry:n 25. toimintavuo-
si, joka oli valmistautumista vapaussodan 
100-vuotismuistojuhlallisuuksiin. Pu-
heessaan hän korosti 100-vuotisjuhlien 
järjestelyjen sujuneen erinomaisesti ja 
mainitsi nimeltä suurimman vastuun 
kantajat tämän mahtavan työn taustalla. 
He ovat Etelä-Pohjanmaan perinneyhdis-
tyksen edellinen puheenjohtaja Jorma 
Jokisalo ja Helsingin seudun perinneyh-
distyksen puheenjohtaja Jyrki Uutela yh-
dessä varainhoitaja Nina Schleiferin 
kanssa. Tämän arvokkaan työn tunnus-
tuksena mainitut perinneyhdistykset pal-
kittiin myös vuoden 2017 toimintakilpai-
lun voittajina. Voittajille ojennetut kun-
niakirjat jäävät pysyvinä muistoina histo-
riaan. 
 

 
Kunniakirjat kiitoksena vuonna 2017 osoitetusta 
aktiivisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta 
myönnettiin Vapaussodan ja Itsenäisyyden Ete-
lä-Pohjanmaan perinneyhdistykselle ja Vapaus-
sodan Helsingin seudun perinneyhdistykselle. 
Liiton puheenjohtaja Kalervo Sipi ojensi huo-
mionosoitukset Tammisunnuntain satavuotis-
juhlallisuuksista vastanneelle eteläpohjalaisten 
edelliselle puheenjohtajalle Jorma Jokisalolle ja 
meidän puheenjohtajallemme Jyrki Uutelalle. – 
Valok. J.I. 
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Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Il-
mari Ojala, joka vei kokouksen jämäkästi 
päätökseen. Liiton puheenjohtajaksi seu-
raavalle kaksivuotiskaudelle valittiin 
edelleen kenraalimajuri Kalervo Sipi. 
Suostumistaan jatkamaan puheenjohta-
jana Sipi perusteli 100-vuotisjuhlien jat-
kumisella Virossa ja Latviassa, missä ky-
seisten maiden edustajien kanssa on jo 
käynnistynyt tiivis yhteistyö.  
 

 
Kokouksen puheenjohtaja Ilmari Ojala johti 
vuosikokouksen ammattitaitoisesti. – Valok. V.M. 
 
Oheisohjelma (J.P.) 
Kokouksen jälkeen yliluutnantti Mika 
Uosukainen esitteli Santahaminan varus-
kunnan ja sille kuuluvat tehtävät. Varus-
kunnan toiminta-alue käsittää koko Uu-
denmaan, mikä alueena on erittäin vaati-
va. Siihen kuuluu 30 % maan väestöstä, 
suuri osa bruttokansantuotteesta, valtion 
hallinto, maan tärkeimmät satamat, len-
tokenttä ja ydinvoiman tuotanto. Tehtä-
vien kannalta tärkeintä on kriisivalmius 
ja yhteistyö viranomaisten kesken. Puo-
lustusvoimien käytössä olevat resurssit 
ovat kuitenkin viimeisten vuosien aikana 
koko ajan pienentyneet samalla kun uh-
kakuvat ovat voimakkaasti kasvaneet. 
Tämä on johtanut valmiuden heikentymi-
seen, mikä tehokkuutta lisäämällä vain 
äärimmäisin ponnistuksin on saatu koho-
tetuksi entiselle tasolleen.  
 

 
Johdon tukisektorin johtaja yliluutnantti Mika 
Uosukainen oli tehokas ja auttavainen yhteys-
henkilömme Kaartin Jääkärirykmenttiin päin.  
– Valok. V.M. 
 
Kentällä oli mahdollisuus tutustua näyt-
teille asetettuun kalustoon. Esillä oli ke-
veitä jalkaväen aseita. Nykyaikainen ko-
nekivääri  ja  ilmatorjuntakonekivääri  
eivät ole juuri rynnäkkökivääriä kook-
kaampia. Panssarintorjuntasingot on 
korvattu ohjuksilla. Kevyt kranaatinheitin 
sen sijaan on likimain kuten ennenkin, 
mutta sen suuntaukseen saadaan lukemat 
parissa sekunnissa, kun laskijalle anne-
taan maalin koordinaatit. Tarkka-
ammunta-aseiden kiikaritähtäimet ovat 
kehittyneet. Nähtävänä oli myös ajoneu-
voja tavaran ja henkilöiden kuljetukseen 
sekä kevyitä maastomoottoripyöriä. Mie-
lenkiintoisin laite oli kuitenkin miehittä-
mätön tiedustelulentokone. Koneen siipi-
en kärkiväli on noin neljä metriä. Se on 
kameralla ja muilla tiedustelulaitteilla 
varustettu kauko-ohjattava akkukäyttöi-
nen kone, jonka toiminta-aika on kolme 
tuntia. 
 
Iltapäivän aikana ohjelma jatkui audito-
riossa lähes keskeytyksettä. Jari Oksma-
nin sairastuttua päivän luennon piti Jyrki 
Uutela aiheena Kaukokatseinen Manner-
heim. Esitelmä antoi erinomaisen kuvan 
Mannerheimin avarasta näköalasta vapa-
ussodan johtajana, itsenäistyvän Suomen 
diplomaattina ja Suomen valtionhoitaja-
na. Hänen kaukokatseisuuttaan olisi ollut 
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syytä seurata tarkemmin myös sotien vä-
lisenä aikana. Siten olisimme säästyneet 
paljolta talvisodassa. Esitelmän jälkeen 
ohjelma jatkui dokumenttielokuvaesityk-
sillä. Professori Ohto Manninen on koos-
tamassa yhteistyössä Puolustusvoimien ja 
Sotamuseon kanssa DVD:tä vapaussodan 
aikaisesta filmimateriaalista. Materiaalin 
käsittely on vielä osin kesken, mutta 
olimme saaneet luvan esittää näitä yllät-
tävän hyvin säilyneitä otoksia erilaisista 
aihepiireistä kesäpäivien osanottajille.  
 
Veljesillallinen (M.U.) 
Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivien 
veljesillallinen järjestettiin tänä vuonna 
15.5. Santahaminassa Varuskuntaravinto-
la Saharassa Kaartin Jääkärirykmentin 
vieraana. 
 
Runsas 170-lukuinen parhaimpiinsa pu-
keutunut juhlayleisö saapui paikalle upe-
assa aurinkosäässä. Heti ovella talkootii-
mi, joiden joukossa ahkeroivat mm. Liisa 
Viranko ja Terttu Aho, myi tulijoille kulla-
tuin havunoksin koristeltuja kuohu-
viinilaseja ja muuta juhlia varten valmis-
tettua materiaalia. Vieraat ohjattiin pöy-
tiin nimetyille paikoille. Plaseeraus nosti 
veljesjuhlat aivan uudelle tasolle. 
 
Avauksessaan Jyrki Uutela kiitti Kaartin 
Jääkärirykmenttiä ja perinneliittomme 
johtoa runsaasta avusta satavuotisjuhlien 
järjestelyissä.  
 

Kaartin Jääkärirykmentin esikuntapäällikkö, 
everstiluutnantti Mika Kavén – Valok. J.I. 

Everstiluutnantti Mika Kavén Kaartin 
Jääkärirykmentistä esitti juhlaväelle ter-
vehdyksensä. Hän kertoi Kaartin JR:stä 
ja Santahaminan historiasta ja nykypäi-
västä. Hän mm. totesi vapaussodan aikai-
sen Santahaminan synkän historian. Saa-
reen on haudattuna 1500 punaista. 
 
Leijona Catering oli valmistanut päivälli-
seksi oivallista broiler-pekonipataa riisin 
ja salaatin kera. Jälkiruoaksi oli lakka-
kakkua ja kahvia. 
Aivan erityisen 
huomion saivat Eija 
Grotenfeltin taitei-
lemat mainiot sini-
valkoiset lautaslii-
nat hopeanharmain 
solmukkein. Arve-
lin näiden origami-
taideteosten kuvaa-
van japanilaista 
kimonoa. Kysyin 
Jorma K. O. Ignatiuksen mielipidettä ja 
hän sanoi, että hänen mielestään lautasel-
lamme on puku. Varmistin asian tekijältä. 
Eija kertoi, että taideteos markkeeraa 
smokkia. No, smokkijuhlilta nämä tun-
tuivatkin.  Illan juoma tarjoiltiin suurista 
viinilaseista. Ruokajuomana oli chileläi-
nen punaviini, Santiago 1541. Nimi tar-
koittaa kaupungin perustamisvuotta. 
Eräänlaista perustamistahan mekin nyt 
juhlimme. Jäin aprikoimaan, oliko juhli-
en järjestelytoimikunta valinnut viinin 
tuon historiayhtäläisyyden perusteella. 
 

 
Maljannosto vapaalle Suomelle – Valok. J.I. 
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Päivällismusiikista huolehti pianisti, 
Kaartin jääkäri Saku Liimatainen.  
 
Liiton puheenjohtaja, kenraali Kalervo 
Sipi, keskittyi puheessaan Viron vapaus-
sodan juhlavuoteen 2019 ja Suomen vel-
jeskansan apuun virolaisille sata vuotta 
sitten. Suomalaisten sotilaiden hauta-
muistomerkki paljastetaan 23.2.2019, 
kun taisteluista tulee kuluneeksi sata 
vuotta. 
 
Kenraali Sipin puheen jälkeen jaettiin iso 
joukko liittomme huomionosoituksia. 
Vapaussodan Perinneliiton kultaisen 
merkin saivat Jorma Kangasluoma, Esko 
Keiholehti, Mauri Paavilainen ja Kimmo 
Tuomi. Juhlajärjestelyihin liittyvistä pal-
kitsemisista kerrotaan seuraavilla sivuilla 
enemmän valokuvien kera. 
 
Jo vuosia ovat Tiimosen sisarukset johta-
neet kesäpäivien vieraat kesään lauluil-
laan. Nyt oli tiistai, ja Tiimosen sisarukset 
olivat koulussa, joten heidän esiintymi-
sensä korvattiin yli 170 hengen kuorolla. 
Matti Orlamon ja Ville Salosen johdolla 
juhlaväki lauloi runsaan valikoiman lin-
tuaiheisia kesän lauluja. Tiu tau tilhi ja 
Peipon pesä muiden ohessa kaikuivat Sa-
haran illassa. 
 

Ville	  Salonen	  (vas.)	  ja	  Matti	  Orlamo	  laulattavat	  juh-‐
lavieraita.	  –	  Valok.	  J.I. 
 
Voimme varmasti kaikki yhtyä Kaarina 
Lindbergin summaukseen: ”Olipa hienot 
kesäpäivät.” 

Iltahartaus ja lipun lasku (J.P.) 
Juhlaväki poistui rauhallisesti veljesillal-
liselta kohti paraatikenttää. Päivän paah-
tava aurinko oli laskemassa ja antoi rus-
kehtavaa valoa kentän reunalla olevien 
petäjien latvoihin. Sotilaspastori Risto 
Kaakinen ilmoitti päivän viimeisen sere-
monian alkamisesta. Soittokunta ryhmit-
tyi muotoon kasarmirakennusten välissä 
ja siirtyi kentälle lipputangon toiselle 
puolelle yleisöä vastapäätä.  
 
Aluksi saatiin kuulla jotain ennen kuulu-
matonta. Puhaltimet virittivät ilmoille 
kantaesityksen ehdotuksesta Vapausso-
dan Perinneliiton kunniamarssiksi. Soit-
tokunnan esittämänä sävelmä soi kau-
niisti ja ehkäpä hyvin hillitysti ollakseen 
marssi. Sotilaspastorin komento kajahti: 
..sto..lakki ..päästä..po. Pastori oli äsket-
täin saanut uuden passin, jonka välissä 
oli ote Eino Leinon runosta:  
Oi oppi ottakaatte joutsenista 
Ne lähtee syksyin, palaa keväisin 
On meidän rannoillamme rauhallista 
ja turvaisa on rinne tunturin 
…niinpä niin, rauhallista on rannoillam-
me. Olisiko siinä kiittämisen aihetta? 
 

