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pääkirjoitus

Sota sata vuotta sitten

Suomen itsenäistymisen 
satavuotisjuhlavuotta on 
vietetty hyvin monipuo-

lisin, arvokkain juhlallisuuksin, 
jopa epäsuomalaisen riemuk-
kaasti. Tämän vuoden alun sata-
vuotismuistelot ovat vähemmän 
riemukkaita, mutta nekin ovat 
välttämättömiä suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Vuoden 1918 
kapina, vapaussota ja sen jälki-
selvittelyt herättävät edelleen 
tunteita ja keskustelua. Niin val-
tionjohto kuin tutkijatkin ovat ke-
hottaneet erilaisten näkökulmien 
sallimiseen ja objektiivisuuteen. 

Sodalle annetuista lukuisista 
nimistä saa viitekehyksestä riippu-
en käyttää mitä hyvänsä, mielel-
lään toki perustellusti. Yleistermi 
sisällissota on hyväksytty erityi-
sesti tutkijapiireissä neutraaliksi 
ja tapahtumia kuvaavaksi sodan 
nimeksi. Vapaussodastakin saa jälleen puhua. Ajallinen 
etäisyys mahdollistaa termin ymmärtämisen voittajien his-
toriankirjoitusta syvällisemmin. Hiljattain esitetty tulkinta, 
jonka mukaan vapaus oli molempien kansallisten osapuolien 
tavoitteena, on saanut laajaa hyväksyntää. 

Sisällissota kiinnostaa tämänkin päivän suomalaisia. 
Kotikylässäni Kuusankoskella – sodan punaisimmalla paik-
kakunnalla – järjestettiin tammisunnuntain 2018 aattona 
tutkijaseminaari. Tilaisuuteen varattu teatterinäyttämö täyt-
tyi hyvissä ajoin. Seinustoille ahtautunutta väkeä ohjattiin 
talon konserttisaliin, johon pyrittiin saamaan videokuvaa 
paneelista. Tämä ei onnistunut, minkä seurauksena kym-
menet kiinnostuneet, myös Kotkasta tullut bussilastillinen 
ihmisiä, joutuivat pettymään. Sisään päässeet kuuntelivat 
esityksiä herpaantumatta. Yleisön puheenvuoroista kuului 
tunteikkaana sukujen perintö.

Toisena esimerkkinä kiinnostuksesta voi mainita 
 hämeenlinnalaisessa kauppakeskuksessa samoihin aikoi-
hin avatun ”Vapaussota 1918” -näyttelyn. Kävijöitä kertyi 
yhdessä viikossa yli kaksi tuhatta. Näyttelyn nimestäkään 
ei saatu kunnollista riitaa aikaiseksi. 

Laajaan kiinnostukseen nojaten myös Kylkiraudan 
vuoden ensimmäisessä numerossa paneudutaan vuoden 
1918 kevättalven raskaisiin vaiheisiin. Tavoitteena oli koota 
kokonaisuus, jossa sodan taustat, tapahtumat, kokemukset 
ja perintö tuodaan lukijakuntamme arvioitaviksi. Kyseessä 
oli sota, joten jokaisen kadettiupseerin on hyvä pohtia sen 
keskeisiä oppeja.

Sota kehittää aina myös sotataitoa ja -tekniikkaa. Taktiik-
kaa opeteltiin, kehitettiin ja koulutettiin joukoille kantapään 
kautta. Samaan aikaan aloitettiin myös järjestelmällisempi 
koulutus ensimmäisillä päällystö- ja upseerikursseilla. Sak-
sasta ja ensimmäisen maailmansodan itärintamalta oppinsa 

saaneet jääkärit pääsivät uhkaroh-
kean ja pitkän koulutusrupeaman-
sa huipennukseksi palvelemaan 
itsenäistynyttä isänmaataan. 
Sisällissodan jälkeen heistä tuli 
itsenäisen Suomen puolustusvoi-
mien ja sotataidon kehittäjiä. 

Historiallisten ja sotataidol-
listen artikkelien ohessa avataan 
myös näkökulmia tähän päivää 
ja osin tulevaisuuteenkin. Nyky-
päivän sisällissotakeskustelu 
käydään sosiaalisessa mediassa. 
Sen retoriikasta ei välttämättä 
tunnista, onko kyseessä vuosi 
1918 vai vuosi 2018. Voimakkai-
denkin argumenttien perusteeksi 
näyttää riittävän väite siitä, että 
vapaussodasta on vaiettu tai ettei 
asiaa ole tutkittu riittävästi. Tut-
kijoiden mukaan väitteelle ei ole 
katetta. Viime vuosikymmeninä 
tehty tutkimus on tuottanut huo-

mattavan määrän uutta tietoa, jos sitä vain halutaan käyttää. 
Jatkotutkimukselle toki on edelleen tarvetta. 

Kylkirauta jatkaa tehtäväänsä Kadettikunnan viestinnän 
kärkenä. Lehden tärkein kohderyhmä ovat kadettiupseerit 
ja heidän sidosryhmänsä. Panostamme perinteiseen paperi-
lehteen, jonka suosio on säilynyt vuosien varrella vankkana. 
Sisällön ja artikkelien laadun eteen tehdään paljon töitä 
jatkossakin. Verkkolehden toimitusta on vahvennettu. Sillä 
mahdollistetaan ajan vaatimusten mukainen vuoropuhelu. 
Yhtenä tavoitteena on laadukkaiden artikkelien jakaminen 
entistä nopeammin ja perinteistä lukijakuntaa laajemmalle 
yleisölle.  

Tulevien numeroiden teemat käsittelevät itseoikeutetusti 
Puolustusvoimien juhlavuotta ja yhteiskunnan turvallisuutta. 
Kadettikunnan teemana jatkuu tänäkin vuonna ”Kadetti-
upseerit yhteiskunnan palveluksessa”. Se kytkee puolus-
tuskyvyn yhteiskunnan muihin elintärkeisiin toimintoihin. 
Katse pidetään tiukasti tulevaisuudessa ja kehityksessä, 
historian opetuksiakaan unohtamatta. 

Kiitän edeltäjääni eversti Mika Kalliomaata erinomaises-
ta työstä päätoimittajana. Lehti toimituksineen on erinomai-
sessa kunnossa. Sotataidon perusperiaatteita noudattaen 
tavoitteenani onkin ”hyödyntää saavutettua menestystä”. 

Kiitän Kadettikunnan johtoa luottamuksesta ja toivotan 
kaikille Kylkiraudan lukijoille mukavia lukuhetkiä.

Päätoimittaja 
Everstiluutnantti Vesa Valtonen
vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

Tällä kertaa kirjoitan Kadetti - 
kunnan puheenjohtajan 
ajatuksia komentopäälli-

kön huoneessa Pääesikunnassa. 
Määräsimme juuri kadettiupseerin 
kriisinhallintatehtävään, vaikka 
hänen oma joukko-osastonsa ei 
asiaa puoltanut. Puolustusvoimien 
etu ratkaisi asian – jälleen kerran. 
Päätös oli helppo, koska upseeri 
itsekin halusi tehtävään. 

Puolustusvoimien parhaaksi 
– yksilöstä huolehtien. Tämä on 
mottoni sekä henkilöstöosaston 
päällikkönä että Kadettikunnan puheenjohtajana. Jälkim-
mäisessä asemassa tietysti Puolustusvoimien ja Rajavartio-
laitoksen parhaaksi. 

Kadettiupseereina pääsimme viime kesänä osallisiksi 
 uudesta ja odotetusta tehtävästä. Puolustusvoimien uusin teh-
tävä sisältää sekä osallistumisen kansainvälisen avun antami-
seen että sen vastaanottamiseen. Tehtävä luo perustan käyttää 
sotilaallisia kykyjä toisen valtion auttamiseksi. Samalla laki 
mahdollistaa sen, että Suomi voi vastaanottaa ulkomailta so-
tilaallista apua esimerkiksi alueellisen koskemattomuuden 
valvontaan ja turvaamiseen. 

Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhal-
lintaan siirrettiin Puolustusvoimien neljänneksi tehtäväksi. 
Muutos ei vähennä tehtävän tärkeyttä, vaan päinvastoin ko-
rostaa sitä. Valitettavasti kriisinhallintatehtäviin hakeutumista 
jostain syystä väheksytään, mielestäni aivan väärin perustein.

Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelussa palvelus krii-
sinhallintatehtävissä edistää kadettiupseerien uralla etene-
mistä. Kansainvälisissä tehtävissä palvellut upseeri saa siitä 
hyötyä verrattuna upseeriin, jolla on osaamista vain kansal-
lisista tehtävistä. Kriisinhallintapalvelus on luonnollinen osa 
kadettiupseerin tehtäväkiertoa ja tärkeä osa ammattitaidon 
kehittämistä.

Lähdin 1990-luvun alussa vuodeksi Libanoniin ja 
 Jerusalemiin seuraavien sanojen saattelemana: ”Opit siellä 
vuodessa saman, minkä oppisit Santahaminassa viidessä 
vuodessa.” Se on tosiasia, joka pitää edelleen paikkansa. 
Kansainvälisessä tehtävässä hankittu kokemus rinnastetaan 
vähintään samanarvoiseksi kuin kotimaan vastaava tehtävä. 
On hyvä muistaa, että myös evp-upseeriston kriisihallinta-
palvelus parantaa sodan ajan johtajareservimme osaamista 
ja toimintakykyä.

Kadettiupseerien eteneminen ylimpiin tehtäviin ei ole 
mahdollista ilman kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Tar-
kennuksena todettakoon, että myös palvelus monikansallisessa 
toimintaympäristössä kotimaassa rinnastetaan ulkomaanpal-
velukseen. 

Kriisinhallintapalvelus perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
halukkuuteen. Hakijoiden motivaatiolla ja sitoutumisella 
kansainvälisiin tehtäviin on suuri merkitys. Ajantasaistetut 
ja joustavat palvelussuhteen ehdot ja palkkaus päivärahoi-
neen ovat kohdallaan. Kansainvälisen vertailun perusteella 

suomalaisten upseerien perusosaa-
minen ja kieli taito riittävät lähes 
poikkeuksetta kansainvälisiin 
tehtäviin, joten sitäkään ei tarvit-
se pelätä.

Myös kolmannessa tehtäväs-
sä kadettiupseerien rekrytoinnin 
keskeisenä lähtökohtana on ha-
lukkuus. Puolustusvoimat pyrkii 
aktiivisesti välttämään henkilön 
lähettämistä tehtävään vastoin 
hänen omaa tahtoaan, vaikka 
lain suoma oikeus siihen onkin 
olemassa. 

Puolustusvoimat käyttää kansainvälisen avun antamiseen 
liittyviin tehtäviin ensisijaisesti niitä kadettiupseereja, jotka 
ovat muutenkin sitoutuneet Puolustusvoimien kansainväliseen 
toimintaan. Kevään aikana tehdään yleinen halukkuuskyse-
ly, jossa upseerit voivat ilmaista vapaaehtoisuutensa näihin 
tehtäviin. Kartoitus liitetään tuleviin kehityskeskusteluihin. 

Tavoitteena on luoda perusta ajantasaiselle henkilöstö-
tilannekuvalle kansainvälisen avun antamista koskevien 
tilanteiden varalle. Saattaa olla, että tehtävien tarkentuessa 
muodostetaan erityisosaamisemme mukaisia joukkokokoon-
panoja. Kriisinhallintasuunnittelussa näin on jo tehty. 

Annettava tai vastaanotettava sotilaallinen tuki voi olla 
joukkojen ja alueiden käyttöä tai niiden kautta vaikuttamista. 
Taannoin suomalaisten antama apu Ranskalle vapautti sen 
joukot UNIFILin tehtävistä. Apu voi olla myös tiedonvaih-
toa tai materiaaliapua. Lisäksi se voi olla erityisosaamista, 
jollaista tuettavalla itsellään ei ole. Esimerkkeinä voidaan 
mainita evakuointi, aluevalvonta tai vaikkapa kemiallisten 
aseiden hävittäminen.

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen ovat 
kiinteä osa kansallista puolustuskykyämme. Huolehtikaamme 
kadettiupseereina myös tästä tehtävästä. Nuorempia kadetti-
veljiä ja -siskoja tulee kannustaa hakeutumaan kansainvä-
lisiin palvelustehtäviin. Alaisia ei pidä vastuuttaa ainakaan 
tavalla, jota entinen esimieheni käytti kaksikymmentäkuusi 
vuotta sitten: ”Kuka tekee työsi sillä aikaa täällä kotijoukko-
osastossa?” Se sattui silloiseen nuoreen upseeriin. Tein oman 
arvioni esimiehestä, enkä vastannut kysymykseen.

Kylkirauta ja sen verkkolehti ovat saavuttaneet merkit-
tävän aseman maanpuolustustietouden välittäjinä. Lehden 
toimitus työskentelee entiseen tapaan talkooperiaatteella 
ja kadettihengellä. Näin tekevät myös lehden asiantuntija- 
artikkeleiden kirjoittajat. Vaikuttavaa ja pyyteetöntä vapaa-
ehtoistyötä yhteiseksi hyväksi. Kiitos puurtajille ja menestystä 
uudelle päätoimittajalle, Vesa Valtoselle.

Intoa kansainvälisiin tehtäviin hakeutumiseen!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Kim Mattsson

Upseerien uusin tehtävä
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Teksti: Martti Häikiö

Martti Häikiö

Tärkeämpää kuin nimet ovat 
kuitenkin ne poliittiset taustat, 
joiden johdosta konfliktiin jou-

duttiin ja jotka määräsivät tapahtumien 
kulun.

Kevään 1918  
poliittinen tilanne

Tammikuun 8. päivänä 1918 Suomen 
senaatin puheenjohtaja eli pääminis-
teri P. E. Svinhufvud kohotti edus-
kunnassa ”kolminkertaisen raikkaan 
eläköön-huudon” sen johdosta, että 
Venäjä, Ruotsi, Ranska ja Saksa olivat 
tunnustaneet Suomen itsenäisyyden.

Eduskunta oli tuolloin korkein 
valtioelin, vieläpä kaksinkertaises-
ti. Lainsäädäntövallan lisäksi se oli   
15. marraskuuta julistautunut ”kor-
keimman vallan haltiaksi” eli kahdeksi-
sadaksi keisariksi, sillä eduskunta oli 
ottanut itselleen keisari-suuriruhtinaan 
valtaoikeudet. 

Eduskunnan ja hallituksen asema 
oli kuitenkin hyvin heikko. Valtiojoh-
dolta puuttui kokonaan järjestysvalta-
koneisto. Sillä ei ollut puolustusvoimia, 
poliisia eikä rajavartiostoa. Kättä pi-
dempää eli voimankäytön välineitä oli 
sen sijaan usealla muulla taholla.

Vallankumousarmeija

Vahvin voimankäyttäjä oli Venäjän ar-
meija, joka oli jäänyt Suomeen. Ohto 
Manninen on arvioinut, että tammi-
kuussa 1918 venäläisiä sotilaita oli 
noin 75 000. Tarkkaa lukua on vaikea 
laskea, koska suuri osa heistä kuului 
Itämeren laivastoon, jonka laivojen 
liikkeitä on vaikea seurata.

Venäjän sotavoima oli kuitenkin 
hajoamistilassa. Kuri oli löystynyt ja 
rintamilta karkasi suuriakin joukkoja. 
Vallankumouksen puhjettua maalis-
kuussa 1917 johtosuhteet romahtivat, 
syntyi erilaisia sotamiesneuvostoja. 
Upseereja murhattiin Suomessakin 
useita kymmeniä, niiden joukossa 
Itämeren laivaston komentaja, vara-
amiraali Adrian Nepenin.

Vuoden 1917 mittaan venäläiset 
sotilaat lähtivät kasarmeistaan ja lai-
voiltaan ja harjoittivat oman käden 
oikeutta Suomessa. Paikoin he ryös-
telivät ja murhasivatkin. Matruusit 
tappoivat 7. marraskuuta Suomen rik-
kaimman miehen Alfred Kordelinin. 
Varuskunnista myytiin ja luovutettiin 
aseita ja muita sotatarpeita suomalai-
sille. Samana päivänä Pietarissa tehty 
bolševikkien sotilasvallankaappaus teki 

Suomessa olleista joukko-osastoista 
vallankumouksen potentiaalisia tuki-
joita myös Suomessa. Ei ole kattavaa 
tutkimusta siitä, mitä kaikkea Suomeen 
sijoitetuissa joukko-osastoissa tapahtui.

Suomessa muodostettiin lokakuus-
ta 1917 lähtien kuntiin työväen järjes-
tyskaarteja, jotka nekään eivät olleet 
keskistetyn johdon ja kurin alaisia. 
Merkittävin itsenäinen voimatekijä 
oli Helsingin punakaarti, joka mie-
hitti poliittisen suurlakon tukitoimena  
16. marraskuuta Helsingin rautatiease-
man, Uudenmaan lääninhallituksen ja 
keskusvirastot, Senaatintalon sekä 
eduskunnan valiokuntien ja eduskun-
taryhmien kokoustilana toimineen 
Sääty talon. Se oli Suomen ensimmäi-
nen aseellinen vallankumousyritys.

Keväällä lakkautettujen poliisilai-
tosten tilalle oli useilla paikkakunnilla 

Kevään 1918 aseellisesta konfliktista voi käyttää 
kaksoisnimeä vapaussota – vallankumous. Vapaussota 
kuvaa tärkeintä eli venäläisen sotaväen karkotusta ja 
Suomen irtautumista Venäjästä. Se kuvaa myös sodan 
lopputulosta: vapauden, kansanvallan ja oikeusvaltion 
säilymistä. Vallankumous kuvaa sosialistista aseellista 
kaappausta ja sen kukistamiseksi käytyä sisällissotaa.

Vapaussota  
ja vallankumous
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perustettu miliisijoukkoja. Niiden kou-
luttamaton miehistö oli rekrytoitu työ-
väenjärjestöjen piiristä. Miliisien kyky 
säilyttää yleinen järjestys oli heikko, 
mikä näkyi esimerkiksi Helsingin kau-
punginvaltuuston miehityksessä elo-
kuussa, samoin kuin Turun keskustan 
ryöstelyinä joulukuussa.

On arvioitu, että tammikuussa 1918 
punakaarteja olisi ollut 375. Niissä oli 
vajaat 30 000 jäsentä. Kevään mittaan 
ase kädessä punaisten puolella taisteli 
90 000 henkeä ja enimmillään yhtaikaa 
aseissa oli 76 500 henkeä.

Lauantai-iltana 26. tammikuuta 
1918 Helsingin työväentalon torniin 
nostettiin punainen lyhty vallanku-
mouksen alkamisen ja aseellisen lii-
kekannallepanon merkiksi. Päätös 
on Suomen historian kohtalokkain. 
Maailman kansanvaltaisin yhteiskun-
tajärjestys kumottiin ja tilalle asetettiin 
”työväenvalta”, joka tarkoitti sosiali-
demokraattisen puolueen ja ammatti-
yhdistysten yksinvaltaa. Muutamassa 
päivässä Helsinki ja Etelä-Suomi jou-
tuivat vallankumoushallituksen haltuun.

Pohjanlahden rannikkoa ja Tornion-
jokea valvova venäläinen rajavartios-
to pysyi paikoillaan tammi-helmikuun 
vaihteeseen 1918 saakka. Se valvoi tar-
kasti muun muassa hallituksen lähet-
tämän J. K. Paasikiven rajanylityksiä 
joulukuussa.

Pietarin bolševikkien ja venäläis-
ten sotilaiden tuki vallankumouksen 
sytyttäjänä, aseiden toimittajana ja 
sotatoimien johtajana oli merkittävä. 
Emeritusprofessori Jussi T. Lappalai-
sen mukaan se ei kuitenkaan ollut rat-
kaiseva sodan lopputuloksen kannalta. 
Venäläisiä sotilaita osallistui Suomen 
taisteluihin noin 2 000 miestä. 

Hallituksen armeija 

Hallituksen armeijan valmistelutyötä 
teki maailmansodan aikana entisten 
upseerien epävirallinen Sotilaskomitea. 
Vapaaehtoiset suomalaiset hankkivat 
Saksassa pienimuotoista sotilaskoulu-
tusta, ja heistä muodostettu Jääkäripatal-
joona 27 sai sotakokemusta rintamalla. 
Muutamia jääkäreitä tuli vuonna 1917 

järjestämään koulutusta Suomeen. Pää-
joukko saapui 25. helmikuuta 1918. Jää-
käreistä tuli Suomen puolustusvoimien 
tärkeimmät kouluttajat ja johtajat.

Kesästä 1917 lähtien moniin kuntiin 
oli perustettu eritasoisia suojeluskuntia 
paikallista järjestystä ylläpitämään. 
Syyskuussa 1917 senaatin toimesta 
perustettiin Saksanniemen ratsupoliisi-
koulu, jonka venäläiset ja punakaartit 
hajottivat marraskuussa. Se jatkoi toi-
mintaansa joulukuussa Lappajärvellä. 
Senaattoriksi syyskuussa tullut Soti-
laskomitean jäsen, ratsumestari Harald 
Åkerman organisoi suojeluskuntien 
toimintaa.

Marraskuun 1917 vallankumousyri-
tyksen keskeyttäminen antoi lisäaikaa 
hallitukselle organisoida vastatoimia. 
Kenraalimajuri Paul von Gerich aloitti 
15. joulukuuta Etelä-Pohjanmaan suoje-
luskuntapiirin päällikkönä organisoiden 
koulutusta, kuten Vimpelin sotakoulun. 
Saksasta tuli aseita sekä kouluttajiksi jää-
käreitä. Tammikuussa 1918 suojeluskun-
tia oli noin 400. Niissä oli 38 000 jäsentä, 
mutta aseistus oli hyvin vajaata.

P. E. Svinhufvud ensimmäisenä suomalaisena senaatin johtajan paikalla. Pikkukuvissa ylhäällä  
venäläisiä sotilaita ja Helsingin punakaartilaisia, alakuvassa Porvoon valkoisia.
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Tammikuun 12. päivänä 1918 edus-
kunta korkeimpana päättävänä elimenä 
antoi hallitukselle valtuudet lujan jär-
jestysvallan luomiseen. Pidän päivää 
itsenäisen Suomen puolustusvoimien 
perustamispäivänä, sillä järjestysvallan 
luominen tarkoitti yhtä lailla poliisia 
kuin puolustusvoimia. Näillä valtuuk-
silla senaatti julisti suojeluskunnat hal-
lituksen joukoiksi 25. tammikuuta.

Sotilaskomitean johtoonsa valitse-
ma ja johtotehtävän senaatilta saanut 
kenraaliluutnantti Gustaf Mannerheim 
organisoi esikunnan, joka ryhtyi johta-
maan hallituksen joukkojen toimintaa 
venäläisten aseista riisumiseksi. Suoje-
luskuntajoukot alkoivat riisua venäläisiä 
varuskuntia aseista Karjalassa ja Etelä-
Pohjanmaalla.

Vallankumoushallitus oli määrännyt 
maan hallituksen ja eduskunnan puhe-
miehet vangittaviksi. Kolme senaatto-
ria, Heikki Renvall, Eero Pehkonen ja 
Alexander Frey, olivat ennättäneet paeta 
viimeisellä junalla Helsingistä Vaasaan, 
ja neljäs, Juhani Arajärvi, liittyi heihin 
myöhemmin. He muodostivat päätös-
valtaisen hallituksen eli Vaasan senaatin. 

Helsinkiin jääneet senaattorit, pää-
ministeri Svinhufvud ja porvarilliset 
johtomiehet piiloutuivat maan alle, vi-
rastoihin, yksityisasuntoihin ja sairaaloi-
hin. Svinhufvudin johdolla he vetosivat 
kumouksen kukistamiseksi.

Svinhufvud ja senaattori Jalmar 
Castrén pääsivät pakenemaan 3. maalis-
kuuta jäänmurtaja Tarmolla Tallinnaan, 
josta he saapuivat Berliinin, Tukholman 
ja Tornion kautta Vaasaan maaliskuun 
lopulla. 

Saksalaisten vapautettua Helsingin 
sinne jääneet senaattorit muodostivat 
Helsingin senaatin, ensin Kyösti Kallion  
ja sitten E. N. Setälän johdolla. Suomel-
la oli samaan aikaan kaksi hallitusta, 
kunnes ne yhdistyivät 4. toukokuuta 
1918. Lisäsekavuuden hallintoon toi 
se, että ylipäällikkö Mannerheim tul-
kitsi sotatilalain olevan voimassa, mitä 
Svinhufvudin senaatti ei tunnustanut.

Saksan neljä interventiota

Suomen itsenäisyysmiehet olivat maa-
ilmansodan alusta lähtien toivoneet 
Suomen pääsevän Venäjästä eroon 
Saksan avulla. Tähän aukeni mahdol-
lisuus, kun Saksa ja Venäjä tekivät ase-

levon 5. joulukuuta 1917. Saksan paine 
lisäsi bolševikkien valmiutta tunnustaa 
Suomen itsenäisyys.

Vallankumouksen alettua tammi-
kuussa Suomen johtomiehet vetosivat 
Saksaan jääkärien kotiuttamiseksi, 
ase avun saamiseksi ja punaisten hal-
tuun joutuneen Etelä-Suomen vapaut-
tamiseksi. Saksan asema oli vahva. 
Maaliskuun 3. päivänä solmittiin Brest-
Litvoskin rauhansopimus, joka velvoitti 
Venäjän vetämään joukkonsa Suomesta. 

Saksa teki Suomeen neljä interven-
tiota. Laivasto-osasto ajoi 5. maalis-
kuuta alkaen Ahvenanmaalta pois sen 
valloittamista yrittäneet ruotsalaiset 
joukot. Pääjoukko, kenraalimajuri  
 Rüdiger von der Goltzin johtama   
9 500 miehen Itämeren divisioona, nousi 
maihin Hangossa 3. huhtikuuta, ja se 
vapautti Helsingin kymmenen päivää 
myöhemmin. 

Eversti Otto von Brandensteinin joh-
tama 3 000 miehen joukko nousi maihin 
Loviisassa 7. huhtikuuta katkaisten pu-
naisten elämänlangan, Pietarin radan, 
ja vapautti Lahden. Neljäs interventio 
oli 3. maaliskuuta solmittuun Saksan ja 
Venäjän rauhansopimukseen perustuva 
Hangon sopimus, jonka nojalla Venäjän 
tulivoimainen laivasto Helsingissä pysyi 
sivussa taisteluista.

Saksan merkitys venäläisten karkot-
tamisessa ja kapinan kukistamisessa oli 
tärkeä. On vaikea arvioida, oliko apu 
ratkaiseva, mutta joka tapauksessa se 

nopeutti huomattavasti sodan päättymis-
tä laillisen hallituksen voittoon.

Muistamisen politiikka

Sodat käydään ensin rintamilla ja sitten 
historiankirjoituksessa. Ehkä merkit-
tävin vinoutuma historiapolitiikassa 
on ”sisällissodan uhrien” käsittämi-
nen pääosin ellei kokonaan tappion 
kärsineiden punaisten sodanjälkeisten 
kärsimysten kuvaksi. Vuoden 1918 
kaikkia uhreja – myös vapaussotureita 
ja punaisen terrorin siviiliuhreja eikä 
vain työväen riveissä toimineita – on 
syytä muistaa.

Kevään 1918 tapahtumissa tär-
keintä oli se, että entisen emämaan 
Venäjän sotavoimat karkotettiin it-
senäisestä Suomesta. Bolševikkien 
vallankumouk sen oppeja noudattanut 
Suomen vallankumous kukistettiin. 
Maan vapaus, kansanvalta ja oikeus-
valtio säilyivät.

Akateemikko Eino Jutikkala on 
sanonut, että vaikein askel kansakun-
nan syntymässä astutaan itsenäisyyden 
julistamisen ja itsenäisyyden välillä. 
Tätä askelta nimitetään Suomen histo-
riassa vapaussodaksi. Sana kertoo vain 
osatotuuden siitä, mitä tapahtui vuonna 
1918, mutta se ilmaisee sodan pysyvän 
tuloksen.

Martti Häikiö on professori ja his-
toriantutkija. 

Eduskunnan ensimmäinen istunto sisällissodan jälkeen 15. touko-
kuuta 1918 Heimolassa. Kolmantena oikealta seisomassa senaatin 
puheenjohtaja P. E. Svinhufvud. Viidentenä vasemmalta aition etualalla 
saksalaisten joukkojen komentaja, kenraali Rüdiger von der Goltz.
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Teksti: Jukka Pennanen

Jääkärikoulutusta 
itsenäisen Suomen puolesta

Jukka Pennanen

Saksalaisten myöntyminen koulu-
tukseen oli suurvaltapolitiikkaa, 
mutta suomalaisten kannalta va-

linta oli hyvä. Saksalaiset olivat vuo-
sikymmenten ajan systemaattisesti 
kehittäneet sotataitoaan. Yleisesikunta 
oli kehittynyt korkealle tasolle, kuten 
myös yhtenäinen upseerien ja asevel-
vollisten koulutus. Vuosisadan alkuun 
mennessä oli tehtävätaktiikka läpäissyt 
organisaatioiden eri tasot. Myös harjoi-
tusolosuhteita oli uudistettu.

Suurvaltojen strategiaa

Koska Saksa oli suurvaltojen ympä-
röimä, laskettiin Saksan yleisesikun-
nassa, että vain hyökkäämällä voidaan 
säilyttää aloite omissa käsissä. Strategi-
set perusteet aiheuttivat sen, että myös 
saksalaisten taktiikka oli hyökkäyksel-
listä. 

