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PALVELUSPAIKALTA  

UUSIA TUULIA
usi Vapaussotiemme Helsingin seu-
dun perinneyhdistys -nimi on nyt 
hyväksytty yhdistysrekisterissä. Ku-

ten yhdistyksemme säännöissä todetaan, tar-
koituksemme on vaalia vapaussotiimme 
osallistuneitten tai muuten maamme va-
pauttamiseen myötävaikuttaneiden muis-
toa, kerätä ja tallentaa historiallista aineis-
toa vapaussodasta sekä edistää vapausso-
taan ja itsenäisyyden säilyttämiseen liitty-
viä perinteitä. Vuonna 1918 käydyn vapaus-
sodan muiston ja merkityksen vaaliminen 
on yhdistyksessämme erityisasemassa. 
 
Jotta historiallisen aineiston tallentaminen 
olisi mahdollista, olemme päättäneet perus-
taa yhdistyksen kirjaston. Kaikki niteet on 
tarkoitus luetteloida Google Sheets -doku-
menttiin, joka jaetaan pyynnöstä yhdistyksen 
jäsenille. Olemme juuri saaneet kaksi merkit-
tävää lahjoitusta kirjastoomme. Jukka I. 
Mattila lahjoitti yli 30 nidettä, joiden jou-
kossa on mm. Suomen vapaussota kuvissa I 
ja II, Punaisen Suomen historia 1918 -sarjan 
teoksia, J. O. Hannulan Suomen vapausso-
dan historia, Erik Heinrichsin Mannerheim 
Suomen kohtaloissa -teokset, Vapaussodan 
historian komitean Vapaussota-tietokirja-
sarja sekä kirjoja jääkäreistä, suojeluskun-
nista jne. Hän lahjoitti myös 40 kappaletta 
yhdessä Jarkko Kempin kanssa kirjoitta-
maansa teosta Suomen vapaussota 1918. 
 

 
Maija Soinio lahjoittamassa upeaa kirjasarjaa vie-
hättävässä kesäasunnossaan. – Valok. Nina Schleifer 

Toisen lahjoituksen saimme Maija Soini-
olta, jonka Suomen vapaussota -teossarjan 
osat I-VIII ovat erittäin hyväkuntoisia ja 
upeilla kullatuilla reunuksilla varustetut. Yh-
distyksemme kiittää lämpimästi molempia 
lahjoittajia. 

*** 
Viimeisen vuosikymmenen ajan yhdistyk-
semme postittama 28-sivuinen lehti on vie-
nyt vuosibudjettimme miinukselle ja sitonut 
toimittajien voimavaroja. Hallitus esittää tu-
levassa syyskokouksessa, että vuoden 2020 
alusta lopetetaan oman erillisen Vapausso-
dan Perintö -lehden postitus ja siirrytään jär-
jestelmään, jossa yhdistyksellä on kaksi eri-
suuruista jäsenmaksua. 
 
Korkeampaan jäsenmaksuun sisältyy Va-
paussoturi-lehti, jonka yhteydessä julkais-
taan liitteenä enintään 16-sivuinen Vapaus-
sodan Perintö -lehti. Alhaisempaan jäsen-
maksuun ei sisälly painettua lehteä, mutta 
lehden nettiversio on luettavissa yhdistyksen 
www-sivuilta kuten tähänkin asti. 
 
Jo nyt noin 40% jäsenistämme tilaa Vapaus-
soturi-lehteä. Heidän yhteenlaskettu maksu-
kuormansa tulee tämän järjestelyn mukana 
kevenemään. Yhdistyksemme jäsenmaksu 
tulee liki puolittumaan niillä jäsenillä, jotka 
tyytyvät   pelkkään   Vapaussodan    Perintö      
-nettilehteen. Säästöä tulee siis myös niissä 
perhekunnissa, joissa useampi perheenjäsen 
kuuluu yhdistykseemme. 
 
Tämä järjestely tukee myös Vapaussoturi-
lehteä, joka on liittomme toiminnalle ensiar-
voisen tärkeä ja jonka levikkiä olisi syytä li-
sätä. Vapaussoturi-lehti on erittäin laadukas 
perinnetyötämme edistävä lehti, jossa on 
huomattava määrä mielenkiintoista aineis-
toa purtavaksi. Eräs vakiokolumnisteista on 
Mikko Uola, jonka nasevasta kynästä tä-
mänkin lehden lukijat saavat nauttia hänen 
kirjoittaessaan ajankohtaisesta SS-miesten 
”ajojahdista”. 

Jyrki Uutela ja Nina Schleifer

U 
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VAPAUSSODAN PERINNELIITON KESÄPÄIVÄT 2019 
KAJAANISSA
 

apaussodan Perinneliiton kesäpäivät 
järjestettiin tänä vuonna toukokuun 
18.-19. päivinä Kajaanissa. Isännyyttä 

hoiti Vapaussodan Kainuun Perinneyhdistys 
yhteistyössä Kainuun prikaatin kanssa. Ka-
jaani vastaanotti kesäpäiville noin 150 osanot-
tajaa. Yhdistyksemme 8 jäsentä saapuivat pai-
kalle jo edellisenä iltana junakyydillä, mikä 
matkan pituudesta huolimatta sujui hyvin rat-
toisasti seurustelun merkeissä. Perinteisesti 
kauniin sään vallitessa koettu juhlallinen ta-
pahtuma onnistui järjestelyjen puolesta erin-
omaisesti. 
 
Liittokokous 
Lauantaina 18.5. Kainuun prikaatin sotilasko-
dissa oli tarjolla tulokahvit. Varuskuntaravin-
tola Hoikanhovissa nautitun lounaan jälkeen 
kello 13 pidettiin varuskunnan elokuvasalissa 
liittokokous. Vapaussodan Perinneliiton pu-
heenjohtaja Kalervo Sipi avasi 26. liittoko-
kouksen, jonka aluksi vietettiin hiljainen hetki 
vuoden aikana edesmenneiden jäsenten muis-
toksi.  
 

 
Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja ken-
raalimajuri Sipi avaamassa liittokokousta  
 
Avauspuheessaan puheenjohtaja Sipi käsitteli 
kuluneen vuoden aikana hyvin onnistuneita ta-
pahtumia vapaussodan 100-vuotisjuhlien jär-
jestelyissä sekä kuluvan vuoden alussa järjes-
tettyjä tilaisuuksia Virossa ja Latviassa. Edel-
leen hän mainitsi Tarton rauhan 100-vuotis-
juhlien olevan vuonna 2020 toiminnan pää-
kohteena. Suunnitelmiin kuuluu kahden 

päivän matka Tarttoon. Aihepiiriin liittyvien 
seminaarien ohella varsinainen pääjuhla jär-
jestetään Helsingissä Marina Congress Cente-
rissä 17.10.2020. Vuoden 2018 tapahtumien 
yhteyteen kuulunut tiedotuksen epäonnistu-
minen pyritään vastaisuudessa korjaamaan. 
Jäämmekin mielenkiinnolla seuraamaan, 
mikä tulee olemaan valtiovallan puolelta an-
nettu virallinen nimi sodalle, joka päättyi Tar-
ton rauhaan. 
 
Liittokokouksen  puheenjohtajaksi  valittiin  
Vapaussodan Kainuun Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja  Paavo  Enroth  ja  sihteeriksi 
toiminnanjohtaja Arja Alkman. Toiminta-
kertomus sekä tilinpäätös vahvistettiin. Jäsen-
maksut säilyvät ennallaan. Hyväksyttiin tule-
van kauden toimintasuunnitelma. Liittohalli-
tuksen jäsenistä eroa pyytäneen eversti evp 
Jorma Jokisalon tilalle valittiin koulutus-
tarkastaja Erkki J. Hautala. Muilta osin liit-
tohallituksen kokoonpano säilyi entisellään. 
Perinneliiton seuraavat kesäpäivät järjestetään 
16.-17.5.2020 Parolassa.  
 

 
Yhdistyksemme liittokokousedustajat Sirkka Valk-
järvi ja Jyrki Uutela Vapaussoturi-lehden päätoi-
mittajan Vesa Määtän seurassa 
 
Kainuun prikaati 
Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali 
Tuomo Repo esitteli Kainuun prikaatin. Pri-
kaatin vahvuus on 2 000 asevelvollista ja 600 
vakinaista henkilöä. Prikaati käsittää kolmas-
osan Suomen puolustusvoimien joukoista sa-
moin kuin alueellisesta toimintaympäristöstä, 
johon kuuluvat Kainuun lisäksi Pohjois-Savo, 

V 
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Pohjois-Karjala sekä Pohjois-Pohjanmaa. Yh-
teistä rajaa Venäjän kanssa on 710 kilometriä, 
eli noin puolet Suomen koko rajasta.  
 
Sotilaallisessa toimintaympäristössä vaati-
mukset ovat viimeaikaisen kehityksen seu-
rauksena kasvaneet ja voimankäytön kynnys 
on laskenut. Aikaisemmin prikaatin päätehtä-
vänä oli kouluttaa vuosittain 4 000 asevelvol-
lista. Nykyisin päätehtävänä on valmiusorgani-
saation ylläpito. Prikaatin aluetoimistot ovat 
Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Tehtävän 
hoitamiseen käytetään alueellisia yhteistyö-
kumppaneita. Tämä tarkoittaa sitä, että huol-
totehtäviä varten prikaati ei omista huoltoon 
tarpeellisia laitoksia, kuten korjaamoita tai pe-
suloita jne, vaan palvelut ostetaan yhteistyö-
kumppaneilta. 
 
Kansainvälinen yhteistyö on kasvanut. Suo-
men kaupasta 80 % kulkee Itämerellä, joten 
Itämeren turvallisuus on Suomelle ensiarvoi-
sen tärkeä. Arktinen alue katsotaan Venäjällä 
sotilaalliseksi alueeksi. Yhteistyö Naton kanssa 
on säilynyt ja Ruotsin kanssa edelleen tiivisty-
nyt. Tehtävien hoitamisessa kiinnitetään huo-
miota toiminnan tehokkuuteen. Tuloksiin vai-
kuttavia tekijöitä ovat varuskunnassa vallitseva 
ilmapiiri, toiminnan järjestelyt ja olosuhteet. 
Käytettävien mittareiden mukaan prikaati on 
onnistunut tehtävässään hyvin.  
 
Kajaanin kaupunki 
Kajaanissa on tällä hetkellä noin 38 000 asu-
kasta. Kajaani on perustettu kreivin aikaan 
vuonna 1651. Kaupungin perustaja kreivi 
Pietari Brahe on saanut patsaansa Kajaa-
nin joen varteen. Sotkamon reitin vedet vir-
taavat kaupungin läpi Oulujärveen, ja kau-
pungin kohdalla oleviin koskiin on raken-
nettu kaksi voimalaitosta. Näiden välissä vir-
ran keskellä on 1600-luvun alkuvuosina ra-
kennettu Kajaanin linna, jonka venäläiset rä-
jäyttivät ison vihan aikana niin, että siitä on 
enää jäljellä vain rauniot. Kaupunki eli pit-
kään hiljaiseloa etäisenä ja yksinäisenä eril-
lään valtakunnan muista osista. Kun Suomi 
liitettiin Venäjään, alkoi eräänlainen henki-
nen piristyminen. Kaupunki sai vastaanottaa 
vieraakseen keisari Aleksanterin vuonna 
1821.  

