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Palveluspaikalta  

POSTIA KENTÄLLE 
apaussotiemme Helsingin seudun 
perinneyhdistys ry. on perustanut sti-
pendin kunniajäsenensä sotavete-

raani, majuri Olli Vuorion kunniaksi tä-
män täytettyä 100 vuotta. Stipendi voidaan 
myöntää yhdistyksen hallituksen päätöksellä 
sellaiselle henkilölle, joka on vaalinut va-
paussotiimme osallistuneitten tai muuten 
maamme vapauttamiseen myötävaikuttanei-
den muistoa, kerännyt ja tallentanut histori-
allista aineistoa vapaussodasta sekä edistä-
nyt vapaussotaan ja itsenäisyyden säilyttämi-
seen liittyviä perinteitä. 
 
Ensimmäinen stipendi myönnettiin syys-
kuun lounasluentomme yhteydessä filosofian 
tohtori Vesa Määtälle tunnustuksena hä-
nen urastaan tutkijana ja Vapaussoturi-leh-
den päätoimittajana sekä kannustukseksi tu-
leviin tutkimushankkeisiin. Stipendi oli suu-
ruudeltaan 1 000 euroa. 
 

 

Yhdistyksemme syyskokous hyväksyi viime 
lehdessämme esitellyn lehtiuudistuksen, 
jonka mukaan Vapaussodan Perintö -lehti 
postitetaan jatkossa Vapaussoturi-lehden 
liitteenä 6 euron lisämaksulla. Yhdistyksen 
jäsenmaksu vuodelta 2020 on 21 euroa. Jat-
kossa jäsen- ja lehtimaksuja ei makseta oma-
aloitteisesti, vaan lähetämme niistä erillisen 
laskun.  
 
Virallinen tiedotuskanavamme on Vapaus-
sodan Perintö -nettilehti, joka on luettavissa 
vastikkeetta sähköisessä muodossa yhdistyk-
sen verkkosivuilla www.vapaussodanperintö.fi 
Tulemme myös lähettämään sähköpostilla 
tiedotteita tapahtumista, virallisista kokouk-
sista yms., joten hallituksemme jäsenet ovat 
tehneet soittokierroksen jäsenistömme pa-
rissa päivittääksemme jäsenrekisterimme 
ajan tasalle. Ne jäsenet, joilla ei ole omaa säh-
köpostiosoitetta, pyrimme tavoittamaan 
muilla keinoin. Jos kukaan ei ole soittanut 
teille, meillä on vanhentuneet yhteystiedot. 
Ottakaa siinä tapauksessa ystävällisesti yh-
teyttä hallituksemme jäseneen Auni-Leila 
Eulenbergeriin (puh. 0400 657 688). 
 
Testataksemme sähköpostilistamme, lähe-
tämme teille hyvän joulun toivotuksen säh-
köpostilla. Jos tämä viestimme ei jouluun 
mennessä ole tullut perille, tarkistakaa ystä-
vällisesti roskapostinne. Jos viesti ei löydy 
sieltäkään,  ottakaa  yhteyttä  sähköpostiin 
vapaussota.helsinki@gmail.com, niin päivi-
tämme osoitteenne. 
 
Jatkossa teidän on mahdollista ilmoittautua 
tilaisuuksiimme puhelinsoiton ja tekstivies-
tin lisäksi myös yhdistyksemme internet-si-
vulla olevan tapahtumakohtaisen lomakkeen 
avulla. Kokeilemme tätä nyt ensimmäistä 
kertaa Tammisunnuntain juhlan yhteydessä. 
 
Toivotamme kaikille lukijoillemme hyvää 
joulua ja mitä parhainta uutta vuotta! 
 

Jyrki Uutela ja Nina Schleifer

V 
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P. E. SVINHUFVUD – ITSENÄISYYDEN TOTEUTTAJA 
JA KAHDEN KAPINAN KUKISTAJA 
 
Suomen tasavallan kolmas presidentti Pehr Evind Svinhufvud (1861-1944) oli oi-
keustaistelija, itsenäisyysmies ja kansanvallan puolustaja. Laillisuuden kunni-
oittaminen oli hänen keskeisiä periaatteitaan leimaten hänen toimintaansa niin 
eduskunnan puhemiehenä, senaattorina, pääministerinä kuin presidenttinäkin. 
Kansanvallan lukkona hän kukisti kaksi kapinaa; punaisten aseellisen vallan-
kaappauksen 1918 ja Mäntsälän kapinayrityksen 1932. 
 

hdistyksemme suuntasi 7.9.2019 
syysretkelle Luumäen Kotkaniemeen 
P. E. Svinhufvudin  kotitaloon.  Asian-

tuntijaoppaana   matkallamme oli professori 
Martti Häikiö, P. E. Svinhufvudin muis-
tosäätiön hallituksen puheenjohtaja. Tämä 
artikkeli pohjautuu Häikiön matkalla pitä-

mään alustuk-
seen sekä hänen 
kirjoihinsa ”Suo-
men leijona – 
Svinhufvud it-

senäisyysmie-
henä” ja ”14 as-
kelta Suomen it-
senäisyyteen”. 
 
”Oli synkkä ja 
myrskyinen yö 
Kreikan saaris-
tossa tammi-
kuussa 1864.” 

Näin alkoi sekä Häikiön alustus matkal-
lamme että hänen kirjansa. Haaksirikossa 
hukkui Petter Gustaf Svinhufvud, Pehr 
Evindin isä. Isoisä puolestaan ajautui vara-
rikkoon ja ampui itsensä. Vaikeista lähtökoh-
dista huolimatta nuori Svinhufvud valmistui 
lainopillisesta tiedekunnasta 25-vuotiaana. 
Turun hovioikeuden palveluksessa hän 
aloitti 1888. Hän halusi maalaistuomariksi ja 
pääsikin, mutta hänestä tuli myös poliitikko 
ja itsenäisyysmies. 
 
Siperian kautta kansakunnan  
johtoon 
Svinhufvud osallistui ensimmäisen kerran 
säätyvaltiopäiville 1894 aatelissäädyssä. 
Vuosisadan vaihteessa alkanut venäläistä-
mispolitiikka muodosti hänen poliittisen toi-
mintansa käännekohdan. Hänestä tuli tiukka 

laillisuusmies, nuorsuomalainen ja vastarin-
tajärjestö Kagaalin jäsen. Hän puolusti pro-
kuraattori Eliel Soisalon-Soinisen mur-
hannutta Lennart Hohenthalia, koska 
kyseessä oli sen hallitussuunnan vastustami-
nen, joka ”piti määränään Suomen valtiolli-
sen ja kansallisen olemuksen hävittämisen”. 
Itsenäisyyden ajaminen ja puolustaminen 
muodosti Svinhufvudin laillisuusajattelussa 
poikkeuksen; tätä oli ajettava läpi laillisuu-
den muodot väliin sivuuttaenkin. 
 
Vuoden 1905 suurlakko päättyi keisarin Mar-
raskuun manifestiin, jolla kumottiin vastoin 
Suomen lainsäädäntöjärjestystä annetut ase-
tukset. Suomeen syntyi kolme voimaryhmitty-
mää; työväestö sekä porvarillisella puolella 
myöntyväisyyslinja ja perustuslailliset. Viime-
mainittuihin lukeutui Svinhufvud. Hänet valit-
tiin nuorsuomalaisen puolueen listoilta ensim-
mäiseen yksikamariseen eduskuntaan 1907. 
 
Vaikka nuorsuomalainen puolue oli vasta 
eduskunnan kolmanneksi suurin, valittiin 
hänet yllättäen heti eduskunnan puhemie-
heksi sosialistien tuella ”vähiten pahana por-
varina” ja laillisuusmiehenä. Svinhufvudin 
perustuslaillisuutta korostavat vastauspu-
heet hallitsijan ns. valtaistuinpuheeseen ja 
uudelleen kiihtyneen venäläistämispolitiikan 
luoma epävakaus johtivat toistuviin eduskun-
nan hajotuksiin. Svinhufvud toimi kuitenkin 
puhemiehenä vuoteen 1913, jolloin vasta so-
sialistit asettivat oman ehdokkaansa ja vali-
tuksi tuli Oskari Tokoi. Svinhufvud jatkoi 
kansanedustajana. Vuoden 1913 vaalien jäl-
keen hän joutui hetkeksi politiikan sivurai-
teelle. Puhemieheksi valittiin maltillisempana 
pidetty nuorsuomalainen K. J. Ståhlberg. 
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Kun ensimmäinen maailmansota syttyi, 
Svinhufvud hoiti tuomarin virkaa Lappeen 
tuomiokunnassa ja asui 1908 hankkimallaan 
Kotkaniemen tilalla Luumäellä. Sinne hän sai 
7.10.1914 kirjeen Suomen venäläiseltä proku-
raattorilta Nikolai Kasanskilta, joka pyysi 
kopiota eräästä kihlakunnanoikeuden pöytä-
kirjasta. Svinhufvud kieltäytyi, 
koska Kasanski oli nimitetty vir-
kaansa yhdenvertaisuuslain pe-
rusteella ”eikä häntä voitu pitää 
laillisena prokuraattorina Suo-
messa”. Suomen virkoihin kun 
voitiin nimittää vain Suomen 
kansalaisia. Tästä hyvästä ken-
raalikuvernööri Seyn päätti 
erottaa Svinhufvudin. Erottami-
sestaan huolimatta Svinhufvud 
meni istumaan Luumäen kärä-
jiä, josta hänet sitten pidätettiin. 
27.11. kenraalikuvernööri mää-
räsi Svinhufvudin karkotetta-
vaksi Siperiaan ”koko siksi 
ajaksi, minkä sotatila Suo-
messa on voimassa”. Siperiasta 
Svinhufvud palasi maalis-
kuussa 1917 kansallissanka-
rina, mikä avasi hänelle tien it-
senäisyyssenaatin johtoon. 
 
Itsenäisyyssenaatti ja vapaussota 
Svinhufvudin palatessa Suomen hallituksena 
oli 26.3.1917 nimitetty Tokoin senaatti, jossa 
sosialistien ja porvarien voimasuhteet olivat 
6-6. Venäjän väliaikainen hallitus oli erotta-
nut prokuraattori Kasanskin, ja Svinhufvud 
nimitettiin hänen tilalleen 3.4.1917. 
 
Saman vuoden syksyllä Svinhufvudin suh-
tautuminen sosialisteihin muuttui. Vaikka 
sosialistit olivat tehneet hänestä monta ker-
taa eduskunnan puhemiehen, ei Svinhufvud 
voinut hyväksyä niitä omavaltaisuuksia ja 
laittomuuksia, joihin sosialistit yhdessä ve-
näläisen sotaväen kanssa syyllistyivät. Punai-
nen lehdistö hyökkäsi myös suojeluskuntia 
vastaan, vaikka Svinhufvud näki juuri niissä 
Suomen vapautusarmeijan ytimen. Marras-
kuun suurlakon aikana surmattiin 16 henki-
löä ja lakon jälkeisellä viikolla vielä 9. ”Yh-
teistyö porvarien ja sosialistien kesken on 
lakannut, kun sosialistit ovat kavaltaneet 

itsenäisyyden bolsevikeille”, kirjoitti Svin-
hufvud Kai Donnerille Tukholmaan. 
 
Svinhufvudin senaatti nimitettiin 27.11.1917. 
Eduskunta äänesti porvarillisen ja sosialisti-
sen senaattorilistan välillä ja porvarien lista 
voitti äänin 100-80. Svinhufvudin listassa oli 

6 nuorsuomalaista, 2 maalais-
liittolaista, 2 Suomalaisen 
puolueen edustajaa ja yksi 
Ruotsalaisen kansanpuolueen 
edustaja. Svinhufvud valittiin 
senaatin johtoon eli pääminis-
teriksi, koska hänet miellet-
tiin laillisuusmieheksi, joka 
on ristiriitojen yläpuolella. 
 
”Tärkein tehtävä, joka odot-
taa ensimmäistä Suomen 
Eduskunnan asettamaa se-
naattia on Suomen valtiolli-
sen itsenäisyyden turvaami-
nen”, todetaan hänen halli-
tuksensa ohjelman aluksi. 
Hallitus ryhtyikin nopeisiin 
toimiin ja antoi itsenäisyysju-
listuksen 4.12. Eduskunta hy-
väksyi 6.12. toimet itsenäisyy-
den tunnustuksen hankki-
miseksi. Tämä hyväksyttiin 

äänin 100-88. Vastaehdotuksena oli Kul-
lervo Mannerin ehdotus, jossa ”riippumat-
tomuus on koetettava toteuttaa sovinnollista 
tietä Venäjän kanssa aikaansaatavalla sopi-
muksella”. 
 