Suunnitelmiensa mukaisesti Saksa 
toteutti hyökkäyksensä kesällä 1914. 
Hyökkäys kuitenkin pysähtyi Pariisin 
porteille, jonne armeijat kaivautuivat 
puolustukseen. Pioneeritoiminnasta 
tuli kaikkien sotilaiden työtä. Toisen 
sotavuoden aikana pyrittiin löytämään 
ulospääsytie puolustusdilemmasta ja 
päädyttiin vähitellen iskuosastotak-
tiikan käyttöön. Iskuosastotaktiikka 

olikin ensimmäisen maailmansodan 
eittämättä merkittävin taktinen inno-
vaatio. 

Saksan tavoitteena vuosien 1917–
1918 vaihteessa oli päästä irti sodasta 
Venäjää vastaan. Sitä kautta se vapau-
tuisi voimia vievästä kahden rintaman 
sodasta ja voisi keskittää ponnistelunsa 
lännen suuntaan. 

Venäjäl lä  val lan ot taneiden 
bolševikkien tärkeimpänä tavoitteena 
oli vallankumouksen varmistaminen. 
Yllättäen Saksan ja Neuvosto-Venäjän 
keskinäiset intressit maailmasodan itä-
rintamalla olivat muuttuneet osin yh-
täläisiksi: molempien tavoitteena oli 
aselepo.

Tilanne sata vuotta sitten 

Pääosa jääkäreistä oli samaan aikaan 
Kuurinmaalla täydennyskoulutetta-
vina eri kursseilla. Kurssitarjonta oli 
syksyn 1917 aikana monipuolistunut, 
ja koulutuksen tavoitteena oli hankkia 
valmiuksia itsenäisen Suomen tule-
vien asevoimien päällystön tehtäviin. 
Saksan ja Neuvosto-Venäjän rauhan-
neuvottelujen takia kaivattu kotiin-
paluu näytti itsenäisyysjulistuksesta 
huolimatta siirtyvän hamaan tulevai-
suuteen.

Tulevaisuuden huolta lievensivät 
kuitenkin pataljoonan johtosuhteisiin, 
kokoonpanoon ja koulutukseen liittyvät 
myönteiset asiat. Johtamis- ja koulut-
tamisvastuu oli siirtynyt lähes täysin 
suomalaisille. Koulutuskielen lisäk-
si myös komentokieleksi tuli suomi. 
Koko loppuvuoden työn alla ollut laaja 
Suomalainen Sotilaskäsikirja alkoi olla 
valmis painettavaksi. Koulutuksen hui-
pentumana edistyneimmille jääkäreille 
järjestettiin upseerikursseja. 

Kokonaistilanne muuttui jälleen 
helmikuun alussa 1918, kun Neuvosto-
Venäjä katkaisi rauhanneuvottelut ja 
Saksa aloitti hyökkäyksen kohti Petro-
gradia. Syntyi vihdoinkin tilanne, jossa 
Saksa saattoi laskea jääkärit palaamaan 
kotimaahansa. 

Jääkärit olivat nykytermiä käyttäen oman aikansa 
Y-sukupolvea, 1890-lukulaisia. Heille Venäjän keisari, 
sotaväki ja hallinto olivat tulleet lapsesta asti ikävällä 

tavalla tutuiksi sortokausien valapattoina. Jääkärit 
lähtivät ensimmäisen maailmansodan pyörteissä Saksaan 

saadakseen sotilaskoulutusta. 
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Jääkäriliikkeessä oli tuolloin pää-
dytty vaiheeseen, joka jälkeenpäin 
tarkastellen näyttäytyy kohtuullisen 
loogisena tapahtumasarjana: taktisen 
tason toimenpiteet ja tavoitteet saavat 
suuntansa ja sisältönsä strategisel-
ta tasolta. Jääkärit olivat nykytermiä 
käyttäen ”strategisia korpraaleja”. He 
olivat perin pohjin koulutettuina hyvin 
valmistautuneita tuleviin taisteluihin. 
Samalla he olivat valmiita toimimaan 
Suomen asevoimien kaadereina, eli sen 
ammattiupseereina ja -aliupseereina.

Jääkärien  
saksalainen koulutus

Eri aikalaislähteet painottavat jääkä-
rien saaman koulutuksen ”preussilais-
ta kuria” ja monipuolisuutta, joskin 
myös sen kirjavuutta. Sotaa käyvässä 
armeijassa kuri oli varmasti siihen tot-
tumattomille kovaa, mutta mitä muuta 
se olisi voinut ollakaan. 

Koulutuksen jaksottaisuus ja eri-
laisten kurssien kirjavuus johtui lähin-
nä suunnittelun vaikeudesta. Ei ollut 
mahdollista määrittää selkeitä aikatau-

luja. Koulutuksen tavoitteetkin olivat 
pitkälti riippuvaisia vaihtelevasta yleis-
tilanteesta.

Jääkärien koulutus voidaan jakaa 
neljään suhteellisen selkeään vaihee-
seen:

– Pfadfinder-kauteen helmikuusta 
1915 syyskuun alkuun 1915

– harjoitusjoukkokauteen syyskuusta 
1915 toukokuun loppuun 1916

– rintamakauteen kesäkuusta 1916 
maaliskuun loppuun 1917

– Liepajan koulutusvaiheeseen huh-
tikuusta 1917 helmikuuhun 1918.

Pfadfinder-vaiheessa jääkäreille 
opetettiin sotilaan perustaitoja mutta 
samalla myös sotilasjohtajan tietoja. 
Saksalaisten upseerien ja aliupseerien 
johtaman ja toteuttaman, osin vanhan-
aikaisen koulutuksen painopiste oli 
jalkaväki- ja pioneerikoulutuksessa. 
Siihen sisältyi toiminta tiedustelijoina 
sekä rintaman takaisina sabotööreinä. 

Johtajina toimivat saksalaiset 
upseerit yleisesikuntakoulutuksen 
saaneen majuri Maximilian Baye-
rin johdolla. He olivat saaneet oman 

 peruskoulutuksensa vuosisadan alussa, 
ennen tekniikan aiheuttamaa suurta 
muutosta. Länsirintaman taistelukoke-
muksista saadut uudet opit eivät olleet 
vielä tavoittaneet heitä, ehkä pioneeri-
toimintaa lukuun ottamatta. 

Harjoitusjoukkokaudella jääkä rien 
koulutus oli jo selvästi systemaatti-
sempaa, eikä kurssin keskeyttämistä 
tarvinnut enää pelätä jatkuvasti. Otet-
tiin käyttöön nimitys jääkäri. Uusiin 
sotilasarvoihin ylennetyt pfadfinderit 
saivat paljon vastuuta. Koulutus ta-
pahtui osin saksaksi mutta osin myös 
suomen ja ruotsin kielillä. 

Koulutuskokoonpanoihin muo-
dostettiin aselajeja, kuten tykistö ja 
viesti. Uusien tulokkaiden, B-jääkä-
rien, kahdeksan viikon ”alokasvai-
hetta” seurasi tutkinto, jonka läpäisy 
tiesi ylenemistä A-jääkäriksi. Opin-
toja helpotti jääkärien itsensä laatima 
suomalais- saksalainen sotilassanakirja 
sekä suomennettu Jalkaväen käsikirja. 

Kouluttajiksi komennettiin nuo-
rempia taistelukokemusta saaneita 
upseereja. Keväällä 1916 jääkärit 
kykenivät jo toimimaan vahvennetun 

Jääkärien ”kuularuisku” eli raskas Maxim-konekivääri ampumavalmiina.
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jääkäripataljoonan taisteluosastona 
vaativissa maastoharjoituksissa. 

Vaihe huipentui liikekannalle-
panoon toukokuussa 1916. Sitä seu-
rasivat valmisteluosien siirtyminen 
Kuurinmaalle sekä muutaman päivän 
viiveellä Jääkäripataljoona 27:n kes-
kitysmarssit kolmella junalla tulevan 
rintamalohkonsa taakse. 

Alkoi yhdeksän kuukautta kestänyt 
rintamavaihe, jolloin jääkärit ryhmittyi-
vät kahdelle eri rintamalohkolle puo-
lustukseen. Taistelujaotus tarkistettiin 
tilanteen vaatimalla tavalla. Rakennet-
tiin johtamisyhteydet ja valmisteltiin 
tulenkäyttö. Huollon eri lajien parissa 
toimineet saivat runsaasti kokemuksia. 
Rintamavaiheeseen kuului myös ak-
tiivista tiedustelu- ja partiotoimintaa. 
Perusteellisen puolustussodankäynnin 
opin lisäksi jääkärit saivat kokemus-
ta toiminnasta ylemmän johtoportaan 
reservinä. 

Neljännen koulutusjakson eli Lie-
pajan koulutusvaiheen aikana jääkä-
rien koulutus monipuolistui. Pidetyn 
kapteeni Eduard Ausfeldin ohjaaman 

koulutuksen tavoite oli selvä: jääkä-
rien kehittyminen itsenäisen Suomen 
asevoimien kaadereiksi. 

Lopputulos hyvä ja toimiva

Jääkärien Saksassa ja Kuurinmaalla 
saama koulutus oli vaihteleva niin 
kestoltaan kuin sisällöltäänkin. Osa 
miehistä sairastui, osa komennettiin 
koulutuksen eri vaiheissa toisiin tehtä-
viin, pois koulutusjoukosta tai rintamal-
ta. Palatessaan kotimaahan helmikuun 
lopulla 1918 jääkärit muodostivat kui-
tenkin yhtenäisen, toiminta valmiin ja 
kouliintuneen joukon, joka oli valmis 
tekoihin.  

Kokonaisuuden kannalta jääkärien 
tärkein työ painottui nuoren valtiomme 
asevoimien rakentamiseen. Se huipen-
tui talvisodan ja jatkosodan joukkojen 
johtamiseen. 

Vapaussotaa voidaan pitää jää-
kärien saamana raskaana käytännön 
täydennyskoulutuksena. Sitä se ei 
ollut niinkään taktiikassa, sillä kou-
lutettavien osaamistaso ei mahdollis-

tanut taitavaa taktiikan käyttöä. Sota 
oli jääkäreille täydennyskoulutusta 
asevelvollisten johtajina, kouluttajina 
sekä suomalaisen yhteiskunnan moni-
mutkaisuuden ymmärtäjinä. 

Merkittävää oli myös jääkärien 
keskinäinen verkottuminen ja yhteen-
kuuluvuus, jota yhteinen jääkärimerkki 
korosti. Määräävä tekijä ei ollut soti-
lasarvo vaan yhdessä hankitut vaikeat 
kokemukset. Yhteenkuuluvuus vahvisti 
nuoren armeijan yhtenäisyyttä ja antoi 
sille samalla myös kiinnostavan tari-
nan. 

Jukka Pennanen on kenraalimajuri 
evp ja Jääkärisäätiön puheenjohtaja.

Suomalaiset jääkärit koulutuksessa ja rintamalla.
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Reserviluutnantti Kustaa Tapola ja Vimpelin sotakoulun kurssimerkki.
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Reserviupseerikoulutus
alkoi Vimpelissä 

Teksti: Seppo Kataja

Seppo Kataja

Vimpelissä vuoden 1917 joulu-
kuun 28. päivästä seuraavan 
vuoden tammikuun 13. päivään   

järjestetty kurssi oli alun perin tarkoitettu 
Helsingin ylioppilassuojeluskunnan ja 
joidenkin Pohjanmaan suojeluskuntalais-
ten joululomakurssiksi. Alullepanijana 
oli Helsingissä toiminut Aktiivinen Ko-
mitea, jonka tehtävänä oli muun muassa 
jääkäriliikkeen johtaminen ja maaperän 
muokkaaminen itsenäisyysajatukselle. 

Reilut kaksisataa oppilasta

Suunnitelmana oli kouluttaa yliopiston 
joululoman aikana suojeluskunnille 
50–70 sotilasjohtajaa jossakin rauhal-
lisessa paikassa Pohjanmaalla. Ensim-
mäiset suunnitelmat tehtiin jo kesällä 
1917. Syksyllä tilanne maassa vaikeutui 
ja suunnitelma laajeni. Lopulta kymme-
net suojeluskunnat eri puolilta Suomea 
lähettivät parhaita poikiaan Vimpeliin. 
Kurssin oppilasmäärä kohosi yli kahteen-
sataan oppilaaseen.

Aluksi kurssi oli tarkoitus pitää La-
pualla. Suunnitelmasta jouduttiin luo-
pumaan, sillä Lapualle ja sen naapuriin 
Ylistaroon oli syksyn aikana majoittunut 
noin seitsemänsataa venäläissotilasta. 
Seuraavaksi kurssia suunniteltiin Lappa-
järvelle. Tästäkin suunnitelmasta joudut-
tiin luopumaan, koska Lappajärven ehti 
varata punakaartin Porvoon läheltä ha-
jottama Saksanniemen ratsupoliisikoulu. 

Kurssipaikaksi valittiin Vimpeli, joka 
oli sopivasti syrjässä ja samalla suojas-
sa ratsukoululaisten ja laajan Lappajär-
ven takana. Kurssin johtajaksi lupautui 
Vaasaan suojeluskuntapiirin johtajaksi 
juuri valittu, Venäjän armeijasta eron-
nut kenraalimajuri Paul von Gerich. 
Opettajiksi saatiin neljätoista Suomeen 
erikoistehtäviin komennettua jääkäriä, 
muun muassa myöhemmin kenraaleiksi 
kohonneet Paavo Talvela, Einar Mäkinen 
ja Kaarlo Viljanen.

Kurssi päätettiin sijoittaa tiheään ra-
kennettuun Pokelan kylään Lappajärven 
rannalla. Koska oppilaita oli niin paljon, 
kurssi oli jaettava kahteen osaan. Suo-
menkielinen 1. komppania jäi Pokelaan 
ja majoittui kahteenkymmeneen maa-
laistaloon. Ensimmäisen komppanian 
päällikkö ja samalla kurssin varajohtaja 
oli jääkäriluutnantti Aarne Sihvo. Ruot-
sinkielinen 2. komppania, päällikkönään 
jääkäri Juho Heiskanen, majoitettiin kir-
konkylän taloihin.

Aseet kurssia varten olivat tulleet 
Saksasta aselaiva S/S Equityn ensim-
mäisellä matkalla 31. lokakuuta 1917. 
Aseistuksena jokaisella miehellä oli ve-
näläinen kolmen linjan jalkaväenkivääri. 
Lisäksi molemmilla komppanioilla oli 
raskas Maxim-konekivääri, muutamia 
pistooleja, saksalaisia varsikäsikranaatte-
ja sekä muutama tuhat kiväärinpatruunaa. 
Puhdistamattomat sotasaalisaseet olivat 
olleet parisen kuukautta välivarastoituna, 

ja ne olivat melko huonossa kunnossa. 
Aseet kuljetettiin salaa Pohjanmaan ran-
nikolta Vimpeliin vasta kurssin alettua.

Harjoitusohjesääntönä 
Voima 1906

Kurssilla käytettiin syksyllä 1917 Suo-
messa painettua harjoitusohjekirjasta, 
jolle salaamistarkoituksessa oli annettu 
nimi Voima 1906. Sen lähteenä oli käy-
tetty suomalaisten jääkärien Saksassa 
laatimaa Suomalaista Sotilaskäsikirjaa. 
Kurssilla oli ainakin yksi alkuperäinen 
sotilaskäsikirja, jota käytettiin ohjekir-
jana harjoituksissa.

Kenraalimajuri von Gerich käytti 
 luennoidessaan myös niitä sotilasohje-
kirjoja, joita hän oli kirjoittanut palvel-
lessaan Venäjällä. Iltaisin jotkut oppilaat 
laativat jääkärien johdolla myös uutta 

Vimpelissä järjestettiin sata vuotta sitten 
sotilasohjaajakurssi, jonka tarkoituksena oli 

helpottaa suojeluskuntien vaikeaa kouluttaja- ja 
johtajatilannetta. Kurssia voidaan pitää suomalaisen 

reserviupseerikoulutuksen alkuna. Vimpelin sotakoulu 
oli itsenäisen Suomen ensimmäinen sotilasopetuslaitos. 
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harjoitusohjesääntöä itsenäisen Suomen 
armeijalle. Se ei kuitenkaan ehtinyt val-
mistua kurssin aikana.

Voima 1906:n ensimmäisessä luvussa 
käsiteltiin esikunnan tehtäviä ja komp-
panian kokoonpanoa ja toisessa luvussa 
harjoittelua suljetussa järjestyksessä. 
Tärkein oli kuitenkin oppaan kolmas 
luku, kenttäpalvelus. Siinä annettiin oh-
jeita taisteluliikkeiden muodoista, ase-, 
ampuma- ja taistelukoulutuksesta sekä 
ryhmäpäällikön ja joukkueenjohtajan 
tehtävistä. Tämän luvun opetukset muo-
dostivat myöhemmin sodassa Vimpelin 
kurssilaisten johtamistaidon perusteet, ja 
ne helpottivat heidän joukkojensa koos-
sapysymistä ja taistelutehon ylläpitoa 
vaikeissakin tilanteissa.

Luennot pidettiin Pokelassa, Kivi-
pellon tuvassa sekä kirkonkylän nuo-
risoseuran talolla. Von Gerich luennoi 
taktiikasta, maasto-opista, linnoitusopista 
ja topografiasta. Jääkäreistä Aarne Sihvo 
luennoi sisäpalveluksesta, sotilaskurista 
sekä yleisluontoisista asioista ja kertoi 
kokemuksistaan jääkäriajalta Saksassa. 
Juho Komonen ja Kalle Kuokkanen opet-
tivat aseoppia ja ampumaoppia. Bertel 
Pertamo ja Kaarlo Viljanen huolehtivat 

konekivääriopetuksesta ja oppilaina 
olleet lääkärit Sven Donner ja Gustaf 
Wangel lääkintähuollosta.

Kurssin harjoitukset pidettiin ulkona 
Lappajärven tai joen jäällä, pihamailla ja 
maantiellä. Saksalaistyyppiseen koulu-
tukseen kuului paljon sulkeisjärjestyksen 
harjoittelua. Koko kurssin ajan vallitsi 
kova 30–35 asteen pakkanen, mikä vai-
keutti ulkoharjoittelua. Joskus harjoituk-
set jouduttiinkin siirtämään sisätiloihin 
nuorisoseuran taloon tai majoituspaik-
koihin.

Kurssin aikana toimeenpantiin kaksi 
taisteluharjoitusta. Tammikuun 12. päi-
vänä oli ”loppusota”, johon molemmat 
komppaniat osallistuivat. 

Kaikista salaamistoimista huolimatta 
kurssi ei pysynyt salassa, joten uhkana 
oli, että punakaarti yrittää hajottaa sen 
väkivalloin yhdessä venäläisjoukkojen 
kanssa. Kurssi hälytettiin kaksi kertaa. 
Ensimmäisellä kerralla sotakoulun 
molemmat komppaniat värjöttelivät 
asemissaan Lappajärven rannassa ja 
Vimpelinjoen suulla useiden tuntien ajan. 
Hälytys aiheutti pelkoa ja jopa pakokau-
hua paikkakuntalaisten keskuudessa.

Suuri merkitys

Kurssin merkitys oli suuri pian sen jäl-
keen alkaneessa itsenäisyystaistelussa. 
Monet Vimpelin kurssilaisista siirtyivät 
kouluttajiksi 26. tammikuuta 1918 al-
kaneeseen Vöyrin sotakouluun, ja osa 
siirtyi kouluttajiksi omiin suojeluskun-
tiinsa. Tammisunnuntain tapahtumissa 
Vimpelin sotakoululaiset, opettajat tai op-
pilaat, johtivat lähes kaikkia venäläisten 
aseistariisumisia. 

Vimpelin kurssilaiset saivat koulutuk-
sen ryhmäpäällikön ja joukkueenjohtajan 
tehtäviin. Koulutuksessa keskityttiin soti-
laan ja johtajan perustaitojen opetteluun. 
Sodassa johtajista oli kova puute, mistä 
johtuen monet kurssilaiset saivat vaativia 
johtajantehtäviä. Osa heistä kohosi jopa 
pataljoonankomentajaksi asti. 

Kurssilla siviilimiehet opetettiin ajat-
telemaan sotilaan tavoin. Jääkärit loivat 
oppilaisiin sen voitontahdon, jota he joh-
tamistoiminnassaan myöhemmin osoitti-
vat. Oppilaat kasvatettiin noudattamaan 
sotilaskuria ja vaatimaan sitä myös alai-
siltaan. Arvovallan saavuttamista edisti 
se, että joukoissa miehistöllä ei juuri ollut 
aikaisempaa sotilaskoulutusta. 

Muutamat Vimpelin kurssilaiset siirtyivät opettajiksi tammikuussa alkaneeseen Vöyrin sotakouluun. 
Vöyrin sotakoululaisten tunnuksena oli ohut valkoinen hihanauha.
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Vimpelin kurssilaiset kokivat sodassa 
suuria tappioita. Koska joukot olivat huo-
nosti koulutettuja, johtajien oli vedettävä 
miehet mukaansa omalla esimerkillään. 
Näin he monesti joutuivat antautumaan 
suuremmalle vaaralle kuin muuten olisi 
ollut tarpeen. Vapaussodassa kaatui lähes 
neljäkymmentä kurssilaista ja noin kaksi-
kymmentäviisi heistä haavoittui. Talvi- ja 
jatkosodassa monet Vimpelin sotakou-
lussa sotilasuransa aloittaneet upseerit 
johtivat jopa divisioonia, armeijoita ja 
armeijakuntia. Näissäkin sodissa kaatui 
vielä muutamia Vimpelin kurssilaisia.

Etulinjassa taisteleva 
upseeri

Vimpelin sotakoulun arvokasta sa-
tavuotisjuhlaa vietettiin Vimpelissä 
kurssin alkamispäivänä 28. joulukuuta 
2017. Juhlapäivä alkoi kunniakäynneillä 
 Pokelan vartiomuistomerkillä ja sotakou-
lun kirkonkylän muistomerkillä. Kun-
niakäynneillä oli Reserviupseerikoulun 
asettama lippuosasto. 

Yhteiskoulun auditoriossa pidetyn 

pääjuhlan juhlapuhujana oli puolus-
tusministeri Jussi Niinistö. Hän korosti 
puheessaan työtä, jota pystyttiin mitä 
vaikeimmissa ja vaatimattomissa olo-
suhteissa ja kaiken lisäksi vielä salassa  
tekemään.

— Johtajien merkitys talonpoikaisar-
meijan johtamisessa oli suuri. Vimpelin 
oppilaat maksoivat kuitenkin raskaan 
hinnan esimerkillä johtamisesta, totesi 
puolustusministeri Niinistö.

— Paras tapa vaalia vapaustaistelum-
me perintöä on huolehtia maanpuolus-
tuksesta. Valtaosa suomalaisista haluaa 
edelleen puolustaa maatamme kaikissa 
tilanteissa. Ratkaisumme peruspilari on 
yleinen asevelvollisuus, hän jatkoi.

Tervehdyksensä juhlaan toivat muun 
muassa Reserviupseeriliitto ja Jääkäri-
pataljoona 27:n perinneyhdistys. Reservi-
upseerikoulun tervehdyksen Vimpelin 
juhlaan tuonut eversti Jouko Rauhala 
vakuutti, että koulu jatkaa Vimpelissä 
alkaneella tiellä. Hän muistutti, että jo 
vuonna 1922 silloinen sotaväen pääl-
likkö, kenraaliluutnantti Karl Vilkama 
ohjasi koulun toimintaa seuraavin sanoin: 

”Reserviupseerikoulun tavoitteena on se 
etulinjassa taisteleva upseeri, joka oli jo 
Vimpelin Sotakoulun päämäärä.”

Reserviupseerikoulu vaalii ja arvos-
taa monella tavalla Vimpelin sotakoulun 
perintöä. Koulu on ollut mukana rakenta-
massa Vimpelin kolmea sotakoulumuis-
tomerkkiä ja osallistunut aina näyttävästi 
Vimpelin koulun vuosijuhliin. Nykyisessä 
Reserviupseerikoulussa Vimpelin koulu 
on näkyvästi esillä muun muassa Vimpe-
lin sotakoulun Pro patria -taulun ja opetus-
tila Vimpelin muodossa. Näkyvin muisto 
Vimpelistä on kuitenkin koulun lippu. 

— Lippu on Reserviupseerikoulun 
tärkein symboli. Lipun kulmissa olevat 
kirjaimet VK ja vuosiluku 1917 viittaa-
vat Vimpelin kouluun. Reserviupseerien 
itsenäisyyssodissa osoittama sankaruus ja 
uhrimieli sitoo molemmat koulut lujalla 
siteellä itsenäisyyden syntyyn ja puolus-
tamiseen sen ratkaisuvaiheissa, sanoi ter-
vehdyssanoissaan eversti Jouko Rauhala.

 Seppo Kataja on vimpeliläinen eläk-
keellä oleva matemaattisten aineiden 
lehtori, reservin kapteeni ja sotahistorian 
harrastaja. 

Vimpelin kurssin jälkeen aloitetun Vöyrin sotakoulun kurssimerkki. Vasemmalla kurssilaisen Jorma Gallen-
Kallelan 14. huhtikuuta 1919 päiväämä merkkiluonnos. Oikealla hänen isänsä taiteilija Axel Gallen-Kallelan 
lopullinen merkkiluonnos ja Mannerheimin hyväksyntä.
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Ensimmäisen maailmansodan 
kärjistämät kurjat olot ja heikko 
sotamenestys johtivat Venäjällä 

maaliskuun 1917 vallankumoukseen, 
joka suisti keisarin valtaistuimeltaan. 
Vladimir Uljanovin johtama vallan-
kumouksellinen bolševikkivähemmistö 
käytti tilaisuuden hyväkseen ja anasti 
vallan. Venäjällä alkoi kehitys kohti 
neuvostokommunismia.

Sotaa kohti

Tapahtumat heijastuivat myös Suomen 
suuriruhtinaskuntaan, jossa olosuh-
teet kehittyivät sekasorron partaalle. 
Kansalaisten turvaksi oli perustettava 
vapaaehtoisia suojeluskuntia, joille 
ryhdyttiin hankkimaan aseita ja kou-
lutusta. Asevelvollisuus oli Suomessa 
lakkautettu vuonna 1901, joten sotilas-
reserviä ei ollut.

Suomen itsenäisyysliikkeessä oli 
hyvissä ajoin ryhdytty hankkeeseen 
sotilaiden kouluttamiseksi Saksan ar-
meijassa. Jääkärien etukomennuskun-
nat saapuivat Suomeen saksalaisten 
lahjoittamien aselastien kera marras-
kuusta 1917 alkaen. Joulukuussa 1917 
Suomen senaatti näki hetken otolliseksi 
ja julisti maan itsenäiseksi.

Neuvosto-Venäjän bolševikki-
hallitus puolestaan yllytti suomalaisia 
sosialisteja vallankumouksen tielle. 

Neuvostokomissaarit ymmärsivät, että 
vallankumous olisi tehtävä heti, sillä 
aika oli hallituksen joukkojen puolel-
la. Joulukuussa sosialistit järjestivät 
syksyn aikana perustetut työväen jär-
jestyskaartit punakaarteiksi yhteisen 
yliesikunnan johtoon.

Suomessa oli sodan alkaessa 
75 000 venäläistä sotilasta. Bolše-
vikkihallinnon käskystä niiden tehtä-
vänä oli aseistaa punakaartit ja antaa 
tarvittaessa tukea vallankumoukselle. 
Sotaan osallistui Ohto Mannisen ja 
Jouko Vahtolan tuoreimpien arvioiden 
mukaan yli 10 000 venäläistä. Satoja 
venäläisiä sotilaita myös värväytyi 
puna kaarteihin.

Suomen eduskunta antoi 12. tam-
mikuuta 1918 hallitukselle valtuudet 
lujan järjestysvallan perustamiseksi. 
Ensimmäiset yhteenotot suojeluskun-
tien ja punakaarteja tukeneiden venä-
läisten välillä tapahtuivat Viipurissa 
tammikuun 22. päivänä. Muutamaa 
päivää myöhemmin suojeluskunnat 
ryhtyivät muualla Karjalassa oma-
ehtoisesti riisumaan aseista venäläistä 
sotaväkeä.

Viikkoa myöhemmin Suomen halli-
tuksen virallisiksi joukoiksi nimettyjen 
suojeluskuntien ylipäälliköksi mää-
rättiin kenraalimajuri Gustaf Manner-
heim. Hän antoi ensi töikseen joukoille 
käskyn aloittaa venäläisvaruskuntien 

aseista riisumisen Pohjanmaalla. Tam-
misunnuntaista, tammikuun 28. päiväs-
tä, alkaen hallituksen joukot riisuivat 
neljässä päivässä aseista kaikki Etelä-
Pohjanmaan venäläisvaruskunnat.

Suomen kansanvaltuuskunta pani 
toimeen vallankaappauksen 27. tam-
mikuuta. Sen alkamisen merkiksi Hel-
singin työväentalon torniin sytytettiin 
punainen lyhty.  Samalla ilmoitettiin 
Pietariin, että Suomen hallitus oli syr-
jäytetty.

Pääkaupungin lisäksi punaiset 
kaappasivat vallan Etelä-Suomen 
suurimmissa kaupungeissa. Pohjois- 
ja Itä-Suomen kaupungeista Tornio, 
Kemi, Oulu ja Varkaus olivat punais-
ten hallussa. Myös punaisten alueelle 
jäi laillisen hallituksen vallassa olleita 

Suomen itsenäistymisen vaikeat ensiaskeleet 
vallankumouksesta vapaussotaan olivat monisyiset. 