Kaupungin lääkäri Elias Lönnrot ryhtyi 
kokoamaan Karjalaan suunnatuilla retkillään 
kansanrunoja, joista vuonna 1835 julkaistiin 
kansalliseepos Kalevalan ensimmäinen lai-
tos. Runoilija Eino Leino muistetaan pa-
remmin vuosisadan lopulta. 
 

 
Kajaanin linnan rauniot  
 
Perinnepäivien osanottajille oli järjestetty 
Kajaanin kaupunkiin tutustumista varten 
opastettu kiertoajelu. Se antoi hyvän kuvan 
kaupungin kehityksestä. Talouden kehityk-
sessä ensimmäisenä on mainittava terva, jota 
kuljettavia veneitä rahdattiin hevoskyydillä 
Kajaanin koskien ohi Oulujärveen, mistä ne 
jatkoivat matkaansa Ouluun. Ensimmäinen 
vesisaha aloitti toimintansa 1810. Vuonna 
1900 perustettu seminaari on nyt kokonaan 
lakkautettu, mutta sen arvokkaat rakennuk-
set on otettu muuhun hyödylliseen käyttöön. 
Vuonna 1904 saatu rautatieyhteys yhdisti 
Kajaanin valtakunnan muihin osiin ja sai ai-
kaan kaupungin teollistumisen.  
 
Seminaarinmäeltä bussi suuntasi kulkunsa 
kohti Tihisen niemen teollisuusaluetta. 
1900-luvun alussa siellä käynnistyi selluloo-
san ja paperin valmistus. Tämän teollisuuden 
lakkauttaminen vuonna 2008 oli Kajanille 
kova isku, mutta tänä päivänä alueelle on 
syntynyt monipuolinen korvaava teollisuus, 
joka tarjoaa työpaikkoja entistä enemmän. 
Nykyisin Kajaani kärsii suorastaan vakavasta 
työvoimapulasta. Kaupungin uusimmat lai-
tokset ovat korkeatasoinen ammattioppilai-
tos ja uusi valmistumassa oleva sairaala. Kai-
nuun prikaatin merkitystä kaupungille ei 
voida yliarvioida. 
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Veljesillallinen 
Päivän päätteeksi osanottajat kokoontuivat 
Varuskuntaravintola Hoikanhoviin veljesil-
lalliselle. Illan viihteellisestä puolesta vastasi 
Panleino-kvartetti musiikkiesityksillään. 
Kvartetin koonpano oli viulu, huilu, piano ja 
miesääni. Ohjelmaan kuului sävellyksiä Eino 
Leinon runoihin. 
 

  
Panlein0-kvartetti 
 
Toivottaessaan osallistujat tervetulleeksi il-
lanviettoon prikaatikenraali Tuomo Repo il-
moitti, että Kajaanissa viimeksi eilen lumila-
jien 18 nuorta huippu-urheilijaa liittyi soti-
lasvalan vannoneiden katkeamattomaan ket-
juun, jolla turvataan isänmaamme puolustus. 
Hänen mielestään Kainuun prikaatille on 
kunnia-asia saada tukea vapaussodan paikal-
lista perinneyhdistystä heidän toiminnas-
saan. 
 

 
Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali 
Tuomo Repo  
 
Perinneliiton puheenjohtaja kenraali Sipi 
kertoi käyttämässään puheenvuorossa Tam-
pereen taisteluihin liittyneistä tapahtumista 
ja osoitti kiitoksensa illan suurenmoisista 

järjestelyistä isännille. Seuraavana päivänä 
vietetyssä Kesäpäivien pääjuhlassa saatiin 
kuulla Vapaussodan Perinneliiton kunnia-
marssi sanoitettuna. Marssin sanoittaja 
Marko J. Ikonen kertoi veljesillallisella 
etukäteen joitakin luonnehdintoja sanojen 
synnystä. Tästä esityksestä on erillinen artik-
keli toisaalla tässä lehdessä. 
 
Veljesillallinen nautittiin Panleino-kvartetin 
musiikkiesitysten ja seurustelun merkeissä.  
 
Kainuu vapaussodassa 
Kajaanin kaupungin tervehdyksen veljesil-
taan toi kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Teuvo Hatva. Hän totesi aluksi, että Kai-
nuussa ei taisteltu vapaussodassa. Mutta kun 
nuoret itsenäisyysmiehet hakeutuivat Sak-
saan saamaan koulutusta ja eteläiset kulku-
reitit tulivat vaarallisiksi, pohjoisen etappi-
reitin merkitys kasvoi. Hallan kautta liikkui 
vuosina 1915-1916 yli 400 aktivistia Ruotsiin.  
 
Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomus-
salmella ”valkoiset” ja ”punaiset” kokoontui-
vat pääsiäislauantaina 7.4.1917 kansalaisko-
koukseen Suomussalmen kirkkoon. Kokouk-
sessa vaadittiin Suomen irtaantumista Venä-
jästä ja Vienan Karjalan liittämistä Suomeen. 
Tämä itsenäisyysajatus ei kuitenkaan saanut 
Helsingissä kannatusta. Kajaanissa suojelus-
kunta perusti taisteluosaston, jonka nimeksi 
tuli Kajaanin Sissi-Rykmentti. Paikallisen 
punaisen vastapuolen kanssa oli tehty hyök-
käämättömyyssopimus ja tammisunnun-
taina venäläinen sotilasosasto riisuttiin 
aseista.  
 
Sissi-Rykmentti osallistui Elja Rihtnie-
men johdolla vapaussotaan, ensin Kuopi-
ossa, sitten sotaretkelle Varkauteen, Mänty-
harjulle, Viipuriin ja lopulta Haminaan. Ret-
ken vaiheita tarkasteltaessa ei luonnollisesti-
kaan voida sivuuttaa Sissi-Rykmentin ri-
veissä palvellutta 17-vuotiasta Urho Kaleva 
Kekkosta, joka on monissa yhteyksissä ku-
vannut rykmentin toimintaa. Kainuulaisten 
tappiot sodassa olivat yhdeksän miestä kaa-
tuneina. Kajaanin Sissi-pataljoonan lippu on 
otettu Kainuun prikaatin joukko-osastoli-
puksi. 
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Kainuu rajojen vartijana 
Kainuun rajavartioston komentaja eversti 
Mika Rytkönen kertoi veljesillallisella 
omassa tervehdyksessään rajavalvonnan pe-
rinteistä, jotka alkavat 1500-luvulta Kainuun 
asutuksen alkuaikojen rappasodista. Nykyisin 
Kainuun-Koillismaan rajaosuus on 406 kilo-
metriä. Tilanteiden ennustettavuus on viime 
aikoina heikentynyt. Rajavalvonnan keskei-
nen tehtävä on toimintakyvyn ylläpitäminen. 
Henkilöstön koulutuksessa uskoa tulevaisuu-
teen antoi edellisenä päivänä päättyneet ker-
tausharjoitukset, jonka teemana oli tulviva 
vesi. Viestin perille viemiseksi joukko reservi-
läisiä joutui ylittämään 40 metriä leveän ve-
sistön uimalla. Veden lämpötila oli +5 astetta. 
 

 
Vapaussodan Perinneliiton toiminnanjohtaja 
Arja Alkman onnittelemassa Marko J. Ikosta 
 
Veljesillallisella nautitun aterian jälkeen Va-
paussodan Perinneliiton puheenjohtaja Ka-
lervo Sipi julisti Perinneliiton toimintakilpai-
lun voittajaksi Vapaussodan Tampereen Seu-
dun Perinneyhdistyksen ja esitti huomion-
osoitukset liiton jäsenkunnassa ansioitu-

neille henkilöille. Omasta yhdistyksestämme 
Marko J. Ikoselle ojennettiin Sininen Risti. 
Lisäksi palkituiksi tulivat Jyrki Uutela, 
Sirkka Valkjärvi ja Juhani Pulkkinen 
liiton kunniakilvellä. Kello 21 osanottajat jär-
jestäytyivät kentälle iltahartauteen. Suomen 
lippu laskettiin fanfaarien säestyksellä.  
 

 
Liiton kunniakilvellä palkitut Juhani Pulkkinen 
ja Sirkka Valkjärvi 
 
Seppeleenlasku ja Jumalanpalvelus 
Kajaanin kirkossa 
Sunnuntaina 19.5. aamu valkeni jälleen au-
rinkoisena ja alkavan kesän merkit olivat 
sekä nähtävissä, että kuultavissa. Kajaanin 
Kirkkopuistossa lippujoukkue asettui sanka-
ripatsaan taakse, Kajaanin Mieslaulajat 
patsaan oikealle sivustalle ja lippulinna va-
semmalle sivustalle.  
 
Kello 9.30 Mieslaulajat aloittivat tilaisuuden lau-
lulla ”Oi kallis Suomen maa”. Muistomerkille 
laskivat seppeleen Sotaorvot, Puolustusvoimat, 
Kainuun rajavartiosto sekä Kajaanin veteraanit 
ja kotiseutu- ja maanpuolustusjärjestöt. 
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Kajaanin Kirkkopuisto oli täynnä juhlakansaa 
 

 
Seppelenlasku vapaussodassa kaatuneiden san-
karivainajien muistomerkillä 
 
Seppelpartiot lähetettiin Jääkärien ja va-
kaumuksensa puolesta henkensä menettä-
neiden haudoille. Vapaussodan Perinneliitto 
ja Vapaussodan Kainuun Perinneyhdistys 
laskivat seppeleensä vapaussodassa kaatu-
neiden sankarivainajien muistomerkille. Ti-
laisuus päättyi virteen ”Siunaa ja varjele 
meitä”. Jumalanpalveluksessa saarnasi teo-
logian tohtori Lauri Oikarinen ja liturgina 
toimi Jaakko Kupiainen.  
 

 
Kirkkokansaa Kajaanin kirkossa 
 

Perinnepäivän pääjuhla 
Pääjuhla pidettiin Kajaanin joen partaalla 
kohoavan Kaukametsän upeassa salissa. En-
nen juhlan alkua oli sopivasti aikaa tutustua 
ympäristöön ja seurustella Kaukametsän ti-
lavilla käytävillä juhlavieraiden kanssa kah-
vitarjoilusta nauttien. Suomen lippu saapui 
juhlaan kello 13 ja Kajaanin puhallinor-
kesteri kajautti yhdessä Kajaanin Mieslau-
lajien kanssa Jääkärimarssin sekä Ateena-
laisten laulun. Tilaisuuden tervehdyssanat 
lausui Perinneliiton puheenjohtaja Kalervo 
Sipi. Ohjelman viihteellinen osuus oli toteu-
tettu hauskoilla, mutta erittäin tasokkailla 
tanssiesityksillä. Ensin Kajaani Dancen 
tanssikoulun suuri lapsiryhmä esitti lystik-
kään koreografian ”Banana” ja tilaisuuden 
loppupuolella naisryhmä oman riehakkaan 
tanssiesityksen ”Sunny”. Viulisti Minna 
Tuhkala soitti Sibeliuksen ja Kuulan tutut 
sävelmät Marko Mustosen pianosäestyk-
sellä. 
 

