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Puheenjohtajan tervehdys
Sotahistoriallinen Seura ry, Krigshistoriska Samfundet rf lähestyy merkittävää merkkipaalua. Valtionarkeologi Carl Axel Nordman esitti
vuonna 1942 ajatuksen Sotamuistoyhdistyksen perustamisesta. Pari
vuotta myöhemmin, rauhallisesti edeten, perustettiin Sotamuistoyhdistys r.y. – Krigsminnesförening r.f. Alku sujui verkkaisesti ja ajatus nousi
uudelleen esiin vuonna 1949. Seura sai toisessa vaiheessa nimekseen
Sotamuseoseura r.y. – Krigsmuseisamfundet r.f. Nykyinen nimi otettiin
käyttöön 1950-luvulla. Alusta alkaen seura on ollut läheisessä yhteistyössä Sotamuseon kanssa. Pienestä sotahistorian asiantuntijapiiristä
koostunut yhdistys on laajentunut koko valtakunnan alueelle noin
1 000 jäsentä käsittäväksi yhteisöksi.
Seuran sääntöjen mukaan sen tärkeimpänä päämääränä on tukea
sotahistoriallista tutkimustyötä ja asianharrastusta. Vuosittain jaetuilla
pro gradu -palkinnoilla on voitu antaa tunnustusta nuorille maistereille esimerkillisistä opinnäytetöistä. Seuran seminaari- ja luentosarjatoimintaa on laajennettu mahdollisimman monilukuisen kuulijakunnan
ulottuville ja sotahistoriallisten matkojen, voisipa sanoa jopa opintomatkojen, valikoimaa on monipuolistettu.
Seuran hallitus koostuu alan ammattilaisista ja aktiivisista harrastajista. Jäsenkunnan mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon laadittaessa vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Viime vuosina on siirrytty
sotahistoriakäsitteestä eli sotilaskasvatuksen, sodan valmistelujen, sodankäynnin ja asehistorian aiheista sotilashistoriaan, jolloin mukaan
on otettu yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sotien vaikutuksista siviiliväestöön ja yhteiskunnan rakenteisiin. Kehityssuunta on tullut selkeästi
esille Sotahistoriallisen aikakauskirjan artikkeleissa. Merkittävien historiallisten tapahtumien tasavuosina on pidetty perinteisen tavan mukaisesti alaan liittyviä esitelmiä tai järjestetty tutustumismatkoja. KeskiEurooppaan suuntautuneilla matkoilla on vierailtu myös siviilielämään
liittyvissä kulttuurikohteissa. Näin osallistujat, naiset ja miehet, ovat
saaneet lisäantia varsinaisen sotahistorian lisäksi.
Seuran aktiivinen jäsenkunta on ollut joukolla mukana kaikissa tapahtumissa ja siten talkooperiaatteella toimiva johto, seuran hallitus ja
aikakauskirjan toimituskunta, ovat saaneet tunnustusta toiminnastaan.
Lausun kiitokset pitkäaikaisille tukijoillemme saamastamme taloudelli-
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sesta tuesta, jolla on voitu edistää sekä aikakauskirjan julkaisua että palkita stipendeillä sotahistoriaan liittyvää tutkimusta.
Olen ottanut vastaan seuran puheenjohtajan tehtävät eversti, professori Pasi Kesseliltä. Yllä luettelemani toimintaohjelma on muotoutunut
hänen puheenjohtajakaudellaan. Esitän hänelle Suomen Sotahistoriallisen Seuran puolesta parhaimmat kiitokset. Jos maailmassa ei lähivuosina tapahdu suuria myllerryksiä, jatkuu toimintamme tuttuja latuja
noudatellen.
Koko maamme alueelle jakautuva jäsenkunta ei voi osallistua aktiivisesti toimintaamme. He saavat kuitenkin luettavakseen erinomaisen
kirjamme, ja jo tietoisuus siitä, että on mahdollisuus olla mukana matkoilla tai kuuntelemassa esitelmiä, on pitänyt jäsenmäärän kasvuvoittoisena.
Seuran pitkäaikainen hallituksen jäsen ja Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimittaja, filosofian tohtori, dosentti Eero Elfvengren on
poistunut keskuudestamme. Kunnioitamme hänen ja kaikkien muiden
joukostamme viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen muistoa hartaudella
ja olemme kiitollisia siitä ajasta, jonka he viettivät keskuudessamme.
PENTTI AIRIO

Prikaatikenraali, ST
Sotahistorian dosentti
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RIKU KAUHANEN
(s. 1986), filosofian maisteri, Turun yliopisto, arkeologia. Erikoistunut
historiallisen ajan konfliktiarkeologiaan.

Kätköistä kumpujen, mullasta maan –
taistelukenttäarkeologisesta tutkimuksesta
Ihmisten kiinnostus taistelukenttiä kohtaan on ikivanhaa, mutta niiden
tieteellinen tutkiminen ja siitä saadun tiedon käyttö tutkimukseen on
suhteellisen nuori ilmiö. Viikinkisaagoissa maailma päättyy Ragnarökiin, suureen taisteluun, ja monet primitiiviset heimot käyttävät ja tunnistavat taistelukenttiä eli yhdistävät tietyn paikan suuren mittakaavan
väkivaltaan. Paikka on yleensä edeltä käsin sovittu tai tunnustettu. Suomen muinaislinnat ja linnamäet1 ovat mahdollisesti rituaalisen taistelun paikkoja, jolloin toinen osapuoli sopimuksen mukaan tiettynä
ajankohtana puolusti linnaa ja toinen osapuoli hyökkäsi sinne. Mikäli
aseistuksen ja väkivallan »koodit» ovat olleet tarkkaan rajattuja, tällainen rituaalinen taistelu on voinut olla vähäveristä.
Kuhmoisten linnavuorelta tavattiin 1980-luvulla runsaasti esineistöä; on outoa, ettei näitä ole korjattu aikoinaan talteen. Janne Vilkunan
mukaan viimeinen taistelu paikasta 1200-luvun novgorodilaisten retkien aikaan oli niin kauhea, että alue »pyhitettiin» kammottuna paikkana2. Toisin sanoen taistelupaikka tunnustettiin jättämällä se tyystin
rauhaan. Kuhmoisissa on myös mahdollisesti rikottu rituaalia: sodankäynnin säännöistä on poikettu esimerkiksi liiallisella väkivallalla, »likaisilla tempuilla», vankien häpäisyllä tai muulla kunniakoodin vastaisella käytöksellä, mikä on tehnyt paikasta taistelun jälkeen tabun.
Nykyään taistelukentät ovat muun muassa matkailukohteita, historian elävöittäjien kokoontumispaikkoja3, propagandan ja identiteetin
lähteitä4 sekä metallinpaljastinharrastajien ja ryöstelijöiden aarreaittoja. Jotkut paikat voivat olla suljettuja esimerkiksi aktiivisten räjähtei-
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den, ammusten ja miinojen, vuoksi. Taistelukentän tunnistamiseksi ja
sen »käytöksi» on monta tapaa.
Sosiaalisen käytön – jota itse taistelu paikalla on – ohella taistelukentät ovat tieteellisen tutkimuksen kohteita. Tämän artikkelin tarkoitus
on valottaa tätä puolta käymällä läpi taistelukenttiä ja niiden tutkimusta laajemmin. Painopisteenä ja keskeisinä kysymyksinä on, miten taistelukenttiä on tutkittu ja tutkitaan sekä mitä niistä voidaan saada irti
oikealla metodiikalla ja tutkimuskysymyksillä. Edelleen hahmotan, mitä erityispiirteitä taistelukentillä on verrattuna muihin arkeologisiin
tutkimuskohteisiin.
Taistelukenttien tieteellinen tutkimus alkoi Isossa-Britanniassa jo
1800-luvulla, joskaan tuloksia ei hyödynnetty julkaisuissa. Ensimmäisenä tunnettuna tutkijana Edward Fitzgerald tutki 1800-luvun puolivälissä Nasebyn taistelukenttää.5 Fitzgerald merkitsi vuonna 1842
muistiin paikannimiä ja paikkoja, joista paikalliset löysivät esineistöä,
sekä alueita, joihin paikalliset yhdistivät taistelun. Hän myös kaivoi
alueelle koekuoppia ja löysi sodanaikaisen joukkohaudan.6 Vuonna
1958 Yhdysvalloissa sotahistorian tutkija Don Rickey käytti metallinpaljastinta etsiäkseen Little Big Hornin ja Big Holen taistelujen ampumalinjoja ja yhteistyössä arkeologi Robert Brayn kanssa lievitti töillään
tienrakennustöiden vaikutuksia Reno-Benteen puolustuspaikkaan
edellisessä kohteessa.7
Kuitenkin vasta 1970-luvulla taistelukenttiä tutkittiin tarkoituksena
tuottaa tieteellisesti käyttökelpoista tutkimusaineistoa. Tuolloin Peter
Newman teki kenttäkartoitusta vuoden 1644 Marston Moorin taistelukentällä Pohjois-Yorkshiressa käyttäen arkeologisia pintapoimintatekniikoita. Hän löysi alueelta useita kuulia ja nuolenkärkiä. Tutkimuksia
täydennettiin vuonna 2003 käyttämällä myös metallinpaljastimia.8
Taistelukenttäarkeologian ensimmäinen laajamittainen projekti yhdellä rajatulla kohteella oli vuoden 1983 tutkimukset Little Big Hornin
taistelupaikalla Yhdysvaltain Montanassa. Richard Foxin ja Douglas
Scottin johtamissa tutkimuksissa syksyisen pensaspalon paljastamalla
alueella etsittiin jäännöksiä kuuluisasta Yhdysvaltain ratsuväen kokemasta suurtappiosta vuodelta 1876. Little Big Hornin taistelu oli tutkimuskohteeksi hyvin soveltuva taistelukenttä siinä mielessä, että ainoana tunnettuna taistelukenttänä siellä oli merkitty kivillä ne nimenomaiset alueet, joihin yksittäiset sotilaat olivat kaatuneet. Tutkimukset
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aloitettiin pintapoiminnan ja metallinpaljastinten yhteiskäytöllä, jolloin avustajat kulkivat suoraa linjaa pitkin etsien artefakteja maan pinnalta. Pintapoimijoita seurasivat metallinpaljastimet. Pian havaittiin,
että suurin osa esineistöstä oli maan pinnan alla, joten metallinpaljastimet siirrettiin eteen. Välineet todettiin kaikkein hyödyllisimmäksi keinoksi etsiä taistelusta jääneitä metalliesineitä. Tämän lisäksi kivillä
merkittyihin kohtiin avattiin koekuoppia, joilla etsittiin mahdollisia ihmisjäänteitä.9
Kenttätyömetodiikan ansiot olivat juuri systemaattisen metallinpaljastimilla tehtävän tutkimuksen kehittämisessä taistelukenttätutkimukseen sekä esineiden alueellisen levinnän (spatial data) tarkassa dokumentoinnissa. Suurin läpimurto saatiin, kun luotien ja hylsyjen tarkat
paikat sekä levintä saatiin kartoitetuksi. Näin taistelun kulkua voitiin
hyvin seurata. Toinen oivallus oli käyttää modernien tuliaseiden yksilöintimenetelmiä aseiden osiin ja ammuksiin, jolloin yksittäisten aseiden – ja näiden kantajien, sotilaiden tai intiaanien – kulkua taistelukentällä pystyttiin seuraamaan tarkkaan. Tutkimuksen perusteella kenraali Custer miehineen taisteli paitsi alivoimalla, myös huonommin
asein kuin intiaanivastustajansa.
Taistelukenttäarkeologiassa Yhdysvallat onkin tutkimuksen kärkimaita. Lähestulkoon kaikkia mantereella käytyjen sotien taisteluja –
myös esihistoriallisten taistelujen jäänteitä – on käyty läpi arkeologisin
menetelmin. Tutkituiksi ovat tulleet niin vapaus- (1775–1783), vuoden
1812 punaisten keppien (1813–1814), Meksikon (1846–1848), sisälliskuin intiaanisotien taistelukentät.10
Euroopassa taistelukenttäarkeologiaa on harjoitettu muun muassa
ensimmäisen maailmansodan taistelukentillä Belgiassa ja Ranskassa.
Näistä tutkimuksista Yle Teema -kanavalla esitettiin taannoin dokumenttisarja Tuntemattomat sotilaat. Varhaisimpia tutkimuksia on kuitenkin tehty Portugalissa, jossa sotilashallitus 1950-luvun lopussa ja
1960-luvun alussa halusi tutkia keskiaikaista Aljubarottan taistelukenttää (taistelu vuonna 1325) ja perustaa paikalle museon sekä muistomerkin Portugalin uljaalle menneisyydelle. Tutkimuksissa löydettiin itse taistelukenttä sekä joukkohauta11, mutta tuloksia ei kuitenkaan ole
juurikaan julkaistu.12 Merkittävimpiä tutkimustuloksia on saatu Saksassa Kalkriesessa Osnabrückista, missä metallinpaljastinharrastaja
Tony Clunn löysi vuonna 1987 todisteita roomalaisten tappiollisesta
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taistelusta Teutoburgin metsissä vuonna 9 jKr. Taistelun paikka saatiin
löytöjen, roomalaisten kolikoiden avulla nykykartalle.13
John ja Patricia Carmanin Bloody Meadows -projekti on tutkinut
taistelupaikkoja sijainnista käsin. »Miksi taistelu käytiin kyseisellä paikalla?» on projektin keskeinen kysymys. Tutkimuksessa hyödynnetään
viimeaikaisia saavutuksia maisematutkimuksessa näkökulmien saamiseksi siihen, kuinka maisema havaittiin menneisyydessä. Projektin tarkoitus on näin oppia ymmärtämään paremmin muutoksia sodankäynnin tavoissa ja ideologiassa.14 Teoksessa Bloody Meadows: Investigating
landscapes of battle (2005) Carmanit käyvät läpi 33 länsieurooppalaista
taistelukenttää aikaväliltä 991–1813 jKr.15 Sittemmin vanhimmaksi listaan on liitetty Syyrian Megiddon taistelupaikka 1469 eKr., ja projektin
piiriin otettavien taistelujen on oltava vanhempia kuin 1900 jKr.16
Ruotsi on Ison-Britannian ja Yhdysvaltain ohella yksi tutkimuksen
kärkimaita. Gotlannissa kaivettiin Visbyn taistelun (1361) joukkohautoja jo vuosina 1905, 1912 ja 1928–1930.17 Taistelunjälkeisen helteen
vuoksi monia vainajia ei riisuttu, vaan nämä haudattiin panssareineen,
mistä syystä joukkohautojen löytöaineisto on ollut harvinaisen runsas.18 2000-luvulla Riksantikvarieämbetet on tutkinut useita taistelukenttiä, joilla ruotsalaiset ovat taistelleet ympäri Eurooppaa.19 Viraston
työryhmiin kuuluukin oma taistelukenttäarkeologian tutkimusryhmä.
Ruotsalaisten ja tanskalaisten taistelua Landskronassa tutkittiin ensimmäisenä vuonna 2003, Pultavan tappiota vuonna 2008, ja Suomessa
käytiin tutkimassa Oravaisten taistelua lokakuussa 2007.20 Raportin
perusteella Oravainen oli taistelukenttäarkeologien siihen mennessä
tutkimista kohteista löytörikkain niin määrältään kuin aineiston vaihtelevuudeltaan.21 Suomalaisen konfliktiarkeologian saavutukset ovat
lähinnä teoreettisia tai 1900-luvun kohteiden inventointia. Oravaisten
lisäksi maamme ainoa tarkemmin tutkittu kohde on Mikroliitti Oy:n
vuonna 2005 tutkima Iisalmen Koljonvirta.