Tässä artikkelissa esitetään yleiskatsaus 
sotatapahtumiin, jotka sinetöivät Suomen itsenäisyyden 

sata vuotta sitten.

Teksti: Jyri Korhonen

Vallankaappauksesta vapaussodaksi 

– sodan 1918 tapahtumat

Jyri Korhonen
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kaupunkeja, kuten Porvoo, Loviisa ja 
Uusikaupunki.  

Punaisten hyökkäys

Punakaartien yleisesikunnan neu-
vonantajana oli bolševikkihallinnon 
käskystä venäläinen eversti Mihail 
Svetšnikov. Punaisten yleishyökkäys 
alkoi tammikuun viimeisinä päivinä. 
Päähyökkäys kohdistui Pohjanmaan 
radan suunnassa Tampereelta kohti 
Haapamäkeä. Sen tavoitteena oli hal-
lituksen joukoille tärkeän poikittais-
radan katkaisu. Lisäksi hyökättiin 
Savon rataa pitkin Kouvolasta kohti 
Mikkeliä ja Karjalan radan suunnassa 
Viipurista kohti Antreaa. Rautateiden 
välialueilla sodittiin harvalukuisten 
maanteiden suunnissa.

Valkoisten vähälukuiset joukot 
kykenivät pysäyttämään punaisten 
etenemisen kaikilla suunnilla. Rinta-
malinja muodostui varsin pian linjalle 
Pori, Vilppula, Heinola, Savitaipale, 
Joutseno, Antrea ja Rautu. Valkoisten 
sotatoimet keskittyivät sodan alussa 
rintamalinjan pohjoispuolelle jäänei-
den punaisten kaupunkien vapautta-

miseen. Valkoisen armeijan rintama 
jaettiin Karjalan, Savon, Hämeen ja 
Satakunnan ryhmiin. Punaisten rinta-
ma taas jakautui läntiseen, keskiseen 
ja itäiseen rintamaan.

Rautateillä oli sodassa suuri merki-
tys, sillä niitä pitkin kuljetettiin jouk-
koja ja huoltoa. Punaiset operoivat 
tulivoimaisilla panssarijunilla, joita 
Venäjän bolševikkihallinto oli antanut 
heidän käyttöönsä. Lisää junia punaiset 
panssaroivat myös sodan aikana Loko-
mon ja Pasilan konepajoilla.

Punaisten kannalta tärkein rautatie-
yhteys sekä Tampereelta että Helsin-
gistä kulki Riihimäen kautta Pietariin. 
Se mahdollisti Neuvosto-Venäjän avun 
toimittamisen suoraan rintamalle. Val-
koisille tärkeä rautatieyhteys Vaasasta 
Haapamäen, Jyväskylän, Pieksämäen 
ja Savonlinnan kautta Karjalankannak-
selle yhdisti Pohjanmaalla sijainneen 
tukialueen rintamaan koko sen levey-
deltä.

Helmikuusta alkaen sota muuttui 
rintamasodaksi, jossa punaisten joukot 
rautateiden suunnissa hyökkäilivät 
panssarijunien tukemina ja välialueilla 
pyrkivät murtautumaan tai kiertämään 

valkoisten selustaan. Karjalankannak-
sen Ahvolassa käytiin asema sotaa. 
Helmikuussa valkoiset joutuivat luo-
pumaan Etelä-Suomeen jääneistä 
tukialueistaan Itä-Uudenmaan, Kirkko-
nummen ja Karjaan seuduilla.

Aloite  
hallituksen joukoille

Aluksi Valkoinen armeija koostui lähes 
yksinomaan suojeluskunnista, jotka 
toimivat pääosin komppaniakokoon-
panoissa. Maaliskuussa niistä muo-
dostettiin pataljoonia ja huhtikuussa 
edelleen alueellisia rykmenttejä. Hal-
litus palautti 18. helmikuuta voimaan 
vuoden 1878 asevelvollisuuslain. Sen 
nojalla hallituksen joukkoihin otettiin 
maaliskuusta lähtien asevelvollisia 
sotilaita.

Jääkärien pääjoukko saapui Vaa-
saan 25. helmikuuta. Jääkärit sijoi-
tettiin asevelvollisten kouluttajiksi, 
johtajiksi ja esitaistelijoiksi valkoisten 
joukkoihin. Asevelvollisten ensimmäi-
sestä erästä perustettiin yhteensä kah-
deksantoista jääkäripataljoonaa. Niistä 
muodostettiin kuusi rykmenttiä ja edel-
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leen kolme jääkäriprikaatia. Lisäksi 
perustettiin ratsuväen joukkoja sekä 
aselajijoukkoja, kuten tykistöpattereita.

Vaasan hallitus teki helmikuussa 
Saksan kanssa sopimuksen, johon si-
sältyi myös sotilaallisen avun vastaan-
ottaminen. Päämaja halusi kuitenkin 
ratkaista sodan valkoisten eduksi ennen 
saksalaisten joukkojen tuloa. Maalis-
kuun puolivälissä kenraali Manner-
heim muodosti Hämeen ja Satakunnan 
joukoista neljä armeijaryhmää, joihin 
kuului yhteensä 12 000 miestä.

Sotatoimet Tampereen valtaami-
seksi alkoivat maaliskuun 16. päivänä. 
Hyökkäys eteni kaupungin tuntumaan 
maaliskuun loppuun mennessä. Tam-
pere saarrettiin ja vallattiin sen jälkeen 
yli viikon kestäneissä ankarissa taiste-
luissa. Valtauksen jälkeen 6. huhtikuu-
ta antautui 11 000 punaista kaupungin 
puolustajaa.

Samaan aikaan kun Tamperetta 
vallattiin, Raudussa käytiin yksi sodan 
verisimmistä taisteluista. Raudun ase-
malle linnoittautunut parin tuhannen 
venäläisen ja suomalaisen punaisen 
osasto murtautui ulos saartorenkaas-
ta. Vetäytyessään se joutui valkoisten 
konekiväärituleen. Taistelussa kaatui 
punaisten lisäksi jopa viisisataa venä-
läistä sotilasta. Tampereen taisteluiden 
ollessa vielä kesken Saksan Itämeren 
divisioona nousi maihin Hangossa ja 
Loviisassa. Saksalaiset valtasivat Hel-
singin 15. huhtikuuta.

Tampereen ja Helsingin mene-
tyksen jälkeen punaisten tappio oli 
selvä. Taisteluhalu romahti, ja alkoi 
epätoivoinen vetäytyminen kohti Neu-
vosto-Venäjää. Vallankumoukselliset 
sotatoimet keskittyivät enää siihen, 
että pakotie kohti Pietaria pidettiin 
auki. Osa punakaartilaista jätti jouk-
konsa ja palasi koteihinsa. Viipurista 
tuli hetkeksi punaisten pääkaupunki.

Valkoisten joukot jaettiin Tam-
pereen valtauksen jälkeen Länsi- ja 
Itä-Armeijoihin. Viimeksi mainitun 
komentajaksi määrättiin kenraalima-
juri Ernst Löfström. Hänen johtoonsa 
muodostetun 18 000 miehen vahvui-
sen armeijan tehtävänä oli punaisten 
Itä-Armeijan tuhoaminen, Viipurin 
valtaaminen ja yhteyksien katkaise-
minen Pietariin.

Joukot keskitettiin Karjalankan-
nakselle, ja hyökkäys käynnistyi 19. 

päivänä huhtikuuta. Lappeenranta val-
lattiin huhtikuun 26. päivänä ja Viipuri  
29. päivänä. Kaupungissa majaansa 
pitänyt Suomen kansanvaltuuskunta 
pakeni laivalla Pietariin.

Länsi-Suomesta vetäytyneet pu-
naisten joukot antautuivat Lahden 
länsipuolella toukokuun alkupäivinä. 
Kymenlaaksossa sijainneet viimeiset 
punaisten vastarintapesäkkeet luopui-
vat taistelusta 5. toukokuuta. Sota-
toimet päättyivät valkoisten miehitettyä 
Inon linnoituksen 15. toukokuuta 1918.

Jälkinäytös

Sotaan on arvioitu osallistuneen hal-
lituksen joukoissa noin 70 000 ja pu-
naisten puolella noin 80 000 ihmistä. 
Suhteutettuna Suomen silloiseen väki-
lukuun, 3,1 miljoonaan, sotatoimiin 
osallistuneiden määrä oli alle viisi 
prosenttia väestöstä. 

Kapinaan nousseet punaiset kärsi-
vät sodassa suurimmat tappiot. Heitä 
kaatui, teloitettiin osallisuudesta ka-
pinaan tai kuoli vankileireillä 27 000 
miestä ja naista. Valkoisten tappiot 
olivat 5 200 miestä ja naista. Venäläisiä 
sotilaita voidaan arvioida kaatuneen yli 
tuhat. Kaikista sodan uhreista yli kol-
mannes kuoli vankileireillä pääasiassa 
espanjantautiin.

Valkoisten voitto sinetöi Suomen 
itsenäisyyden. Saksan tuella varmistet-
tiin irtautuminen entisestä emämaasta 
Venäjästä. Laillisen hallituksen jouk-
kojen voitolla saavutettiin valtiollinen 
itsenäisyys. Kukistamalla punainen 
vallankumous säilytettiin laillinen yh-
teiskuntajärjestys. 

Mikäli sota olisi päättynyt punais-
ten voittoon, on lukuisien aihetodis-
teiden valossa ilmeistä, että Suomi 
olisi joutunut Neuvosto-Venäjän val-
tapiiriin. Vaikka sotatilaa ei julistettu, 
Suomi kävi käytännössä sotaa myös 
Neuvosto-Venäjää vastaan. Sen voi-
daan katsoa jatkuneen heimosotien 
muodossa vuonna 1920 solmittuun 
Tarton rauhansopimukseen asti.

Majuri evp Jyri Korhonen on 
 kadettiupseeri ja sotahistorian tutki-
ja. 

Valkoisia joukkoja Tampereella.
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Ylipäällikkö Mannerheim puhuu valkoisten voitonparaatissa Helsingissä 16. toukokuuta 1918.
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Keväällä 1918 käytyjä Tampe-
reen, Helsingin ja Viipurin 
kaupunkitaisteluja kutsuttai-

siin nykytermien mukaisesti taisteluksi 
rakennetulla alueella. Tässä artikke-
lissa valotetaan Helsingissä käytyä 
taistelua rakennetun alueen taistelun 
periaatteiden näkökulmasta. Kainalo-
jutussa luodaan katsaus ensimmäisen 
maailmansodan aikana Helsinkiin ra-
kennettuun linnoitusketjuun. 

 Saksalaiset  
saapuvat Hankoon

Suomen itsenäistyttyä ja pian sen jäl-
keen syttyneen vapaussodan alettua 
punakaarti valtasi Helsingin, ja se py-
syikin punaisten vallassa huhtikuulle 
saakka. Valkoiset pyrkivät salassa jär-
jestäytymään sen hetken varalle, että 
ratkaisua pääkaupungin valtaamisesta 
voitaisiin yrittää. 

Saksan laivaston saapuminen 
Hangon edustalle käynnisti neuvot-
telut Helsingin laivaston bolševikki-
komentajan ja saksalaisten välillä. 
Saksalaiset halusivat välttää sen, että 
venäläisten vahvat rannikkolinnakkeet 
puuttuisivat tapahtumiin. Toisaalta he 
halusivat saada tukeutumismahdolli-

suuden Helsingin satamiin, niiden vari-
koihin ja kauppalaivoihin. 

Saksalaisilla oli myös tiedossaan, 
että Helsingin punakaarti oli ottanut 
käyttöönsä maailmansodan aikana 
rakennetun kantalinnoitetun puolus-
tusketjun. Se saattaisi tehdä hyök-
käyksestä erittäin vaikean. 

Saksalaisten joukkojen vahvuus 
pääkaupungin suunnassa oli reilut  
7 000 miestä, maailmansodassa jo har-
jaantuneita ja karaistuneita sotilaita. 
Helsingin valkokaarti oli perustettu jo 
talvella, mutta toiminnan salaamisen ja 
punaisten valvonnan vuoksi sen koulu-
tustaso oli olematon. 

Punakaartissa oli noin 3 000 miestä 
ja naista. Joukot olivat osin pikaises-
ti värvättyjä. Suurin osa aatteellisesti 
fanaattisimmista punaisista oli rekry-
toitunut punakaartiin jo aiemmin, ja 
heidät oli lähetetty rintamille muualle 
Suomeen. Tämä heikensi merkittävästi 
kaupunkiin jääneiden punaisten jouk-
kojen taistelukykyä. 

Voimasuhteet olivat ainakin aluksi 
laskennallisesti puolustajan puolel-
la. Arvio perustuu laskelmaan, jonka 
mukaan hyökkäykseen tarvitaan noin 
kolminkertainen ylivoima, asutuskes-
kuksessa jopa moninkertaisesti enem-
män. 

Toki tuolloin mielikuvat hyökkää-
vän joukon vahvuudesta vaihtelivat 
punaisten keskuudessa sen mukaan, 
puhuttiinko tiedosta vai huhuista. Osa 
punaisista olisi ollut valmis jopa antau-
tumaan kuultuaan saksalaisten tulosta. 

Komentajan suunnitelma 
Helsingin valtaamiseksi 

Hangon maihinnousun jälkeen saksa-
laiset kenraali Rüdiger von der Goltzin 
joukot aloittivat lännestä etenemisen 
kohti Helsinkiä. Venäjän laivasto lupasi 
pysyttäytyä erillään tulevista tapahtu-
mista. Saksalaiset kohtasivat punaisten 
puolustuslinjan 11. huhtikuuta illalla 
Espoon Leppävaaran tasalla. Linnoitus-
ketjuun ryhmittyneet punaiset kuiten-
kin lopulta irtautuivat, sillä punaisten 

Asutuskeskustaistelun koulutus alkoi 1980-luvulla 
silloisissa helsinkiläisissä itsenäisissä joukko-osastoissa. 

”Kaupunkitaistelun” historia ulottuu kuitenkin 
huomattavasti pidemmälle. Jatkosodan ilmapuolustus 
kävi kovia taisteluja Helsingin ilmatilassa. Kaupungin 

kaduilla taisteltiin jo keväällä 1918.

Teksti: Mika Jääskeläinen

Vallatkaa Helsinki!
Taistelu pääkaupungista huhtikuussa 1918 

Mika Jääskeläinen
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johto ei osannut hyödyntää sen linnoi-
tuslaitteita. 

Huhtikuun 12. päivän aamuhämä-
rissä Helsinki täyttyi kiväärien pauk-
keesta ja konekiväärien tulituksesta. 
Iltaan mennessä paukkeeseen oli kau-
punkilaisten hämmästykseksi liittynyt 
myös laivatykistöä. Monet keskustan 
rakennuksista olivat jo ilmiliekeissä ja 
pahoin vaurioituneita. 

Saksalaisten Helsingin valta-
us oli suunniteltu siten, että pää-
hyökkäys suuntautui Töölön kautta 
kantakaupungin alueelle. Siihen osallis-
tuivat yhdellä tykistöpatteristolla tuetut  
1. Kaartin Ulaanirykmentti, karabiniee-
rirykmentti sekä 4. Jääkäripataljoona. 
Tukihyökkäys oli suunniteltu toteutet-
tavan Katajanokalle saapuvan laivaston 
neljänsadan sotilaan voimin. 

Hyökkäysalue eristettiin 3. Kaar-
tin Ulaanirykmentin voimin pää-
radan suunnassa Tikkurilan tasalla. 

Tarkoituksena oli katkaista punaisten 
huoltoyhteydet ja estää joukkojen ir-
tautuminen pohjoiseen.

Hyökkäys etenee kohti 
kantakaupunkia

Aamuviideltä alkanut päähyökkäys 
oli kello 13:een mennessä saavutta-
nut hyökkäyssuunnassa vasemmalla 
Pasilan–Nordenskiöldin kadun tasan. 
Aamupäivän kovimmat taistelut käy-
tiin metsäisillä ja kallioisilla alueilla, 
kuten Läntisen Viertotien, eli nykyisen 
Mannerheimintien, itäpuolella Ilmalas-
sa. Tässä vaiheessa kyse ei vielä ollut 
varsinaisista katutaisteluista. Vuonna 
1918 kantakaupungin ulkopuolella 
rakennuskanta oli huomattavasti har-
vempaa kuin nykyisin. 

Hyökkäyssuunnassa oikealla 
edennyt joukko valtasi Tilkan kuk-

kulan yhdeksään mennessä. Siellä se 
sai tehtävän jatkaa hyökkäystä kohti 
Meilahtea. Punaisten seuraava ryhmi-
tystasa oli sitä vastassa Töölön tullin 
pohjoispuolella. 

Siitä selviydyttyään saksalaiset 
olivat jo niin syvällä asutuskeskuksen 
sisällä, että hyökkäys levisi sarjak-
si hajanaisia taisteluja eri suunnissa. 
Hyökkäys keskeytettiin noin kello 16:n 
aikaan, jotta joukot voitiin järjestää  
uudelleen. Joukkojen hajoamista voi-
daan pitää rakennetun alueen taistelulle 
tyypillisenä riskinä myös tänä päivänä. 

Valkokaarti  
liittyy taisteluun

Valkoisten kokoamat kaartilaiset 
liittyivät hyökkäykseen eri puolilta 
kaupunkia iltapäivän alussa pienten 
käynnistysvaikeuksien jälkeen. Ne 

Karttapiirros saksalaisten hyökkäyssuunnitelmasta Helsingin valtaamiseksi.
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johtuivat osin siitä, etteivät joukot 
olleet tottuneet toimimaan rakennetul-
la  alueella. 

Lähetit eivät löytäneet perille, joten 
hyökkäyksen yhtäaikainen aloitus 
epäonnistui. Valkokaarti ja punakaarti 
ajautuivat pienten ryhmien itsenäises-
ti käymiin katutaisteluihin ja laukaus-
tenvaihtoon, joissa molemmilla oli 
haasteita – nykytermein ilmaistuna 
–  tilannekuvan ylläpitämisessä ja joh-
tamisessa. Rakennuksiin linnoittautu-
neista vastustajista ei saatu selkoa eikä 
tiedetty, milloin oli vastassa taistelija-
parin ja milloin joukkueen kokoinen 
osasto. 

Tukihyökkäys 
Katajanokalle

Tukihyökkäys alkoi, kun saksalainen 
laivasto saapui lopulta Kruunuvuoren 

selälle ja ryhmittyi alkuillasta Kataja-
nokalle. Laivatykeillä ammuttiin katu-
jen suunnassa. Näin saatiin helpotettua 
päähyökkäyksen painetta ja annettiin 
sille merkittävää lisätukea. 

Hyökkäystä tuettiin myös pienem-
pien alusten laivatykistöllä Etelä- ja 
Pohjoissatamasta. Unioninkadun ja 
Kauppatorin valtaaminen onnistui, ja 
punaisten haltuun jäi tällä puolen kau-
punkia enää Kruununhaka. 

Tukihyökkäyksessä tappioita koki 
myös muuten taisteluja pääosin väis-
tämään onnistunut kaupungin siviili-
väestö. Ihmisiä jäi kahden tulen väliin, 
minkä lisäksi Kauppatorilla punaisten 
tulitukseen kaatui lukuisia siviilejä. 

Katutaistelut keskustassa

Saksalaisten hyökkäyksen edettyä rau-
tatien ja Läntisen Viertotien suunnassa 

kantakaupunkiin taisteluja käytiin mo-
nessa paikassa, kuten Turun kasarmilla, 
rautatieasemalla, Kaartin kasarmeilla ja 
Katajanokalla. 

Katutaistelut olivat kiivaita. Ruot-
salaiseen teatteriin ryhmittyneet punai-
set lyötiin saksalaisten ja valkoisten 
yhteisellä hyökkäyksellä. Teatteri val-
lattiin tunkeutumalla rakennukseen 
osin ikkunoista ja osin rakennuksen 
katolta. 

Taisteluja käytiin iltaan ja paikoin 
seuraavaan aamuun saakka. Pääosan 
alueesta valkoiset saivat vallattua vii-
meistään seuraavan yön aikana. Voi-
daan todeta, että saksalaisten merkitys 
Helsingin valtaamisessa oli ratkaiseva. 
Toisaalta valkoisten toimet olivat pa-
kottaneet punaiset pitämään joukkojaan 
sidottuna Helsinkiin. Siten valkoisten 
toimilla Helsingissä oli valtakunnallista 
merkitystä muilla rintamilla.

Tulitaistelua sala-ampujia vastaan Hotelli Kämpin edustalla. Kämpissä oli kenraali von der Goltzin esikunta.
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  Helsingin linnoitusketju

Ensimmäisen maailmansodan aikana Saksan maihinnousun 
uhka Suomen etelärannikolle sai venäläiset käynnistämään lin-
noitustyöt Helsingin puolustamiseksi. Jo olemassa olleiden me-
rilinnoitteiden lisäksi myös maarintamalle tarvittiin linnoitteet. 

Vuonna 1914 käynnistyneiden maarintaman linnoitustöiden 
seurauksena Helsinkiin syntyi vielä tänäkin päivänä osittain säilynyt 
puolustuslaitteiden ketju, joka noudatteli karkeasti nykyisen Kehä 
I:n reittiä Espoon, Helsingin ja Vantaan alueilla. 

Sodan alkuvuosina lähelle kantakaupunkia ja satamia raken-
nettiin ensimmäinen linja. Sotataidon kehitys ja maailmasodan 
kokemukset sekä aseiden tehosta että kantamasta saivat seuraa-
vina sotavuosina aikaan uuden kehän rakentamisen kauemmas 
kaupungista. Punaiset hyödynsivät tätä linnoitusketjua artikkelissa 
kuvatulla tavalla. 

Linnoitusketjua aiottiin korjausten ja parannusten myötä hyö-
dyntää Helsingin puolustamiseen myöhemminkin. Viime sotien 
jälkeisellä ensimmäisellä operatiivisella suunnittelukierroksella 
Helsingin sotilaspiirin johto piirsi vuonna 1953 Helsingin linnoi-
tusalueen pääpuolustuslinjat osin samaa ketjua noudatellen.

Asutuskeskustaistelun 
ajattomia elementtejä

Helsingin taistelussa on yhtäläi-
syyksiä rakennetun alueen taiste-
lun nyky oppeihin niin puolustuksen 

kuin hyökkäyksenkin näkökulmasta. 
Puolustus aloitettiin jo kaupungin 
reunamilta, mikä oli luontevaa siellä 
sijainneen linnoitusketjun vuoksi. 
Katutaistelut olivat johtamisen ja ti-
lannekuvan kannalta haastavia, kuten 

nykyäänkin. Raskaiden aseiden eli 
laivatykistön tulenkäyttö rajoittui osin 
katujen suuntaiseksi, ja korkeat raken-
nukset muodostivat katvealueita. 

Joukot sitoutuivat pienille alueille, 
ja yksiköt hävisivät rakennusten sekaan 
sitoen paljon joukkoja monelle eri ta-
solle ja useisiin kerroksiin. Johtajien 
tekemiin ratkaisuihin vaikuttivat puut-
teelliset tiedustelutiedot, huhupuheet, 
epämääräiset havainnot ja sekava ti-
lannekuva. 

Alueella pysytellyt siviiliväestö 
aiheutti haasteita molemmille osa-
puolille, kuten tapahtuisi varmasti 
nykyäänkin. Esimerkiksi toisena tais-
telupäivänä ihmiset olivat olleet nor-
maalisti päivätyössä. Taistelun edetessä 
kohti keskustaa ihmisiä kerääntyi katu-
jen varsille ja ikkunoihin seuraamaan 
tapahtumia. 

Helsingin taistelusta tulee kulu-
neeksi sata vuotta. Taistelukentän kuva 
on muuttunut, mutta hyvin monet ra-
kennetun alueen taistelun elementit 
lievät edelleenkin ennallaan. 

Majuri Mika Jääskeläinen valmiste-
lee Helsingin puolustussuunnitelmista 
tutkimusta Maanpuolustuskorkeakou-
lussa. 

Antautumisen merkkinä valkoinen lippu.
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Ensimmäisen sotakokemusten 
keräyksen toteutti Vapaussodan 
historian komitea 1920-luvun 

vaihteessa. Toisen keräyksen vielä tuol-
loin palveluksessa olleille vapaus sodan 
veteraaneille järjesti Yleisesikunta. Ve-
teraanit kirjoittivat kokemuksistaan 
pääosin alkuvuodesta 1936. 

Kirjoituksia kertyi tuhatkunta 
kappaletta. Tekstit olivat laadullisesti 
monen tasoisia, ja niiden pituus vaihteli 
yhdestä sataan sivuun. Kirjoitukset on 
tallennettu Kansallisarkiston kokoel-
miin. Artikkeli perustuu pääosin näihin 
kirjoituksiin.

Hyökkäyksessä viisautena 
yksinkertaisuus

Sodan alkaessa Valkoinen armeija 
koostui suojeluskunnista, jotka pian 
järjestettiin komppania-, pataljoona- ja 
rykmenttikokoonpanoihin. Kokoon-
panoihin vaikutti saatavilla ollut 
sota varustus. Sodan alkupuolella pa-
taljoonassa oli esimerkiksi vain yksi 
konekiväärijoukkue. Asetilanteen pa-
rannuttua se laajennettiin komppaniaksi. 

Lähteistä voi päätellä, että niin 
komppanian kuin pataljoonankin hyök-
käystaktiikka oli varsin suoraviivaista. 
Joukkueet tai komppaniat etenivät 
yleensä rinnakkain ampumaketjuissa, ja 
yksi oli taaempana reservissä. Syvässä 
lumessa eteneminen oli varsin hidasta. 

Olosuhteiden salliessa hyökkäykses-
sä pyrittiin sivustakoukkaukseen tai jopa 
kaksipuoliseen saarrostukseen. Talvella 
näihin tehtäviin käytettiin suksiosastoja 
ja keväämmällä polkupyörä- ja ratsu-

väkiosastoja. Saarrostusta käytettiin 
apuna varsinkin isoissa taisteluissa, 
kuten Tampereen ja Viipurin valtauk-
sessa.

Joissakin hyökkäyksissä, ja var-
sinkin silloin kun eteneminen juuttui 
paikalleen, on havaittavissa myös sak-
salaisen iskujoukkotoiminnan piirteitä. 
Esimerkkinä voidaan mainita Messu-
kylän taistelu, jossa käsikranaateilla 
varustautunut iskuryhmä pääsi tulituen 
turvin vihollisen sivustaan ja sitä kautta 
yllätykseen. 

Yleensä hyökkäykset tehtiin tien 
suunnassa. Tavoitteiksi määrättiin 
risteysalueita ja asutuskeskuksia. 
Asustuskeskustaisteluissa korostuivat 
aggressiivinen, suoraviivainen liike ja 
käsikranaattien käyttö. Sodan edetessä 
alettiin korostaa tuliylivoiman merki-
tystä. Tehokkaan liikkeen mahdollista-
miseksi alettiin käyttää konekiväärejä 
tulitukiosastoina.

Puolustusta  
kylien reunoissa

Valkoisen armeijan tärkein taistelulaji 
oli hyökkäys. Tästä johtuen puolustuk-
sellisesta toiminnasta lähdeaineistossa 
on vähemmän kirjoituksia. Puolustus-
asemat sijoitettiin usein taktisesti huo-

noihin paikkoihin kyliä reunustavien 
aukeiden laidoille. Tämä johtui siitä, 
että joukoilla ei ollut muuta majoitusta 
kuin kylien talot. 

Asemat olivat vahvimmin miehitet-
tyjä teiden läheisyydessä. Poterot kaivet-
tiin lumeen ja havutettiin. Paikoitellen 
niiden suojana käytettiin massapaaluja 
ja piikkilankaa, jos niitä oli saatavissa. 
Kylien välisistä asumattomista alueista 
muodostui usein ei-kenenkään-maata. 
Alueita valvottiin ”patrulleilla” eli par-
tioilla ja etuvartioilla.

Tiedustelupartiointiin käytettiin 
suksi- ja hiihto-osastoja, ratsuväkeä ja 
jalan liikkuvia osastoja. Päämajalla ja 
joillakin rintamilla oli omia ”asiamies-
verkostoja” ja pieniä ”telefooni-” eli 
puhelinkuunteluosastoja. 

Vihollistietojen hankkimisen lisäk-
si tiedustelussa tärkeitä tehtäviä olivat 
maastontiedustelu ja karttojen laatimi-
nen. Tiedustelutoiminnan tasossa oli 
suuria vaihteluja eri rintamien ja joukko-
osastojen välillä. 

Karjalan rintamalla tiedustelulla 
kyettiin selvittämään lähinnä viholli-
sen etummaisten asemien tasat. Sen 
sijaan Satakunnan ja Hämeen ryhmis-
sä päästiin jopa niin pitkälle, että hyök-
käyssuunnitelmat kyettiin perustamaan 
tiedustelutietoihin.

Vapaussodan päätyttyä sotaväessä ymmärrettiin varsin 
pian sotakokemusten keräämisen tarve ja hyödyllisyys. 

Tapahtumahistoriallisten teosten laatimisen lisäksi 
sotakokemuksien taltioimisesta katsottiin olevan hyötyä 

nuoren armeijan rakentamisessa. 

Teksti: Markus Kastari, Ville Kauppi, Joel Mattsson, Jarno Mäkinen,  
Jaakko Timo ja Thomas Ruuhonen

Valkoisen armeijan  
taktiikka vapaussodassa
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Tykistön käytössä painottui suora-
ammunta. Epäsuoran tulen merkitys 
kasvoi sodan loppua kohden. Syynä 
suora-ammunnan suosimiseen oli 
heikko tuliasematoiminnan, ammunta-
menetelmien ja tulenjohdon koulutus-
taso. Tulenjohto- ja viestivälineitä sekä 
tähtäinlaitteita oli vähän. 

