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PALVELUSPAIKALTA  

MARSKIN PATSAS
alvisodan päättymisen muistopäivän 
viralliset juhlallisuudet oli siirretty 
perinteiseltä paikaltaan Mannerhei-
min patsaalta Kasarmintorille Talvi-

sodan muistopatsaan luo. Päätökselle on pe-
rusteluja, mutta mielestämme Mannerheimin 
patsaan juhlavaa perinnettä ei tule unohtaa.  
 
Paikan vaihto näkyi myös osallistujamää-
rässä. Seremonioita seuraamaan jääviä sa-
tunnaisia ohikulkijoita on hyvin vähän Ka-
sarmintorilla, ja meitä olikin vain kourallinen 
seuraamassa seppeltenlaskua ja kuuntele-
massa puheita ja musiikkia. Lippulinnakin 
oli harvahko, vaikka oman yhdistyksemme 
lippu siellä komeasti hulmusikin. Kontrasti oli 
suuri verrattuna Kansallisen veteraanipäivän 
tilaisuuteen reilua kuukautta myöhemmin: 
Mannerheimin aukio täyttyi katsojista ja kun-
nianosoituksiin osallistuneista henkilöistä. 
 
Olemme tyytyväisiä, että emme unohtaneet 
Mannerheimin patsasta myöskään talviso-
dan päättymisen muistopäivänä. Kävimme 
laskemassa yhdistyksemme seppeleen – ja 
saimme mukaamme myös parin muun järjes-
tön liput ja airuet. Seppelnauhoihin valit-
simme tekstin: Jälkipolvet kiittävät vapaus-
sotiemme ylipäällikköä talvisodan päätty-
misen muistopäivänä. Seppele säilyi ilok-
semme patsaalla yli kuukauden ajan. 
 
Mannerheimin patsaalla on kansakunnal-
lemme suuri merkitys, sillä aikana, jolloin 
Mannerheimin johdon kokeneita ihmisiä oli 
runsaasti hengissä, heidän arvostuksensa yli-
päällikköään kohtaan ilmeni monilla tavoilla. 
Vapaussoturi, myöhemmin tunnettu teolli-
suusmies Julius Polin tiedotti vapaussodan 10-
vuotismuistojuhlan yhteydessä lehdistön 
kautta, että hän lahjoittaa patsashankkeen 
pohjarahastoon 100 000 markkaa. Patsas-
hanke eteni vuonna 1938, kun perustettiin 49 
henkilön kansallinen patsaskomitea, joka sai 
luvan yleiseen varainkeräykseen. Talvisota 
keskeytti hankkeen, ja sitä jarrutti myös itse 
Mannerheimin vastustus. Hänen mielestään 
elossa olevista ei pitänyt tehdä monumentteja.  

Mannerheimin kuoltua patsashanke käynnis-
tyi välittömästi. Kansalaiskeräykseen vuonna 
1952 osallistui lähes 740 000 henkilöä ja 
myös muita tahoja, ja se tuotti noin 80 miljoo-
naa markkaa. Kerätyt varat kaksinkertaistui-
vat 10 vuodessa patsasvaltuuskunnan taitavan 
sijoitustoiminnan ansiosta. Varoilla pystyttiin 
150 miljoonaa markkaa maksaneen patsaan 
lisäksi hankkimaan myös Louhisaaren linna 
21 miljoonalla markalla ja jakamaan kunnia-
lahjana 1,5 miljoonaa markkaa Vapaussodan 
Invalidien liitolle, Vapaussoturien Huoltosää-
tiölle, Jääkäriliitolle ja Kaatuneitten Omaisten 
Liitolle. Sotainvalidien Veljesliitolle myönnet-
tiin jopa 15 miljoonaa markkaa. Varoja riitti 
myös Marskin majan tukemiseen sekä Kaivo-
puistossa sijaitsevan Mannerheimin kodin lu-
nastamiseen museokäyttöön. Tämä oli häm-
mästyttävä suoritus täysin yksityisin varoin 
tehtynä. Vertailun vuoksi todettakoon, että 
Talvisodan muistopatsas maksoi 1 350 000 
euroa. Talvisotayhdistys keräsi summasta kol-
manneksen, valtion kassasta tuli toinen kol-
mannes ja Helsingin kaupunki osallistui niin 
ikään kolmanneksen osuudella. 
 
Juha Levosen kirjassa ”Mannerheim taiteili-
joiden kuvaamana” kerrotaan kuvanveistäjä 
Aimo Tukiaisen useita vuosia kestäneestä 
patsasprojektista. Tukiaisen työhön uppou-
tumista kuvaa se, että hän oli kierrellyt Eu-
roopassa laajasti tutustuen ratsastajapatsai-
siin. Käthy-hevonenkin oli useita kertoja 
mallina ateljeessa. Pojan mukaan isää ei juuri 
kotona näkynyt patsasprojektin aikana: 
”Hän lähti ateljeeseensa jo kuuden-seitse-
män maissa ja palasi iltamyöhään”. Ihailta-
vaa asialle omistautumista. 
 
Mannerheimin patsaan paljastustilaisuuteen 
4.6.1960 osallistui arviolta 50 000 - 100 000 
henkilöä, joiden joukossa oli paljon veteraa-
neja myös vapaussodan ajalta. Ohimarssin 
suoritti 5 000 miehen suuruinen joukko-
osasto, ja paljastuspuheen piti tasavallan pre-
sidentti Urho Kekkonen. 
 

Jyrki Uutela ja Nina Schleifer 

T 
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MARIENBURGIN TAISTELU 100 VUOTTA 
 
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys järjesti Markku Rauhalahden johdolla jo toisen hie-
non retken Viroon ja tällä kertaa myös Latviaan Marienburgin (nykyisen Aluksnen) ja Babezkin (ny-
kyisen Bejan) taistelupaikoille 22.-24.2.2019. Matkan asiantuntijana toimi Tuomo Juntunen, joka oli 
aktiivisesti ollut mukana mm. Aluksen kulttuurikeskukseen avatun näyttelyn ”Kylästä kaupungiksi” ai-
kaansaamisessa. Kiitämme emäntänä toiminutta Helena Turpeista, perinneliiton puheenjohtaja Kalervo 
Sipiä ja kaikkia muita matkavalmisteluihin osallistuneita jälleen kerran erinomaisista järjestelyistä. 
  

Muun matkaseurueen tutustuessa Vi-
ron kansallismuseoon osa meistä pääsi 
käymään Tarton rauhan solmimispai-
kassa. Rauhansopimuksesta kertova 
muistomerkki on neuvottelujen tapah-
tumapaikkana toimineen Ylioppilas-
kunta Eesti Üliõpilaste Seltsin talon 
edessä. Yhdistystämme edustivat mat-
kalla Jyrki Uutela, Olli Korkalainen ja 
Nina Schleifer. - Valok. Sirkka Ojala 

Pohjan Poikien muistokivi paljastettiin 
Alūksnen rautatieasemalla. Kivi on pe-
räisin Salpalinjalta. Tilaisuudessa pu-
huivat Alūksnen pormestari Arturs 
Dukulis, Latvian puolustusministeriön 
kansliapäällikkö Mārtiņš Staķis sekä 
Vapaussodan Perinneliiton puheenjoh-
taja Kalervo Sipi. Musiikista vastasivat 
Alūksnen Gymnasium orchestra ja Ru-
nebergskören BSH Porvoosta. Muisto-
kiveä olivat paljastamassa Pohjan Poi-
kien perilliset. - Valok. Sirkka Ojala 
 

Muistojuhlassa Alūksnen kulttuurita-
lossa tervehdyspuheen piti Suomen 
Latvian suurlähettiläs Riitta Korpi-
vaara. Lasten ja nuorten konsertissa 
"Tervehdys Latviasta Suomeen" kuul-
tiin Alūksnen Gymnasium orchestran 
sekä Jaunalūksnen kunnan Kolbergin 
kulttuurikeskuksen taitavan tyttötrion 
esityksiä. Erityisesti meidän suoma-
laisten mieliä säväytti upeasti soitettu 
Finlandia. - Valok. Sirkka Ojala 
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Bejassa teimme kunniakäynnin suoma-
laisten vapaaehtoisten sankarihau-
dalla Metsäkalmistossa. Puheita pitivät 
eversti Mareks Ozoliņš Latvian kansal-
liskaartista (Zemessardze) sekä ken-
raalimajuri Kalervo Sipi. Seppelterveh-
dyksen laskivat muun muassa Suomen 
Latvian suurlähettiläs Riitta Korpi-
vaara sekä Kalervo Sipin kanssa Viron 
vapaussotaan osallistuneen Eero Reko-
lan tytär Marja Tuomenoksa ja suku-
lainen Jaana Juntunen. - Valok. Sirkka 
Ojala 
 
Metsäkalmiston muistomerkistä on pi-
detty vuosien saatossa hyvää huolta. 
Latvialaisten vaivannäkö näkyi myös 
siinä, että Jaunalūksnen kunnan Kolber-
gin kulttuurikeskuksen "Ezerlāse"- kuoro 
oli opetellut tilaisuutta varten Maamme-
laulun sanat. - Valok. Sirkka Ojala 

 

Bejan koulussa järjestetyssä muistojuh-
lassa koulun rehtori Silvija Aizupe vas-
taanotti koululle myönnetyn Sinisen 
Ristin kiitokseksi Metsäkalmiston san-
karihaudan hyvästä hoidosta. Juhlassa 
kuultiin Tuomo Juntusen erinomainen 
esitelmä Marienburgin ja Babetzkin 
taisteluista sekä nautittiin Bejan koulun 
oppilaiden ja ”Ezerlāse”-kuoron esityk-
sistä. Meistä monen silmässä kimmelsi 
liikutuksen kyynel, kun suloiset pikku-
koululaiset esittivät sujuvalla suomen 
kielellä ”Lennä lennä leppäkertun”.  - 
Valok. Sirkka Ojala 
 

Paluumatkalla ennätimme pysähtyä 
Tallinnaan seuraamaan Viron itsenäi-
syyspäivän paraatia Vapaudenauki-
olla. Viron presidentti Kersti Kaljulaid 
tarkasti joukot, joissa oli edustus myös 
monista Nato-maista. Virolaisia oli tu-
hatmäärin seuraamassa juhlavaa tilai-
suutta. - Valok. Sirkka Ojala 
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Jarmo Mäkelä: 

VENÄJÄN MEDIA JA SUOMI 
 
Presidentti Mauno Koivistoa haasta-
teltiin aikanaan Moskovassa radioon, 
kun hänen kirjansa “Venäjän idea” oli 
julkaistu venäjäksi. Haastattelun lo-
puksi toimittaja kysyi Koivistolta: 
“Mikä mahtaakaan sitten olla se Suo-
men idea?”. Vastaus tuli kuin tykin 
suusta: Hengissä säilyminen!  
 