Mitä taistelukentät ovat ja mitä niiden tutkimus on?

Suomen muinaisjäännösrekisteriin on viety 12 taistelupaikkaa.22 Vertailun vuoksi taistelukenttäarkeologian pioneerimaan Ison-Britannian
kulttuuriministeriöön kuuluvan English Heritagen rekisteriin on viety
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43 merkittäväksi katsottua taistelukenttää.23 English Heritagen kriteerien mukaan taistelussa pitää olla kahakkaa (skirmish) laajempi kohtaaminen24. Siinä on oltava sotilaallisesti tunnistettavia yksiköitä, taistelukentällä pitää olla poliittista, historiallista tai biografista arvoa sekä
taistelukentän tulee olla paikallisesti rajattu.25 Organisaation taistelukenttäsivuston mukaan taistelukenttien kriteerejä ollaan paraikaa arvottamassa uudelleen.26
Suomalaisista taistelukentistä vanhin on nuijasodan (1596–1597) aikainen Ilmajoen taistelupaikka, joka sekin on rekisterissä mahdollisena
muinaisjäännöksenä. Suureen Pohjan sotaan (1700–1721) liittyy kaksi
kohdetta: Napue Isossakyrössä sekä Kostianvirta Pälkäneellä. Suurin
osa liittyy Kustaan sotaan (1788–1790), jonka taistelupaikkoja ovat Iitti, Ruotsinsalmi, Anjala, Junkkarin kylä sekä Värälä. Näistä Ruotsinsalmessa käytiin meritaistelu, jonka jäljiltä alueelta on tavattu useita hylkyjä. Loput neljä kohdetta ovat Alavuden, Uusikaarlepyyn Juuttaan,
Vaasan Jämtlänningsbergetin sekä Vöyrin Oravaisen taistelupaikat, jotka liittyvät Suomen sotaan (1808–1809). Oravaista on tutkittu arkeologisin menetelmin vuonna 2007.27
Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset (2009) kuvailee taistelupaikkaa seuraavasti:
»Kevyiden varustusten kuten kaivantojen, patterien ja ampumasuojien lisäksi taistelupaikalla ja sen lähiympäristössä voi sijaita leiripaikkojen jäännöksiä sekä joukkohautoja... Metalliesineiden kuten ammusten, tykinkuulien sirpaleiden, varusteiden osien ja sotilaiden henkilökohtaisten esineiden ja niiden levinneisyyden perusteella voidaan tehdä
päätelmiä mm. taistelun kulusta ja taktiikasta... Monille taistelupaikoille on pystytetty myöhemmin muistomerkki.»
Paikkojen suojelusta kerrotaan näin:
»Taistelupaikat voivat olla melko laajoja ja sen vuoksi suurtenkin
maankäyttöhankkeiden uhkaamia. Itse taistelukenttään ei välttämättä
liity kiinteitä rakenteita, eikä kulttuurikerrostakaan ole ehtinyt tapahtumien aikana muodostua, joten taistelupaikat ovat kiinteinä muinaisjäännöksinä jossakin määrin abstrakteja.»28
Taistelupaikat ovat siis alueita, joita ei voi tarkkaan määritellä, mutta
joista voi löytyä taisteluun liittyviä kulttuurikerroksia tai rakenteita.
Erittäin tärkeässä asemassa on arkeologinen aineisto, joka voi tuottaa
uutta tietoa kyseisen ajan sodankäynnistä. Taistelukenttätutkimuksessa
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on tehtävissä jaottelua taistelukentän eri elementtien välillä: ensinnäkin
on aiheellista erottaa tapahtuma paikasta. Taistelukenttäarkeologia itsessään tutkii nimenomaan historiallista tapahtumaa pikemmin kuin
taistelupaikkaa. Muu tutkimus paikalla on konfliktin tutkimusta tai
muuta arkeologista tutkimusta. Tästä syystä englannissa käytetään
battlefield archaeologyn sijaan termiä the archaeology of battle kuvaamaan tutkimusalaa, tai termiä archaeology of conflict. Rajaamalla tutkimus tapahtumaan, tiettyyn taisteluun, pystytään kentältä poimimaan
ne elementit, jotka liittyvät tutkimusintresseihin.
Luonnollisesti muu arkeologisissa kaivauksissa alueelta löytyvä materiaali on dokumentoitava huolellisesti, sillä vaikka se olisi vuosisatoja
nuorempaa, se auttaa ymmärtämään alueen myöhempää maankäyttöä
ja mahdollisia häiriöitä aineistossa. Kiväärinluoteja toisesta maailmansodasta ja sitä vanhempia musketinkuulia löytyy lähes vieri vierestä
keskiaikaiselta Agincourtin taistelukentältä ja Hämeen Hattulan Tenholan Linnamäeltä (radiohiiliajoituksissa tuloksina noin vuodet 630
sekä 1278 jKr.) on löytynyt pienen ampuma-aseen, falkonin kuula.29
Teoksessaan Battlefield Archaeology tutkijat Tim Lynch ja Jon Cooksey
tarkoittavat käsitteellä battlefield archaeology laajinta mahdollista merkitystä, joka pitää sisällään kaikki yritykset tutkia systemaattisesti sotilaallisia aktiviteetteja. Se on siis konfliktien arkeologiaa niin mikrokuin makrotasolla.30
Edelleen on aiheellista eritellä erilaisia konfliktien, väkivaltaisten
kohtaamisten, asteita. Ollakseen taistelu aseellisen kohtaamisen on täytettävä monta ehtoa. Taistelun lisäksi aseellisia yhteenottoja voivat olla
laukaustenvaihdot, väijytykset, kahakat, partiotoiminta, piiritys, kenttävartiointi tai muu vastaava. Nämä erottaa taisteluista se, että niihin
yleensä osallistuu vähemmän sotilaita, osapuolet eivät hae aktiivista
kosketusta viholliseen, kummankin puolen osallistujat on suhteellisen
tarkasti määritelty (esimerkiksi mellakoitsijoiden ja poliisien välinen
väkivaltainen yhteenotto ei ole taistelu) sekä kumpikin osapuoli suostuu aseelliseen yhteenottoon, jota rajaavat tietyt säännöt.
Taistelukentän rajaaminen on 1900-luvulla hankalaa, sillä kuten sosiologi Quincy Wright huomauttaa, 1900-luvulle tultaessa taistelut
ulottuivat valtavalle alueelle. Vielä 1800-luvulla taistelut nimettiin
yleensä kaupunkien mukaan, ne käytiin korkeintaan muutaman kymmenen neliökilometrin alueella ja niihin osallistui laajimmillaan sata-
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tuhatta miestä. Ensimmäisessä maailmansodassa taistelut käytiin kymmenien tuhansien neliökilometrien alueella ja niihin osallistui miljoonia miehiä. Taistelujen kesto kasvoi päivästä useisiin viikkoihin. Taistelut nimettiin yleensä jokien tai laajojen alueiden mukaan. Toisessa
maailmansodassa taistelut nimettiin merien tai valtioiden mukaan, esimerkiksi taistelu Norjasta vuonna 1940 tai Saksan ja Iso-Britannian ilmataistelu »Battle of Britain»31. Vanhatkin taistelukentät ovat suuria:
esimerkiksi Landskronassa ruotsalaisilla tutkijoilla olisi ollut teoriassa
tutkittavana yhteensä 4,5 miljoonaa neliömetriä (4,5 neliökilometriä),
josta tietenkin saatiin vain pieni osa tutkituksi.32 Koljonvirralla tutkimusalue oli laajuudeltaan 0,2 neliökilometriä33 sekä Oravaisissa 3,26
hehtaaria (0,03 neliökilometriä) eli noin kaksi prosenttia taistelukentästä.34
Arkeologiassa taistelukentän rajauksen tulee perustua maastoon ja
maantieteellisesti rajattavaan alueeseen, ei historiallisissa lähteissä taisteluksi määritetylle alueelle. Luonnollisesti historiallinen yleisesitys
taistelusta karsii pois useita alakohteita, joilla käydyt taistelut ovat realistisesti arkeologin tutkittavissa. Tässä kohtaa on aiheellista huomauttaa, että sana taistelukenttä, battlefield, pitää yleensä sisällään (oikean)
oletuksen, että taistelu on käyty kentällä. Tästä syystä niityt, aukeat,
pellot ynnä muut avoimet paikat ovat olleet taistelupaikkoina. Tämä
näkyy esimerkiksi Kouvolassa Kustaa III:n sodan aikaisessa Värälän
taistelupaikassa, joka on suurimmaksi osaksi peltoaluetta. Taistelutantereen alueelta on löytynyt runsaasti tykinkuulia ja muuta sotaan liittyvää esineistöä, ja pelloilta saattaa löytyä kyntötöiden nostamaa esineistöä.35 Samoin Mikkelin kihlakuntakertomus mainitsee Porrassalmen
taistelun läheltä pelloista löytyneen tykinkuulia, kiväärinluoteja, kasakoiden piikkejä ynnä muita aseiden kappaleita.36
Syitä avoimella paikalla taistelemiseen on useita. Suurten miesmuodostelmien käyttö vaatii paljon tilaa, ja ratsuväen rynnäkkö »ritarillisella» keskiajalla vaati aukean alueen. Tällaiseen taistelupaikkaan suostuminen ei saata kuulostaa järkevältä puolustautuvan tai alivoimaisen
osapuolen kannalta, mutta on muistettava, että vielä antiikin aikana
saattoi taistelua vaativa pyytää toista osapuolta raivaamaan taistelukentän kivistä ja muista esteistä, jotta hyökkääjä pääsisi käyttämään sotavaunujaan mahdollisimman tehokkaasti. Tähän myös suostuttiin,
muuten voitossa olisi vilppiä mukana.37
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Kiinalaiset luettelevat noin tuhat vuotta ennen ajanlaskumme alkua
Shang-dynastian aikaan maasto-oloja, joista kymmenen on sotavaunuille epäsuotuisia ja kahdeksan suotuisia. Keskeistä näissä maastoissa
oli, että vaunuilla oli tilaa ja mahdollisuus vetäytyä.38 Sotahistorioitsija
John Keeganin mukaan sotavaunukulttuureissa sodankäynti vakiinnutti nopeasti »ritarilliset» säännöt, joiden mukaan taistelut käytiin niin,
että kummankin osapuolen vaunumiehet pääsivät näyttämään taitojaan niin omilleen kuin viholliselle.39 Jalkaväen tehtäväksi jäi seurata
vaunutaisteluita sivusta.40
Vaunukulttuurit kaatuivat, kun ne omaksuneiden valtioiden rajojen
ulkopuolelta ilmestyi uudenlaisia sodankäynnin tapoja ja taktiikoita
omaksuneita »barbaareja», jotka kykenivät järjestämään jalkaväkensä
vaunuja vastaan. Nämä kansat osasivat aseistautua ja varustautua paremmin, valita vaunuille epäedullisen maaston ja tehdä vaunurynnäkön kestäviä jalkaväkimuodostelmia sekä estää vaunujen pakotien –
paradigman muutos, johon menneisyyteen takertuneet vaunumiehet
eivät osanneet tai halunneet vastata.41 Harvat, yleensä »sivistyneiden»
valtioiden ulkopuolelta tulevat sotaa käyvät kansat ovat osanneet käyttää maastoa ja esteitä tehokkaasti hyväkseen.
Taistelukenttien historia on sen historiaa, millä välineillä, taktiikoilla
ja ajatustavoilla se on yritetty saada haltuun ja mihin keinoihin siellä
on turvauduttu. Historiankirjoituksen »pisteissä», suurissa taisteluissa,
on usein toisella osapuolella ollut puolellaan jokin mullistava keksintö,
jolla yllättää vastustaja: uusi ase, taktiikka, idea tai ideologia. Antiikin
Egyptin sotavaunukomentajalle rynnäkköä vastustava jalkaväki oli yhtä
suuri järkytys kuin pitkäjousimiehet ranskalaisille ritareille Agincourtissa tai konekiväärit ensimmäisen maailmansodan ympärysvalloille tai
tienvarsipommit ISAF-joukoille tämän päivän Afganistanissa.
Edellä mainitut John sekä Patricia Carman ovat Bloody Meadows
-projektin yhteydessä kehittäneet seuraavan sivun taulukossa esiteltävän hyödyllisen analyysin taistelun erilaisten elementtien pohtimiseksi.
Se auttaa pääsemään paremmin taistelevien kulttuurien sisään. Taistelukenttäanalyyseissa ei ole kyse pelkästään militarian tarkastelusta: taistelevaan kulttuuriin vaikuttavat muutkin asiat kuin armeija. Taistelu
voi olla ja on pitkään ollut näytös, jonka on oltava »yleisölle» nähtävissä – alueen siviileille, tarkkailijoille, medialle tai Jumalalle.
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Taistelukentän arkkitehtuuri

Kyllä

Maaston piirteet (feature present)

Ei

Mitä maastonpiirteitä hyödynnetty

Suostumus taisteluun
Molemminpuolinen
vihollisuuden
tunnustaminen

Kyllä
Mitä maastonpiirteitä ei ole hyödynnetty
Ei
Pieni

Väkivallan aste

Keskisuuri

Maaston käyttö:

Suuri
Taistelukentän
merkitseminen

Suojana

Osanottajat

Näkyvyyden haittaamiseksi

Funktionaaliset tekijät**

Liikkuvuuden haittaamiseksi

Epäfunktionaaliset
tekijät***

Rakennettua ympäristöä

Kyllä
Ei

Taistelukentän eri elementtien tutkiminen.*
* Carman, John. 2004 (1999). Beyond the Western Way of War: Ancient Battlefields in Comparative Perspective. Teoksessa Ancient Warfare. Archaeological Perspectives (toim. Carman, John &
Harding, Anthony). Sutton Publishing. s. 39–56.
** Funktionaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi yllätyshyökkäys, uusien taktiikoiden tai aseiden käyttö
tai maaston ja rakennusten käyttäminen liikkumisen salaamiseen.
*** Epäfuntionaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi huono kuri, maaston jättäminen hyödyntämättä,
pelkkään rintamahyökkäykseen ilman koukkausta tukeutuminen tai jonkin aselajin käyttämättä
jättäminen.