Tulikomennot välitettiin yleensä 
lähetillä. Tulikomento saatettiin antaa 
muodossa ”Konekivääri työväentalos-
ta 150 metriä itään”. Tykistön maaleja 
olivat muun muassa vihollisen käyttä-
mät rakennukset sekä esikunnat ja suu-
remmat ryhmitykset. 

Vähäisistä ampumatarvikkeista joh-
tuen tykistökeskitykset jäivät monesti 
vaatimattomiksi. Tampereen taistelus-
sa tulivalmistelut saattoivat kuitenkin 
kestää jopa 15–20 minuuttia. Epäsuo-
raa tulta ammuttiin tykkien lisäksi mii-
nanheittäjillä  eli kraanatinheittimillä. 
Kaaritulesta oli etua erityisesti kaupun-
kiolosuhteissa, mutta aseiden käyttöä 
rajoitti niiden lyhyt kantama.

Viestien välittämiseen käytettiin 
lähettejä sekä puhelin- ja lennätin-
yhteyksiä. Olemassa olleen johdinver-

kon hyödyntämisen lisäksi yhteyksiä 
rakennettiin myös itse. Puheenpeitteis-
töjen käyttö oli tärkeää, koska puhelin- 
ja lennätinyhteyksien kuunteleminen oli 
helppoa. 

Rautateiden suunnassa taisteltaessa 
punaisten panssarijunat aiheuttivat val-
koisille ongelmia. Suuren tulivoimansa 
takia niiden torjuminen oli haastavaa. 
Junilla oli myös suuri psykologinen 
vaikutus. Yksinkertaisin tapa torjua 
panssarijunia oli kiskojen räjäyttäminen.

Menestykseen 
koulutuksella

Suojeluskuntien koulutus oli aloitettu jo 
ennen vapaussotaa. Aluksi kouluttajina 
toimivat koulujen opettajat. Taistelu-
koulutusta ei juuri ollut, vaan koulutus 
painottui lähinnä fyysisen kunnon kehit-
tämiseen ja sulkeisjärjestyksen harjoit-
teluun. Ammunnan harjoittelua haittasi 
aseiden ja patruunoiden puute. 

Koulutus tehostui merkittävällä ta-
valla sen jälkeen, kun jääkärit olivat tul-
leet Suomeen. Ensimmäiset sotakoulut 
perustettiin ja joukoille laadittiin koulu-

tusohjelmat. Koulutus kesti yleensä kah-
desta kolmeen viikkoa. Siihen kuului 
sulkeisjärjestysharjoituksia, ampuma-
koulusta, voimistelua, lähitaistelua, pio-
neeripalvelusta sekä taisteluharjoituksia. 

Koulutus jatkui rintamalla. Tällä oli 
suuri merkitys joukkojen taistelukyvyn 
kehittymiselle. Toisinaan asevelvollisten 
koulutus saattoi kuitenkin jäädä hyvin-
kin vähäiseksi tai sitä ei ehditty antaa 
lainkaan. 

Muistelmien mukaan koulutuksen 
puute näkyi joukoissa niskurointina, ku-
rittomuutena sekä huolimattomuutena 
asekäsittelyssä. Tulikuri oli huono. Kou-
lutuksessa alettiinkin kiinnittää entistä 
enemmän huomiota kuriin. Nopeastikin 
koulutetuilla mutta kurinalaisesti toi-
mivilla joukoilla pärjättiin paremmin 
taisteluissa. 

Jääkärien ja saksalaisten merkitys 
joukkojen koulutuksessa ja johtamises-
sa oli korvaamaton. Joukon menestys 
taisteluissa riippui paljolti johtajien 
esimerkistä. Jääkärit toimivat lähinnä 
joukkueenjohtajina ja niitä ylemmissä 
tehtävissä. Osaavasta alipäällystöstä oli 
pulaa koko sodan ajan. Ryhmänjohta-

Saksalaisten panssarijuna toimintavalmiina Hämeenlinnan radalla.
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jiksi valittiin vapaaehtoisia ja hyvin 
toimineita asevelvollisia. 

Komppanianpäällikön tai jouk-
kueenjohtajien kaatuminen saattoi 
vaikuttaa ratkaisevalla tavalla koko 
joukon taistelukykyyn. Kielimuuri ai-
heutti haasteita johtamiselle, vaikka 
suomen- ja ruotsinkieliset asevelvolliset 
pyrittiinkin sijoittamaan eri yksiköihin. 
Johtamista vaikeutti myös se, että joh-
tajat eivät tunteneet alaisiaan.

Koulutuksen myötä joukkojen tais-
telukyky kehittyi ja valkoiset joukot 
menestyivät taisteluissa punaisia pa-
remmin. Sodan lopussa valkoiset ky-
kenivät jo toimimaan pataljoona- ja jopa 
rykmenttikokoonpanoissa. 

Varustus  
sanelee toimintaa

Sodan alussa Valkoisen armeijan va-
rustus oli erittäin puutteellinen. Suo-
jeluskuntien aseistuksena oli lähinnä 
haulikoita, pistooleja ja ehkä muutamia 
kiväärejä. Asetilanne parani Saksasta 
saadun avun sekä venäläisiltä ja punai-
silta otetun sotasaalismateriaalin myötä. 
Joukoille oli jakaa kiväärit, mutta aseis-
tus oli kuitenkin varsin kirjavaa.

Materiaalipuutteet vaikuttivat 
joukkojen taktiikkaan. Pulaa oli muun 

muassa kartoista, kompasseista ja hiih-
tovälineistä. Karttoja valmistettiin itse ja 
vähäiset sukset kohdennettiin hiihto- ja 
suksiosastoille. 

Telttoja joukoilla ei ollut lainkaan, 
ja kenttämuonitusvälineitäkin oli vain 
vähän. Liikkuessaan ja ryhmittyessään 
joukkojen oli tukeuduttava asutuksiin ja 
kuivamuonaan, jos sitä sattui olemaan 
saatavilla. Ulkona yövyttiin vain poik-
keustapauksissa. 

Talviaikaan ja alkukevääseen ajoit-
tunutta sotaa käytiinkin kylien ja kul-
kuyhteyksien hallinnasta. Rautateistä 
taisteltiin, koska juna oli tehokkain 
väline suurten joukkojen kuljettamiseen. 
Muut siirtymiset tehtiin hevosreellä, 
-kärryillä tai jalan.

Suurimmalla osalla sotilaista oli rin-
tamalla omat siviilivaatteet. Armeijan 
varusteina voitiin aluksi jakaa vain ase, 
patruunavyö, nahkavyö ja lakki. Varus-
tetilanne kuitenkin parani sodan aikana. 
Parhaiten varustetuilla yksiköillä oli 
jokseenkin yhtenäinen varustus. Siihen 
kuului asetakki, sarkahousut, vyö, nah-
kapieksut, alusvaatteet ja selkäreppu.

Nousujohteinen kehitys

Sotakokemuksista ilmenee, että sodan 
alussa Valkoisen armeijan varustus, 

koulutus ja taktiikka olivat vielä hyvin 
puutteellisia. Aineistosta on kuitenkin 
nähtävissä myös se huomattava kehi-
tyskulku, joka asioissa sodan aikana 
tapahtui. 

Taktiikkaa opittiin sodan kuluessa 
sopeuttamaan kulloiseenkin tilanteeseen 
ja maastoon sopivaksi. Koulutuksella 
joukoista saatiin entistä kurinalaisem-
pia. Hajanaisista ryhmistä, joukkueista 
ja komppanioista muotoutui taistelu-
kykyisiä pataljoonia ja rykmenttejä. 
Taistelutaitojen kehittyessä opittiin 
hyökkäämään saarrostaen ja kyettiin 
toimimaan jopa pimeällä.

Varustuksessa päästiin sodan loppu-
puolella tilanteeseen, jossa useimmilla 
yksiköillä oli samaa patruunatyyppiä 
käyttävät aseet ja jossain määrin myös 
yhtenäinen sotilasvaatetus. Jääkäreiden 
merkitystä joukkojen johtajina, koulut-
tajina ja taktiikan kehittäjinä ei voi kos-
kaan korostaa liikaa.

Kirjoittajat opiskelevat Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa sotatieteiden 
maisterikurssilla 8. 

Valkoisia joukkoja Tampereen ympäristössä.
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Rauhan tultua punaiset vangit pakotettiin pesemään veripellosta nostetut ruumiit ennen kuin heidät 
tunnistettiin ja luovutettiin omaisille.
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Mirja Turunen

Huhtikuussa 1918 punaiset van-
gitsivat luumäkeläisen maanvil-
jelijän Niilo Rusasen pelloltaan. 

Taavetin asemalla hän ehti kirjoittaa kir-
jeen kotiin ennen lähtöä: ”Isän matka on 
kuuleman mukaan Kouvolaan. Jumala 
kanssani, Jumala kanssanne. Isä.”

Rusasen ruumis nostettiin Kouvolan 
teloituspaikasta Tommolan veripellosta 
muutaman viikon kuluttua kymmenien 
muiden valkoisina teloitettujen mukana. 
Rouva Linda Rusanen oli paikalla mies-
tään tunnistamassa. 

Surevat omaiset panivat merkille, 
että iho irtoili omituisesti uhrin jaloista. 
He otaksuivat, että Rusasta oli kidutettu. 
Rusanen haudattiin kotipitäjänsä multiin. 
Veripellosta kaivettiin ylös kaksikym-
mentä muuta luumäkeläistä – joukossa 
seurakunnan pappi. 

Väkivallan  
näyttämönä Kouvola

Taistelut eivät kertaakaan pyyhkineet 
paikkakunnan yli. Kouvolan asukkaat 
joutuivat seuraamaan sivusta lähinnä 
ulkopuolelta tulleiden toimeenpanemaa 
murhenäytelmää. 

Sisällissota oli junasotaa, jonka 
kaikki rintamat sijoittuivat pääratojen 
varrelle. Kouvola oli viidestä suunnasta 
tulevien ratojen risteysasema, josta tuli 
yksi punaisen Suomen ydinpaikkakuntia. 

Paikkakunnalle oli kätevä sijoittaa 
punaisten keskisen rintaman keskus 
monine esikuntineen. Asemakylä oli 

kuin suuri sotilasleiri, johon oli majoi-
tettu tuhansia rintamalle lähteviä ja sieltä 
palanneita sotilaita – heitä oli kaksi kertaa 
enemmän kuin kaupungin asukkaita. 

Pohjoisen Kymenlaakson vallan-
kumouksen moottori oli Kouvolasta noin 
kymmenen kilometrin päässä sijaitseva 
radikaali tehdaspaikkakunta Kuusan-
koski ja sikäläinen suuri joukko-osasto, 
Kymintehtaitten rykmentti.

Kouvolasta tuli punaisen hallinnon 
tutkinta- ja vankikeskus. Sinne tuotiin 
kuulusteltavaksi epäiltyjä vallankumo-
uksen vastustajia kautta Kymenlaakson. 
Heistä 125 teloitettiin Kouvolassa ja  
”sivuteloittamossa” Korialla. 

Kouvola, oikeammin Kymenlaakso, 
oli punaisten harjoittaman terrorin ko-
vimpia alueita koko maassa. Poliittinen 
terrori tarkoittaa aseettomien vastusta-
jien tai aseensa laskeneiden sotilaiden 
teloituksia. 

Sodan alkuvaiheen teloitukset olivat 
jollain tapaa taktisesti ymmärrettäviä. Se 
ei tarkoita, että ne olisivat hyväksyttäviä. 
Surmattujen joukossa oli suojeluskun-
tien perustaja ja valkoisten sodankäyntiä 
avustaneita henkilöitä. 

Tehdaspaikkakunnan 
luokkasota

Kun punaisten tappio alkoi häämöttää 
maalis-huhtikuussa, seurasi kosto ja 
pahin teloitusaalto. Tuohon aikaan pu-
naisten johtoporras jo tiesi, että vallan-
kumous on tuhoon tuomittu. 

Punaisten johtoa ja osa kaarteista oli 
siirtymässä turvaan Pietariin. Heidän 
aikomuksenaan oli, että vallankumous 
ei jää tähän, vaan taistelu pannaan vielä 
uusiksi. Siksi piti ottaa etukäteen hen-
giltä mahdollisimman monta lahtaria eli 
luokkavastustajaa.

Punaiset teloittivat kaksikymmen-
täkuusi Kuusankosken Kymiyhtiön 
”herraa” Korian kasarmin läheisyydes-
sä ja Korian sillalla. Tunnetuin uhreista 
oli toimitusjohtaja Gustaf Björkenheim.  
Hänen teloitustaan paheksui moni punai-
nenkin, koska Björkenheimiä pidettiin 
työväestölle myötämielisenä. Kuusan-
kosken punakaartin jyrkkyyttä selittää 
se, että paikkakunnalla sota oli selkeästi 
luokkasota. Myös lukuisia haminalaisia 
teloitettiin Kouvolassa ja Korialla.

Uhrit ylös veripellosta

Kouvolan historian traagisin vaihe 
mahtui yhteen piinaviikkoon, joka 
alkoi 7. toukokuuta 1918. Vastaavaa on 

Viiden rautatien risteysasema Pohjois-Kymenlaaksossa 
oli sisällissodassa punaisten harjoittaman terrorin 
synkimpiä paikkakuntia. Sata vuotta myöhemmin 

punaiset ja valkoiset taistelevat sosiaalisessa mediassa. 

Teksti: Mirja Turunen

Sisällissodassa 
ei enää vaiettuja asioita 
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paikka kunnalla koettu ehkä vain talvi-
sodan tuhoisimmissa pommituksissa. 

Punaisten käsissä kuolleet oli haudat-
tu Tommolan talon pellolle, lähelle ny-
kyistä Käpylän kirkkoa. Kansan antama 
nimi Veripelto on raamatullinen. Evan-
keliumin mukaan Juudas heitti pois Jee-
suksen kavaltamisesta saamansa rahat ja 
ylipapit ostivat niillä savenvalajan pellon 
käytettäväksi muukalaisten hautaus-
maaksi. Se oli verirahoilla ostettu pelto.

Veripellon uhreja ryhdyttiin etsi-
mään vielä hieman routaisesta maasta 
heti voittaneiden valkoisten tultua paik-
kakunnalle. Punavangit pakotettiin kai-
vamaan uhrit ylös ja kantamaan ruumiit 
saattueessa keskustaan. Kansa katseli tien 
varrella tätä kalman kulkuetta. 

Ruumiit tuotiin vapaapalokunnan 
kalustevarastoon nykyisen Cumulus- 
hotellin paikkeille. Punavangit joutuivat 
pesemään uhrit ennen niiden luovutta-
mista omaisille. Ruumiiden pesu oli 
näyttävä rituaali, jossa kapinaan nous-
seita nöyryytettiin julkisesti. 

Jokainen kynnelle kyennyt kouvo-
lalainen, mukaan luettuna lapset, kävi 
noina päivinä ihmettelemässä ruisku-
huoneen ruumisrivejä. Läheisiään tun-
nistamaan virtasi runsaasti murhattujen 
omaisia kautta koko Kymenlaakson. 
Yksi heistä oli edellä mainittu rouva 
Linda Rusanen Luumäeltä. 

Silminnäkijät kertovat tapahtumista 
muistitiedoissa. Lahja Lindholm kertoo: 
”Ihmiset näkivät raadeltuja ruumiita, 
keneltä oli silmät puhkottu, keneltä re-
vitty kieli tai korvat pois. Keneltä oli 
sukupuoli elimet revitty jne.” 

Väitettiin myös, että punaiset olivat 
polttaneet vankien käsiä ja jalkoja ha-
poilla, kuumalla vedellä tai kuumilla 
raudoilla. Heitä väitettiin juoksutetun 
avojaloin hangessa.

Toinen veripelto punaisille

Suomen sisällissodan päättyessä Kouvo-
lan veripellosta tiedettiin lehdistön väli-
tyksellä koko maassa. Siitä tuli punaisten 
harjoittaman väkivallan symboli. Tapah-
tumia käytettiin hyväksi sotapropagan-
dassa koston kierteen vahvistamiseksi. 

Kirjassani Veripellot osoitin, että 
väitteet kidutuksista olivat tuulesta tem-
mattuja. Ruumiissa olleet jäljet johtui-
vat pääosin niiden mätänemisestä. Joka 
tapauksessa teot olivat raakoja murhia. 

Omien kansalaisten tekemiä murhia oli 
mahdoton käsittää.

Vallan vaihduttua Kouvolan varus-
kunnasta tuli valkoisen hallinnon tila-
päinen vankileiri. Entäpä sitten se toinen 
veripelto? Moni punavanki katosi kir-
jaimellisesti maan nielemänä Kouvolan 
varuskunnan takaiseen suohon. Heidät 
ammuttiin Savonradan penkkaa vasten. 
Kouvolassa teloitettiin noin 125 punaista 
ja epämääräinen luku venäläisiä. 

Helsinkiläinen rouva Amanda Ruot-
salainen ei koskaan saanut tietoa puna-
kaartilaismiehensä kohtalosta. Kouvolan 
varuskunnan lähimetsästä löytyi kuiten-
kin kirje, joka päätyi pitkän ajan kuluttua 
välikäsien kautta kotiin.

”Kouvola toukok 24 p. Hyvät koti-
väet. Rakkaimpani. Tämän kirjeen kun 
luetten niin ehkä olen jo poissa joukos-

tanne. Älkää surko, kohtaloani ei voinut 
välttää, olen uhri vaan tiedän olevani 
viaton. Koita pitää huolta lapsista. Wii-
meiset jäähyväiset. Voikaa parhaiten. 
Taavi.”

Kouvola oli täytettyjen ja avattujen 
hautojen asemakylä. Myös toisen veripel-
lon teloitetut kaivettiin aikanaan ylös ja 
siirrettiin hautausmaalle joukkohautaan. 

Heidät siunattiin Kouvolan seurakun-
nan järjestämässä sovinnonjuhlassa noin 
yhdeksänkymmentä vuotta myöhemmin 
vuonna 2005. Tapaus sai paljon huomiota 
julkisuudessa. Kuulin monen omaisen 
mainitsevan, että suvussa pantiin nyt ta-
pahtumille piste. Ne siirtyivät historiaan.

Myötätuntoa hävinneille

Veripellot-kirjani ilmestymisestä on ku-
lunut kolmetoista vuotta. Sen jälkeen on 

Omaiset ja kaupunkilaiset vastaanottamassa Kouvolassa teloitettuja haminalaisia ja vehkalahtelaisia vainajia. Seppeleitä kantavat surmatun Vehkalahden 
kirkkoherran viimeiset rippikoululaiset.
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ilmestynyt paljon muitakin tutkimuksia 
mikrotasolta, yksittäisten paikkakuntien 
tapahtumista. Ne täydentävät yleiskuvaa 
ja ruokkivat paikallista tiedonjanoa. 

Sisällissota on kenties tutkituin ajan-
jakso Suomen historiassa. En ymmärrä, 
miksi vieläkin väitetään, että jokin asia 
on ”vaiettu”. 

Viime vuosikymmeninä historian 
tutkimuksessa on selvitelty laajalti hä-
vinneen osapuolen kohtelua teloituksi-
neen ja vankileireineen. Julkisuudessa 
on näkynyt paljon hävinnyttä osapuolta 
ymmärtäviä kannanottoja. 

Ne kansalaiset, jotka ovat vilpittö-
mästi aina pitäneet sotaa vapaussotana, 
ovat nykyilmapiirissä kokeneet joutu-
neensa ikään kuin syytettyjen penkille 
vakaumuksensa vuoksi.

Sisällissodan muistovuoden koittaes-
sa alkoi vilkas keskustelu sadan vuoden 

takaisista tapahtumista. Ensiksi syntyi 
kohu itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaraha-
sarjasta, jossa yhden kolikon kääntöpuo-
lelle oli sommiteltu kuva teloituksesta. 
Seuraavaksi roihahti loppumaton riitely 
sodan nimestä.

Nykyään kiihkeimmät keskustelut 
käydään sosiaalisessa mediassa. Inter-
netin keskustelupalstoilla rintamalinjat 
muodostuvat kuin itsestään punaisten ja 
valkoisten välille. Keskustelijat nokit-
televat toisiaan pysyen tiukasti omissa 
leireissään.

Keskustelussa on kuitenkin kuul-
tavissa myös ymmärrys siitä, että yhtä 
totuutta on turha etsiä – sitä kun ei ole. 
Sisällissota kiinnostaa jälkipolvia, mutta 
suomalaiseen tervejärkiseen historiakäsi-
tykseen kuuluu nykyään halu saada tietoa 
myös vaikeista asioista. Sellaisistakin, 
joissa on tehty väärin.

Nimilista anteeksipyyntöä 
tärkeämpi

Sosiaalisessa mediassa on vaadittu, että 
hallitus pyytää anteeksi uhrien omaisil-
ta. Kysymys on vaikea. Kuka pyytää an-
teeksi ja keneltä, kun kaikki aikalaiset 
ovat kuolleet? Voiko historiaa ylipäätään 
hyvittää? Ansioitunut historiantutkija 
Jorma Hentilä vastaa: ”Voimme sanoa, 
että menneisyydessä on tapahtunut vää-
ryyksiä, mutta me emme ole siitä enää 
vastuussa.”

Valtiovalta voi tehdä sisällissodan 
traumojen hoidossa merkittävän palve-
luksen sekä uhrien jälkeläisille että histo-
riantutkijoille. Vuonna 2004 valmistunut 
Suomen sotasurmat -suurprojekti laati 
nimitiedoston sodan uhreista. Jokaisella 
noin 36 000 menehtyneellä on ikään kuin 
oma sähköinen henkilökorttinsa. Tietoja 
voi hakea helposti internetistä. 

Nimitiedostoa pitäisi ehdottomasti 
korjata ja täydentää. Projektin päättymi-
sen jälkeen on löytynyt runsaasti uusia 
nimiä, jotka melko pienellä vaivalla voisi 
lisätä tietokantaan.

Jokainen sisällissodan paikallisia ta-
pahtumia selvitellyt tutkija saa omaisilta 
yhteydenottoja, joissa kysellään jonkun 
menehtyneen sukulaisen kohtalosta. Vas-
tauksia voi harvoin antaa. Koskettavin-
ta on omaisen murhe siitä, että läheisen 
nimi ei ole edes sotasurmaluettelossa. 

Itse sain tällaisen puhelun viimeksi 
kuukausi sitten erään Voikkaalla teloi-
tetun uhrin pojanpojalta. En pystynyt 
vastaamaan, miksi hänen isoisänsä van-
gittiin, missä on hänen hautansa ja miksi 
hänen nimensä puuttuu surmattujen ni-
milistasta. 

Pojanpoika ihmetteli, eikö isoisän 
elämä ja kuolema ole edes yhden mai-
ninnan arvoinen.

Filosofian tohtori Mirja Turunen on 
toimittaja ja tietokirjailija.

Lähteet
Turunen Mirja: Veripellot. Sisällissodan 

surmatyöt Pohjois-Kymenlaaksossa 1918. 
Atena Kustannus Oy, Keuruu 2005.

Suomen sotasurmat. Vuosina 1914–1922 
sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedos-
to. http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/so-
tasurmaetusivu/main. 

Omaiset ja kaupunkilaiset vastaanottamassa Kouvolassa teloitettuja haminalaisia ja vehkalahtelaisia vainajia. Seppeleitä kantavat surmatun Vehkalahden 
kirkkoherran viimeiset rippikoululaiset.
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”Pieni nelivuotias tyttö ei ymmärrä, 
miksi isä on mennyt vintille piiloon 
ja miksi äiti kielsi kertomasta sitä vie-
raille pyssymiehille, jotka olivat tulleet 
etsimään isää. Tyttö katsoo ihmetellen 
tuvan ikkunasta siskojensa kanssa, 
kuinka naapuritalon isäntä ja tämän 
pojat kävelevät sukkasillaan samojen 
pyssymiesten saattamina pellon reu-
naan. Miehet tuupataan ojaan ja sitten 
kuuluu useita paukahduksia.” Oli hel-
mikuu 1918, ja tämä pikkutyttö oli iso-
äitini Elli Klingstén.

Monenlaisia tarinoita

Vuoden 1918 talven ja kevään tapahtu-
mat itse kokeneet veteraanit ja siviilit 
ovat jo poistuneet keskuudestamme. 
Ensikäden tietoa tapahtumista ei ole 
saatavilla kuin taltioitujen haastattelu-
jen ja kirjoitusten kautta. 

Kiinnostukseni itsenäisyytemme al-
kuaikoihin alkoi jo nuorena. Muistissa-
ni ovat edelleen isoäitini kertomukset 
sekä 6. luokan ryhmätyönä haastatte-
lemani luumäkeläisen veteraanin ko-
kemukset vapaussodasta. Isoäidilläni 
oli paljon kerrottavaa. Hänen isänsä oli 
kuulunut Valkoisen armeijan Sysmän 
pataljoonaan. 

Oman isäni suvussa kukaan ei pu-
hunut mitään vuoden 1918 asioista. 

Myöhemmin selvitin, että isoisäni jäi 
orvoksi kaksivuotiaana. Hänen 22-vuo-
tias isänsä, Adam Antinpoika Kirves-
mies, teloitettiin punakaartilaisena  
5. toukokuuta 1918 Lappeenrannassa. 
Adamin 19-vuotias veli Johannes oli 
kokenut saman kohtalon 29. huhtikuu-
ta. Heidät oli muutamaa viikkoa aikai-
semmin haettu kotoa. Vaihtoehdoiksi 
oli annettu liittyminen punakaartiin tai 
kuolema.

Näitä tarinoita on lähes jokaisessa 
suomalaisessa suvussa. Vapaussota kos-
kettaa välillisesti meitä kaikkia, ja siksi 
onkin tärkeää, että se koetaan yhteisenä 
kansakuntaamme kuuluvana historian 
ajankohtana, jota ei saa unohtaa. 

Nyky-yhteiskunnassa on vaikea 
ymmärtää itsenäisyyden alkuaikojen 
tilannetta ja ihmisten motiiveja teoil-
leen ja aatteilleen. Sen vuoksi on syytä 
tutustua historiaan ja yrittää sitä kautta 
ymmärtää tuon ajan ihmisiä ja tapah-
tumia.

Erityisen kiinnostavia ovat yksilöi-
hin ja henkilöihin liittyvät tapahtumat 
ja tarinat. Niiden kautta saa mielestäni 
hyvän käsityksen tuon ajan oloista ja 
tapahtumista. Henkilökohtaisiin tari-
noihin liittyvät esineet, dokumentit ja 
tavarat, joita vapaussodassa olleilla oli 
mukanaan tai joita he teettivät muis-
toiksi tapahtumista. 

Sekä valkoisten että punaisten puo-
lella taistelleet tunsivat aseveljeyttä ja 
toveruutta omissa joukoissaan. Sodan 
kokemukset saivat sotilaat perustamaan 
aseveliyhdistyksiä ja toveripiirejä, 
joiden kokouksissa muisteltiin men-
neitä ja edistettiin yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Muistojen taltiointi on vält-
tämätöntä, koska muuten ajan myötä 
asiat unohtuvat tai niiden ymmärtämi-
nen vääristyy.

Vapaussodan jälkeen molemmat 
osapuolet kirjoittivat ja julkaisivat 
sotamuistelmiaan. Varhaisimmasta 
tuotannosta kuultaa paatoksellisuus ja 
toisen osapuolen syyttely. Tapahtuma-
kuvaukset ovat yksityiskohtaisia mutta 
usein kertojansa värittämiä ja tunteiden 
sävyttämiä. Myöhempi vapaussodasta 
kertova tuotanto on kriittisempää ja 
tutkivampaa. 

Kolme ja puoli kuukautta kestäneen Suomen 
vapaussodan traagisia tapahtumia tutkitaan edelleen. 
Sodan muistoihin ja tulkintoihin ovat voimakkaasti 

vaikuttaneet eri vuosikymmeninä vallinneet poliittiset 
ilmapiirit. Vapaussodan muistoja pitäisi kuitenkin voida 
taltioida ja vaalia ilman kiihkoa tai poliittista painolastia, 

totuudenmukaisesti. 

Teksti: Ville-Veikko Kirvesmies

Ville-Veikko Kirvesmies

Vapaussodan 1918  
muistoa taltioimassa
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Perimätiedon ja kirjallisuuden yh-
teisvaikutuksesta muodostuu jokaiselle 
omanlaisensa käsitys vapaussodan ta-
pahtumista. Muistojen taltioiminen on 
tärkeätä myös siksi, että tapahtumiin 
liittyvät tosiasiat säilyisivät muuttumat-
tomina tulevillekin sukupolville. 

Kokoelmassa palanen 
suomalaista perintöä

Vapaussodan veteraanien kunniamerkit 
ja sotaan liittyvä jäämistö on yleensä 
periytynyt lähisukulaisille. Heillä oli 
usein läheinen suhde veteraaniin ja 
jopa itse sotaan. Seuraavilla sukupol-
villa henkilökohtaista kosketuspintaa ei 
enää välttämättä ollut, joten myös kiin-
nostus sotaan saattoi jäädä vähäiseksi. 

Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla 
vallinnut poliittinen ja yleinen ilmapiiri 
ei arvostanut sotaveteraaneja. Nuorem-
man sukupolven suhtautuminen heihin 
saattoi olla suorastaan vihamielinen. 
Tähän veteraanijoukkoon kuului vielä 
myös lukuisia vapaussodan veteraane-
ja. 