 
Iltahartaus	  paraatikentällä	  –	  Valok.	  V.M.	  
 

Lippu laskeutui varusmiesten syliin. Ke-
säpäivä oli päättynyt. 
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Neljä juhlajärjestelyihin osallistu-
nutta keskeistä henkilöä palkittiin 
Vapaussodan Perinneliiton stan-
daarilla. Tapani Tikkala (vas.) 
toimi ammattitaitoisesti 100-
vuotisjuhlien turvallisuuspäällik-
könä ja helpotti siten suuresti työ-
taakkaamme lupajärjestelyviida-
kossa hyvien kontaktiensa ansios-
ta. Musiikillinen monilahjakkuus 
Matti Orlamo löysi aina ratkai-
sun tai sopivan yhteistyökumppa-
nin ongelmaan kuin ongelmaan. 
Hän on uhrannut käsittämättö-
män paljon aikaa satavuotisjuhli-
en valmisteluihin viimeisten parin 
vuoden aikana ja tuki juhlia myös 

taloudellisesti kirjalahjoituksella. Jäsenemme Marko Nikkanen tarttui "aina valmis" -asenteella asi-
oihin ja värväsi itsensä lisäksi suuren määrän talkooväkeä. Myös hän on tukenut taloudellisesti juhla-
järjestelyjä myyden satavuotispinssejä huomattavan määrän sekä hoitaen ilmaiseksi suurimman osan 
juhlakuljetuksista. Kuvasta puuttuva Ulla-Rita Blomqvist käänsi tiukoillakin aikatauluilla kaiken 
tarvittavan materiaalin ruotsiksi perehtyen kulloiseenkin käännöstyöhön perinpohjaisesti. – Valok. J.I. 

 
Kalervo Sipillä ja Nina Schleiferil-
la oli ilo luovuttaa talkootiimin 
edustajille tämä uunituore Matti 
Orlamon kirja Viipuri vapausso-
dassa. Kirjan saivat paikan päällä 
Sirkka Järvenpää-Soini (vas.), 
Matti Soini, Esa Suni, Juhani 
Pulkkinen, Markus Uomala, 
Auni-Leila Eulenberger, Il-
mari Ojala, Terttu Aho, Se-
bastian Vilja, Heikki Ailas, 
Antti Ahonen ja Riku Sutinen. 
Myöhemmin saivat omat kirjat 
myös Aslak Auvinen, Samuli 
Ehn, Herkko Korhonen, Olli 
Korkalainen, Ilpo Haalisto, 
Jussi Mertamo, Aki Pulli, 
Hannu Savolainen, Pekka 
Sillanpää, Kari Strengell, 
Mika Tammiluoma ja Pekka 
Virkki. Talkootiimiin kuuluneelle 
Mika Koposolle myönnettiin 
Sininen Risti. Koko vapaaehtoinen 
talkootiimi sekä liiton toiminnan-
johtaja Arja Alkman tekivät 
upeaa työtä kaksipäiväisten juh-
lallisuuksien aikana huolehtien 
mm. ilmoittautumisista, vartioin-
nista, turvallisuudesta, juhlatuot-
teiden ja eväiden myynnistä sekä 
juhlijoiden opastamisesta ja 
muusta avustamisesta.  – Valok. J.I. 
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Satavuotisjuhlakuohuviinilasisetillä 
ja kuplivalla palkittiin neljä juhla-
järjestelyissä kunnostautunutta 
henkilöä. Sotilasasiantuntijamme 
Ville-Veikko Kirvesmies (vas.) 
tuki aktiivisesti kaikkia juhlajärjeste-
lyjä ja osallistui ohjelman tekoon 
niin etukäteen kuin varsinaisena 
juhlapäivänä. Anton Eskola oli 
järjestelytoimikunnan kantavia voi-
mia protokollatietämyksensä ja hy-
vän verkostonsa avulla. Liisa Vi-
ranko oli niin ikään järjestelytoimi-
kunnan tärkeä jäsen, joka oli aktiivi-
sesti mukana satavuotisjuhlajärjes-
telyissä ja tarjosi useasti kotinsa 
käyttöömme niin kuvaelmien filma-
uksessa kuin kokouksissa. Liisa tuki 
kuvaelmia sekä näyttelijänä että rekvisiitan hankkijana ja tuki toimintaamme myös taloudellisesti. Kuvas-
ta puuttuva Ville Salonen antoi ammattinäyttelijän ja -laulajan taitonsa järjestelytoimikunnan käyttöön 
ja osallistui pääjuhlaan keskeisessä roolissa. Hän auttoi myös tiedotuksessa. – Valok. V.M. 
 
 
Puheenjohtaja Kalervo Sipi myönsi 
Kulosaaren yhteiskoululle Si-
nisen Ristin perusteluna myötämie-
linen suhtautuminen yhteistyöhön 
Vapaussodan Perinneliiton kanssa. 
Huomionosoituksen vastaanotti 
vararehtori Minnariitta Raitio. 
Kahden vuoden aikana VaPe ja 
KSYK ovat toteuttaneet yhdessä 
vapaussota-aiheisia oppitunteja, 
viikonlopun kestäneen sotilaspe-
rinnekurssin Santahaminassa, nel-
jä videoitua kuvaelmaa, kaksi tans-
siesitystä sekä tanssijoiden puvus-
tukset kahtena eri kurssikokonai-
suutena. – Valok. J.I. 
 
Myös kaksi yhdistyksemme jäsentä 
sai Sinisen Ristin tunnustukseksi 
osallistumisesta Vapaussodan Pe-
rinneliiton toimintaan ja vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön va-
paussoturiperinteen hengessä. Eija 
Grotenfelt (kuvassa) on tarmok-
kaasti hoitanut sihteerin tehtävien 
lisäksi satavuotisjuhliin liittyviä 
moninaisia järjestelyitä ja tukenut 
taloudellisesti juhlia. Paavo (Pasi) 
Marttila on aktiivinen vapausso-
dan perinteen puolestapuhuja, joka 
on usein ojentanut auttavan kätensä 
yhdistyksemme iäkkäämmille jäse-
nille, erityisesti lotille. Pasin kun-
niamerkki luovutetaan myöhemmin 
sopivassa tilaisuudessa. – Valok. J.I. 
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VAPAUSSODAN 100-VUOTIS- 
JUHLALLISUUDET 16.5.2018 
 
Kunnianosoitus Vanhassa kirkko-
puistossa (J.P.) 
Vapaussodan 100-vuotisjuhlapäivän aa-
muna juhlien osanottajia alkoi ilmestyä 
juhla-asuissa Vanhaan kirkkopuistoon va-
paussoturien hautamuistomerkille. Jyrki 
Uutela ja Marko Ikonen asettuivat lippu-
vartioon muistomerkin molemmin puolin. 
Väkeä oli paikalla noin 80. Tilaisuus alkoi 
klo 9 Kaaderilaulajien seitsikon esittämäl-
lä hymnillä sankarivainajille. Kenttäpiispa 
Pekka Särkiö aloitti puheensa Psalmin sa-
noin: Herra on minun turvani, ketä minä 
pelkäisin. Ruttopuistoon on haudattu suu-
ren Pohjansodan aikana riehuneen ruton 
seurauksena 1200 vainajaa. Puisto toimi 
hautausmaana vuoteen 1829 saakka.  Tä-
män jälkeen puisto rauhoitettiin ja otettiin 
uudelleen käyttöön Helsingin taisteluissa 
kaatuneiden vapaussoturien ja saksalais-
ten sotilaiden hautaamiseksi. Kaupungin 
vapauttamisen jälkeen syntynyt rauha, 
saavutettu maan itsenäisyys ja vapaus 
otettiin kiitollisuudella vastaan. Herra on 
elämäni turva, ketä säikkyisin. 
 

 
Kenttäpiispa Pekkä Särkiö puhumassa, Jyrki Uu-
tela ja Marko Ikonen kunniavartiossa – Valok. V.M. 

Puolustusministeri Jussi Niinistö adju-
tantteineen, Nina Schleifer ja Liisa Viran-
ko laskivat seppeleen vapaussotureiden 
hautamuistomerkille. Tämän jälkeen 
seppeleen viereen laskettiin Vapaussodan 
Invalidien Muistosäätiön seppele. Yhteis-
lauluna laulettiin virsi 170, Jumala ompi 
linnamme. 
 

 
Puolustusministeri Jussi Niinistö lukee Vanhas-
sa kirkkopuistossa vapaussoturien hautamuis-
tomerkillä seppeleen tekstiä: Jälkipolvet kiittä-
vät Suomen itsenäisyyden lunastaneita vapaus-
sotureita. Mukana kunnianosoituksessa Liisa 
Viranko (vas.), adjutantti Lari Pietiläinen ja 
Nina Schleifer. – Valok. V.M. 
 
Jumalanpalvelus tuomiokirkossa 
(M.U.) 
Juhlapäivänä iso joukko vapaussotahen-
kisiä kansalaisia oli kokoontunut kauniis-
sa kevätsäässä jo hyvissä ajoin ennen kel-
lo 10.30 Helsingin Tuomiokirkkoon. Pää-
suntio Petri Oittinen opasti seppelpartiot 
tehtäväänsä. Nina Schleifer ja Jyrki Uute-
la tekivät vielä viime hetken varmistuksia 
ennen jumalanpalveluksen alkua. Kirkko 
oli koristeltu kukkalaittein, joissa oli val-
koisia ja lievän vaaleanpunaisia neilikoi-
ta. Yleisö hiljeni Jean Sibeliuksen alku-
soittoon, Intrada. 
 
Ensimmäisen virren aikana alttarin reu-
nalla istuneet lukijat, Kaarina Lindberg ja 
Timo Siukosaari  mittailivat katseillaan 
kirkon kupoleja. Eturivissä, ns. nollarivis-
sä, omissa tuoleissaan istuneiden seppel-
partioiden katse viipyili alttarilla odotta-
vissa kolmessa muistoseppelessä. 
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Kaarina Lindberg ja Timo Siukosaari suorittivat 
kunniatehtävänsä eli tekstikappaleiden luvun  
juhlavan arvokkaasti. – Valok. J.I. 
 
Viipurin Lauluveikot esittivät ylväästi Pa-
vel Tsesnikovin Ylistä Herraa, minun sie-
luni ja Felix Krohnin Rukouksen. Kantto-
ri, baritoni Esa Ruuttunen kajautti upeas-
ti Paavon virren urkuri Seppo Murron 
säestyksellä. Liturgina toimi tuomioro-
vasti Matti Poutiainen. Rukousten välissä 
laulettiin virret 577, 579, 462 ja 584, 
kaikki hyvin isänmaallisia. 
 
Mieliä nostattavan saarnan piti kenttä-
piispa Pekka Särkiö. Hän vertasi itsenäi-
sen Suomen kasvutarinaa puun kasvuun 
ja niin hän, kuten itse asiassa kaikki ke-
vään muistotapahtumien juhlapuhujat, 
korosti myös erilaisten näkemysten ym-
märrystä ja vapaussodan kokonaisuuksi-
en hahmottamista. Uskon, että kaikki 
kuulijat saattoivat yhtyä Särkiön esittä-
miin ajatuksiin. 

Päätössoittona soi Heikki Klemetin Pre-
ludi ja partiolaisten, ylioppilaiden ja yh-
distyksemme seppelpartiot lähetettiin 
taipaleelleen. Yhdistystämme edustivat 
Auni-Leila Eulenberger, Ilmari Ojala ja 
Markus Uomala. 
 

 
Seppelpartiot lähdössä Hietaniemeen – Valok. N.S. 
 