Mitä taistelukentällä on?

Arkeologeille taistelukentän kiinnostavimpia elementtejä ovat säilyneet
kulttuurikerrokset, rakenteet ja esineet, joita on suojeltava maankäytöltä tai tuhoutumisen uhatessa tutkittava arkeologisin menetelmin. Taistelukenttähän on itsessään abstrakti; tapahtuma ja paikka. Vaikka tietäisimme ja saisimme arkeologisin menetelmin dokumentoiduksi ja
tallennetuksi kaikki konfliktiin kuuluneet esineet ja tutkituksi kaikki
muinaisjäännökset, jäisi jotain olennaista tutkimatta.
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Yksittäiset esineet ja löytökeskittymät, keskittymien suhde toisiinsa
ja esineiden suhde taistelukentän rakenteisiin kertovat paljon taistelun
kulusta. Esimerkiksi Koljonvirralla Kaarakkalan ja Linnan alueella löydettiin seitsemän musketinkuulan keskittymä kohdasta, jossa maasto
pienen nousun jälkeen taittuu loivasti viettäväksi rinteeksi. Maaston
muoto ja sijainti viittasivat siihen, että kuulat oli ammuttu Linnan talon mäen suunnasta kohti hyökkääviä venäläisiä. Kuulat on ilmeisesti
ammuttu kohtaan, jossa hyökkääjät olivat ahtautuneet rykelmäksi Tismiön ja Pikku-Iin väliselle kapealle kannakselle ja tulleet juuri nousun
takaa alas viettävälle rinteelle. Vastaavasti tykinammusten sirpaleiden
levinnän perusteella Koljonvirralla venäläisen tykistön keskeisinä maalitauluina ovat olleet Linnan tilan mäellä olleet tykkipatterit.42
Taistelukentän löytöjä voidaan kartoittaa niiden kokonais- ja dynaamisen levinnän perusteella. Kokonaislevinnässä tutkitaan esineiden
yleisyyttä sekä keskittymiä ja harvinaisuutta sen selvittämiseksi, missä
taistelutoiminta on ollut yleisintä ja kiihkeintä. Vastaavasti dynaamisessa levinnässä tutkitaan joukkojen ja sotilaiden liikettä ja taistelun etenemistä maastoon ja maisemaan nähden.43 Dynaamisen levinnän tutkimisen metodi sopii hyvin taisteluihin, joissa oli verrattain vähän sotilaita (korkeintaan satoja) ja aseet kulkivat yksilöiden mukana. Metodi
ei enää sovi suuremman mittaluokan taisteluihin, jotka kestivät pitkään
ja joihin osallistui tuhansia.
GIS-menetelmiä (Geographig Information System) käyttämällä voidaan yhdistää useita taistelukenttään liittyviä aineistoja yhteen. Vanhat
kartat voidaan yhdistää peruskarttoihin ja liittää edelleen levintäkarttoihin. GPS-laitteilla suoritetut mittaukset ovat arkipäivää taistelukenttäarkeologiassa. Oravaisilla GPS:llä paikannetut löydöt ja niistä
tehdyt löytökartat yhdistettiin maanmittauslaitoksen karttoihin ja
edelleen taistelun aikaisiin paikalliskarttoihin. Työn perusteella pystyttiin vertailemaan joukkojen sijaintia sekä löydettyjen kuulien perusteella arvioituja ampumasektoreita.44
Mitä taistelukentän löydöt voivat kertoa? Onko muskettien lyijykuulien ja konekiväärien hylsyjen löytöyhteys yhdentekevä? Yhteyksiä tutkimalla voidaan kertoa paljon siitä, miten taistelukentällä on toimittu.
Sotilas ei tuo sinne mukanaan vain varusteitaan, aseitaan ja itseään,
vaan myös tavat käyttää niitä. Sotilas on saanut kestoltaan ja laadultaan
vaihtelevan koulutuksen aseiden käyttöön ja toimintaan ryhmässä, ja
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juuri tätä voidaan taistelukenttäarkeologian metodein tutkia. Ampumalinjat, tulinopeus, liike ja etäisyydet ovat luettavissa taistelukentälle
jääneistä esineistä.45
Taistelukenttäarkeologian tehtävänä ei ole vain löytää esineitä ja
muinaisjäännöksiä ja näiden kautta rekonstruoida taistelua, vaan päästä niiden ja muun tiedon avulla menneisyyden ihmisen »pään sisälle».
Siitä, missä taistelu käytiin, voidaan tehdä paljon johtopäätöksiä taistelijan kulttuurista. Taistelukenttäarkeologia ei saa olla kenraalin näkökulmasta nähtyjä nuolia ja palkkeja kartalla. Taistelukenttäarkeologin
pitää astua yksittäisen taistelevan sotilaan saappaisiin ja lähteä sieltä
kohti taistelun kulkua. Yksittäinen sotilas suojautui, latasi aseensa, ampui, syöksyi lähitaisteluun ja kaatui. Taistelukenttäarkeologian on oltava vahvasti yksilön arkeologiaa.

Muinaisjäännökset taistelukentillä

Taistelukentiltä tavataan usein ihmisten tekemiä rakennelmia, jotka
liittyvät sotatapahtumiin. Taistelualueen ulkopuolelta voi löytyä tilapäisiä sairaaloita, joukkosidontapaikkoja, vankileirejä tai vankien kokoamispaikkoja, sotilasleirialueita, tilapäisiä sotateitä, improvisoitujen
siltojen jäänteitä, varastoja, tykkiasemia tai muuta vastaavaa tukijoukkoihin tai huoltoon liittyviä elementtejä, jotka liittyvät tutkittavaan
taisteluun. Sotatoimialueille perustettiin 1900-luvulla useita lentokenttiä, ja kaupunkien ilmatorjunta-asemista on tullut tunnustettuja muinaisjäännöksiä. Itse sotatoimialueelta voi löytää useita erilaisia improvisoituja tai huolellisesti valmisteltuja asemia ja muita rakennelmia.
Tyypillisin – ja etsityin – taistelutoimintaan liittyvä muinaisjäännös
on joukkohauta. En kuitenkaan tämän artikkelin yhteydessä ota kantaa
varsinaiseen joukkohautatutkimukseen tai ihmisjäänteiden tarkempaan analyysiin. Taistelun seurauksena kentälle on jäänyt kymmeniä tai
jopa tuhansia ruumiita, jotka on yleensä haudattava nopeasti. Tähän
työhön käytetään usein sotavankeja tai alueelle jäänyttä siviiliväestöä.
Ison-Britannian taistelukentillä joukkohautoja tavataan usein. Näinhän
oli jo vuonna 1842 Nasebyssa. Koljonvirraltakin etsittiin yhtenä kohteena suomalaisten kaatuneiden kenttäkalmistoa.46 Joukkohautojen
puutteen voi selittää se, ettei vainajia ole ehditty tai haluttu haudata.
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Pelko lyödyn vihollisen uudesta hyökkäyksestä tai halu jättää ruumiit
kentälle varoitukseksi ovat saattaneet johtaa hautaamisen laiminlyömiseen.
Erilaiset puolustusrakennelmat liittyvät usein taisteluihin. Taisteluissa pyritään yleensä hyödyntämään maastoa mahdollisimman tarkkaan
niin, että omat joukot ovat suojassa projektiileilta ja niiden liikkeitä on
vaikea havaita. Vastaavasti vastustajan on liikuttava tulelle alttiissa
maastossa, jossa on vaikea edetä esteiden tai huonon maaperän vuoksi.
Mikäli maasto ei tarjoa esteitä tai suojaa, niitä voidaan rakentaa. Taisteluhaudat, ampumakuopat, erilaiset murrokset, piikkilankaesteet ja
(vaarana konfliktiarkeologille) miinakentät ovat rakennelmia, joilla voi
tasoittaa ja parantaa omia mahdollisuuksia taistelukentällä.
Hannu Takalan Lahden-tutkimuksissa löydettiin saksalaisten käyttämiä ampumakuoppia.47 Tutkimukset alkoivat kartta- ja arkistotutkimuksella, joilla selvitettiin taistelujen kulku ja paikkojen sijainnit ja sijoitettiin ne nykykartoille. Eniten kaivantoja todettiin Salpausselän harjulta. Kaikki löytyneet kaivannot dokumentoitiin niitä varten laadituille lomakkeille, vaikka kaivannon liittyminen taisteluun oli epävarmaa.
Paikoilla, joilla oli runsaasti kaivantoja, tehtiin kenttäpiirroksia muun
dokumentoinnin yhteydessä.48 Kaivantoja löytyi yllättävän paljon, ja ne
olivat helposti erotettavissa. Syvimmät taisteluhaudat ja poterot liittyivät saksalaisten kenttävartioon. Osa kaivannoista onnistuttiin liittämään 13-päiväisen taistelun tiettyihin vaiheisiin ja esimerkiksi Salpausselän koulun ja jäähallin välistä löydettiin poteroita paikasta, jossa kirjallisten lähteiden perusteella ei ole ollut runsaasti joukkoja.49
Samoin Koljonvirralla kaivettiin koekuoppia oletettuihin ampumakuoppiin, ampumahautoihin tai tykkiasemiin. Alustavissa tutkimuksissa näitä kohteita ei kuitenkaan löydetty ja tutkittuja kaivantoja ei todettu sellaisiksi, vaan ne havaittiin nuoremmiksi kohteiksi, muun muassa
tiiliuuniksi.50