Jotta pieni naapuri voisi säilyä hengissä suu-
remman kyljessä, sen on syytä seurata naa-
puriaan tarkasti. Yksi seurannan kohde on 
luonnollisesti Venäjän media.  
 
Miksi Venäjän mediaa pitää seurata toisin 
kuin monen muun maan mediaa? Siksi, että 
Venäjällä median ja maan poliittisen johdon 
keskinäinen suhde on intiimi ja olennaisilta 
osiltaan yksisuuntainen: Ylivoimaisesti tär-
kein media on televisio, jonka kaikki kanavat 
ovat valtion omistuksessa ja valvonnassa.  
 
Myös muu media seuraa tv:n samaa ohjeis-
tusta – vain yksi verkossa toimiva tv-asema, 
muutama laatulehti, yksi alueellinen uutis-
toimisto ja pari paikallista radioasemaa pyr-
kivät toimimaan meidän normaaleina pitä-
mien journalististen normien mukaisesti. 
Niidenkin liikkumatila on kapea ja pikemmin 
kapenemassa kuin kasvamassa. Suuren ylei-
sön mielipiteisiin näillä viestimillä ei juuri-
kaan ole vaikutusta.   
 
Kun seurataan sitä, mitä ja miten Venäjän 
media Suomesta kirjoittaa, voidaan tehdä 
päätelmiä siitä, millaisten ohjeiden varassa 
ne todennäköisesti toimivat. Ja se puolestaan 
voi antaa meille viitteitä siitä, millaisia ovat 
Venäjän ulkopoliittiset tavoitteet Suomen 
suhteen.   
 
Mitä venäläisille 
meistä kerrotaan? 
 
Olennaista on muistaa, että Venäjän median 
kohdeyleisönä ovat Venäjän kansalaiset. 
Näin on myös silloin, kun se kirjoittaa Suo-
mesta tai suomalaisista.  
 

 
 
Venäjällä suurin osa kansalaisista tietää Suo-
mesta vain vähän – ja ne, jotka Suomea tun-
tevat paremmin, yleensä suhtautuvat Suo-
meen myönteisesti. Siksi meidän suomalais-
ten kannalta on edullista, että mahdollisim-
man moni venäläinen käy Suomessa ja tutus-
tuu meihin. Venäjän johdon kannalta se kui-
tenkin saattaa olla ongelma.  
 
Median raportoinnin lähtökohtana on, että 
Suomi kuuluu Venäjää ympäröivien vihamie-
listen valtioiden joukkoon. Siksi Suomesta ei 
Venäjän mediassa pidä luoda myönteistä ku-
vaa. Raportoinnilla on varmistettava, että jos 
maan johto joskus katsoo tarpeelliseksi kurit-
taa Suomea, venäläisten on oltava valmiita se 
vastalauseitta hyväksymään.  
 
Toinen lähtökohta on, etteivät kaikki suoma-
laiset ole Venäjän vihollisia. On olemassa 
suuri joukko Venäjän maanmiehinä pidettä-
viä ihmisiä – venäläistä alkuperää olevia ih-
misiä tai muita, jotka eri syistä kokevat Venä-
jän itselleen läheiseksi. Koska he usein ovat 
Suomessa viranomaisten vainon kohteina, 
Venäjä katsoo oikeudekseen ja velvollisuu-
dekseen puolustaa heitä.  
 
Suomessa on myös ihmisiä, jotka eivät hy-
väksy Suomen “alistamista Brysselin ja Wa-
shingtonin vasalliksi”, jotka siten haluavat ir-
rottaa Suomen Euroopan unionista ja vastus-
tavat Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä. 
Heidän pyrkimyksiään on tuettava.  
 
On myös poliittisia toimihenkilöitä ja talous-
elämän edustajia, joiden mielestä voimassa 
olevista talouspakotteista tulisi päästä eroon. 
Heidän lausuntojaan ja Venäjän vierailujaan 
seurataan myönteisessä hengessä.  
 
Lisäksi on olemassa pieni, mutta arvokas 
joukko todistajia, joita voidaan Venäjän me-
diassa käyttää missä tahansa asiassa todista-
jina Suomea ja sen viranomaisia vastaan. Do-
sentti Johan Bäckman on heistä tunnetuin, 
mutta ei suinkaan ainut.    
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Miksi Venäjä 
tukee ääriliikeitä? 
 
Kolmas lähtökohta määräytyy suoraan Venä-
jän ulkopoliittisista tavoitteista käsin: Miten 
vahvistaa vaikutusta rajamaissa?  
 
Energiapolitiikan ja taloudellisen kanssakäy-
misen myötä tämä on mahdollista, kun taas 
Suomen henkisen ja sotilaallisen puolustus-
kyvyn vahvistaminen, etenkin jos se tapah-
tuu läheisessä yhteistyössä Ruotsin ja mui-
den länsimaiden kanssa, on sille myrkkyä. 
Selkeä ykköstavoite on estää Suomen liitty-
minen Natoon.  
 
Kaikki ne tahot, jotka Suomessa jakavat 
nämä tavoitteet, ansaitsevat Venäjän median 
tuen siitä riippumatta, lukeutuvatko ne po-
liittisesti äärioikeistoon, äärivasemmistoon 
tai äärikeskustaan.  
 
Lisäksi on otettava huomioon suoraan naa-
purimaiden sisäiseen elämään liittyvä ns. 
hybridivaikuttaminen, jota varten on ole-
massa omat järjestelmänsä ja josta aika ajoin 
myös näkyy heijastumia Venäjän mediassa.  
 
Sen ytimessä on ns. kiilastrategia eli pyrki-
mys käyttää hyväksi demokraattisissa maissa 
esiintyviä luonnollisia mielipide-eroja. Niitä 
pyritään keinotekoisesti suurentelemaan, 
vahvistamaan ja kärjistämään, mikäli se vain 
on mahdollista. Hyvä esimerkki on Länsi-Eu-
roopan maissa näinä aikoina kiihkeänä käyvä 
maahanmuutto- ja turvapaikkakeskustelu.   
 
Hybridivaikuttamiselle on tunnusomaista, 
että eri vaikutuskanavia käytetään keskite-
tysti ja koordinoidusti asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi. 
 
Mihin tähdätään 
valheiden levittämisellä? 
 
Yksi hybridivaikuttamisen keskeisistä mene-
telmistä on disinformaatio eli valheellisten 
tietojen levittäminen ja valheellisten mieliku-
vien luominen niin, että kohde hämääntyy ja 
sen kyky tehdä päätöksiä heikkenee. 
 
Tavoitteena on refleksiivinen kontrolli, jossa 
kaikkien näiden keinojen yhteisen 

vaikutuksen myötä kohde saadaan halua-
maan ja panemaan toimeen päätöksiä, jotka 
eivät palvele sen omia etuja ja voivat olla sille 
itselleen vaaraksi. Kolikon toinen puoli on es-
tää kohdetta tekemästä ratkaisuja, jotka ovat 
disinformaation levittäjän pyrkimysten kan-
nalta kielteisiä. 
 
Mediaseurannan kautta voidaan siis jossain 
määrin arvioida Venäjän poliittisia tavoit-
teita Suomen suhteen, mutta kun Venäjän si-
säistä elämää ajatellaan yleisemmin, tämä 
näkökulma on luonnollisesti aivan liian ka-
pea. Siinä on ainakin kolme ongelmaa:  
 
Ensinnäkään siitä ei voida tehdä päätelmiä 
siitä, raportoidaanko Suomesta muihin ai-
heisiin verrattuina paljon vai vähän. Oma 
tuntumani on, että Suomi on kuitenkin Venä-
jällä uutisaiheena yleensä aika marginaali-
nen.  
 
Toinen ongelma on se, että tästä ikkunasta ei 
näe, miten Suomea koskeva raportointi suh-
tautuu muita vastaavanlaisia maita koske-
vaan raportointiin.  
 
Ja kolmas on se, ettei tätä kautta juurikaan 
paljastu, mitkä ovat ne Suomeen liittymättö-
mät uutisaiheet, jotka Venäjällä herättävät 
suurinta kiihkoa ja mielenkiintoa.  
 
Jos siis halutaan arvioida Venäjän kehitystä 
ja sen suuntaa yleisemmin, on syytä lukea 
laajasti ja paljon. Median kautta välittyviä 
tietoja on täydennettävä muista lähteistä.  
 

 
Toimittaja Jarmo Mäkelä – Valok. Ari Åberg 
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Kuka teloitti ja 
ketä Sandarmohissa? 
 
Joskus kuitenkin Suomea sivuava uutisaihe 
avaa näkymän venäläisen yhteiskunnan sy-
viin pohjavirtauksiin, jotka todella onkin 
syytä tuntea. Otan esimerkiksi yhden, joka 
kulkee nimellä Sandarmoh.  
 
Kyseessä on Karhumäen piirissä sijaitseva, 
pitkään salattu teloituspaikka, jossa ammut-
tiin arviolta 7 000 ihmistä, heistä 762 suoma-
laista. Juri Dmitrijevin johtama Memo-
rial-yhdistyksen retkikunta löysi sen heinä-
kuussa 1997. 
 
Pari vuotta sitten Dmitrijev pidätettiin FSB:n 
keräämien syytösten nojalla. Oikeus totesi 
hänet syyttömäksi, mutta FSB esitti lisää 
syytteitä ja Dmitrijev vangittiin uudelleen. 
Hän on yhä vangittuna.   
 
Pian Dmitrijevin vangitsemisen jälkeen San-
darmohissa aloitettiin Kremlin aloitteesta ja 
sen tukemana uudet kaivaukset sen todista-
miseksi, että Sandarmohissa olivatkin suo-
malaiset teloittaneet jatkosodan aikana 
venäläisiä sotavankeja.  
 
Kaivauksia kuratoimaan määrättiin petros-
koilainen museonjohtaja Sergei Koltyrin. 
Hän teki töitä käskettyä, mutta teki niiden 
päätyttyä selväksi, ettei mitään todisteita 
suomalaisten syyllisyydestä oltu löydetty. 
Koltyrin pidätettiin ja häntä syytetään sa-
masta rikoksesta kuin Dmitrijeviä, nimittäin 
pedofiliasta.  
 