Pari päivää myöhemmin menin Särkiön 
puheen herättämänä Helsingin Kaivo-
puistoon tarkistamaan yhden asian Ra-
vintola Kaivohuoneen ja jalkaväenken-
raali Rudolf Waldenin entisen kotitalon 
väliseen maastoon. Siinä se seisoi; rujona 
ja karuna, pitkä hujoppi: Itsenäisyyden 
kuusi v. 1917, joka on omistettu Suomen 
Tasavallan eduskunnalle ”Muistoksi päi-
välle 6.12.1917, jolloin eduskunta mursi 
kansaltaan orjan ikeen voittaen sille va-
pauden soihdun”. Mutta - tarvittiin vielä 
vapaussota. 
 
Veljesjärjestömme,  Frihetskrigets Södra 
Traditionsförening r.f. järjesti Helsingin 
valtauksen päättymisen satavuotisjuhlat 
14.4.2018. Istuin päivällispöydässä inkoo-
laisten maanviljelijöiden seurassa. Vilkkaan 
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keskustelumme päätteeksi Degerbyn mies 
kiteytti näin: ”Kaikki talonpojat olivat 
valkoisia. He pelkäsivät sukujensa maati-
lojen ja ainoan työpaikkansa menetystä”. 
 
Vastoin kevään kaikkien juhlapuhujien 
toiveita valtakunnan päämedia on koko 
talven ja koko kevään käynyt surullista ja 
tietoista informaatiosotaansa unohtaen 
tärkeimmän tehtävänsä: kokonaisuuksien 
hahmottamisen ja ymmärryksen jakami-
sen lukijoilleen. Ja kuitenkin Ilta-Sanomat 
pääkirjoituksessaan 16.5.2018 toteaa: 
”Täytyy kuitenkin muistaa, että työväen-
liike punakaarteineen yritti kaapata va-
paisiin vaaleihin perustuneen valtiollisen 
vallan itselleen. Valkoisten voitto oli ni-
menomaan voitto siitä, että Suomi ei 
ajautunut kohti sosialistista järjestelmää, 
joka olisi tiennyt maan joutumista bol-
shevistisen Neuvostoliiton etupiiriin”. 
 
Kenraali Sipin laskiessa muistoseppelettä 
Marskin ratsastajapatsaalle kadun mies 
Kiasman nurkalla osui ajan hermoon: 
”Niin, tämä vapaussota on se vaiettu sota”. 
 
Kunnianosoitus Hietaniemessä (J.P.) 
Ilma oli tyyni ja ennakoi kovaa hellettä. Rat-
suosastoon kuului peräti kolmekymmentä 
ratsua, jotka juotettiin huolellisesti purkaus-
paikalla. Ratsukot siirtyivät Hietaniemen 
hautausmaalle ja ryhmittyivät kunnianosoi-
tusta varten Mannerheimin hautamuisto-
merkin vasemmalle puolelle. Kunniavartiot 
asettuivat paikoilleen Mannerheimin hau-
tamuistomerkin ja sankariristin molemmin 
puolin. Lippulinna järjestäytyi kappelin hol-
viporttien varjossa ja marssi kolmijonossa 
aukion oikealle sivustalle. Seppeleenlaskijat 
seurasivat lippulinnan perässä Mannerhei-
min muistomerkin kohdalle.  
 
Kello 12 seppelpartiomme Auni-Leila Eulen-
berger, Markus Uomala ja Ilmari Ojala laski-
vat seppeleen Mannerheimin hautamuisto-
merkille eskadroonien johtajien tehdessä 
miekkatervehdyksen ja liiton lipun tehdessä 
kunniaa. 

 
Perinneratsukot Hietaniemessä – Valok. J.I. 
 
Tämän jälkeen partiolaisten seppelpartio 
laski seppeleen sankariristille vastaavin 
kunnianosoituksin. Kunnianosoitusten jäl-
keen lippulinna palasi marssien paikalta ja 
jatkoi hautausmaan keskikäytävää pitkin 
vapaussotureiden sankarihauta-alueen 
kohdalle. Tässä kulkue pysähtyi ja suoritti 
kunnianosoituksen ylioppilaiden laskiessa 
seppeleen vapaussotureiden hauta-
alueelle. Marssi jatkui keskikäytävää pitkin 
ja kulkue pysähtyi vielä kunnianosoituksiin 
jääkärikenraali Aarne Sihvon sekä Akseli 
Gallen-Kallelan hautojen kohdalla. Saavut-
taessa hautausmaan portille, kulkue piti 
pienen tauon. Paikalle oli varattu marssi-
joille juotavaa. Tässä kulkueen reitti siirtyi 
kadulle, missä keulaan tuli poliisiauto ja 
marssi jatkui Mannerheimin patsaalle.  
 
Lippulinna asettui patsaan oikealle puolelle 
neliriviin katse yleisöön päin ja ratsuosasto 
ryhmittyi patsaan vasemmalle puolelle. 
Soittokunta aloitti seremonian Karjalan 
jääkärien marssilla. Perinneliittomme pu-
heenjohtaja kenraali Kalervo Sipi yhdessä 
Vapaussoturien Huoltosäätiön puheenjoh-
taja Timo Tulosmaan ja Lotta Svärd Sääti-
ön puheenjohtaja Pirjo Björkin kanssa laski 
seppeleen Mannerheimin patsaan juurelle. 
Ratsuosasto ja lippulinna suorittivat kun-
nianosoituksen. Tämän jälkeen soittokunta 
esitti Suomalaisen ratsuväen marssin 30-
vuotisessa sodassa. Seremonia päättyi, ja 
lippulinna ja ratsuosastot siirtyivät Finlan-
dia-talolle. Ratsukot poistuivat Hesperian 
puiston kautta takaisin lastauspaikalle. 
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Yhdistyksemme edustajat Ilmari Ojala (vas.), Markus Uomala ja 
Auni-Leila Eulenberger Mannerheimin haudalla laskemassa 
seppelettä, jonka nauhoissa luki: Jälkipolvet kiittävät Suomen 
itsenäisyyteen johtaneen vapaussodan ylipäällikköä. – Valok. J.I.    

Partiolaiset Sanni Schildt (vas.), 
Nana Honkasalo ja Klaus Weckman 
laskivat Sankariristille seppeleen 
seuraavin tekstein: Jälkipolvet kiit-
tävät itsenäisyystaistelijoitamme 
vapaussodan 100-vuotispäivänä. – 
Valok. V.M.     

Jälkipolvet kiittävät Suo-
men itsenäisyyden lunas-
taneita vapaussotureita, 
luki seppeleessä, jonka 
ylioppilaat Max Nyberg 
(vas.), Vesa Siitonen ja 
Anna Afanasyeva laskivat 
vapaussotureiden hauta-
alueelle. – Valok. J.I.     

Saksanniemen sankarivainajiakin 
muistettiin juhlapäivänä. – Valok. J.I.     

Kunniatervehdys Akseli Gallen-
Kallelalle – Valok. V.M.     

Lippulinna marssi tahdissa Hietaniemestä kohti keskikaupun-
kia Toni Selinin johdossa ja ratsukkojen seuratessa. Näyttävän 
kulkueen pituus oli yli 100 metriä. – Valok. V.M.     
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”Päivä, jota nyt vietämme, talonpoikaisarmeijan marssi Helsinkiin 16. päivänä touko-
kuuta v.1918, sinetöi Suomen kuuluvaksi vapaiden valtakuntien joukkoon. Sen tarkoitus 
oli näyttää jo vapautetulle kaupungille tuo armeija, joka talven kinoksista kasvaneena, 
kovien taistelujen kautta, oli kansalleen palauttanut sen kunnian, sen arvon ja sen maan. 
Mutta sen suuri ja itsestään lankeava tehtävä oli valtiovaltaan juurruttaa luottamusta 
omaan voimaan.” 
Vapaussodan päättymisen 20-vuotisjuhlassa 16.5.1938 
G. Mannerheim 
 
 
  Rakuunakillan, Ratsumieskillan,  

Tampereen seudun ratsuväenkillan ja 
Helsingin ratsupoliisin upeat ratsukot 
järjestäytymässä kunnianosoitukseen 
Mannerheimin patsaalla Janne Kurki-
sen johtamina. Hevoset selvisivät hie-
nosti kaupungin vilskeessä ja herätti-
vät ansaittua huomiota ohikulkijoiden 
keskuudessa. Kavioiden kapse ja hir-
nahdukset toivat tervehdyksen sadan 
vuoden takaa ratsuväen kenraalille. – 
Valok. N.S.     

Vapaussoturien Huoltosäätiön pu-
heenjohtaja Timo Tulosmaa (vas.), 
Vapaussodan Perinneliiton puheen-
johtaja kenraali Kalervo Sipi ja Lotta 
Svärd Säätiön puheenjohtaja Pirjo 
Björk laskivat seppeleen Mannerhei-
min patsaalle Karelia Puhallinorkes-
terin soitettua Karjalan jääkärien 
marssin. Vapaussotureiden jälkeläisil-
le hetki oli juhlava ja mieleen painuva, 
näin ainakin kuvassa liiton lipulla 
kunniaa tekevälle Matti Soinille, jonka 
isoisä osallistui vuonna 1918 suureen 
paraatiin. – Valok. N.S.     

Tilaisuuden lopuksi saimme ihailla näyttävää ratsuväen rivistöä Töölönlahden rannalla (kuvasta 
puuttuu kaksi ratsupoliisin edustajaa). Olemme erittäin tyytyväisiä, että näin moni ratsukko lähti 
aamuvarhaisella pitkänkin taipaleen takaa Helsinkiin osallistuakseen kuumasta päivästä huolimat-
ta Helsingin juhlallisuuksiin. – Valok. V.M.     
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Onnistunut 100-vuotisjuhla (A.Å.) 
 
Täysi sali yleisöä osallistui Vapaussodan 
100-vuotisjuhlaan 16.5. Finlandia-talolla. 
Valtioneuvoston tervehdyksen juhlaan toi 
puolustusministeri Jussi Niinistö ja Va-
paussodan Perinneliiton tervehdyksen 
esitti liiton puheenjohtaja, kenraalimajuri 
Kalervo Sipi. Eduskunnan puhemies 
Paula Risikko kunnioitti tilaisuutta läs-
näolollaan. 
 
Puheiden lisäksi myös juhlan kulttuu-
riohjelma oli korkeatasoista sisältäen 
mm. kuvaelmakertomuksen Suomen ties-
tä itsenäisyyteen, musiikkia ja tanssia. 
Juhla oli upea ja arvokas, kuten asiaan 
kuuluukin. 
 
Kumoukseen ryhtyneet eivät  
voi väistää vastuutaan 
 

”Kullakin sukupolvella tuntuu olevan 
tarve kirjoittaa vapaussodan historia 
uudelleen ja kullakin sukupolvella - ajan 
hengestä riippuen - on oma tulkintansa 
vuoden 1918 sodasta. Tällä hetkellä tul-
kintojen keskiössä on terrori. Sodan ta-
pahtumia lähestytään paljolti väkival-
taisuuksien kohteeksi joutuneen yksilön 
kokemuksien kannalta. Tapahtumat 
näyttäytyvät nykyihmiselle käsittämät-
töminä raakuuksina ja sodan valtiolli-
nen merkitys jää toissijaiseksi. Niin 
ikään historian lainalaisuus -syy ja seu-
raus- jää taka-alalle”, totesi ministeri 
Niinistö puheessaan. 
 
”Suomalaiset eivät taistelleet toisiaan 
vastaan ilman kansan valitsemaa edus-
kuntaa ja sen valitsemaa hallitusta vas-
taan aloitettua kapinaa. Samoin valkoi-
nen terrori oli reaktio punaiselle terroril-
le. Sota vuonna 1918 oli ennen kokema-
ton kansallinen onnettomuus. Materiaa-
liset vahingot ja tuhannet menehtyneet 
koettelivat nuoren kansakunnan kesto-
kykyä. Vastuu siitä kuuluu vallankumo-

ukseen ryhtyneille eikä sitä pese pois ka-
pinallisten myöhemmät kärsimykset”, 
Niinistö alleviivasi. 
 