Konfliktin artefaktit

Muinaisjäännösten sijaan taistelukentiltä tutkitaan ja etsitään pikemminkin artefakteja. Tämä on ymmärrettävää. Muinaisjäännökset ovat
staattisia, paikallaan pysyviä, ja niiden liittyminen taistelukenttiin on
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helposti arvioitavissa ja tutkittavissa kirjallisten lähteiden ja etäisyyksien
perusteella. Redutit, tykkipatterien asemat, puolustuslinjat ynnä muut
vastaavat ovat yleensä kohtia, joihin tapahtumat linkittyvät ja joiden
ympärillä taistelu käydään. Ne ovat todisteita paikoista, joista liike on
lähtenyt tai johon liike on pysähtynyt, mutta ne eivät kerro, mitä tapahtui sillä välin, kun joukot lähtivät asemistaan ja kohtasivat vihollisen.
Liike on luettavissa artefakteista, kuten Little Big Hornin ballistiset
analyysit osoittavat. Toiseksi on muistettava, että Rooman valtakunnan
sortumisen jälkeen lapiot ja kaivaminen jäivät aina uuden ajan alkuun
asti pois käytöstä. Osaksi tämä johtui germaanisesta perinteestä eli raskaan ratsuväen dominoivasta asemasta taistelukentillä, jolloin hyökkäävän taktiikan takia tarvittiin harvoin suojia. Vasta Moritz Oranialainen (1567–1625) otti lapiot jälleen käyttöön Alankomaiden vapaussotien (1568–1648) aikaan, ja suojakaivantojen ja muiden vastaavien aktiivisesta tekemisestä tuli sotilaiden arkipäivää. Tätä ennen eurooppalaisissa armeijoissa suojautumista ja suojien kaivamista pidettiin pitkälti pelkuruutena.51
Teknologinen kehitys ja taso, kulttuurin määrittämä aseistus sekä
varustus ja modernilla ajalla ohjesäännöt ovat sanelleet sen, mitä aseita
taistelukentällä on käytetty. Yleisimmät löydöt taistelukentiltä ovat projektiilit tai niiden osat. Järjestäytyneellä armeijalla on aina lähitaisteluaseiden tukena tai pääasiallisena aseena tuliaseita; jousia, varsijousia,
piiritysaseita, tykkejä, ruutiaseita tai esimerkiksi linkoja. Näiden tarkoitus on helpottaa pääsyä vastustajan kimppuun etäältä, sotkea tämän
muodostelmat ja aiheuttaa tappioita ennen lähitaisteluun siirtymistä.
Projektiilien säilymiseen vaikuttaa useita tekijöitä. Niitä on yleensä
useita jokaisella ampuma-aseita käyttävällä taistelijalla, ne leviävät laajemmalle alueelle ja taistelun päätyttyä projektiileja on vaikeampi löytää. Siinä missä miekat, panssarit tai keihäät on helppo paikantaa ja
hyödyntää, ovat projektiilit yleensä painuneet maan sisään. Samoin on
suhteellisen epätodennäköistä, että pistoase tai muu vastaava lähitaisteluase olisi katkennut taistelussa ja jäänyt joukkohautaan päätyneen
ruumiin sisälle, mutta niin esihistoriallisista kuin historiallisista joukkohaudoista on löydetty luurankoja, joihin on osunut projektiili tai
useita sellaisia.
Aina rihlattujen aseiden yleistymiseen asti sotilaat ovat yleensä olleet
kentällä tiiviinä muodostelmina. Vasta 1800-luvulle tultaessa ruuti-
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aseista52 tuli niin tarkkoja, että yksilöistä tuli maaleja: suojautumisesta
tuli kannattava toimenpide, jonka toimivuuteen uskottiin.53 Tätä ennen projektiilit pyrittiin ampumaan »verhona» massaan. Klassisessa
lainauksessa eversti Hanger toteaa Waterloon taistelun (1815) jälkeen
musketin osuvan mieheen 70 metrin etäisyydeltä, mutta 125 metrin
etäisyydeltä osuminen oli onnenkauppaa. 180 metristä saattoi »yhtä
hyvin tähdätä kohti kuuta ja osua samalla todennäköisyydellä».54 Sadasta metristä oli mahdollisuus osua mieheen tähdätyllä laukauksella
noin yhdellä laukauksella 30:sta.
Brown Bess -musketin replikalla tehdyissä koeammunnoissa todettiin vaakasuunnassa ammuttavan luodin lentävän 202 metrin päähän
ja ammuttaessa 35° kulmassa kuula lensi 1 200 metrin päähän. Kokeen
varsinainen tarkoitus oli kokeilla aseen tehoa 20 metristä erilaisiin materiaaleihin ja ihmistä jäljitteleviin maaleihin. Kaikki kuulat olivat osuneet A4-paperin kokoiselle alueelle, mikä oli yllättävän tarkkaa. Tosin
tutkimuksessa eliminoidut haittatekijät kuten erilainen ruuti, aseen
suuri rekyyli ja muut tekijät ovat vaikuttaneet tuloksiin tältä osin.55
Epätarkkuuden vuoksi aseilla ammuttiin massana: ruutiarmeijoiden
sotilaat olivat sulkeiskoulutuksessa koulutettuja joukkoja, jotka marssivat taistelukentälle ja odottivat vastustajan pääsyä lähemmäksi. Kun
osapuolet olivat musketin kantaman etäisyydellä, rivit molemmin puolin laukaisivat aseensa ja aloittivat pitkäkestoisen tulituksen, jonka tarkoitus oli peittää taistelukenttä luotikuuron alle. Aseet suunnattiin vaakasuoraan eteen, niillä ei tähdätty.56 Toisinaan tehokkaaseen etäisyyteen ja vastustajan liikkeisiin nähden hyvin ajoitettu yhteislaukaus saattoi ajaa vastustajan pakoon ilman, että tämä pystyi vastaamaan. Monesti taistelu kuitenkin pitkittyi ja siinä oli kyse mahdollisimman tehokkaan tulinopeuden ylläpitämisestä. Tästä syystä tällaisen taistelun
jäänteet ovat maan päälle kapealle alueelle keskittyneitä musketinkuulia, joiden avulla voidaan jäljittää jalkaväen linjat.57 Landskronassa
kuulia ammuttiin taistelussa mahdollisesti jopa neljännesmiljoona
kappaletta.58
Esimerkkinä yksittäisen taistelun löytöjen lajittelusta Lundin yliopistoon tekemässään magistertutkinnossa Slagfältarkeologi: Metod och
möjlighet att lokalisera och undersöka förhistoriska bataljplatser (2006)
Loic Lecareux jakaa Teutoburgin taistelun Kalkriesen taistelukentän
löydöt kahteen kategoriaan: taistelukenttälöytöihin ja nevoista löydet-
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tyihin kätköihin. Edelleen nämä kaksi kategoriaa pitävät sisällään neljästä eri materiaalista tehtyjä artefakteja: orgaanisesta materiaalista
(esim. kentältä lingonkivet ja luu, soista nahkaesineitä), raudasta ja teräksestä (esim. kentältä asefragmentit, soista kokonaiset aseet), pronssista ja lyijystä (esim. kentältä lyijyiset lingonkivet, soista aseita) sekä jalometalleista (esim. kentältä aseiden koristeet, soista koristeita) tehtyjä
esineitä tai niiden osia.59
Löydöt on siis jaettu löytökontekstien perusteella, ja erilaisten esineryhmien määrä on suuri. Työssä luetellaan kuusi erilaista esineryhmää.
Yhteensä Kalkriesestä löydettiin yli 4 000 roomalaista esinettä, joista
3 100 oli sotilasaineistoa ja 1 160 rahoja. Näistä muodostetut kuusi esineryhmää ovat 1) nuolen- ja keihäänkärjet, 2) lingonkivet ja muut projektiilit, 3) miekat, tikarit ja kirveet, 4) kilvet, kypärät ja muut suojavarusteet, 5) hevosenkengät ja muut eläimiin liittyvät varusteet sekä 6)
muut välineet. Ryhmittely perustuu vahvasti aseistukseen, ja esimerkiksi kuudes kategoria pitää sisällään muun muassa vyönsoljet, soljet, saranat, ihmisluut ja pronssikattilat.60
Tim Sutherland esittää seuraavan sivun taulukon eri ajanjaksojen
(brittiläisiltä) taistelukentiltä löytyvistä esineistä. Täydennän taulukkoa
suomalaisin esimerkein.
Projektiilit – seuraavassa esimerkkitapauksessa musketinkuulat –
voivat tarkoin analysoituina kertoa liikkeistä taistelukentällä ja niistä
oloista, joissa kuula on joutunut arkeologiseen kontekstiin. Vaikka
musketinkuulista on vaikea erottaa yksittäisen aseen liikkeitä (toisin
kuin rihlattujen aseiden), voidaan löytyneistä kuulista ja niiden kunnosta päätellä paljon. Artikkelissaan What the Musket Ball Can Tell.
Monmouth Battlefield State Park, New Jersey Daniel Sivilich (2009) käsittelee Monmouthin taistelukentältä löytyneitä lyijykuulia (taistelu
englantilaisten ja yhdysvaltalaisten välillä Yhdysvaltain vapaussodassa
vuonna 1778). Lyijykuulista ja niiden keskittymistä voitiin tehdä tarkkoja päätelmiä. Mikäli taistelukentältä löytyneessä lyijykuulassa oli jäljellä valinsauma ja valinmuotin kanavasta jäänyt jälki, ei kuulaa todennäköisesti ole ammuttu lainkaan vaan se oli pudonnut paikalle. Toisinaan käyttämättömistä kuulista puuttuvat nämä piirteet muista syistä:
kuulia on saatettu valmistaa pakottamalla (pressing), jotta niihin ei jäisi epäsäännöllisyyksiä, tai valinmuotista jääneet jäljet ovat saattaneet
hankautua pois pitkän kuljetuksen aikana. Kuulan koosta voidaan
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Teknologia

Esimerkkejä

Kivi ja ei-metalliset
materiaalit

Kivinuolenkärjet (Gloucesterin Crickley
Hill)**, kivikirveet, väkivallan merkit
neoliittisissa joukkohaudoissa (Saksan
Talheim)

Esihistoriallinen
Varhainen
metalliteknologia

Pronssikauden aseet

Roomalainen
(rautakautinen)

Rautaan perustuva

Kokonaisia metalliesineitä tai osia niistä.
Rooman armeijan aseita tai panssareita
(Teutoburgin taistelu)***

Keskiaikainen

Rautaan perustuva

Vaatteisiin kuuluvat soljet, kiinnittimet,
merkit ja nuolenkärjet

Uusi aika

Varhaiset tuliaseet

Musketeista, pistooleista ja tykeistä
ammutut lyijykuulat****

Moderni

Modernit tuliaseet

Sylinterin muotoiset tai rihlatut luodit.
Pommit ja kranaatit ja niiden sirpaleet

Ajanjaksolle ominainen aseteknologia ja taistelukentiltä löytyviä esimerkkejä.*
* Sutherland, T. L. 2005. Battlefield Archaeology – A Guide to the Archaeology of conflict. Osoitteessa http://www.bajr.org/documents/bajrbattleguide.pdf [käytetty 2.10.2011]. s. 25–26.
** Esim. Suomessa jätinkirkoista löytyneet nuolenkärjet Lahelma, Antti & Sipilä, Joonas. 2004. Pasifistiset pyyntikulttuurit? Sodan paradigmateoria ja kivikauden Suomi. Muinaistutkija 4/2004 ja YliIin Kierikin nuolenkärjistä ks. Riekki, Jari. 1999. Villi Pohjola? – Todisteet aggressiosta Kierikin nuolenkärjissä. Proseminaari. Oulun yliopisto, yleinen arkeologia.
*** Esim. Moilanen, Mikko. 2010. Katsaus korjausten ja käytön jälkiin Suomen rautakauden miekkalöydöissä. Muinaistutkija 4/2010. s. 2–13, ja nuolenkärkilöydöt linnavuorilta ks. Kuhmoisten linnavuori, Taavitsainen, Jussi-Pekka. 1990. Ancient hillforts of Finland: problems of analysis, chronology and interpretation with special reference to the hillfort of Kuhmoinen. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 94. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki. s. 191. Liedon Vanhanlinnan nuolilöydöt ks. Luoto, Jukka.1984. Liedon Vanhanlinnan mäkilinna. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 87. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki. s. 77–81, 140.
**** Esim. Oravaisten taistelukenttä 1808 ks. Risla, Pentti. 2007. Slaget i Oravais. Dokumentation
av arkeologisk provundersökning 2007. RHO, MV.

myös laskea sen ampuneen aseen kaliiperi. Monmouthista löytyneistä
kuulista laskettiin ja mitattiin 781:n koko ja nämä tiedot tilastoitiin. Tilastoissa oli kaksi piikkiä halkaisijoissa. Koska amerikkalaisilla ja briteillä tiedettiin olleen standardoidut ammukset, todettiin läpimitaltaan
16,76 millimetrin ja sitä suurempien kuulien liittyvän brittien Brown
Bess -muskettiin (kuulan koko 17,3 milliä). Halkaisijaltaan 15,24–16,76
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millin kokoiset kuulat liittyivät amerikkalaisten käyttämiin Charlevillemusketteihin sekä brittiläisiin musketteihin (fusil). Kivääreissä puolestaan käytettiin alle 15,24 millin kuulia, ja näiden koon tilastollinen hajonta osoitti, ettei näille aseille ollut standardoitua kaliiperia.61
Näiden lisäksi löydettiin mielenkiintoisia yksityiskohtia joistakin
kuulista: osassa oli hampaanjälkiä, mikä viittaa sikojen tai jyrsijöiden
pureskelleen niitä. Ihmislihan ja -veren jäänteet kuulissa ovat saattaneet houkutella eläimiä syömään niitä. 35 musketinkuulassa oli jälkiä
ihmishampaan puremasta. Annettaessa haavoittuneille hoitoa näiden
hampaiden väliin saatettiin laittaa purettavaksi lyijykuula. Pureskellun
kuulan löytyminen voi siis vihjata alueesta, jossa on ollut joukkosidontapaikka tai muu vastaava haavoittuneiden hoitoon tarkoitettu paikka.
Kuulia on myös voitu pitää kesäkuumalla suussa syljenerityksen vahvistamiseksi62 ja ladattaessa asetta.
Projektiileissa on kyse myös etäisyyksistä, siitä, miten pitkälle ne voidaan ampua tarvittaessa (aseiden maksimikantama) ja mille etäisyydelle ne yleensä ammuttiin eli millä etäisyydellä oli mahdollista osua (tehokas kantama).63 Kokeellista ja kokeilevaa arkeologiaa on tässä suhteessa harjoitettu useissa eri oloissa erilaisilla aseilla.64 Aseilla voidaan
myös ampua joko suoraa tai epäsuoraa tulta, mikä vaikuttaa sirpaleiden
yms. levintään.65 Suora tuli edellyttää, että kohde nähdään tarkasti, mikä helpottaa yhteyden löytämistä ammusten ja ampumispaikan välillä.
Landskronan tutkimusten perusteella tehtiin myös tarkkoja analyyseja projektiileista musketinkuulien perusteella sekä tutkittiin kuulien
käyttäytymistä kokeellisen arkeologian keinoin ampumalla lyijykuulia
erilaisiin materiaaleihin kuten kiväärintukkeihin ja sianruhoihin. Tutkimuksissa hyödynnettiin tässä artikkelissa mainitun Dan Sivilichin
kokemuksia. Monet Landskronan kuulat olivat säilyttäneet muotonsa,
mutta noin 20 prosenttia kuulista osoitti merkkejä osumisesta johonkin toiseen materiaaliin. Kuulien joukosta tavattiin muun muassa eräs
lyijykuula, joka pinnan painaumiensa perusteella oli osunut miekan
kahvan kädensijaan.66
Projektiilien lisäksi taistelukentiltä löytyy muitakin artefakteja. Keskittyminen projektiileihin tässä luvussa johtuu yksinkertaisesti niiden
yleisyydestä sekä siitä, että niistä voidaan päätellä paljon taistelun kulusta. Ne myös liittyvät taistelutoimintaan kaikkein varmimmin. Muista löydöistä esimerkkeinä Landskronassa löydettiin paljon univormui-
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hin kuuluneita nappeja67 sekä runsaasti liitupiipun kappaleita Koljonvirralta, jossa se oli yleisin löytöryhmä.68 Landskronassa tavattiin myös
hevosiin sekä ratsumiehiin liittyviä varusteita.69 Visbyssä löydettiin
muun muassa runsaasti erilaisia solkia.70
Suomessa taistelukentiltä on löydetty pääasiallisesti musketinkuulia,
sirpaleita sekä kartessinkuulia eli raehaulipanosten hauleja. Koljonvirran tutkimuksissa löydettiin 11 lyijykuulaa.71 Musketinkuulista kaksi
löytyi pintapoiminnassa ja yhdeksän metallinpaljastimella.72 Lisäksi
löydettiin mahdollista aseen lukkopiitä sekä kahdeksan tykinkuulaa.
Muita metalliesineitä saatiin talteen muun muassa kaksi kuparikolikkoa, rautaveitsiä, pronssirenkaita ja nahkajalkineen kantarauta.73
Oravaisten tutkimuksissa puolestaan löydettiin 219 musketinkuulaa,
69 erikokoista raehaulia sekä 21 kartessinkuulaa ja 4 pientä, mahdollisesti pistoolinkuulaa.74 Harvinaisempana löytönä saatiin piilukkokiväärin lukkolaite sekä erikoisia jääkäreiden rihlattuihin kivääreihin
tarkoitettuja tynnyrinmuotoisia »jääkärikuulia»75 ja messinkinen majavakoriste76. Yhteensä taisteluun liittyviä löytöjä saatiin 402 esinettä
tai sellaisen osaa.

Piilukkokiväärin konservoitu lukkolaite
Oravaisten taistelupaikalta. Suomen
kansallismuseon kokoelmat. Kuva:
Riku Kauhanen.
A conserved lock of a flintlock rifle,
discovered on the battlefield of
Oravainen. National Museum of
Finland collections. Photo: Riku
Kauhanen.
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Oravaisten taistelukentältä löytynyt
majava-aiheinen koriste. Suomen
kansallismuseon kokoelmat. Kuva:
Riku Kauhanen.
A beaver ornament found on the
battlefield of Oravainen. National
Museum of Finland collections.
Photo: Riku Kauhanen.
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»Jääkärikuula» Oravaisista. Sylinterimäiseksi taottu kuula repi osuessaan
pahasti kudoksia ja oli helpompi
ladata rihlattuun kivääriin. Suomen
kansallismuseon kokoelmat. Kuva:
Riku Kauhanen.
A »Jäger ball», unearthed in
Oravainen. The ball was forged into a
cylindrical shape, which increased its
destructive power on tissues and
facilitated loading into a rifled gun.
National Museum of Finland
collections. Photo: Riku Kauhanen.
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Oravaisten taistelukentältä löytynyt
musketinkuula. Kuulassa on selvästi
nähtävissä valinkanavan kohdasta
jäänyt muodostelma sekä kuulan
reunassa muotin saumankohta.
Suomen kansallismuseon kokoelmat.
Kuva: Riku Kauhanen.
A musket ball recovered from the
battlefield of Oravainen. A pit at the
pour-hole location and a defect where
the mold halves had pressed together
are clearly visible. National Museum
of Finland collections. Photo: Riku
Kauhanen.