Veteraanien perustamat yhdistyk-
set ja tapaamiset pitivät yllä muistojen 
vaalimista. Nykyään erilaiset perin-
neyhdistykset jatkavat vapaussodan 
perinnön ylläpitoa, mutta niiden jä-
senmäärät ovat pienentyneet. Yhdis-
tyksiä on lakkautettu, ja monet jäljellä 
olevista kamppailevat uusista jäsenistä 
turvatakseen toimintansa myös tule-
vaisuudessa.

Olen pitkään laajentanut syventy-
mistä aihepiiriin keräämällä vapaus-
sotaan liittyviä esineitä ja dokumentteja 
molemmilta osapuolilta. Tällä hetkellä 
kokoelma on, eri museot huomioitu-
na, Suomen mittavin, ja se sisältää yli 
tuhat esinettä, merkkiä, dokumenttia 
ja valokuvaa. 

Monet merkeistä ja mitaleista ovat 
tunnettujen suomalaisten taitelijoiden 
suunnittelemia. Esimerkiksi Axel Gallen- 
Kallelan, Gunnar Finnén ja Aarno 
Karimon kaltaisten merkkihenkilöi-
den henki ja perintö elää myös näiden 
vapaussotaan liittyvien töiden kautta.

Kokoelman kerääminen on vaatinut 
hyvin paljon sekä taloudellista panosta-
mista että aikaa. Se on antanut suuren 
henkisen kasvun ja voimavaran. Koen 
olevani etuoikeutettu voidessani kerätä 
ja omistaa tärkeän palan suomalaista 
kulttuurihistoriaa ja perintöä, jota ko-
koelma kiistatta on. 

Koen myös, että vuoden 1918 muis-
tojen taltiointi on turhaa, ellei sillä ole 
jatkuvuutta ja näkyvyyttä. Muistojen 
vaalimiseen liittyy myös suuri vastuu 
siitä, että työ jatkuu myös meidän suku-
polvemme jälkeen. Jatkan edelleen ko-
koelman kartuttamista. Samalla etsin 
sopivaa yhteistyötahoa, jonka kanssa 
voisimme perustaa pysyvän vapaus-
sodan museon, johon kaikilla olisi 
mahdollisuus tutustua. 

Tällä hetkellä Suomessa ei sellaista 
ole, vaikka museolle olisi selvä tarve. 
Materiaalia on riittävästi näyttävänkin 
museon perustamiseen. Tarvitaan vain 
taho, jolla on riittävät resurssit ja tahto 
vuoden 1918 vapaussodan muiston säi-
lyttämiseen. Vapaa isänmaamme on sen 
ansainnut.

Majuri Ville-Veikko Kirvesmies on 
kadettiupseeri ja sotahistorian harras-
taja.

Artikkeli ja lisää kuvia kunniamerkki-
kokoelmista osoitteessa www.kylkirau-
ta.fi. 

Jalasjärven Suojeluskunnan ensimmäisen päällikön Tuomas Luopa-
järven kunniamerkit. Ehjät kokoelmat ovat keräilijälle arvokkaimpia.

Punaisten puolella taistelleiden merkkejä on säilynyt määrällisesti vähän. 
Vasemmalta oikealle Vapaus Punatähti, punakaartin Tulivuorimerkki 
ja Muurmannin Legioonan merkki.
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Axel Gallen-Kallela ja Bertel Rosenbröijer. Etualalla Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen 
alkuperäisessä Gallen-Kallelan suunnittelemassa asussa. Ketjun hakaristit korvattiin havuristeillä 
vuonna 1963.

 K
uv

at
 E

ric
 S

un
ds

trö
m

 / 
G

al
le

n-
K

al
le

la
n 

m
us

eo
 ja

 J
uh

an
i K

an
de

ll 
/ P

uo
lu

st
us

vo
im

at
, k

uv
an

m
uo

kk
au

s 
P

as
i V

ää
tä

in
en

.



Kylkirauta 1/201837

artikkelit

Teksti: Antti Matikkala

Suomalaisten sodanajan soti-
lasansioita on palkittu pääasiassa 
Vapaudenristin ritarikunnan kun-

niamerkeillä. Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntien kun-
niamerkit ovat olleet keskeisin väline, 
jolla valtionpäämies on rauhan aikana 
palkinnut sekä ansioituneita kansalaisia 
että ulkomaalaisia henkilöitä.

Vapaudenrististä Suomen 
Valkoiseen Ruusuun

Suomen senaatti perusti Vapaudenristit 
ja Vapaudenmitalit ylipäällikkö Manner-
heimin aloitteesta 4. maaliskuuta vuonna 
1918. Kunniamerkkien ensimmäinen 
vaihe jäi varsin lyhyeksi. Talvisodan 
aikana uudelleen käyttöönotettuina niistä 
muodostettiin pysyvä Vapaudenristin ri-
tarikunta vasta joulukuussa 1940.

Suomen vaakunassa heraldiset 
ruusut ovat vain sivutunnuksia. Maan 
ensimmäiset kunniamerkit suunnitellut 
Axel Gallen-Kallela nosti kuitenkin 
ruusun keskiöön sekä Vapaudenristissä 
että vuonna 1919 perustetussa ritarikun-
nassa, jolle vaakunaruusu antoi myös 
nimensä. 

Valtionhoitaja Mannerheim perusti 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 
vuonna 1919 katsottuaan Vapaudenris-
tin täyttäneen tehtävänsä sodan ajan 
ansioiden palkitsemisessa. Hän halusi 

säilyttää valtiovallalla mahdollisuuden 
palkita sekä isänmaan palveluksessa an-
sioituneita kansalaisia että ulkomaalaisia 
henkilöitä. 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikun-
nan tunnuslause on ”Isämaan hyväksi”. 
Vaikka uusi ritarikunta perustettiin en-
sisijaisesti rauhanajan ansioiden pal-
kitsemista varten, sen kunniamerkkejä 
annettiin pian myös heimosotaretkillä 
ja rajakahakoissa osoitetusta urheudesta.

Operaatio Kronstadt

Presidentti K. J. Ståhlberg päätti hei-
näkuussa 1919 antaa ensimmäiset 
Suomen Valkoisen Ruusun kunniamer-
kit miekkoineen kahdelle Ison-Britan-
nian kuninkaallisen laivaston upseerille. 
Palkitsemisperusteena oli Kronstadtis-
sa moottoritorpedovenein suoritettu 
bolševikkiristeilijä Olegin upottaminen.

Operaatiota johtanut luutnantti 
 Augustus Agar palkittiin I luokan rita-
rimerkillä miekkoineen ja aliluutnantti 
J. W. Hampsheir II luokan ritarimerkillä 
miekkoineen. Brittiupseerit eivät kuiten-
kaan saaneet lupaa vastaanottaa jo Lon-
tooseen lähetettyjä kunniamerkkejään, 
vaan ne palautettiin Suomeen. Agarin ja 
Hampsheirin palkitseminen ei siis onnis-
tunut, mutta heidän nimensä kuitenkin 
tekstattiin 1921 aloitettuun ritarikunnan 
suureen matrikkelikirjaan.

Suomen Joutsen ja 
suurristin ketju

Suomen Valkoisen Ruusun suurris-
ti ketjuineen on ritarikunnan korkein 
kunniamerkki, joka kuuluu ritarikun-
nan suurmestarille. Suurristin ketjun 
ulkomaalaiset saajat ovat pääsääntöi-
sesti olleet valtionpäämiehiä. Egyptin 
kuninkaan Fuad I:n dekorointi tällä 
kunniamerkillä – ensimmäisenä afrikka-
laisena valtionpäämiehenä – käynnistyi 
poikkeuksellisella tavalla. 

Koululaiva Suomen Joutsen poik-
kesi vuoden 1934 valtamerimatkallaan 
Egyptiin, jossa sen päällikkö sai kutsun 
kuninkaan audienssille. Keskustelus-
sa Suomen konsulin kanssa kuningas 
mainitsi, että hänellä oli kunniamerk-
ki kaikista muista Pohjoismaista paitsi 

Vapaudenristien ja Vapaudenmitalien perustamisesta 
tuli kuluvan vuoden maaliskuun alussa kuluneeksi sata 
vuotta. Suomen poliittisia ja sotilaallisia suhteita on 

hoidettu ritarikuntien kunniamerkeillä niin sodan kuin 
rauhankin ajan moninaisissa käänteissä.

Ritarikunnat  
isänmaan palveluksessa

Antti Matikkala
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Suomesta. Tuli selväksi, että ”kunin-
gas mielihyvin vastaanottaisi sellaisen 
myös Suomesta”. 

Niinpä merivoimien komentaja, 
kenraalimajuri Väinö Valve teki eh-
dotuksen kunniamerkin antamisesta. 
Dekorointia pidettiin maiden välisille 
suhteille hyödyllisenä etenkin ajatellen 
vientiteollisuuden etuja Egyptin mark-
kinoilla. Presidentti P. E. Svinhufvud 
päätti antaa kuninkaalle suurristin 
ketjuineen kesäkuussa 1935. Vasta-
vuoroisesti hän sai Muhammad Alin ri-
tarikunnan ketjun vuotta myöhemmin.

Suomen Leijona ja 
inkeriläissiirrot

Presidentti Risto Rytin vuonna 1942 
perustama Suomen Leijonan ritarikunta 
mahdollisti kunniamerkkien helpom-
man ja tarkemman sovittamisen pal-
kittavan aseman ja ansioiden mukaan. 
Uudella ritarikunnalla torjuttiin myös 
inflaatiota, josta Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunta, ja etenkin sen suur-
risti, oli alkanut kärsiä. 

Vuosina 1943–1944 Saksan miehit-
tämiltä alueilta siirrettiin Suomeen yli  
63 000 inkeriläistä. Useita saksalaisia 
palkittiin inkeriläissiirtoihin liittyvistä 
ansioistaan Suomen Leijonan ritarikun-
nan kunniamerkeillä. Jatkosodan aikana 

pääperiaate oli, että ulkomaalaiset  
sotilaat saivat sodanajan sotilasansiois-
ta annetut Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntien kun-
niamerkit miekkoineen, vaikka kyse 
saattoi olla hallinnollistyyppisistä an-
sioista, kuten suomenheimoisten sota-
vankien siirtämisestä.

Ainoa Viron miehityksen jälkeen 
toisen maailmansodan aikana Suomen 
Valkoisen Ruusun tai Suomen Leijonan 
ritarikuntien kunniamerkillä palkittu 
Viron kansalainen oli reservin kapteeni 
Edgar Neggo. Hän sai lokakuussa 1943 
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin.

Viroon syksyllä 1941 paenneet 
16 000 inkerinsuomalaista olivat 
Neggon johta man sotapakolaiskeskuk-
sen  huollossa ja hoidossa. Suomalaisen 
siirtokomissionin mukaan Neggo oli 
suhtautunut inkerinsuomalaisiin pako-
laisiin ”aivan erityisellä lämmöllä” ja 
koettanut helpottaa heidän asemaansa 
kaikin tavoin. Neggon henkilökohtaista 
osuutta väestönsiirrossa pidettiin erit-
täin suuriarvoisena. 

Viron vapaussodan aikaisista 
ansiois taan oman maansa Vapauden-
ristillä palkittu Neggo päätyi lopulta 
Austra liaan, jossa hän kuoli 1964.

Jorma Sarvannon 
ritarimerkki miekkoineen

Vuonna 1945 Mannerheim palkitsi 
ylintä päällystöään Vapaudenristien li-
säksi miekkoineen annetuilla Suomen 
Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien kunniamerkeillä. Lisäksi 
kapteeni Jorma Sarvanto sai 4. kesäkuuta 
1945 poikkeuksellisesti Suomen Valkoi-
sen Ruusun ritarimerkin miekkoineen. 
Koska Sarvanto oli saanut talvisodan 
aikaisista ansioistaan luutnanttina 2. ja  
3. luokan Vapaudenristit, ei häntä soti-
lasarvonsa takia voitu palkita korkeam-
malla Vapaudenristillä. 

Puolustusvoimain komentajan, jalka-
väenkenraali Erik Heinrichsin allekirjoit-
taman kunniamerkkiesityksen perustelut 
kuuluivat: ”Kapteeni Sarvanto on osal-
listunut erittäin ansiokkaasti molempiin 
sotiin. Talvisodassa hän saavutti suurta 
mainetta ampuessaan aivan lyhyessä 
ajassa alas kokonaisen vihollislaivueen. 
Päättyneen sodan aikana on hän pudot-
tanut 4 konetta toimien kuitenkin pää-
asiassa erilaisissa koulutustehtävissä.”

Kunnian tasapaino 
kylmässä sodassa

Ennen Neuvostoliiton puolustusmi-
nisterin, marsalkka Dmitri Ustinovin 
vierailua Suomessa vuonna 1978 suur-

Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkejä.
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lähettiläs Vladimir Stepanov otti presi-
dentti Urho Kekkosen kanssa puheeksi 
Ustinoville annettavan kunniamerkin. 
Kekkonen vastasi, että se oli ”luonnol-
linen asia” ottaen huomioon Ustinovin 
aseman Neuvostoliitossa. Politbyroon 
jäsenenä hän oli vallan keskiössä. 

Ustinovin edeltäjä marsalkka 
Andrei Gretško oli saanut Suomen 
Leijonan suurristin 1971. Ustinoville 
Kekkonen antoi korkeamman Suomen 
Valkoisen Ruusun suurristin.

Yhteisiä sotaharjoituksia heti vie-
railunsa alussa ehdotelleen Ustinovin 
pääesiintyminen tapahtui Kultaran-
nan saunassa. Siellä hän esitti muun 
muassa, että Suomen puolustusvoimien 
tulisi hankkia materiaalia vain Neuvos-
toliitosta. 

Päättäväisesti, mutta hienotuntei-
sesti ja vierasta loukkaamatta, Kekko-
nen torjui ehdotukset. Asiaan ei enää 
palattu illallisilla, joiden alussa Kek-
konen luovutti suurristin Ustinoville. 
Kekkonen merkitsi päiväkirjaansa 

Ustinovin olleen ”kovin tyytyväinen” 
saamastaan kunniamerkistä. Vaikka on 
vaikea argumentoida Ustinovin tehneen 
mitään Suomen hyväksi, erikoisesta 
kontekstista huolimatta Suomen Val-
koisen Ruusun suurristi täytti tässäkin 
tilaisuudessa diplomaattisen tehtävänsä 
isänmaan palveluksessa.

Kylmän sodan maailmassa Kek-
konen ylläpiti kunnian tasapainoa 
antamalla Suomen Valkoisen Ruusun 
suurristin Yhdysvaltain maavoimien 
komentajalle, kenraali Earle G. Whee-
lerille vuonna 1963. Yhdysvaltain 
puolustushaarakomentajien neuvos-
ton puheenjohtaja kenraali George S. 
Brown sai suurristin vuonna 1977. 

Mauno Koiviston presidentti-
kaudella jatkunutta sotilaspoliittista 
tasapainoilua kuvaa se, että samassa 
ritarikuntien hallituksen kokoukses-
sa toukokuussa 1986 käsiteltiin sekä 
Neuvostoliiton puolustusministerille, 
marsalkka Sergei Sokoloville että Yh-
dysvaltain puolustushaarakomentajien 

neuvoston puheenjohtajalle, amiraali 
William J. Crowelle annettavia Suomen 
Valkoisen Ruusun suurristejä.

Kunnian summat

Suomen kolme ritarikuntaa ovat täyttä-
neet tehtävänsä isänmaan palveluksessa 
niin sodan kuin rauhankin vaihtelevissa 
oloissa. 

Vapaudenristin ritarikunnan kun-
niamerkkejä on annettu yli 600 000 ja 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen 
Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä 
yli 360 000 kappaletta. Erilaisia ansioita, 
palkitsemistilanteita ja tarinoita niiden 
taustalta riittää kerrottavaksi.

Filosofian tohtori Antti Matikka-
lan teos ”Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikunnat” ilmestyi 
joulukuussa 2017.  

Artikkeli ja lisää kuvia kunniamer-
keistä osoitteessa www.kylkirauta.fi. 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkkejä.
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Pekka Särkiö

Suomalaisilla on syytä onnitella 
itseään ja toisiaan: saamme elää 
satavuotiaassa itsenäisessä Suo-

messa. 
Maamme vahvuuksia ovat korkea 

elintaso ja tänään hyvä terveydenhuolto 
– vastasyntyneiden elinajanodote on 
maailman kärkeä. Suomen oikeus-
järjestelmä on luotettava, vaalit ovat 
maailman vapaimmat, virkamiehet ovat 
vähän korruptoituneita, ja varallisuuse-
rot ovat pienet. Vahvuuksia ovat myös 
sukupuolten tasa-arvo, korkeatasoinen 
kulttuuri ja taide, puhdas luonto sekä 
tiivis luontosuhde. 

Suomi on maailman kärkeä aina-
kin kahdessakymmenessä kolmessa eri 
vertailussa. Ei siis ole liioiteltua sanoa, 
että on lottovoitto syntyä Suomeen. 
Toisaalta Suomeen syntyy yhä vähem-
män uusia suomalaisia. Syntyvyysluvut 
ovat laskeneet. Vuonna 2016 syntyi 
lapsia 52 814, vähennystä edelliseen 
vuoteen oli 2 658 lasta. Syntyneiden 
määrä on ollut yhtä alhaalla viimeksi 
suurina nälkävuosina 150 vuotta sitten. 

Tulevaisuudessa on entistä vä-
hemmän nuoria tarttumassa yhteisiin 
tehtäviin ja hoitamassa vanhusväestöä. 
Yhä harvemmat veronmaksajat pitä-
vät pyörät pyörimässä ja yhä iäkkääm-
mät jatkavat työntekoa. Työperäinen 
maahanmuutto on siksi välttämätöntä 
työvoiman saamiseksi. Syitä matalaan 
syntyvyyteen varmasti pohditaan. Van-
hemmuuteen liittyvät sosiaaliedut ovat 
Suomessa tuskin kovin paljon huonom-
mat kuin korkeamman syntyvyyden 
maissa.  

Sodan repimästä maasta 
hyvinvointivaltioksi

Suomen sadan vuoden matka köyhästä 
ja syrjäisestä maasta vauraaksi euroop-
palaiseksi valtioksi on hämmästyttävä 
menestystarina. Sitä korostaa vielä läh-
tökohta, maan jakautuminen katkerassa 
sodassa kahtia. 

Vapaussodasta oli kuitenkin se 
pysyvä seuraus, että maassa vielä olleet 
venäläiset sotilaat karkotettiin. Marras-
kuussa 1917 Suomessa oli 80 000 ve-
näläistä sotilasta. Venäjän bolševikkien 
tavoitteena oli ottaa itsenäistynyt Suomi 
uudelleen osaksi Venäjää maassa olevien 
sotilaidensa voimin. 

Siksi Pohjanmaalle saapuneet valko-
kaartit alkoivat puutteellisesti aseistettui-
na mutta päättäväisesti riisua venäläisiä 
aseista. Oulussa yllätys menetettiin ja 
vastarintakin oli huomattavaa. Sotilas-
koulutuksen jälkeen ja venäläisten aseil-
la varustettuna Mannerheimin johtama 
Valkoinen armeija oli entistä vahvempi. 

Samaan aikaan Lenin bolševisti-
hallinnon tukema Eino Rahja toi pu-
naisille Pietarista junavaunuittain 
kivääreitä, konekivääreitä, tykkejä sekä 
ammuksia. Punaisten armeijan komenta-
jana oli eversti Svetšnikov. Sotaa käytiin 
rautatielinjojen mukaan. Punaisten pans-
sarijunat tykkeineen ja konekivääreineen 
partioivat radanvarsia. 

Helmikuussa Vaasassa maihin nous-
seet jääkärit olivat varautuneet taistele-
maan Suomen vapaaksi Venäjän vallasta. 
Tehtävä muuttui osin toiseksi, kun vas-
tassa olikin Etelä-Suomen miehittänyt 
punaisten armeija. 

Jääkärit vaativat ensin oman kuu-
sipataljoonaisen prikaatin muodosta-
mista. Mannerheim ei voinut suostua 
tähän. Jääkäreitä tarvittiin päällystöksi 
asevelvollisista muodostettaviin jouk-
koihin. Kompromissina Mannerheim 
esitti kahdeksantoista jääkäripataljoonan 
muodostamista. Jääkärit olisivat niissä 
päällystönä. Näin jääkärijoukkojen vah-
vuus nousi 14 000 sotilaaseen. 

Mannerheim asetti ehdoksi ylipääl-
likkyydelleen, ettei vieraan vallan sota-
väkeä kutsuta sodan ratkaisijaksi. Siksi 
hän ei ilahtunut saksalaisen Itämeren 
divisioonan maihinnoususta, vaikka 
sillä oli myönteinen vaikutus Valkoisen 
armeijan voittoon. Mannerheim säilytti 
tavoitteensa, että suomalaiset ratkaisevat  

Teksti: Pekka Särkiö

Yhdessä ja vahvuuksien kautta 

kohti tulevaisuutta
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sodan. Näin myös itsenäisyys voitiin 
taata sodan jälkeen. Suomi välttyi jou-
tumasta Neuvosto-Venäjän tai Saksan 
hallintaan, jotka molemmat olisivat mie-
lineet Suomen osaksi valtakuntaansa.  

Demokratiaa  
ja koulusivistystä

Tulevaisuuden kestävä perusta oli itse-
näisyyssenaatin ja sittemmin edus-
kunnan pyrkimys rakentaa maata 
vapaudelle, demokratialle ja laillisuu-
delle. Mitä muita menestystekijöitä Suo-
mella oli tulevaisuutensa rakentamiseen? 
Maan väkiluku oli pieni ja inhimilliset 
voimavarat siten rajalliset. Suomella ei 
ollut erityisiä luonnonvaroja. Runeber-
gin sanoin: ”Maa köyhä on ja siksi jää, 
jos kultaa kaivannet.” 

Jotain sellaista Suomella kuitenkin 
oli, joka on nykypäivään mennessä kas-
vanut vauraudeksi ja hyvinvoinniksi. 
Ensinnäkin Suomi on nojannut sivistyk-
seen. Oman kielen ja kulttuurin korostus 
1800-luvun lopulla vahvisti suomalais-
ta identiteettiä. Kirjallisuus, kuvataide, 
musiikki ja teatteri kukoistivat. Maassa 
ilmestyi sanomalehtiä. 

Tärkeintä oli kuitenkin se, että lapset 
saivat käydä koulua. Koulunkäynti oli 
kaiken oppimisen ja sivistyksen lähtö-
kohta. Tulevaisuuden Suomea raken-
nettiin kylien ja kaupunkien kouluissa 
liitutaulujen, harmonien, fysiikan kojei-
den, täytettyjen eläinten, jumppasalien, 
aamuhartauksien ja ennen kaikkea opet-
tajien opetuksen ja läksyjen luvun kautta.   

Kouluihin oppimisen ilo  
ja motivaatio

Kouluoppimisen päälle on rakennettu 
sittemmin yliopisto-opinnot ja monen-
laiset innovaatiot. Luonnonvaroiltaan 
köyhän maan rikkautena on koulusivis-
tys – niin on myös tänään. Suomalainen 
teollisuus rakentuu sekin koulusivistyk-
sen varaan. 

Suomi on pärjännyt hyvin Pisa- 
tuloksissa, eli peruskoululaisten oppi-
misvertailuissa. Viime vuosina tilanne 
tosin on muuttunut. Pojat ovat jääneet 
selvästi jälkeen tyttöjen oppimistu-
loksista. Samalla kouluviihtyvyys ja 
oppimisen ilo ovat vähentyneet. Kou-
lusivistyksen rapautuminen voi enteillä 
Suomen tärkeimmän vahvuuden ja hy-
vinvoinnin perustan rapautumista. 

Kouluihin on saatava jälleen oppi-
mista tukeva ilmapiiri ja oppimisen ilo. 
Pojilta on vaadittava riittävästi, jotta 
motivaatio oppimiseen kasvaa. Kiusaa-
miseen ja häiritsemiseen on puututtava. 
Moni sotilaskouluttaja voi sanoa koke-
muksesta, että kyllä pojatkin oppivat. 
Varusmiesoppitunneilla ei esiinny häi-
riöitä. Varusmiehet oppivat lyhyessä 
ajassa paljon vaativia taitoja. 

Kullekin oltava riittävät kannusti-
met astua työelämään ja ottaa paikkansa 
yhteiskunnassa. Liian moni jää ajeleh-
timaan tai uppoutumaan pelien ja digi-
taalisen keinotodellisuuden maailmaan. 

Millaisten eväiden varassa lapset ja 
nuoret lähtivät sata vuotta sitten kohti 

 aikuisuutta? Monien henkiseen perin-
töön kuului ahkeruus ja uutteruus yh-
teisten asioiden hyväksi, halu täyttää 
paikkansa yhteiskunnassa ja luottamus 
Korkeimman johdatukseen. 

Tältä pohjalta monet kasvoivat ja 
täyttivät paikkansa. Koulusivistystä oli 
usein vain kansakoulun verran. Koulusta 
saatuja perustaitoja, kuten lukemista, kir-
joittamista ja laskentoa, kuitenkin arvos-
tettiin. Niiden avulla saattoi työelämässä 
avautua vastuullisiakin paikkoja. Paljon 
riippui omasta sinnikkyydestä ja moti-
vaatiosta. Tämä muistuttaa siitä, kuinka 
tänäänkin olisi osattava arvostaa koulus-
sa opittuja asioita.
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Itsenäisyystaistelut 
turvasivat vapauden

Vuosina 1939─1945 käydyt sodat olivat 
Suomen itsenäisyystaisteluiden seuraa-
va vaihe. Tunnemme kiitollisuutta vete-
raaneja ja lottia kohtaan. Itsenäisyyden 
hinta on ollut kallis: satoja tuhansia 
haavoittuneita sekä kotinsa menettäneitä 
Karjalan evakoita. Suurimman hinnan 
ovat maksaneet kuitenkin sodissa kaatu-
neet lähes sata tuhatta ihmistä ja heidän 
läheisensä. 

Veteraanisukupolvi on rohkaiseva 
muistutus ihmisen kyvystä selviytyä 
äärioloissa – eikä vain selviytyä, vaan 
toimia yhteiseksi parhaaksi. Heidän an-

siostaan Suomi on säilyttänyt itsenäi-
syyden ja on tällä hetkellä eri mittareilla 
maailman parhaimpia maita asua ja elää. 

Myös nykymaailmassa on monen-
laisia jännitteitä, jotka vaativat varautu-
maan erilaisiin uhkiin. Kyselyn mukaan 
suomalaiset kokevat suurimmiksi uhkik-
si terrorismin, pakolaisuuden ja ilmas-
tonmuutoksen. 

Itsenäisyyden 100-vuotisjuh-
lavuoden aiheena oli ”Yhdessä”. 
Yleisen hyvinvoinnin keskellä erot 
kuitenkin kasvavat eri ihmisryhmien 
välillä. Nuoret miehet ja pojat uhkaavat 
syrjäytyä työelämästä ja jäädä ilman 
perhettä. Työikäiset muuttavat maalta 
kaupunkeihin ja maaseudun asukkaat 

jäävät ilman palveluita. Maahanmuutto 
ja sen seuraukset lisäävät jännitteitä. 

Onko sodat pystyssä seissyt maa 
nyt menossa polvilleen, menettämässä 
voimansa selvitä eteenpäin? En tahdo 
uskoa sitä. Julkisuus nostaa esille ilmiöi-
tä, jotka eivät ole koko totuus. Suurin 
osa ihmisistä on säilyttänyt toivonsa ja 
kykynsä tulla toimeen. Kuitenkin edel-
leen tarvitaan myös yhteistä ponnistus-
ta ja huolenpitoa heikoimmista, etteivät 
hajaantuminen ja vastakkainasettelu 
kasvaisi. 

Vuonna 2014 alkanut Ukrainan 
sota osoitti, etteivät sodat ole väisty-
neet Euroopasta lopullisesti. Yleinen 
asevelvollisuus ja koulutettu reser-
vi ovat puolustuksemme perusta. Yli  
80 prosenttia suomalaisista kannattaa 
asevelvollisuutta, ja yli 90 prosenttia 
heistä suhtautuu myönteisesti Puolustus-
voimiin. Nämä ovat korkeimpia lukuja 
Euroopassa. 

Ilmastonmuutosta  
vastaan taisteltava

Vuosisatojen ajan menneet sukupolvet 
selvisivät eteen tulleista vaikeuksista 
omalla työllään ja turvautumalla Juma-
laan. Samat voiman lähteet ovat edel-
leen tarjolla. Myös edessä on taisteluita. 
Ilmaston kuumeneminen haastaa koko 
ihmiskuntaa. Viljelykelpoinen maa vähe-
nee, ja pakolaisten määrä kasvaa. Metsiä 
on istutettava paljon lisää sitomaan ilma-
kehän hiilidioksidia. Suomen metsäosaa-
miselle on käyttöä, kun autioille alueille 
istutetaan puita. 

Mielessäni on kauan sitten näke-
mäni piirroselokuva paimenesta. Hän 
laidunsi lampaitaan sata vuotta sitten 
ensimmäisen maailmansodan autioitta-
milla kuoleman kentillä. Metsät olivat 
hävinneet tykkitulessa. Paimen kuljetti 
mukanaan olkalaukkua, jossa hänellä oli 
tammen, pyökin, lehmuksen ja monien 
muiden puiden siemeniä. Aina sopivassa 
paikassa hän painoi sauvallaan maahan 
kuopan ja pudotti siihen siemenen. Tätä 
hän teki koko elämänsä ajan. Vähitellen 
autioille maille kasvoi sankkoja metsiä ja 
elämä palasi metsien mukana kuoleman 
kentille.