Neuvosto-Venäjän hallituksen tunnustus it-
senäisyydelle saatiin 31.12. ja virallisesti 
4.1.1918, jolloin myös Ruotsi, Ranska ja 
Saksa tunnustivat Suomen itsenäisyyden. 
Nyt Suomessa katsottiin voitavan juhlia itse-
näisyyttä. Tapahtumat maassamme kuiten-
kin kärjistyivät ja vapaussota alkoi tammi-
kuussa 1918 punaisten lähdettyä vallanot-
toon sekä kapinaan. Svinhufvud pääsi pake-
nemaan Helsingistä vasta 3.3. Hän matkusti 
ensin Berliiniin neuvottelemaan Saksan soti-
lasavusta. Vaasaan hän pääsi 24.3. Vaasan 
senaatti ei paljon puuttunut käytännön sota-
toimiin. ”Sota oli täydessä käynnissä ja sen 
hoiti Mannerheim”, muisteli Svinhufvud 
myöhemmin. 

”Kun minulle tultiin sano-
maan, että pitäisi ryhtyä 
muodostamaan uutta halli-
tusta, en olisi tahtonut mi-
tenkään ryhtyä. Olothan oli-
vat niin sekavat ja epävar-
mat, että kaikki laillinen toi-
minta näytti melkein epätoi-
voiselta. Yhdestä asiasta olin 
kuitenkin selvillä, siitä nimit-
täin, että ryssistä piti päästä 
heti irti. Nyt kun sielläkin oli 
hallitus sortunut eikä lujasta 
järjestysvallasta ollut mi-
tään tietoa, oli tilaisuus sii-
hen tullut kuin itsestään. 
Tässä mielessä ryhdyin puu-
haamaan uutta hallitusta, 
jonka pääohjelmaksi tuli it-
senäiseksi julistautuminen.” 
P. E. Svinhufvud 
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Valtionhoitajaksi 
Vapaussodan päätyttyä laillisen hallituksen 
voittoon, nimitti ns. tynkäeduskunta Svin-
hufvudin korkeimman vallan haltijaksi 18.5. 
käyttämään valtionpäämiehelle kuuluvaa 
valtaa. Hän pyrki rakentamaan yhteiskun-
nallista sovintoa armahtamalla punavankeja 
sekä mm. vahvistamalla ns. torpparilain. 
  
Hallitusmuotokysymys koitui kuitenkin hä-
nen kohtalokseen. Vaasan senaatin aikana 
hän oli kääntynyt monarkian kannalle, koska 
saksalainen kuningas merkitsisi tukea Suur-
Suomelle. 1918 Suomen ulkopolitiikka nojasi 
Saksan tukeen. Saksan romahduksen myötä 
ajatus saksalaisesta kuninkaasta muuttui 
kuitenkin loppuvuodesta 1918 mahdotto-
maksi. Svinhufvud pyysi eron joulukuussa 
1918 ja siirtyi siviilielämään. 
 
Lapuan liike ja presidenttiys 
Muulle Euroopalle tyypilliseen tapaa myös 
Suomessa voimistui oikeistolainen liikeh-
dintä 1920-luvun loppupuolella. Vaadittiin 
kommunismin kukistamista maanpetokselli-
sena toimintana. Esiintyi levottomuuksia, 
oman käden oikeutta ja kyydityksiä. 
 
Svinhufvud oli henkilö, joka nautti laajaa ar-
vonantoa. Niinpä presidentti Relander ni-
mitti Svinhufvudin pääministeriksi 4.7.1930. 
Ukko-Pekka nautti myös Lapuan liikkeen tu-
kea, muttei suostunut ottamaan Vihtori 
Kosolaa ministeriksi. 
 
1.-2.10.1930 pidetyissä eduskuntavaaleissa 
porvarilliset puolueet saavuttivat 2/3 enem-
mistön ja ns. kommunistilait voitiin näin hy-
väksyä määräenemmistöllä. Lapuan liikkeen 
laittomuudet huipentuivat entisen presiden-
tin ja rouva Ståhlbergin kyyditykseen. Kyydi-
tys tuomittiin laajalti ja se käytännössä taittoi  
Lapuan liikkeen vallan kasvun.  
 
Tasavallan Presidentiksi Svinhufvud valittiin 
16.2.1931. Hän voitti ratkaisevassa äänestyk-
sessä Ståhlbergin äänin 151-149. 
 
Mäntsälän kapina 
Lapuan liike teki kuitenkin vielä yhden yri-
tyksen. Paikallisena liikehdintänä alkanut 

sosiaalidemokraattisen kansanedustajan 
Mikko Erichin puheen estäminen Ohkolan 
työväentalolla sai pian Lapuan liikkeen joh-
don tuen. Suojeluskuntalaisia ja Lapuan liik-
keen kannattajia alkoi kokoontua Mäntsä-
lään. Lapualaisten johto julkaisi julistuksen, 
jossa vaadittiin hallituksen eroa ja maan po-
liittisen suunnan muuttamista. Rudolf 
Waldenia vaadittiin pääministeriksi. 
 
Svinhufvud muodosti kriisiesikunnan ja otti 
kapinan kukistamisessa johdon käsiinsä. 
2.3.1932 presidentti piti kuuluisan radiopu-
heensa.  
 
”Minä olen läpi pitkän elämäni taistellut 
lain ja oikeuden ylläpitämiseksi ja minä en 
voi sallia sitä, että laki nyt tallataan jalkojen 
alle ja kansalaiset johdetaan aseelliseen 
taisteluun toisiansa vastaan. Suojeluskunta-
laitos tulee kärsimään vastaisuudessa ar-
vaamattomia vaurioita, jos osa suojelus-
kuntalaisista nyt unohtaa valansa ja ryhtyy 
taisteluun yhteiskuntajärjestystä vastaan, 
jota he ovat vannoneet henkeen ja vereen 
asti puolustavansa. Kun nyt olen omalla 
vastuullani kenestäkään riippumatta, otta-
nut vastatakseni rauhan palauttamisesta 
maahan, kohdistuu jokainen salahanke, 
paitsi laillista järjestystä, myöskin minua 
vastaan henkilökohtaisesti”.  
Vielä presidentti lupasi, että yllyttäjiä lu-
kuun ottamatta kapinaan osallisia kotiinpa-
laajia ei uhkaa rangaistus. Puheella oli suuri 
vaikutus; Mäntsälää ja Jyväskylää lukuun 
ottamatta kapinalliset palasivat koteihinsa. 
Armeija ryhtyi saartamaan jäljellä olleita 
kapinakeskuksia, joista viimeisenä taipui 
Mäntsälä. Kapinallisten sotapäiväkirjan 
viimeinen merkintä oli ”5.3.32.LOPPU”. 
 
Kapinan yllyttäjistä vankeustuomion sai 52, 
joista 32 ehdollisena. Kosola, K.M.Wallenius 
ja Walde Sario saivat avunannosta kapinaan 
9 kuukautta ehdonalaista vankeutta. Myös 
muutamia ehdottomia kuritushuonetuo-
mioita jaettiin. Suojeluskuntajärjestössä to-
teutettiin puhdistus. Lapuan liike lakkautet-
tiin, mutta sen tilalle perustettiin uutena 
puolueena Isänmaallinen Kansanliike IKL. 
Ilman Svinhufvudin päättäväisyyttä kapinan 
lopputulos olisi saattanut olla toinen. 
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Kotkaniemeen 
SDP:n mahdollisuus periä kalavelkoja koitti 
presidentinvaalissa 1937. Svinhufvud syrjäy-
tettiin ja presidentiksi valittiin Maalaisliiton 
Kyösti Kallio. Svinhufvud vetäytyi vanhem-
maksi valtiomieheksi Kotkaniemen tilalleen. 

Hän matkusti talvisodan aikana Saksaan ja 
Italiaan hankkiakseen Suomelle tukea. Hän 
vieraili jatkosodan aikana rintamilla vahvis-
tamassa joukkojen taistelutahtoa. P.E.Svin-
hufvud kuoli kotonaan helmikuun viimei-
senä päivänä 1944. 

Ari Åberg
 

 
Kuvamuistoja syysretkeltä – Valok. N.S. 
 

 
Retkeläiset Kotkaniemen talon edessä 
 

 
Oikeustaistelun  muistomerkillä  kukka-
tervehdystä suorittamassa Eeva Lampén ja 
Juhani Laine 
 
 

 
 
 

 
Kunnianosoitus Haminassa Johanneksen 
kirkon muistomerkillä, kukkia laskemassa 
Terttu Aho ja Hannu Pohjanpalo 
 

 
Kaarina Lindberg ja Martti Häikiö kunnian-
osoituksessa  P. E. Svinhufvudin haudalla 
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Tellervo Ojala ja Torsti Holvikivi kunniateh-
tävässä Vapaussodan muistomerkillä 

 
Auni-Leila Eulenberger ja Jyrki Uutela jät-
tämässä kukkatervehdystä Luumäen kir-
konmäellä vapaussodan muistomerkillä 
 

  
 

LAURI TÖRNIN TARINA – TOTTA VAI TARUA 
 
Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys ry. järjesti iltaluennon 
Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa tiistaina 24.9.2019  klo 18 teemalla ”Näin 
syntyi Lauri Törnin legenda”. Tietokirjailija Kari Kallonen on seurannut Man-
nerheim-ristin ritarin ja Yhdysvaltain erikoisjoukkojen upseerin matkaa kol-
mella mantereella ja kertoi, mitkä sotasankarin värikkäistä vaiheista sekä ope-
raatioista ovat totta ja mitkä tarua.  
 
 

annerheim-ristin ritari Lauri Tör-
nin vaiheista ja motiiveista on esi-
tetty erilaisia näkemyksiä – ja yl-

lättävää vai odotettua – jopa tämän päivän 
historiantutkijat ovat sortuneet mustamaa-
laamaan sotasankarin mainetta. Törni oli 
erittäin epäpoliittinen henkilö, poikkeuksel-
linen sotilas ja johtamistaidoiltaan erinomai-
nen, niin sodan kuin rauhan aikana. Tästä 
ovat todistuksensa antaneet muun muassa 
Törnin myöhemmät, amerikkalaiset esimie-
het. Koko elämän kantavana teemana Törni 
kuitenkin kantoi kaunaa Neuvostoliitolle, 
joka oli vienyt hänen rakkaan kotikaupun-
kinsa. 
 

Lauri Allan Törni syntyi 28.5.1919, Viipurin 
Hiekan kaupunginosassa asuneen perheen 
isä Jalmari Törni oli rannikkolaivuri, äiti 
Rosa oli pitänyt omaa leikkelepuotia Viipurin 
kauppahallissa, mutta perheen kasvaessa jäi 
kotiin. Esikoispoika Unto oli menehtynyt iso-
rokkoon, lapsiluku lisääntyi pikkusisarten 
Salmen ja Kaijan myötä. Kasvatus oli kristil-
lis-isänmaallista, Jalmari oli vapaussodan ai-
kana joutunut punaisten pidättämäksikin, 
vaikka ei suoranaisesti sotaan osallistunut-
kaan. Urheiluharrastusten lisäksi Lauri Törni 
liittyi suojeluskuntapoikiin, sisaret viihtyivät 
partiossa.  
 
 
 

M 
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Perhe vaurastui, ja uudessa talossa Latokar-
tanontiellä oli peräti 16 huonetta. Niitä riitti 
vuokralaisillekin, joista eräs oli olympianyrk-
keilijä Sten Suvion veli. Suvio opetti Törniä 
nyrkkeilemään. Talon aikaisempi omistaja 
oli vaunumestari Johan Alfred Häg-
glund, jääkärikenraali Johan Woldemar 
Hägglundin isä ja puolustusvoimien ko-
mentaja Gustav Hägglundin isoisä. 
 
Talvisodan taisteluissa on kirjattu nuoren 
Lauri Törnin ensimmäiset maineteot. Patal-
joonan komentaja Matti Aarnio etsi vapaa-
ehtoista aliupseeria yhteyspartion johtajaksi. 
Yön pimeydessä alikersantti Törni kumppa-
neineen selvittikin vihollisen asemat ja saa-
pui tukikohtaan ilman, että edes omat vartio-
miehet olisivat heitä huomanneet. 
 
Kun maahan panssarivaunuineen kaivautu-
nut vihollinen oli motitettu läntisessä Leme-
tissä, ErP 18:n ruotsinkielisen 1. komppanian 
päällikkö oli sairastunut eikä joukkoa johta-
maan ollut nimittää yhtään upseeria. Aarnio 
määräsi Törnin komppanian päälliköksi. Hä-
net oli jo ilmoitettu RUK 45:n oppilaaksi, jo-
ten pataljoonaan ilmoitettiin johtajaksi tule-
van upseerikokelas Törni. Vanhemmista 
miehistä muodostetun komppanian ei us-
kottu pystyvän taistelussa siihen mihin muut. 
Törni kuitenkin johti esimerkillään miehet 
eteenpäin, kielivaikeuksista välittämättä ja 
tarpeen vaatiessa viittoen. Miehet innostui-
vat, ja Törnin maine legendaarisena taisteli-
jana alkoi kasvaa. 
 