Kuvioitu nappi Oravaisten taistelukentältä. Suomen kansallismuseon
kokoelmat. Kuva: Riku Kauhanen.
An ornamented button from the
battlefield of Oravainen. National
Museum of Finland collections.
Photo: Riku Kauhanen.

Maasto taistelukenttätutkimuksessa

Maasto on ollut keskeinen tekijä useissa suurissa taisteluissa. Bloody
Meadows -projektin yhteydessä John ja Patricia Carman ehdottivat, että maaston sijasta tulisi tarkastella pikemminkin maisemaa.77 Heidän
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näkökulmansa maisemaan on vahvasti fenomenologinen.78 Teorian
mukaan maisema on sosiaalisesti rakennettu, siis havaittu, ymmärretty
ja luotu ihmisen sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustasta sekä miljööstä
käsin.79 Maisema on maastoa kulttuurisesti latautuneempi käsite.80
Carmanin analyysissa otetaan huomioon paitsi taistelun aikana paikalla käytetyt elementit myös ne, joita ei ole käytetty, riippumatta niiden
sotilaallisesta merkityksestä.81 Näin voidaan vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Kuinka selvästi taistelukenttä on tilallisesti rajattu? Onko sillä selkeitä rajoja, kuten ylitsepääsemätöntä maastoa tai vesiesteitä?
Onko se korkealla vai matalalla verrattuna ympäröivään tilaan?
Millaiseen käyttöön (muuhun kuin sotaan) paikkaa on käytetty, jos
mihinkään?
Onko se lähellä vai kaukana asutuksesta?
Onko se nähtävissä asutuksesta käsin?
Pitääkö maa-alue (ground) sisällään tietynlaisia maisemallisia piirteitä – luonnollisia tai keinotekoisia – jotka näyttelivät jotain osaa taistelutoiminnassa?
Mitkä piirteet (feature) maisemassa (jos mitkään) eivät kuuluneet
taistelutoimintaan?
Merkittiinkö taistelukenttää muistomerkillä tai monumentilla millään tavalla?82
Ei ole itsestään selvää, että sotilaat olisivat hakeutuneet tykkitulelta
suojaan sopivaan maastoon tai ensimmäiseksi taistelukentälle saapuneet olisivat hakeutuneet maaston puolustuksellisesti parhaimpiin
kohtiin. Taistelukentän paikka on joissakin kulttuureissa valittu aivan
muiden kuin sotilaallisesti merkittävien piirteiden vuoksi. Esimerkiksi
kreikkalaiset hopliitit tarvitsivat taistelulleen laajan, tasaisen maaston.83
Oikeastaan lähes kaikki antiikin (antiikin, hellenistisen sekä roomalaisen kulttuurin) taistelukentät ovat piirteiltään samanlaisia84, kuten
myös keskiajan.85 Isossa-Britanniassa Carmanit havaitsivat keskeisenä
tekijänä useissa keskiaikaisissa taistelukentissä kirkon tai luostarin läheisyyden86, kun taas antiikissa tärkeitä piirteitä olivat matalalla oleva
maasto, lähellä oleva korkea maastonkohta, jota ei kuitenkaan hyödynnetty puolustuksessa, sekä selvä näköyhteys asutuskeskukseen. Jokaisella taistelukentällä on myös »tarinan», taistelun historian kannalta keskeinen, selvästi erottuva kohta. Taistelulla, Thermopylaita lukuun otta-
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matta, ei ollut luonnonelementtejä rajoina.87 Tarkasteltujen taistelukenttien valossa näyttää siltä, että ennen uutta aikaa taistelukenttien
tärkeänä tekijänä oli sen näkyvyys asutuskeskuksiin.88
Modernien taistelukenttien (alkaen 1700-luvun lopusta) paikan valinta on tapahtunut huomattavasti käytännöllisemmistä näkökulmista
käsin. Modernissa sodankäynnissä tarkastellaankin maastoa, ei maisemaa. Maasto, rakennukset, taistelukentän maaperä ja kasvillisuus nähdään keinoina piilottaa ja suojata joukot ja näiden liike sekä asemat.
Vastaavasti vihollinen pyritään yllättämään ja saattamaan mahdollisimman epäsuotuisaan asemaan. Aloite, toiminnan nopeus ja nopeus
suhteessa viholliseen, operaatioalueen syvyys fyysisesti ja ajallisesti,
oman toiminnan synkronointi sekä omien joukkojen monipuolisuus ja
mahdollisuudet vastata erilaisiin haasteisiin ja esteisiin89 ovat modernin sodankäynnin peruskäsitteitä ja sotilaallisen ajattelun lähtökohtia.
Taistelu on vain yksi väline muiden joukossa. Modernit armeijat pystyvät mukautumaan maastoon huomattavasti edeltäjiään paremmin
koulutuksella, erikoisjoukoilla ja varusteilla. Toisaalta sodan ja samalla
taisteluiden tavoitteet ja ideologia ovat muuttuneet paljon sitten raskaasti panssaroitujen ritarien ajan.

Pintapoiminta

Yksinkertaisin ja nopein tapa tutkia (oletettua) taistelukenttää on liikkua alueella ja tarkastella, mitä maan pinnalta löytyy. Systemaattinen
pintapoiminta ja löytöjen tarkan paikan muistiin merkitseminen tuottavat parhaimmillaan arvokasta tietoa tutkimuskohteesta. Löytöjen sijaintien perusteella voi tehdä päätelmiä taistelun aikaisista asemista tai
löytää kohteita yli aikaisemmin todetun taistelukentän rajojen.90 Pintapoiminnassa on tarkan dokumentoinnin vaatimuksen kannalta se huono puoli, että poistettaessa artefakteja tutkimuskohteelta ne eivät löytökohdassaan enää ole kontekstissaan. Myöhempi maankäyttö, metsätyöt, auraaminen ja muut vastaavat ovat todennäköisesti siirtäneet esineet alkuperäisiltä sijoiltaan. Pintapoiminnan onnistuminen on vaihdellut kohteittain ja on yksilöllistä niin paikan kuin pintapoimijan
osalta.91 Landskronan Ylleshedissä vain kaksi esinettä, lyijykuula sekä
pistoolin lukkopii, löydettiin pintaa paljain silmin tarkastelemalla.92
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Koljonvirralla pintapoimintaa tehtiin Kaarakkalan ja Linnan tilojen
kynnetyillä peltokohteilla. Työtä helpotti sitä edeltänyt sade, jonka jälkeen esineet ja niiden osat olivat hyvin esillä. Pintapoimijat olivat koululaisia, jotka toimivat kahdessa 4–5 hengen ryhmässä arkeologin johtamina. Tätä ennen heidät oli perehdytetty menetelmään ja löytöaineistoon. Poiminta tehtiin kaistoittain ja massalöydöt (rautanaulat,
eläinten luut) kerättiin suoraan talteen. Liitupiippujen ja musketinkuulien sijainti merkittiin yleiskarttaan viiden metrin tarkkuudella.93

Metallinpaljastimet

Taistelukenttien suurimmiksi uhiksi koetaan metallinpaljastinharrastajat. Totta onkin, että harrastuksen harjoittajat voivat pahimmillaan aiheuttaa korvaamatonta tuhoa alueiden arkeologisille löydöille, ja sotaromun kerääminen kaupiteltavaksi on huolestuttavan laajalle levinnyt
elinkeino. Silti taistelukenttäarkeologin tulisi hyödyntää näiden harrastajien kokemusta taistelukentistä ja muista muinaismuistoalueista. He
voivat ainakin omilla kokemuksillaan suusanallisesti kertoa, onko joltain alueelta tavattu aiemmin löytöjä ja millainen niiden levintä oli.
Vastaavasti alue, jolla ei ole »piipannut», voidaan jättää arkeologisissa
tutkimuksissa vähemmälle huomiolle.
Toimivimmat taistelukenttäarkeologiset ryhmät muodostuvat usein
koulutetuista arkeologeista, paikallisista harrastajista sekä kokeneista
metallinpaljastinharrastajista, jotka kaikki voivat oppia toinen toisiltaan. Taistelukenttätutkimuksessa onkin oltava mukana kokeneita metallinpaljastimen käyttäjiä. Harvalla muulla työkalulla saavutetaan yhtä
hyviä tuloksia työpanokseen nähden. Douglas Scottin mukaan metallinpaljastimia kohtaan tunnettu inho oli niin suuri, että vuonna 1998 hänen oli yhdessä M. Connorin kanssa kirjoitettava aiheesta artikkeli »Metal detector use in archaeology: An introduction» (Historical Archaeology 32 [4]) jossa laitetta suositeltiin arkeologisiin kenttätöihin.94
Sanomattakin lienee selvää, että metallinpaljastimia on monia eri
malleja, enkä käy erikseen luettelemaan konfliktiarkeologisilla kohteilla
hyödynnettyjä nimenomaisia tyyppejä. Olennaista etsinnöissä on ollut
aiempi kokemus kohteista ja tottumus käyttää laitetta. Tavallinen laite
toimii noin 20–30 cm:n syvyyteen95, mikä yleensä riittää paljastamaan
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taistelukentälle jääneet metalliesineet. Löytyneet esineet tai anomaliat
paikannetaan yleensä GPS:llä, kuten Oravaisillakin meneteltiin.96
Suomessa metallinpaljastimia on käytetty runsaasti suhteessa tutkittuihin konfliktiarkeologisiin kohteisiin. Kuhmoisten linnavuorella tehtiin vuosina 1984–1987 tutkimuksia metallinpaljastimilla.97 Metalliesineiden runsauden vuoksi paljastimella tavatut esineet nostettiin lähiympäristöä tutkimatta, niiden sijainti merkittiin muistiin ja löytöpaikalle jätettiin merkki: vuoden 1985 löydöt merkittiin pullonkorkeilla ja
vuosien 1985–1987 löydöt kuparinauloilla. Näin löytöjen sijainti syvyyttä myöten voidaan myöhemmissä tutkimuksissa selvittää.98 Sen sijaan Lahden taistelun (1918) tutkimuksissa miinaharavoinnista ei ollut
hyötyä, sillä tutkittavat kohteet olivat täynnä nuorempaa romumetallia.99
Koljonvirralla tyydyttävimmät tulokset saatiin juuri käytettäessä
metallinpaljastimia, sillä suurin osa taisteluun liittyvästä esineistöstä
löydettiin näillä välineillä.100 Vaikuttaa siltä, että parhaat tulokset taistelukenttäarkeologisessa kenttätutkimuksessa saavutetaan käyttämällä
pintapoimintaa metallinpaljastimien tukena. Vaikka metallinpaljastinten käyttö onkin pintapoimintaa hitaampaa, parhaat mahdollisuudet
löytää taisteluun liittyvää materiaalia ovat niiden hyödyntämisessä.
Löydöt ovat yleensä myöhemmän maankäytön vuoksi syvällä maan alla, esimerkiksi Oravaisilla noin 10–25 senttimetrin syvyydessä.101
Tim Sutherland mainitsee metallinpaljastimen lisäksi mahdollisesti
hyödyllisiksi välineiksi fluxgate gradiometrit (fluxgate gradiometer) eli
magnetometrit yhtenä taistelukenttätutkimuksen välineenä, mutta toteaa laitteen epäluotettavaksi. Laite reagoi lähellään oleviin rautaesineisiin tai rautatihentymiin. Towtonin taistelukentällä laite ei pystynyt
löytämään tiedettyjä keskiaikaisia nuolenkärkiä, sillä ajan kanssa kärkien rauta oli korvautunut mineralisoituneilla materiaaleilla. Sen sijaan
laite oli hyödyllinen etsittäessä joukkohautoja alueelta. Laite on myös
herkkä lähellä oleville suurille metalliesineille, esimerkiksi autoille.102

Muita kenttätyömetodeja

Taistelukenttää tutkittaessa kannattaa tietysti hyödyntää paikallisten,
muidenkin kuin metallinpaljastinharrastajien, kokemuksia ja maaston-
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tuntemusta. Koljonvirran kaivausten yhteydessä haastatellut kolme informanttia osasivat kertoa sodan tuhoista rakennuksille, rahalöydöistä
ja alueista, joilta on löytynyt kuulia.103
Mikäli historialliset kartat eivät vastaa nykymaastoa, kannattaa paikallisilta tiedustella suurista maanmuokkauksista, metsänhakkuista ja
muista vaikuttavista tekijöistä. Itä-Suomessa maanviljelijät ovat kuivattaneet monia järviä tai laskeneet niiden pintoja 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alussa, mistä syystä esimerkiksi ruotsalaisten Mäntlahden
asemia vuonna 1742 esittävän kartan reunassa näkyvä järvi on kadonnut.104
Myös GIS-menetelmiä (Geographic Information System) on käytetty taistelukenttäarkeologiassa varhain. Jo 1990-luvun alussa hyödynnettiin GIS:iä Yhdysvaltain sisällissodan Prairie Groven taistelukentällä
ennustamaan kohtia, joihin kranaatinsirpaleet ovat todennäköisimmin
keskittyneet. Lookout Mountainilla Tennesseessä puolestaan tutkittiin,
mitä sotilaat pystyivät näkemään asemistaan.105 Carl Carlson-Drexler
nimittää tätä menetelmää CVA:ksi (Cumulative Viewshed Analysis) eli
kumulatiiviseksi näkyvyysanalyysiksi (käännös kirjoittajan).106 Wilson’s
Creekin Yhdysvaltain sisällissodan aikaisella taistelupaikalla etsittiin
aluksi tavalliseen tapaan metallinpaljastimilla esineitä, joiden sijainti
tallennettiin GPS:llä. Esineitä kertyi yhteensä 1 400. Tutkimuskysymykseksi nousi taistelussa käytettyjen tykkipattereiden sijainnin löytäminen. Molemmilla osapuolilla oli tykistöä käytössään, mutta tykkien
asemia ei tiedetty tarkalleen eikä niissä ole todennäköisesti ollut rakenteita. Koska taistelussa tiedettiin ammutun suorasuuntaustulta, tiedettiin myös, että tykinammusten osumakohdat olivat nähtävissä pattereista. Tämä mahdollisti patterien todennäköisten sijaintien laskemisen.107
Aiemmin CVA:ta on käytetty Englannissa Aveburyn ja Stonehengen
neoliittisten röykkiöiden tarkastelussa tutkimalla niiden näkyvyyttä
suhteessa toisiinsa. CVA:ssa tutkittavasta paikasta näkyvyys saadaan
selvitetyksi esimerkiksi tietokonemallinnuksilla (DEM, Digital Elevation Model), jolloin jokaisen tietokoneelle mallinnetun »solun», maastokohdan, näkyvyys eri suuntiin voidaan laskea. Mallissa voidaan ottaa
yksittäinen esine ja tarkastella, mistä suunnista se on voitu nähdä ja samalla ampua ja mihin suuntiin sen sijainti on piilossa. Wilson’s Creekissä tutkittiin kolmen patterin (Unionin Backofin patteri ja konfede-