 
Kenraaliluutnantti evp Jaakko Kaukanen 
 
Kenraaliluutnantti evp Jaakko Kaukanen 
entisenä rajavartiolaitoksen komentajana 
aloitti juhlapuheensa vakuuttamalla, että ra-
jat ovat itsenäisen kansan perusta. Kainuun 
historia on Pähkinäsaaren rauhasta alkaen 
ollut kiistaa rajoista. Vuonna 1595 Täyssinän 
rauhassa saavutettu Kainuun 250 kilometriä 
pitkä itäraja on Euroopan vanhin rajalinja. 
1600-luvun alkuvuosina rakennettu Kajaa-
nin linna oli ainoa rajavalvonta-asema. Ison 
vihan aikana Kajaanin linna oli Suomen vii-
meinen tukikohta, jonka 4 000 miestä käsit-
tävä venäläinen sotajoukko valtasi vuonna 
1716. Kaupunki ryöstettiin, asukkaita vangit-
tiin ja vietiin orjiksi. Kasakka ei kuitenkaan 
korjannut valloitustaan itselleen, vaan 
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palautti sen arvottomana takaisin Ruotsille. 
Alueen köyhyys koitui pelastukseksi. Vuonna 
1809 selvät rajat merkittiin maastoon. 
Jaakko Kaukanen päätti puheensa kaikkien 
hartaaseen toivomukseen: Vallitkoon rauha 
rajoillamme! 
 
Juhlaan saatiin tervehdykset tärkeimmiltä pai-
kallisilta toimijoilta. Kaupunginjohtaja Jari 
Tolonen totesi mm, että ilman vapaussotaa 
Suomi ei olisi saavuttanut itsenäisyyttä. Va-
paussodan perinneyhdistyksillä on tärkeä teh-
tävä välittää oikeaa tietoa tuleville sukupolville. 
Prikaatikenraali Tuomo Repo julisti iloitse-
vansa vapaasta, itsenäisestä ja hyvin voivasta 
isänmaasta, jossa voimme elää turvallisesti, 
toisin kuin 100 vuotta sitten. Puolustusvoi-
mien tarkoitus on ennaltaehkäistä sotilaallisen 
voiman käyttö, ettei sotaa enää tulisi. Kainuun 
rajavartioston komentaja eversti Mika Rytkö-
nen mainitsi, että rajojen turvallisuuden val-
vonnan lisäksi rajavartiolaitoksella on monen-
laisia puolustautumistehtäviä mm. hybridiuh-
kaa vastaan, sekä auttaa yhteiskuntaa ja sen 
kansalaisia onnettomuus- ja kriisitilanteissa.  
 

 
Kainuun rajavartioston komentaja eversti Mika 
Rytkönen 
 
Juhlan päätössanat lausui Vapaussodan Kai-
nuun Perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Paavo Enroth. Puheessaan hän käsitteli bol-
shevikkien osuutta vapaussodan syttymiseen 
ja Kajaanin sissien 600 miestä käsittävän 
joukon sotataivalta, johon UKK osallistui so-
takirjeenvaihtajana. Lopuksi hän totesi kan-
sakunnan tarvitsevan rauhaa ja viittasi ny-
kyisin näköpiirissä oleviin uhkiin, hybridi-
sodankäyntiin ja trollitehtailuun, eikä mm. 
ilmaston muutostakaan pitäisi käyttää pelot-
teluaseena. 

 
Yhdistyksemme jäsenet Sirkka Valkjärvi, 
Magda Schleifer, Anton Eskola, Juhani ja Aune 
Pulkkinen, Marko Ikonen sekä Jyrki Uutela seu-
raavat kiinnostuneina tasokasta ohjelmaa 
 
Juhlan kohokohtana kuultiin lopuksi Va-
paussodan Perinneliiton sanoitetun kunnia-
marssin maailmanensi-ilta Kajaanin Puhal-
linorkesterin ja Kajaanin Mieslaulajien esit-
tämänä. Juhlan päätteeksi laulettiin 
Maamme.  

teksti Juhani Pulkkinen 
kuvat Nina Schleifer  

 

 
Prikaatikenraali Tuomo Revon muistosanat 
sankarivainajille Kajaanin sankaripatsaalla 
(puhe seuraavalla sivulla)  



 
 

 

MUISTOSANAT SANKARIVAINAJILLE KAJAANIN 
SANKARIPATSAALLA 19.5.2019 
 

unnioitetut sotiemme veteraanit, 
herra kenraali, hyvät naiset ja mie-
het, 

Puolustusvoimien ylipäällikkö, sotamar-
salkka Mannerheim määräsi vuonna 1940, 
että toukokuun kolmatta sunnuntaita viete-
tään sodassa kaatuneiden sankarivainajien, 
sekä myös kaikkien vuonna 1918 vakaumuk-
sensa puolesta vapaussodassa henkensä uh-
ranneitten yhteisenä uskonnollisena muisto-
päivänä. Tänään me kunnioitamme myös 
suomalaisia sotilaita, jotka ovat kaatuneet 
rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä.  
 
Olemme kokoontuneet tänne Sankaripat-
saalle perinteiseen tapaan muistamaan san-
karivainajiamme. Tällä kertaa seppeleen-
lasku on osa Vapaussodan Perinneliiton ke-
säpäivien ohjelmaa. Samanaikaisesti ympäri 
Suomen ihmiset hiljentyvät sankarihautojen 
ääreen. 
 
Suomi on hyvä maa. Meillä on täällä hyvä 
olla. Syitä Suomen menestystarinaan on var-
masti monia, mutta perusta tälle hyvinvoin-
nille luotiin sotiemme aikana, aina vapausso-
dasta lähtien. Ne ihmiset, jotka meille tämän 
perustan loivat, antoivat suuren uhrauksen 
meidän hyväksemme. Nyt kunnioitamme ja 
muistamme niitä, jotka antoivat kalleim-
pansa eli oman henkensä isänmaan ja tule-
vien sukupolvien hyväksi. 
 
Sankarihautausmailla kulkiessaan voi konk-
reettisesti todeta sen hinnan, joka itsenäisyy-
destä on jouduttu maksamaan. Sotilasvalassa 
sanotaan: ”Joukkoa, johon kuulun, sekä 
paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, 
vaan niin kauan kuin minussa voimia on, 
suoritan saamani tehtävän loppuun.” Liian 
monella nuorella miehellä tehtävä loppui 
sankarihautaan. 

Moni sankarivainaja ei ollut enää kuule-
massa ylipäällikön päiväkäskyä maalis-
kuussa 1940. Päiväkäsky oli suunnattu Talvi-
sodan sankareille, mutta seuraavat sanat so-
pivat varmasti kaikille sotiemme veteraa-
neille ja sankarivainajille: "Suomen kunniak-
kaan armeijan sotilaat! Te ette tahtoneet so-
taa, Te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä, 
mutta Teidät pakotettiin taisteluun, jossa 
olette tehneet suurtöitä, tekoja, jotka vuosi-
satoja tulevat loistamaan historian leh-
dillä."  
 
Puolustusvoimat on saanut veteraaneilta 
kunniakkaat perinteet, joiden perustalle on 
helppo rakentaa nykypäivän isänmaan puo-
lustusta. Kuitenkin näitä perinteitä tärke-
ämpi on koko yhteiskuntamme ja nykysuku-
polvien saama perintö sotiemme veteraa-
neilta, miehiltä ja naisilta. Itsenäisen isän-
maan lisäksi perintöön kuuluu Suomalaisten 
terve itsetunto, luja isänmaallinen arvope-
rusta, usko ihmiseen ja epäitsekkyys. 
 
Nykysukupolvet arvostavat ja ovat kiitollisia 
saamastaan perinnöstä, josta yhtenä osoituk-
sena on koko yhteiskunnan laaja osallistumi-
nen vuodesta 1940 alkaen vietetyn kaatuneit-
ten muistopäivän tilaisuuksiin eri puolilla 
Suomea.  
 
Olkoon sanomanne tänään ja aina; me muis-
tamme, me kunnioitamme ja me kiitämme! 
 
Haluan päättää tämän puheeni lainaukseen 
Veteraanien iltahuudon sanoista: ”Muista-
kaa, heille kallis ol’ maa. Kertokaa lasten 
lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan 
saa.” 
 

Kainuun prikaatin komentaja  
prikaatikenraali Tuomo Repo
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SUOMI SAI ITSENÄISTYMISESTÄ KERTOVAN  
VAPAUDEN MARSSIN 
 

uomen vapaussodan päättymisestä 
tuli viime vuonna kuluneeksi 100 

vuotta. Sodan saavutukset koskettavat jo-
kaista suomalaista nykyäänkin: vapaussodan 
lopputulos mahdollisti valtiollisen itsenäi-
syyden saavuttamisen ja loi perustan Suo-
men kehittymiselle länsimaiseksi hyvinvoin-
tivaltioksi. 
 
Vapaussodan 100-vuotisjuhlallisuuksien kun- 
niaksi yliluutnantti Tommi Suutarinen 
Varusmiessoittokunnasta sävelsi aiheesta 
Vapaussodan Perinneliitolle kunniamarssin, 
jonka nyt on sanoittanut filosofian tohtori 
Marko J. Ikonen ja mieskuorolle sovitta-
nut everstiluutnantti Matti Orlamo.  
 
Tämä sanoitettu versio Vapauden marssista 
sai ensiesityksensä Kajaanissa 19.5.2019. 
Marssin esittivät klo 13 alkaneessa pääjuh-
lassa Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskus 
Kaukametsässä Kajaanin puhallinorkesteri ja 
Kajaanin Mieslaulajat johtajanaan Ari Tam-
minen.  
 
Kyseessä on merkittävä kunniamarssi, joka 
on sävelletty ja sanoitettu kertomaan Suo-
men itsenäistymisestä. Tällaista marssia ei 
meillä aikaisemmin ole ollut. Marssi kunni-
oittaa sata vuotta sitten eläneitä säveltäjä-
mestareita, mutta sisältää myös pikantisti 
nykypäivää.  
 
Riimitetyt säkeet käsittelevät vapaussotaa. 
Ensimmäinen säkeistö tuo esiin sen tosi-
asian, että vapaus (tässä symbolisesti ylistys-
laulu, oodi) oli liian kallis alistettavaksi vie-
raalle vallalle. Säkeistö etenee synkkyyden 
varjostamana kohti sotaa. Sodan väistämät-
tömyys Suomen todellisen itsenäisyyden ni-
messä tulee ilmi. Toinen säkeistö alkaa ras-
kaasti sodasta, mutta Mannerheimin, 

laillisen hallituksen ja valkoisen väkevyyden 
esiin nostaen päättyy iloon, vapauden koit-
toon: sanojen alussa mainitusta oodista tulee 
totta.  
 
Molemmissa säkeistöissä on kohta, jossa mu-
siikki alkaa kuvastaa synkkyyden jälkeistä 
iloa. Niinpä myös kohdan sanat huokuvat 
tätä muutosta isänmaallisessa muodossa: en-
simmäisessä säkeistössä itsenäisyyden tun-
nukseksi kohonneen Suomen leijonan aamu 
ja toisessa säkeistössä vapauden valkenemi-
nen.  
 
Toisen säkeistön viimeinen säepari on kunni-
anosoitus vapauttamme puolustaneille kai-
kissa sodissamme. Samalla se on viesti tämän 
päivän kansalaisille: todellinen itsenäisyys, 
joka Vapaussodalla ansaittiin ja jota Suomen 
armeija on niistä ajoista asti verellään varjel-
lut, on totta yhä tänään. 