”Vuoden 1918 tärkein perintö on itsenäi-
syyden, kansanvallan ja oikeusvaltion 
säilyminen. Kansallisen eheyden raken-
taminen jatkui sodan jälkeen demokrati-
an keinoin kunnissa ja valtiollisella ta-
solla. Meidän on tänäkin päivänä kan-
nettava huolta demokratian toimivuu-
desta ja kansanvaltaisten menettelyta-
pojen arvostuksen ja kunnioituksen säi-
lymisestä”, sanoi Niinistö. Hän siteerasi 
puheensa lopuksi Mannerheimia: ”Eripu-
raisuus omissa riveissä iskee tuhoisam-
min kuin vihamiehen miekka, ja sisäiset 
riidat aukaisevat oven ulkoa tulevalle 
tungettelijalle.” 
 
Työ vapaan Suomen puolesta  
jatkuu 
 
”Haluamme kohdistaa kiitoksemme ja 
kunnioituksemme ensi sijassa heille, jot-
ka vasta itsenäistyneessä maassamme 
olivat taistelemassa vapauden, itsenäi-
syyden ja kansanvallan puolesta. Kyse 
on perusarvoista, joiden varaan Suomea 
rakennetaan tänä päivänäkin”, sanoi 
kenraalimajuri Sipi. 
 
”Kiistaton tosiasia on, että vuonna 1918 
suomalaiset sotivat myös toisiaan vas-
taan, joissakin tapauksissa jopa veli vel-
jeä vastaan. Unohtakaamme kuitenkin 
toistemme syyttely ja olkaamme ylpeitä 
demokraattisesta ja parlamentaarisesta 
yhteiskuntajärjestyksestä, jonka luomi-
sen aloittivat vapaussoturit sinetöides-
sään meille itsenäisyyden. 
 
”Me Vapaussodan Perinneliitossa olem-
me valinneet tämän juhlavuotemme 
teemaksi ”Yhdistä, älä hajota!” Tämän 
päivän ylipäällikkömme Sauli Niinistö 
antoi meille suomalaisille Sovinnonpu-
heen juhlassa Nivalassa ohjeen: Vaikka 
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on erilaisuutta, ja vaikka ihmisillä on 
toisistaan poikkeavia taustoja, va-
kaumuksia ja tavoitteita, on heillä kui-
tenkin oikeus olla asioista eri mieltä. Ja 
tätä on osattava kunnioittaa, vaikka 
kuinka itse toisin ajattelisi.” 
 

 
Kenraali Kalervo Sipi – Valok. V.M. 
 

”Vaikka kansamme oli sata vuotta sitten 
kahtia jakautunut, löysimme sovun taistel-
lessamme talvi- ja jatkosodassa rinta rin-
nan yhteistä vihollista vastaan. Muistel-
kaamme siis yhtenäisenä kansakuntana 
kaikkea sitä hyvää, jota vuoden 1918 va-
paussodasta seurasi. Arvostakaamme niitä 
kansalaisoikeuksia, joista jokainen suoma-
lainen – ikään, sukupuoleen tai poliittiseen 
taustaan katsomatta – on saanut vapaus-
soturien, suomalaisen virkamieskunnan ja 
poliitikkojen ponnistelujen ansiosta naut-
tia. Olemme saaneet yksissä tuumin kehit-
tää rakasta isänmaatamme, ja työ vapaan 
Suomen puolesta jatkuu edelleen – yhdes-
sä”, totesi Sipi tervehdyspuheensa lopuksi. 
 
Hieno kulttuuriohjelma 
 

Juhlan ohjelmallisena runkona oli vaikut-
tava kuvaelma ”Kertomus Suomen tiestä 
itsenäisyyteen”, jonka käsikirjoituksesta 
vastasi yhdistyksemme varainhoitaja Nina 
Schleifer. Mittavan teoksen toteutuksessa 
oli mukana useita yhdistyksemme jäseniä. 

Juhlan musiikillisesta puolesta vastasivat 
Kaartin soittokunta musiikkimajuri Pasi-
Heikki Mikkolan ja Kaaderilaulajat evers-
tiluutnantti Matti Orlamon johdolla. Si-
beliuksen musiikki oli vahvasti esillä 
(mm. Alla Marcia Karelia-sarjasta, Isän-
maalle, Jääkärimarssi). Kiinnostava oli 
puhallinorkesterille sovitettu joutsen-
hymni 5. sin-
fonian finaa-
lista, joka soi 
todella hyvin 
ilman jousia. 
Sibelius teki 
ensimmäisen 
version sinfo-
niastaan vuon-
na 1915 ja lo-
pullisen 1919, 
joten musiikki 
heijastaa suo-
raan juhlam-
me historial-
lista aika-
kautta. 
 
Taidokkaista 
tanssiesityk-
sistä vastasivat Kulosaaren yhteiskoulun 
oppilaat koreografinaan Anna Paimio. 
Juhlan juonsivat ammattitaidolla Ville 
Salonen ja Ville-Veikko Kirvesmies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinnostus historiaan ja halu kunnioittaa itsenäi-
syytemme puolesta taistelleita saivat Mikael 
Hedmanin tulemaan mukaan Vapaussodan 100-
vuotisjuhlaan. Vastakkainasettelu on hänen mie-
lestään jo jäänyt historiaan. Viimeistään talvisota 
yhdisti kansan. – Valok. A.Å. 
 

Kertojat Ville-Veikko Kirves-
mies ja Ville Salonen, taustalla 
pyörii kohtaus filmatusta ku-
vaelmasta – Valok. V.M. 
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Kaartin soittokunta johtajanaan päällikkökapellimes-
tari musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola. – Valok. J.I.     

Kaaderilaulajat johtajanaan everstiluutnantti 
Matti Orlamo – Kuvakaappaus Ylen taltioinnista 

Niin joutsenet palasivat Suomeen. Kevät oli koittanut 
– myös suomalaisille. Suomi oli lunastanut vapauten-
sa, ja oli uskallusta katsoa eteenpäin. Saimme siivet, 
joiden avulla kansakuntana lähdimme ponnistele-
maan kohti parempaa huomista… – Valok. V.M.     

Joutsenet pakenivat Suomen ankeita oloja 
vapaammille vesille… Kulosaaren yhteis-
koulun oppilaat aloittivat kertomuksen 
Suomen tiestä itsenäisyyteen tanssimalla 
Sibeliuksen 5. sinfonian finaalin tahtiin. – 
Valok. V.M.     

Yleisö taputti pitkään ja läm-
pimästi esiintyjille, joita ovat 
kukittamassa kansallispukui-
hin pukeutuneet Kulosaaren 
yhteiskoulun oppilaat. 
 
YLE televisioi pääjuhlan suo-
rana, ja se oli katsottavissa 
Yle Areenassa 30 päivän 
ajan. Olemme neuvottelemas-
sa esityksen taltioimisesta 
myös liiton internet-sivuille 
www.perinneliitto.fi ja omille 
internet-sivuillemme 
www.vpaaussodanperintö.fi 
– Valok. V.M. 
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JÄÄKÄRILIIKKEEN 100-VUOTISTAPAHTUMIA 
 
Suomen Jääkärien marssin ensiesi-
tyksen 100-vuotismuistokonsertti 
Helsingissä 19.1.2018 
 

Helsingin yliopiston juhlasalissa vietettiin 
19.1.1918 akateemista juhlaa. Kaupungin 
orkesteri  esiintyi johtajana Robert Ka-
janus. Viimeisenä ohjelmanumerona en-
nen yhteisesti laulettua Maamme laulua 
oli Suomen Jääkärien marssi. Tämä oli 
ensimmäinen julkinen tilaisuus, missä 
Jääkärien marssi esitettiin kolmiäänise-
nä.        
                                                                                                                                                     
Ajatus Jääkärien marssista oli syntynyt 
Libaussa  vuonna 1917. Järjestetyn kilpai-
lun voittajaksi nousi  runo Syvä iskumme 
on, viha voittamaton. Kirjoittajaksi pal-
jastui Heikki Nurmio. Runo saatiin Suo-
meen jännittävien seikkailujen jälkeen ja 
toimitettiin edelleen Jean Sibeliukselle 
Ainolaan. Häneltä oli siihen toivottu sä-
vellystä. Jo parissa päivässä säveltäjämes-
tari sai työn valmiiksi. Omien sanojensa 
mukaan hän oli työskennellyt  ”voimak-
kaan  isänmaallisen tunnelman vallassa”.  
                                                                         

 
Jääkärien marssi kaikui upeasti Helsingin yli-
opiston juhlasalissa 19.1.2018. – Valok. Jorma K. O. 
Ignatius 
 
Kun oli kulunut  tasan sata vuotta ensiesi-
tyksestä, saimme taas kuulla komean 
marssin samassa paikassa yhdistyneiden 
mieskuorojen ja Kaartin Soittokunnan 
esittämänä. Kuoron muodostivat  Kaaderi-

laulajat  täydennettynä Ylioppilaskunnan 
Laulajilla ja Emo Ensemblella. Kaartin 
soittokuntaa johti musiikkimajuri Pasi-
Heikki Mikkola. 
                                                                                                                                                                            
Yleisö  kuunteli keskittyneesti,  kun salis-
sa kajahti Jean Sibeliuksen Suomen Jää-
kärien marssi, op. 91a. 
 
Jääkärilipun, itsenäisen Suomen 
ensimmäisen joukko-osastolipun 
vihkimisen ja sotilasvalan muisto-
juhla Liepajassa 13.2.2018 
 
Ajatus lipusta oli herännyt jääkärien kes-
kuudessa. Sen suunnittelivat ja valmisti-
vat saksalaiset Bayer Wettenhof ja Hed-
wig Hahl. Lippu vihittiin silloisessa Li-
baun Trinitatis-kirkossa helmikuun 13. 
päivänä 1918. Samassa tilaisuudessa jää-
kärit vannoivat valan ensimmäisinä soti-
laina itsenäisen Suomen  lailliselle halli-
tukselle.     
                                                                                                                                                              
Näiden sadan vuoden takaisten tapahtu-
mien muistoksi Jääkäripataljoona 27 pe-
rinneyhdistys, Puolustusvoimat ja Suo-
men suurlähetystö Latviassa järjestivät 
mieleenpainuvat juhlallisuudet  Liepajassa.                  
                                                                                                                                                    
Jumalanpalvelus kokosi kultakoristeisen 
barokkikirkon täyteen sekä Suomesta 
saapuneita että paikallisia kuulijoita. Kir-
konmenot suoritettiin osaksi kolmikieli-
senä, suomeksi, ruotsiksi ja latviaksi. 
Kenttäpiispa Pekka Särkiö saarnasi ja lat-
vialainen papisto avusti piispa Jens Jens-
sons´in johdolla. Paikalla oli jääkärilippu 
ja Panssariprikaatin asettama lippuvartio.                                                                                                  
 
Latvian kansallisarkiston kokoama jääkä-
rinäyttely sai kiinnostuneet katselijat 
muistelemaan jääkärien koulutusaikaa.  
 
Jääkärien 100-vuotijuhlan  ohjelma jatkui 
Lielais Dzintarsin konserttitalon suuressa 
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salissa.  Latvian kansallisten  asevoimien 
soittokuntaa johti ylikapellimestari Dai-
nis Vuskans ja Kaartin soittokuntaa yli-
kapellimestari Jyrki Koskinen. Valkokan-
kaalle heijastettuna nähtiin samanaikai-
sesti piirretty musiikin tahtiin sovitettu 
hiekkavideo, joka kuvasi muinaislatvia-
laista elämää. Latvian ja Suomen puolus-
tusministerit, Raimonds Bergmanis sekä 
Jussi Niinistö kunnioittivat tilaisuutta 
läsnäolollaan. 
 
Jääkärien ”superviikonloppu” Vaa-
sassa 23.-25.2.2018 
 

Sata vuotta sitten Vaasan tori kuhisi vä-
keä. Kaupungin asukkaat oli vallannut 
hurmioitunut tunnelma. Jokainen halusi 
olla paikalla ja nähdä, kuinka torille rie-
musaatossa marssi Saksassa koulutettu-
jen jääkärien pääjoukko. Heidän toivot-
tiin tekevän Suomen vapaaksi, suureksi ja 
voimakkaaksi.  
 