32

RIKU KAUHANEN

Sivu32

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

11:41

Sivu33

raation Reidin ja Bledsoen patterit) keskittyminä jokaisen sirpaleen näkyvyys. Jokaisesta sirpaleesta saatiin näkyvyysrasterikartta, jossa arvoilla 0 ja 1 määriteltiin, näkyykö sirpale tietystä kohtaa (arvo 1) vai ei (arvo 0). Lopuksi näkyvyyskarttojen tulos voitiin laskea yhteen. Menetelmällä saatiin rajatuksi tutkimuskohde muutamaan alueeseen, joilla yksi
pattereista, Unionin Backofin patteri, on näkyvyyden perusteella saattaneet sijaita. Yksi sijainneista vastaa hyvin historiallisten dokumenttien antamaa patterin sijaintia. Sen sijaan konfederaation Reid Fort
Smithin patterin historioitsijoiden antama sijainti ei ole näkyvissä patterin ampumista sirpaleista käsin, joten todellinen patterin paikka lienee ollut pohjoisempana.108
CVA:n heikkoutena tässä tutkimuksessa on, että erilaiset formaatioprosessit ovat saattaneet etenkin peltoalueilla liikuttaa sirpaleita. Lisäksi tietokonemallinnuksessa metodi hyödyntää ainoastaan topografiaa,
ei kasvillisuutta tai rakennelmia. Metodin tarkka käyttö edellyttää taistelunaikaisen pinnanmuodostuksen, maaston ja kasvillisuuden sekä rakennetun ympäristön tuntemusta, missä aiemmin esitelty Carmanin
taistelukenttäanalyysi voi olla avuksi.109

Mitä metodeja hyödyntää ja mitä tutkia Suomessa?

Kaiken konfliktiarkeologisen tutkimuksen, myös taistelukenttätutkimuksen, alku on historiallisten lähteiden ja arkistojen läpikäymisessä.
Aiempaan tutkimukseen tutustuminen on olennaista ja karttamateriaalien sekä aikalaislausuntojen läpikäyminen auttaa Carmanin taistelukenttäanalyysin laatimisessa. Esimerkiksi Soini Talaskivi rekonstruoi
teoksensa Hattujen sodan tausta ja alkuvaiheet sekä Lappeenrannan
taistelu (1988) karttoihin vuoden 1741 taistelunaikaisen maaston ja topografian erilaisten karttalähteiden ja taistelukertomusten perusteella.
Taistelukenttäarkeologian suuri mahdollisuus on siinä, mitä näistä lähteistä saa irti ja millaisiin yllättäviin materiaaleihin voi törmätä. Lynch
ja Cooksey luettelevat paitsi keinoja tutkia historiaa myös neuvovat
useita mahdollisia lähdemateriaaleja tutkimuksen käyttöön: sekundaaristen lähteiden lisäksi ehdotetaan primaarilähteiksi perhearkistoja, mitaleja, valokuvia sekä kirjeitä.110 Samoin poikkeuksellisissa tapauksissa,
joissa jokin on mennyt pahasti pieleen, on mahdollisesti kenttäoikeu-
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della ollut osansa sanottavana johtavien upseerien toimista. Esimerkiksi aiemmin mainittua Mäntlahtea vuonna 1742 puolustaneen ruotsalaisen eversti Fröbergin oikeudenkäynnin asiakirjat kertovat tapahtumien kulusta. Puolustuskohdan maasto-olot ja järjestelyt tutkittiin
tarkkaan ja muun muassa paikallisia kuullen. Haminan pormestarilta
kerättiin tietoja paikallisista oloista sen selvittämiseksi, olisiko paikkaa
ollut mahdollista puolustaa paremmin.111
Mikäli arkistotutkimuksen sekä alustavien kartoitusten perusteella
vaikuttaa siltä, että taistelupaikassa on säilyneitä kulttuurikerroksia ja
että niitä kannattaa tutkia tarkemman tiedon saamiseksi, on aiheellista
siirtyä pohtimaan, millä keinoilla suorittaa kenttätyöt (ja hankkia lupa
niihin). Kuten on mainittu, kokenut metallinpaljastimen käyttäjä on
kentällä korvaamaton. Tämän jälkeen on varauduttava kartoittamaan
löytöjä. Kahden viikon kenttätyöt voivat tuottaa satoja taisteluun liittyviä metalliesineitä, joiden tarkkaan dokumentoitu konteksti voi kertoa
taistelun kulusta ja joukkojen keskityksistä sekä liikkeistä. Suurin osa
aiemmin luetelluista välineistä ja menetelmistä on hyvin kallista sekä
edellyttää erikoistyökaluja ja asiantuntevuutta niiden käytössä ja aineiston jatkokäsittelyssä erilaisilla tietokonemallinnusohjelmilla. Toisaalta jo pintapoiminnalla ja tarkalla kartoituksella voidaan saada aikaan kattava kuva taistelukentästä tai ainakin siitä, missä kunnossa se
tutkimushetkellä on. Taistelukentän rajojen etsiminen yksinkertaisin
menetelmin on itsessään arvokasta tietoa. Metallinpaljastimien käyttö,
pintapoiminta ja maaston kartoittaminen riittävät yleensä antamaan
hyvän kuvan tutkimusalueesta ja vastaamaan peruskysymyksiin. Erityisiin maastoihin ja kadonneisiin kohteisiin liittyviä kysymyksiä voidaan
yrittää ratkaista GIS-menetelmillä. Tämä edellyttää yleensä asiantuntijaohjelmia ja tarkkoja mittalaitteita.
Varsinainen arkeologinen kaivaustoiminta taistelukentillä on harvinaista. Alueiden laajuuden ja kulttuurikerroksen ohuuden vuoksi tämä
on ymmärrettävää. Taistelukentät ovat luonteeltaan sellaisia, ettei kaivamalla koekuoppia juurikaan saavuteta mitään. Kaivauksia sovelletaan yleensä oletettuihin tai tunnettuihin hautapaikkoihin tai epämääräisiin kaivantoihin tai muihin muodostelmiin, joiden mahdollista liittymistä taisteluun halutaan selvittää. Korkeintaan taistelukenttään
kuuluvan pellon kyntökerroksia voidaan kaivinkoneella poistaa, mutta
tämä on harvinaista.
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Tutustuminen brittiläiseen, yhdysvaltalaiseen ja ruotsalaiseen akateemiseen taistelukenttätutkimukseen on taistelukenttäarkeologille tärkeää. Tim Sutherlandin, John ja Patricia Carmanin, Douglas Scottin sekä Bo Knarrströmin kokemukset ja kirjoitukset ovat pitkälti hyödynnettävissä suomalaisissa taistelukenttätutkimuksissa. Lupaavia ja vähän
tutkittuja tutkimuskohteita on ympäri Suomea, ja esimerkiksi Lapin
sodan (1945), Kustaan sodan (1788–1790) ja nuijasodan sekä sitä seuranneet Kaarle XI:n sotatoimet Suomessa ovat toistaiseksi arkeologisesti suhteellisen tutkimattomia.
Kentältä tehtyjä löytöjä ja kerättyä aineistoa voidaan analysoida monin eri tavoin ja tarkasti tutkittuna yksittäinen löytö voi paljastaa tarkkaan, mitä sen nimenomaisen löytökontekstin kohdalla tapahtui taistelun aikana tai sen jälkeen. Samoin kentällä voidaan hyödyntää monia
erilaisia välineitä ja metodeja, jotka toimivat huomattavasti perinteistä
arkeologista kaivausta tehokkaammin paljastamalla tutkimusaineiston
laajemmalta alueelta nopeammin ja tarkemmin. Tämä metodien painopiste johtuu siitä, että taistelu on suhteellisen lyhytkestoinen tapahtuma, ei pitkäkestoinen prosessi.
Kysymykseen, miksi taistelukenttäarkeologista tutkimusta harrastetaan, voidaan vastata monista eri näkökulmista, kuten English Heritagen perustelut osoittavat. Tieteellisen tiedon tuottaminen, vakiintuneiden käsitysten kyseenalaistaminen ja muinaisjäännökseen liittyvät arvot itsessään ovat tärkeitä perusteita. Taistelukenttäarkeologien keskeisen ideologian mukaan – etenkin ensimmäisen maailmansodan kohteilla – tavoitteena on antaa kadonneille sotilaille kunnollinen hautaus
sekä tunnistaa heidät. Ennen tuntolevyjä sotilaat kirjoittivat nimensä
paperille ja laittoivat ne taskuun siinä toivossa, että paperit auttaisivat
tunnistamaan heidät mahdollisen kaatumisen jälkeen. Mikäli paperi on
ehtinyt turmeltua, voidaan identifiointia vielä yrittää löytyvien artefaktien perusteella. Royal Logistics Corps Museumin kuraattori Andy
Robertshaw kommentoi112 taistelukenttien vainajien etsintää sanomalla, että mikäli arkeologit eivät parhaansa mukaan etsi ja identifioi sodissa kaatuneita he »tappavat vainajan kahdesti». Näin käy viemällä
heiltä mahdollisuus tulla tunnistetuksi ja haudatuksi omilla nimillään.
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Käytetyt lyhenteet:
CVA = Cumulative Viewshed Analysis
DEM = Digital Elevation Model
GIS = Geographic Information System
GPR = Ground Penetrating Radar
MV = Museovirasto, Helsinki
RHO = Museoviraston Rakennushistorian osasto, Helsinki
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On Battlefield Archaeology
Battlefield archaeology is a form of archaeology of conflict, which in itself is a novel sub-discipline of archaeological research. As its name implies, battlefield archaeology focuses on material remains of violent engagements. In my article I look at the history of battlefield archaeology
and different investigation methodologies. I also describe a number of
artefact investigation projects and important assemblages of artefacts
dating from certain periods and collected at specific sites. Furthermore,
I seek to describe investigations carried out in Finland and identify
Finnish equivalents on a number of foreign sites.
Battlefields are areas where two opposing sides of an armed conflict
have encountered and become engaged in a fight. As a result of the engagement, bodies of casualties, equipment of participants, and manmade constructions have been left on the ground, and with the passing
of years they have become buried under dirt and vegetation. It is possible to investigate these remains using archaeological methods. An archaeological interpretation of an event may challenge views found in
historical sources or provide a better insight into the course of events.
Investigating sites of conflict is not easy since it requires specialized
knowledge of war fighting methods, cultural aspects, and equipment
typical of the period concerned. Medieval battlefields differ from modern battlegrounds with respect to troop dispositions and weaponry
used, and their landscapes and locations are also different. All attempts
to understand the real nature of the object of an investigation from the
point of view of present-day warfare will be doomed to failure.
The academic investigation of battlefields began as late as the 19th
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century in Britain even though interest in battlefields dates back to
times immemorial and battlefields are known to have existed within
the cultural spheres of several peoples. It was not until the 1970s that
the first scientific investigation of a battlefield was undertaken. The
first site to be methodically investigated was the Little Big Horn battlefield of the Indian Wars in the United States, which was examined in
1983. The project set a model to many subsequent investigations.
Battlefield archaeology has become common since the 1990s; as an example, intensive research activity has been noted in World War I battlegrounds in France and Belgium. Sweden’s Riksantikvarieämbetet (National Heritage Board) has been a participant in projects on several locations in Europe, investigating sites of battles that the Swedes have
fought during the course of history. In Finland, the battlefield of Oravainen on the west coast and the site on Koljonvirta near Iisalmi, both
dating back to the War of Finland (1808–1809), have been examined
with archaeological methods.
In addition to conventional excavations, there are a number of battlefield investigation methods at archaeologists’ disposal. The traditional ditch method is not an ideal solution, with the exception of its use in
the investigation of mass graves, due to the extent of sites. A commonly
used procedure is field walking survey, in which researchers simply
walk across the site in a systematic manner to collect and record bone
fragments and other items found on or near the surface. Field walking
is often augmented by metal detectors, which have been found useful
on a number of sites. A survey conducted using metal detectors often
yields better results than simple field survey in locating the remains of
a battle.
Landscape studies have on several occasions been proved to be an
excellent method. It makes possible the viewing of a site of conflict
from the contemporary observers’ point of view and helps identify features that have affected, or could have affected, the outcome of the battle. British researchers John and Patricia Garman have in their »Bloody
Meadows» project charted the landscapes of European battlefields dating from the period before the year 1900 AD. A landscape is a concept
wider than terrain, and it has cultural connotations, so by assessing
landscapes a researcher will find it easier to understand the mental
landscapes of past generations.
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Field work can be supplemented by various computer models. The
global positioning system is an everyday tool on archaeological digs,
and different geographic information systems are also popular and
have proved their worth in many projects. On American Civil War battlefields, the assessment of the field of view offered by the location of
artillery batteries and comparing this with assemblages of artefacts has
been found useful in determining the location of the densest concentrations of fragments.
In Finland, like everywhere else, the initial step in an investigation
project is to become familiar with what reference literature and various
archives have to offer on the subject matter. Written reference materials
produced during earlier research projects are available in public
archives, and also in the possession of private individuals. Talking with
local people and enthusiasts also makes for a good approach. Should
information gathered by this means indicate that archaeological research will be justified and the site that is subject to interest may contain preserved cultural layers or artefacts, it is time to consider embarking on field work. Most items of equipment and the methods described
in the article are costly and their use requires a great deal of proficiency,
and in addition to this, permission will be needed to carry out investigation on known historic sites. Yet a superficial survey using simple
methods in conjunction with careful recording, and sometimes even
identifying the limits of a battlefield alone, are a form of research that
may yield valuable information.
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(s. 1943), valtiotieteen kandidaatti, tietokirjailija ja entinen päätoiminen
sukututkija. Sukukirjojen ja opaskirjojen lisäksi julkaissut muun muassa
teokset Suuri Pohjansota, Iso Viha ja suomalaiset (2001) sekä Karjalainen
Karilainen; Nimi ja suku historian myrskyissä (2006). Julkaisuluettelo ks.
http://www.phpoint.fi/toisetaijat/