Vuonna 2017 Venäjällä juhlittiin KGB:n ja 
FSB:n edeltäjän perustamisen satavuotisjuh-
laa. Samana vuonna tuli kuluneeksi 80 
vuotta siitä, kun Stalinin käskystä toteutettu 
suuri terrori saavutti huippunsa.  
 
Vuosipäivän kunniaksi, joulun alla 2017 
FSB:n nykyinen johtaja Aleksander Bolot-
nikov antoi hallituksen viralliselle lehdelle 
Rossijskaja Gazetalle laajan haastattelun, 
jossa Stalinin ajan terroria arvioitiin uudel-
leen. Hänen mukaansa NKVD:n riveihin oli 
rekrytoitu ammattitaidotonta porukkaa, joka 
omaa uraansa edistääkseen syyllistyi ”paikal-
lisiin ylilyönteihin”. Teloitettujen määrästä 

hän esitti aiempaa pienemmän luvun – vain 
1.2 miljoonaa – ja vakuutti, että monet teloi-
tetuista todella olivat syyllistyneet siihen, 
mistä heidät tuomittiin.   
 
Tämä kiinnitti yleisen syyttäjän virastossa 
aiemmin tutkijana toimineen Igor Stepa-
novin huomiota. Hänen suvustaan oli aina-
kin 20 ihmistä joutunut terrorin uhreiksi ja 
hän vaati saada esittää asiasta vastineen tai 
vastalauseen lehden sivuilla. Kun siihen ei 
suostuttu, hän vei asian oikeuteen. Viime 
joulun alla moskovalainen tuomioistuin to-
tesi, ettei Stepanovilla ollut mitään oikeutta 
julkaista vastinettaan.  
 
Stalin nostetaan 
takaisin kunniaan 
 
Näin tuli lopullisesti selväksi, että Sandar-
moh oli vain yksi sivujuonne suuressa kuvi-
oissa, jonka nimenä on Stalinin maineen 
puhdistaminen ja sitä kautta hänen työnsä 
jatkajien oman glorian kirkastaminen.   
 
Eli kuten Bolotnikov asian ilmaisi: Stalinin ai-
kana ”vihollinen yritti tuhota meidät joko avoi-
messa taistelussa tai tukeutumalla maan sisäi-
siin pettureihin, ja yritti heidän avullaan ai-
heuttaa ongelmia, jakaa ihmisiä ja halvaannut-
taa valtion kyvyn vastata ajoissa ja tehokkaasti 
nousemassa oleviin uhkiin. Venäjän tuhoami-
nen on monien pakkomielle myös tänään”.  
 
Sandarmohissa ei siis ollut kysymys vain suo-
malaisten syyllistämisestä. Sen tärkein 
juonne oli Stalinin tekojen ja maineen ylei-
nen puhdistaminen, mihin työhön myös 
maan oikeuslaitos on nyttemmin valjastettu.    
 
Toimittaja Jarmo Mäkelä piti Venäjä-aihei-
sen esitelmän yhdistyksemme lounastilai-
suudessa 26.2. Julkaisemme sen lehdessä ly-
hentämättömänä. 
 
Jarmo Mäkelä on toiminut aikaisemmin 
mm. Yleisradion kirjeenvaihtajana Mosko-
vassa ja Brysselissä sekä lehdistöneuvok-
sena Suomen suurlähetystössä Washingto-
nissa. Hän on Toimittajat ilman rajoja -jär-
jestön Suomen osaston puheenjohtaja. 
 

Ari Åberg 
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KUNNIANOSOITUKSIA KEVÄÄLLÄ 2019
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talvisodan päättymispäivän kunnianosoitukset Kasarmintorilla Talvisodan muistopatsaalla 
 ja Mannerheimin patsaalla. – Valok. N.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansallisen veteraanipäivän kunnianosoitukset Mannerheimin patsaalla. – Valok. NS 
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YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 
 

uoden 2019 sääntömääräinen kevät-
kokous pidettiin Väestönsuojelumu-
seon tiloissa tiistaina maaliskuun 26. 
päivänä. Paikalle oli saapunut 19 yh-

distyksen jäsentä. Kokoustilan järjestäjien 
puolelta kokousväelle oli tarjolla perinteisesti 
kahvit ja maukkaat leivonnaiset. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jokela ja 
sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Ju-
hani Laine. Kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
jiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin 
Marko Ikonen ja Eeva Lampén. Kokouksessa 
käsiteltiin vuoden 2018 toimintaa, joka oli, 
kuten monta kertaa aikaisemminkin on tullut 
esille, yhdistyksellemme suuri menestys. Yh-
distys kantoi ansiokkaalla tavalla vastuun 
valtakunnallisesta vapaussodan 100-vuotis-
juhlan järjestelystä ja sai siitä täyden tunnus-
tuksen liiton johdon taholta. Toinen merkit-
tävä kokousasia oli yhdistyksen sääntömuu-
tos, joka tarkoitti sääntöihin niitä korjauksia, 
jotka olivat välttämättömiä yhdistyksen ni-
men muuttuessa Vapaussotiemme Helsingin 
seudun perinneyhdistykseksi.  
 
Kokouksen jälkeen saimme kuulla eversti 
Hannu Pohjanpalon esitelmän isänsä Toivo 
Ilmari Pohjanpalon matkasta Lockstedtin 
koulutuskeskukseen ja tämän monivaihei-
sesta sotapolusta jääkärinä.  
 

 
Eversti Hannu Pohjanpalo – Valok. N.S. 
 
Toivo Ilmari Pohjanpalo oli kesällä 1915 
aloittamassa opiskelua Keisarillisen Aleksan-
terin Yliopistossa Helsingissä, kun hän päätti 
lähteä Saksaan saamaan sotilaskoulutusta. 
Aluksi hän arveli pääsevänsä kalastajave-
neellä helposti Ruotsiin, mistä olisi 

vaivatonta matkustaa Saksaan. Valitettavasti 
yksikään kalastaja ei uskaltaneet ottaa sitä 
riskiä, mikä seuraisi kiinnijoutumisesta. Ka-
lajoella oli jääkärivärvärinä Otto Nenonen, 
joka kehotti hankkimaan purjeveneen me-
renkurkun ylitykseen. Siihen tarvittavan ra-
hoituksen järjesti Kalajoen pappilassa ke-
säänsä viettävä Elmo Kaila. Mies nimeltään 
Leppänen sai hankituksi veneen, johon itse 
ommeltiin purjeet. Leppäsen lisäksi meren 
ylitykseen olivat tulossa mukaan Yrjö Pernu 
sekä Niilo Pehkonen ja Juho Takkunen. Pur-
jehdusreitin pituus Ruotsin rannikolle oli lin-
nun tietä noin 100 km, mutta todellisuudessa 
matkaa kertyi 150 km. Eväiden lisäksi tär-
keitä varusteita olivat kaksi vesiämpäriä, 
kompassilaatikko ja siihen kiinnitettävä 
kynttilä. Lisäksi veneen painolastiksi otettiin 
propseja. Kun huomattiin, että veneestä 
puuttui etumasto, siihen sopiva puun runko 
haettiin metsästä.  
 
Lähtöä jouduttiin kovan tuulen takia lykkää-
mään, mutta 4.9.1917 iltamyöhällä päästiin 
pimeän turvin liikkeelle. Leppänen perui 
matkansa viime hetkessä ja pian selvisi tähän 
myöskin syy. Vene oli vanha ja se vuoti pa-
hasti. Vettä jouduttiin heittämään pois mo-
lemmilla ämpäreillä. Kompassikin meni epä-
kuntoon heti matkan alussa. Päivän valje-
tessa huomattiin, että Kallan majakalta oli 
venäläisen merivartion moottorivene lähte-
nyt seuraamaan heitä. Suunta otettiin silloin 
pohjoiseen ja vähitellen moottorivene katosi 
näköpiiristä. Veden määrä veneessä lisääntyi 
ja painona olleet propsit piti heittää yli lai-
dan. Veden tulviessa veneeseen yhä enem-
män, suuri aalto vei toisen ämpärin, joka oli 
nyt korvattava saappaalla. Viimein lähestyt-
täessä Ruotsin rantaa näkyviin ilmestyi ma-
jakan valo. Matkalaiset suuntasivat kulkunsa 
valoa kohti. Kun lähestyttiin rannikkoa, vene 
hajosi aallokossa rantakiviin ja miehet jou-
tuivat syksyisen kylmän veden varaan. Lo-
pulta päästiin maihin, mikä osoittautui puut-
tomaksi luodoksi. Majakka oli luodon takana 
15 kilometrin päässä. Miehet olivat märkiä, 
ilman ruokaa ja juomaa. Ohi kulkeviin rahti-
laivoihin yritettiin saada yhteys heiluttamalla 
mukaan otettua huopaa, mutta turhaan. Vii-
mein eräs veneilijä Carl Stenberg huomasi 

V 
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heidät ja vei heidät kotiinsa. Siellä he saivat 
kuivata vaatteensa ja aterian jälkeen Sten-
berg opasti miehet majataloon. Seuraavana 
päivänä he pääsivät hevoskyydillä Piteån ase-
malle. Täältä matka jatkui junalla Malmöön, 
mistä oli lauttayhteys Saksaan, sieltä edel-
leen junalla Hampuriin ja viimein perille 
Lockstedtiin. 

 
 
 
Toivo Ilmari 
Pohjanpalo - 
Valok. Suomen 
Jääkärit II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jääkärikoulutus päättyi sotilasvalaan Liepa-
jan kirkossa 13.2.1918 ja sen jälkeen tapahtui 
paluu Suomeen Vaskiluodon satamaan. Jää-
käriluutnantiksi ylennetty Pohjanpalo toimi 
aluksi kouluttajana. Hän liittyi toisen komp-
panian päällikkönä Hans Kalmin pataljoo-
nan, joka eteni Päijänteen länsirannan tuntu-
massa Vääksyyn. Siellä se sai käskyn hyökätä 
Heinolan suuntaan punaisten selustaan, 
mutta Kalm oli omapäinen komentaja. Esi-
miestensä käskyistä piittaamatta hän eteni 
yhden komppanian voimin suoraan Lahteen, 
missä hän sai 20.4.1918 yhteyden saksalai-
siin joukkoihin. Lahdessa jäi vangiksi noin 
30 000 punaista, joista 22 000 koottiin Fell-
manin pelloille perustettuun vankileiriin. 
Kalmin joukot toimivat leirin vartijoina. Lah-
den taisteluissa Pohjanpalo palkittiin rauta-
ristillä, mikä oli ensimmäisiä rautaristejä, 
jotka jaettiin Suomessa. 
 