Sotilaallisesti poikkeuksellisen lahjakkaaksi 
todettu Lauri Törni komennettiin 5.2.1940 
RUK:n kurssille Kankaanpäähän. Sota oli jo 
ohi, ja välirauha tehty hänen läpäistyään 
kurssinsa. Keväällä ja kesällä 1941 Suomi lä-
hetti pataljoonan verran miehiä saamaan 
koulutusta SS-divisioona Wikingin riveihin, 
mukana oli myös Lauri Törni. Joukossa oli 
kuitenkin liikaa upseereita. Törni tuli takai-
sin Suomeen jo alle kahden kuukauden ku-
luttua lähdöstään ja suuntasi suoraan rinta-
malle. Myöhemmin dosentit Juha Pohjo-
nen ja Oula Silvennoinen ovat väittäneet, 
että Törni palautettiin Suomeen ryyppäämi-
sen ja tappelemisen johdosta, mutta Kansal-
lisarkistosta löydetyt kirjalliset todisteet 

osoittavat 
historiantut-
kijoiden väit-
teet keksi-
tyiksi ja pe-
rättömiksi. 
 
Jatkosodassa 
Törni teki 
muun muassa 
uskaliaita tie-
dusteluretkiä 
vihollisen lin-
jojen taakse 
ja nimitettiin 
1. divisioo-
naan perustetun sissikomppanian päälli-
köksi. Kesäkuussa 1943 muodostettiin erityi-
nen desantintorjuntaosasto, ja joulukuun 3. 
päivä 1943 perustettiin virallisesti Törnin 
jääkärikomppania, Osasto Törni, jossa pal-
veli myös presidentti Mauno Koivisto. 
Lauri Törni sai maineteoistaan korkeimman 
mahdollisen kunniamerkin 9.7.1944, kun hä-
net nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi 
järjestysnumerolla 144.  Kapteeniksi sodan 
lopussa ylennetty Törni halusi lähteä vielä 
Lapin sotaan, mutta everstiluutnantti Lars 
Rönnquist ja kenraali Uno Fagernäs to-
tesivat sotimisen jo riittävän komppanialle, 
joka oli osallistunut useisiin raskaisiin taiste-
luihin. 
 
Neuvostoliittoon ei luotettu. Törni kätki 
asealiupseerinsa kanssa aseita Enon korpeen 
ja lähti tammikuussa 1945 sukellusvenemat-
kalle Saksaan saamaan koulutusta taistellak-
seen mahdollista puna-armeijan miehitystä 
vastaan. Saksassa Törnille ehdotettiin pa-
luuta Suomeen ja toimimista vakoilijana ja 
sabotaasien järjestäjänä. Törni kieltäytyi, ja 
rangaistus oli joutua rintamalle. Tämä järjes-
tely kävi hyvin, sillä Törni oli jo aikaisemmin 
päättänyt pyrkiä länsiliittoutuneiden jouk-
koihin, jonne amerikkalaisille antautunutta 
Törniä ei kuitenkaan kelpuutettu. 
 
Palattuaan Suomeen Lauri Törni joutui Val-
tiollisen poliisin kohteeksi, ja sai matkastaan 
lopulta tammikuussa 1947 tuomion maanpe-
toksesta, kuusi vuotta kuritushuonetta. Jou-
lukuun 23. päivä 1948 presidentti J. K. 
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Paasikivi armahti Törnin. Tuomio oli vie-
nyt hetkeksi Törniltä sotilasarvon, mutta 
kansalaisluottamuksen palautus toi sen ta-
kaisin. Vielä armahduksen jälkeen Törniltä 
yritettiin kuitenkin kummallisesti riistää so-
tilasarvo, mutta erikoinen episodi on kor-
keimman oikeuden jäsenen, oikeusneuvos 
Jussi Tapanin tutkimusten mukaan juridi-
sesti mitätön. 
 

 
Kari Kallonen – Valok. N.S. 
 
Siviilielämä ei tuntunut tarjoavan maineik-
kaalle sotilaalle mahdollisuuksia, joten hel-
mikuussa 1949 Törni matkusti Ruotsiin 
Marttisen miesten jalanjäljillä ja edelleen Ve-
nezuelan kautta Yhdysvaltoihin. Amerikassa 
Törnistä tuli vuorikiipeilyä, laskuvarjohyp-
pyä sekä laskettelua harrastava erikoisjouk-
kojen upseeri Larry Thorne, joka onnistui 
muun muassa Iranin Zagros-vuorille pudon-
neen tiedustelukoneen löytämisoperaatiossa. 
Hän palveli kahdesti myös Vietnamissa. Tör-
nin todenmukaisista kokemuksista Vietna-
missa kerrotaan muun muassa Robin Moo-
ren kirjoittamassa kansainvälisessä bestsel-
lerissä Vihreät baretit, samannimisessä elo-
kuvassa Törnin henkilökuvaan perustuvaa 
roolihahmoa esittää John Wayne. 
 
Lokakuussa 1965 amerikkalaisten operaatio 
Shining Brassin tarkoitus oli selvittää Laosin 
puolella kiemurrellut vietkongin sissien huol-
toreitti. Matkaan pimenevässä ja sateisessa il-
lassa lähti kaksi H-34-helikopteria, Törni oli 
vietnamilaisen miehistön kanssa varmistus-
kopterissa. Sissien käyttämä reitti löydettiin, 
mutta Törnin helikopteri ei koskaan palannut 
takaisin Kham Ducin tukikohtaan. 

 
Törni Vietamissa – Valok. Kari Kallosen kokoelma 
 
Törnin kohtalo säilyi mysteerinä vuosikym-
meniä. Viimein heinäkuussa 1999 suomalais-
amerikkalainen Joint Task Forcen 56. retki-
kunta lähti tutkimaan vihjeen perusteella 
aluetta viidakossa. Läheltä vuoren lakea löy-
dettiin helikopterin onnettomuuspaikka. 
Roottorin tunnusnumerot kertoivat lento-
aluksen olevan oikea, myös Törnin ruotsa-
laisvalmisteinen Carl Gustav -konepistooli 
löytyi ja tuotiin Suomeen. Jäännökset lähe-
tettiin Havaijille tutkimuskeskukseen, ja lo-
pulta helikopterin miehistö tunnistettiin 
DNA-testien ja aihetodisteiden avulla. Suo-
malainen sotasankari saatettiin viimeiseen 
lepoonsa sotilaallisin kunnianosoituksin Ar-
lingtonin sotilashautausmaalla Yhdysval-
loissa 26.6.2003.  
 
Palvelustiedot ja aikalaisten kertomukset an-
tavat osaltaan kuvan, millainen ihminen mai-
neikas sotasankari oikein oli. Perhe, sukulai-
set ja ystävät tunsivat hyväkäytöksisen ja lap-
sirakkaan nuoren miehen. Sodassa Lauri 
Törni oli taas vakavamielinen, ja kulki aina 
ryhmän edessä, asettuen itse vaaralle alt-
tiiksi. Yhdysvaltain armeijassa nähtiin puo-
lestaan valkoisella Alfa Romeo -urheiluau-
tolla ajava maailmanmies. 
 
Tietyssä ajankohdassa Törnin tavanneet 
muodostivat mielipiteensä, joka saattoi olla 
täysin erilainen kuin hänet myöhemmin koh-
danneilla. Ne antavat kuitenkin yhdessä ko-
konaiskuvan sotasankarista sekä sodassa että 
rauhassa - todenmukaiset kasvot miehelle, 
joka kantoi rinnassaan Mannerheim-ristiä. 
 

Kari Kallonen
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MARTIN EKSTRÖM JA NARVAN VALLOITUS 
 

aatalous- ja metsätieteiden tohtori 
Jaakko Heinämäki kertoi tiistaina 
8.10.2019 Martin Ekströmin joh-

taman I suomalaisen vapaajoukon vaiheista 
Viron vapaussodassa, josta tänä vuonna on 
tullut kuluneeksi 100 vuotta. 
 
Martin Ekström 
Martin Ekström syntyi Taalainmaalla 
vuonna 1887 ja kuoli Helsingissä 1954. Ek-
ström oli varreltaan pienikokoinen mutta 
henkisesti mittaansa suurempi. Kerrotaan, 
että hän oli ekstrovertti, hyvä tanssija ja miel-
lyttävä – liki aatelinen – ulkonäöltään. Nuo-
rukaisena hän toimi renkinä ja teki uitto- ja 
metsätöitä, sillä uravaihtoehtoja oli niukalti 
1900-luvun alun Ruotsissa. 
 
Ekström värväytyi syksyllä 1905 armeijaan ja 
hänen ensimmäinen palveluspaikkansa oli 
Kuninkaallinen Upplandin Tykistörykmentti 
Uppsalassa. Värväyssopimus päättyi vuonna 
1908, mutta vuonna 1909 hän palasi armei-
jaan ja aliupseerikouluun. Vuonna 1911 hänet 
määrättiin Persiaan, jossa hän palveli 3 
vuotta ruotsalaisessa sotilasosastossa. Ek-
ström pärjäsi hyvin Persiassa ja pääsi muuta-
man vuoden kuluttua kapteenin vakanssille. 
Ensimmäisessä maailmansodassa 1915 -1917 
hän toimi luutnantin vakanssilla saksalais-
turkkilaisessa armeijassa, ja sai ansioistaan 
rautaristin sekä paljon kokemusta: sotaoppia 
ja kielitaitoa. Palattuaan Ruotsiin hänen soti-
lasarvonsa oli taas reservin kersantti.  
 
Suomen vapaussotaan hän hakeutui omatoi-
misesti, ja koska hän oli Saksan armeijan 
luutnantti, hänelle myönnettiin sama arvo 
myös Suomessa. Hänet määrättiin kranaa-
tinheitinyksikön päälliköksi Vaasaan. Va-
paussodan aikana hänet korotettiin kaptee-
niksi. Hän eteni Tampereelle suomalaisen 
joukko-osaston päällikkönä. Tässä joukko-
osastossa palvelivat myös tohtori Heinämäen 
isä ja Alvar Aalto. Ekström oli hyvin pidetty 
päällikkö, joka kutsui joukkojaan "mina poj-
kar". Hän taisteli Tampereen lisäksi myös 
Karjalan rintamalla, ja sodan lopussa hänet 
ylennettiin majuriksi. Vuonna 1919 hän 

taisteli Viron vapaussodassa everstiluutnant-
tina ja Viron armeijan everstinä. Ruotsin ar-
meijan kersantista oli tullut Viron armeijan 
eversti! 
 
Talvisodassa Ekström toimi everstiluutnant-
tina ruotsalaisten vapaaehtoisjoukoissa 
Lapissa, joskaan kaikki ruotsalaiset vapaaeh-
toiset ammattiupseerit eivät tunnustaneet 
hänen sotilasarvoaan ja jopa kutsuivat häntä 
nimellä herra Ekström. Jatkosodassa hän oli 
Hangon rintamalla suomalaisen ruotsinkieli-
sen rannikkopataljoona 55:n ja ryhmä Ek-
strömin komentajana. 
 

 
Martin Ekström – Valok. https://commons.wikime-
dia.org/ 
 
Viron vapaussota 
Saksalaiset joukot poistuivat Virosta marras-
kuussa 1918. Syntyi valtatyhjiö, ja Venäjän 
bolshevistinen hallitus käynnisti sotatoimet 
Viron ja koko Baltian valtaamiseksi. Marras-
kuun 22. päivänä 1918 puna-armeija valtasi 
Narvan ja eteni Rakveren kautta kohti Tallin-
naa. Etelässä puna-armeija valtasi Valgan ja 
eteni joulukuussa Tarttoon.  

M 
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Marras-joulukuun vaihteessa 1918 virolaiset 
pyysivät sotilasapua Suomesta. Valtionhoi-
taja P. E. Svinhufvud totesi, että veljeskansaa 
oli autettava, ja niin perustettiin Viron Avus-
tamisen Päätoimikunta ja myönnettiin lainaa 
20 miljoonaa markkaa. Perustettiin kaksi 
rykmenttiä, joiden päälliköiksi määrättiin 
Martin Ekström ja Hans Kalm. Ylipäälliköksi 
nimitettiin kenraalimajuri Martin Wetzer. 
Kalmin rykmentin vahvuus oli 2014 miestä ja 
Ekströmin rykmentin eli I Suomalainen Va-
paajoukon 1157 miestä, joten miesvahvuu-
tensa perusteella se oli pikemminkin vahvis-
tettu pataljoona. Ekströmin ja Kalmin suh-
teet olivat varsin viileät. Ekström jäi varjoon, 
kun Kalmin kuuluisat Pohjan Pojat ”varasti-
vat shown", totesi Heinämäki. 
 
Virolaisten joukkojen ylipäällikkönä toimi 
Johan Laidoner ja Narvan rintaman 
virolaisten joukkojen komentajana kenraali-
majuri Aleksander Tönisson. Tammikuun 
alussa 1919 virolaisten joukkojen vahvuus on 
vain noin 500 upseeria ja 7 000 sotilasta, 
mutta vuoden lopussa vahvuus oli noussut jo 
75 000:een.    Venäläisiä  oli  tuolloin  noin 
170 000. 
 

 
Jaakko Heinämäki – Valok. N.S. 
 