Pekka Särkiö on Puolustusvoimien 
kenttäpiispa. 
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Sotien aikaiset ylennykset

Yksi tapa palkita kunnostautu-
neita sotilaita ovat ylennykset. 
Sotien aikana yksittäinen soti-

las saattoi parhaimmillaan saada jopa 
kolme tai neljä ylennystä. 

Sotien ajalta tunnetaan myös ylen-
tämisen poikkeustapauksia, kuten 
tarkka-ampuja Simo Häyhä. Hänet 
ylipäällikkö ylensi 28. elokuuta 1940 
palkitsemistarkoituksessa alikersan-
tista suoraan vänrikiksi ilman reservi-
upseerikoulutusta. 

Ylennykset vaikuttivat myös kun-
niamerkkipäätöksiin, sillä ylentämi-
sen ja kunniamerkkien samanaikaista 
myöntämistä pyrittiin välttämään. 
Kuten kunniamerkeistä, myös sodan-
aikaisista ylennyksistä tuli tehdä pe-
rusteltu esitys. 

Talvi- ja jatkosodan aikaiset ylen-
nysesitykset perusteluineen on pää-
asiassa taltioitu Kansallisarkiston 
kokoelmiin arkistonmuodostajittain eli 
kenttäarmeijan ja kotirintaman joukko-
jen sekä esikuntien perusteella.

Päällystön, alipäällystön ja mie-
histön ylentämisperusteet oli esitetty 

vuoden 1932 asevelvollisuuslaissa. 
Sotien aikana lakia kuitenkin sovellet-
tiin sotilaskäskyin ja asetusmuutoksin. 

Esimerkiksi talvisodan aikaisissa 
määräyksissä päällystön ylentämisestä 
todettiin seuraavaa: ”Sodan aikana up-
seeri voidaan ylentää erikoisten ansioit-

ten ja kunnostautumisen perusteella, 
riippumatta rauhan ajan vaatimusten 
asettamista rajoituksista, joten ylene-
minen sodan aikana on nopeampaa 
kuin rauhan aikana.” 

”Nämä ylennykset on tarkoitet-
tu palkitsemiseksi ja tunnustukseksi 
 sodassa osoitetusta urhoollisuudesta 
ja neuvokkuudesta ja on niiden tarkoi-
tuksena samalla kannustaa erikoisen 
järjestely- ja johtajakyvyn omaavia 
upseereja suuriin saavutuksiin sekä 
siten edistää johtajiksi sopivimpi-
en upseerien pääsemistä vastaaviin 
johtaja-asemiin. Erikoisten ansioitten 
perusteella tehdyt ylennysehdotukset 
ratkaisee Ylipäällikkö kussakin tapauk-
sessa erikseen. Ylennykset everstiksi ja 
kenraaliarvoihin kuuluivat aina erik-
seen käsiteltäviin tapauksiin.” 

Marko Palokangas
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Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa

Kevätkokous Rovaniemellä

Kadettikunnan kevätkokous järjestetään 
Rovaniemellä lauantaina 21. huhtikuuta. 
Kokousta edeltää yhteinen veljespäiväl-
linen perjantaina 20. huhtikuuta ravintola 
Poropirtissä.  

Kevätkokouksen yhteydessä kenraa-
limajuri Lauri Puranen esitelmöi Laivue 
2020- ja HX-hankkeesta. Tilaisuudessa 
luovutetaan Kadettikunnan ansiomitalit 
ja julkistetaan Vuoden kadettiupseeri.  

Kadettikunta ja Etelä-Lapin kadet-
tipiirin puheenjohtaja, everstiluutnantti 
Juri Kurttila toivottaa kadettiveljet ja 
-sisaret tervetulleiksi Rovaniemelle. 
Lisätietoja verkkosivuilta www.kadet-
tikunta.fi.

Maanpuolustusaatteellinen 
työ jatkuu

Kadettikunta ja kadettipiirit sekä yk-
sittäiset kadettiupseerit ovat jakaneet 
viime vuonna aktiivisesti tietoa maamme 
historiasta, turvallisuuspolitiikasta ja 
maanpuolustuksesta sekä kokonaistur-
vallisuudesta niin koululaisille ja opet-
tajille kuin muillekin kansalaisille. 

Vuonna 2017 järjestettiin yhteensä 
545 eri tilaisuutta, ja niihin osallistui yli 
48 000 henkilöä.

Yli miljoona henkilökävijää

 Kadettikunta ja Kylkiraudan verkkolehti 
tarjosivat maanpuolustustietoutta kansa-
laisille verkkosivuillaan ja tietopankeilla, 
joihin kohdistui ennätykselliset 13,2 mil-
joonaa tietohakua vuonna 2017. Kasvua 
oli 2,7 miljoonaa tietohakua. 

Kadettikunnan kotisivulle kohdistui 
yli 4,5 miljoonaa tietohakua ja Kylki-
raudan verkkolehteen yli 2,4 miljoona 
tietohakua. Veteraanien perintö -oppi-
misympäristöön kohdistui yli 2,8 mil-
joonaa tietohakua ja Maailman muutos 
ja Suomi -oppimisympäristöön yli  
899 000 tietohakua. Turvallisuuspolitii-
kan tietopankki oli tietohakujen kohteena 
yli 1,5 miljoonaa kertaa. 

Viime vuoden huhtikuussa avattu 
Suomi kylmässä sodassa -tietopankki 
oli tietohakujen kohteena yli 750 000 
kertaa. Kuluvana vuonna päivitetään 

Turvallisuuspolitiikan tietopankin sisäl-
tö ja parannetaan Maailman muutos ja 
Suomi -tietopankin teknistä toimivuutta.

Kadettikunta somessa

Kadettikunnan viestinnän kehittämistä 
jatkettiin viime vuonna erityisesti sosi-
aalisen median kanavilla. Kadettikunta 
on mukana Facebookissa, Twitterissä ja 
Instagramissa.  

Kadettikunnan Facebook-sivulla 
julkaistiin viime vuonna 250 artikke-
lia, joista jokainen artikkeli tavoitti 
2 000–25 000 henkilöä. Esimerkiksi 
Pohjois-Kymen kadettipiirin koululais-
ten itsenäisyyspäivän juhlassa esitettyä 
Finlandia-hymniä on katsottu jo yli  
3 700 kertaa Kadettikunnan Facebook-
sivulla. 

Maanpuolustusaiheista viestintää 
tehtiin myös Kadettikunnan Twitter-
sivulla, jossa Kadettikunnalla on  
690 seuraajaa.  Kadettikunta on julkais-
sut yhteensä 523 twiittiä. Viime vuoden 
joulukuussa laajennettiin Kadettikunnan 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa avaa-
malla Kadettikunnan Instagram-sivusto.

Turvallisuus 
hybridiympäristössä

Kadettikunnan jäsenet osallistuvat oman 
alansa asiantuntijoina yhteiskunnalliseen 
turvallisuuskeskusteluun useilla eri foo-
rumeilla. 

Tämän lehden ilmestyessä on juuri 
toteutettu Kadettikunnan, Suomen Sota-
tieteellisen Seuran, Maanpuolustuskor-
keakoulun ja Aalto-yliopiston yhteinen 
turvallisuusseminaari, jonka teemana oli 
”Turvallisuus hybridiympäristössä”. 

Seminaarissa kokeiltiin suoratois-
topalvelua, jotta Kadettikunnan jäsenet 
voivat osallistua seminaariin internetin 
välityksellä käyttäen omia päätelaittei-
taan. Suoratoistopalvelun käyttökokeilua 
jatketaan seuraavissa seminaareissa.

Sotatieteiden päivät

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen 
Sotatieteellinen Seura ry järjestävät 
yhdeksännet Sotatieteiden päivät San-
tahaminassa 24.–25. toukokuuta 2018. 

Kadettikunnan jäsenet ovat tervetulleita 
Sotatieteiden päiville. Luvassa on mie-
lenkiintoisia esitelmiä ja keskusteluja 
sotatieteiden aloilta. Lisätietoja verk-
kosivuilla www.sotatieteet.fi.

Puolustusvoimiin  
ja poliisiin luotetaan

Eurobarometrin mukaan suomalais-
ten mielestä keskeisimpiä Euroopan 
unionia edustavia arvoja ovat rauha, ih-
misoikeudet, oikeusvaltioperiaate sekä 
demokratia. Suvaitsevaisuus, solidaa-
risuus (toisten tukeminen) sekä itsensä 
toteuttaminen eivät sen sijaan suomalais-
ten mielestä ole kuvaavimpia Euroopan 
unionin arvoja.

Suomalaisten mielestä suurimmaksi 
ongelmaksi nousee maahanmuutto. Toi-
seksi keskeisimpänä suomalaiset pitävät 
terrorismia ja kolmanneksi tärkeimpänä 
ilmastonmuutosta. Eläkkeet, verotus, 
energiansaanti sekä inflaatio ovat suo-
malaisten mielestä pienempiä haasteita.

Suomalaiset luottavat moniin asioi-
hin selvästi enemmän kuin Euroopan 
unionin maiden asukkaat keskimäärin. 
Etenkin oikeuslaitos, poliisi, armeija ja 
hallinto – niin valtakunnan kuin alue-
tasonkin – nauttivat valtaenemmistön 
luottamusta.

Hyvää Puolustusvoimat 100 -juhla-
vuotta!

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta
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Kadettikunta ry:n kevätkokous 

Kadettikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Jääkäriprikaatin Rovanie-
men ilmatorjuntapatteriston Rykmenttisalissa Rovaniemellä (Someroharjuntie) lauantaina  
21. huhtikuuta 2018 kello 14.30 alkaen. 

Kevätkokousta edeltää kokousedustajien, ansiomitalilla palkittavien ja Etelä-Lapin kadettipiirin 
edustajien veljespäivällinen perjantaina 20. huhtikuuta 2018 kello 19.30 Ravintola Poropirtissä 
(Ounasjoen Itäpuolentie 1049, 96900 Saarenkylä). 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan halli-
tukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja 
kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla 
valtakirjalla on sallittu.

Kevätkokouspäivän ohjelma

10.30   Seppeleenlasku Talvi- ja jatkosodan muistomerkille, Rovaniemen kirkko 
  (Yliopistonkatu 2)

11.15   Kahvitarjoilu, Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston Rykmenttisali, Someroharju

12.00–   Päiväjuhla, Rykmenttisali

  Tilaisuuden avaus, Etelä-Lapin kadettipiirin puheenjohtaja 
  everstiluutnantti Juri Kurttila.

  Tervehdykset
   Kadettikunta, Rovaniemen kaupunki, Jääkäriprikaati, 
   Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto.

  Esitelmä Laivue 2020- ja HX-hanke. Puolustusministeriön ohjelmajohtaja, 
  kenraalimajuri Lauri Puranen.

  Kahvitauko

  Kadettikunnan palkitsemiset: Vuoden kadettiupseeri, Kadettikunnan ansiomitalit

  Huomionosoitukset

  Tilaisuuden päättäminen, Etelä-Lapin kadettipiirin puheenjohtaja.

14.30–15.30  Kadettikunnan kevätkokous, Rykmenttisali

15.30–  Ruokailu

16.30–  Kuljetus lentoasemalle

Päiväjuhlassa asuna on palveluspuku tai arkipuku. Lisätietoja kevätkokoustapahtumasta on 
Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi ja jokaisen kadettipiirin verkkosivulla.

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 1. huhtikuuta 
2018 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla ilmoittautumis-
lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 
490 759.

Tervetuloa Rovaniemelle!

Kadettikunnan hallitus ja Etelä-Lapin kadettipiiri
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Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kivi-
nen tutustui Kadettikunnan toimintaan 13. joulukuuta 
2017. Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaati kenraali 
Kim Mattsson lahjoitti hänelle Kadettiupseerit 1920–
2010 -matrikkelin.

Helsingin kadettipiirin joululounaalla piirin vara-
puheenjohtaja, everstiluutnantti Ilkka Kouri esitel-
möi Mannerheimin nuoruusvuosista. Tilaisuuden  
Tuusulan Gustavelundissa järjesti majuri, liikunta-
neuvos Risto H. Luukkanen.

Kadettikunnan puheenjohtaja kiitti Kylkiraudan pää-
toimittajan tehtävät jättänyttä eversti Mika Kalliomaata 
Kadettikunnan viestinnän kehittämisestä.

Kadetit kunniavartiossa jouluaattona Helsingin 
 Hietaniemen Sankariristillä.

Päivittäkää kurssikohtaiset yhteystietonne
Kurssien kokoontumisia ja muuta yhteydenpitoa varten kannattaa 

hyvissä ajoin sopia, kuka kurssilaisista toimii kurssin yhteyshenkilönä 
ja kadettiveljien yhteystietojen ylläpitäjänä. Varsinkin eläköitymisen 

kynnyksellä yhteystietojen päivittäminen on tärkeää. 
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Kadettikunnan vuosipäivä Helsingissä ja Lahdessa

Kadettikunnan vuosipäivän vieton 
perinne Keski-Suomessa elää 
vahvana. Lauantaina 27. tammi-

kuuta vuosipäivän vietto aloitettiin kello 
12 laskemalla seppeleet sankarihaudoille 
sekä Jyväskylässä että Keuruulla. Sen 
jälkeen kokoonnuttiin juhlakahveille. Ka-
dettipiirin lippu oli mukana Jyväskylän 
tapahtumassa.

Keuruulla oma vuosipäivän tapah-
tuma elää vahvana, onhan upseereja 
palvellut Keuruulla 30-luvun sotilas-
piiriorganisaatiosta alkaen aina viime 
vuosiin saakka. Alueella asuu useita 
evp-upseereja, jotka osallistuvat aktiivi-
sesti niin kadettipiirin kuin veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjenkin toimintaan.

Seppeleenlaskutilaisuudessa Keu-
ruun sankarihautausmaalla oli paikalla 
kuusi kadettiveljeä. Vanhin heistä oli ken-
raalimajuri Ahti Vartiainen kadettikurssil-
ta 50. Hänen kanssaan seppeleen laskivat 
everstiluutnantti Juhani Saikkonen kadet-
tikurssilta 54 ja everstiluutnantti Antero 
Miss kadettikurssilta 39.

Tilaisuudessa muisteltiin myös jou-
kostamme poistuneita palvelustovereita. 
Samana päivänä saatettiin Hyvinkäällä 
viimeiselle matkalleen vuosina 1975–

Kadettikunnan vuosipäivä Keuruulla
1981 Keski-Suomen pioneeripataljoonan 
komentajana toiminut everstiluutnantti 
Elja Puranen. Läheisten lisäksi häntä 
oli saattamassa viimeiselle matkalleen 
joukko entisiä palvelustovereita. Pura-
sen siunasi haudan lepoon hänen edes-
menneen kadettiveljensä Tapio Järvisen 

poika, Hyvinkää seurakunnan kirkkoher-
ra Ilkka Järvinen. 

Martti Makkonen
Kadetti 5771

Hannu Haapamäki
Kadetti 7612 

Helsingin Hietaniemen hautausmaalla Kadettikunnan 
seppeleen laskivat eversti Jukka Jokinen (keskellä), 
eversti Timo Pöysti ja majuri Sami Mattila (seppe-
leen kantaja).

Lahden kadettipiirin varapuheenjohtaja, eversti-
luutnantti Ville-Veikko Vuorio toivotti kadettipiirin 
ikikaaderin everstiluutnantti Veikko Kustaa Simolan 
(41.k) ja muut juhlavieraat tervetulleiksi iltajuhlaan 
Lahden Upseerikerholle.
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Kadettikunnan solmioneula ja  
kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
ainutlaatuiset Kadettikunnan 
tunnuksella varustetut solmio-

neulan ja kalvosinnapit. 

Ne ovat saatavissa tyylikkäässä 
mustassa samettipäällysteisessä rasi-
assa. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja 
kadetti upseerille. Hankkimalla jäsen-
tuotteita tuet samalla Kadettikunnan 
toimintaa.

Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.

Kadettiupseerin isännänviiri

Kadettiupseerin isän-
nänviiri on tilattavissa 
Kadet tikunnan toimis-

tosta. Viirin hinta on 45 euroa 
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) 
tai 95 euroa (5,5 metrinen viiri) 
+ postimaksu.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi tai puhelin  09 490 759.

 
 
FarFair -Matkat tarjoaa valmismatkoja sotilasopastuksin ja 
räätälöityjä teemamatkoja ryhmille! - www.farfair.fi 
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Kadettikunnan vyö tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
Kadettikunnan tunnuksella 
varustetun krokotiilikuvioisen 

nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm, ja 
se on helposti lyhennettävissä. Käy-
tännöllinen ja tyylikäs lahja kadetti-
upseerille.

Hinta on 35 euroa + postituskulut. 
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.

Tilaa kirja tarjoushintaan 42,00 euroa 
kampanjakoodilla KUNNIAMERKKI 

osoitteesta www.editapublishing.fi. 
Tarjous voimassa 30.5.2018 asti.

Tilaukseen lisätään toimitusmaksu (alk. 4,90 €).

Tilaukset myös puhelimitse 020 450 05 ja 
sähköpostitse asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. 

Mainitse tilatessasi   kampanjakoodi KUNNIAMERKKI.
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Lahjaksi  
Kadettikunnan golfpalloja

Tilaa lahjaksi Callaway Supersoft -golfpalloja Kadettikunnan 
 logolla. Kesäinen lahja kadetti upseerille. Hankkimalla jäsentuot-
teita tuet samalla Kadettikunnan toimintaa.

Hinta 3 pallon paketille on 15,00 euroa ja 12 pallon paketille 
50,00 euroa+ postituskulut.Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö
upseerikoulutuksen edistämiseksi

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta
edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten

tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei ole
tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai

yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Kevään 2018 hakemukset tulee lähettää 30.3.2018 mennessä säätiön asiamiehelle alla olevaan
osoitteeseen. Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa säätiön asiamieheltä.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi
Komentaja Johan Tillander

PEKOULOS
PL 919, 00131 Helsinki

s-posti: johan.tillander(at)mil.fi
puh. 0299 510 107

  

Pääesikunnan henkilöstöosaston korjaus ylennyksiin (Kylkirauta 4/2017)

  Herranen Janne Sakari   78.k  ei ylennystä
  Henttu Joni Ilari  76.k     ei ylennystä
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Vuoden 2017 elokuussa 
Helsingin kaupungin-
teatterin tiedotuslehti 

kertoi tulevasta Kari Heiskasen ja 
Asko Sarkolan näytelmästä Man-
nerheim ja saksalainen suudelma. 
Lähetin lehden päätoimittajalle 
Kari Arffmannille sähköpostitse 
tiedon neljästä elossa olevasta 
Mannerheimin henkilökohtai-
sesti tavanneesta veteraanista. He 
ovat Kadettikurssi 26:n päätös-
tilaisuudessa 4. kesäkuuta 1943 
mukana olleet silloiset kadetit 
Maunu Maunula ja Olli Vuorio 
sekä Päämajan upseerit Heikki 
A. Reenpää ja Ilmari Koppinen. 
Toivoin näille herroille kutsua 
näytelmän kantaesitykseen.

Muutamia viikkoja ennen 
näytöstä teatterin tiedottaja 
Kaisa Pelkonen soitti ja tiedus-
teli mainittujen neljän veteraa-
nin osoitteita kutsuakseen heidät 
näytökseen. Siinä vaiheessa soitin 
itsekin veteraaniveljille ja kerroin 
heille tulevasta näytöksestä. Kä-
vikin niin, että teatteriesityksessä 
katsomon neljännellä rivillä istui-
vat Ilmari Koppinen, hänen tyt-
tärensä sekä kadettiveljet Mauri 
ja Olli. Valitettavasti Heikki A. 
Reenpäähän ei Kaisa Pelkonen 
ollut saanut yhteyttä.

Edellisestä teatterikäynnistä-
ni oli kulunut jo vuosia. Silloin 
en ollut kuullut yhtään mitään, 
joten ennen näytöstä jännitin 
vähän. Ilokseni huomaisin heti 
ensimmäisistä vuorosanoista, 
että kuulen vuorosanat mainiosti. 
Se oli helpotus. Ainoastaan silloin, kun 
useampi näyttelijä puhui yhtä aikaa, en 
saanut selvää repliikeistä.

Näytelmän juonta vähemmän tunte-
ville suureksi avuksi olivat tapahtumia 
selventävät isokokoiset tekstit näyttötau-
lulla. Historiaa ja varsinkin Marsalkan 
vaiheita tarkoin seuranneena eläydyin 
tapahtumiin syvällisesti. Jatkosodan 
joukkueenjohtajana, kokeneena ja jäl-
keenpäin sen ajan sotahistoriaan tutus-
tuneena seurasin hyvin kiinnostuneena 
näytelmän kulkua. 

Näytelmä kertoi nuoremmillekin, 
mitä todella tapahtui. Näyttelijäsuori-

tukset olivat erittäin totuudenmukaisia. 
Marsalkan ja kenraalisotamarsalkka Kei-
telin tiukkasanainen ”ottelu” oli kosketta-
va. Vaikka näytelmän kesto oli yli kaksi 
tuntia, aika kului kuin siivillä. Yhdyimme 
täysin sydämin näytelmän pitkäkestoisiin 
kiitostaputuksiin.

Näytelmää katsoessani totesin sen 
olevan sellaista historiaa, joka on ai-
heellista nuorempienkin nähdä. Niinpä 
joulukuun 5. päivän näytöksessä olivat 
mukanani myös molemmat tyttäret avio-
puolisoineen. Kokonaisuudessaan esitys 
on poikkeuksellisen kiinnostava. Suosit-
telen sen katsomista sekä vanhemmille 
että erityisesti nuoremmille.

Marskista Tuntemattomaan
Tuntematon sotilas -elo-

kuvan kävin katsomassa 
Tikkurilan Bio Grandessa  
9. marraskuuta. Marraskuun lo-
pussa elokuva nousi kaikkien 
aikojen katsotuimmaksi eloku-
vaksi Suomessa. Vuoden 2017 
lopussa elokuvalla oli ollut jo yli 
yhdeksänsataatuhatta katsojaa. 
Lehtiarvosteluissa elokuva on 
arvioitu viiden tähden arvoiseksi. 
Vain Helsingin Sanomien Juho 
Typpö antoi filmille kaksi tähteä.  

Näyttelijät olivat uppoutuneet 
osiinsa erittäin ammattimaisesti. 
Eero Aho, Jussi Vatanen, Eino 
Heiskanen ja Aku Hirviniemi 
osasivat eläytyä rooleihinsa eri-
tyisen hyvin, vaikka luonnolli-
sesti kukaan heistä ei ole kokenut 
sotaa. Jatkosodassa ensimmäisen 
vuoden Jalkaväkirykmentti 6:n 
joukkueenjohtajan ja sodan lop-
puvaiheen Viestipataljoona 5:n 
nuoremman upseerin kokemuk-
sella puutun kuitenkin eräisiin 
yksityiskohtiin.

Sotavangin ampuminen 
saattoi tuoda katsojille väärän 
mielikuvan. Sellainen ei todelli-
suudessa ollut mitenkään taval-
lista. Elokuvassa tätä on tietenkin 
mahdoton tuoda esiin, mutta am-
pumistapaukset käsiteltiin sodan 
jälkeen oikeudessa ja niistä an-
nettiin tuomiot. Niinpä eräs Jal-
kaväkirykmentti 6:n upseerikin 
tuomittiin kolmen sotavangin 
ampumisesta vankilaan. 

Esiupseerien pukeutuminen 
asetakkiin kesällä, jolloin kaikki 

muut olivat kesäpuseroissa, ei ollut us-
kottavaa. Etulinjassa ei ollut langallisia 
viestiyhteyksiä, vaan vasta komppanian 
komentopaikalla oli lankapuhelin. Yh-
dessä kohtauksessa on ylemmän johto-
portaan Bertta-radio keskellä etulinjan 
taisteluja. 

Filmin esittelyteksteissä en huo-
mannut sotilaallista asiantuntijaa. Oliko 
sellaista? Huomautuksistani huolimatta 
annan elokuvalle hyvän arvosanan 5+. 
Kyllä se varmasti on katsomisen arvoi-
nen veteraanienkin mielestä.

Olli Vuorio
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Maamme suurimman joukkohaudan synnytystuskat
Sture Lindholm
Vankileirihelvetti Dragsvik. 
Tammisaaren joukkokuo-
lema 1918
Atena Kustannus 2017
Sivuja 446
ISBN: 978-952-300-365-
1/92.71

Tammisaareen päin ajel-
lessa ei ole aina tullut 
ajatelleeksi, että Drags-

vikin varuskunnan vieressä on 
Suomen suurin kertaallinen 
joukkohauta. Kiireesti perus-
tetun vankileirin porteista astui 
keväällä 1918 sisään 10 000 
punavankia, joista yli 3 000 
kuoli lähikuukausien aikana. 
Sture Lindholm on ottanut asi-
akseen läpivalaista Tammisaa-
ren vuoden 1918 vankileiriä ja 
erityisesti syitä, jotka johtivat 
leirin pahaenteiseen mainee-
seen.

Lindholm myöntää, että lähde-
aineisto on ollut erittäin ongelmallista 
siksi, että muistitieto ja aikalaisartik-
kelit liioittelevat, muistavat väärin tai 
– valehtelevat. Muistitiedon käytettä-
vyyttä heikentää ”punapainotteisuus”; 
ymmärrettävästi valkoisen puolen hen-
kilökunta ja vartijat eivät ole mielel-
lään Tammisaaren-aikojaan muistelleet 
– ainakaan julkisesti tai kirjallisessa 
muodossa.

Vankileirikurjuuteen johtaneista 
päätöksistä kohtalokkain oli lailli-
suusvaatimus: vangitut punaiset tuli 
tuomita Suomen lakien mukaisesti ja 
kaikkien asia tuli tutkia. Menettelystä 
tuli hidas – sananmukaisesti tappavan 
pitkä. Suorasukaisempi ajatus pahim-
pien yksilöiden toimittamisesta kent-
täoikeuksien kautta ammuttaviksi ja 
vähäpätöisempien vapauttamisesta 
olisi varmaankin keventänyt vanki-
leirien kuormitusta, vaikka se ei niin 
kovin humaanilta ratkaisulta vaikut-
tanutkaan – aluksi.

Jos oli Suomen yleistilanne huhti-
kuussa 1918 kaoottinen, voinee kysyä, 
mitkä olivat edellytykset kunnon van-

keinhoidon järjestämiseksi, varsinkin 
kun otetaan huomioon vankien luku-
määrä. Vaikeasta elintarvikepulasta 
kärsineellä Suomella ei mitenkään ollut 
edellytyksiä hoitaa yli 70 000 henkeen 
kohoavia vankimääriä. 

Pieni esimerkki valaiskoon ti-
lannetta: Tammisaareen lähetetystä 
tonnista lihaa riitti vankia kohti 120 
grammaa, eikä kyse ollut päiväannok-
sesta. Pelkästään 75 gramman päivit-
täiseen leipäannokseen olisi tarvittu 
180 tonnia leipää kuukaudessa. Se oli 
mahdoton yhtälö ratkaistavaksi, minkä 
johdosta ”ratkaisuna” oli massamai-
nen nälkäkuolema. Vesihuollonkin tila 
huolestutti, sillä Dragsvikin vesitornin 
kapasiteetti oli mitoitettu 4 000 henki-
lölle. Kesähelteellä siitä ei enää riittä-
nyt vettä vangeille.

Jos ei ruokahuolto toiminut, ei 
ollut lääkintähuollossakaan hurraa-
mista. Aluksi ei Tammisaaressa ollut 
lainkaan lääkkeitä eikä hoitovälineitä. 
Lääkärillä oli kokonaista kaksi apuria. 
Puutteellinen saniteettihygienia, saip-
puan puute ja majoitustilojen likaisuus 
johtivat täiongelman räjähdysmäiseen 
kasvuun.

Muissa kuin nälkä- tai tautita-
pauksissa yleisimmin raportoitu 
kuolinsyy näyttää olleen ”tullut 
ammutuksi karkaamisen yhtey-
dessä”. Säilyneen muistitiedon 
perusteella Lindholm kuvailee, 
kuinka vartijoiden satunnainen 
mielivalta ja jopa vahingonlau-
kaukset johtivat vankien ampu-
miseen. Eräissä tapauk sissa oli 
ruoka-apua aidan ulkopuolelta 
toimittanut omainen tullut ammu-
tuksi. Vankileiri kesällä 1918 ei 
ollut vastuullisuuden ja laillisuus-
valvonnan keskeisimpiä paikkoja.

Lindholm vyöryttää lukijan 
tajuntaan kurjuutta, kärsimystä, 
oikeudettomuutta ja kohtuutto-
muutta sellaisina annoksina, että 
päätä alkaa huimata. Käy niin kuin 
usein käy: lukija alkaa turtua. Sa-
doilla sivuilla kerrattuna kauhukin 
menettää šokkivaikutuksensa. 

Lindholm toteaakin kirjan 
loppupuolella, että vankileireistä 
on olemassa monenlaista totuut-
ta. Varmuutta aikalaiskertomus-

ten todenmukaisuudesta ei ole. Ensin 
valkoiset voittajat kertoivat oman kä-
sityksensä ”totuudesta”. Toisen maa-
ilmansodan jälkeen kertomusvuorossa 
oli punaisten hävinneiden versio ”to-
tuudesta”.