Syksyllä 1918 Pohjanpalo siirtyi Kouvolan va-
ruskuntaan komppanian päälliköksi. Hän pe-
rusti Helsingissä kk-komppaniat Pohjan Poi-
kien kokoonpanoon. Majuri Ekströmin 
komppania saapui Tallinnaan 30.12.1918, ja 

Pohjan Poikien pääjoukko Hans Kalmin joh-
dolla pari viikkoa myöhemmin. Osa joukoista 
nousi maihin Narvan edustalla, missä se py-
säytti bolshevikkien maahan tulon ja valloitti 
Narvan 18.1.1918. Pohjan Pojat etenivät kohti 
Tarttoa ja saapuivat 30.1.1919 Pajun kartanon 
alueelle. Täällä virolaiset puolustautuivat 
luutnantti Kuperjanovin johdolla. Seuraavana 
päivänä kartanon aukeilla alkoi Pohjan Poi-
kien hyökkäys, joka kesti koko päivän. Taiste-
lussa saavutettu voitto syntyi suurin tappioin. 
Täältä Kalm lähti joukkoineen vielä Latvian 
puolelle. Hänen tarkoituksensa oli edetä aina 
Pietariin saakka ja saada sieltä yhteys Suo-
meen. Pohjan Poikien osalta taistelut Viron 
vapaussodassa päättyivät, ja Pohjanpalo pa-
lasi Kouvolaan.  
 
Vuonna 1920 Pohjanpalo siirtyi vakinaisen 
armeijan mukana Suojärvelle. Sieltä joukot 
etenivät rajan yli ja miehittivät Porajärven ja 
Repolan. 14.10.1920 solmitussa Tarton rau-
hassa näistä pitäjistä jouduttiin kuitenkin 
luopumaan. Joukkojen vetäytyessä takaisin 
Pohjanpalo palasi Kouvolan varuskuntaan, 
mutta katsoi, että upseerin ura ei takaisi kai-
kille upseereille vakansseja. Hän sai 
1.12.1920 nimityksen Kuopion poliisimesta-
riksi. Vuonna 1932 hän siirtyi apulaispoliisi-
mestariksi Helsinkiin. Talvi- ja jatkosotien 
aikana hän toimi puolustusvoimien palveluk-
sessa huoltopäällikkönä. Jatkosodan jälkeen 
sisäministeri, kommunisti Yrjö Leino erotti 
hänet sekä muutaman muun ylimmän polii-
siviranomaisen ”tehtäväänsä sopeutumatto-
mana”.  

Juhani Pulkkinen 
 

 
Kevätkokouksen osanottajia – Valok. N.S. 
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Lasse Lehtinen: 

VALLANKUMOUSHANKE 1918 OLI TUONTITAVARAA 
 
1917 Suomessa oli kypsymässä ”vallan-
kumoukselle otollinen tilanne”. Maa 
oli osana Venäjää mukana maailman-
sodassa, pinnan alla kyti levottomuus, 
sosiaalinen eriarvoisuus ja vastak-
kainasettelu kärjistyivät. Tarvittiin ki-
pinä, joka panisi liikkeelle kumouk-
sen. Se oli Venäjän kumouksellisten 
Stalinin ja Kollontain vierailu SDP:n 
puoluekokouksessa 1917. Stalin lupasi 
kaiken mahdollisen avun, kunhan val-
lankumous vain käynnistettäisiin. 
Tämä yllytys tepsi. Kapina alkoi 1918 
tammikuun lopulla. 
 
Sortovuodet lisäsivät Suomessa kansallista 
yhtenäisyyttä. Mikä tahansa nähtiin hyväksi, 
kunhan se suuntautui sanansa syönyttä kei-
saria vastaan. Tämän seurauksena ruvettiin 
sympatiseeraamaan Venäjän vastarintaliik-
keitä, joista tärkein oli Venäjän SD-puolue. 
Rauhallisen pinnan alla kyti kuitenkin levot-
tomuus. Osa akateemisesta nuorisosta radika-
lisoitui ja heistä tuli myöhemmin kapinajoh-
tajia. Jääkäriliike käynnisti toimintansa ta-
voitteenaan Suomen irrottaminen Venäjästä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofian tohtori Lasse Lehtinen – Valok. Ari Åberg 
 
Tsaarilla oli tästä kaikesta huolimatta edel-
leen vankkaa kannatusta. Suomalaiseen ta-
paan uskottiin, että hallitsija on hyvä. Pahoja 
ovat vain virkamiehet. Nikolai II sai vierail-
lessaan Helsingissä 1915 lämpimän vastaan-
oton. 

Ensimmäisen maailmansodan alkuvuodet 
olivat Suomelle vielä suotuisaa aikaa. Teolli-
suus hyötyikin Venäjän kaupasta. Teollisuus-
miehet varoittivatkin ”itsenäisyyskiihkoi-
lusta” eivätkä tukeneet itsenäisyysliikettä en-
nen kuin Leninin kumous oli onnistunut. 
 
Vastakkainasettelu kärjistyi 
Poliittinen vastakkainasettelu kärjistyi. 
Maassa oli paljon sanomalehtiä, mutta ne oli-
vat yleensä jonkun poliittisen suuntauksen 
tai puolueen äänenkannattajia. Ne kirjoitti-
vat vain omilleen ja vihapuhe yltyi. Heikke-
nevä taloudellinen tilanne ja huononevat 
elinolot takasivat, että myrkynkylvö upposi 
otolliseen maaperään. Maahan oli nimitetty 
laajapohjainen hallitus (Tokoin senaatti), 
jossa oli edustajia sekä oikeistosta että va-
semmistosta. Tokoin senaatin valtiovarain 
toimituskunnan päällikkönä toimi Väinö 
Tanner. Ponnisteluistaan huolimatta hallitus 
ei onnistunut lievittämään elintarvikepulaa. 
Pakkokeinotkaan eivät enää purreet, koska 
järjestysvalta maassa oli romahtanut. 
 
Marraskuun yleislakko päättyi, kun Edus-
kunta oli julistautunut korkeimman vallan 
haltijaksi ja hyväksynyt uuden kunnallislain 
sekä lain 8 tunnin työpäivästä. Uudessa kun-
nallislaissa työväestö ja maaseudun tilaton 
väestö sai äänioikeuden. Lakon lopettamisju-
listus hyväksyttiin SDP:ssä yhden äänen 
enemmistöllä ja siihen liittyi Suomen Am-
mattijärjestön sekä Työväen Järjestyskaartin 
eriävä mielipide. Vallankumous siirtyi puo-
lellatoista kuukaudella. 
 
Huomattavia vieraita Smolnasta 
SDP:n puoluekokouksessa 25.-27.11. oli huo-
mattavia vieraita Venäjältä. Suomalaisten to-
vereiden painostamiseksi vallankumoukseen 
paikalle lähetettiin Alexandra Kollontai ja 
Josif Stalin. Voimakkaassa puheessaan Sta-
lin kehotti Suomen työläisiä vallanottoon ja 
lupasi kumoukselle kansankomissaarien 
neuvoston täyden tuen. Pitkällisen hiomisen 
jälkeen puoluekokous päätyi kannanottoon, 
jonka mukaan ”…perusvaatimusten 
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läpiajaminen voi vaatia tilapäisesti joko hal-
litus- tai valtiovallan ottamista kokonaan so-
sialidemokraattien käsiin taikka sosialidemo-
kraattien osanottoa sellaiseen kokoomushalli-
tukseen, jossa porvarilliset jäsenet ovat vä-
hemmistönä…”. Kumpikin tie oli nyt siis mah-
dollinen. 
 
Itsenäisyysjulistus 
27.11. äänin 100-80 nimitetty Svinhufvudin 
porvarillinen senaatti antoi itsenäisyysjulis-
tuksen 4.12. Se hyväksyttiin eduskunnassa 
6.12. äänin 100-88. Vastassa oli SDP:n Kul-
lervo Mannerin esitys, jonka mukaan itsenäi-
syys olisi toteutettava ”sovinnollista tietä Ve-
näjän kanssa aikaan saatavalla sopimuksella”. 
 
Seuraavaksi itsenäisyydelle piti saada tun-
nustus ja sitä lähdettiinkin Leniniltä hake-
maan. Tunnustus saatiin vuoden 1917 viimei-
senä päivänä. Leninillä oli kuitenkin tuuhea 
ketunhäntä kainalossa. Hän halusi sosialisti-
sen Suomen, joka liittyisi Neuvosto-Venäjän 
suureen kansojen perheeseen. Tämän oli tuo-
nut avoimesti esille jo Stalin puhuessaan 
SDP:n puoluekokouksessa ”vapaaehtoisesta 
ja rehellisestä liitosta Suomen ja Venäjän 
kansojen kesken”. Kansankomissaarien neu-
voston tunnustus avasi kuitenkin tien mui-
den ulkovaltojen tunnustuksille. 
 
Punainen lyhty ja kapina laillista esi-
valtaa vastaan 
SDP päätyi tammikuussa vallankumouksen 
kannalle, kun puoluetoimikuntaan oli valittu 
ensin niukasti hävityn kumousäänestyksen 
jälkeen kuusi uutta vallankumouksen kan-
nattajaa. Punakaartit määrättiin 25.1.1918 lii-
kekannalle. Toiminta Helsingissä alkoi 27. 
tammikuuta. Kapinan aloitusmerkiksi nostet-
tiin Helsingin työväentalon torniin punainen 
lyhty. Kumousyritys Suomessa oli alkanut. 
 
Kapinaan lähdettiin alusta alkaen tosimie-
lellä. Lenin tuki punaisia lähettämällä Rah-
jan veljesten johdolla asejunan, jossa oli mm. 
10 000 kivääriä ja kuularuiskuja. Lisäksi Via-
porin venäläisen varuskunnan varastosta 
saatiin 2000 kivääriä. Myöhemmin aseita 
saatiin vielä lisää. Punakaartit irtaantuivat 
kuitenkin vähitellen keskushallinnon ot-
teesta ja alkoivat elää omaa elämäänsä. 