Juhlallisuuksiin 2018 liittyi luonnollisesti 
saksalainen osuus. Juhlapäivien aattona 
järjestetty jääkäriseminaari oli kansainvä-
linen. Vaasan kirkossa järjestetyssä kon-
sertissa esiintyi Stabsmusikkorps der 
Bundeswehr Berlin. 
 

 
Saksan kaartin Wachbataillon– Valok. Jorma K. O. 
Ignatius 
 
Nytkään, sata vuotta myöhemmin järjes-
tetty katselmus ja ohimarssi ei jättänyt 
ketään tunteettomaksi.  Tuhannet silmä-
parit seurasivat kun Maavoimien komen-
taja kenraalimajuri  Petri Hulkko vas-

taanotti marssijat. Marssirivistön kärjessä 
tuli Hämeen Jääkäripataljoona, joka oli 
sonnustautunut vuoden 1918  jääkä-
riuniformuihin. Mielenliikutus näkyi kas-
voilla, jännitys riipaisi mieliä. Kun joukot 
häipyivät näkyvistä  kohti Jääkäripatsasta 
ja Vaskiluotoa, alkoi kovan jylinän saatte-
lema Ilmavoimien lentonäytös. Silloin näh-
tiin Hornet-hävittäjän henkeäsalpaavaa 
kaartelua Vaasan sinisellä pakkastaivaalla. 
                                                                                                                                                                
Lauantain ohimarssiin osallistui hyvin 
harjoitettu, ryhdikkäästi ja täsmällisesti 
esiintynyt saksalainen edustusyksikkö, 
ammattiarmeijan erikoisuus. Ruotsalai-
nen ja norjalainen reserviläisosasto  edus-
tivat maitaan. 
  
Päiväjuhlan kutsuvieraiden joukossa näh-
tiin valtiovallan edustajina eduskunnan 
puhemies Paula Risikko ja puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö. Juhlapuheen piti  
Puolustusvoimain komentaja kenraali 
Jarmo Lindberg. Saksan hallituksen val-
tiosihteeri Ralf Brauksipe toi Saksan Liit-
totasavallan tervehdyksen. 
 
Jääkärien Suomeen paluun juhlat jatkui-
vat illalla Vaasan historiallisessa kaupun-
gintalossa ”kristallien kimalluksessa ja 
peilien loisteessa” hyväntuulisen vieras-
joukon kuunnellessa puheita ja musiikkia 
sekä vanhoja ja uusia tuttavia tapaillen. 
                                                                                                                        
Viimeisenä aamuna kokoonnuttiin vielä 
Jääkärien kotiinpaluun 100-vuotisjuhlan 
kaksikieliseen messuun ja ehtoollispalve-
luun Vaasan kirkkoon ja seppelten las-
kuun Jääkäripatsaalla. 
  
Kun pääsin selaamaan eteläpohjalaisia 
sanomalehtiä helmikuun 25. päivältä, näin 
valtavat otsikot: ”Koko Vaasa hengitti jää-
kärien tahtiin”.  ”Meillä on heitä kiittämi-
nen”. ”Jääkärien perintö elää Suomen 
kansassa”. Sekä toisella kotimaisella: 
”Hundraårsfirandet kallt men storslaget”.                                                                     
 

Liisa Viranko 
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UUDENMAAN RAKUUNARYKMENTIN                                    
100-VUOTISJUHLA 
 
 
Hakkaa päälle! Uudenmaan Ra-
kuunarykmentin 100-vuotisjuhlaa vietet-
tiin Seinäjoella 3.3.2018. Ohjelmassa oli 
Rakuunakivellä suoritetun kunnianosoi-
tuksen ja illallisen lisäksi myös upea juh-
lakonsertti, jossa esiintyi Rakuunasoitto-
kunta musiikkimajuri Riku Huhtasalon 
johdolla solistinaan basso Janne Sund-
qvist. Konsertissa kaikuivat monet uljaat 
sävelet, kuten Suomalaisen ratsuväen 
marssi 30-vuotisessa sodassa, Päivä 
Breitenfeldissä, Kevyt ratsuväki, Husaa-
ri-galoppi ja Nuijamiesten marssi. 
 

 
Rakuunakilta ry:n puheenjohtaja Janne Kurki-
nen ja everstiluutnantti Esa Hyytiäinen Maaso-
takoulusta juhlalounaalla Hotelli Almassa. Sa-
massa paikassa nautittiin myös juhlaillallinen 
hevosenmaljoineen. – Valok. N.S. 
 

 
Seppeleenlasku Rakuunakivellä, jonka paikalla 
rykmentti aikoinaan perustettiin. – Valok. N.S. 

 
Uudenmaan rakuunarykmentti perustet-
tiin Seinäjoella 28.2.1918 kenraali Man-
nerheimin käskyllä. URR taisteli vapaus-
sodassa mm. Länkipohjassa, Orivedellä, 
Kuhmoisissa ja Tampereella. Vapausso-
dan voitonparaatissa Helsingissä se rat-
sasti paraatin kärjessä Suomen armeijan 
ensimmäisenä vakinaisena joukko-
osastona. Suomalaisen ratsuväen ratsas-
tava 500 vuotta kestänyt historia päättyi 
Lappeenrannassa vuonna 1947, kun ra-
kuunat jalkautettiin. Viimeiset rakuunoi-
na palvelleet varusmiehet kotiutettiin 
vuonna 2017. 
 
Rakuunakilta ry:n edustajat totesivat kui-
tenkin: Hevosia menetetään ja miehiä 
haudataan, mutta ratsuväki ja sen henki 
on ikuista! 
 

 
Juhlakonsertti Kampustalon Seinäjoki-salissa 
kosketti jokaista kuulijaa uljailla sävelillään. – 
Valok. N.S. 

 
Nina Schleifer 
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KIRJAESITTELY  

MATTI ORLAMO: VIIPURI VAPAUSSODASSA 
Copy-Set Oy, Helsinki 2018 

 
usiikin monilahjakkuus eversti-
luutnantti Matti Orlamo on nyt 
näyttänyt taitonsa myös kirjai-

lijana. Uunituore kirja Viipurin vapaus-
sodasta antaa hyvän yleiskuvan vapaus-
sodan tapahtumien etenemisestä Viipu-
rissa. Kirjan kuvitus on hyvin valittu täy-
dentämään kokonaiskuvaa. Keskeisten 
henkilöiden kohtaloita on nostettu esiin 
osoittamaan yksilöiden panosta maamme 
vapauttamisessa.  
 
Matti Orlamo toteaa esipuheessa: ”Suo-
men itsenäistyminen oli kansalaisille uu-
si mahdollisuus päättää omista asioista. 
Maassa alkava teollistuminen ja parla-
mentaarinen yhteiskuntajärjestys sekä 
vanhasta luokkayhteiskunnasta luopu-
minen aiheuttivat itsenäistyvälle valtiol-
le suuria haasteita. Keisarivallan kukis-
tuminen ja kommunismi lisäsivät enti-
sestään epätietoisuutta tulevaisuudesta.” 
Muutoksen aallot saavuttivat lopulta 
myös Viipurin vapaussodan ja sen jälki-
maininkien myötä. 
 
Orlamo tiivistää ajatuksensa vapausso-
dasta kirjassaan seuraavasti: ”Vapausso-
taa käytiin maassamme osana Venäjän 
sisällissotaa. Tammikuun lopulla 1918 
Suomessa ollut venäläinen sotaväki liit-
tyi punakaartiin, jolloin ne yhdessä tais-
telivat bolshevistisen vallankumouksen 
puolesta. Sosialidemokraattien johtaman 
punakaartin tarkoituksena oli saada ai-
kaan Suomessa Venäjän tavoin vallan-
kumous ja liittää maamme yhtenä osana 
Neuvostoliittoon. Viipuri  Karjalan pää-
kaupunkina sai kokea punakaartin val-
lassaolon ja terroriteot yhtenä viimei-
simmistä alueista ennen vapaussodan 
päättymistä.” Orlamon kiteytyksessä on 

kaikki olennainen, joka tämän päivän tie-
dotusvälineissä jää valitettavan usein 
mainitsematta. 
 
Tätä tiivistä tietopakettia suosittelen kai-
kille vapaussodan historiasta kiinnostu-
neille. Vaikka varsinaiset sotatapahtumat 
eivät ole kirjan keskiössä, siitä saa hyvän 
yleiskuvan ajan hengestä sekä tapahtumi-
en syistä ja seurauksista Viipurissa. 
 
Kirja maksaa 20 € ja sitä voi tiedustella 
yhdistykseltämme osoitteesta vapausso-
ta.helsinki@gmail.com. 
 

Jyrki Uutela 
 
 

  

M 
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MUISTAMME 

PEKKA  RANTALA  
18.3.1929 – 13.1.2018
 

ekka Verner Rantala syntyi Alajär-
vellä 18. maaliskuuta 1929 ja kuoli 
Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa 

viime tammikuun 13. päivänä. 
 
Syntyjään Pekka oli siis eteläpohjalainen, 
mutta kun hänen perheensä muutti Joen-
suuhun pojan ollessa kolmivuotias, hä-
nestä kasvoi pohjoiskarjalainen. Vilkkaa-
na, touhukkaana ja monialaisena yhä uu-
siin asioihin kiinnostuvana hän sopi mai-
niosti ympäristöönsä. Poikavuosien par-
tiolaisuus vei aikanaan Metsänkävijöiden 
johtotehtäviin ja arvostettuun Manner-
heim-solkeen saakka. Lyseovuosina kesä-
loma kului joskus Metsähallituksen uitto-
työmailla, joilla hän saavutti suosiota 
myös mainiona kokkina. Tunturisuunnis-
tuskin kiinnosti kilpailuna jopa valtakun-
nallisesti hyviin tuloksiin saakka. Aika-
naan hän oli omien urheilujärjestöjensä 
mestaruustasoa kolmessa juoksulajissa. 
 
Varusmiespalveluksensa Pekka Rantala 
suoritti Hämeen Ratsurykmentissä, josta 
käsin hän kävi RUK:n kurssin 67 vuonna 
1950. Siltä pohjalta hän jäi muutamaksi 
vuodeksi Puolustusvoimain vakinaiseen 
palvelukseen HRR:ssä, JP 4:ssä ja Lapin 
Rajavartiostossa. Noilta vuosilta oli  pe-
räisin Pekan määrätietoinen maanpuo-
lustustahto, joka näkyi hänen kaikissa 
toimissaan niin ammatissa kuin harras-
tuksissa. Hän oli sinivalkoisten  arvojen 
mies loppuun saakka. 
 
Tilapäistehtävät sanomalehti Karjalaisen 
lähettipoikana johdattivat elämänuralle, 
jonka Pekka käsitti omaksi kutsumuksek-
seen: hänestä tuli tiedotustoiminnan 
ammattilainen, sanomalehtimies. Karja-
laisen eri tehtävät vaihtuivat Uuden 

Suomen ja Kauppalehden töihin, ja 1970-
luvulla oli vuorossa Mäntsälän Seudun 
päätoimittajan työ. Laajimmin Pekka 
Rantala tuli ainakin Etelä-Suomessa tun-
netuksi Yleisradion radiotoimittajana 
1985-92, siis eläkkeelle siirtymiseen 
saakka. Ehtivän miehen työuran rinnalla 
kulki myös poliittinen toiminta valtuus-
ton tasolla niin Joensuussa kuin Mäntsä-
lässä, ja kansanedustajaehdokkuuskin 
1960-luvulla. Aivan merkillinen ulottu-
vuus Pekan harrastuksissa oli Pohjois-
Korea. Erään ammattitoverinsa kanssa 
hän meni maan suurlähetystöön, ilmaisi 
kiinnostuksensa, herätti sitä myös itse ja 
pääsi tutustumaan tuohon merkilliseen 
maahan, jossa kävi useita kertoja vuosina 
1982-98. Nyt tuntee puutteeksi sen, ettei 
Pekka koskaan meille kertonut noista ret-
kistä. Mutta Arja-rouva oli joskus muka-
na, ehkä häntä pyydämme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekka ja Arja Rantala yhdistyksemme matkalla 
Itä-Virossa toukokuussa 2011. – Valok. I.O. 
 