Yksimielisiä voitaneen olla siitä, 
että kevään ja kesän 1918 tapahtumat 
ovat Suomen satavuotisen itsenäi-
syyden historian synkin luku. Olipa 
sodassa tai jälkiseuraamusten yhtey-
dessä kaatunut tai kuollut punainen tai 
valkoinen, oli Suomi joka tapauksessa 
yhtä suomalaista köyhempi.

Pekka Holopainen
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Taistelukoulun perinneyhdistyksen historiikki
Reijo Piira
Taistelukoululaiset. Taiste-
lukoulun perinneyhdistys 
25 vuotta 1992–2017
Taistelukoulun perinneyh-
distys 2017
Sivuja 152
ISBN 978-952-93-9622-1

Monelle ikäpolveni 
jalkaväen upseerille 
Taistelukoulun kap-

teenikurssi on jäänyt mieleen 
yhtenä parhaista henkilökunnan 
kursseista. Kurssin taktiikkapai-
notteisen opetuksen ensisijaisena 
tavoitteena oli antaa nuorille yli-
luutnanteille valmiudet sodan ajan 
pataljoonan komentajan tehtävään. 

Opetus oli jaettu selkeisiin 
kokonaisuuksiin. Aluksi annet-
tiin perusteet pataljoonan tais-
telusta ja johtamisesta. Tämän 
jälkeen vuorossa olivat lukuisat kartta-
harjoitukset eri taistelulajeista. Niissä 
hiottiin erityisesti pataljoonankomenta-
jan tilanteenarviointia, päätöksentekoa 
sekä esikunnan työskentelyä. Jokaisen 
karttaharjoituksen lopussa oli sovellet-
tu koulutyö. Koulun omien harjoitusten 
lisäksi komentajakandidaattien toimeen-
panokykyä harjaannutettiin kahdessa 
isossa kertausharjoituksessa ”oikeista” 
reserviläisistä perustettujen sodan ajan 
joukkojen johtajina. 

Yksi selitys laadukkaalle opetukselle 
ja hyville oppimistuloksille oli varmasti 
kurssin opettajien ammattitaito, innostu-
neisuus ja oppilaidenkin selvästi havait-
sema hyvä yhteishenki. Koska valmiita 
ratkaisuja ei useinkaan ollut, uusia asioita 
kokeiltiin ennakkoluulottomasti. Mielee-
ni on esimerkiksi jäänyt, että tavanomai-
sen teltan lisäksi harjoituksissa kokeiltiin 
pataljoonan esikunnan toimintaa paketti-, 
linja- ja telakuorma-autoissa sekä Pasi-
panssariajoneuvoissa.

Taistelukoulun toiminta itsenäisenä 
sotilasopetuslaitoksena päättyi vuonna 
1992, jolloin se liitettiin osaksi Maan-
puolustuskorkeakoulua. Sekin oli hyvä 
ratkaisu, sillä keskittämällä upseerien 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutus yhtei-
sen johdon alaisuuteen saavutettiin niin 

opetuksessa kuin muussakin toiminnassa 
synergiaetuja. 

Vaikka koulun toiminta päättyi, 
Taistelukoulun henki jäi elämään. Yksi 
konkreettinen osoitus siitä on loka-
kuussa 1992 perustettu Taistelukoulun 
perinneyhdistys ry. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on Taistelukoulun perinteiden 
ylläpitäminen ja jäsenistön yhteishengen 
vaaliminen. Se, miten perinneyhdistys 
olemassaolonsa ensimmäisen 25 vuoden 
aikana tästä tehtävästä suoriutui, käy ilmi 
joulukuussa 2017 julkaistusta yhdistyk-
sen historiikista. 

Teos on helppolukuinen, ja sen sisäl-
töä täydentää mielenkiintoinen kuvitus. 
Kirjoittaja, eversti evp Reijo Piira on 
kokenut taistelukoululainen, joka toimi 
perinneyhdistyksen puheenjohtajana 
peräti kaksitoista vuotta. Paljastamat-
ta liikaa kirjan sisältöä voidaan todeta, 
että olemassaolonsa ajan Taistelukoulun 
perinneyhdistys ry on toiminut moniin 
muihin yhdistyksiin verrattuna poikkeuk-
sellisen aktiivisesti ja monipuolisesti. 
Sekin lienee hyvä osoitus Taistelukou-
lun hengestä.

Yhteishengen ylläpitämisek-
si perinneyhdistys on järjestänyt 
jäsenistölleen kilpailuja, teatteri-
retkiä, opintomatkoja, esitelmä- 
ja kutsuvierastilaisuuksia sekä 
muita tapaamisia. Perinteitä on 
vaalittu paitsi vuosittaisessa pe-
rinnepäivän seppeleenlasku- ja 
juhlatilaisuudessa myös upseeri-
kerhorakennukseen näytteille 
asetetun perinne-esineistön avulla. 
Valitettavasti viimeaikaisista tila-
hallintaratkaisuista johtuen perin-
netiloista on jouduttu luopumaan. 
Arvokkain esineistö on kuitenkin 
saatu näytteille kampuksen pää-
rakennukseen.

Perinneyhdistyksen ansiota on, 
että Taistelukoulun ja sitä ennen 
samalla kampuksella toimineen 
Suojeluskuntain Päällystökoulun 
historia on dokumentoitu kaikki-
en historian ystävien iloksi moniin 
laadukkaisiin historiateoksiin. 

Reijo Piiran teos perinneyhdistyksestä 
sopii hyvin tähän sarjaan.

Vuonna 1927 Viipurin Markovil-
laan perustetun Taistelukoulun historia 
on kunniakas. Yhdessä vuonna 1919 pe-
rustetun Kadettikoulun ja vuonna 1924 
perustetun Sotakorkeakoulun kanssa se 
kantoi vastuun siitä, että nyt jo yli sata-
vuotiaalla Suomen puolustusvoimilla on 
aina ollut käytettävissään hyvin koulutet-
tua upseeristoa sekä sodan että rauhan 
ajan tehtäviin. 

Ajat kuitenkin muuttuvat. Ajan 
haasteisiin vastaamiseksi myös upseeri-
koulutuksen järjestelyjä on ajan myötä 
muutettu. Perinneyhdistys ei ole jäänyt 
taisteluhautoihinsa Tuusulanjärven ranta-
penkkaan, vaan nykyään sen tärkeimpänä 
aisaparina on Maanpuolustuskorkeakou-
lun maisteriosasto. Kuten kirjoittajakin 
toteaa, perinneyhdistyksellä on valoisa 
tulevaisuus, kunhan Taistelukoulun henki 
säilytetään.

Hannu Liimatta

  Lisäys merkkipäiväluetteloon

80 vuotta
Auvinen Eero Sakari   Kom    31.Mek     4.10.1938    Matkoilla
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Tiedon aarrearkku
Mirko Harjula
”Ryssänupseerit”
Books on Demand GmbH
Sivuja 502
ISBN 978-952-286-566-3

Mirko Harjula (s. 1975) 
löysi jo nuorena opis-
keli jana venäjän-

kielisten historiadokumenttien 
aarrearkun ja jäi sen vangiksi. 
Hän on kääntäjäksi erikoistunut 
filosofian maisteri, jonka esikois-
teos Suomalaiset Venäjän sisäl-
lissodassa 1917–1922 ilmestyi 
vuonna 2006. Sen jälkeen aar-
rearkusta on koottu lukuisia tie-
toteoksia viime vuosisadan alun 
Venäjästä, Itämeren alueesta 
ja Virosta. Harjulan kirjallisiin 
töihin kuuluvat myös Romanian 
historia sekä yhdessä Jarmo 
Loikkasen kanssa tehty henkilökuva 
kenraaliluutnantti Kaarlo Kivekkäästä, 
kolmen armeijan kenraalista ja ukrai-
nalaisten atamaanista.

Harjulan tutkimusfokuksena on 
Suomen suuriruhtinaskunnan aika, 
tsaarin Venäjä sekä meillä varsin huo-
nosti tunnettu ensimmäisen maail-
mansodan itärintamien historia. Tuona 
aikana suomalaisilla oli paljon mahdol-
lisuuksia kehittää uraansa. Monet sen 
ajan suomalaisupseerien kansainväliset 
kokemukset jättäisivät nykyiset ansio-
luettelot varjoonsa. 

Harjulan kirja ”Ryssänupseerit” 
käsittelee ensimmäiseen maailmanso-
taan Venäjän asevoimissa osallistuneita 
suomalaistaustaisia upseereja. Kadetti-
kunnan jäsenen ensimmäinen ajatus 
ryssänupseereista johtaa helposti 1920-
lukuun, jolloin nuoret jääkärit upseeri-
kapinassaan savustivat Venäjän tsaaria 
palvelleita upseereja ulos Puolustusvoi-
mista. Prosessi alkoi jo vapaussodan 
aikana. Jääkärimajurit Lauri Malmberg 
ja Erik Heinrich kävivät toukokuussa 
1918 Svinhufvudin luona esittämässä 
vanhojen upseerien korvaamista uusilla 
ja vaatimassa ”venäläisten” poistamista 
päämajasta. Ylipäällikkö Mannerhei-
mia tämä vaatimus ei koskenut. 

Vuonna 1924 kaikkiaan 459 jää-
käriupseeria jätti eroanomuksensa. He 

väittivät armeijan silloisten ongelmien 
olevan tsaarinupseerien venäläisyyden 
ja sen päälle Haminasta valmistuneiden 
suomenruotsalaisen yläluokkaisuuden 
syytä. Eliitin varjo kesti yli vuosi-
kymmenien. Muistan kadettiajaltani 
julkisessa keskustelussa esiintyneen 
tilaston meidän perhetaustoistamme. 
Sillä todisteltiin, että olimme tavallisia 
suomalaisia, enintään keskiluokkaisia 
ja ehkä peräti työkansan vesoja – kuu-
sikymmenluvun lopun vaatimusten 
mukaan.

Sittemmin Kadettikunta on hie-
nosti jättänyt taakseen upseeriryhmien 
kiistat. Haminan kadettien perinne on 
otettu vastaan, Keisarillinen Suomen 
kadettikoulu 1812–1903 -kirjan jul-
kaisemista on tuettu ja on järjestetty 
juhlaseminaari julkaisuineen Haminan 
kadettien vaikutuksesta suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

Kaikkia suomalaisia upseereja 
muistin piiri ei kuitenkaan ole tavoit-
tanut. Mirko Harjula tuo uusia tietoja 
tutkittavaksemme. Haminan kadetti-
koulu ei ollut ainoa kadettikoulu, josta 
suomalaisia valmistui suurvallan palve-
lukseen. Suuriruhtinaskunnan yli sadan 
vuoden historian aikana kehittyi myös 
suomalais-venäläisiä upseerisukuja, 
kun pojat jatkoivat isiensä ammattia 
milloin missäkin osassa laajaa Venä-
jän maata. Suomalaisia tai suomalais-

taustaisia upseereja ehti palvella 
Venäjän vallan aikana yli neljätu-
hatta, pelkästään ensimmäiseen 
maailmansotaan heitä osallistui 
noin 550 henkilöä.

Harjulan tutkimukset avaa-
vat suurvallan maailmaa. Muis-
tiin palaa kymmeniä kiehtovia 
upseerikohtaloita, esimerkiksi 
helsinkiläinen kenraaliluutnantti 
Ernst Raddatz. Hän taisteli turk-
kilaisia vastaan nykyisten Irakin 
ja Iranin alueilla lopulta kasak-
kadivisioonan komentajana. 
Hän koki kohtalonsa Venäjällä 
vuoden 1917 lopulla, kun punai-
set omaisten kertoman mukaan 
tunkivat hänet käynnissä olevan 
höyryveturin piipusta alas. 
Suomen onneksi niin huonosti 
ei käynyt Vladivostokissakin 
palvelleelle tykistöeverstiluut-
nantti Vilho Nenoselle, jonka 

tallinnalaismatruusit tosin nuijivat ki-
väärinperillä sairaalakuntoon. 

Väitöskirjan tyylisenä jo vuonna 
2014 julkaistu ”Ryssänupseerit” on 
Books on Demand -kustantamon tuote 
(www.bod.fi). Liikeidea perustuu kirjo-
jen painamiseen vain ennakkotilausten 
perusteella. Kirjaa ei löydä kirjakau-
poista tai niiden alelaareista, vaan sen 
olemassaolo pitää tietää ja ostaa kirja 
verkkokaupasta, kirjakauppiaan kautta 
tai tilata kirjastosta.

Mirko Harjulaa on pidetty itse-
oppineena historian harrastajana, 
eräänlaisena hiomattomana timantti-
na. Vähättelevän asenteen olisi voinut 
unohtaa jo aikoja sitten. Viimeistään 
sen voi tehdä nyt, kun Harjula kirjoittaa 
Helsingin yliopiston jatko-opiskelijana 
väitöskirjaa suomalaistaustaisista up-
seereista Venäjän asevoimissa vuosina 
1717–1917. Sitä odotellessa tutustumi-
nen hänen kirjoihinsa maksaa vaivan. 
Se avaa monelle, kuten itselleni, oven 
vähälle huomiolle jääneeseen osaan 
historiassamme.

Kalle Liesinen
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Kattava ja vaikuttava esitys tykistötaktiikan historiasta
Kesseli, Pasi
Tykistö taistelee tulellaan 
– tykistötaktiikan kehitys 
Suomessa itsenäisyytem-
me aikana
MPKK, Edita 2017
Sivuja 359 
ISBN 978-951-37-7225-3

Suomalaisesta tykistötak-
tiikasta on vihdoin saatu 
tehtyä kokoava tutkimus. 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
alullepaneman, taktiikan vuo-
sisataa kartoittavan tutkimus-
sarjan aloittaa sotilasprofessori 
emeritus, eversti evp Pasi Kes-
selin erinomainen tutkimus. 
Tekijä on tutkinut aihetta pit-
kään, ja teoksensa myötä hän 
osoittaa olevansa todellinen 
suomalaisen tykistön asiantun-
tija. 

Kirjassa kerrotaan Suomen 
kenttätykistöaselajin ja erityi-
sesti tykistötaktiikan monisäikeisestä 
kehityksestä ja kehittämisestä vuosi-
na 1917–2017. Kesseli todistaa, että 
tykistömme on kehitetty suomalaisiin 
olosuhteisiin ja mitoitettu maamme 
voimavaroihin kunniakkaalla tavalla. 

Tutkimuksesta ilmenee, että ty-
kistötaktiikan käsitettä ei ole aikojen 
saatossa määritelty selkeästi. Taktiikka 
liittyy taisteluun, minkä vuoksi se on 
määritelty opiksi taistelun voittami-
sesta. Taktiikan käsitteestä johdettiin 
1920- ja 1930-lukujen taitteessa hyvin 
yleisluontoinen tykistötaktiikan määri-
telmä: tykistötaktiikka on oppi tykistön 
käytöstä taistelussa. 

Kirjan aihe herättää kiinnostavuut-
ta, sillä suomalaisen taktiikan kehitty-
minen ja kehittäminen ovat jatkuvasti 
esillä osana sotataidon jatkuvaa muu-
tosta. Tutkimuksen vahvuuksia ovat 
tykistötaktiikan kattava ja kriittinen 
tarkastelutapa, tykistöjärjestelmän 
kokonaisvaltainen esittely sekä sen 
arviointi suhteessa muihin taktiikan 
muutoksiin eri aikakausina. 

Suomalaisen tykistön syntyhisto-
rian ja kehityskaaren lisäksi Kesseli on 
ottanut tarkasteluun myös tykistöasela-

jin tärkeimmät kehittäjät. Henkilöiden 
kautta aihe avautuu huomattavan mie-
lenkiintoisella tavalla. 

Itsenäisyytemme alussa suoma-
lainen tykistö oli ensin opetettava 
ampumaan. Vasta sen jälkeen voitiin 
miettiä, miten tykistöä käytettäisiin 
taistelussa. Tämä oli tykistömme ehkä 
merkittävimmän kehittäjän, tykistön-
kenraali Vilho Petter Nenosen johto-
ajatus. Nenonen halusi kehittää ensin 
Suomen oloihin sopivat organisaatiot 
ja ampumamenetelmät sekä kouluttaa 
henkilöstön niiden hallintaan. Tämän 
vuoksi tykistön käyttöperiaatteiden 
kehittämisestä vastasivat pääasiassa 
muut henkilöt. 

Heidän joukostaan erityismai-
ninnan ansaitsee kenraaliluutnantti 
Torvald Ekman, jonka Kesseli nostaa 
syystäkin uudenlaiseen arvoon. Ne-
nosen ja Ekmanin lisäksi tykistön ke-
hittämiseen itsenäisyytemme aikana 
ovat vaikuttaneet monet muutkin tyk-
kimiehet, joiden nimet tarkkaavainen 
lukija löytää kirjan lukuisista viitteistä 
ja lähteistä.

Lähdemateriaalin kattavuus onkin 
yksi tutkimuksen monista vahvuuk-
sista. Lähdeaineisto on laaja: kaikki 

keskeisin arkistoaineisto ja kir-
joitukset on noteerattu ja tietoja 
on täydennetty henkilöhaastat-
teluilla. Näin on kyetty luomaan 
tiivis yhteenveto, jossa tuodaan 
selväpiirteisesti esiin tykistötak-
tiikka osana suomalaista sotatai-
toa niin ajan juoksussa kuin eri 
toimintatavoiltaankin eriteltynä. 
Kesseli toteaa, että ”suomalaisen 
tykistön lähes satavuotinen taival 
on ollut kunniakas”. Tähän on 
helppo yhtyä ja luottaa siihen, että 
vastaavanlainen menestys jatkuu 
myös seuraavat sata vuotta – ja 
pidempäänkin.

Kirjan loppuosassa Kesseli tii-
vistää sadan vuoden kehityksen ja 
luo katsauksen myös tykistön tu-
levaisuudennäkymiin. Hän toteaa, 
että tykistön suhde jalkaväkeen on 
muuttunut. 

Tykistön tehtävänä oli alusta 
alkaen jalkaväen tukeminen, ja 
sitä se on tänä päivänäkin, mutta 
tulenkäytön luonne on muuttunut 
taktisesta enemmän operatiivisek-

si. Kesselin mukaan tämä tarkoittaa 
sitä, että taistelu tai operaatio pyritään 
nykyisin ratkaisemaan raskaan tulen 
käytöllä tuottamalla vastustajalle tap-
pioita. Jalkaväen tehtävänä tässä toi-
mintatavassa on luoda edellytyksiä 
tulenkäytölle ja varmistaa, että tuliteh-
tävät pystytään toteuttamaan. Tykistö 
siis todella taistelee tulellaan.

Kirjan voi ostaa Editan verkkokau-
pasta ja hyvin varustelluista kirjakau-
poista kautta maan. Teoksen voi myös 
ladata veloituksetta Maanpuolustuskor-
keakoulun julkaisuarkistosta. 

Kirjaa voi suositella lämpimäs-
ti kaikille tykistöstä kiinnostuneille 
tutkijoille sekä yleissivistävänä koko-
naisesityksenä kenelle tahansa sotahis-
torian harrastajalle. 

Marko Palokangas 
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Lasse Lehtinen
Tanner. Itsenäisen Suomen 
mies
Otava 2017
Sivuja 880
ISBN 978-951-1-30730-3

Propaganda on propagandaa, 
ja sellaisena se tietysti olisi 
otettava. Hyvä propaganda 

vain on tosin niin hyvää, ettei sitä 
hevin propagandaksi huomaa-
kaan. Toisaalta huonokin propa-
ganda puree niihin, jotka ovat jo 
valmiiksi käännytettyjä tai joiden 
hengenlahjat ovat vaatimatonta 
laatua.

Tavanomaisin mittapuin ar-
vioituna neuvostopropaganda 
oli huonoa propagandaa räikey-
tensä vuoksi. Malliesimerkki sen 
yliampuvasta tyylistä oli neu-
vostoliittolaisten suhtautuminen 
Väinö Tanneriin. Kun suomalai-
sen sosialidemokratian vakaasta 
johtohahmosta, vilpittömästä rauhan-
poliitikosta ja vakaumuksellisesta de-
mokraatista väen väkisin tehtiin fasisti, 
Hitlerin kätyri ja sotakiihkoilija, väit-
teellä ei ollut vähäisintäkään tekemistä 
todellisuuden kanssa.

Mutta huonokin propaganda lyö ai-
nakin jossain määrin itsensä läpi, jos 
sen sanomaa lakkaamatta ja sitkeästi 
toistetaan. Tutuksi tuli siten aikoinaan 
neuvostoliittolainen propagandafraa-
si mannertannerheimilaisista, jotka 
johtivat Suomen kansaa perikatoon. 
Loppujen lopuksi itse Mannerheimkin 
jäi suurpahis Tannerin varjoon, mikä 
näkyi siinä, että Marsalkka säästyi 
sodan jälkeen Neuvostoliiton vaatimal-
ta ”oikeudenkäynniltä”. Tanner joutui 
niin sanottuna sotasyyllisenä vuosiksi 
ristikoiden taakse.

En ole koskaan tavannut henkilöä, 
joka yhä ottaisi todesta neuvostoliitto-
laisen tannerpropagandan. Jos sellainen 
kuitenkin jossain lymyilee, hän tuskin 
on autettavissa. Valistustyötä Tannerin 
kunnian palauttamiseksi siis tuskin tar-
vitaan. Mutta tiedolle on aina käyttöä. 
Ja sitä mahtuu tohtori Lasse Lehtisen 
massiiviseen, lähes 900- sivuiseen elä-
mäkertateokseen Väinö Tannerista.

Tanneri in Lehtistä yhdistää 
henki sesti se, että myös hän on so-
sialidemokraattinen ja vieläpä Tanner-
myönteinen poliitikko, tai ainakin on 
ollut. Nykyään kai kirjailija, toimittaja 
tai tutkija sopisivat hänelle parhaiten 
päätitteleiksi. Lehtisen monipuolinen 
tausta ja elämänkokemus takaavat 
sen, että vaikka kirjoittajan suopeus 
Tanneria kohtaan on itsestään selvä, 
mitään vastapropagandakirjaa enti-
selle parjauspropagandalle hän ei ole 
tehnyt. Yllättävän maltillisesti Lehtinen 
päinvastoin jaksaa suhtautua vanhoihin 
vihapuheisiin, mikä hänen kunniakseen 
on syytä todeta.

Sosialidemokraattisen puolueen 
historiasta Lehtisellä on huimasti yli 
keskitason ylittävää perustietoa puo-
lueen toimintaan itsekin osallistuneena 
ja siitä kirjoittaneena. Teoksen tausta 
on siis tässä suhteessa lujalla pohjalla. 
Toisaalta tällainen läheinen mukana-
olo voi olla myös painolasti tutkijan 
ehkä muuten vilpittömästi tavoitellessa 
objektiivisuutta. Siten Lehtinenkin on 
selvästi kallellaan Tannerin suuntaan 
demareiden puoluesotkuista ja var-
sinkin Tannerin ja Kekkosen väleistä 
kertoessaan.

Sotahistoriallinen puoli ei 
näytä kuuluvan Lehtisen vah-
vuuksiin, vaikka onnekseen 
kirjoittaja ei niihin suuremmin 
paneudukaan. Niinpä vapaus-
sodan tapahtumat on kuvattu vain 
lyhyesti mutta luvalla sanoen 
omituisesti. Sama koskee hei-
mosotia Karjalassa. Outo virhe 
on sekin, kun Lehtinen väittää 
Eljas Erkon istuneen punaisten 
vankeudessa vapaussodan aikana. 
Luulin, että olisi ollut verrattain 
tunnettua, että Erkko oli val-
koisella puolella muun muassa 
upseerina kuuluisassa Vöyrin 
sota koulussa. Talvisodan rinta-
matapahtumista Lehtinen mai-
nitsee vain Raatteen taistelun ja 
siellä saadun valtavan sotasaalis-
määrän sekä 1 200 sotavankia. 
Kirjoittajan mukaan kaikki oli 
palautettava Neuvostoliittoon, 
missä sotavangit ammuttiin. To-
dellisuudessa sotasaalista ei pa-
lautettu eikä kaikkia vankejaan 

ammuttu.
Jatkosodan sotilaalliset yksityis-

kohdat tekijä sivuuttaa, mikä on perus-
teltua, sillä Tannerilla ei ollut juurikaan 
tekemistä niiden kanssa. Kiusallinen 
piirrehän lukuisissa elämäkertakirjois-
sa on se, että kun tekijä ilmeisestikään 
ei ole löytänyt riittävästi tietoa pää-
henkilöstään, hän hankkii lisäsivuja 
tekstiinsä lähtemälle monenlaisille si-
vupoluille. Niin tosin tekee Lehtinen-
kin sodan jälkeiseen aikaan tullessaan. 
Siitä tarkemmin hieman myöhemmin.

Sanottu ei koske sotaa välittömästi 
seuranneita vuosia, jolloin Tanneris-
ta tehtiin sotasyyllinen. Äkkinäisesti 
katsoenhan vankilassa istuminen on 
niin tapahtumaköyhää aikaa, että siitä 
luulisi olevan vaikea löytää mitään kir-
joitettavaa. Todellisuudessa Lehtinen 
on saanut Tannerista ihmisenä eniten 
irti tämän vankila-aikaa käsittelevässä 
tekstiosuudessaan. Tämä aiheutuu siitä, 
että kirjoittaja on runsaasti siteerannut 
Tannerin ja hänen vaimonsa Lindan 
välistä kirjeenvaihtoa tältä ajalta. Sel-
laistahan syntyi pakostakin, koska se 
oli tärkein yhteydenpitotapa aviopuo-
lisoiden välillä. Tanner oli muutenkin 
ahkera – hän oli ahkera kaikessa –, ja 

Mies kuin kallio
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hän sai vajaana kolmena vankilavuo-
tenaan aikaan tekstiä noin 2 500 sivua, 
joista sittemmin syntyi muutama me-
nekkiteos.

Teoksesta vajaa puolet on omistettu 
ajalle Tannerin vankeudesta vapautu-
misen jälkeen. Luonteensa mukaisesti 
Tanner, joka hyvin tiesi syyttömyytensä 
ja sen, missä todelliset konnat olivat, ei 
antanut edelleenkään periksi tuumaa-
kaan: ”(Kommunistisen puolueen) 
menettelytavat ja tavoitteet ovat kan-
sallemme myrkkyä emmekä voi luottaa 
siihen edes Suomen itsenäisyyden puo-
lustajana.” ”Kaikesta näkee, että kysy-
myksessä on sama jäykkäniska… ei ole 
mitään unohtanut eikä mitään oppinut”, 
kirjoitti puolestaan Vapaa Sana, Stalinin 
miesten ja naisten äänitorvi.

Edessä oli siten pitkällinen taiste-
lu vailla kompromisseja Tannerin ja 
bolševikkien välillä, sillä Tanner kuoli 
vasta vuonna 1966. Sitä ennen hän ehti 
toimia muun muassa pitkäaikaisena 
kansanedustajana ja SDP:n puheenjoh-
tajana sekä vaikuttajana talouselämässä. 
Takinkääntäjän vikaa miehessä ei ollut 
vähääkään, vaikka juuri sellaisille aika 
oli otollinen.

Takinkääntäjien ykkönen oli luon-
nollisesti Urho Kekkonen, entinen 
Suur-Suomen sotaisa kannattaja, josta 
tuolloin oli tullut ylilipevä kumarteli-
ja Neuvostoliiton suuntaan ja joka oli 

vaikuttamassa siihenkin, että Suomes-
ta löydettiin ”sotasyylliset” Tanner 
mukaan luettuna. Oli selvää, että hyvin 
toisensa tunteneiden miesten välit olivat 
nyt kokonaan poikki. Tanner ei enää 
kestänyt Kekkosen seuraa, ja Kekko-
nen puolestaan vältteli vanhaa ”jäärää”, 
jotta omaan maineeseen ei Neuvostolii-
tossa olisi tullut tahraa. Itsenäisyyspäi-
vän kutsuille Presidentinlinnaan Tanner 
kansanedustajana sai sentään kutsut, 
mutta kertaakaan hän ei mennyt sinne.

Moskovan suunnasta kuullut seiree-
nien vampinäänet ja myös uhkaukset 
alkoivat vähitellen tehota heikkotahtoi-
simpiin ja opportunisteihin, mutta Tan-
nerin ryhti ei pettänyt koskaan. Vasta 
hänen korkea ikänsä ja lopulta kuole-
mansa vapauttivat sen ajan poliittisen 
”eliitin” kiusallisesta toisinajattelijasta.

Lehtinen on omistanut noin puolet 
kirjansa sivuista näille Tannerin viimei-
sille vuosikymmenille. Mutta jos ollaan 
sitä mieltä, että elämäkerran punaise-
na lankana olisi oltava kohdehenkilön 
ja hänen elämänsä, silloin on pakko 
todeta, että Lehtiseltä punainen lanka 
on kadonnut. Tanner häipyy nyt taustal-
le ikään kuin sivuhenkilöksi ja useim-
milla sivuilla häntä ei mainita lainkaan. 
Pääosaan nousevat juonitteleva ”peluri” 
Kekkonen, SDP:n sisäiset riidat ja ha-
jaannus ja Neuvostoliiton puuttumiset 
Suomen sisäisiin asioihin.

En väitä, että Lehtisen esiin otta-
mat asiat eivät olisi mielenkiintoisia, 
sillä sitä ne nimenomaan ovat. Niin 
sanotusta suomettumisestahan tässä 
oli kysymys eli ajasta, jolloin jopa yk-
sittäisiä ministereitä oli vaikea nimittää 
ilman Moskovan lupaa. Tietysti tästä 
Suomelle häpeällisestä ajasta sopii ja 
täytyykin kirjoittaa jo senkin vuoksi, 
ettei ilmiöst ä ei ole edelleenkään päästy 
eroon. Moskovan suunta on vain vaih-
tunut Washingtonin ja Brysselin suun-
niksi.