Saksalainen Suomi 1918 
Svinhufvud ja Paasikivi pyysivät Mannerhei-
min suureksi harmiksi saksalaisia apuun rat-
kaisemaan sodan valkoisten hyväksi. Von der 
Goltzin johtama 13 000 saksalaisen ammat-
tiarmeija nousikin maihin Hangossa ja val-
tasi nopeasti Helsingin. Saksa tavoitteli Suo-
mea protektoraatikseen ja halusi nopeasti 
rauhoittaa tilanteen maassa. Näissä mer-
keissä uusi SDP nousi saksalaisten suojeluk-
sessa nopeasti tuhkasta kapinasta erossa py-
sytelleen Väinö Tannerin johdolla. Saksan 
hävittyä sodan Suomi suuntautui nopeasti 
länteen. 
 
Mahdollisuuksien ikkuna 
Suomen loikka itsenäisyyteen onnistui mah-
dollisuuksien ikkunasta. Sille oli kolme edel-
lytystä, joiden kaikkien piti toteutua; bolse-
vikkien voitto Venäjällä, valkoisten voitto 
Suomessa ja Saksan häviö maailmansodassa. 
Kuitenkin vasta Tarton rauhassa konkretisoi-
tiin ja varmistettiin maamme itsenäisyys. 
 
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -tri-
logian toisella osalla on ollut suuri merkitys 
vuoden 1918 tapahtumien kuvauksessa. Sen 
yleistäminen Suomen vallankumouksen seli-
tykseksi on kuitenkin johtanut harhaan ko-
konaisen sukupolven. Torppareita ei juuri-
kaan ollut mukana sodassa ja niiltä osin, kun 
oli, heitä taisteli molemmilla puolilla. Hyvän 
kaunokirjallisuuden ei kuitenkaan tarvitse 
nojata historialliseen totuuteen. 
 
 
Yhdistyksemme lounasluennolla 9.4. filoso-
fian tohtori Lasse Lehtinen esitelmöi puna-
kapinaan johtaneista syistä. Esitelmä poh-
jautui Lehtisen yhdessä Risto Volasen 
kanssa kirjoittamaan kirjaan ”1918 – 
kuinka vallankumous levisi Suomeen”. Lasse 
Lehtinen on kirjailija, toimittaja ja entinen 
poliitikko. Hän on toiminut SDP:n kansan-
edustajana 1972-1983 ja europarlamentaa-
rikkona 2004-2009 sekä erilaisissa viestin-
tätehtävissä. 

Ari Åberg 
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HELSINGIN VAPAUTUKSEN VUOSIPÄIVÄ 12.4.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seppelettä laskemassa puolustusministeri Jussi 
Niinistö, adjutantti Lari Pietiläinen ja  
Auni-Leila Eulenberger. – Valok. Uolevi Langinmaa 
 
 

 
Liisa Viranko kutsui kunnianosoitukseen osal-
listujat kotiinsa kohottamaan maljan itsenäi-
selle isänmaalle. Kiitämme lämpimästi viehät-
tävää emäntäämme hienosta tilaisuudesta.       
– Valok. Jyrki Uutela 

SAKSANNIEMELÄISTEN HAUTA HIETANIEMESSÄ 
  

Ismo ja Kerttu-Kaarina Tulikorpi ovat huolehtineet Hieta-
niemessä sijaitsevasta haudasta jo usean vuoden ajan. Yh-
distyksemme arvostaa heidän pyyteetöntä työtään. Hauta 
sijaitsee lähellä Vapaussoturien hauta-aluetta (kuva oik.)  
– Valokuvat Ismo Tulikorpi 
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MUISTAMME 

ILMARI OJALA 
16.6.1931 – 25.3.2019
 

lmari Ojala on joukostamme poissa. Hän 
nukkui 87-vuotiaana 25. päivänä maalis-
kuuta 2019 vaikean sairauden uuvutta-
mana ikiuneen. Ilmari Ojala pääsi yliop-

pilaaksi Mikkelin Lyseosta vuonna 1952. 
Opiskelujen ja valmistumisensa jälkeen Il-
mari toimi useissa opistoissa rehtorina. 
Vuonna 1993 hän sai opetusneuvoksen arvoni-
men. Sotilasuralla Ilmari oli koulutus- ja valis-
tusupseerina Kyproksella vuosina 1964 – 65. 
Sotilasarvoltaan hän oli majuri.  
 
Hevosten maailma oli hänen elämässään tärkeä 
ja intensiivisen kiinnostuksen kohde. Jo koulu-
aikana 1940-luvulla Mikkelin lyseossa Ilmarin 
kiinnostus hevosiin tuli esille. Kun Mikkelin ka-
tuja kävellessämme jossain näkyi hevonen, Il-
mari kertoi heti hevosen omistajan, iän, emän, 
ja kantakirjanumeron. Meille hänen hevostie-
toisuutensa oli todella ihmeellistä. Hänen mo-
nien hevoskirjojensa sisältämien tietojen perus-
teella voidaan todeta, että hän oli maamme par-
hain suomenhevosten tuntija. Hän myös valo-
kuvasi hevosia, mistä syntyi 78 kuvakansiota. 
Toinen arvostettu tutkimuksen ja julkaisujen 
aihe oli marsalkka Mannerheim, josta Ilmari on 
kirjoittanut useita kirjoja. Esitelmöidessään 
Mannerheimista ja hänen alaisistaan, hän saat-
toi esittää useita kymmeniä kuvia. Jokaisesta 
kuvasta saimme tarkan selostuksen missä kuva 
oli otettu, keitä oli läsnä ja ketkä olivat kuvan 
taustalla. Saimme ihmetellä kuinka Ilmari 
muisti kaikkien kuvissa olleiden ihmisten nimet. 
 
Muistaessani hyvää ystävääni, mieleen tulevat 
monet tapaamiset hänen kanssaan yhteisellä 
lounaalla eräässä kodikkaassa saksalaisessa 
ravintolassa, jonne meillä oli tapana saapua 
kello 14 perinteisesti pöytään n:o 14. Ruoka-
juomana oli saksalainen olut Weihenstephaner 
korbinian. Pohdimme mm. miten organisoi-
simme luokkakokoukset Mikkeliin. Viimeksi 
järjestetyssä luokkakokouksessa vierailimme 
entisessä koulussa muistelemassa menneitä 
aikoja.  Koulu oli  vuosien  aikana muuttunut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehtori kertoi koulun elämästä, jossa opis-
kelu nyt on toisenlaista kuin silloin 70 vuotta 
sitten.  Aterialla Mikkelin Vaakunassa tuli 
esille Ilmarin suuri herkku, joka oli rapeiksi 
paistetut pekoniviipaleet. Ne olivat Ilmarin 
”pääruokaa” käydessäni kerran tapaamassa 
häntä kotonaan. 
  
Kun Ilmari joutui   sairaalaan,  sain  kuulla 
Tellervolta miten hän voi. Käydessäni häntä 
katsomassa, hän oli yksin huoneessa. Vaikka 
hänen olemuksensa oli huonossa kunnossa, 
niin ajatukset ja muistot olivat kirkkaina ku-
ten aina ennenkin. Saatoimme jutella rau-
hassa ja muistella menneitä. Emme pohtineet 
tulevaisuutta, mutta menneisyytemme tapah-
tumista ja kokemuksista riitti aina keskustel-
tavaa. Kuinka paljon meillä olikaan yhteisiä 
kokemuksia menneiltä vuosikymmeniltä. 
Hieman kateellisena joskus pohdin kunpa mi-
näkin muistaisin menneisyydestämme yhtä 
paljon kuin Ilmari. Kun viimeisellä tapaamis-
kerralla katsoin parasta ystävääni, hän il-
maisi, että hänellä on sanottavaa. Sitten 
olimme hiljaa, emme tarvinneet sanoja. Pu-
ristimme toistemme käsiä. Ilmari kuoli seu-
raavana aamuna kello 4.   

Sakari Närvänen

I 
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CONSTANTEM DECORAT HONOR –                              
KUNNIA KESTÄVÄN PALKKA 
100-vuotiasta kadettiupseerikoulutusta juhlistettiin tammikuussa Helsingissä
 

tsenäisen Suomen Kadettikoulun en-
simmäinen kadettikurssi alkoi 25.1.1919 
ja se päättyi 31.3.1920.  Kurssilta valmis-
tui 56 kadettiupseeria. Kadettikoulu 

toimi vuoteen 1923 Arkadiassa, venäläisen 
kimnaasin rakennuksessa, jossa nykyään si-
jaitsee luonnontieteellinen museo. Aleksan-
terin kimnaasina vuosina 1013-1917 toiminut 
venäläinen koulu lakkautettiin Suomen it-
senäistyttyä. Rakennukseen majoittui Va-
paussodan lopulla ensin Helsingin Jääkäri-
prikaati, sitten Suomen armeijan ylipäällikkö 
esikuntineen ja vielä Valkoisen armeija lää-
kintäosasto. Entisessä kimnaasin rakennuk-
sessa alkoi tammikuussa vuonna 1919 itse-
näisen Suomen ensimmäinen Kadettikoulu. 
Opetusohjelmien suunnittelun ja toimeenpa-
non johti lyhyessä ajassa tarmokkaasti Va-
paussodan kenraali Hannes Ignatius. Näissä 
tiloissa annettiin opetusta vuoteen 1923, jol-
loin siirryttiin Munkkiniemeen, jossa toimit-
tiin vuoden 1939 loppuun. Vuodesta 1940 
Kadettikoulu on ollut Santahaminassa. En-
simmäisen kadettikurssin priimus ja kurssin 
kadettivääpeli Reino Laine sai kadettinume-
ron 1. Siitä lähtien jokainen kadettiupseeri on 
saanut oman, juoksevan numeronsa. Nykyi-
sin Maanpuolustuskorkeakoulun osana toi-
mivassa Kadettikoulussa suoritettava upsee-
rin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. 
 
Vakinainen upseerikoulutus Suomessa tosin 
on jo paljon vanhempaa. Se alkoi Kustaa III:n 
käskyllä ja Yrjö Maunu Sprengtportenin toi-
mesta jo vuonna 1779 Savossa, Rantasalmella 
Haapaniemen kadettikouluna jatkuen sitten 
Suomen Sodan jälkeen autonomian aikana 
Keisarillisena Suomen Kadettikouluna Ha-
minassa lakkauttamiseensa saakka vuonna 
1904. Constantem Decorat Honor - Kunnia 
Kestävän Palkka, Kadettikoulun Kadetti-
kunta ry:n tunnuslause on ikuistettu Yrjö 
Maunu Sprengtportenin hautapaadessa.      
 