Narvan valtaus 
Ekströmin Suomalainen vapaajoukko laivat-
tiin ensimmäisenä jäänmurtaja Tarmolla 
30.12.2018. Ekström yritti pitkittää lähtöä, 
sillä hänen joukkonsa oli heikosti varusteltu 
ja huonosti koulutettu. Heillä oli aluksi vain 
kiväärit ja konekiväärit, ei tykistöä. Jos Ek-
ström ei olisi lähtenyt, Tallinna olisi vallattu 
muutamassa päivässä, sillä puna-armeija oli 

lähimmillään vain 20 kilometrin päässä 
sieltä. 
 
Kun ensimmäinen komppania saapui Reva-
liin (eli Tallinnaan), Ekström kirjoitti päivä-
kirjassaan: Varmt och hjärtligt mottagna, 
middag, konferenser, teater. Klockan 10 alla 
pojkar fulla, fy fan. Vastaanotto ei ollut kui-
tenkaan niin lämmin kuin Pohjan Poikien 
saama huomio pari viikkoa myöhemmin, 
sillä virolaiset oli vallannut apatia eikä us-
kottu, että taisteluja voitaisiin jatkaa. 
 
Ekström ennätti kouluttaa viikon ajan miehiä 
Tallinnassa, ja 6.1.1919 komppaniat 1 ja 2 läh-
tivät rintamalle edeten Narvaan johtavan 
tien ja rautatien suuntaan. Ekström teki viro-
laisten kanssa rohkean suunnitelman: kaksi 
komppaniaa hyökkäisi maitse kohti Narvaa 
ja 3. komppania kiertäisi vihollisen taakse 
meritse ja tekisi maihinnousun vihollisen se-
lustaan Loksassa. Suunnitelmaa pidettiin uh-
karohkeana, mutta se hyväksyttiin ja toteu-
tettiin 8. tammikuuta. Vaikka virolaisilla oli 
vain kaksi pienehköä tykkivenettä, suunni-
telma onnistui, sillä maihinnousu oli täydel-
linen yllätys puna-armeijalle ja vastarinta oli 
vähäistä. Rakvere vallattiin. Eteneminen 
kohti Narvaa jatkui ja viholliselta onnistut-
tiin saamaan taisteluissa ammuksia, aseita, 
tykkejä ja muuta varustusta. 
 
18. tammikuuta käynnistyi lopullisesti roh-
kea operaatio Narvan valtaamiseksi. Kolmas 
komppania sai vaikeimman tehtävän nousta 
maihin Narvajoen suistossa ja pitää sivusta ja 
selusta vapaana maitse lännestä eteneville 
suomalaisvirolaisille joukoille. Maihinnousu 
osoittautui vaikeaksi, koska vihollinen oli nyt 
jossain määrin varautunut operaatioon. Kai-
ken lisäksi osa miehistöstä oli kastunut ja tul-
lut merisairaaksi merimatkalla. Ekström itse 
oli maihinnousijoiden mukana mm. kanta-
massa konekivääriä maihin. Narva vallattiin 
saman päivän illansuussa. Viestiyhteydet oli-
vat tuolloin hitaita, joten ylipäällikkö Lai-
doner sai tiedon Narvan valtauksesta vasta 
seuraavan päivän iltana, joten 19. päivä jäi 
historiaan Narvan valtauspäiväksi. 630 
puna-armeijan sotilasta ja 30 upseeria van-
gittiin. Myös itse Trotski, puna-armeijan 
luoja, oli jäädä vangiksi.  
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Narvan valtaus sai runsaasti huomiota Suo-
messa ja Virossa. Muun muassa Suomen Kuva-
lehti julkaisi helmikuussa kansikuvan, jossa 
Narvan raatihuoneen edustalla oli Suomen 
lippu ja suomalainen joukko-osasto, jota johti 
majuri Eskola. – Valok. Suomen Kuvalehti 15.2.1919 
 

Narvan valtausta voidaan pitää Viron va-
paussodan käännekohtana ja merkkipaaluna 
itsenäisen Eestin synnylle. Kymmenen päi-
vän aikana puna-armeijan joukot oli työn-
netty Tallinnan liepeiltä Narvajoen taakse. 
Vaikeissa talviolosuhteissa oli tehty myös so-
tahistoriaa kahdella maihinnousulla. Viron 
vapaussota oli ainoa heimosota, joka onnistui 
ja jonka tuloksena oli itsenäinen Viro. 
Voimme vain arvailla, mikä olisi ollut sodan 
kulku, ellei Ekström joukkoineen olisi ensim-
mäisenä kiiruhtanut apuun.  

Nina Schleifer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NÄKEMYKSIÄ SOTILASPERINTEEN NÄYTTELY-    
TOIMINNASTA 
 
Hannu Lakeen esitelmä Vapaussotiemme Helsingin seudun Perinne- 
yhdistyksen syyskokouksessa 29.10.2019 
 

hdistyksemme jäsen Hannu Lakee on 
nykyisin eläkkeellä oleva vanhempi 
konstaapeli Nurmijärveltä. Hänen har-

rastuksiinsa kuuluu sotilasperinteen vaalimi-
nen. Tässä harrastuksessaan hän saanut ai-
kaan mittavan kokoelman sotilasperinteeseen 
liittyvää aineistoa, josta hän on koonnut useita 
eri aihepiiriin keskittyviä näyttelyitä yleisön 
nähtäväksi. Tähän mennessä mm. Nurmijär-
vellä on järjestetty 28 yleisölle avointa näytte-
lyä ja seuraavaksi avataan 30.11.2019 talviso-
dan 80-vuotismuistoksi näyttely ”Kolmen so-
dan poliisi” – Suomen Poliisi vapaussodasta 
jatkosotaan,  missä  Hannu Lakee on toiminut  

näyttelytyöryhmän vetäjänä. Yhdistyksemme 
syyskokouksessa saimme kuulla esitelmän 
tästä harrastuksesta hänen itsensä kertomana. 
 

 
Kiinnostuneita kuulijoita – Valok. N.S. 
 

Y 
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Sotilasperinteen näyttelytoiminnassa pyritään 
tuomaan esille perinteitä, joiden tarkoituksena 
on palauttaa mieleen isänmaamme itsenäisyy-
den historiaa ja edistää varautumista pahim-
man varalle tulevaisuudessa. Tällä on jopa yh-
teiskunnallinen tehtävä erityisesti nuorten kes-
kuudessa. Nuorten tiedot Suomen itsenäisyy-
den ajan historiassa käydyistä vapaussodista 
ovat valitettavan heikot.  
 
Näyttelytoiminta edellyttää sotilasperintee-
seen liittyvää aineistoa ja niiden kokoamista 
näyttelyksi siihen sopivassa tilassa. Toiminta 
alkoi silloisessa Nurmijärven nimismiespii-
rissä, missä suhtautuminen oli alusta lähtien 
myönteistä, jopa kannustavaa. Esimerkiksi 
verrattuna Hämeessä tapahtuneeseen sotilas-
perinnetyöhön, missä usein saattoi kohdata 
vähättelyä tietoja kerättäessä: Ei se mitään 
muista, ja jos muistaakin niin muistaa vää-
rin. Ja olisi pitänyt tehdä tätäkin aiemmin, 
nyt on myöhäistä. Tärkeä tekijä keräyksessä 
oli silloin esimerkin luominen, mikä kannus-
tavassa ilmapiirissä sai aikaan talkoohenkeä. 
Esineiden kerääminen ei ole helppoa. Aineis-
ton alkuperän suhteen on oltava tarkkana, ja 
tietojen dokumentointi on tehtävä huolelli-
sesti. Kuulopuheisiin ei voi luottaa, vaan tie-
don hankkimisessa on aina pyrittävä alkuläh-
teille. Aikajaotus unohtuu helposti, ellei niitä 
kirjata heti muistiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannu Lakee – Valok. N.S. 
 
Yleisesti keräilystä voidaan sanoa, että Suo-
messa on kaikenlaisia keräilykohteita. Keräilyn 
motivaationa voi olla pelkästään oman mieli-
hyvän tuottaminen, mutta toisaalta monia asi-
oita on hyvä tutkia yleisemmin. Sotilasperin-
teen kerääjien keskuudessa saattaa tietojen 

luovuttamisen suhteen esiintyä mustasukkai-
suutta. Jos keräyskohteen alkuperästä ei ha-
luta kertoa, salattu tieto on menetetty tieto, 
joka vaikuttaa suoraan keräilyesineen arvoon.  
 
Asekeräily on normisidonnainen harrastus, 
jota voi harjoittaa kuka tahansa normit täyt-
tävä henkilö, yhteisö tai säätiö, mutta keräilijän 
tulee olla selvillä mitä tekee. On oltava suunni-
telma mitä aseita ja miltä aikakaudelta haluaa 
kerätä. Miten tapahtuu säilytys ja mikä on 
aseen historia ja tekniset tiedot. Ampuma-
aseita saattoi löytyä talojen ullakoilta. Niiden 
käsittelyssä vaadittiin tietoa asetekniikasta ja 
perehtyneisyyttä sotilasperinteeseen. Aseiden 
keräilyyn tarvitaan poliisin lupa, mikä käytän-
nössä tarkoittaa, että on saatava keräilijän sta-
tus. Metsästysseuraan liittyminen helpottaa 
byrokratiaa. Jatkosodan jälkeen aseita oli run-
saasti hajasijoitettuna asekätköissä, joita etsit-
tiin Valpon toimesta. Valitettavasti maakuop-
piin kätketyt aseet eivät säilyneet monia vuosia 
käyttökelpoisina. Erään kerran Valpon tarkas-
taja huomautti saamansa vihjeen perusteella 
maanviljelijä agronomi Matti Mattilalle (sit-
temmin kansanedustaja, maanviljelysneuvos, 
res.majuri), että täällä pitäisi olla konepistooli. 
”Niin pitäisi!” vastasi Mattila. 
 
Aselain valvonta kuuluu poliisille, ja tähän liit-
tyvää asetusta käsiteltiin 1990-luvun lopulla 
työryhmissä. Nykyinen aselaki ei ole pahin 
mahdollinen, sen pohjalta voidaan asioita aja-
tella eteenpäin. Yleisesti Suomea pidetään tur-
vallisena. ”Aseeton kansa on turvaton kansa” 
panee kuitenkin joskus epäilemään. On tietysti 
hyvä, että on uskoa ihmiseen, mutta kun raa-
puttaa hieman pintaa, sieltä voi löytyä kaiken-
laista.  
 
Monet museot ovat ryhtyneet poistamaan ko-
koelmistaan joitakin esineitä ja rajoittavat uu-
den aineiston vastaanottamista. Esineiden 
konservointi on työlästä ja kallista. Museoin-
tiin liittyy myöskin moraalikysymys, joka saat-
taa herättää kielteisiä tunteita. Tästä esimerk-
kinä ovat lottapuvuista valmistetut laukut. 
Aseiden säilytys ei ole ongelma, jos se hoide-
taan hyvin. Joskus niitä luovutetaan poliisille 
hävitettäväksi. Joukossa on tullut esille jopa 
harvinaisia erikoisuuksia. 

Juhani Pulkkinen
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KUVAKOOSTE SAKSANNIEMEN MUISTOJUHLASTA 
SEKÄ KULTTUURIKÄVELYKIERROKSELTA NÄSIN 
HAUTAUSMAALLA 
 

  

Perinteinen kunnianosoitus Saksanniemen san-
karivainajien muistokivellä Saxbyn kartanon pi-
halla. Seppeltervehdystä jättämässä Porvoon re-
serviupseerien edustajat. – Valok. N.S. 

”Saksanniemen sankarivainajien uhria ja muis-
toa kunnioittaa Vapaussotiemme Helsingin seu-
dun perinneyhdistys ry”, luki kukkatervehdyk-
sessämme, jota Pekka Jokela ja Kaarina 
Lindberg ovat laskemassa. – Valok. N.S. 
 

Kartanon pihalla lauletun Jumala ompi lin-
namme -virren sekä Raili Korpiluoman ja 
Maija Soinion kartanossa organisoiman mait-
tavan kahvihetken jälkeen oli vuorossa Järjestys-
lipuston muistojuhla, jossa oli lisäksemme myös 
Porvoon reserviupseerien ja rakuunoiden edus-
tajia. Tilaisuuden aluksi Porvoon reserviupsee-
reita edustava Erkki Naumanen sytytti kyntti-
län samalla kun pidimme kolmen minuutin hiljai-
sen hetken Ilmari Ojalan muistoksi. Ilmarihan 
oli ollut kantavia voimia tämän yhdistystemme 
välisen yhteistyön ja vuosittaisen Järjestyslipuston 
muistopäiväperinteen syntymisessä. – Valok. N.S. 
 