Suomalainen ratsuväki Pommerin sodassa
Ruotsin osanottoa eurooppalaiseen seitsenvuotiseen sotaan Preussia
vastaan vuosina 1757–1762 kutsutaan Pommerin sodaksi tai »perunasodaksi», koska sotilaat oppivat siellä syömään perunoita. Ruotsin hallussa olevassa Pommerissa oli 90 000 asukasta, joista neljännes asui
Rügenin saarella. Siihen aikaan alueella oli runsaasti metsiä ja suoperäisiä maita, jotka myöhemmin on raivattu viljelykseen. Aluetta halkoivat lukuisat joet, joista tärkein oli Peene. Etu-Pommerin suurin ja tärkein kaupunki oli Stralsund. Täydennysjoukkojen purkaussatama oli
Rügenin saarella Perd.1
Suomesta lähetettiin Pommeriin jalkaväkeä jo sodan ensimmäisenä
vuonna, mutta rakuunoita vasta sodan loppuvaiheissa. Suomalaista sotaväkeä oli vuonna 1757 Pommerissa Turun läänin jalkaväkeä kuusi
komppaniaa (850 miestä) eversti Berndt O. Stackelbergin johdolla, samoin Uudenmaan läänin jalkaväkeä everstiluutnantti Engelbrekt Krabben johdolla ja Pohjanmaan rykmentistä myös kuusi komppaniaa (900
miestä) eversti Vilhelm Carpelanin johdolla.2
Ruotsin joukkojen ylipäälliköinä ehti toimia kolme kenraalia, ennen
kuin keväällä 1761 ylipäälliköksi nimitettiin kenraaliluutnantti Augustin Ehrensvärd. Ehrensvärdin johtamat linnoitustyöt Viaporissa hiljenivät sodan ajaksi. Suostuessaan Ruotsin joukkojen ylipäälliköksi Pommerissa Ehrensvärd asetti ehdoksi siellä olevien joukkojen vahvistamisen. Niinpä vuonna 1761 Suomesta lähetettiin Pommeriin huomattavia
vahvennuksia sekä jalkaväkeä että ratsuväkeä. Sinne laivattiin 500 miehen pataljoonat Porin läänin ja Hämeen läänin jalkaväkirykmenteistä
sekä Henkirakuunarykmentistä ja Uudenmaan rakuunarykmentistä.
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Kartta Teofron Säven teoksesta Sveriges deltagande i Sjuåriga kriget åren 1757–
1762.
Map from Teofron Säve’s Sveriges deltagande I Sjuåriga kriget åren 1757−1762.

Kummankin jalkaväkirykmentin krenatöörit otettiin ytimeksi uudelle
krenatööripataljoonalle, jota täydennettiin muiden rykmenttien miehillä. Pataljoonaa kutsuttiin suomalaiseksi krenatööripataljoonaksi, ja sen
päälliköksi siirrettiin kapteeni Georg Wetterhof saksalaisesta krenatööripataljoonasta.3 Sotatoimissa joulukuussa 1761 ja seuraavan uudenvuoden aikaan yhtenäisenä osastona suomalaisista mainitaan vain Pohjanmaalainen pataljoona.
Taisteluja vaarallisempia olivat taudit. Sodan alussa joukkojen lääkintähuolto oli heikosti järjestetty. Kenttälääkärinä oli lääketieteen tohtori, joka sai avukseen muutamia nuorempia lääkäreitä. Sodan aikana
sairaudet vähensivät joukkojen määrää huomattavasti. Ahtaissa ja epäterveellisissä majoitusoloissa tarttuvat taudit pääsivät leviämään. Mie-
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histöä majoitettiin porstuoihin ja vinteille ja usein nämä saivat olla ilman suojaa sadetta ja lunta vastaan, paikoissa, joissa ei ollut tulisijoja
tai vuoteita, tai jos oli, ne olivat kelvottomia. Ruoka oli enimmäkseen
suolalihaa, läskiä ja silakoita, eikä hygieniasta ollut paljon tietoa. Nimenomaan talvimajoituskausina sairastuvuus kasvoi. Tavallisimpia
tauteja olivat erilaiset kuumeet, ripuli, punatauti ja mätähaavat säärissä. Ehrensvärdin tullessa ylipäällikkönä Pommeriin terveystilanne oli
hyvä, vain yksi sairas 20 miestä kohti.4
Pommerin sodasta on julkaistu ainakin Saksassa ja Venäjällä moniosainen teos ja myös ruotsiksi yksi yksityiskohtainen sotahistoria. Suomalaisittain perusteellisimmin on kirjoitettu sodassa kunnostautuneiden Augustin Ehrensvärdin ja Jakob Magnus Sprengtportenin toiminnasta. Sodasta on luku kahden suomalaisen jalkaväkirykmentin historioissa, mutta muutoin suomalaisten osallistuminen Pommerin sotaan
on jäänyt vaille huomiota.5 Tämä artikkeli on osa suunnittelemastani
tietokirjasta Suomen ratsuväen historiasta.

Kevyet joukot

Jo Pommerin sodan alussa tiedostettiin niin sanotusti keveiden eli nopeasti liikuteltavissa olevien joukkojen tarve. Sodan alkaessa Ruotsilla
ei näitä joukkoja ollut lainkaan, mikä vaikeutti muun muassa tiedustelua. Preussilla oli hyvin koulutettuja ja varustettuja husaarirykmenttejä.
Ruotsin ratsuväen koulutus oli jäänyt vanhanaikaiseksi, kun harjoiteltiin vain taistelua suljetussa muodostelmassa. Ruotsissa oli myös puutetta hyvistä hevosista. Paljon muitakin puutteita oli: miekat olivat liian
lyhyitä ja teräs heikkolaatuista.
Ensimmäisenä sotavuonna laivattaessa ratsuväen hevosia Ruotsista
Itämeren toiselle puolelle hevoset kärsivät pahasti. Laivauksessa menetettiin hevosia ja perillä hevoset olisivat tarvinneet lepoa ja hyvää ravintoa toipuakseen, mutta kumpaankaan ei ollut kylliksi mahdollisuuksia.
Armeijalla ei myöskään ollut riittävästi kuormastovaunuja, ja ne mitä
oli, olivat tarkoitukseen sopimattomia. Kuormastossa oli myös puutetta
hevosista. Toisena sotavuonna sotatoimien käynnistyessä vain osa ratsuväestä saatiin ratsaille.
Kaikkein tuntuvin puute hevosista oli kenttätykistössä ja kuormas-

46

M AT T I J . K A N K A A N P Ä Ä

Sivu46

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

11:41

Sivu47

tossa, joissa puuttui paitsi hevosia myös kuskeja. Säve luonnehtii kuormaston renkejä armeijan kovanonnen lapsiksi. Näitä oli aina vaikea
saada ja ne, jotka Ruotsista lähetettiin, olivat yleensä tehtävään sopimattomia ja huonosti varustettuja.6 Tässä sodassa ratsuväki oli Ruotsin
armeijan heikoin aselaji.7
Keveiden joukkojen muodostamiseen ryhdyttiin jo ensimmäisen sotavuoden lopulla, jolloin parille upseerille annettiin patentit värvätä
muutaman sadan miehen vahvuinen husaarijoukko. Tämän joukon
luutnantiksi nimettiin suomalainen Carl Haveman, joka oli ollut Ruotsin ensimmäisen husaarijoukon päällikkönä vuosina 1743–1744. Joukkojen määrää lisättiin seuraavina vuosina, mutta kesti aikansa ennen
kuin joukot saatiin muodostetuiksi ja koulutetuiksi. Näin muodostettuja joukkoja kutsuttiin vapaapataljooniksi tai -komppanioiksi ja husaareiksi. Heti otettuaan ylipäällikkyyden vastaan Augustin Ehrensvärd
muodosti kesällä 1761 uusia vapaakomppanioita.8
Ehrensvärd oli 16.6.1761 alkaen myös Henkirakuunoiden komentaja. Hän halusi saada kokoon iskukykyisen ja liikkuvan joukon, jossa oli
sekä ratsuväkeä että jalkaväkeä. Hän määräsi näiden joukkojen päälliköksi Jakob Magnus Sprengtportenin. Jokaisesta ratsurykmentistä erotettiin 60 vapaaehtoista ja vähän myöhemmin vielä toiset 60 miestä. Ratsuväki oli siihen asti aseistettu miekoilla, jotka nyt korvattiin sapeleilla.
Kevyen ratsuväen päälliköksi tuli ratsumestari G. V. Fock. Joukkoon yhdistettiin sata husaaria ja 50 ratsujääkäriä.9 Sprengtportenin vapaajoukkoihin valikoitiin miehiä myös Henkirakuunoista ja Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunoista. Tarkkaa tietoa ei ole, ketkä siihen kuuluivat,
mutta joidenkin elämäkerrallisissa tiedoissa on tästä maininta.
Preussilaiset Bellingin husaarit tulivat kuuluisiksi sodan aikana liikkuvuutensa ja yllättävien hyökkäystensä ansiosta. Wilhelm Sebastian
von Belling oli »pienimuotoisen sodankäynnin» ja husaaritaktiikan
mestari. Hän muutti alituisesti joukkojansa paikasta toiseen ja pyrki yllättämään ruotsalaisten etuasemia ja pieniä komennuskuntia. Syksyllä
1761 sotatoimet olivat hetkeksi hiljentyneet, mutta joulukuussa sotajoukkojen liikkuvuutta rajoittavien jokien ja soiden jäätyessä Belling sijoitti joukkonsa pitkin rajaa ja aloitti hyökkäilyn. Tämä jatkuva hyökkäily ärsytti Ehrensvärdiä, ja tehdäkseen siitä lopun hän laittoi joukkonsa offensiiviin.10
Ehrensvärd lähetti 22. joulukuuta everstiluutnantti Sprengtportenin
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johdolla 2 000 miestä etenemään Tribseestä. Seuraavana päivänä nämä
valtasivat rynnäköllä preussilaisten miehittämän Malchinin kaupungin. Viikkoa myöhemmin Sprengtporten jäi sinne ylivoimaisten preussilaisten piirittämäksi. Sprengtportenin joukot puolustautuvat sitkeästi
niin, että Ehrensvärd ehti koota muut joukkonsa Demminin lähelle ja
kiirehti 2.1.1762 avuksi. Neu Kahlenin luona käydyissä taisteluissa saatiin avatuksi tie Sprengtportenin luo, joka pääsi miehineen 5. ja 6. päivä
palaamaan takaisin. Sitten joukot asettuivat talvilepoon. Tämä oli ruotsalaisittain sodan viimeinen merkittävä sotatapahtuma. Rauha solmittiin Hampurissa 22. toukokuuta.11