Marko J. Ikonen 
 

 
Vapauden marssin sanoittaja Marko J. Ikonen 
kertomassa sanoituksen taustoja veljesillalli-
sella 18.5.2019. Julkaisemme nuotit tässä leh-
dessä, jotta voimme jatkossa laulaa marssia ti-
laisuuksissamme. Sivulla 12 on yhteislauluksi 
soveltuva yksiääninen versio ja sivulla 13 on 
mieskuorosovitus.- Valok. NS 
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KESÄRETKI HAUSJÄRVELLE JA HYVINKÄÄLLE 
 

 
Perinteinen schwester Ruth 
Munckin muistotilaisuus Hausjär-
vellä järjestettiin sunnuntaina 
4.8.2019 yhteistyössä Veljesapu - 
Perinneyhdistyksen kanssa. Kuk-
katervehdystä ovat laskemassa 
Kaarina Lindberg ja Juhani 
Virtanen.  Marko J. Ikonen 
suorittaa samalla lipputervehdyk-
sen yhdistyksemme lipulla. 
– Valok. NS 
  
 
 
 
Veljesapu - Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Jari Oksman 
seuraa, kun Mikko Uola ojentaa 
Jyrki Uutelalle kirjoittamansa 
yhdistyksen historiikin ”Kunnian 
miehet - 75 vuotta suomalaisten 
Waffen-SS -vapaahtoisten aseve-
litoimintaa 1943-2018”. Yhdistyk-
semme kiittää kirjalahjasta. Tilai-
suudessa heräsi vilkas keskustelu 
mediassa kohua herättäneestä 
Kansallisarkiston SS-vapaaehtoi-
sistamme tekemästä selvityksestä. 
Mikko Uolan asiantunteva kirjoi-
tus aiheesta on luettavissa tämän 
lehden sivuilla 15-16. – Valok. NS 
 
Juhani Pulkkinen, Marko J. 
Ikonen, Juhani Virtanen, 
Sirkka Valkjärvi, Kaarina 
Lindberg ja Jyrki Uutela kunni-
anosoituksessa vapaussodassa kaa-
tuneiden saksalaisten muistomer-
killä Hyvinkään Rautatieaseman 
puistossa. Lounaan nautimme ra-
vintola Medicin Man’issa ja kesä-
retkemme lopuksi tutustuimme 
Rautatiemuseoon. Paikallisoppaa-
namme toimi Juhani Virtanen, 
jonka katsaus Hyvinkään histori-
aan on luettavissa sivulla 17. 
 – Valok. NS 
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SUOMALAISVAPAAEHTOISET LEIMATTIIN 
AIHEETTA 
 

iime talvena julkaistiin Kansallisar-
kiston tekemä selvitys vuonna 1941 
Saksan SS-joukkoihin sotilaskoulu-

tusta hankkimaan menneistä suomalaisva-
paaehtoisista. Selvityksessä herätti suurta 
huomiota se, että periaatteessa kaikki vapaa-
ehtoiset leimattiin ”hyvin todennäköisesti” 
syyllisiksi niin juutalaisten kuin siviilien ja 
sotavankienkin surmaamisiin. Näin tehtiin 
siitä huolimatta, ettei ollut esittää mitään si-
tovia todisteita väitteen tueksi, ainoastaan 
joitakin aihetodisteita, joiden totuusarvo on 
hyvinkin kiistanalainen. 
 
Miten tällainen selvitys tehtiin, ja miksi suo-
malaisvapaaehtoiset haluttiin leimata hep-
poisin perustein? Tähän vastaamiseksi on 
tarkasteltava Kansallisarkiston selvityksen 
syntyhistoriaa.  
 
Vuonna 2003 Simon Wiesenthal -keskuksen 
edustaja Efraim Zuroff julkaisi kirjan Ope-
ration Last Chance, jossa kirjoittaja tarjosi 
rahallista korvausta sellaisille, jotka paljas-
taisivat vielä jäljellä olevia natsirikollisia. 
Taustalla oli niin ideologisia kuin taloudelli-
siakin intressejä. Kyseinen Simon Wiesen-
thal -keskus ei ole mikään virallinen elin, 
vaan amerikkalainen juutalaisorganisaatio, 
joka on ostanut itselleen tunnetun natsirikol-
listen metsästäjän Wiesenthalin nimen. 
 
Presidentti Tarja Halonen tarttui Zuroffin 
esittämään vetoomukseen ja esitti tälle toi-
veen, että myös Suomesta löytyvät natsirikol-
liset voitaisiin paljastaa. Hanke eteni niin, 
että Zuroffin kirja Operaatio viimeinen mah-
dollisuus julkaistiin vuonna 2012 suomeksi 
dosentti Johan Bäckmanin myötävaiku-
tuksella, minkä jälkeen teologian dosentti 
André Swanström alkoi osaltaan käytän-
nössä toteuttaa Zuroffin toivomaa paljastus-
operaatiota. 
 
Koska natsirikollisia oli luonnollisesti Suo-
mesta vaikea ellei täysin mahdotonta löytää, 
Swanström alkoi etsiä heitä Saksan armei-
jassa palvelleitten suomalaisvapaaehtoisten 

joukosta. Löytyi muutama sodanaikainen 
kirje ja päiväkirjamerkintä, joissa enemmän 
tai vähemmän suoraan viitattiin juutalaisten 
surmaamiseen. Yhtään todistetta siitä, että 
suomalaiset olisivat tällaisiin tekoihin syyllis-
tyneet, ei löytynyt. Siitä huolimatta Swan-
ström antoi julkaisemassaan kirjassa ym-
märtää, että suomalaiset olivat mukana juu-
talaisiin kohdistuneissa julmuuksissa. 
 
Projekti jatkoi ilmeisen suunnitellusti siten, 
että Swanströmin kirjan ilmestyttyä Efraim 
Zuroff otti yhteyttä presidentti Niinistöön 
toivoen jatkoselvitystä suomalaisista ”sotari-
kollisista”. Niinistö antoi valtioneuvoston 
kanslian välityksellä Kansallisarkiston tehtä-
väksi selvittää, pitävätkö Swanströmin väit-
teet paikkansa. Kansallisarkiston pääjohtaja 
Jussi Nuorteva puolestaan kokosi Lars 
Westerlundin johtaman tutkimusryhmän 
selvittämään asiaa. Ryhmään otettiin mu-
kaan myös Swanström, joka siis oli tutki-
massa omien väitteittensä paikkansa pitä-
vyyttä. Työryhmä koottiin muutenkin ideolo-
gisesti ”sopivista” henkilöistä toivotun tulok-
sen saamiseksi. 
 
Jo ennen kuin Kansallisarkiston projektiryh-
män laatima selvitys julkaistiin Suomessa, 
pääjohtaja Nuorteva kävi projektiin liittyen 
niin Jerusalemissa kuin New Yorkissa selvit-
tämässä tutkimuksen tuloksia. Toisin sanoen 
”suomalaisen natsijahdin” saldo tiedotettiin 
ulkomailla ennen kuin Suomessa. 
 
Sen ohella, että periaatteessa kaikki suoma-
laisvapaaehtoiset leimattiin Kansallisarkis-
ton selvityksessä syyllisiksi juutalaisten, si-
viilien ja sotavankien surmaamiseen,  tutki-
mus  mainitsi nimeltä myös muutamia va-
paaehtoisia. Historiantutkimuksen varjolla 
heidän kunniaansa loukattiin esittämällä hei-
dän toiminnastaan todistamattomia väit-
teitä. 
 
Kun selvitetään sota-aikana ja taistelutilan-
teessa tapahtuneita ampumistapauksia, olisi 
luonnollisesti kyettävä erottelemaan toisistaan 
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mielivaltaiset surmaamiset ja sotalakien mu-
kaiset desanttien, vakoilijoiden ja muiden ti-
hutyön tekijöiden teloitukset, joita on tapah-
tunut kaikilla rintamilla. Samoin pitäisi pys-
tyä aina selvittämään, kenen käskystä rinta-
maoloissa ihmisiä on ammuttu. Jos käsky-
nalainen oli komennettu teloitusryhmään, 
hän ei ole voinut tehtävästä kieltäytyä. Hän ei 
välttämättä edes tiedä teloitukseen johta-
neita syitä. 
 
Tällaisten asioiden ei kuitenkaan ole annettu 
häiritä Kansallisarkiston selvitystä, jonka 
lopputulos on ollut selvä jo ennen selvityksen 
tekemiseen ryhtymistä. On muistettava, että 
suomalaisvapaaehtoiset eivät vielä syksyllä 
1941, jolloin pääosan teloituksista on sanottu 
tapahtuneen, olleet sellaisissa tehtävissä ja 
sotilasarvoissa, että heillä olisi edes ollut 
mahdollisuutta minkään joukkoampumisen 
toteuttamiseen. 
 
Miten Kansallisarkiston selvityksen kaltai-
nen todistamattomiin väitteisiin nojaava sel-
vitys ylipäätään on ollut mahdollinen? 
 
Ensinnäkin Kansallisarkisto selvityksen teki-
jänä on yllättävä ja huonosti tällaiseen rooliin 
sopiva. Kansallisarkiston tehtävät nimittäin 
määritellään laitoksesta annetussa laissa, ja 
ne rajataan lähinnä arkistoaineksen säilyttä-
miseen ja tämän aineiston saatavilla pitämi-
seen tutkijoita varten. Niinpä selvityksen te-
keminen olisi luonnollisesti pitänyt alun pe-
rin antaa joillekin ideologisesti riippumatto-
mille akateemisille tutkijoille. Valtioneuvos-
ton kanslia on kääntynyt väärän instanssin 
puoleen. 
 
Toisaalta on syytä muistaa, että Saksan rinta-
malla taistellut suomalainen vapaaehtois-pa-
taljoona on jo ennestään epäilemättä kaik-
kein tutkituin suomalaispataljoona. Sen vai-
heista tuskin millään tutkimuksella enää löy-
detään kovinkaan paljon faktatietoa, joka ei 
jo olisi ollut tiedossa. Professori Mauno Jo-
kipii teki 1960-luvulla suurtyön pataljoonan 
vaiheiden selvittämisessä. Hän ei löytänyt 

merkkejä suomalaisten osallistumisesta mi-
hinkään hirmutekoihin. 
 
Niin Swanström kuin Kansallisarkiston selvi-
tyskin syyttävät Jokipiitä puolueelliseksi. Hä-
nen synnikseen on luettu mm. se, että hän ei 
ole antanut selvää kuvaa vapaaehtoisiksi vär-
väytyneiden puoluekannasta. Toisin sanoen 
Jokipiin syyttäjien mielestä näillä 20 ikävuo-
den molemmin puolin olleilla nuorilla mie-
hillä olisi jo pitänyt olla puoluekanta val-
miiksi harkittuna. Syytöksiä on tullut myös 
siitä, että vapaaehtoisten isänmaallisuus – 
joka lienee ollut keskeisimpiä värväytymis-
motiiveja – olisi ollut vääränlaista isänmaal-
lisuutta, kun se ei kanavoitunut ”oikeiden” 
puolueiden kautta. 
 
Kaiken kaikkiaan Zuroffin, Swanströmin ja 
Kansallisarkiston operaatio antaa perin su-
rullisen kuvan siitä, millä tavoin historiaa 
voidaan manipuloida ideologisten tavoittei-
den hyväksi ja taloudellisen hyödyn saa-
miseksi. On syytä muistaa, että kalliiksi tullut 
selvitys tehtiin veronmaksajien varoilla. 
 
Julkisuudessa ei ole kerrottu, miten Zuroffin 
lupaama rahallinen korvaus suomalaisva-
paaehtoisten ilmiantamisesta sotarikollisiksi 
on käytännössä jaettu. 
 