Kulttuurikävelykierroksella Näsin hautaus-
maalla Nina Schleifer kertoi tarinoita sinne 
haudatuista kulttuuri- ja liike-elämän edustajista 
sekä vapaussotureista. Porvoo on todellakin jät-
tänyt kokoaan suuremman jäljen kansakun-
tamme henkiseen perintöön. Tilanpuutteen takia 
emme julkaise tässä lehdessä näitä tarinoita. Jos 
haluatte tehdä omatoimisen tutustumiskierrok-
sen Näsin hautausmaalla, annamme mielel-
lämme käyttöönne pdf-tiedoston, jossa on hau-
tausmaan kartta paikkatietoineen, kuvat siihen 
merkityistä hautamuistomerkeistä sekä tausta-
tietoa ja tarinoita näistä 32 merkkihenkilöstä. – 
Valok. Jyrki Uutela 
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AUNUKSEN KENRAALIMME OLIVAT VALVEUTUNEITA 
 

un olin nuori, pojat olivat poikia ja ty-
töt olivat tyttöjä. Pojat pelasivat jää-
kiekkoa ja tytöt seurasivat peliä kauka-

lon reunalla ja yhdessä sitten pelin jälkeen ol-
tiin puolin ja toisin niiiin isoa. Helsingin lättä-
hatut ja muut valistuneet nuoret taisivat kut-
sua sitä hakkailuksi. Sanalla oli hyvin positiivi-
nen perusvire. 
 
Opiskeluaikana, kakskyt ja plus, pojat alkoivat 
olla miehiä ja tytöt naisia. Ylioppilasosakun-
nissa etsittiin seurustelukumppania; niin var-
masti kaikissa muissakin nuorten yhteisöissä. 
Eteläsuomalaisen osakunnan virkailijana ja 
baarimikkona minulle kävi vuosien aikana sel-
väksi, että toiset tarvitsivat useamman oluen ja 
viskin kumppanuussuhteen aloitusyritykseen, 
mies- ja naisopiskelijat, ihan tasapuolisesti. Se 
nyt vaan oli ihan normaalia. 

Suurella hämmennyksellä, suorastaan tyrmis-
tyksellä, olen seurannut uutisointia Ameri-
kasta alkaneesta metoo-kampanjasta. Tuo hei-
luttelee jo valistuneita yhteiskuntia ja isoja us-
kontokuntia. Kuusikymppisiä poliitikkoja tor-
pataan sivuraiteelle ja tuhotaan menestykse-
käskin ura 1980-luvun alussa ylioppilasklu-
billa mahdollisesti tapahtuneesta tökeröstä lä-
hestymisyrityksestä. Yksi jos toinenkin merk-
kihenkilö on median mukaan ollut raiskaaja tai 
vähintäänkin pedofiili vuosia, jopa vuosikym-
meniä sitten. Vuosikymmeniä sitten lavaste-
tulla brittiprinssin sylikuvalla yritetään kaataa 
koko brittihovi. Aivan oma lukunsa ovat seli-
baattiin sitoutuneet katoliset jumalan paime-
net, jotka ovat kohdelleet alaikäisiä kirkkonsa 
jäseniä todella sopimattomasti. 
 

K 

Maittavan lounaan nautimme Porvoon vanhassa kes-
kustassa sijaitsevassa Gabriel 1763 -ravintolassa, joka 
kunnioittaa 1700-luvulla Porvoon pomestarina toimi-
nutta Gabriel Hagertia. Pormestari rakennutti vuonna 
1763 kivitalon omaan käyttöönsä työpaikkansa eli raa-
tihuoneen viereen. – Valok. Erkki Naumanen 

Syysretkemme päätteeksi illan jo hämär-
tyessä kävimme vielä kunniakäynnillä 
Porvoon kirkon pihalla olevalla vapausso-
dan muistomerkillä. Kukkatervehdystä 
ovat laskemassa Juhani Pulkkinen ja Tel-
lervo Ojala. – Valok. N.S. 
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Rikoslaeissa on syyteoikeuksille vanhentumis-
säännöt. Meillä vakavimmissa rikoksissa van-
henemisaika on kaksikymmentä vuotta. 
Murha ei tosin vanhene koskaan, mutta se on-
kin jo poikkeus. Tässä metoo-hulinassa ei 
näytä olevan vanhenemisaikoja eikä rikosten 
näyttökään näytä olevan kovin oleellinen asia. 
 
Olenko elänyt kuplassa? Suuren laitoksen hen-
kilöstöpäällikkönä tämä aihepiiri tuli 20 vuo-
den aikana puheeksi vain yhden ainoan ker-
ran: läheisin kolleegani vuosikymmenten 
ajalta, aina niin korrekti Tuula, sanoi eläköity-
mispäivällisteni aluksi, kun kättelin kaikkia 
päivällisvieraita, että eikö me nyt voitaisi ha-
lata, kun ehkä viimeisen kerran tapaamme? 
Tämän päivän uutisoinnin perusteella taitaa 
olla turvallisinta vain teititellä, koska kättely-
kin voi antaa aiheen leimata toisen sukupuolen 
kontakti seksihurjasteluksi. 
 
Miksi nyt olen tästä niin tohkeissani; minä elä-
keläinen? Entinen työtoverini, hyvä ystäväni, 
oli seulonut isänsä, tunnetun everstin jäämis-
töä. Arkiston asiakirjoista oli löytynyt aloittee-
seen perustunut Aunuksen ryhmän esikunnan 
28.3.1942 päivätty kiertokirjeen kopio. Kirjeen 
olivat allekirjoittaneet kenraaliluutnantti ja 
kenraalimajuri ja salaiseksi leimatun kirjeen 
jakelu oli: ”Suuri jakelu”. Kirje käsitteli suku-
puolimoraalin valvontaohjeita päällystölle. 
Tuo ohjekirje on sisällöltään mielestäni aivan 
erinomainen ja pääosiltaan mitä ajankohtai-
sin. Otan kolmesivuisesta kirjeestä vain muu-
taman suoran lainauksen osoittamaan jatkoso-
dan kenraalikuntamme valveutuneisuutta: 
”Sodanaikaisissa oloissa voi normaalisen su-
kupuolielämän katkeaminen tuottaa joillekin 
henkilökohtaisia vaikeuksia….Sen vuoksi kiin-
nitetään päällystön huomiota kaikissa johto-
portaissa alaistensa sukupuolimoraalin val-
vomiseen ja tarpeen vaatiessa neuvontaan 
pahimpien epäkohtien torjumiseksi….Suku-
puolielämän kysymyksissä on sen sijaan py-
rittävä kaikissa tapauksissa löytämään ne 
ratkaisut, joiden haitat ovat mahdollisimman 
vähäiset….Runsas ulkoilmassa oleminen, lii-
kunta ja kaikkinainen kova työ alentavat su-
kupuolista hermopainetta….Puolustusvoi-
missa ei valitettavasti ole voitu järjestää kent-
täpalvelua tällä alalla. Sen puuttuminen ei 

kuitenkaan anna vähintäkään oikeutusta joil-
lakin tahoilla esiintyneelle ajatuksellekaan, 
että sotatoimialueella työskentelevien naisten 
tulisi työnsä ohessa olla miesten halujen tyy-
dyttäjinä….Lottien, sotilaskotinaisten, sai-
raanhoitajattarien ym. naisten työskentely 
sotatoimialueella on mahdollista vain sillä 
edellytyksellä, ettei heidän asemaansa käsi-
tetä väärin, eivätkä he myöskään itse käsitä 
asemaansa väärin….Esimiesaseman käyttä-
minen painostuksena naisen taivuttamiseksi 
sukupuoliseen seurusteluun on rangaistava 
teko….Alkoholijuomien nauttiminen miesten 
ja naisten kesken on kielletty….Kun kerran su-
kupuolista kenttähuoltoa ei ole voitu järjestää 
kaikille, ei voida sallia, että sitä yksityisten 
aloitteesta ylläpidettäisiin joillekin har-
voille….Jos joukoissa esiintyy homoseksualis-
mia, (….) on tällöinkin lääkärin puututtava 
asiaan….Aina on asianomaisilla tilaisuus 
kääntyä myös pastorin puoleen. (Huom. Ho-
moseksuaalisuus on poistettu Suomessa sai-
rausluokituksesta vuonna 1981, joten tältä osin 
kenraalien kirje on vanhentunut.)….Lomavuo-
ron sivuuttaminen rangaistuksena on kiel-
letty.” 
 
Kyse on varmasti ollut vuonna 1942 hyvin vai-
keasti lähestyttävästä aiheesta. Siksi on ym-
märrettävää, että vaikean aiheen lähestymi-
seen on tarvittu paljon sanoja; kolmen sivun 
verran. Oikeampi lähestymistapa olisi var-
maan ollut sivu suoraa ja iskevää tekstiä. 
Annan kuitenkin täyden ymmärrykseni näille 
kenraaleille kerrassaan rohkeasta esiintulosta. 
Yhden ratkaisevan virheen he kuitenkin mie-
lestäni tekivät: Sukupuolisuus koskee tasapuo-
lisesti kaikkia. Kenraalit salasivat viestinsä so-
tamiehiltä ja lotilta. Tämä varmaankin nou-
datti käskytysohjesääntöjä, mutta kuitenkin; 
tämä oli suuri virhe. Pelkästään upseeristolle 
osoitettuna viesti ei tainnut mennä kenraalien 
haluamalla tavalla kenttäoloissa perille, upsee-
risto kun taisi olla kovasti puritaanista ja asi-
asta puhuminen oli, jos ei tabu, niin ainakin lä-
hes mahdotonta. Työtoverini ja hyvän ystäväni 
eversti-isä oli mustekynämerkinnän mukaan 
arkistoinut kenraalien ohjekirjeen lotta-svärd-
mapin kohtaan A 178. 
 

Markus Uomala
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YRJÖ JYLHÄN VIESTI TALVISODASTA 
  
Raimo Berkan lähetti oheisen kirjoituksen julkaistavaksemme seuraavin saate-
sanoin: Kun toimin Kauppateknikko-lehden o.t.o.-päätoimittajana, pyysin fil. 
maist. Toivo Kalaojalta talvisota-aiheisen jutun lehdelleni, ja sain oheisen ”Yrjö 
Jylhän viesti talvisodasta” -nimisen artikkelin. Koska se hyvin soveltuu leh-
temme toiminta-ajatukseen uskon lehden tilaajien herkkyydellä sen lukevan. 

rjö Jylhä on syntynyt lyyrikoksi, sodan 
runoilijaksi hän on kasvanut. Hänen 
”Kiirastuli”-kokoelmansa on mahtava 

kuvaus talvisodastamme – 105:stä kunni-
amme päivästä. Se on kuvaus voitoista ja tap-
pioista, julmuudesta ja vihasta, jonka vain sota 
pystyy synnyttämään. 
 

 
Yrjö Jylhä – Valok. Wikipedia 

 
Yrjö Jylhälle talvisotamme esitys on ollut kut-
sumustehtävä. ”Kiirastulen” luomistyössään 
hän on ollut mukana koko sielullaan, ja siksi 
siitä on tullut parantti kokoelma, jonka vain to-
dellinen runoilija pystyy muotoilemaan – Jo 
nuoruuden lyriikassaan Yrjö Jylhällä oli sota-
runoja. Hänelle on siis tämä aihepiiri hyvin lä-
heinen. Ei ole lainkaan ihmeellistä, että hän on 
valinnut rakkaimmaksi kuvauskohteekseen 
sodan, sillä hän on karun miehekäs runoilija, 
mikä ilmenee myös hänen monissa urheilua 
käsittelevissä runoissaan, esim. ”Nyrkin 
voima”. Heroismi on hänen lyriikassaan aivan 
ilmeinen, nimenomaan ”Kiirastuli”-kokoel-
massa. Se esiintyy hyvin voimakkaana mm. ru-
nossa ”Kaivo”. 
 

Lähtee mies, kun vettä pyytää veikko, 
tuskissansa huokuva ja heikko, 
lähtee, koska veljellä on jano, 
enempää ei mieti eikä sano. 
Käteensä hän sieppaa vesikannun, 
juoksee yli myllerretyn mannun, 
häipyy sekaan viuhunan ja tuiskeen 
kuullen korvissaan vain avunkuiskeen. 
Tykit jyskyttävät korsunsuuta, 
viipyy vesimies --- ei mitään muuta. 

 
Runossa henkii myös voimakas lähimmäisen-
rakkaus: omaa henkeänsä uhmaten veli rien-
tää pelastamaan luotisateessakin veljeään. Se 
on todellisen suomalaisen soturin urheutta, 
joka tässä on kasvanut suurimpaan mittaansa. 
 
Yrjö Jylhän taistelulyriikka kulkee sovinnaista 
rataansa. Runoilija ei ole militaristi, eikä hän 
ole myöskään pasifisti. – Emotionaalisia ru-
noja ”Kiirastuli”-kokoelmassa on paljon: 
”Mullan marttyyrit”, ”Niin vaikea –” ja ”Kir-
kastus”, vain muutamia mainitakseni. Oikeas-
taan voisi sanoa, että koko ”Kiirastuli” raken-
tuu emootioiden varaan. Se on sankarin sa-
noma talvisotamme sankareista. Kokoelman 
luominen ei ollut helppoa, vaikka se syntyikin 
sitten vajaassa kahdessa kuukaudessa, mutta 
alitajunnassa aiheet olivat pyörineet jo pitem-
män aikaa. ”Kiirastulen” sanoman ja synnyn 
voimme kiteyttää runoilijan omiin sanoihin: 
”Aavistin jo sillä hetkellä, mitä varten minun 
oli sallittu jäädä henkiin: tuodakseni viestin 
siellä taistelleilta ja kaatuneilta. Tehtävä tun-
tui ylivoimaiselta, tulin epätoivoiseksi yrittä-
essäni siirtää järkyttäviä vaikutelmia sanoi-
hin ja rytmeihin.” 
 