Ankaran tieteelliseksi Lehtisen 
kirjaa ei voi kutsua. Tämä ei aiheudu 
teoksen lennokkaasta kirjoitustyylistä, 
sillä niin sanottu tieteellisyys ei sulje 
pois sujuvaa ulosantia. Sen sijaan olisi 
ollut parempi, jos tekijä olisi kyennyt 
suhtautumaan ulkokohtaisemmin esi-
merkiksi Kekkoseen, johon hänellä 
näyttää olevan samanlainen kanta kuin 
oli Tannerilla. 

Ongelmallista lukijan kannalta on 
myös se, että tekijä ei yleensä osoita, 
mistä hänen käyttämänsä lukuisat sitaa-
tit ovat peräisin. Varsinaisia lähdeviit-
teitähän ei tällaisissa teoksissa yleensä 
käytetä, mutta ei lukijaa aivan ymmäl-
lekään saisi jättää.

Sampo Ahto
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Vesa Tynkkynen (toim.)
Tuleva sota – ennustami-
sen sietämätön vaikeus
Edita 2017
Sivuja 374
ISBN 978-951-37-7272-7

Maanpuolustuskorkea-
koulu on julkaissut 
kirjan kolmiosaiseksi 

kaavaillusta vastaisten sotien 
kokemusperäisestä luonneh-
dinnasta. Aihepiiri on ”sodan 
kuvat”. Tutkimushanke pyrkii 
täsmentämään käsitystä käy-
tännön sodankäynnin tulevista 
ilmenemismuodoista ja pohti-
maan niihin reagoimista. Ensim-
mäisen volyymin yleisotsikko 
Tuleva sota luonnehtinee koko 
hanketta. Alaotsikko ennusta-
misen sietämätön vaikeus ei ole 
kaunokirjallinen, vaan hyvin 
keksitty luonnehdinta saaduista 
tuloksista. 

Sodankuva on yhtäältä aina 
mielikuva ja toisaalta ajankuva. Sodan 
”kuvittaminen” ei kuitenkaan ole ku-
vittelemista, vaan haudanvakavaa 
varovaista käytännön selvitystyö-
tä – tarpeellista ja mielekästä mutta 
vaikeaa ja virhealtista. Teos toistaa 
yksityiskohdissaan kerta kerran jäl-
keen vanhan kansanviisauden siitä, 
että yleisin käsitys on väärinkäsitys. 
Tositilanteessa on kuitenkin pakko 
toimia, mieluimmin mahdollisimman 
järkevästi, koetusta oppia ottaen.

Teoksen kirjoittajina on yhdek-
sän tunnettua alan miesten eturi-
vin hahmoa. Heidät on varmuuden 
vuoksi esitelty turhankin lyhyesti 
esipuheessa. Herrojen tuotannon lä-
hempi määrittely on jätetty lukijan 
kontolle. Dosentti Mikko Karjalaisen 
vertaisarviointi toimii tavallaan henki-
löesittelyn kääntöpuolena hänen luon-
nehtiessaan artikkelit kirjoittajittain.

Kirjassa on yhteenveto mukaan 
luettuna yksitoista artikkelia. Yksiin 
kansiin kootut tekstit muodostavat 
luontevan historiallisen kokonaisuu-
den useimmista ”modernin maailman” 
sodista ja niihin varautumisista. Itse-

näiset artikkelit eivät kuitenkaan ole 
toinen toistensa jatko-osia. Eri kirjoit-
tajien esitystavat ja aiheenkäsittely 
vaativat lukijaa nollaamaan edelliset 
uutta artikkelia alkaessaan. Hyvän 
hyötysuhteen artikkelikokonaisuuden 
läpikäyntiin saa, jos alkutekstien jäl-
keen lukee ensin havainnollisen yh-
teenvedon. Tämän jälkeen teksteihin 
voi paneutua vaikkapa ”mielenkiintoi-
suusjärjestyksessä” tai ”tutunkauppaa”.

Teoksessa tarkastellaan koko maa-
ilmaa. Siksikin artikkelien lähteet ovat 
keskivertosuomalaiselle hankalasti lä-
hestyttävissä.  Olisikin ollut hyvä, jos 
kirjoittajat olisi ohjeistettu laatimaan 
lyhyet luonnehdinnat tai peräti lähde-
kriittiset pohdinnat käyttämistään ai-
neistoista. Toki samanaikaisesti laaja 
lähdepohja, jota useimmissa artikke-
leissa käytetään, on teoksen ehdoton 
tutkimuksellinen vahvuus.

Kustannustalon suuntaan voi esittää 
kysymyksen viitteistä ja hakemistoista. 
Lähdetietojen ja viitteiden julkaisemi-
nen erillisenä petiitillä painettuna osana 
teoksen lopussa on lukijan kannalta 
hankalaa. Nykytekniikalla ja taittajan 
viitseliäisyydellä ei sivukohtaisten näp-
pärien alaviitteiden käyttö ole konsti 

eikä mikään. Tällöin lukuhetkeä 
ei tarvitse keskeyttää ja sonnus-
tautua sormet kirjanmerkkinä 
viitteenetsimisretkelle – vain 
todetakseen, ettei vieraskielinen 
ulkomainen lähde olekaan siihen 
hätään saatavilla. 

Kirjassa voisi niin ikään 
olla ainakin henkilöhakemisto 
tai peräti anglosaksien suosi-
ma laajempi index. Parhaassa 
tapauk sessa kattava hakemis-
to kuitenkin tekee tietokirjasta 
lähes hakuteoksen. Samalla se 
siirtää kätevällä tavalla lukijalle 
artikkelin laatijan perehtynei-
syyttä ja auttaa kokonaisuuksien 
hahmottamista.

Tapoihin kuuluu, että ar-
vioitava teos aina luokitellaan 
johonkin lajityyppiin taikka 
peruskäsitteen määrittelemään 
alalajiin. Korkeakoulun julkai-
sun voisi kuvitella oppikirjaksi 
tai taustatietopaketiksi. Ihan 
pelkkä yleistietoteos Tuleva 
sota – ennus tamisen sietämätön 

vaikeus ei ole. Ammattikirjallisuuden 
alaan se joka tapauksessa kuuluu, 
koska erinäisiä ammatti-ilmauksia ei 
ole yleiskielistetty; terminus technicus 
douhetismi piti etsiä hakuteoksesta.

Oppisana doktriini sopii vertaus-
kuvaksi. Vilkkaalla mielikuvituksel-
la tästä alun perin oppisuuntaa ja/tai 
jyrkkää katsomusta merkinneestä kä-
sitteestä voi maistella eri artikkeleis-
ta monenlaisia vivahteita: ideologia, 
teoria, yleinen käsitys, ajatusmalli, 
opinkappale, politiikka… Yhtä oikeaa 
tulkintaa ei ole, niin kuin ei ennustet-
tavalle sodankuvallekaan.
    
Kauko Rumpunen

Sodan kuvia
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Ernst Jünger
Teräsmyrskyssä
Alkuteos In Stahlgewit-
tern. Aus dem Tagebuch 
eines Stoßtruppführers
Gummerus 2008
Sivuja 320
ISBN 9789512070244

Kirjailija Ernst Jünger 
eli pitkän elämän, sillä 
hän kuoli 102-vuotiaana 

vuonna 1998. Kirjailijan uransa 
hän aloitti vuonna 1920 julkais-
tessaan sotamuistelmateoksen 
Teräsmyrskyssä. Merkittävää 
on, että teoksen ensimmäinen 
versio ilmestyi varsin pian sodan 
jälkeen. Jünger oli ensimmäisiä 
kirjailijoita, jotka kertoivat ko-
kemuksistaan ensimmäisessä 
maailmansodassa.

Sodan jälkeen Jünger palveli 
Saksan armeijassa vuoteen 1923 
asti, minkä jälkeen hän aloitti yli-
opisto-opinnot. Jünger osallistui 
Saksan poliittiseen kuohuntaan natsien 
valtaannousua edeltäneenä aikana, ja 
hän oli aktiivinen toimija saksalaisissa 
veteraanijärjestöissä. Ajatusmaailmal-
taan hän edusti uusnationalismia, ja hän 
oli yksi aatesuunnan merkittävistä vai-
kuttajista.

Natseihin Jünger teki pesäeroa jo 
1920-luvun lopulla. Hän kieltäytyi 
tarjotusta kansanedustajan paikasta ja 
kielsi tekstiensä julkaisemisen natsien 
tärkeimmässä sanomalehdessä. Vaikka 
natsit eivät saaneet häntä puolelleen, 
sotakirjailijana hän oli kuitenkin ar-
vostettu ja puolueen hyväksymä. Tämä 
johtui ennen kaikkea siitä, että hän ei 
tuominnut sotaa ilmiönä, toisin kuin 
aikakauden pasifistiset sotakirjailijat. 
Toisen maailmansodan aikaan Jünger 
palveli kapteenina Saksan armeijassa. 
Sodan jälkeen hän omistautui jälleen 
kirjoittamiselle.

Jünger oli onnekas sotilas, sillä 
hän sai neljätoista luodin tai sirpaleen 
osumaa kehoonsa. Hänet ylennettiin 
rivimiehestä rintamaupseeriksi, eikä 
hän missään vaiheessa johtanut komp-

paniaa suurempaa yksikköä. Hänelle 
myönnettiin Saksan armeijan korkein 
kunniamerkki Pour le Merite, joka 
yleensä annettiin vain korkeille up-
seereille, sukellusveneen kapteeneille 
ja hävittäjälentäjille. Kunniamerkki 
myönnettiin vain yhdelletoista komp-
panianpäällikölle.

Osalle sodan kokeneista ensim-
mäinen maailmansota merkitsi vain 
kammottavaa traumaa ja hyödytöntä 
ihmiselämän haaskausta. Osalle taas se 
merkitsi äärimmäistä ja sodan kokeneet 
yhdistävää kokemusta – kamppailua, 
jossa ihmisen kaikki voimavarat saa-
daan käyttöön. Tämän ryhmän äänenä 
ja kokemusten kiteyttäjänä Jünger 
toimi. Teos Teräsmyrskyssä sai suuren 
suosion. Tappiosta huolimatta veteraa-
nit halusivat nähdä jotain merkitystä 
vuosien kärsimyksissä ja uhrauksissa.

Kirja alkaa kuvauksella kirjoittajan 
saapumisesta vapaaehtoisena rintamal-
le joulukuussa 1914. Se päättyy kuva-
ukseen ajasta sotasairaalassa syksyllä 
1918. Kirjoittaja haavoittui viimeisen 
kerran elokuun lopussa 1918, eikä hän 
enää palannut rintamalle. Upseeriksi 
hänet ylennettiin syksyllä 1915.

Kirja etenee kronologisesti, 
ja sen luvut kuvailevat selkeitä 
jaksoja kirjoittajan rintamalla 
olosta. Useat luvut on nimetty 
tapahtumapaikkojen mukaan, 
joten pintapuolisestikin ensim-
mäisen maailmansodan historiaa 
tuntevalle silmään osuvat kuu-
luisien taistelukenttien nimet: 
Somme, Langemarck, Cambrai.

Henkilöitä teoksessa on 
paljon, mutta syvällisiä hen-
kilökuvauksia Jünger ei heistä 
rakenna. Tappioita tuli paljon, 
ja suurin osa kirja henkilöistä 
kaatui tai haavoittui, joten he 
esiintyvät kirjassa vain lyhyen 
aikaa. Tapahtumia ei kirjassa 
aseteta laajempaan kontekstiin 
eikä sodan syistä ja mielek-
kyydestä ei esitetä pohdintoja. 
Pääpaino on peittelemättömissä 
taistelukuvauksissa.

Jünger oli taitava kirjoittaja, 
joten teoksen kieli on sujuvaa. 
Hän kykeni tuhoisimpienkin 
taisteluiden aikana tekemään 
tarkkoja havaintoja päiväkir-

jaansa ja pitämään itsensä selvillä 
tilanteesta. Teksti on erikoinen yhdis-
telmä tarkkoja taistelukuvauksia, kaa-
tumisia ja silpoutumisia yhdistettynä 
lähes runollisiin kuvauksiin. Jünger 
kuvaa ympäristöä ja massiivisten ty-
kistökeskitysten vaikutuksia, paikoin 
myös taistelun aikana kokemiaan tun-
temuksia. Hän kykeni myös vetämään 
oikeat johtopäätökset kokemuksistaan. 
Kevään ja kesän aikana vuonna 1918 
hänelle tuli selväksi, että Saksa häviää 
sodan.

Teos antaa ainutlaatuisen yk-
sityiskohtaisen kuvan taistelusta 
maailmansodan länsirintaman ampu-
mahaudoissa. Kirjan ensimmäinen, 
vuonna 1920 omakustanteena ilmes-
tynyt, versio oli paljon karkeampi 
myöhempiin laitoksiin verrattuna. 
Jünger muokkasi ja hioi teosta useaan 
otteeseen sodan jälkeen. Uudemmissa 
laitoksissa vähenivät myös sotaa ylis-
täviksi tulkittavat kohdat.

Harri Huopainen
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In memoriam – Kadettikunnan toimistonhoitaja 
Marjukka Lehtinen 1945–2018

Kadettikunnan ja Suomen 
Marsalkka Mannerhei-
min Kadett isäät iön 

toimistonhoitaja Marjukka Leh-
tinen nukkui pois kotonaan 23. 
päivänä helmikuuta 2018. Hän 
oli 72-vuotias, syntynyt 28. päi-
vänä elokuuta 1945. 

Marjukan yli 30-vuotinen 
taival Kadettikunnassa alkoi  
1. syyskuuta 1978. 

Hän oli päättänyt jäädä kotiin 
nuorimman lapsensa syntymän 
jälkeen, mutta kotonaolo ei sit-
tenkään ollut aivan tyydyttävää 
ja hän teki äitiyslomansijaisuutta 
Suomen Palopäällystöliitossa. 

Pesti oli päättymässä, kun 
Marjukka huomasi lehdestä il-
moituksen, jolla haettiin Kadetti-
kunnan toimistonhoitajaa. Hän 
toimitti hakemuksen, ja silloinen 
toiminnanjohtaja, komentaja 
Reino Waris pyysi haastatteluun. 

Waris kertoi faktat: rahaa on 
niukasti ja toimenkuvakin on 
ympäripyöreä. Marjukka vastasi, 
että hän on tottunut molempiin. 
Näin kolmen kuukauden koeajas-
ta Kadettikunnassa muodostui yli 
30-vuotinen taival, joka päättyi 28. helmikuuta 2009 Mar-
jukan jäädessä eläkkeelle. 

Marjukan aloittaessa toimistonhoitajana Kadettikunnan 
toimisto sijaitsi Punavuoressa, ja hänen lopettaessaan se 
sijaitsi nykyisellä paikallaan Taka-Töölössä. 

Pitkän toimistonhoitajakautensa aikana Marjukka tu-
tustui useiden kadettikurssien jäseniin aina ensimmäisestä 
kadettikurssista alkaen, ja ratsumestari Leo Franck olikin 
säännöllinen vieras toimistossa. 

Marjukan pitkäaikaisista ystävistä voidaan mainita   
18. Kadettikurssilta eversti O. R. Bäckman, jota Marjukka 
avusti hänen laajassa kirjeenvaihdossaan. Marjukka kertoi 
Bäckmanin teettäneen useana vuonna omia joulukortteja, 
joissa esiintyi aina marsalkka Mannerheim ja Bäckman itse 
oli jossakin taustalla. 

Marjukka piti yhteyttä kadettikurssien yhteysupseereihin, 
ja vanhimpien kadettikurssien yhteysupseerit tulivat hänelle 
hyvinkin tutuiksi. Näitä olivat kapteeni Olli Holma (24.k), 
eversti Reino Rinne (25.k), majuri Olli Vuorio (26.k), ken-
raaliluutnantti Mauri Mäkelä (27.k) ja majuri Olli Fallenius  
(27.k). 

Marjukan aikana Kadettikun-
nan pääsihteereinä palvelivat toi-
minnanjohtaja Reino Wariksen 
jälkeen eversti Mikko Virrankos-
ki ja eversti Pekka Rapila. 

Eläkkeelle jäädessään Mar-
jukka muisteli haikeudella yhtei-
siä aamuisia kahvihetkiä Pekka 
Rapilan kanssa, kun he paransi-
vat maailmaa. 

Marjukan aikana puheenjoh-
tajina toimivat kenraalimajurit 
Jukka Pajula, Matti Vanonen, 
Ilkka Halonen, Antero Karvi-
nen, Jussi Hautamäki, Seppo 
Tanskanen, Heikki Tilander, 
prikaatikenraalit Ilkka Aspara ja 
Juha-Pekka Liikola. 

Marjukka arvosti puheenjoh-
tajia, jotka kaikki työkiireistään 
huolimatta ehtivät tarmokkaasti 
paneutua Kadettikunnan asioihin.

Kadettikunnassa Marjuk-
ka muistetaan positiivisena ja 
elämän myönteisenä ihmisenä, 
joka oli omistautunut Kadettikun-
nan toimistonhoitajan tehtävään 
ja oli aina valmiina tarjoamaan 
apuaan muille. 

Marjukan siirtyessä eläkkeel-
le luovutettiin hänelle niin rakas Kadettipatsas Katajanokan 
Kasinon Kenraalisalissa. Vielä eläkkeellä ollessaan Marjukka 
avusti Kadettikunnan toimistoa erilaisissa tehtävissä aina 
viimeiseen hetkeen asti.

Kadettikunta arvosti Marjukan työtä, tarkemmin sanot-
tuna palvelusta, ja antoi hänelle useita huomionosoituksia, 
joista voidaan mainita Kadettikunnan standaari, ansiolevyke, 
kunniakilpi ja ansiomitali. Kaikkein arvokkaimpana huo-
mionosoituksena Marjukalle myönnettiin Kadettikunnan 
pienoislippu syyskokouksessa vuonna 2015.

Lämpimästi Marjukkaa muistaen

Pääsihteeri 
Eversti evp Juha Tammikivi
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Testamenttilahjoitus
   Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerhei-

min Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituk-
sesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 

joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavis-

sa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

 

 
 

                                          antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista 
 

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa 
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa. 

 
Puhelin 02 251 1004 (Kaisa Mähkä) 

                               www.asianajotoimistolindell.fi      sähköposti: toimisto@asianajotoimistolindell.fi  
 
        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 
 
 
 
 

 

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau-
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu 
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä 
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. 
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo-
kiinnityksenä kahden mukana olevan 
tapin avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on  
45 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiin-
nitys hautakiveen maksaa merkin 

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
myyjä yrityksessä Helsingissä 15 euroa. 
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritys- 
ja paikkakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata 
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite 
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, 
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841 
ja sähköposti info(at)hautaustoimis-
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain 
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet-
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto-
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.
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Lopullinen totuus Tuntemattomasta

Kansainvälisistä antikvariaateis-
ta löytyi kolme Tuntemattoman 
sotilaan englanninkielistä ver-

siota. Muutama vuosi sitten ne lähtivät 
lahjoiksi maassamme vierailleille soti-
lassosiologian professoreille. Heidän 
kanssaan oli vietetty iltaa puhuen suo-
malaisten reserviläisten eetoksesta, 
siis moraalisesta luonteesta, taustasta, 
ominaisuuksista ja olemuksesta. Sellais-
ta keskustelua ei käydä mainitsematta 
Väinö Linnan kirjaa. 

Kovin kummoista vaikutusta lahjat 
eivät professoreihin tehneet. Englannin-
kielinen Tuntematon oli 267 sivuinen 
seikkailukirja. Vanha käännös ontui, ja 
kirjan toimitustyö oli yksinkertaisesti 
surkeaa. Kulttuuriskandaali on sittem-
min korjattu, ja uusi Unknown Soldiers ilmestyi Lontoolaisen 
Penguin Books -kustantamon Classics-sarjassa vuonna 2015.

Uusi käännös on kalifornialaislähtöisen tohtori Liesl 
 Yamaguchin huolellista ja sodanvastaisuutta korostavaa 
työtä. Kirja-arvostelija Daniel Goulden tulkitsi sen osoitta-
van, miten älytöntä oli taistella pienestä maapalasesta (the 
idiocy of fighting for a small strip of land). En ole kiirehtinyt 
käyttämään tätä uuttakaan käännöstä suomalaisen sotilas-
eetoksen selitysteoksena.

Uskoni Väinö Linnan kansainväliseen kestävyyteen pa-
lautui nähtyäni Aku Louhimiehen elokuvan Tuntemattomasta 
sotilaasta. Sen väitetään pohjautuvan ”sensuroimattomaan” 
Sotaromaaniin, joka on lähempänä Linnan alkuperäiskäsi-
kirjoitusta kuin varsinainen Tuntematon sotilas. 

Kirjoja rinnan lukeva ymmärtää varsin pian, että Tun-
tematon sotilas ei ole sensoreiden, vaan ammattitaitoisten 
kustannustoimittajien hioma. Toki Sotaromaani oli jo melko 
valmis käsikirjoitus, mutta Tuntemattomana sotilaana lopulta 
julkaistu kirja saavutti kypsyytensä vasta kymmenennessä 
painoksessa, kun Linna oli tehnyt siihen viimeiset tarken-
nuksensa. 

Jos Louhimiehen elokuvasta haluaa etsiä jotain sotaromaa-
nimaisuutta, sen löytää Suomessa esitetyn version pitkistä, 
alleviivaavista ja puuduttavista taistelukohtauksista. Samoin 
kuin Sotaromaanin ylenmääräinen saarnaus ja kiroilu, myös 
ne käyvät taideteoksen kannalta tarpeettomiksi ja viimein 
väsyttäviksi. Asia tulisi selväksi vähemmälläkin. Onneksi 
taistelukohtaukset on tehty sotilaankin silmillä katsottuna erin-
omaisesti ja murrosteista säästämättä. Samanlaista myötähä-
peää kuin Batler Brittonin sata kertaa laukeavasta revolverista 
tai kaikkialla räjähtelevistä bensatynnyreistä ei tarvitse tuntea.

Louhimiehen elokuvan suurimmat edistysaskeleet on 
otettu henkilökuvauksessa, joka tuo uutta, jättää osan koh-
tauksista televisiosarjaan ja riisuu Linnan alkuperäistyöstä 
siihen jälkikäteen ripustettuja tulkintoja. Hietasen rooli jouk-
kueen varajohtajana ja henkisenä selkärankana tulee selväksi. 
Myös sotarikokseen syyllistyvän Lehdon henkilökuva tai 
joskus vekkulina pidetyn Rahikaisen olemus vastenmielisenä 
ruumiinryöstäjänä asettuvat paikoilleen.

Näyttelijät onnistuvat kautta linjan. 
Kun nuori tytär mankuu lomalta sotaan 
palaavaa Rokkaa jäämään kotiin, Lyyti-
vaimo huomaa tilanteen herkkyyden ja 
tokaisee tytölle: ”Syö soppas.” Paula 
 Vesalan vuorosanaa ei Tuntemattomassa 
ole, mutta se ansaitsisi jäädä kansakun-
nan kaanoniin. 

Tuntematonta sotilasta on tavattu 
käyttää inspiraationa nuorten upseeri-
en johtajakoulutuksessa. Siihen Louhi-
miehen elokuva antaa uutta puhtia. 
Kadettiupseeri Lammiota ei enää esitetä 
epäuskottavana natsikarikatyyrinä, vaan 
keskuudessamme kulkevana vakavikko-
na. Hän yrittää parhaansa mukaan johtaa 
joukkoa, jota ei täysin ymmärrä. Suoras-
taan haluaisin olla mentorin housuissa, 

kun upseerikoulutuksessa aletaan purkaa Koskelan ja Hieta-
sen reaktioita sotavangin murhaan ja Lehdon hylkäämiseen 
haavoittuneena sekä suhteutetaan niitä Lammion edustaman 
kurinalaisuuden ihanteeseen.

Linnan Tuntematon sotilas on täynnä loistavia kertomuk-
sia, mutta kokonaisteoksena sen suuri puute on vajaaksi jäävä 
draaman kaari. Väinö Linna ei enää sodan viimeisen vuoden 
aikana ollut itse rintamalla, vaan toimi kouluttajana Tamme-
lassa ja Miehikkälässä. Linnalta jäi omakohtaisesti kokematta 
puna-armeijan suurhyökkäysten pysäyttäminen Talin–Ihan-
talan, Viipurinlahden, Äyräpään–Vuosalmen, Nietjärven ja 
Ilomantsin taisteluissa. Jotenkin se näkyy myös Tuntematto-
man häilyvässä lopussa. 

Tuntemattoman sotilaan avainkohtaukseksi tarjotaan 
elokuvassakin Linnan deus ex machinaa, everstiluutnant-
ti Karjulan tuomista tyhjästä karjumaan ja liiskaantumaan 
panssari vaunun alle. Draaman avainkohtaukseksi se ei kuiten-
kaan riitä teoksessa, jota pidetään osana kansakunnan muistia. 
Kohtaus voisi olla totta, mutta se ei ole sodan kuva. 

Ajan vaatimuksesta Tuntemattoman sotilaan on oltava 
sodanvastainen teos, eikä Linna tietysti mikään sotahullu ol-
lutkaan. Kirjassa kuvattu sodan kääntyminen tappiolliseksi on 
haluttu nähdä sodanvastaisuuden riemuvoittona huomaamatta, 
että niin tulkittaessa ylistetään vahvemman osapuolen silloisia 
ja tulevia sotasaavutuksia. Toisin kuin sodanvastaisuuden 
vaalijat ja vaatijat taitavat ajatella, Tuntemattoman loppu ei 
kuvaa pienen maapalan puolustamisen idioottimaisuutta. Se 
kertoo katkeran taistelun kääntymisestä katkeraksi voitoksi. 

Suuresta taideteoksesta löydetään aina uusia puolia. Aku 
Louhimiehen elokuva on siitä virkistävä esimerkki. Aivan 
lopullista totuutta sekään ei edusta. Yhä edelleen puuttuu tul-
kinta, joka saisi myös ulkomaalaiset ymmärtämään, miten 
Tuntematon sotilas on osa suomalaisten syvintä mielenmai-
semaa. Ehkä Lyyti Rokan ”Syö soppas” auttaa siinä asiassa.

Kalle Liesinen



IN MEMORIAM
Halonen
Esko Edvard
Majuri
s. 3.5.1938
k. 21.10.2017
Kad.nro 3987
46. Kurssi

Järvilehto
Antti Jaakko
Everstiluutnantti
s. 28.4.1927
k. 24.11.2017
Kad.nro 3176
33. Kurssi

Kokkonen
Kari Juhani
Eversti
s. 22.1.1943
k. 16.12.2017
Kad.nro 4936
51. Kurssi

Christensen
Hans Henrik Sweijstrup
Kenraalimajuri
s. 4.4.1932
k. 27.12.2017
Kad.nro 3500
40. Kurssi

Hietala
Kaarlo Juhani
Everstiluutnantti
s. 9.7.1936
k. 18.12.2017
Kad.nro 3746
43. Kurssi

Jussila
Jarmo Jaakko
Everstiluutnantti
s. 30.3.1928
k. 27.12.2017
Kad.nro 3175
33. Kurssi

Kuronen
Paavo Juhani
Everstiluutnantti
s. 20.7.1942
k. 19.12.2017
Kad.nro 4731
50. Kurssi

Lammi
Heikki Matti
Everstiluutnantti
s. 3.10.1941
k. 30.11.2017
Kad.nro 4519
49. Kurssi

Puranen
Elja Martti Herman
Everstiluutnantti
s. 2.5.1934
k. 24.12.2017
Kad.nro 3715
42. Kurssi

Tiittanen
Raimo Armas
Majuri
s. 30.8.1942
k. 3.12.2017
Kad.nro 5075
51. Kurssi

Rajamäki
Pekka Taneli
Everstiluutnantti
s. 18.6.1931
k. 19.11.2017
Kad.nro 3549
40. Kurssi

Autti
Erkki Juhani
Majuri
s. 10.9.1937
k. 14.12.2017
Kad.nro 3876
45. Kurssi

Jokinen
Lauri Ilmari
Everstiluutnantti
s. 16.5.1945
k. 4.1.2018
Kad.nro 5145
52. Kurssi

Sairanen
Yrjö Olavi
Eversti
s. 31.12.1961
k. 11.1.2018
Kad.nro 7035
69. Kurssi

Mannerkorpi
Matti Ensio
Komentajakapteeni
s. 19.4.1930
k. 19.1.2018
Kad.nro 537me
23. Merikadettikurssi

Ojala
Torsti Pellervo
Yliluutnantti
s. 28.2.1947
k. 28.2.2018
Kad.nro 5629
56. Kurssi

Hiltunen
Arvi Antero
Everstiluutnantti
s. 6.2.1933
k. 18.1.2018
Kad.nro 3670
42. Kurssi

Grönberg
Harri Juhani
Everstiluutnantti
s. 1.5.1942
k. 7.2.2018
Kad.nro 4447
49. Kurssi

Lähteenmäki
Mikko Olavi
Majuri
s. 29.1.1936
k. 18.2.2018
Kad.nro 3824
44. Kurssi

Erävaara
Petri Tapio
Everstiluutnantti
s. 2.5.1960
k. 22.2.2018
Kad.nro 6706
67. Kurssi

Talvisto
Keijo Waldemar
Majuri
s. 7.1.1928
k. 5.3.2018
Kad.nro 3483
39. Kurssi
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