Mikko Uola 
 
 

 
Valtiotieteen tohtori Mikko Uola – Valok. NS 
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HYVINKÄÄN SEUDUN LYHYT HISTORIA 
 
Historia ennen vuotta 1917 
Hyvinkään seudun tunnettu historia alkaa 
vuodesta 1495. Ensimmäiset kylät olivat Ri-
dasjärvi, Kytäjä sekä Hyvinkäänkylä, jossa 
asuivat vanhimpien lähteiden mukaan Jussi 
Laurinpoika ja hänen Tukholmasta kotoi-
sin oleva vaimonsa. Hyvinkään Hopeavuo-
rella kokeiltiin 1500-1600 -luvuilla kaivostoi-
mintaa, mutta muutoin seudun tärkein elin-
keino oli maatalous. 
 
Helsinki-Hämeenlinna -maantie kulki vuosi-
satojen ajan Hyvinkäänkylän läpi. Kylässä si-
jaitsi tunnettu majatalo, Puolimatkan krouvi. 
Nykyisen kaupungin kehittymiseen vaikutti 
ratkaisevasti vuonna 1862  valmistunut Hel-
sinki-Hämeenlinna -rautatie. Hyvinkäästä 
tuli risteysasema 10 vuotta myöhemmin, kun 
rautatie Hankoon valmistui. Aseman seu-
dulle alkoi kehittyä uutta asutusta, ja Hyvin-
kään harjumaille tuli kesäloman viettäjiä. 
Hyvinkäällä vaikutti myös moni tunnettu tai-
teilija, kuten Helene Schjerfbeck, Tyko 
Sallinen ja Yrjö Saarinen. 
 
Lähiseudun kartanot, Erkylä ja Kytäjä, vai-
kuttivat merkittävästi Hyvinkään kehittymi-
seen. Ossian Donner aloitti kehräämö- ja 
kutomotoiminnan vuonna 1892, ja muuta-
massa vuosikymmenessä Hyvinkäästä tuli te-
ollisuustaajama tehtaan kasvettua tuhansien 
ihmisten työpaikaksi. 
 
Historia vuodesta 1917 
Uudenmaan ja Hämeen rajalla sijainnut Hy-
vinkää itsenäistyi omaksi kunnaksi ja liittyi 
osaksi Uuttamaata vuonna 1917. Keisarival-
lan kaatumisen jälkeen Suomessa vuonna 
1917 alkaneet levottomuudet levisivät myös 
Hyvinkäälle. Vasemmistolaiset perustivat 
punakaartin ja oikeistolaisesti ajattelevat Hy-
vinkään Suojeluskunnan. Kapinan ja vallan-
kaappauksen päivänä 28. tammikuuta 1918 
seisautettiin Hyvinkään Villatehdas, ja puna-
kaarti aloitti murhateot. Tammi-helmi-
kuussa 1918 murhattiin 15 hyvinkääläistä, 
joista kellään ei ollut poliittista taustaa. 

Vapaussodan aikainen Hyvinkään taistelu 
käytiin 19. – 21. huhtikuuta. Helsingin suun-
nasta edenneet Saksan Itämeren -divisioo-
nan joukot valtasivat paikkakunnan sitä kol-
men kuukauden ajan hallussaan pitäneiltä 
punaisilta. Saksalaiset hyökkäsivät Hyvin-
käälle kolmesta eri suunnasta: Klaukkalan ja 
Nurmijärven suunnasta Hangon radan 
kautta sekä Tuusulan maantietä ja päärataa 
pitkin. Saksalaisia osallistui taisteluihin noin 
3 000 ja punakaartilaisia 300-500. Taiste-
luissa kaatuneista saksalaisista sotilaista 15 
haudattiin rautatieaseman puistoon. Heidän 
haudalleen pystytettiin muistomerkki 
21.4.1921 Hyvinkään vapautuspäivän 
21.4.1918 muistoksi. 
 
Aseman seudulla sijaitseva yhdyskunta oli 
vuodesta 1926 kauppala. Paikkakunta kärsi 
raskaasti talvisodan pommituksista. Välirau-
han aikana rakennettu Hyvinkään lento-
kenttä tarjosi paikkakunnalle suojaa jatkoso-
dan aikana. Sodan jälkeen, Helsinki-Malmin 
lentoaseman ollessa liittoutuneiden valvon-
takomission käytössä, Hyvinkään lento-
kenttä toimi jonkin aikaa Suomen päälento-
asemana. 
 
Toisen maailmansodan jälkeen jälleenraken-
nus ja Karjalasta saapuneiden evakoiden 
asuttaminen paikkakunnalle vilkastuttivat 
kauppalan ja maalaiskunnan toimintaa. 
Vuonna 1960 kauppalasta tuli kaupunki. 
Maalaiskunta liittyi kaupunkiin vuonna 
1969. Viime vuosikymmeninä Hyvinkää on 
muuttunut teollisuuspaikkakunnasta entistä 
monipuolisemmaksi työ- ja asuinpaikkakun-
naksi. Hyvinkään nykyinen asukasmäärä on 
noin 47 000. 
 

Juhani Virtanen 
 
Lähteet: Hyvinkään kaupungin historia ja 
Hyvinkään Suojeluskunnan historia 

  



 
 

 

RAUTATEISTÄ VAPAUSSODASSA 
 
 

äytyämme laskemassa kukat Ruth 
Munkin haudalle Hausjärvellä, vie-
railimme Hyvinkään rautatiemuse-

ossa. Mielenkiintoinen museo yllytti kirjoit-
tamaan junien merkityksestä Suomen va-
paussodassa.  
 
Juna oli pääosassa vapaussodan tapahtu-
missa. Vähäiset maantiet olivat lumen tukki-
mia ja vesireitit jäässä, joten ainoaksi tehok-
kaaksi kuljetusreitiksi jäi rataverkko.  
 
Vallankumoukselliset saivat hyvän alun Suo-
men valloituksessa saamalla sodan alkupäi-
vinä hallintaansa tiheän rataverkon ja 95 % 
rautatiekalustosta. Hallituksen joukoille jäi 
viisi prosenttia kalustosta ja lisäksi veturit 
olivat enimmäkseen kevyttä mallia. Kaluston 
huollolle välttämättömät konepajatkin sijait-
sivat Etelä-Suomessa. Hallituksen joukkojen 
ainoa merkittävä konepaja oli Vaasassa, ja 
sekin oli suunniteltu pääasiassa vaunujen 
korjauksiin. Konepajojen merkitys korostui 
entisestään punaisten rakentaessa parikym-
mentä panssaroitua ja konekivääreillä sekä 
tykeillä varustettua junaa. Venäläiset lähetti-
vät neljä panssarijunaa lisää, joten ylivoima 
hallituksen joukkoihin nähden oli melkoi-
nen, sillä heillä oli vain muutama hirsillä ja 
tiilillä vahvistettu aseistettu juna käytössä. 
Ahvolan rintamalla toiminut näin improvi-
soitu ”Karjalan pelastaja” osoittautui kylläkin 
varsin tehokkaaksi. 
 
Vapaussotaan liittyy monia sattumuksia ja 
läheltä piti tilanteita, jotka olisivat muutta-
neet sodan kulkua, jos arpa olisi langennut 
toisin. Vaikka sodan alussa edellä kuvatut 
seikat suosivat valloittajia, tapahtui Vilppu-
lassa viime hetken pelastus. Matti Lauri-
lan johtamat suojeluskuntajoukot ajoivat ju-
nalla Haapamäeltä kohti etelää  ja tiedustel-
tuaan olosuhteita radan varrella päättivät 
asettua puolustukseen Vilppulan rautatie- ja 
maantiesillan kohdalle vesistöesteen taakse. 
Jo seuraavana päivänä 2.2.1918 saapuivat yli-
voimaiset eversti Svetšnikovin johtamat 
joukot junalla Tampereelta edetäkseen Tor-
nioon asti. Harvalukuisten puolustajien 

rintama oli kuitenkin murtumaton. Jo Haa-
pamäen risteysaseman valloituskin olisi ollut 
Svetšnikoville tärkeä voitto, sillä sieltä Piek-
sämäelle vasta 15.1.1918 valmistunut poikit-
taisrata mahdollisti huoltoyhteydet Itä-Suo-
meen ollen hallituksen joukoille tärkein rata-
osuus. Tämä korvaamaton huoltoyhteys oli 
valmistunut niin viime hetkellä, että sitä jou-
duttiin ratapenkereiden osalta jatkuvasti 
paikkailemaan.  
 
Karjalassa jääkäri Veikko Läheniemi tu-
hosi 26.1.1918 Vuoksen ylittävän Kiviniemen 
rautatiesillan ja johti puolustustaistelua yli-
voimaisia venäläisiä joukkoja vastaan niin te-
hokkaasti, että heidän hyökkäyksensä pysäh-
tyi Rautuun. Näin Läheniemi esti vihollisen 
etenemisen rataa pitkin Ahvolan puolusta-
jien selustaan pelastaen näin koko Karjalan 
rintaman.  
 

 
Venäläisten Suomeen lähettämä panssarijuna – 
Valok. Wikipedia 
 
Vaikka hallituksen joukoilla oli vähän vaunuja 
ja vetureita, he pystyivät käyttämään niitä ku-
rinalaisemmin kuin kapinalliset. Junien käyt-
töä valvottiin tarkasti, ja vain ylipäällikön esi-
kunta ja armeijoiden komentajien esikunnat 
saivat käyttää junanvaunuja esikunta- ja ma-
joitustiloina. Vallankumouksellisilla vaunuja 
sitoutui suuret määrät majoitustiloiksi ja ju-
nien käyttö oli kuritonta, jolloin muutenkin al-
keellinen huolto vaikeutui entisestään. Pans-
sarijunat aiheuttivat hallituksen joukoille 
paljon tappioita esimerkiksi Orivedellä, 
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Ahvolassa, Lempäälässä ja Lahdessa, jossa 
panssarijuna tulitti viikon ajan kaupunkia. 
Pietarin – Viipurin -rata oli vallankumouk-
sellisten huollon avain, koska Lenin tuki kai-
kin käytettävissään olevin keinoin vallan-
kaappausyritystä Suomessa lähettäen jouk-
koja, aseita, ammuksia ja ruokaa. Sodan lo-
pulla useat kapinalliset pakenivat rataa pit-
kin Pietariin, muiden muassa Kaljunen oi-
kein venäläisellä panssarijunalla. 
 
Saksalaisetkin törmäsivät kalustopulaan 
Hangossa. Heidän haltuunsa ei jäänyt yhtään 
veturia, joten rataa pitkin lähdettiin etene-
mään resiinoilla ja hevosten vetämillä rauta-
tievaunuilla. Myöhemmin saksalaiset saivat 
vallattua punaisilta kalustoa. Aikanaan tal-
lennetussa filmissä saksalaiset käyvät valtaa-
mallaan panssaroidulla junalla puhdista-
massa Hanko – Hyvinkää -rataa. 
 