”Mullan marttyyri” on mielestäni kokoelman 
vavahduttavimpia runoja. Se sisältää juuri sitä 
pelkoa ja uhmaa, mitä jokainen hyökkäys edel-
tää. Mutta siinä on epätoivonkin keskellä jota-
kin, johon he voivat luottaa ja turvautua: isän-
maan kamara, jonka jokaisen neliön he 

Y 
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haluavat pitää itsellään. He eivät luovuta maa-
tansa, ennen kuin muuttuvat maaksi. Ei, 
vaikka heidät raudalla ruhjottaisiin. Toisen sä-
keistön toteamus on hyvin liikuttava – suoras-
taan karmaiseva. Viimeiseen säkeistöön runoi-
lija on jo valanut toivoa: ylösnousemuksen 
aamu on kerran koittava. Kokonaisuudessaan 
se on hyvin patrioottinen, loppuun asti har-
kittu runo. Säkeenylitykset varsinkin toisessa 
säkeistössä elävöittävät sitä – runon tapahtu-
mat melkein aistii; tuntee hajun, näkee veren 
pulppuavan ja mullan ympärillä mustana, 
maaemon suojaavana sylinä. 
 
Runossa ”Viimeinen virsi” on selvästi raama-
tullisia vaikutteita: 

Allamme aukee hauta, 
yllämme salamat lyö. 
Mestari, auta, auta! - 
Katto sortuu, on yö. 

 
Sielun hätä kuvastuu näistä säkeistä voimak-
kaasti suggeroivana: näin on ollut siis sodassa-
kin. – Mestarin kättä on tarvittu. Tässä runossa 
rytmi on kiinteää, sanojen juoksu vaivatonta. 
 
”Kiirastulen” hallitsevin runo on mielestäni 
”Hyvästi Kirvesmäki!” Siinä Yrjö Jylhä on 
koonnut kaiken oleellisen talvisodan tapahtu-
mista: hän näkee rauhan laskeutuvan taistelu-
tantereiden ylle – ”nimet kaikki tihkuvat 
verta”. Lopulta runo huipentuu katkeraksi 
muisteluksi, jäähyväisiksi kaikkensa anta-
neille: 

Lumiliejusta viittoo pirstattu puu, 
teräskypärä särkynyt jostain 
sua hyvästelee kuin kalloluu, 
ja tuoll’ yli mullan ojentuu 
käsi katkennut nyrkkinsä nostain. 
Käsi rohkea, sille tilini teen, 
puu murtunut tuskani näki. 
Hyvästi, tienoot Taipaleen, 
tuhot kärsineen ja ne kestäneen – 
hyvästi, Kirvesmäki! 

 
Kokoelman ensimmäinen runo ”Idässä palaa” 
on kirjoitettu jo ennen sodan syttymistä 
vuonna 1938. Tässä runoilija pohtii ”idän kysy-
mystä”, jota jo monet ennen häntä ovat tutki-
neet, sillä sehän on ulkopolitiikkamme tär-
keimpiä kohtia. On merkillistä havaita runoili-
jan ennakkoaavistelut sodan syttymisestä:  
 

 

Idässä palaa, tänne tulvii sauhu,  
tiet kattaa, järvenselät, metsät, pellot;  
sen uhkaa vastaan soivat hätäkellot,  
sen alla hiipii hiljaisuus ja kauhu. 

 
Runoilijan ennustus kävi toteen, ennen kuin 
hän luultavasti itsekään osasi aavistaa: sota 
syttyi 30. marraskuuta 1939. Hänen selvännä-
kijän lahjansa ovat aivan ilmeiset. Sitä todistaa 
vielä runo ”Saarretut”, joka on kirjoitettu ke-
väällä 1939. 
 
Yrjö Jylhä on parhaita sodan runoilijoitamme. 
Hänellä on monia yhtäläisyyksiä J. L. Rune-
bergin kanssa, mutta hän voittaa tämän sa-
nonnan täsmällisyydellä, sen kiinteydellä. Ver-
ratkaamme esim. J. L. Runebergin ”Vänrikki 
Stoolin tarinoiden” ”Kuolevaa soturia” ja Yrjö 
Jylhän ”Kaivoa”! – viimeksi mainittu on pal-
jon kiinteämpi. 

Päivä hämärtyy, ja vihdoin kuullaan 
kaivon partaall` että mies on suullaan, 
verta valunut on kaivoon, josta 
yksikään ei enää vettä nosta. 
Verta pulpahtavat suonet lähteen 
verta valuvaiseen iltatähteen. 

 
 J. L. Runebergin ”Kuoleva soturi”: 

Ol’ Lemunniemen verinen päivä jo päättynyt, 
jo kaatuneitten viimeinen valitus viihtynyt; 
maat tummui, tummui vetten vyö, 
kuin hauta hiljainen ol’ yö. 
Veen vierelle, mi taistelon kuvasti  
taannoisen, 
soturi vanha jäänyt on, 
Suursaaren aikuinen, pää kättä vasten, 
kalmaiset jo kasvot, veret vierrehet. 

 
”Kiirastuli” on runokokoelma, jonka sanomaa 
ei koskaan unohda. Se on suuren runoilijan 
lahja isänmaalleen ja kansalleen. Tällä teoksel-
laan Yrjö Jylhä on lunastanut näkyvän paikan 
runoilijoittemme joukossa: hän on sittenkin 
ehdottomasti paras sodan lyyrikko. Professori 
Kaarlo Marjanen sanoo Yrjö Jylhästä: ”Tä-
män runoilijan olennaisin anti on pysyvästi 
arvokasta, hän on kirjoittanut runoja, joiden 
inhimillistä ja taiteellista suuruutta ei voida 
epäillä. Häneltä ja hänestä jää jotakin ryhdi-
kästä, kunniallista ja kunniakasta, ei yksin 
loppuun viedyn taiteen keinoin sanottua, 
vaan vielä teon panoksilla todeksi osoitettua 
runouteemme.” 

Toivo Kalaoja
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KAADERILAULAJAT, 25 SOTILASLAULUN VUOTTA 
Mieskuoro Kaaderilaulajat juhli tänä vuonna 25. toimintavuottaan. Merkkivuosi 
huipentui juhlakonserttiin Ritarihuoneella 19.10.2019 ja konsertin jälkeiseen juh-
lakaronkkaan hotelli Arthurin juhlasalissa. Ohjelmassa kuultiin kadettikoulutuk-
sen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sotilaslauluja vuosisatojen varrelta, kan-
sansävelmiä ja lauluja Euroopasta sekä konsertin loppuosassa kuoron ominta oh-
jelmistoa, isänmaallisia lauluja.  Karonkassa juhlapuheen piti emeritusprofessori 
Reijo Pajamo. Puheessaan hän toi esiin poimintoja suomalaisen mieskuorolaulun 
200-vuotistaipaleelta. 
 

yvät kuulijat! Kuluvan vuoden tou-
kokuussa järjestettiin Musiikkita-
lossa juhlakonsertti, jonka teemana 

oli Mieskuorolaulua Suomessa 200 vuotta. 
Onkin aiheellista kysyä, mistä mieskuorolau-
lun taival maassamme alkoi?  
 
Viimeaikaisissa kirjoituksissa on mielestäni 
liiankin voimakkaasti nostettu esille etenkin 
pääkaupungissa ja ylioppilaiden keskuu-
dessa tapahtuvaa mieskuorotoimintaa. Kun 
seuraavassa luon lyhyen läpileikkauksen suo-
malaisen mieskuoroperinteen vaiheisiin, ha-
luan nostaa esille sellaisia unohdettuja to-
teamuksia kuin esimerkiksi, että mieskuoro-
laulua harrastetaan myös kehäkolmosen 
pohjoispuolella, että mieskuorolaulu oli aikoi-
naan suosittua harrastustoimintaa niin suoje-
luskunnissa kuin myös jatkosodan aikana rin-
tamalla ja että mieskuorotoimintaa on edel-
leenkin eri ammattikuntien keskuudessa. 
 

 
Kaaderilaulajat johtajanaan director cantus, 
everstiluutnantti Matti Orlamo juhlakonsertissa 
Ritarihuoneella – Valok. N.S. 
 
Suomalaisia ylioppilaita oli 1800-luvun 
alussa opiskellut Upsalan yliopistossa, jonne 
oli levinnyt keskieurooppalainen laulumuoto 

– liedertafel eli pöytäkunnissa laulaminen. 
Upsalasta suomalaiset ylioppilaat toivat tä-
män ilmiön Turkuun, jonne perustettiin en-
simmäisen mieskuoro lokakuussa 1819. 
 
Mieskuorolauluharrastus eli 1800-luvun al-
kuvuosikymmeninä voimakkaana etenkin yli-
oppilaiden keskuudessa, joiden musiikillista 
toimintaa johti saksalaissyntyinen Fredrik 
Pacius. Hän oli mukana perustamassa 
maamme vanhinta vieläkin toiminnassa ole-
vaa mieskuoroa Akademiska Sångförenin-
geniä. Sittemmin mukaan tulivat Muntra 
Musikanter ja Ylioppilaskunnan Laulajat, 
jotka niin ikään olivat ylioppilaskuoroja. 
 Kuorolauluharrastus, joka tuolloin liitettiin 
lähinnä akateemisiin piireihin, levisi vähitel-
len kaikkiin yhteiskuntaluokkiin; säätyläis-
ten keskuudesta kansan pariin, ruotsinkieli-
sistä piireistä suomenkielisten keskuuteen 
sekä kaupungeista maaseudulle. Tähän ta-
pahtumasarjaan liittyi ilmiö teollisuuden lä-
pimurto, mikä synnytti yhteiskuntaan uuden 
tehdastyöntekijöiden luokan. Kun kansallinen 
herääminen kiinnitti huomiota myös työväes-
tön sivistysrientoihin, sen seurauksena perus-
tettiin ammattikuntien ja työväenyhdistysten 
yhteyteen kuoroja ja soittokuntia.  
 
Näin tapahtui esimerkiksi Tampereella, 
jonne perustettiin 1860-luvun lopulla Pella-
vatehtaan kuoro. Se oli sekakuoro, jonka 
johtajaksi tuli Jyväskylän seminaarista val-
mistunut opettaja Antti Tervo. Edellä mai-
nitun Pellavatehtaan kuoron lisäksi Tampe-
reella toimi myös kaksi mieskuoroa: Käsityö-
läisten lauluseura ja Puuvillatehtaan laulu-
seura. Hyvänä esimerkkinä kuorolauluhar-
rastuksen leviämisestä eri yhteiskunta- ja 
ammattikuntaluokkiin olivat Helsingissä 

H 
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vuonna 1900 pidetyt Kansanvalistusseuran 
yleiset laulu- ja soittojuhlat, joihin oli ilmoit-
tautunut noin 4 000 laulajaa ja soittajaa. 
Laulujuhlille saapuvia tervehti riemukaari, 
jonka kruunasi Suomen vaakuna. Sen alla oli 
teksti:  

Terve laulu, terve soitto, 
terve Suomen hengen voitto! 

 
Laulujuhlille osallistuneiden kuorojen jou-
kossa oli mm. Helsingin Kirjaltajain kuoro 
(24 laulajaa), Helsingin Räätälien mies-
kuoro (52), Helsingin Suutarien mieskuoro 
(30), Kuopion VPK:n mieskuoro (19), Por-
naisten Hiihtoseuran mieskuoro (11), Sorta-
valan Puuseppäkoulun mieskuoro (14), 
Tampereen Konepajan mieskuoro (20) sekä 
Viipurin lukkari-urkurikoulun kuoro (30).  
 
Vapaussodan jälkeen toukokuussa vuonna 
1919 järjestettiin Helsingin Kansallisteatte-
rissa juhlakonsertti, johon osallistui 350 
mieskuorolaulajaa. Konserttiin liittyi myös 
käynti marsalkka Mannerheimin luona, jolle 
laulettiin Sibeliuksen Isänmaalle, Paciuksen 
Maamme ja Kajanuksen Sotamarssi. Kysy-
myksessä oli suomalaisen mieskuorolaulun 
100-vuotisjuhla.  
 
Vapaussodan jälkeisenä vuosikymmenenä 
mieskuorolaulu eli vireänä suojeluskunnissa. 
Esimerkiksi Porin suojeluskunnan mieskuo-
roon liittyi laulajia Björneborgs Sångarbrö-
deristä ja Porin Mieslaulajista. Parhaimmil-
laan kuorossa lauloi 50 miestä. Hammaslää-
käri Altti Järvisen johtama Porin suojelus-
kunnan mieskuoro kirjoitti nimensä Suomen 
kuorolaulun historiaan kantaesittämällä 
huhtikuussa 1938 Sibeliuksen Finlandian 
hymniosan Wäinö Solan kirjoittamilla sa-
noilla. Kun Heikki Klemetin johtama Fin-
landiakuoro teki konserttimatkan vuonna 
1939 Amerikkaan, kuoron ohjelmassa oli niin 
ikään Solan kirjoittama Finlandiahymni. 
 