Vuosikymmenet Pekka Rantala oli Rat-
sumieskillassa aktiivi ratsumiesveli, ja 
Helsinkiin muuttonsa yhteydessä hänestä 
tuli myös meidän yhdistyksemme jäsen.  

P 
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Monelle hän jäi tuntemattomaksi sen 
johdosta, että terveydelliset syyt estivät 
hänen näkyvää osallistumistaan vanhuu-
den vuosina. Mutta siitä huolimatta hän 
oli meidän tärkeä jäsenemme. Ajatelkaa-
pa, että hän jäsenmaksunsa lisäksi lah-
joitti joka kuukausi tietyn summan yhdis-
tyksellemme. Se oli yksi osoitus siitä, että 
hän arvosti työtämme, oli siis todella mu-

kana. Monessa yhteydessä hän antoi tun-
nustuksensa ohjelmallemme, lounas-
luennoillemme, retkillemme. Hän luki 
myös tätä lehteämme, katseli sitä ammat-
timiehenkin silmin, hyväksyi harrastelu-
työn vajavuudet – ja rohkaisi jatkoon. 
 
Kiitos, Pekka. 

Ilmari Ojala
 
 
 
 
MUISTAMME 

ANNA-LISA  
INHAMAA-HÄKKINEN  
7.12.1922 – 9.4.2018
 

nna-Lisa Inhamaa-Häkkinen me-
nehtyi maanantaina 9.4.2018 Laak-
son sairaalassa 95 vuoden iässä. 

Hän oli syntynyt Helsingissä 7.12.1922. 
 
Lisa kävi yhteiskoulua Töölössä ja kuten 
niin monet hänen ikätoverinsa, meni mu-
kaan Lotta Svärd -yhdistyksen toimintaan. 
Talvisodan syttyessä nuorilla oli suuri tarve 
palvella isänmaata. 17-vuotiaana hänet 
vuonna 1940 hyväksyttiin äidin suostu-
muksella jäseneksi Akateemisen suojelus-
kunnan osasto 10:een. Osaston johtajana 
toimi rouva Malmberg. Koulunkäynti kes-
keytyi, ja Anna-Lisa siirtyi kuuden kuukau-
den kurssille, jossa hän sai koulutuksen 
muonitus-, sairaanhoito- ja muihin lotta-
tehtäviin. Kurssin jälkeen hän hakeutui 
Helsingin laivastoaseman palvelukseen ja 
toimi merikasarmin sairaalassa Katajano-
kalla. Perheen taustan huomioon ottaen 
valinta oli luonnollinen, sillä isä oli palvel-
lut laivastossa upseerina ja veli matruusina 
tykkivene Ilmarisella. Sairaanhoidon apu-
laisen työpäivät olivat pitkiä, kaksivuoro-
työtä 12 tunnin vuoroissa. Syksyllä 1941 An-
na-Liisa sai komennuksen kenttäsairaalaan 
(KS 33) sotatoimialueelle Karhumäkeen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sairaala oli lähellä rintamalinjoja, ja monet 
sinne tuodut potilaat olivat vaikeasti haa-
voittuneita. Haavoittuneita oli paljon, ja työ 
oli rankkaa. Vapaa-aikaa ei juuri jäänyt, 
eikä hän koko komennuksensa aikana 
päässyt kertaakaan käymään kotonaan 
Helsingissä. Komennus Karhumäessä päät-
tyi elokuussa 1942, ja Anna-Lisa palasi ko-
tiin. Hän sai viran Posti- ja lennätinlaitok-
sesta, missä hän palveli 39 vuotta, viimeksi 
Hakaniemen postissa. 
 
Anna-Lisan omaan perheeseen ei kuulunut 
lapsia. Puolison kuoleman jälkeen ystävä-
piiri tuli hyvin tärkeäksi. Läheinen ystävyys 
Laine-Maire Kyöstilän kanssa oli syntynyt 
niistä yhteisistä kokemuksista, joita he oli-
vat saaneet sodan aikana sotasairaaloissa. 
He kuuluivat yhdessä jäseninä Veljesapu-
Perinneyhdistykseen. Muita Anna-Lisalle 

A 
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läheisiä yhdistyksiä olivat Helsingin Laivas-
ton Kilta, Vapaussodan Helsingin seudun 
perinneyhdistys, Helsingin Rintamanaiset 
ja Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys.   
 
Anna-Lisa oli luonteeltaan äärimmäisen 
velvollisuudentuntoinen ja pyrki aina ole-
maan kaikessa mukana. Kertomansa mu-
kaan häntä ei Karhumäen sotasairaalassa 
saamiensa kokemusten jälkeen ole mikään 
saanut järkyttymään elämässä. Vaikka hän-
tä loppuaikoina vaivasivat monet korkean 
iän mukanaan tuomat sairaudet, hän näki 
tulevaisuuden aina valoisana. ”Huomenna 
on kaikki taas paremmin ja kunnossa.” 
Kiitollisin mielin muistamme Anna-Lisan 
hyväntuulisen katseen ja ystävällisen il-
meen, jotka hän aina osoitti meitä kaikkia 
kohtaan. 
 
Anna-Lisa siunattiin Hietaniemen vanhas-
sa kappelissa 26.5.2018. Arkun äärellä oli 
Suomenlahden Laivastokillan lippuvartio. 

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyh-
distyksen ohella viimeisen tervehdyksen 
jättivät mm. Merivoimat ja Helsingin kau-
punki sekä useat muut perinneyhdistykset. 
Kaaderilaulajien kvartetti esiintyi siunaus-
tilaisuudessa ja myöhemmin muistotilai-
suudessa Suomalaisella Klubilla. Muistoti-
laisuuden päätteeksi kuultiin kvartetin esit-
tämänä Anna-Lisalle muistorikas sävelmä 
Äänisen aallot. Hän oli usein ottanut pu-
heeksi sen hetken, kun hän oli uimakilpai-
lun osanottajana joutunut Äänisen yhdek-
sänasteisten aaltojen syleilyyn.  
 
Kunniamerkeistä Anna-Lisa oli saanut Si-
nisen Ristin. Hän oli Helsingin Laivaston 
Killan kunniajäsen ja vuonna 2012 hänelle 
luovutettiin Helsingin Laivaston Killan kul-
tainen jäsenmerkki numero 1. Samana 
vuonna tasavallan presidentti antoi hänelle 
Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin. 
 

Juhani Pulkkinen 
 

 
Liisa Viranko, Juhani Pulkkinen ja Salme 
Tuovio Vapaussodan Helsingin seudun perin-
neyhdistyksestä laskivat kukkatervehdyksen 
Anna-Lisa Inhamaa-Häkkisen arkulle Hieta-
niemen uudessa kappelissa. – Valok. Kimmo Aal-
tonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaaderilaulajien edustajat vas. Pekka Tuo-
misto, Rainer Hannikainen, Heikki Hult ja 
Matti Orlamo saattoivat sotilaspuvuissa yh-
dessä omaisten kanssa Anna-Lisa Inhamaa-
Häkkisen viimeiselle matkalle Hietanimen 
hautausmaalla. – Valok. Kimmo Aaltonen 
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MUISTAMME 

SAKARI  SIPPOLA  
28.5.1925 – 6.2.2018
 

eppo Sakari Sippola oli syntyjään 
kauhavalainen, ja eteläpohjalaisuus 
olikin hänen isänmaanrakkautensa 

ja velvollisuudentuntonsa peruskivi. Suoje-
luskuntapoikana hän oli mukana jo talvi-
sodan tapahtumissa ja oli jatkosodan rin-
tamallakin, kunnes ylipäällikön käskystä 
alle 18-vuotiaat palautettiin kotiin. Vuodes-
ta 1943 hän oli taas mukana, nyt Panssari-
divisioonan riveissä, Laguksen jääkärinä 
siis. Siinä 18-vuotias koulupoika joutui ko-
kemaan vihollisen ampumisen taisteluti-
lanteessa. ”Minkäänlaisiin tunteenpurka-
uksiin ei totta totisesti ole aikaa eikä mah-
dollisuuksia, sillä jos niin tekee, oma loppu 
on lähellä”, Sippola vastasi 6. joulukuuta 
2010 Helsingin Sanomien kysymykseen, 
miltä tuntuu tappaa sodassa. 
 
Sodan jälkeen Sakari Sippola opiskeli ns. 
Niinisalon internaatissa, kirjoitti ylioppi-
laaksi ja aloitti virkauransa Valtionrauta-
teiden liikenneosastossa, mikä tiesi palve-
lusta liikenneoppilaana ja vt. junanlähettä-
jänä noin 20 rautatieasemalla, kuten hän 
myöhemmin kertoi. Määrätietoinen uran 
rakentaminen tiesi siirtymistä Rautatie-
hallitukseen 1954, ahkeraa lainlukua ja 
valmistumisen jälkeen siirtymistä keskus-
viraston lakimiestehtäviin. Rautatiehalli-
tuksen pääjohtajana oli tuolloin, 1943-56, 
kenraalimajuri Harald Roos, jonka aika 
näkyy siellä olleen monen merkittävän vir-
kauran pohjustamista yhteiskunnan eri 
aloille. Vuonna 1963 Sakari Sippola siirtyi 
valtiovarainministeriöön ja sieltä hallitus-
neuvoksen virasta korkeimman hallinto-
oikeuden hallintoneuvokseksi kymmenen 
vuotta myöhemmin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eläkevuotensa Sippola antoi mitä suurim-
massa määrin aseveljilleen Suomen sota-
veteraaniliiton luottamustehtävissä, myös 
liittovaltuuston   puheenjohtajana, missä 
ominaisuudessa hän oli veteraanien asialla 
lukuisat kerrat  mm. tv-lähetyksissä.  
 
Vuosikymmen sitten Eteläpohjalaisen osa-
kunnan seniorit kokoontuivat täsmälleen 
samaan aikaan meidän yhdistyksemme 
kanssa Ostrobotnian juhlakerroksessa, se-
niorit juhlasalissa ja me Chydenius-
kabinetissa. Kerran Sippola huomasi tut-
tunsa, joka oli menossa ”väärästä ovesta”, 
kysyi selitystä ja sai sen. Hän ilmaisi pai-
nokkaasti mielihyvänsä yhdistyksemme 
olemassaolosta, liittyi jäseneksemme ja 
ehti kerran myös esitelmöimään. Kotiseu-
tunsa miehenä hän puhui myös vapaus-
sodasta, vain vapaussodasta. 
 
Kun ajattelee Sakari Sippolan toimintaa, 
erityisesti hänen sosiaalisuuttaan ja val-
miuttaan apuun erilaisissa asioissa, tulee 
mieleen ajatus samasta maakunnasta: 
”Isänmaanrakkaus on puolet uskonnos-
tamme, sillä se on samaa kuin lähim-
mäisenrakkaus” (Georg Zachris Forsman 
eli Yrjö Koskinen). 
 

Ilmari Ojala
 

S 
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2017 
 

 

1. Jäsenistö 
Vapaussodan Helsingin seudun perin-
neyhdistys ry:n jäsenmäärä oli vuoden 
alussa 186. Jäsenistä vuoden aikana kuoli 
10, erosi 4 ja uusia jäseniä liittyi 6. Rekis-
teristä poistettiin maksamattomien jä-
senmaksujen takia 10 henkilöä. Jäsen-
määrä oli vuoden päättyessä 168. 

 
Uolevi Langinmaa on yhdistyksen kun-
niapuheenjohtaja, ja kunniajäseniä ovat 
Raita Arvola, Ohto Manninen sekä Paul 
Voss kuolemaansa 24.10. 2017 saakka. 