 
Vapaussodan aikainen junanvaunu Hyvinkään 
Rautatiemuseossa – Valok. NS 
 
Joskin ratojen sijainti määritteli tärkeimmät 
taistelupaikat, oli sodan ratkaisun kannalta 
oleellista Mannerheimin esikunnan kyky 
organisoida eri rintamilla ratkaisuun johta-
neet ratojen ulkopuolelta tapahtuneet saar-
rostukset, jotka johtivat Tampereen ja Viipu-
rin vapauttamisiin. Tampere oli luonnollinen 
painopiste, koska rautateiden kapasiteetti 
riitti huollon järjestämiseen Pohjanmaan ja 
Tampereen välille. Karjalan rintamalla ei oi-
kein ymmärretty päämajan niukkaa tukea, 
mutta voimien hajottaminen kahdelle rinta-
malle olisi ollut suuri virhe. Mannerheim 

arvioi aivan oikein Karjalan armeijan kesto-
kyvyn ja ohjasi juuri ja juuri riittävän määrän 
huollon kapasiteetista Sihvon joukoille. 
Tampere piti vapauttaa mahdollisimman no-
peasti, jotta sieltä saadun rautatiekaluston ja 
sotatoimesta irroitettavien joukkojen avulla, 
voitiin tehokkaasti rientää karjalaisten 
avuksi.  
 
Joukkojen siirrot Karjalaan toteutettiinkin 
erityisellä tehokkuudella. Tampereelta oli 
saatu 28 veturia ja 300 vaunua aikaisemman 
kaluston lisäksi, joten kaluston määrä ei enää 
ollut esteenä Karjalan armeijan huollon jär-
jestämiseksi. Siirtokuljetuksia kuitenkin ra-
joitti yksiraiteisen rataverkon ohituspaikko-
jen lyhyys, niille kun mahtui vain 14 vaunua. 
Ongelma ratkaistiin ajamalla junilla vain 
itään päin viiden päivän ajan. Tämä yksisuun-
tainen liikenne mahdollisti 40 vaunun mittai-
set junat, joita yksi veturi veti ja kaksi työnsi. 
Näin voitiin viidessä päivässä kuljettaa Tam-
pereelta, Vaasasta ja Savosta 20 000 miestä 
tykistöineen ja kuormastoineen Kannakselle. 
Kun junat veivät joukot hajautetusti Antrean, 
Hiitolan, Inkilän, Sairalan, Koljolan, Jääsken 
ja Imatran asemille, ei vastustajalla ollut aa-
vistustakaan nopeasti seuraavasta hyökkäyk-
sestä.   
 
Karjalan armeijaa ei olisi voitu huoltaa huo-
mattavan suurilla etäisyyksillä millään 
muulla keinoin kuin junilla. Niin suuri 
joukko tarvitsi suuren määrän ruokaa, hei-
nää, ammuksia, ja paluukuljetuksina lähetet-
tiin haavoittuneita ja kaatuneita.  
 
Rautatiet näyttelivät suurta osaa Suomen toi-
pumisessa sodan jälkeen. Ensin jouduttiin 
korjaamaan suuri määrä siltoja, kalustoa ja 
asemia kapinallisten hävitettyä niitä käske-
tysti ja järjestelmällisesti ympäri Etelä-Suo-
mea. Polvilleen lyöty kansakunta pystyi täs-
säkin suhteessa suoranaiseen ihmeeseen pa-
lauttaessaan monien vaikeuksien keskellä 
rautatiet jälleenrakennuksen tehokkaaksi 
työkaluksi.  
 

Jyrki Uutela  

  



 
 

 

LOTTA-PATSAS ”SOTA JA RAKKAUS” 
 

otta Svärd -järjestön työn kunniaksi 
tehty patsas ”Sota ja rakkaus” julkis-
tettiin kesällä 2018 Mäntyharjussa 

Taidekeskus Salmelassa. Patsas oli siellä siitä 
lähtien väliaikaissäilytyksessä, kunnes ke-
sällä 2019 se sai uuden kodin Hämeenlin-
nassa. 

Alun perin Lounais-Hämeen Lottaperinne- 
yhdistys ja Forssan Lions Club halusivat pys-
tyttää Lotta Svärd -patsaan Forssan torin lai-
taan, jossa lotat olivat aktiivisesti toimineet. 
Nykyinen teatteritalo on lottien osittain ra-
hoittama entinen suojeluskuntatalo, jossa ai-
koinaan toimi myös lottakahvila ja -ravintola 
samoin kuin linja-autoasemalla. Forssan kau-
punginhallitus torppasi kuitenkin hankkeen 
erityisesti sosialidemokraatti Minna Linto-
sen käynnistämän some-kohun seurauksena. 
Lintonen totesi: ”Forssa on työläiskaupunki ja 
täällä on ollut erittäin vahva vasemmiston 
kannatus. Jos me pystytettäisiin tänne suoje-
luskunnan  henkeen vannoneiden Lotta Svärd 
-patsas, niin olisihan se aika erikoista.” 

Myös Helsinki, Riihimäki, Lahti ja Rovaniemi 
osoittivat sittemmin kiinnostusta patsasta 
kohtaan, mutta hankkeet eivät edenneet. Hä-
meenlinnassa patsashankkeen laittoi liik-
keelle yhdistyksemme jäsen, kokoomuksen 
kaupunginvaltuutettu Antti Ahonen. Myös 
Hämeenlinnassa hanke herätti monia mielipi-
teitä. Hämeen sanomien mukaan eräs kau-
punginvaltuutettu kiteytti keskustelun seu-
raavasti: ”Oikeisto kannattaa patsasta, koska 
lotat olivat patriootteja. Vasemmisto vastus-
taa, koska lotat liittyivät valkoisiin. Ja kes-
kusta kannattaa, koska patsaassa on hevo-
nen.” Hämeenlinnan kaupunginhallitus lu-
pautui lopulta ottamaan patsaan vastaan, ja 
kaupunginvaltuusto merkitsi päätöksen yksi-
mielisesti tiedoksi. 

Patsas paljastettiin Hämeenlinnan Kumppa-
nuustalon edustalla Pikkutorinkujalla 
16.6.2019 osana Karjalan Liiton Karjalaisten 
kesäjuhlien ohjelmaa. Paljastajana toimi ai-
kaisempi puolustusministeri ja maaherra 

Anneli Taina. Tilaisuudessa kuultiin vii-
meisen Mannerheim-ristin ritarin Tuomas 
Gerdtin sekä tasavallan presidentin puoli-
son, rouva Jenni Haukion tervehdykset. 
Hämeenlinnan Mieskuoro esitti tilaisuu-
dessa isänmaallisia lauluja kuoronjohtaja 
Anneli Julénin johdolla,  ja  Lotta-patsas  
Hämeenlinnaan -valtuuskunnan puheenjoh-
taja Antti Ahonen sekä varapuheenjohtaja 
Hanna Puntila ojensivat Hämeenlinnan 
kaupungin edustajille, kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Sari Rautiolle ja apulaiskau-
punginjohtaja Juha Isosuolle, patsaan lah-
jakirjan. Karjalan Liiton puheenjohtaja 
Pertti Hakanen haastatteli tilaisuudessa 
kuvanveistäjä Tiina Torkkelia lotta-pat-
saan taustoista ja merkityksestä. Puolustus-
voimat kunnioitti tilaisuutta lähettämällä pai-
kalle Parolan Panssariprikaatin lippuvartion. 
Tilaisuudessa oli myös reserviläis- ja perinne-
järjestöjen lippulinna. 
 
Patsaan jalustaan on kaiverrettu pikku-lottien 
tunnuslause: ”Kunnioita menneisyyttä, usko 
tulevaisuuteen”. Siihen on helppo yhtyä. 
 

Nina Schleifer 
 

 
Patsaan vieressä hankkeen puuhamies Antti Aho-
nen, sekä reserviläis- ja perinnejärjestöjen lippu-
linnassa mukana olleet Jyrki Uutela yhdistyk-
semme lipun kanssa ja Suomen lippua kantanut 
Jukka Rusila. – Valok. NS 

L 
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POHJAN POIKA HANNES OKSMAN 
 
 

annes Oksman syntyi Leppävirralla 
16.6.1903 ja otti 14-vuotiaana osaa 
Suomen vapaussotaan Pohjois-Sa-

von rykmentin mukana. Hän oli kolmen po-
jan veljessarjasta vanhin ja jäänyt isättö-
mäksi jo 6-vuotiaana. Yhdessä äitinsä ja kah-
den nuoremman veljensä kanssa hän viljeli 
pientä maatilaa ja hankki lisäansioita toimi-
malla lämmittäjänä Leppävirtojen kautta 
purjehtivilla sisävesihöyrylaivoilla. 
 

 
Ratsulähetti, rakuuna Hannes Oksman  
– Valok. Leppävirran kotiseutumuseo 
 
Hans Kalmin joululahja  
23.12.1918 
Joulukuussa 1918 hän luki lehdestä Hans 
Kalmin vetoomuksen värväytyä vapaaeh-
toiseksi sotilaaksi Viron vapaussotaan. Lem-
pyyn Salmisen asemalla hän astui junaan ja 
matkusti Helsinkiin ilmoittautumaan 

Vanhalla Ylioppilastalolla sijainneeseen Vi-
ron Avustamisen Päätoimikuntaan ja tuli hy-
väksytyksi mukaan Pohjan Poikien perustet-
tavaan rykmenttiin. Majoituspaikka sijaitsi 
Liisankadulla olleilla Uudenmaan kasar-
meilla. 
 
Tallinna 12.1.-19.1.1919 
Sunnuntaiaamuna 12.1.1919 hän sai käskyn 
siirtyä etujoukon mukana Katajanokan laiva-
rantaan. Rykmentin I pataljoona, ambulanssi 
(ensihoitojoukkue) ja tiedonanto-osasto (tie-
dustelujoukkue), johon hän kuului, siirtyi 
jäänmurtaja Wäinämöisellä Tallinnaan, 
jonne saavuttiin vielä saman iltapäivän ai-
kana. Laivarannassa oli Pohjan Poikia vas-
taanottamassa silloinen korkea virolainen 
valtio- ja sotilasjohto - pääministeri Kons-
tantin Päts ja armeijan ylipäällikkö, eversti 
Johan Laidoner. Samana iltana oli Estonia 
teatterissa juhlavastaanotto, johon saatiin 
tieto siitä, että samana päivänä I Suomalai-
nen Vapaajoukko oli valloittanut Rakveren 
kaupungin. Tämä nostatti Pohjan Pojissa 
suuren isänmaallisen innostuksen ja rehvak-
kaan sotilaallisen hengen. 
 
Viikko Tallinnassa kului kasarmimajoituk-
sessa Livan kasarmeilla sisä- ja vartiopalve-
lusta tehden ja odottaen rykmentin II patal-
joonan saapumista Suomesta. Iltalomilla va-
paaehtoisilla oli mahdollisuus vierailla va-
paanäytöksissä Estonia-teatterissa, jossa esi-
tettiin Guiseppe Verdin La Traviata -ooppe-
raa. 
 
Tapa 20.1.1919 matka etelä- 
rintamalle 
Tammikuun loppupuolella rykmentin tultua 
määrävahvuiseksi se siirrettiin Tapaan, jossa 
se harjoitteli kahden pataljoonan vahvuu-
della täysimittaista rintamahyökkäystä ja 
rynnäköintiä puolustusasemiin. Myös Poh-
jan Poikien tykistöpatteri oli saatu perustet-
tua, ja se tuki hyökkäystä. Tämän jälkeen 
matka jatkui kohti Tartoa ja Viron etelärinta-
maa, jonne aktiiviset sotatapahtumat olivat 
siirtyneet. 

H 



 
 

 

Välipysähdys Tartossa 
Ylenpalttiset juhlallisuudet jatkuivat ryk-
mentin saavuttua Tartoon, jonka Tarton Suo-
jelupataljoona oli vain vähän aiemmin va-
pauttanut punaisista, ja heidän kunniakseen 
järjestettiin iltajuhlia. Monet rykmentin up-
seerit majoittuivat paikallisten merkkihenki-
löiden kodeissa ja saivat osakseen ylenpalt-
tista suosiota. 
 