Itsenäisen Suomen Kadettikoulun perusta-
misen 100-vuotismerkkipäivää juhlistettiin 
perjantaina 25. tammikuuta 2019 kunnian-
osoituksella Hietaniemen hautausmaalla, 

Sankariristillä ja Suomen marsalkka Man-
nerheimin haudalla sekä kadetti numero yh-
den, kapteeni Reino Laineen haudalla.                          
Arkadian Kadettikoulussa pidetyllä Kadetti-
kunta ry:n juhlavastaanotolla piti puheen 
eversti, sotatieteiden tohtori Sampo Ahto. Ti-
laisuudessa nähtiin ensimmäisen kadetti-
kurssin valokuvista ja karikatyyreistä koottu 
kuvaesitys. Vuonna 1921 tammikuun 28. päi-
vänä kokoontuneet ensimmäisen kadetti-
kurssin upseerit perustivat yhdistyksen ni-
meltään Kadettikunta ry. 
 
Juhlallisuuksiin liittyi myös Maanpuolustus-
korkeakoulun järjestämä juhlaparaati 
1.2.2019 Senaatintorilla. Ohimarssia varten 
järjestyivät kaikki kolme upseerin tutkintoa 
opiskelevaa kadettikurssia ja merikadetti-
kurssia, yhteensä noin 450 kadettia upseerei-
neen. Omana joukkonaan marssivat upseerit 
omien kadettikurssiensa ikäjärjestyksessä. 
Komeaa katsottavaa yleisöllä, joka oli ko-
koontunut Tuomiokirkon portaille ja lähika-
duille sen seuratessa lippulinnan perässä kul-
kevien marssiaskeleita. Joukkoja komensi 
Kadettikoulun johtaja eversti Juha Helle, ja 
ohimarssin otti vastaan Maanpuolustuskor-
keakoulun rehtori kenraalimajuri Jari Kallio.    
 
Juhlallisuudet jatkuivat kutsuvieraille Sääty-
talossa. Mukana olleista mainitsen tässä ai-
noastaan ”ikikaaderin”, iältään vanhimman 
elossa olevan kadettiupseerin, 99 vuotiaan 
majuri Olli Vuorion, kadetti 2674 jatkosodan 
aikaiselta kadettikurssilta 26. Juhlallisuuk-
sien lauluosuuksista vastasi kuten monesti 
aiemminkin kadettiupseerien oma mies-
kuoro Kaaderilaulajat johtajanaan Kadetti-
kunnan kunniajäsen, everstiluutnantti, di-
rector cantus Matti Orlamo.  

Liisa Viranko 

 

I 

Haapaniemen, 
Haminan ja  
Helsingin kadetit 
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KIRKKOKONSERTTI TALLINNASSA  
16. HELMIKUUTA VUONNA 2019 
 
”Kuule kuinka soitto kaikuu, Väinön kante-
leesta raikuu.” 
                                                                                                         

äillä Fredrik Paciuksen säveltämillä 
ja Haminan kadetti Emil von Qvan-
tenin sanoittamilla säkeillä Kaaderi-
laulajat aloitti  konsertin Tallinnan 

ruotsalaisen seurakunnan yli 600 vuotta van-
hassa Pyhän Mikaelin kirkossa. 
 
Konserttia edelsi Suomen-poikien perinneyh-
distyksen ja Viron Vapaussodan perinneyh-
distyksen Viron itsenäisyyden 101-vuotiskirk-
kopyhän ehtoollisjumalanpalvelus.  Jumalan-
palveluksen toimitti veteraanien ja molem-
pien perinneyhdistysten pappi ja sielunhoi-
taja, Viron puolustusvoimien sotilaspappi 
Peeter Paenurm. Kuuntelimme hiljaisina kun 
luettiin nimiä; ”2018. aastal surma läbi lah-
kunud  soomepoisid.  Eestis 11, USA-s 2, Root-
sis 11, Kanadas 6 ja lisäksi 12 nimeä; 
”2018.aastal surma läbi lahkunud Eesti Vaba-
dusvõitlejate Tallinna Ühenduse liikmed”. 
Nyt ajasta poistuneiden miesten iät olivat 89 
ja 99 ikävuoden väliltä. 
 
Kaaderilaulajien konsertin ohjelmassa kuul-
tiin 14 perinteistä laulua, monet meille tut-
tuja, mutta aina tunteeseen vetoavia. Me 
yleisö yhdyimme kuoron kanssa laulamaan 
”Elo on kuin meri” -virren, jonka vironkieliset 
sanat oli jaettu meille etukäteen.  Kuoroa johti 
tällä kertaa kuoromestari, everstiluutnantti, 
lentokapteeni Matti Ahtiainen. Everstiluut-
nantti, dir.cant. Matti Orlamo huolehti pia-
nosäestyksestä.   
                                                                                           
Konserttia oli saapunut kuuntelemaan seura-
kuntaväen joukossa komea joukko Suomen-
poikien puolisoita sekä Tallinnassa vieraillut 
Panssarilaiva Väinämöisen perinneyhdistys. 
Jatkosodan aikana Panssarilaiva Väinämöi-
sellä palveli runsaasti virolaisia vapaaehtoi-
sia. Konsertin jälkeen tarjottiin kirkon kryp-
tassa maistuvat kirkkokahvit, jonka aikana 
kuoro lauloi vielä vironkielellä Suomen Poi-
kien kunniamarssin ”Teid me tervitame 

kodumaa metsat”, johon Suomipoikien lesket 
ja muu yleisö spontaanisti yhtyi. 
 
Kaaderilaulajat ry. on toiminut Suomen-poi-
kien veljeskuorona vuodesta 1996. Veljes-
kuoro Soomepoiste meeskorin viimeinenkin 
laulaja on nyt poistunut tuonpuoleiseen. 
 
Tämän konsertin yhteistyökumppaneina oli-
vat Suomen-poikien perinneyhdistys ry, Soo-
mepoiste Pärimusühing sekä Suomen Suurlä-
hetystö Tallinnassa. Konsertin tuotto lahjoi-
tettiin sotiemme virolaisille vapaaehtoisille.        
 

Liisa Viranko                                                                                                                                                 
Kaaderilaulajien kunniajäsen                                                        

 
 
  

N 



 

 

EVAKKOON KOLME KERTAA 
 
Räisälässä syntynyt ja sieltä kolme 
kertaa evakkoon lähtenyt Pentti 
Poikselkä oli kirjoittanut muistiin 
elämänsä tapahtumia. Poikselkä 
syntyi rajan taakse jääneessä Räisä-
lässä 1928. Evakkotie johti Kauhajo-
elle, jonne hän lopullisesti asettui 
1944. Pentti Poikselkä nukkui pois 
2017. Tämä juttu perustuu hänen 
muistiinpanoihinsa ja Kauhajoki-leh-
dessä 28.4.2017 olleeseen artikkeliin. 
 

 
Räisälä oli hevospitäjä – Valok. raisala.fi 
 
Talvisota keskeytti koulunkäynnin 
Poikselän koulunkäynti keskeytyi syksyllä 
1939, kun liikekannallepano julistettiin. 
Kouluihin majoitettiin sotilaita. Poikselän 
kotiin perustettiin teurastamo, jossa sotilaat 
teurastivat evakuoituja eläimiä. Pentti Poik-
selkä otti veljensä Unton kanssa vastuulleen 
viljan vastaanoton. Poikien isä määrättiin 
sotapoliisiksi. Joulukuun puolivälissä 1939 
Poikselän isä määrättiin evakuoimaan kylä 
lapsista ja vanhuksista. Sairalan asemalta 
Pentti Poikselkä astui äitinsä kanssa junaan, 
joka toi heidät lopulta Munakan kylään Ilma-
joelle. Sieltä heidät määrättiin Kauhajoelle, 
jossa heidät sijoitettiin Päntäneelle. Täällä 
Poikselkä kävi kansakoulua yhden vuoden ja 
sai vuonna 1941 päästötodistuksen. 
 
Takaisin Karjalaan 
Syyskesällä 1941 tuli tieto, että suomalaiset 
ovat vallanneet Räisälän takaisin ja per-
heen rakennukset ovat pystyssä, tosin vau-
rioituneina. Seuraava viesti olikin murheel-
linen; Poikselän Matti-veli oli kaatunut 
eikä ruumista ollut löydetty. Lokakuussa 
päätettiin palata kotikonnuille. Isä ja Unto-

veli lähtivät 600 kilometrin matkalle hevo-
silla. Äiti ja Pentti jäivät odottelemaan ju-
naa. Puolitoista viikkoa miesten lähdöstä 
tuli juna, jolla he lähtivät kotia kohti. Läh-
dössä avustivat päntäneläiset naapurit, 
sillä mukaan lähtivät myös perheen leh-
mät. Ne jätettiin Sairalan asemalle ja ihmi-
set pääsivät sotilaiden kanssa kirkolle. 
Siellä vastaan tulivat perheen miehet, jotka 
olivat samaan aikaan päässeet perille. 
 
Kotipihassa nähtiin, että ulkokartanosta 
olivat kaikki ovet hävinneet ja tuvasta oli 
ikkunoita rikki. Iso sirpale oli mennyt ylä-
kerran päädystä sisään. Rikkinäinen ik-
kuna peitettiin loimella ja lattialle levitet-
tiin vällyjä ja vilttejä makuupaikoiksi. 
Ovien lukot oli rikottu ja miehet köyttivät 
ovet kiinni, ettei luvattomia tulijoita pääs-
syt sisälle. Seuraavana keväänä Matti-vel-
jen ruumis löytyi ja haudattiin Räisälän 
sankarihautaan. Pentti määrättiin op-
paaksi, kun sotavangit etsivät venäläisiä 
kaatuneita lähiympäristöstä. 
 
Toinen lähtö 
Kesällä 1944 suurhyökkäyksen alkaessa 
Poikselän perheelle tuli toinen lähtö. Tällä 
kertaa tultiin Kurikkaan, mutta lopulta 
perhe pääsi Päntäneelle samaan Nurmen 
perikunnan taloon, josta he olivat kolme 
vuotta sitten lähteneet. Elokuussa Pentti 
Poikselkä määrättiin ilmoittautumaan Räi-
sälän esikuntaan työvelvolliseksi. Suurin työ 
oli leikata ja puida vilja. Työtä tehtiin kah-
dessa vuorossa. Poikselän isä oli viljelys-
päällikkönä vastuussa tästä. Pentti piti kir-
jaa mitä lajiketta ja kenen pellolta milloin-
kin puitiin. 
 