Jatkosodan asemavaiheessa, jolloin hyök-
käyskaistat olivat muuttuneet puolustuslin-
joiksi, alkoivat orastaa luovuuden eri muodot. 
Rintamalla moni löysi omat laulunlahjansa ja 
liittyi yksikkönsä kuoroon. Näin asemieskuo-
rosta tuli yhtäkkiä tehokas ”ikäväntorjunta-
ase”. Rintamakuoroista tunnetuimmat olivat 

Uhtuan suunnan tykistön kuoro, Laula-Mai-
nila eli osasto Pajarin kuoro, Vartijalaulajat, 
Tuulen Laulu ja Heimon Laulu. Kuoronjohta-
jina esiintyi tunnettuja mieskuoromiehiä ku-
ten Jalmari Aalto, Pauli Helkiö, Martti 
Lohikoski, Reino Rannikko ja Tauno 
Sola. Suoranaisena ihmeenä on pidettävä 
sitä, että kesällä 1943 Sakkolan Kiviniemen 
urheiluopistolla pidettiin Kannaksen laulu- ja 
soittojuhlat, joille osallistui n. 350 laulajaa ja 
soittajaa. Laulujuhlien yhteydessä järjestet-
tiin myös kuoronjohtajakurssit, joilla toimi 
kouluttajana mm. Martti Turunen.  
 
Kun miehet olivat oppineet rintamalla toimi-
maan yhdessä, haluttiin tätä yhteiseloa jat-
kaa siviilissä.  Jatkosodan jälkeisinä vuosina 
perustettiin maahamme harvinaisen paljon 
uusia mieskuoroja. Kun vuonna 1945 maas-
samme toimi 45 mieskuoroa, oli niiden 
määrä vuosikymmenen loppuun mennessä 
kasvanut jo 102:een, Tutkimusten mukaan 
noin puolet maamme mieskuoroista onkin 
perustettu vuosien 1945-1950 välisenä ai-
kana.  
 
Vaikka mieskuorolauluharrastus oli keskitty-
nyt lähinnä suuriin kaupunkeihin, mieskuo-
roja perustettiin vähitellen myös maaseutu-
paikkakunnille. Tämän mahdollistivat semi-
naareista valmistuneet kansakoulunopetta-
jat, jotka olivat saaneet opinahjoissaan kuo-
ronjohtajakoulutusta. Myös kirkkomusiik-
kiopistoista valmistuneet kanttori-urkurit 
edistivät mieskuoroharrastusta maaseudulla. 
 

 
Emeritusprofessori Reijo Pajamo – Valok. Pekka 
Rantakari 
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Suomalainen mieskuorokenttä monipuolis-
tui 1960- ja 70-luvuilla, kun kuorotoiminta 
virisi myös sotaveteraanien keskuudessa. 
Kuorojen ohjelmistossa oli perinteisiä mies-
kuorolauluja sekä sotavuosina käytössä ol-
leita asevelilauluja. Sotaveteraanikuorojen 
ensimmäiset valtakunnalliset päivät järjes-
tettiin vuonna 1990 Tampereella, joihin osal-
listui 19 kuoroa laulajamäärän kohotessa 
800:aan. Juhlilla kuultiin ensimmäisen ker-
ran Kalervo Hämäläisen kirjoittama ja 
säveltämä laulu ”Veteraanin iltahuuto”. 
Kansallisella veteraanipäivällä onkin ollut 
merkittävä vaikutus myös mieskuorojen toi-
mintaan. 
 
Seniorikuorot ovat puolestaan tarjonneet 
laulun harrastamismahdollisuuden niille 
mieskuorolaisille, jotka eivät enää jaksaneet 
esiintymiskuoron viikoittaista harjoitusrum-
baa, mutta jotka halusivat kuitenkin jatkaa 
lauluharrastustaan. Ensimmäiset valtakun-
nalliset seniorikuoropäivät järjestettiin 
vuonna 2002 Helsingissä, joihin osallistui 13 
kuoroa laulajamäärän kohotessa 350:een.  
1900-luvun taitteessa mieskuorolauluhar-
rastus oli vilkasta mm. eri ammattikuntien 
keskuudessa. Tätä perinnettä ovat tänä ai-
kana jatkaneet mm. Kadettikuoro, Kaaderi-
laulajat, Faktori-laulajat, Tekniikan Laula-
jat sekä Poliisilaulajat, joita toimii Helsingin 
lisäksi Turussa, Tampereella ja Oulussa.  
 

Kuorolaulu ei ole pelkkä harrastus tai taide-
nautinto. Viime aikoina on puhuttu paljon ni-
menomaan laulamisen terveysvaikutuksista. 
Esimerkiksi Ruotsissa tehtyjen tutkimusten 
mukaan laulua harrastaneet miehet olivat 
laulamattomampia miehiä terveempiä. Eri-
koislääkäri Miikka Peltomaa, itsekin ak-
tiivinen kuorolainen, kiteyttää kuorolaulu-
harrastuksen terveydelliset vaikutukset seu-
raavasti: 
- kun musiikki ja laulaminen yhdistyvät so-

siaaliseen kanssakäymiseen, kuoro on 
mitä parhain keino ehkäistä masennusta 
ja eristäytymistä 

- kuorolaulu kasvattaa sosiaalista pää-
omaa, joka pidentää elinikää. 

- kuorolaulu lievittää stressiä 
- kuorolaulu on verraton väline mielen hy-

vinvointiin 
- kuorolaulu lisää onnellisuutta 
 
Hyvät kuulijat! Päätän puheeni kapellimes-
tari Martti Similän esittämään ajatukseen: 
Onnellinen se ihminen, jolla on musiikin 
taju. Musiikki, jonka jo kreikkalaiset asetti-
vat ensimmäiseksi, on yksi kalleimpia tai-
vaallisen Hengen lahjoja, tuon Hengen, jota 
ilman me tässä aineellisessa maailmassa 
emme jaksaisi elää. Totisesti, onnellinen se 
ihminen, jolla on musiikin taju.  
 
Kaaderilaulajat ja kuoronjohtaja Matti Or-
lamo! Kiitos kohottavasta juhlakonsertista. 
Toivotan teille jatkossakin onnellisia vuosia. 
 

Reijo Pajamo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaaderilaulajien puheenjohtaja Juha Savi-
saari kutsui Kaaderilaulajien juhlakonser-
tin alussa yhdistyksemme hallituksen jäse-
nen Terttu Ahon Kaaderilaulajien kunnia-
jäseneksi todeten: ”Terttu Aho on koko kuo-
ron olemassaolon ajan ollut tukemassa kuo-
ron toimintaa kuuluen kolmen apteekkarin 
ryhmään, sinivalkoisiin siskoihin, jotka ovat 
kaikki yhdessä ja jokainen erikseen halun-
neet osoittaa kunnioituksensa suomalaiselle 
isänmaalliselle mieskuoromusiikille”. Tä-
män saman kunnian on aiemmin saanut 
niin ikään yhdistyksemme jäsen Liisa Vi-
ranko. – Valok. N.S. 
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PALKKANA PELKO JA KUOLEMA

irjailija Ossi Kamppinen esitteli 
uusimman kirjansa ”Palkkana pelko 
ja kuolema” Keski-Uusimaan sotaor-

pojen kuukausikokouksessa tiistaina 
5.11.2019 Keravalla. 
 

 
Kirjailija Ossi Kamppinen – Valok. Matti Höök 
 
Vapaussodan tuloksena huomattavan paljon 
punaisia pakeni Neuvostoliiton puolelle Kar-
jalaan. He ryhtyivät siellä rakentamaan so-
sialistista neuvostotasavaltaa. Suomalaiset 
ottivat tässä johtavan aseman. Edvard Gyl-
ling ja Kustaa Rovio ottivat johtoasemat 
Karjalassa. Punaisen armeijan päällikkö 
Edolf Mattsson nimitettiin Karjalan pai-
kallisen jääkäriprikaatin johtajaksi. 
 
Suomalaisten johdolla kehitettiin metsäta-
loutta ja kollektiivista maataloutta. Kohta al-
koi työvoimasta olla puutetta. Yhdysvalloista 
ja Kanadasta kutsuttiin suomalaisia sosialis-
teja mukaan rakentamaan sosialistista ihan-
nevaltiota. Vuosina 1931-35 rapakon takaa 
tuli noin 6 500 metsäalan ja maatalouden 
ammattilaista asianmukaisine työkaluineen. 
 
Karjalaan valmistui metsäteollisuutta – sa-
hoja ja jopa suksitehdas, joka oli Neu-
vostoliiton neljänneksi suurin. 

Suomalaisjohtoiset maatilat menestyivät 
myös hyvin. 
 
Suomenkieliseen opetukseen kiinnitettiin 
huomiota. Lukutaito kehittyi Karjalassa pa-
remmin kuin muualla Neuvostoliitossa. Suo-
menkielistä kirjallisuutta oli runsaasti. Suo-
menkielisiä lehtiä ilmestyi. Amerikkalaiset 
toivat musiikkia ja orkestereita maahan. 
Jopa Jazzia soitettiin. Baseballia harrastet-
tiin. Petroskoi oli Neuvostoliiton ”basepal-
lon” mestari. 
 
Kaikki venäläiset eivät olleet tyytyväisiä suo-
malaisten aktiivisuuteen. Neuvostojohto 
kiinnitti asiaan myös huomiota. Suomalaiset 
koettiin liian suomalaisnationalisteiksi. Suo-
malaisia syytettiin vakoilusta ja venäläisten 
mielestä epäisänmaallisesta toiminnasta. 
Suomalaisia erotettiin johtotehtävistään, 
vangittiin ja vähitellen myös teloitettiin ene-
nevässä määrin. Sekä Gylling että Rovio pää-
sivät hengestään 1938. Suomenkieliset leh-
det lopetettiin ja jopa ”fasistinen suomen 
kieli” kiellettiin. Karjalan jääkäriprikaati lo-
petettiin. Eero Haapalainen, entinen pu-
naisen kaartin päällikkö, ammuttiin Suolus-
mäen hiekkakuopalla. 
 
Kamppisen arvion mukaan suomalaisia ta-
pettiin Karjalassa n0in 6 000 ja koko Neu-
vostoliitossa noin 20 000. Suomalaisten puo-
lustustaistelun näkökulmasta Stalinin ja ve-
näläisten terrorismi saattoi olla meille eduksi 
talvisodassa. Neuvostoliiton ihailu ei luulta-
vasti ollut kovin suurta suomalaisen työväes-
tön keskuudessa. Useimmat duunarit ym-
märsivät, että Neuvostoliitto ei ole mikään 
ihannevaltio. 
 

Matti Höök 
Keski-Uudenmaan sotaorvot  

ja VHSPY
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 
Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n sääntömääräinen  
kevätkokous pidetään Väestönsuojelumuseossa (Siltavuorenranta 16 B, Helsinki) 
tiistaina 10.3.2020 kello 18 alkaen.  
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat 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. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkasta-

jien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä          

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. päätetään kokous 
 
Kokouksen jälkeen paneudutaan ajankohtaiseen aiheeseen: Suomen puolustukselle 
tärkeään tiedusteluun sodassa ja rauhassa. Ettemme joutuneet yllätetyiksi, päämajan 
kaukopartiot suorittivat sodan aikana tiedustelua syvällä vihollisen selustassa.  
Entä kuinka tiedustelusta huolehdittiin sodan jälkeisinä vaaran vuosina? Tähän tuo 
valaistusta Juhani Pulkkisen esitelmä kaukopartiojohtaja Vladi Marmon vaihe-
rikkaasta elämästä. 
 

TAMMISUNNUNTAIN JUHLA 
 

Tervetuloa juhlistamaan Tammisunnuntaita perinteisin menoin 
tiistaina 28.1.2020 klo 18 

Ostrobotnian Chydenius-kabinettiin 
 

Juhlapuheen pitää kansanedustaja Timo Heinonen 
aiheenaan ”Vapaussodan perinnön turvaaminen”. 

Juhlan musiikista vastaa Kaaderilaulajien kvartetti. 
 

Y   Menu   Z 
 

Alkumalja 
e 

Päivän keitto 
e 

Ylikypsää härän niskaa, kermaperunaa, säräjuurekset ja punaviinikastike 
e 

Kahvi ja tee sekä marjapiiras vaniljakastikkeella 
 

Illallinen (pöytiin tarjoilu) 50 € laskutetaan osallistujilta etukäteen. 
Ilmoittautumiset 21.1.2020 mennessä Sirkka Valkjärvelle (puh. 050 432 0838) tai 

internetsivuilla www.vapaussodaperintö.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella  
 

Tumma puku, kunniamerkit 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2020  
(29. TOIMINTAVUOSI) 

  
Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyh-
distys ry:n tarkoituksena on vaalia vapausso-
tiimme osallistuneitten tai muuten maamme 
vapauttamiseen myötävaikuttaneiden muis-
toa, kerätä ja tallentaa historiallista aineistoa 
vapaussodasta sekä edistää vapaussotaan ja it-
senäisyyden säilyttämiseen liittyviä perinteitä. 
Vuonna 1918 käydyn vapaussodan muiston ja 
merkityksen vaaliminen on yhdistyksessämme 
erityisasemassa. 
 