Näistä lähtökohdista rykmentti lastattiin 
29.1.1919 kolmeen junaan, ja se lähti mars-
sille kohti Sangastea. Matkalla etelään en-
simmäisenä ajavasta junasta, jossa Hannek-
sen joukkue ratsuineen matkusti, ehtyi vetu-
rin voima jyrkässä ylämäessä, ja takana tu-
leva tykistöä kuljettanut juna ajoi ensimmäi-
sen perään. Tässä onnettomuudessa ryk-
mentin ensimmäinen kuolonuhri, vääpeli 
Johannes Marttinen, sai surmansa, ja 
monia tiedustelujoukkueen miehiä ja hevosia 
loukkaantui. 
 
Hannes oli tapahtumahetkellä nukkumassa 
junavaunun yläpunkalla ja lensi törmäyksen 
voimasta alas junan lattialle. Omien sano-
jensa mukaan hän heräsi ”melekoseen tär-
rääkseen”, jonka johdosta hän hakeutui  
sairasvaunussa olevan sairaanhoitajatar  
Kyllikki Pohjalan ensihoitoon. 
 
Lääkintäavun ja radankorjaustöiden jälkeen 
matka pääsi jatkumaan, ja iltaan mennessä 
saavuttiin Sangasten asemalle. 
 
Pajun taistelu 31.1.1919 
 

 
Pohjan Pojat Sangasten (Tsirguliinan) asemalla 
31.1.1919 valmistautumassa Pajun kartanon 
valtaukseen – Valok. Eesti Sõjamuuseum 

Asemalla purkauduttiin junasta ulos, ja huol-
totoimenpiteiden jälkeen lähdettiin jalka-
marssille kohti Soorun (Gut Söörhof) ris-
teystä, jossa oli tarkoitus siirtyä hyökkäys-
ryhmitykseen. Rykmentin I pataljoona tykis-
tön tukemana oli saanut tehtäväkseen hyö-
kätä kohti Pajun kartanoa (Luhde Grosshof), 
jossa oli Valgan kaupungin pohjoispuolelle 
varustellut puolustusasemat, joissa II Latvia-
lainen Tarkka-ampujarykmentti (jalkaväki-
rykmentti) oli linnoittautunut vahvoihin 
puolustusasemiin. Hyökkäystä tuki Tarton 
suojelupataljoona ja Kuperjanovin sissipatal-
joona rautatien suunnassa panssarijunien 
kanssa Pohjan Poikien II pataljoonan hyökä-
tessä idempänä ja katkaistessa Valgasta 
kaakkoon Koikkülan suuntaan johtavat 
kulku-urat. 
 

 
Valgan valtaus 31.1.-1.2.1919, opastaulu Pajun 
kartanon pihalla – Valok. Jari Oksman 
 

 
Pajun taistelu 31.1.1919. - Kartta Jukka I. Mattila 
 
Hyökkäys oli menestys ja se aukaisi tien Val-
gan kaupunkiin, joka oli tärkeä eteläinen ris-
teysasema. Kaupunkiin saavuttiin seuraa-
vana päivänä 1.2.1919. Täällä Pohjan Pojat 
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asettuivat taas kasarmimajoitukseen ja aloit-
tivat vartiopalveluksen. 
 
Valgan valtausparaati 6.2.1919 
6.2.1919 pidettiin kaupungin valtausparaati, 
ja joukot tarkastanut etelärintaman komen-
taja, kenraali Martin Wetzer palkitsi Han-
neksen taistelukentällä osoitetusta rohkeu-
desta kahden muun sotilaan tavoin hopeakel-
lolla. Muut palkitut olivat vänrikki Karl 
Dahlman ja rakuuna Väino Botman. 
 
Valgassa rykmentin ratsulähettiosasto (vies-
tijoukkue) muodostettiin täyteen vahvuu-
teensa, ja Hannes siirtyi tiedustelujoukku-
eesta siihen. 
 

 
Pohjan Poikien esikunta Valgassa sijaitsi tässä 
nykyisellä Kuperjanov-kadulla sijaitsevassa ta-
lossa vuonna 1919 – Valok. Jari Oksman 
 
Koikkülan taistelu 15.2.1919 
Rykmentin I pataljoona sai käskyn lähteä 
kohti Koikkülaa, jossa Pajusta karkotettu lat-
vialainen rykmentti oli uusissa asemissa. Toi-
nen pataljoona jäi tässä vaiheessa vielä va-
rusväeksi Valgaan. 15.2.1919 päätti Kalm 
suorittaa koukkausliikkeen Koikkülan karta-
noon linnoittautuneen vihollisen selustaan. 
Koukkaavan osaston muodostaneet 1. ja 3. 
komppania lähtivät kiertämään Karulan 

kautta vihollisen selustaan. Tätä osastoa johti 
I pataljoonan komentaja luutnantti Erkki 
Hannula. 
 
Hannulan lähettämän ratsulähetin piti tulla 
ilmoittamaan Bikissa (Lutsu) sijaitsevaan pa-
taljoonan komentopaikkaan, koska edellä 
mainitut yksiköt olisivat hyökkäysasemissa, 
jotta Bikissa ollut 2. komppania voisi liittyä 
yhdenaikaiseen rintamahyökkäykseen. Lä-
hetti oli saanut käskyn ratsastaa suoraan ly-
hintä reittiä Koikkülan pohjoispuolella sijait-
sevaan Bikin taloon. Matkalla olisi kuljettava 
myös vihollisalueen halki. Jostain kumman 
syystä lähetti lähti kuitenkin kiertämään sa-
maa pitkää koukkausreittiä, jota oltiin mars-
sittu yön aikana, viipyen matkalla kohtuutto-
man kauan.  
 
Eversti Kalm alkoi aamun jo vähitellen saras-
taessa huolestua koukkaavan osaston tilan-
teesta - tietoa siitä oliko se saavuttanut ta-
voitteensa ei saatu. Hän kysyi paikallaole-
vista esikunnan läheteistä vapaaehtoista, 
jonka tulisi ratsastaa suoraan eturintamalin-
jan läpi ottamaan selkoa koukkaavan osaston 
tilanteesta vihollisen selustassa ja viemään 
lopullinen hyökkäyskäsky perille. 
 
Tässä yhteydessä Hannes ilmoittautui vapaa-
ehtoiseksi ja sai Kalmilta tarkat ohjeet vaaral-
liseen tehtävään. Ohitettuaan oman etuvar-
tioaseman hän oli yksin vihollisen alueella. 
Pimeässä yössä mutkaisia metsätietä ratsas-
taessaan hän eräässä tienristeyksessä kohtasi 
vihollisen sivusta-varmistusaseman ja sai 
vastaansa konekiväärin ja käsiaseiden tu-
liryöpyn, joka haavoitti häntä päähän. Sa-
malla hänen hevosensa haavoittui niin vaike-
asti, että se jouduttiin myöhemmin lopetta-
maan. Tästä huolimatta hän jatkoi ratsastus-
taan ja löysi koukkaavat komppaniat ja luut-
nantti Hannulan, jolle antoi Kalmin lopulli-
sen aikataulun yhdenaikaisesta hyök-
käysestä. 
 
Tämän seurauksena pataljoonan kaikki 
kolme komppaniaa - tuettuina kahdella ty-
killä - hyökkäsi samanaikaisesti kohti 
Koikkülaa ja vasta silloin täysin yllätetty vi-
hollinen tajusi olevansa saarrostettu kaikista 
suunnista. Tämän seurauksena se hylkäsi 



 
 

 

asemansa ja pakeni sekavassa järjestyksessä 
etelään levittyville laajoille suoalueille. 
 
Ne vihollisen osastot, jotka yrittivät paeta 
maan- ja rautatietä pitkin kaakkoon Laa-
nemetsän suuntaan, saivat osakseen mel-
koista ristitulta ja kärsivät suuria tappioita. 
Koukkaava 3. komppania oli näet katkaissut 
rautatien selustassa Pugarin aseman koh-
dalla. II Latvialainen Tarkka-ampujaryk-
mentti, joka vielä Valgasta onnistui vetäyty-
mään melko hyvässä järjestyksessä, lyötiin 
nyt toistamiseen hajalle, ja se menetti täysin 
taistelukykynsä. 
 
Voidaan sanoa, että Hannulan lähettämä, 
"eksynyt" lähetti aiheutti vakavan riskin 
suunnitelman onnistumiselle, mutta Han-
neksen tekemä urotyö mahdollisti operaation 
loppuun viemisen ja taistelua seuranneen no-
pean menestyksen. Kalm luonnehti taistelua 
muistelmissaan helpoksi: "se vaati vain 
kaksi kuolonuhria ja pienen ja urhoollisen 
ratsulähetin Hannes Oksmanin haavoittu-
misen kuolettavasti.” 
 
Tarton haavaklinikka  
16.2.-6.3.1919 
Loukkaantunut Hannes siirrettiin hoitoon 
Tarton haavaklinikalle, jossa sairaanhoitaja-
tar Pohjala tapasi hänet viimeisenä suomalai-
sena. Hannes kertoi hänelle ja Kalmin esi-
kunnasta tulleelle upseerille jännittävästä öi-
sestä ratsastuksestaan ja oli helpottunut siitä, 
että Kalm oli saanut tiedon siitä, että hän oli 
täyttänyt tehtävänsä loppuun saakka haa-
voittumisesta huolimatta. Hän suri kuollutta 
ratsuaan, jota oli hoitanut jo yli kuukauden 
päivät. Esikunnan upseeri lohdutti häntä ker-
tomalla, että Kalm oli luvannut hänelle uu-
den ratsun, kun hän vain paranee ja pääsee 
palaamaan takaisin riviin. 
 
Nämä olivat niitä viimeisiä lohdun sanoja, 
jotka helpottivat vähän vakavasti loukkaan-
tuneen pojan koti-ikävää ja kovia kipuja hä-
nen kamppaillessaan elämän ja kuoleman ra-
jamailla. Vähän tämän tapaamisen jälkeen 
hän vaipui koomaan ja nukkui pois tästä 
maailmasta 6.3.1919. Hänen kuolinsyykseen 

diagnosoitiin vaikean ampumavamman ai-
heuttama kallonmurtuma (fractura cranii). 
 
Hautajaiset Leppävirralla 
 30.3.1919  
Rakuuna Hannes Oksman haudattiin 
30.3.1919 Leppävirran sankarihautausmaalle 
ainoana Virossa kaatuneena leppävirtalai-
sena vapaaehtoisena. Siunauksen toimitti 
kirkkoherra Pekka Karhu. 
 
Viron vapaudenristi 26.3.1920 
26.3.1920 hänet palkittiin ensimmäisten jou-
kossa Viron II osaston 3. luokan vapauden-
ristillä, joka luovutettiin hänen äidilleen.  

 
 
Viron Vapaudenristin 
II osaston 3. luokan 
kunniamerkki henkilö-
kohtaisesta urheudesta 
- Valok. Wikipedia. 
 
 
 

Viron vapaudenristiä jaettiin vuosina 1920-
24. Suomalaisia vapaaehtoisia osallistui Vi-
ron vapaussotaan noin 3 500. Vapaudenris-
tin eri luokkia jaettiin suomalaisille taistelu-
kentällä osoitetusta urhoollisuudesta noin 
495 kappaletta. 
 