Kolmas lähtö 
Rauhan tultua piti lähteä kolmannen kerran 
pois kotiseudulta, jälleen Kauhajoelle. 
Täällä elämä asettui uomiinsa. Pentti Poik-
selkä meni naimisiin ja perusti perheen. 
Hän kertoi käyneensä vanhalla kotipaikalla 
viisi kertaa. Siellä ei rakennuksista ole jäl-
jellä kuin maakellari. Venäläiset ovat raken-
taneet huviloitaan suvun entisille maille. 
 

Ari Åberg 
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MANNERHEIM KONEVITSASSA              
 

Kirjassa "Konevitsan luostari" sivulla 
100 on kuva, jossa kuvan tekstin mu-
kaan "Marsalkka Mannerheim Igu-
meni Mavrikin vieraana". Manner-
heim on kuvassa Suojeluskuntien kun-
niapäällikön asussa. Vasemmalla on 
kenr.majuri Väinö Valve, Merivoimien 
komentaja ja ev Lauri Tiainen Karjalan 
sotilasläänin komentaja. Keskellä luos-
tarin igumeeni Mavriki, joka 1930 
aloitti luostarin johtajana. Hän oli 
Mannerheimin ystävä Pietarin Nikola-
oksen ratsuväenkoulusta saakka. En-
nen luostariin tuloaan pappismunkki 
Mavriki oli palvellut armeijassa ker-
santtina toimien Mannerheimin taiste-
lulähettinä. 

Vierailu luostariin on ilmeisesti tehty 
joskus 1930-1932. 

Olli Vuorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vie vapauden ja itsenäisyyden viestiä 
eteenpäin tuleville sukupolville. 

Tilaa Vapaussoturi! 
Yhteydenotot puh. (03) 223 0845 

 



 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2018 
 

 

1. Jäsenistö 
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys 

ry:n jäsenmäärä oli vuoden alussa 168. Jäsenistä 

vuoden aikana kuoli 11 ja erosi 1. Uusia jäseniä 

liittyi 22. Jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 

178. 

 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja oli Uolevi 

Langinmaa ja kunniajäseniä Raita Arvola ja 

Ohto Manninen sekä 22.3. lukien Olli Vuorio. 

 

2. Yhdistyksen hallinto ja  
 työryhmät 

 Hallituksen kokoonpano 

• puheenjohtaja Jyrki Uutela 
• jäsen Terttu Aho 
• jäsen Auni-Leila Eulenberger 
• sihteeri Eija Grotenfelt 
• jäsen Ville-Veikko Kirvesmies 
• jäsen Markku Murros 
• varapuheenjohtaja Juhani Pulkkinen 
• jäsen Sirkka Valkjärvi 
• jäsen Ari Åberg 
• varajäsen Anton Eskola 
 
 Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaalla ja va-

rainhoitaja Nina Schleiferilla oli oikeus osallistua 

hallituksen kokouksiin puheoikeuksin. 

 

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. 

 

 Toiminnantarkastajat 

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

 Vapaussodan Perinneliiton hallituksessa 

• Jyrki Uutela 
 

 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 Svenska Klubbenilla 

22.3. ja syyskokous Väestönsuojelumuseossa 

30.10. Kevätkokouksen yhteydessä Sakari När-

vänen esitelmöi aiheesta Vapaussoturin ja hei-
mosoturin pojan kertomuksia isänsä retkistä ja 

syyskokouksen yhteydessä Ilmari Ojala ihmi-
sistä ja tapahtumista Mannerheimin päämajassa 
jatkosodan aikana. Syyskokouksessa päätettiin 

yhdistyksen nimen muuttamisesta muotoon Va-

paussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys 

ry. 

  

3.  Talous		  
Yhdistyksen pääasiallinen tulolähde oli jäsen-

maksu 30 euroa / jäsen, kertymä yhteensä 3 

680,00 euroa. Sijoitustoiminnasta yhdistys sai 

tuottoja 892,30 euroa, adressi- ja merkkimyyn-

nistä 385,00 euroa ja lahjoituksina 270,00 euroa. 

Suurimman kuluerän muodosti yhdistyksen lehti 

Vapaussodan Perintö, jonka julkaisemisen kulut 

olivat 3 756,88 euroa. Tilikauden taseen loppu-

summa oli 15 652,73 euroa ja tilikauden alijäämä 

413,11 euroa. 

 

4.  Tiedottaminen 

Jäsenlehti Vapaussodan Perintö ilmestyi nel-

jänä numerona. Numeroista 1 ja 3 vastasi Ilmari 

Ojala, numerosta 2 Nina Schleifer ja numerosta 

4 Juhani Pulkkinen.  

 

Nina Schleiferin ylläpitämillä verkkosivuilla 

http://www.vapaussodanperintö.fi on julkaistu 

jäsenlehtien sisältö, yhdistyksen ajantasainen 

tapahtumakalenteri ja muita tiedotteita. 

5.   Kunnianosoitukset 
Tammisunnuntai 28.1. 
Ville-Veikko Kirvesmies ja Henri Korhonen 

laskivat seppeleen Hietaniemessä Saksannie-

men hautamuistomerkille ja Vanhassa kirkko-

puistossa vapaussoturien hautamuistomerkille. 

 

Viron itsenäisyyspäivä 24.2. 

Jyrki Uutela, Anton Eskola ja Markku Murros 

laskivat 22.2. Vapaussodan Perinneliiton seppe-

leen Viron vapaussodassa kaatuneiden suoma-

laisten vapaaehtoisten hautakivelle. 

 

Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3. 

Yhdistyksen lippu oli Jyrki Uutelan kantamana 

Mannerheimin patsaalla veteraanijärjestöjen 

lippulinnassa. 
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Helsingin vapautuksen muistopäivä 12.4. 

Vanhassa kirkkopuistossa yhdistyksen seppe-

leen laski Jyrki Uutela, lippuvartiossa olivat 

Anton Eskola ja Toni Selin. Kunnianosoitusten 

jälkeen Liisa Viranko oli kutsunut niihin osal-

listuneet kotiinsa kohottamaan maljan itsenäi-

selle isänmaalle. 

 

Kansallinen veteraanipäivä 27.4. 

Yhdistyksen lippu oli Jyrki Uutelan kantamana 

Mannerheimin patsaalla veteraanijärjestöjen 

lippulinnassa. 

 

Vapaussodan päättymisen 100-vuotismuisto-

päivä 16.5.  

Vanhassa kirkkopuistossa puolustusministeri 

Jussi Niinistö adjutantteineen sekä Nina Schlei-

fer ja Liisa Viranko laskivat 

seppeleen Vapaussodan muistomerkille. Lippu-

vartiossa olivat Jyrki Uutela ja Marko Ikonen. 

Hietaniemessä Auni-Leila Eulenberger, Markus 

Uomala ja Ilmari Ojala laskivat seppeleen Man-

nerheimin hautamuistomerkille, partiolaiset 

Sankariristille ja ylioppilaat vapaussoturien 

hauta-alueelle. Jyrki Uutela vei kukkaterveh-

dyksen Saksanniemen uhrien hautamuistomer-

kille. 

 

Kaatuneiden muistopäivä 20.5. 

Vanhassa kirkkopuistossa kunnianosoitus Va-

paussodan Invalidien muistosäätiön organi-

soimana. 

 

Schwester Ruth Munckin haudalla 5.8. 

Jyrki Uutela kantoi yhdistyksen lippua kulku-

eessa muistomerkille. Yhdistyksen kukat hauta-

muistomerkille laskivat Kaarina Lindberg ja 

Auni-Leila Eulenberger. 

 

Saksanniemen kahakan muistotilaisuus 17.11. 

Pekka Jokela ja Kaarina Lindberg laskivat kukat 

Saksanniemen uhrien muistokivelle. Kunnia-

vartiossa olivat rakuunat. Porvoon tuomiokir-

kon luona Salme Tuovio ja Einari Aakenus las-

kivat kukat vapaussodan muistomerkille. 

 

Talvisodan alkamisen muistopäivä 30.11. 

Jyrki Uutela kantoi yhdistyksen lippua Manner-

heimin patsaalla veteraanien lippulinnassa. 

 

Itsenäisyyspäivä 6.12. 

Kunnianosoituksiin Hietaniemen sankariristillä 

ja Vanhassa kirkkopuistossa osallistui 10 yhdis-

tyksen jäsentä. Vanhassa kirkkopuistossa Anton 

Eskola ja Kaarina Lindberg laskivat seppeleen 

vapaussoturien muistomerkille. Lippuvartiossa 

Marko Ikonen ja Juhani Pulkkinen. 

 

Jouluaaton kunnianosoitus vapaussoturien san-

karihaudoilla 24.12.  

Juhani Pulkkinen sytytti kynttilät Hietanie-

messä vapaussoturien hauta-alueelle ja Saksan-

niemen uhrien hautakivelle sekä Vanhassa kirk-

kopuistossa vapaussodan muistomerkille.  

 

6.  Toiminnalliset tapahtumat 

Tilaisuudet ja retket 
Edesmenneiden jäsenien muistotilaisuus 19.1. 

Kuluneen vuoden aikana pois nukkuneiden jä-

senien muistoksi järjestettiin tilaisuus Ostrobot-

nian jääkärihuoneessa. Tilaisuuteen osallistui 

19 yhdistyksen jäsentä. 

 

Tammisunnuntain 100-vuotisjuhla 28.1. Seinä-

joella järjestettyyn tammisunnuntain 100-vuo-

tisjuhlaviikon-loppuun osallistui 26 yhdistyk-

sen jäsentä. Juhlaviikonlopun ohjelman muo-

dostivat saapumispäivän illallinen, juhlasemi-

naari Maamme ajautuminen sisäiseen aseelli-
seen konfliktiin tammikuussa 2018, juhlakon-

sertti Seinäjoki-areenalla, seppeleenlasku Ylis-

tarossa Peränevalla olevalla muistopatsaalla ja 

Seinäjoen Törnävän sankarihaudoilla, juhla-

messu Lakeuden ristin kirkossa, kunnianosoi-

tukset Valkoisen kenraalin ja Suojeluskuntalai-

sen patsailla sekä pääjuhla Seinäjoki-areenalla. 