 
2. Yhdistyksen hallinto ja  
 työryhmät 
 Hallituksen kokoonpano 

• puheenjohtaja Jyrki Uutela 
• varapuheenjohtaja Juhani Virtanen 
• sihteeri Juhani Pulkkinen 
• hallituksen jäsen Terttu Aho 
• hallituksen jäsen Anton Eskola 
• hallituksen jäsen  Auni-Leila Eulenberger 
• hallituksen jäsen Ville-Veikko Kirvesmies 
• hallituksen jäsen Sirkka Valkjärvi 
 Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa ja 
varainhoitaja Nina Schleifer osallistuivat 
hallituksen kokouksiin puheoikeuksin. 

 
 Hallitus kokoontui 5 kertaa. 
 
 Toiminnantarkastajat 

• Kaarina Lindberg, toiminnantarkastaja 
• Eeva Lampén, toiminnantarkastaja 
• Einari Aakenus, varalla 	  
	  

 Vapaussodan Perinneliiton hallituksessa 
• Juhani Virtanen 20.5. saakka 
• Jyrki Uutela 21.5. alkaen 

 
 Vapaussodan 100-vuotismuistojuhlan 
 valmistelutyöryhmät 
 Jyrki Uutela, päätoimikunta ja ohjelmatyöryhmä 
 Nina Schleifer, päätoimikunta ja ohjelmatyöryhmä 
 Ilmari Ojala, päätoimikunta 
 Liisa Viranko, ohjelmatyöryhmä 
 Matti Orlamo, ohjelmatyöryhmä 
 Heikki Hult, ohjelmatyöryhmä 
 Ville-Veikko Kirvesmies, ohjelmatyöryhmä 
 Anton Eskola, ohjelmatyöryhmä 
 

Sääntömääräiset vuosikokoukset 
Kevätkokous pidettiin Väestönsuojelumu-
seossa 21.3. ja syyskokous samassa paikas-
sa 14.11. Kevätkokouksen yhteydessä pu-
heenjohtaja Jyrki Uutela esitelmöi aiheesta 
Kaukokatseinen Mannerheim ja syysko-
kouksessa Ilmari Ojala kertoi suomenhe-
vosen 110-vuotisjuhlan kunniaksi palve-
luksista, jotka suomenhevonen teki sota-
toimissa maallemme. 
  

3.  Talous	  	    
Yhdistyksen pääasiallinen tulolähde oli  jä-
senmaksu 30 euroa/jäsen, yhteiskertymä   
3.830 euroa. Osinko- ja korkotuottoja yh-
distys sai 1.025,15 euroa ja lahjoituksia 403 
euroa. Suurimman kuluerän muodosti yh-
distyksen oma lehti, jonka julkaisemiseen 
käytettiin 2.387,61 euroa. Taseen loppu-
summa oli tilikauden päättyessä 15.139,75 
euroa ja tilikauden tappio 256,46 euroa.  

 

4.  Tiedottaminen 
Jäsenlehti Vapaussodan Perintö ilmestyi 
neljänä numerona, joiden numerosta 1 
vastasivat Ilmari Ojala ja Uolevi Langin-
maa, numerosta 3 Ilmari Ojala ja nume-
roista 2 ja 4  Nina Schleifer.  
 
Nina Schleiferin ylläpitämillä sivuilla 
http://www.vapaussodanperintö.fi on jul-
kaistu jäsenlehtien sisältö, yhdistyksen 
ajantasainen tapahtumakalenteri sekä 
muita tiedotteita. 

5.   Kunnianosoitukset 
Tammisunnuntai 28.1.  
Vanhassa kirkkopuistossa Uolevi Langin-
maa ja Auni-Leila Eulenberger laskivat 
seppeleen vapaussoturien hautamuisto-
merkille. Lippuvartiossa Juhani Pulkki-
nen ja Ville-Veikko Kirvesmies. 
Viron itsenäisyyspäivä 24.2. 
Erkki Pekki ja Jyrki Uutela laskivat Vapa-
ussodan Perinneliiton seppeleen Viron 
vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten 
vapaaehtoisten hautakivelle. 
Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3. 
Yhdistyksen lippu oli Jyrki Uutelan kan-
nattelemana Mannerheimin patsaalla ve-
teraanien lippulinnassa. 
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Helsingin vapautuksen vuosipäivä 12.4. 
Vanhassa kirkkopuistossa Kaarina Lind-
berg, Erkki Pekki ja Carl-Johan Hinsberg  
laskivat seppeleen Vapaussodan muisto-
merkille. Lippuvartiossa olivat Jyrki Uute-
la ja Juhani Virtanen. 
Vapaussodan päättymisen muistopäivä 16.5.  
Kunnianosoitus Hietaniemessä vapausso-
turien hauta-alueella ja Saksanniemen 
uhrien hautamuistomerkillä. Vanhassa 
kirkkopuistossa Ilmari Ojala ja Erkki Pek-
ki laskivat yhdistyksen puolesta seppeleen 
vapaussodan muistomerkille. Lippuvarti-
ossa olivat Juhani Virtanen ja Juhani 
Pulkkinen.  
Mannerheimin 150-vuotissyntymäpäivä 4.6. 
Jyrki Uutela kantoi yhdistyksen lippua 
lippujuhlapäivän paraatissa reserviläis- ja 
perinnejärjestöjen lippulinnassa. 
 
Schwester Ruth Munckin haudalla 6.8.  
Jyrki Uutela kantoi yhdistyksen lippua 
kulkueessa muistomerkille. Yhdistyksen 
kukat hautamuistomerkille laskivat Sirkka 
Valkjärvi ja Liisa Viranko.  
Saksanniemen järjestyslipuston  
100-vuotismuistopäivä 17.9.   
Neljä jäsentä oli läsnä Hietaniemessä, 
missä Magda Schleifer ja Eija Grotenfelt 
laskivat kukat Saksanniemen uhrien hau-
takivelle. Saksanniemessä Jyrki Uutela 
toimi tilaisuuden vetäjänä. Terttu Aho ja 
Juhani Pulkkinen laskivat yhdistyksen 
puolesta seppeleen Saksanniemen kaha-
kan uhrien muistokivelle.    
 
Saksanniemen kahakan muistotilaisuus 17.11.  
Tellervo Ojala ja Jyrki Uutela laskivat ku-
kat Saksanniemen uhrien muistokivelle. 
Kunniavartiossa olivat rakuunat. Porvoon 
tuomiokirkon luona Sirkka Valkjärvi ja 
Ilmari Ojala laskivat kukat vapaussodan 
muistomerkille.  
Talvisodan alkamisen muistopäivä 30.11. 
Jyrki Uutela kantoi yhdistyksen lippua 
Mannerheimin patsaalla veteraanien lip-
pulinnassa.  
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitus 6.12. 
Valtiovallan kunnianosoitukseen Hieta-
niemen sankariristillä osallistui 7 yhdis-
tyksen jäsentä. Tapahtuman jälkeen syty-
tettiin kynttilä jokaisen sankarivainajan 
sekä Saksanniemen uhrien muistokivelle. 

Vanhassa kirkkopuistossa Ville-Veikko 
Kirvesmies, Liisa Viranko ja Jyrki Uutela 
laskivat seppeleen vapaussoturien hauta-
muistomerkille. Läsnä oli 20 henkilöä. 
Jouluaaton kunnianosoitus vapaussoturi-
en sankarihaudoilla 24.12.  
Kynttilät sytytettiin Hietaniemessä vapa-
ussoturien hauta-alueelle ja Saksannie-
men uhrien hautakivelle sekä Vanhassa 
kirkkopuistossa vapaussodan hautamuis-
tomerkille Juhani Pulkkisen toimesta. 

  
6.  Toiminnalliset tapahtumat 

Tilaisuudet ja retket 
Tammisunnuntain juhla 28.1. klo 13 
Liput saapuivat Ostrobotnian Chydenius-
saliin Terttu Ahon  ja Ville-Veikko Kir-
vesmiehen kannattelemina. Jääkärimarssi 
esitettiin yhteislauluna emeritusprofessori 
Reijo Pajamon pianosäestyksellä. Paul 
Voss lausui muistosanat vuoden 2016 ai-
kana edesmenneille yhdistyksen jäsenille. 
Jyrki Uutelan tervetulopuheen jälkeen 
kohotettiin malja isänmaalle. Reijo Paja-
mo piti juhlapuheen aiheesta Sam Sihvo ja 
Jääkärin morsian. Juhlatunnelmaa ylläpi-
tivät Kaaderilaulajien kvartettiesitykset ja 
juhlaväen yhteislaulut. Juhlijoita oli 38.  
Mannerheim 150 vuotta –konsertti 15.2. 
Mannerheimin elämänkaarta kuvaavaan 
konserttiin varattiin lippuja yhdistyksen 
jäsenille. Musiikista vastasi Kaartin soit-
tokunta musiikkimajuri Pasi-Heikki Mik-
kolan johdolla, mukana Kadettikuoro, 
pianotaiteilija Folke Gräsbeck ja ooppera-
laulaja Tove Dahlberg. Esitystä oli kuule-
massa 33 jäsentä, näistä 28 kohotti mal-
jan Marskille yhdistyksen ennen konsert-
tia Cafè Verandassa järjestämässä tilai-
suudessa.           
 
Vapaussodan päättymispäivän tilaisuus 16.5. 
Kunnianosoituksessa mukana olleet 10 
yhdistyksen jäsentä sekä Carl-Johan 
Hindsberg ja Timo Siukosaari sisaryhdis-
tyksistä kohottivat Ekbergin kahvilassa 
maljan isänmaalle. 
 
Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät  
20.-21.5.  
Perinneliiton kesäpäiviä vietettiin Hä-
meenlinnan Parolassa. Liittokokouksessa 
yhdistyksen virallisina edustajina toimivat 
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Jyrki Uutela ja Juhani Virtanen. Liittohal-
lituksen erovuoroinen jäsen Juhani Virta-
nen ilmoitti luopuvansa hallituksen jäse-
nyydestä. Uudelle 2-vuotiskaudelle liitto-
hallitukseen valittiin Jyrki Uutela. Veljes-
illalliselle varuskuntaravintola Rubenissa 
osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Seuraa-
vana päivänä juhlajumalanpalvelus pidet-
tiin Hattulan kirkossa ja pääjuhla sotilas-
kodissa. Juhlapuheen piti kenraaliluut-
nantti Vesa Kämäri. Seppo Hovi otti ylei-
sönsä kertomalla sota-ajan tapahtumat 
musiikin keinoin. 
Vierailu Mannerheim-museossa 2.6.  
Ennen sisäänkäyntiä vierailijat kohottivat 
maljan isänmaan ja Mannerheimin syn-
tymän 150-vuotismuiston kunniaksi. Mu-
seon opastetulle kiertokäynnille osallistui 
19 yhdistyksen jäsentä. 
Ruth Munckin muistotilaisuus 6.8.   
Tilaisuuteen Hausjärvellä osallistui yhdis-
tyksestämme 13 jäsentä. Puheenjohtaja 
Pekka Kääriäinen toimi isäntänä Vel-
jesapu-Perinneyhdistys ry:n tarjoamalla 
lounaalla ravintola Pihvipaikassa. 
 
Jääkärien ja vapaussoturien jäljillä Hieta-
niemen hautausmaalla 24.9.  
Peruuntuneen hautausmaakierroksen si-
jasta 5 yhdistyksen jäsentä osallistui Hie-
taniemessä Helsingin Rauhanturvaajien 
järjestämälle ”veteraanikävelylle”. Oppaa-
na toiminut Ville-Veikko Kirvesmies esit-
teli asiantuntevasti jääkärien ja vapausso-
turien hautoja. 
 
Saksanniemen järjestyslipuston 100-
vuotismuistojuhla 17.9.  
Muistojuhlan olivat järjestäneet Porvoon 
kulttuuritalo Grandissa Porvoon reser-
viupseerikerho ry yhdessä yhdistyksemme 
edustajan Ilmari Ojalan  kanssa. Arvok-
kaassa tilaisuudessa juhlapuheen piti puo-
lustusministeri Jussi Niinistö. Nuorten 
puheenvuoron käytti Tiia Schleifer. Tilai-
suuteen osallistui 25 yhdistyksen jäsentä. 
 