Viron Vapaudenristi (VR) perustettiin 
24.2.1919. Vapaudenristit jakaantuivat kol-
meen osastoon - sotilaallinen johtajuus (I), 
henkilökohtainen urheus (II) ja siviilissä pal-
veleminen (III) - ja kaikki jakaantuivat vielä 
kolmeen eri luokkaan. Pääosin suomalaiset 
saivat II osaston 3. luokan (VR II/3) merk-
kejä, joista neljä suomalaista Helge Elf-
gren, Einar Marttinen, Yrjö Nikkilä ja 
Hannes Oksman sai kyseisen merkin kah-
teen kertaan. Henkilökohtaisesta urheudesta 
korkeinta VR II/1 -merkkiä ei jaettu kenelle-
kään. 
 

Jari Oksman 
Kirjoittajan isoisä Onni Oksman oli 

Hannes Oksmanin toinen serkku.
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ILMAJOEN MANNERHEIM-OOPPERAN 
VIIMEISET ESITYKSET 
 

iimeistään ilmoitus Vapaussoturi-
lehden nrossa 1/2019 herätti Gustaf 
Mannerheimin elämänvaiheista 

kiinnostuneet tarkistamaan kesän ohjel-
maansa. Satumainen matkailija oli jo edelli-
senä kesänä varautunut hankkimalla liput 
kyseiseen esitykseen, vuosina 2017 ja 2018 
kun oli aina ollut myöhässä. Lippujuhlapäi-
vän jälkeisissä tunnelmissa oli sopivaa mat-
kustaa Ilmajoelle, tosin 30 asteen ympärillä 
pyörivä helle oli vähemmän mukavaa. 
 
Mannerheim-oopperan on säveltänyt Tuo-
mas Kantelinen ja libreton ovat tehneet 
Laila Hirvisaari ja tyttärensä Eve Hieta-
mies, molemmat läsnä näytöksessä. Pää-
osissa esiintyivät baritoni Waltteri To-
rikka, sopraano Johanna Rusanen-Kar-
tano ja mezzosopraano Essi Luttinen. 
Vaasan kaupunginorkesteri soitti Jonas 
Rannilan johdolla. 
 
Esitys alkoi kuvaelmalla Lähtö Louhisaa-
resta ja eteni sisarusten lapsuuden kautta 
suoraan Nikolain Ratsuväkiopistoon Pieta-
riin.  
”Korteilla metsät, maat ja Louhisaari. 
Kaupunkiosakkeet ja viljalaari. 
Meidän täytyy, täytyy nöyrtyä, nöyrtyä 
vaan.” 
”Jokainen junkkari tietää,  
että turpaan lyömisen sietää.” 
”Ja kuka tietää, ennen kuin mies lakastuu,  
hän kerran vielä rakastuu.” 
 
Oopperan jatkuessa Mannerheim on vapaa 
Herra Kaivopuiston huvilassa Helsingissä. 
Upea Johanna Rusanen-Kartanon Ida 
Onerva Lankinen hallitsee isäntänsä ar-
kea.                                                                                                   
Ida: ”Kas, kas. On juotu brandyä. Tohtori sa-
noi, ettei se sovi vatsallenne. Siitä tulee ri-
puli.”                                                                                                            
M: ”Mitä minun vatsani Idalle kuuluu.”                                                                            
I: ”Ka kenraalillakin on komentajansa.”                                                                                         
M: ”Juon mitä haluan. Ida menee nyt.”  
 

Seuraa huolenpitoa äitiyshuollosta, lapsista, 
partiolaisista, sotaan lähtevien hyvästely 
sekä harvinainen kohtaus muistella Carl Gus-
taf Johan Mannerheimia.  
”…lapseni, poikani mun. En saanut sinua sy-
liini, en hiuksia silittää.”  
”… Miksi viikate minulta rakkaimmat vie? 
Rintaan riekaleet jättää.” 
 
Illuusio vai valitettava kohtalo? 
 

 
Ida Onerva Lankinen eli Johanna Rusanen-Kartano 
näytöksen jälkeen – Valok. Heikki Hult 
 
Oopperan jälkimainingeissa kotimatkalla oli 
tilaisuus perehtyä Vapaussodan aikaisiin ta-
pahtumapaikkoihin. 
 
Ruovedellä Väärinmajan kylässä sijaitsee 
vuonna 1918 käydyn Mannisen taistelun 
muistomerkki. Siihen kiinnitetystä laatasta 
luin: ”Näillä kummuilla taistelleet ja kuo-
loon käyneet seisoivat ja kaatuivat 

V 



 
 

 

isänmaan itsenäisyyden aamuvartiona niin 
kuin Suomen miesten on aina maansa puo-
lesta seisottava ja kaaduttava.” Kotiin saa-
vuttuani otin esiin Vapaussoturi-lehden 
4/2014. Siinä oli artikkeli puheesta, jonka sil-
loinen kansanedustaja Jussi Niinistö oli 
pitänyt muistomerkillä. 
 
Vilppulan-kosken partaalla paljastettiin 
vuonna 1938 vuorineuvos Gösta Serla-
chiuksen rahoittama ja kuvanveistäjä Arvi 
Tynyksen toteuttama uljas muistomerkki. 
Mannerheim oli läsnä tilaisuudessa. Koko 

seutukunta muistomerkkeineen heijastelee 
alueilla käytyjen taistelujen merkitystä en-
nen vapaussodan ratkaisutaistelua Tampe-
reella. Näistä taisteluista on Heikki Kle-
metti kertonut marssilaulussaan Vilppulan 
urhojen muistolle, Kytösavun aukeilla 
mailla, joka vielä minun aikanani oli kansa-
koulun laulukirjassa.   
 
Matkalla kirkastui taas kappale isänmaan 
historiaa. 
 

Liisa Viranko 
  
 

 
 
 

 
 
 

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 
 
Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n syyskokous  
Pidetään tiistaina 29.10.2019 klo 18 Helsingin Väestönsuojelu- 
museossa (Siltavuorenranta 16). Kahvitarjoilu. 

 
Esityslistalla ovat sääntöjen 9. pykälän määräämät asiat: 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsen-     

maksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja 
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet 
8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja  
9. päätetään kokous 
 
Kohdan 5 yhteydessä keskustellaan hallituksen esityksestä lopettaa oman  
erillisen Vapaussodan Perintö -lehden postitus ja siirtyä järjestelmään, jossa 
yhdistyksellä on kaksi erisuuruista jäsenmaksua.   
 
Kokouksen jälkeen Hannu Lakee kertoo näkemyksiään vapaussodasta  
sotilasperinteen näyttelytoiminnassa.   
 
Hallitus 
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VAPAUSSOTIEMME HELSINGIN SEUDUN PERINNEYHDISTYS RY:N HALLITUS 
 
Puheenjohtaja Jyrki Uutela 
puh. 040 500 4906 
vapaussota.helsinki@gmail.com 
 
Jäsen Terttu Aho 
terttu.aho@pp1.inet.fi 
 
Varajäsen Anton Eskola 
anton.eskola@alumni.helsinki.fi 
 
Jäsen Auni-Leila Eulenberger 
auni-leila.eulenberger@kolumbus.fi 
 
Varajäsen Ville-Veikko Kirvesmies 
kirvesmies.schmarden27@gmail.com  
 
Jäsen Olli Korkalainen 
olli.korkalainen@gmail.com 
 
Sihteeri Juhani Laine 
juhani.laine@lnl-laki.fi 
 

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

  
 

 
VARAINHOITAJA TIEDOTTAA 
 
Yhdistyksen jäsenmaksun vuodelta 2019 on 30 euroa. Sen voi maksaa Vapaussotiemme Hel-
singin seudun perinneyhdistys ry:n tilille FI45 1299 3000 0798 81 viitenumerolla 36003.   
 
Jäsenmaksun maksutilanteen voi tarkistaa lehden takakanteen tulostetusta osoiteken-
tästä, johon on merkitty vuosiluku siltä vuodelta, jonka osalta maksu on maksettu. 
Jos merkintä on 1, 2 tai 3, on henkilö jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa. Uuden jäsenen koh-
dalla on merkintä – ja jäsenmaksu on suoritettava. Ylimääräiset kannatusjäsenmaksut ovat erit-
täin tervetulleita. 



 
 

 

 
 

TULEVAA OHJELMAA 
 
ti 24.9.  Iltaluento Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa (Döbelninkatu 2) klo 18: 

Näin syntyi Lauri Törnin legenda 
Tietokirjailija Kari Kallonen on seurannut Mannerheim-ristin ritarin ja 
Yhdysvaltain erikoisjoukkojen upseerin matkaa kolmella mantereella ja ker-
too, mitkä sotasankarin värikkäistä vaiheista sekä operaatioista ovat totta ja 
mitkä tarua. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muut kuin yhdistyksemme 
jäsenet. Luennon jälkeen halukkaat voivat kokoontua johonkin läheiseen ra-
vintolaan jatkoille keskustelemaan lisää. Ilmoittautumiset sähköpostiin  
vapaussota.helsinki@gmail.com pe 20.9. mennessä 

 
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. Omakustanteinen 
lounas 30 €.  Ilmoittautumiset pe 4.10. mennessä Sirkka Valkjärvelle 
(puh./tekstiviesti 050 432 0838). 
 

ti 29.10.   Yhdistyksen syyskokous Väestönsuojelumuseossa klo 18 
Syyskokous pidetään Väestönsuojelumuseossa (Siltavuorenranta 16), ks. 
kutsu sivulla 26. Kokouksen jälkeen Hannu Lakee kertoo näkemyksiään 
vapaussodasta sotilasperinteen näyttelytoiminnassa.  
 

su 17.11. Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä sekä kulttuurikävely-
kierros Näsin hautausmaalla 
Yhteiskuljetus bussilla (hinta n. 25 € / henkilö) lähtee Marskin patsaalta klo 
10.45. Bussikuljetus toteutuu, mikäli lähtijöitä on 25, muuten liikumme 
kimppakyydeillä. Kunnianosoitus ja kahvitilaisuus Järjestyslipuston muisto-
kivellä (Saksalantie 257) klo 12, sen jälkeen kunnianosoitus Vapaussodan 
muistomerkillä Porvoon tuomiokirkon pihalla ja opastettu kulttuurikävely-
kierros Näsin hautausmaalla, jonne on haudattu lukuisia maamme merkki-
henkilöitä (säävaraus). Omakustanteisen lounaan nautimme Porvoossa –  
tarkemmat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset Sirkka 
Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050 432 0838) pe 8.11. mennessä 

 
ti 10.12.  Pikkujoululounas sekä luento Ostrobotniassa klo 12.30:  

Berdaanista bolsevikkeihin - poimintoja Suomen itsenäisyys- 
polulta 1881-1929. 
Esitys on koottu Vapaussodan ja itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinne-
yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tikkalan yli 40 vuoden aikana kerää-
män kokoelman pohjalta, jossa pääasiassa valokuvien, postikorttien, asia- 
kirjojen ja pienesineistön avulla kerrotaan Suomen vaiheista ajanjaksolla 
Suomen sotaväen perustamisesta Vapaussodan Rintamamiesten Liiton        
perustamiseen 1929 pääasiassa sortokausien, ensimmäisen maailmansodan, 
jääkäriliikkeen ja SKP:n perustamisen kautta. Ilmoittautumiset Sirkka 
Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050 432 0838) to 5.12. mennessä 