Vuosi 2020 vietetään Tarton rauhan 100-vuo-
tisjuhlaa. Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden osallistua liiton järjestämiin 
seminaareihin, ja on järjestämässä pääjuhlaa 
17.10.2020. 
 
1.   Tiedottaminen 

- Julkaisemme neljä kertaa vuodessa yh-
distyksen lehteä, Vapaussodan Perintöä, 
joka lähetetään postitettuna Vapausso-
turi-lehden välissä sen tilanneille jäse-
nille. Muut voivat lukea sen yhdistyksen 
internet-sivuilta www.vapaussodanpe-
rintö.fi  

- Avustamme aihealueen kirjoituksin Va-
paussoturin toimituskuntaa. 

- Kiteytämme yhdistyksen internet-sivus-
tolla www.vapaussodanperintö.fi yhtei-
sen käsityksemme Suomen itsenäistymi-
sestä mm. Tietoa vapaussodasta –osion 
avulla. 

- Osallistumme aktiivisesti yhteiskun-
nassa käytävään vapaussotaan liitty-
vään keskusteluun esimerkiksi leh-
tien keskustelupalstoilla hyödyntäen 
em. tietopakettia. 

 
2. Jäsenhankinta 

- Pyrimme lisäämään yleistä kiinnos-
tusta vapaussotiemme perinnetyöhön 
kannustamalla jäseniämme seuraa-
maan liiton viestintää eri sosiaalisen 
median kanavilla ja jakamaan julkai-
suja eteenpäin. 

- Pyrimme motivoimaan yhdistyk-
semme jäseniä hankkimaan uusia jä-
seniä hyödyntämällä teettämäämme 
yhdistyksemme rekrytointipostikort-
tia. 

 
3. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet, 
  muut kokoontumiset ja perinnetyö 

- Pyrimme aktivoimaan myös työikäi-
siä jäseniämme osallistumaan tapah-
tumiin, joten järjestämme luentotilai-
suuksia myös ilta-aikaan ja viikonlop-
puisin.  

- Säilytämme kahden Saksanniemen 
uhrin yhteishaudan Hietaniemessä 
edelleen yhdistyksen hoidossa.  

- Oheiseen taulukkoon on koottu ensi 
vuoden kunnianosoitukset ja muut ti-
laisuudet.

  
Pvm Arkipäivä Ilta, viikonloppu tai pyhäpäivä

Tammikuu ti 14.1. Muistohetki ja lounas Ostrobotnian 
jääkärihuoneessa klo 12.30

ti 28.1. 
Tammisunnuntai

Kunnianosoitus Hietaniemessä Saksanniemen 
hautapaadella ja vapaussoturien sankari-
haudoilla  klo 11.30 ja Vanhassa kirkko- 
puistossa vapaussoturien hautamuistomerkillä 
klo 12

Tammisunnuntain juhla Ostrobotniassa 
klo 18 

Helmikuu ma 24.2.              
Viron itsenäisyys-
päivä 

Lounasluento Ostrobotniassa klo 12.30 ja 
kunnianosoitus Vanhassa kirkkopuistossa Viron 
vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten 
hautamuistomerkillä klo 16 

la 29.2. Tarton rauhan 100-vuotisjuhliin liittyvä 
liiton seminaari Hämeenlinnassa

Maaliskuu ti 10.3. Vuosikokous ja -esitelmä Väestönsuojelu-
museossa klo 18

pe 13.3. 
Talvisodan 
päättymispäivä

Kunnianosoitus Kasarmitorilla veteraani-
järjestöjen lippulinnassa klo 9 ja sen jälkeen 
Mannerheimin patsaalla noin klo 9.30



 
 

 

 	
Pvm Arkipäivä Ilta, viikonloppu tai pyhäpäivä

Huhtikuu ti 7.4. Iltaluento Maanpuolustusjärjestöjen 
auditoriossa klo 18

su 12.4.        
Helsingin vapau-
tuksen vuosipäivä

Kunnianosoitus Vanhassa kirkko- 
puistossa vapaussoturien hautamuisto- 
merkillä klo 12 ja saksalaisten hauta- 
muistomerkillä klo 12.10

su 19.4. Tarton rauhan 100-vuotisjuhliin liittyvä 
liiton seminaari Porissa

ma 27.4. 
Veteraanipäivä

Kunnianosoitus Mannerheimin patsaalla 
veteraanijärjestöjen lippulinnassa klo 9 (?)

Toukokuu la 16.5. 
Vapaussodan 
päättymisen 
muistopäivä

Kunnianosoitus Hietaniemessä Saksanniemen 
hautapaadella ja vapaussoturien sankari-
haudoilla  klo 11.30, Vanhassa kirkkopuistossa 
vapaussoturien hautamuistomerkillä klo 12 ja 
saksalaisten hautamuistomerkillä klo 12.10

Vapaussodan Perinneliiton liittokokous ja 
kesäpäivät Parolassa

su 17.5. 
Kaatuneiden 
muistopäivä

VIMS:in organisoima kunnianosoitus Vanhassa 
kirkkopuistossa vapaussoturien hautamuisto- 
merkillä klo 12

Vapaussodan Perinneliiton liittokokous ja 
kesäpäivät Parolassa

Elokuu su 2.8. Ruth Munckin muistotilaisuus 
Hausjärvellä ja kesäretki Marskin majalle 
klo 12-17

to 13.8. Tarton rauhan 100-vuotisjuhliin liittyvä liiton 
seminaari Sastamalassa

Syyskuu ti 8.9. Lounasluento Ostrobotniassa klo 12.30
Lokakuu ke-to 14.-15.10. Tarton rauhan 100-vuotisjuhliin liittyvä 

juhlamatka Tarttoon
la 17.10. Tarton rauhan valtakunnallinen 100-

vuotisjuhla (seminaari ja illallinen) Marina 
Congress Center'issä klo 15-21

Marraskuu ti 3.11. Vuosikokous ja -esitelmä Väestönsuojelu-
museossa klo 18

su 15.11. Kunniakäynti Porvoon Saksanniemen uhrien 
muistomerkillä ja Porvoon tuomiokirkon 
vieressä sijaitsevalla vapaussodan 
muistomerkillä sekä lounas Porvoossa

la  28.11. Tarton rauhan 100-vuotisjuhliin liittyvä 
liiton seminaari Seinäjoella

Joulukuu su 6.12. 
Itsenäisyyspäivä

Kunnianosoitus Hietaniemessä Saksan- 
niemen hautapaadella ja vapaussoturien 
sankarihaudoilla klo 11.30, Vanhassa 
kirkkopuistossa vapaussoturien hauta- 
muistomerkillä klo 12 ja saksalaisten 
hautamuistomerkillä klo 12.10

ti 8.12. Pikkujoululounas ja luento  klo 12.30
to 24.12. 
Jouluaatto

Kynttilät syttyvät Hietaniemessä Saksan-
niemen hautapaadella ja vapaussoturien 
sankarihaudoilla  klo 11.30 ja Vanhassa 
kirkkopuistossa vapaussoturien hauta- 
muistomerkillä klo 12
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VAPAUSSOTIEMME HELSINGIN SEUDUN PERINNEYHDISTYS RY:N HALLITUS 
 
Puheenjohtaja Jyrki Uutela 
puh. 040 500 4906 
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com 
 
Varajäsen 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 Marko J. Ikonen 
s-posti: marko.ikonen@alumni.helsinki.fi 
 
Varajäsen Ville-Veikko Kirvesmies 
s-posti: kirvesmies.schmarden27@gmail.com  
 
Varajäsen Henri Korhonen 
henri.korhonen@iki.fi 
 
Jäsen Olli Korkalainen 
olli.korkalainen@gmail.com 
 

Sihteeri Juhani Laine 
juhani.laine@lnl-laki.fi 
 
Varajäsen Marko Nikkanen 
marko.nikkanen@asappi.com 
 
Varapuheenjohtaja Juhani Pulkkinen 
s-posti: pjpulkkinen@outlook.com 
 
Jäsen Kai-Henrik Tiiainen 
khtiiainen@hotmail.com 
 
Jäsen Sirkka Valkjärvi 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Hallitus syyskokouksen jälkeen yhteiskuvassa: 
vasemmalta alkaen Kai-Henrik Tiiainen, Henri  
Korhonen, Juhani Laine, Marko Nikkanen, 
Marko J. Ikonen, Terttu Aho, Jyrki Uutela, 
Sirkka Valkjärvi, Ari Åberg, Auni-Leila  
Eulenberger ja Juhani Pulkkinen (kuvasta  
puuttuvat Anton Eskola, Ville-Veikko Kirvesmies 
ja Olli Korkalainen) – Valok. N.S. 
 



 
 

 

 

TULEVAA OHJELMAA 
 
ti 14.1. Muistohetki Ostrobotnian jääkärihuoneessa klo 12.30 

Kokoonnumme muistelemaan vuoden 2019 aikana kuolleita yhdistyksemme jä-
seniä, ystäviämme. Muistohetken jälkeen syömme päivällistä, jonka omakustan-
nushinta on 30 €. Ilmoittautumiset viimeistään ti 7.1. Sirkka Valkjärvelle 
(puh./tekstiviesti 050 432 0838). 

ti 28.1. Tammisunnuntain kunnianosoitukset Hietaniemessä klo 11.30 ja Van-
hassa kirkkopuistossa klo 12 

ti 28.1. Tammisunnuntain juhla klo 18 
Vietämme Tammisunnuntain juhlaa Ostrobotniassa. Juhlapuheen pitää  
kansanedustaja Timo Heinonen aiheenaan ”Vapaussodan perinnön 
 turvaaminen”. Ilmoittautumiset 21.1. mennessä Sirkka Valkjärvelle  
(puh. 050 432 0838) tai internetsivuilla www.vapaussodaperintö.fi olevalla  
ilmoittautumislomakkeella, ks. kutsu sivulla 24.  

ma 24.2. Lounasluento Ostrobotnian Chydenius-kabinetissa klo 12.30:   
Äärioikeisto - oikealla vai vasemmalla? 
Termiä äärioikeisto käytetään paljon eri yhteyksissä, mutta tietävätkö käyttäjät, 
mitä se tarkoittaa? Filosofian maisteri Pekka Sinisalo pohtii termin syntyä ja 
harhaanjohtavaa käyttöä mediassa. Sinisalo on tehnyt aiheesta erilaisia akatee-
misia tutkielmia sekä lopputyössään Helsingin yliopistossa tarkastellut kansal-
lista nuorisoa 30-luvun Suomessa. Omakustanteinen lounas 30 €.  Ilmoittautu-
miset ke 19.2. mennessä Sirkka Valkjärvelle (puh./tekstiviesti 050 432 0838). 

ma 24.2.  Viron itsenäisyyspäivän kunnianosoitus Vanhassa kirkkopuistossa Viron 
vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten vapaaehtoisten muistomerkillä klo 16 

la 29.2.  Tarton rauhan 100-vuotisjuhliin liittyvä Vapaussodan Perinneliiton seminaari 
Hämeenlinnassa, lisätietoa osoitteesta www.perinneliitto.fi 

ti 10.3.  Yhdistyksen kevätkokous Väestönsuojelumuseossa klo 18 
Yhdistyksen virallinen kevätkokous pidetään Väestönsuojelumuseossa  
(Siltavuorenranta 16b), ks. kutsu sivulla 24. Kokouksen jälkeen Juhani  
Pulkkinen esitelmöi suomalaisesta tiedustelusta ja kaukopartiojohtaja Vladi 
Marmon vaiherikkaasta elämästä. 

ke 13.3. Talvisodan päättymispäivän kunnianosoitus Kasarmintorin Talvisodan 
muistopatsaalla klo 9, jonka jälkeen yhdistyksemme vie seppeltervehdyksen 
Mannerheimin patsaalle klo 9.30 (huom! muuttunut aika). 

ti 7.4.  Iltaluento Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa (Töölöntorinkatu 2 B) 
  klo 18: Tolvajärven taistelu 12.12.1939 uuden tutkimuksen valossa 

Ekonomi Tuomo Juntunen kertoo kenraalimajuri Aaro Pajarista. 12.12.2019 
häneltä ilmestyy "Tolvajärvi 12.12.1939" -kirja, joka muuttaa historiankirjoitusta 
tuosta Pajarin johtamasta ensimmäisestä talvisodan suurvoitosta. Asiasta  
kiinnostuneet voivat tilata kirjan etukäteen osoitteesta PPPY@pajarinpojat.fi 
hintaan 35 € + postituskulut.  Ilmoittautumiset ma 6.4. mennessä sähköpostilla 
vapaussota.helsinki@gmail.com tai puhelimitse 050 432 0838/Sirkka Valkjärvi. 