Kaupunginteatteri: Mannerheim ja saksa-
lainen suudelma 28.10.  
Teatteriin oli varattu paikkoja jäsenkunnalle. 
Ennen esitystä yhdistys oli järjestänyt osal-
listujille teatterikahvit. Osallistujia noin 40. 

Saksanniemen kahakan muistotilaisuus 17.11. 
Kunnianosoitusten jälkeen nautittiin lou-
nas ravintolassa  Zum Beispiel. Tilaisuu-
teen osallistui viisi yhdistyksen jäsentä. 
 
Suomen itsenäisyyden juhlalounas 12.12. 
Juhlaesitelmän lisäksi lounaalla kuultiin 
pianisti Kaisa Sidoroffin esittämää mu-
siikkia ja Nina Schleiferin lausumia runo-
ja. Yhteislaulut lisäsivät tunnelmaa.  
 
Lounasluennot Ostrobotniassa 
• 14.2. lounaalla filosofian tohtori Keijo 

K. Kulhan aiheena oli Marski ja hänen 
varjonsa. Läsnäolijoita 24. 

• 7.3. lounaalla kuultiin filosofian lisen-
siaatti Matti Kososen esitelmä aihees-
ta: Agenttikoulun naiset. Osallistuja-
määrä oli 31. 

• 12.4. Helsingin vapautuksen vuosipäi-
vänä lounasluento pidettiin poikkeuk-
sellisesti Svenska klubbenissa. Ilmari 
Ojalan luennon  aiheena oli: Gustaf 
Mannerheim hevosmiehenä ja ratsu-
väen upseerina. Tilaisuuteen osallistui 
32 jäsentä. 

• 10.10. lounaalla Suojeluskuntien ja 
Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry:n 
puheenjohtaja Markus Anaja esitti nä-
kökulmia Suojeluskuntien historiaan 
ja perinnetyöhön. Lounaalle osallistui 
30 henkilöä. 

• 12.12. Itsenäisyyden juhlalounaalla lu-
ennoi yhdistyksen kunniajäsen Ohto 
Manninen aiheesta: Itsenäisyyssenaa-
tin toimet tammikuusta toukokuuhun 
1918. Kuulijoita oli 40. 
	  

7.  Huomionosoitukset   
Yhdistyksen jäseniä on muistettu onnitte-
lukortilla heidän merkkipäivänään. Yhdis-
tyksen veteraanijäsenet ja yhteistyö-
kumppanit ovat saaneet joulukortin. 
Kuolleitten omaisille on lähetetty suru-
adressi aina kun tieto on saatu ajoissa. 
Vapaussodan perinneliiton kesäpäivien 
veljesillallisella 20.5. yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Juhani Virtanen palkittiin 
kultaisella jäsenmerkillä. 
Anton Eskolalle luovutettiin Sininen Risti 
syyskokouksessa 14.11.  
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TIETOSUOJASELOSTE
 
Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tie-
tosuoja-asetuksen (General Data Protection Regula-
tion, GDPR) sekä henkilötietolain (523/1999) edellyt-
tämät tiedot Vapaussodan Helsingin seudun perin-
neyhdistys ry:n ylläpitämien henkilörekisterien osal-
ta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan yhdistyksen 
Internet-sivulla http://www.vapaussodan-perintö.fi 
ja sitä päivitetään tarvittaessa sen sisältämien tietojen 
muuttuessa. Viimeksi seloste on päivitetty 25.5.2018. 
 
Rekisterinpitäjä 
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 
(jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”), Y-tunnus 2868940-1 
 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Varainhoitaja Nina Schleifer, s-posti vapausso-
ta.helsinki@gmail.com Tietosuojavaltuutettua ei ole 
nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus, 37 artikla). 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistys-
lain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, 
yhdistysten oikeutettu etu ja velvoite huolehtia 
jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä, jäsenmaksu-
perinnästä ja muusta varainhankinnasta sekä huo-
lehtia sopimusvelvoitteista.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huo-
lehtia yhdistyksen lakisääteisistä velvoitteista sekä 
tuottaa jäsenpalveluita, jäsenviestintää, muuta yh-
distystoimintaan ja sidosryhmiin liittyvää tiedotta-
mista sekä suoramarkkinointia (vain rekisteröityjen 
suostumuksella), toteuttaa jäsenmaksulaskutus ja 
muuta varainhankintaa sekä huolehtia jäsenlehden 
postituksesta jäsenille ja muille sidosryhmille.  
 
Ylläpidettävät henkilörekisterit ja niiden 
tietosisältö 
1. Jäsenrekisteri 

• Perustiedot: nimi, sukupuoli, ammatti tai arvo 
ja syntymäaika (ei henkilötunnusta)  

• Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero 

• Jäsenyystiedot: perustajajäsen ja ainaisjäsen/ 
kunniajäsen/normaali jäsen  

• Jäsenmaksutiedot: vuosi ja suorituspäivämäärä 
• Yhdistyksen tiedossa olevat saadut kunnia-

merkit ja huomionosoitukset 
• Jäsenlehden ilmaiskappaleiden postitusta var-

ten yhteisön ja yhteisön yhteyshenkilöä koske-
vat nimi- ja yhteystiedot 

2. Tapahtumailmoittautumisrekisteri 
• Nimi 
• Osallistumisilmoitus  ja tarvittaessa ruokara-

joitteet tapahtumittain 

 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterien sisältö muodostuu jäseneksi liittymi-
sen yhteydessä täytetystä jäsenhakemus-
lomakkeesta. Osa tiedoista syntyy jäsenen tai jä-
senlehden saajan maksu- ja ilmoittautumistieto-
jen perusteella, jotka rekisterinpitäjän yhteyshen-
kilö kirjaa.  
 
Tietojen luovutukset 
Henkilörekistereiden tietoja luovutetaan ulkopuo-
lisille vain, mikäli rekisteröity on antanut tähän 
nimenomaisen suostumuksensa. Henkilötietoja ei 
luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  
 
Rekisterien suojausperiaatteet ja  
säilytysajat 
Tiedot kerätään tietokantaan, joka on teknisillä 
keinoilla suojattu. Rekisteritietoihin on pääsy vain 
niillä erikseen nimetyillä yhdistyksen hallituksen 
jäsenillä ja toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tieto-
ja tehtäviensä hoitamisessa. Kaikki yhdistyksen 
hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat allekir-
joittaneet salassapitositoumuksen, jossa he sitou-
tuvat käsittelemään kaikkia yhdistyksen tehtävis-
sä tietoonsa saamiaan henkilötietoja huolellisesti 
ja olemaan ilmaisematta tai luovuttamatta kysei-
siä tietoja sivullisille. 
 
Rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekiste-
röidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoi-
tuksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentu-
neita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpi-
täjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipy-
mättä.  
 
Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin 
henkilö on yhdistyksen jäsen. Jäsenen tiedot pois-
tetaan rekisteristä sen jälkeen kun viisi vuotta on 
kulunut jäsenen kuolemasta tai hänen eroamises-
taan/erottamisestaan yhdistyksen jäsenyydestä. 
 
Rekisteröityjen oikeudet 
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus tarkas-
taa rekisterissä olevat tietonsa lähettämällä kirjal-
linen tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän yhteys-
henkilölle. Jokaisella on myös oikeus vaatia kor-
jaamaan virheellinen tieto tai poistaa tietonsa 
rekisteristä. Korjaaminen ja poisto tapahtuvat 
lähettämällä kirjallinen korjaus-/poistopyyntö 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.  
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Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n hallitus 
 
Puheenjohtaja Jyrki Uutela 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com 
 
Terttu Aho 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: terttu.aho@pp1.inet.fi 
 
Auni-Leila Eulenberger  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: auni-leila.eulenberger@kolumbus.fi 
 
Sihteeri Eija Grotenfelt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: eija.grotenfelt@aitomaestro.fi 
 
Ville-Veikko Kirvesmies 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: kirvesmies.schmarden27@gmail.com 
 
Markku Murros 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: markku.murros@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja Juhani Pulkkinen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: pjpulkkinen@outlook.com 
 
Sirkka Valkjärvi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com 
 
Ari Åberg 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s-posti: aritva@elisanet.fi 
 
 

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

  
 

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



 

 
  
 

TULEVAA OHJELMAA 
 
su 5.8.   Ruth Munckin muistotilaisuus Hausjärvellä 

Lähdemme Helsingistä noin klo 11.30 kimppakyydeillä Hausjärvelle 
Veljesapu-Perinneyhdistys ry:n järjestämään Schwester Ruth Munckin 
muistotilaisuuteen. Kunnianosoitukset Hausjärven vanhalla hautaus-
maalla (Alitie 2, 12210 Hausjärvi) alkavat klo 13. Tämän jälkeen ruokai-
lemme läheisessä Pihvipaikka 54:ssä (Riihimäentie 3620, Oitti). Lounas 
on osittain omakustanteinen ja maksaa 20 €/henkilö, maksu paikan 
päällä. Tuoreen Ruth Munck -teoksen kirjoittanut FM Elina Virtanen pi-
tää ruokailun yhteydessä esityksen Ruth Munckin elämänkaaresta. Il-
moittautumiset 27.7. mennessä Juhani Pulkkiselle (puh. xxxxxxxxxxx tai 
s-posti: pjpulkkinen@outlook.com). Tumma puku ja kunniamerkit. 

 
la 15.9.  Syysretki Siuntioon Suitian kartanolinnaan ja Kirkkonummelle 

Sigurdsin tilan ympäristöön 
Bussi lähtee Mannerheimin patsaalta klo 9.30. Tapaamme oppaamme 
Juhani ja Tuula Hannukselan Siuntion kirkolla klo 10.30, josta jatkamme 
matkaa Suitian kartanolinnaan. Nautimme sämpyläkahvit ja osallistumme 
opastettuun kierrokseen tässä 1540-luvulla rakennetussa kartanossa. 
Suitiasta jatkamme matkaa 1600-luvulta peräisin olevaan Wohls Gårdiin, 
joka on tunnettu hienosta kartanopuistostaan. Syömme maittavan lounaan 
kartanoravintolassa: puutarhurinsalaatti, Wohlsin leipävalikoima, porsaan-    
kassleria, punaviinikastiketta, paahdettuja perunoita sekä kahvi/tee ja 
päivän pieni makea. Lounaan jälkeen ajamme Sigurdsiin ja Ingelsiin. 
Lyhyehkö pysähdys tehdään  molemmissa kohteissa. Ingelsissä vietämme 
hiljaisen hetken taistelumuistomerkin äärellä. Retkemme aikana  Juhani 
Hannuksela kertoo vapaussodan tapahtumista Siuntiossa ja Kirkko-
nummella. Helsinkiin palaamme n. klo 16.30. Retken hinta on 60 €/ 
henkilö ja se maksetaan Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen 
tilille FI45 1299 3000 0798 81 viitenumerolla 15095.  Ilmoittautumiset 
3.9. mennessä Sirkka Valkjärvelle (puh./tekstiviesti xxxxxxxxxxx). Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, myös avecit ovat tervetulleita.  
 

ke 3.10.  Lounasluento Ostrobotnian Chydenius-kabinetissa klo 12.30:  
1918 – Kuinka vallankumous levisi Suomeen  
Filosofian tohtori Lasse Lehtinen esitelmöi punakapinaan johtaneista 
syistä. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan Risto Volasen kanssa. Oma-
kustanteinen lounas 30 €.  Ilmoittautumiset 26.9. mennessä Sirkka 
Valkjärvelle (puh./tekstiviesti xxxxxxxxxxx). 

 
 

Muita syksyn tapahtumia kalenteriin merkittäviksi – lisätietoja lehtemme         
seuraavassa numerossa: 
ti 30.10.   Yhdistyksen syyskokous Väestönsuojelumuseossa klo 18 
la 17.11.  Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä 
to 13.12.   Pikkujouluristeily ja juhlavuoden yhteenvetoseminaari m/s Finlandialla 