 

Frihetskrigets Södra Traditionsföreningin jär-

jestämä Helsingin vapautuksen 100-vuotisjuhla 

14.4. 

7 yhdistyksemme jäsentä osallistui ruotsinkieli-

sen sisaryhdistyksemme järjestämään Helsingin 

vapautuksen 100- vuotisjuhlaan. 

 

Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät 15.5. 

Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät ja liitto-

kokous pidettiin Helsingissä Santahaminassa. 

Järjestelyistä vastasi pääosin yhdistyksemme. 

Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Ilmari 

Ojala ja päivien ohjelmaan sisältyi perinteisen 

veljesillallisen ohella mm. Jyrki Uutelan esi-

telmä Kaukokatseinen Mannerheim. 
 

Vapaussodan päättymisen 100-vuotisjuhla 16.5.  

Vapaussodan päättymisen 100-vuotisjuhla Hel-

singissä koostui kunnianosoituksista Vanhassa 

kirkkopuistossa, jumalanpalveluksesta tuomio-

kirkossa, kunnianosoituksista Hietaniemessä ja 

Mannerheimin patsaalla, ratsuväen- ja reservi-

läisten kulkueesta sekä pääjuhlasta Finlandia-

talolla. Finlandia-talon juhlassa valtiovallan ter-

vehdyksen esitti puolustusministeri Jussi 



 

 

Niinistö ja Vapaussodan Perinneliiton terveh-

dyksen puolestaan liiton puheenjohtaja kenraa-

limajuri Kalervo Sipi. Puheiden lisäksi juhla si-

sälsi korkeatasoisen taiteellisen ohjelman. Juh-

lien järjestelyistä vastasi yhdistyksemme yh-

teistyössä Vapaussodan Perinneliiton kanssa. 

 

Ruth Munckin muistotilaisuus 

13 yhdistyksen jäsentä osallistui Veljesapu-Pe-

rinneyhdistyksen järjestämään Schwester Ruth 

Munckin muistotilaisuuteen 5.8. Kunnianosoi-

tusten jälkeen kuultiin filosofian tohtori Elina 

Virtasen esitelmä väitöskirjastaan Schwester, 
lotta ja maanpetturi ja nautittiin lounas Cafe 

Pihvipaikka 54:ssä. 

 

Syysretki Siuntioon Suitian kartanolinnaan ja 

Kirkkonummelle Sigurdsin tilan ympäristöön 

15.9. 

Retkelle osallistui 36 henkeä ja oppaina toimi-

vat jäsenemme Juhani Hannuksela Tuula-vai-

moineen. Paluumatkalla kuultiin Juhani Han-

nukselan kertomus vapaussodan Kirkkonum-

men taisteluista ja pysähdyttiin Ingelsissä Si-

gurdsin taistelun muistomerkillä, jossa suoritet-

tiin kunnianosoitus ja laskettiin kukat kaatunei-

den suojeluskuntalaisten muistoksi. 

 

Saksanniemen kahakan muistotilaisuus 17.11. 

Retkelle Saksanniemen kahakan muistotilaisuu-

teen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä. Kunnian-

osoituksen jälkeen syötiin  yhteinen  lounas 

Zum Beispiel -ravintolassa. 

 

Pikkujouluristeily ja juhlavuoden yhteenveto-

seminaari m/s Finlandialla 13.12. 

Juhlavuoden päätöksen muodostaneeseen pik-

kujouluristeilyyn ja seminaariin osallistui 38 yh-

distyksen jäsentä. Seminaarissa eversti Jorma 

Jokisalo esitelmöi aiheesta Puolustusvoimien 
synty, professori Kari Alenius aiheesta Valtiol-
lisen itsenäisyyden ja oikeusvaltioperiaatteen 
varmistuminen ja kenraalimajuri Kalervo Sipi 

otsikolla Hajahavaintoja bolševikkien pysäyttä-
misestä myös Virossa. Söimme myös 

joululounaan ja katsoimme 100-vuotisjuhlista 

tehtyjä videoita. 

 

Lounasluennot Ostrobotnialla 
• 13.2. lounaalla luennoi kauppatieteiden 

tohtori Jukka I. Mattila aiheesta Va-
paussodan sotilaspuku 

• 3.10. lounaan luennoijaksi lupautunut 
filosofian tohtori Lasse Lehtinen ai-
heella Kuinka vallankumous levisi Suo-
meen joutui peruuttamaan esitelmänsä 
lupautuen kuitenkin esittämään sen 
myöhemmin toisen lounaan yhtey-
dessä. 
	

7.  Huomionosoitukset   
Yhdistyksen jäseniä on muistettu onnittelukor-

tilla heidän 

merkkipäivinään. Yhdistyksen veteraanijäsenet 

ja yhteistyökumppanit ovat saaneet joulukortin. 

Edesmenneitten jäsenien omaisille on lähetetty 

suruadressi aina kun tieto on saatu ajoissa. 

 

Kevätkokouksen 22.3. yhteydessä luovutettiin 

Vapaussodan Perinneliiton myöntämä Sininen 

risti havunoksatunnuksella musiikkimajuri 

Pasi-Heikki Mikkolalle ja everstiluutnantti 

Matti Orlamolle. 

  

Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivien yhtey-

dessä 15.5. pidetyssä liittokokouksessa yhdis-

tyksemme palkittiin liiton vuoden 2017 toimin-

takilpailun voittajana yhdessä Etelä-Pohjan-

maan perinneyhdistyksen kanssa. Veljesillalli-

sella luovutettiin Vapaussodan Perinneliiton 

myöntämä Sininen risti havunoksatunnuksella 

jäsenellemme Eija Grotenfeltille. Sama kunnia-

merkki oli myönnetty samaan aikaan myös jä-

senellemme Paavo (Pasi) Marttilalle. 

 

Saksanniemen kahakan muistotilaisuuden 

17.11. yhteydessä Rakuunakilta palkitsi yhdis-

tyksemme Rakuunakillan standaarilla. 
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VAPAUSSODAN HELSINGIN SEUDUN PERINNEYHDISTYS RY:N HALLITUS 
 

Puheenjohtaja Jyrki Uutela 
puh. 040 500 4906 
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com 
 
Jäsen Terttu Aho 
s-posti: terttu.aho@pp1.inet.fi 
 
Varajäsen Anton Eskola 

s-posti: anton.eskola@alumni.helsinki.fi 
 
Jäsen Auni-Leila Eulenberger 
s-posti: auni-leila.eulenberger@kolumbus.fi 
 
Varajäsen Ville-Veikko Kirvesmies 

s-posti:	kirvesmies.schmarden27@gmail.com  
 
Jäsen Olli Korkalainen 
olli.korkalainen@gmail.com 
 
Sihteeri Juhani Laine 
juhani.laine@lnl-laki.fi 
 

Jäsen Markku Murros 
s-posti: markku.murros@gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja Juhani Pulkkinen 
s-posti: pjpulkkinen@outlook.com 
 
Jäsen Sirkka Valkjärvi 
s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com 
 
Jäsen Ari Åberg 
aritva@elisanet.fi 
 
     *** 
 
Lisäksi hallituksen kokouksessa  
puheoikeutta voivat käyttää 
 
Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa 
s-posti: ubu@elisanet.fi 
 
Varainhoitaja Nina Schleifer 
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com 

  
 

VARAINHOITAJA TIEDOTTAA 
Yhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa oheisella tilisiirtolomakkeella. Jäsenmaksun maksutilan-
teen voi tarkistaa lehden takakanteen tulostetusta osoitekentästä, siihen on merkitty 
vuosiluku siltä vuodelta, jonka osalta maksu on maksettu. Jos merkintä on 1, 2 tai 3, 
on henkilö jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa. Uuden jäsenen kohdalla on merkintä – ja jäsen-
maksu on suoritettava. Ylimääräiset kannatusjäsenmaksut ovat erittäin tervetulleita. 

2019 



 

 

 
  
 
 
 

TULEVAA OHJELMAA 
 
su 4.8.   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 nau-
timme omakustanteisen lounaan. Ilmoittautumiset 26.7. mennessä Ju-
hani Pulkkiselle (puh. 0400 374 398 tai s-posti: pjpulkkinen@out-
look.com). Tumma puku ja kunniamerkit. 

 
la 7.9.  Syysretki Luumäelle P. E. Svinhufvudin kotitaloon Kotkaniemeen 

Bussi lähtee Mannerheiminaukiolta klo 9. Retkemme aikana professori 
Martti Häikiö kertoo P.E. Svinhufvudin elämästä. Kotkaniemessä  
nautimme pullakahvit ja perehdymme Häikiön opastuksella tähän  
vastikään kunnostettuun Svinhufvudin kotitaloon ja puutarhaan.  
Tutustumme Luumäellä myös muihin Itsenäisyydentien kohteisiin,  
kuten Luumäen kirkonmäkeen sekä vapaussodan ja oikeustaistelun 
muistomerkkeihin ja kunnioitamme seppeltervehdyksin maamme  
vapautukseen osallistuneita. Lounasta nautimme Tuhannen Tarinan  
talossa Kannuskoskella.  Matkan varrella pidämme huoltotaukoja,  
jolloin on mahdollista omakustanteisesti nauttia virvokkeita. Palaamme 
Mannerheiminaukiolle noin klo 19.30. Tarkemmat tiedot retkestä  
ilmoittautumisen yhteydessä. Retken hinta on n. 60 eur / henkilö ja se 
maksetaan Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen tilille  
FI45 1299 3000 0798 81 viitenumerolla 7090.  Ilmoittautumiset 22.8. 
mennessä Sirkka Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050 432 0838). Paikat täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä, myös avecit ovat tervetulleita.  
 

ti 8.10.  Lounasluento Ostrobotnian Chydenius-kabinetissa klo 12.30:  
I suomalainen vapaajoukko 
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jaakko Heinämäki kertoo Martin  
Ekströmin johtaman I suomalaisen vapaajoukon vaiheista Viron vapaus- 
sodassa, josta tänä vuonna on tullut kuluneeksi 100 vuotta. Omakustantei-
nen lounas 30 €.  Ilmoittautumiset 4.10. mennessä Sirkka Valkjärvelle 
(puh./tekstiviesti 050 432 0838). 

 
 
Muita syksyn tapahtumia kalenteriin merkittäviksi – lisätietoja lehtemme         
seuraavassa numerossa: 
ti 29.10.   Yhdistyksen syyskokous Väestönsuojelumuseossa 
la 17.11.  Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä 
ti 10.12.   Pikkujoululounas 