Henkirakuunarykmentti sodassa

Päällystö
Kenraaliluutnantti Augustin Ehrensvärd oli ollut Pommerissa jo vuodesta 1757 alkaen. Tultuaan Pommerin sotaa johtavaksi ylipäälliköksi
hän ei ole itse voinut toimia henkirakuunoiden johtajana. Ehrensvärdistä tehty elämäkerta ei kerro mitään suomalaisesta ratsuväestä, ei
edes sen päällystöstä.12 Päällystön nimet löytyvät sekä virkatalonhaltijoiden luetteloista että rullista13, mutta niissä ei kerrota Pommerin sotaan osallistumisesta. Myös ansioluetteloiden tiedot ovat puutteellisia
tai sattumanvaraisia.14
Henkirakuunarykmentistä on tarkat katselmusrullat maaliskuulta
1762, siis sodan ajalta.15 Periaatteessa katselmusrullat sisältävät kotona
olevan osan rykmenttiä, mutta todellisuudessa ne sisältävät myös Pommerissa olevat. Rakuunoiden osalta siitä nähdään, kuka oli Pommerissa
ja kuka ei. Päällystöstä varsinaisessa rullassa tietoja on satunnaisesti,
mutta yhteenvedoissa Pommeriin komennukset näkyvät.
Henkirakuunoiden komentaja Augustin Ehrensvärd oli siis Ruotsin
armeijan ylipäällikkö Pommerissa. Pommerin-komennuskunnan päällikkö oli majuri Carl Otto Yxkull (Üxkull), joka oli tuolloin Ylä-Satakunnan komppanian kapteenin vakanssilla, ja hänen mukanaan meni
katselmuskirjuri Jakob Possen. Everstiluutnantti Fredric de Delwig16
johti rykmentin kotiin jäänyttä osaa ja suoritti sen katselmukset vuosina 1762–1763.
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Pommeriin komennetut palvelivat oman rykmentin riveissä. Yxkullin lähimpinä upseereina olivat kapteeni Hall, luutnantti Gyllenskiepp,
adjutantit Spandekow ja Brakell, kornetit Granfelt ja Armfelt sekä alikornetit Spohler ja Baldou. Aliupseereita Pommeriin oli komennettu
kaksi vääpeliä, yhdeksän kersanttia, kaksi majoittajaa, yksi lippumies,
kolme korpraalia, kolme kengitysseppää, kuusi rumpalia, kirjuri ja profossi.17 Komppanioittain ovat seuraavat tiedot Pommeriin komennetuista:
Henkikomppania: esikuntakornetti (vääpelin vakanssilla) Johan
Fredrik Spöhler18, kersantti (kersantin vakanssilla) Hans Ridder, kersantti (1. korpraalin vakanssilla) Gustaf Hagelberg, kersantti (3. korpraalin vakanssilla) Johan Nordquist, kengitysseppä Anders Teickert ja
toinen rumpali Mats Holm.
Everstiluutnantin komppania: kersantti, ensimmäinen korpraali Peter Johan Brandt, kolmas korpraali, majoittaja Erik Sitting, kengitysseppä Johan Häggelin ja toinen rumpali Johan Jakob Biörckroth.
Majurin komppania: esikuntakapteeni (luutnantin vakanssilla) kapteeni Magnus Hall19, alikornetti (korpraalin vakanssilla) August Baldou, lippumies Edvard Gustaf von Torck, kengitysseppä Jakob Höök,
ensimmäinen rumpali Jakob Cairenius ja profossi Daniel Nystedt.
Ylä-Satakunnan komppania: kornetti (vääpelin vakanssilla) Carl
Adolf Granfelt, kornetti (kersantin vakanssilla) Petter Johan Armfelt,
majoittaja (luetteloa kirjoitettaessa jo vääpeli) Fredrik Pfaler, korpraali
(3. korpraalin vakanssilla) Otto Ludwig von Qvanten ja ensimmäinen
rumpali Johan Dahl.
Vehmaan komppania: luutnantti Ulrik Gyllenskiepp, adjutantti
(vääpelin vakanssilla) Johan Friedrich von Spandekow, vääpeli (kersantin vakanssilla) Johan Henrik Neunbohm, kersantti (1. korpraalin vakanssilla) Elias Gestrin ja toinen korpraali Reinholt Johan Rehbinder.
Halikon komppania: kersantti Johan Holmcreutz, kersantti (1. korpraalin vakanssilla) Carl Johan Hastfer ja kolmannen korpraalin vakanssilla ylioppilas Zacharias Lundahn.20
Maskun komppania: Pommeriin oli komennettu kersantti Carl
Mansner, ensimmäinen korpraali Adolph Samuel Christiernin ja ensimmäinen rumpali Fredrik Vilhelm Fleischer.
Ala-Satakunnan komppania: vääpeli (majoittajan vakanssilla) Carl
Johan Weisman, kersantti (2. korpraalin vakanssilla) Gustaf Vilhelm
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Weisman ja ensimmäinen rumpali Gabriel Kumlander.
Monet ulkomaille sotapalvelukseen luvan saaneet olivat menneet
vuosia aikaisemmin, ja useimmat heistä olivat Ruotsin liittolaisen
Ranskan palveluksessa. Yksi heistä oli Robert Montgomerie (eli Montgomery), jolla oli jatkuvasti vakanssi Henkirakuunoissa Ylä-Satakunnan komppaniassa. Hän oli ansioluettelonsa mukaan 12.12.1756 alkaen
vänrikkinä rykmentissä Royal Suédois ja sitten kapteenina (vuonna
1757 perustetussa) rykmentissä Royal Deux-Ponts. Hän osallistui lukuisiin taisteluihin Ranskan riveissä sodan loppuun asti.
Ylä-Satakunnan komppaniasta oli Pommeriin menoa varten saanut
kornetti Montgomerien lisäksi lomaa ensimmäisen korpraalin vakanssilla palvellut Gustav Friedrich Jägerstedt. Vehmaan komppaniassa oli
majoittaja Friedrich Huggut saanut lomaa ulkomaiseen palvelukseen ja
ylennyt vuonna 1758 Pommerissa kornetiksi. Hän oli jäänyt vangiksi
Magdeburgissa sodan aikana. Maskun komppaniassa olivat lomaa saaneet luutnantti Abram Daniel Skiönström ja kolmannen korpraalin vakanssilla ollut kersantti Johan Blum. Skiönström siirtyi lomansa aikana
laivastoon.
Rullissa oli vuonna 1762 muutama valtiopäiville Tukholmaan matkustanut: rykmentin adjutantti Otto Mauritz Brakell, Maskun komppanian päällikkö, kapteeni Magnus Wilhelm Armfelt, joka edusti valtiopäivillä rykmenttiä, Maskun komppanian vääpeli Johan Henrik
Schauman ja majurin komppanian 1. korpraalin vakanssilla ollut kornetti Axel Germund Lilliegren. Ylä-Satakunnan komppaniasta 2. korpraali, kersantti Carl Christopher Silversvärd sai lomaa Tukholmaan, ja
hänkin meni mahdollisesti valtiopäiville. Näistä joku muukin kuin
Brakell on voinut olla Pommerissa. Ainakin Armfelt sai 27.2.1759 ylennyksen armeijamajuriksi, mikä viittaa sotatoimiin osallistumiseen.
Esikuntaan kuuluneita ei ole vuosien 1762–1763 rullissa. Nimet löytyvät vuoden 1768 pääkatselmusrullasta.21 Se, kuka heistä oli Pommerissa, voidaan päätellä välillisesti hevoskorvausluettelon avulla. Rykmentinmajoitusmestarin viran iäkäs haltija oli Carl Didron, mutta rykmentin majoitusmestarina kuitit allekirjoitti luutnantti Ulrik Gyllenskiepp.22 Pommeriin komennettuja olivat rykmentin adjutantti Otto
Mauritz Brakell, sotatuomari Otto Carlstedt23 ja eskadroonan saarnaaja
Johan Petesche24. Rykmentinkomissaari saattoi olla rykmentinkirjuri
Israel Grundström, joka tosin oli jo ikämies.25 Välskärin viran haltijana

50

M AT T I J . K A N K A A N P Ä Ä

Sivu50

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

11:45

Sivu51

Pommerissa oli Gerhardt Odenadt, ja komennetuiksi mainitaan kaksi
kisälliä, joiden nimiä ei kerrota.26 Kaikki oboistit komennettiin Pommeriin: Olof Spåhndahl, Herman Prähn, joka sai Pommerissa eron, Jakob Adens, joka ylennettiin patarummun lyöjäksi ja tilalle otettiin
Pommerissa Christian Cattovius27, ja Erik Söderberg. Lähtökatselmuksessa syyskuussa 1761 eron saaneen oboistin tilalle otettiin Pommerissa
Wenzel Paul. Pommeriin komennettu patarummun lyöjä Christian
Lindeström siirtyi 16.4.1762 korpraaliksi. Myös rykmentin satulaseppä
Johan Henrik Gynter ja pistooliseppä Nils Öhman olivat Pommerissa.28
Majurin komppaniassa oli kolme numeroihin sijoitettua korpraalia,
jotka menivät Pommeriin. Johan Brandt, Mats Bahn ja Carl Hinrik
Háij menivät sinne vapaaehtoisesti jo ennen rykmenttiä ylimääräisesti
palkattuina. Palkkaruodut jäivät silloin täyttämättä. He palasivat rykmentin mukana Pommerista.29
Miehistö
Joka komppaniasta valikoitiin puolet nimellisvahvuudesta. Henkirakuunoista 339 oli Varsinais-Suomesta, 160 Satakunnasta ja yksi Nummen Leppäkorvesta. Hevosia Pommeriin ei laivattu, vaan rusthollarit
lunastivat komennusmiesten ratsut 70 hopeataalarilla. Lähtökatselmukset ennen laivauksia pidettiin Tenholassa 19. ja 21. syyskuuta 1761.
Kruunu osti Pommerissa rakuunoille uudet ratsut, jotka nämä saivat
lokakuun lopussa ja marraskuun alussa.30
Ei ole tietoa, mihin Tenholassa pidetyn katselmuksen rullat ovat joutuneet. Rullia on maaliskuun alussa 1762 ja helmi–maaliskuussa 1763
Suomessa pidetyistä katselmuksista.31 Edellisissä Pommeriin komennettujen tiedot ovat Tenholassa pidetyn katselmuksen mukaiset. Jälkimmäisissä Pommeriin komennetut ovat jo kotiutuneet, ja niissä on
tietoja myös sodan ajalta, kuten Pommerissa kuolleiden kuolinaikoja.
Vuoden 1762 katselmusrullista on laskettu seuraavan sivun yhteenvetotaulukko.
Kahden komppanian osalta Pommeriin komennettujen ikä- ja palvelusvuositietoja ei rullissa ollut. Komppanioiden väliset erot olivat
näiltä osin pieniä. Keskimäärin Pommeriin komennettu oli 33-vuotias
ja palvellut 11 vuotta varsinaisena rakuunana tai sitä ennen vararakuunana. Kotiin jätettyjen keski-ikä ja keskimääräinen palvelusaika olivat
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Komppania

Pommerissa

Ikä

Palvellut

Kotona

Ikä

31.10.2012

11:45

Palvellut Täyttämättä Yhteensä

HenK

63

33,8

12,0

56

39,7

16,2

6

125

EvlK

63

..

..

61

38,7

17,7

1

125

MajK

60

33,1

10,2

56

38,6

16,1

9

125

Vehmaan K

62

33,5

10,4

61

39,0

16,6

2

125

Halikon K

64

..

..

58

38,9

16,9

3

125

Yläpuolen K

62

33,5

10,9

60

41,8

18,6

3

125

Maskun K

62

34,2

12,8

62

0,6

18,7

1

125

Ala-Sat K

63

31,2

10,5

61

39,1

17,2

1

125

Yhteensä

499

33,1

11,1

475

39,5

17,2

26

1000

Henkirakuunarykmentin Pommeriin komennettujen ja kotiin jääneiden keski-iät
ja keskimääräiset palvelusvuodet.
Lähde: Komppanioittain tehdyt katselmusrullat helmi–maaliskuussa 1762 (TMA).

useita vuosia suurempia. Pommeriin Hankoniemeltä laivattuja oli 499
rakuunaa. Laivauskatselmuksissa vuonna 1761 paikalla oli muutama
enemmän: kolme sai eron liian pienikokoisina, yksi liian vanhana ja yksi säärihaavojen takia. Heitä ei palautettu takaisin kotiin, vaan heille
annettiin kokonaan ero palveluksesta. Lisäksi majurin komppanian laivauskatselmuksessa viisi sai eron, eikä eron syistä ole tarkempia tietoja.
Purjehdus Hankoniemeltä lähimpään satamaan, Rügenin saaren syväsatamaan Perdiin kesti viikon verran.
Täyden rykmentin lähettäminen Pommeriin olisi tuottanut suuria
vaikeuksia. Selvä todistus tästä on, että lähes puolet (46 %) niistä
475:stä, joita ei komennettu Pommeriin, sai seuraavan talven aikana pidetyissä katselmuksissa eron (vrt. viereisen sivun taulukko).
Muutama iäkäs ja pitkään palvellut sai jäädä vielä palvelukseen. Äärimmäinen esimerkki tästä oli Henkikomppanian rakuuna n:o 115, Dalkarbyn Olof Alm. Hänet oli vuonna 1710 otettu Turun ja Porin läänin
ratsurykmenttiin rumpaliksi, ja hän oli palvellut sittemmin rakuunana
44 vuotta. Hänellä oli katselmuksen aikaan ikää 64 vuotta, ja hän sai yhä

52

M AT T I J . K A N K A A N P Ä Ä

Sivu52

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

Eron saaneet

31.10.2012

Sivu53

Pieni, heikko

Sairaus, vamma

Pitkä palvelu, ikä

HenK

4

8

7

0

19

EvlK

6

6

12

2

26

MajK

10

5

6

1

22

2

9

7

3

21

Halikon K

15

6

10

2

32

Ylä-Sat K

15

0

8

1

33

Maskun K

11

10

12

1

34

Ala-Sat K

9

9

11

1

30

Yhteensä

72

53

73

11

217

Vehmaan K

Muu syy

11:45

Yhteensä

Henkirakuunarykmentin kotiin jääneiden palveluksesta saadut erot ja erojen syyt.
Lähde: Komppanioittain tehdyt katselmusrullat helmi–maaliskuussa 1762 (TMA).

jatkaa palvelusta. Halikon komppanian numero 109 Juho Uskelman oli
48-vuotias ja palvellut 28 vuotta. Hän sai pyynnöstään jatkaa, koska oli
hyvävoimainen. Kahden lisävuoden jälkeen hän voisi saada eläkettä.
Ainakin yksi rakuuna sai, vaikka oli pieni ja heikko, jatkaa palvelusta.
Tiedot rakuunoiden osallistumisesta taisteluihin ovat hajanaisia. Ainakin yksittäiset suomalaiset rakuunat osallistuivat taisteluihin Malchinin luona, jossa yksi mies jäi hevosineen vangiksi 30.12., toinen sai
vammoja, joiden takia hän joutui eroamaan palveluksesta, ja kolmas
menetti ratsunsa. Todennäköistä on, kuten edellä mainittiin, että myös
Henkirakuunoista otettiin ainakin 60 vapaaehtoista Sprengtportenin
vapaajoukkoon, vaikka erityinen maininta siitä on vain kuuden everstiluutnantin komppanian rakuunan kohdalla.
Henkirakuunoita kuoli Pommerissa yli sata ja kymmenen jäi joukkojen lähtiessä sairaalaan Stralsundissa.32 Useimmat heistä kuolivat
siellä. Paluun ajankohtaa valottaa, että yksi rakuuna kuoli Hangossa
24.7.1762. Mutta kotimatka ei päättynyt sinne. Viimeiset olivat kotona
vasta elokuun puolella. Osa Pommerista kotiutetuista oli huonokun-
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toisia ja kuoli kotimatkan aikana tai pian kotona (oheinen taulukko).
Kuolinajoista päättäen sairastuvuus oli pahimmillaan vuoden 1762 keväällä ja alkukesästä sekä paluumatkan jälkeen elokuussa. Halikon
komppanian rakuuna n:o 65 oli sairastanut koko komennuksen ajan,
oli sairas retken jälkeenkin ja sai ensimmäisessä katselmuksessa kotiseudulla eron. Sikäli kuin kuolinpaikoista Pommerissa on mainintoja,
miehet kuolivat Stralsundin sairaalassa.
Henkirakuunarykmentti katsastettiin sotaretken jälkeen tammi-,
helmi- ja maaliskuussa 1763 komppanioittain. Näissä katselmuksissa
Pommerissa olleista sai eron 22 rakuunaa. Terveinä paikalla oli yhteensä 229 rakuunaa.33
Kuormarengit ja palvelijat
Tiedot Henkirakuunarykmentin kuormarengeistä ja upseeripalvelijoista ovat puutteellisia ja sattumanvaraisia. Uudenmaan ja Hämeen läänin

Henkirakuuna- Kuollut
1762
rykmentin
1761
tammi- helmi- maalis- huhti- touko- kesä- heinä- elokomppania
kuu
kuu kuu
kuu kuu
kuu kuu kuu

syys- Yhteensä
kuu

HenK

0

0

0

2

3

5

8

1

4

0

23

EvlK

0

0

0

1

4

0

1

0

10

1

17

MajK

0

0

0

4

3

3

2

1

0

0

13

Maskun K

0

1

0

1

2

2

6

1

4

2+1

20

Vehmaan K

0

0

1

1

5

4

5

1

6

0+2

25

Halikon K

0

0

0

0

4

2

1

2

0

2+1

12

Ala-Sat K

1

2

1

4

4

2

3

1

2

0

20

Ylä-Sat K

0

2

0

0

2

2

5

0

1

0

12

Yhteensä

1

5

2

13

27

20

31

7

27

5+4

142

Henkirakuunarykmentin Pommeriin komennetuista Pommerissa, paluumatkan
aikana ja pian kotona kuolleet.
Lähde: Henkirakuunarykmentin pääkatselmukset Turussa 9.9.1768 ja Kankaanpäässä 15.9.1768
(TMA Hab 7, mf MA 172).
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rakuunoiden mukana Suomesta lähti 75 renkiä, ja on oletettava, että
Henkirakuunoilla oli renkejä suunnilleen yhtä paljon. Henkirakuunoiden rullat vuodelta 1762 sisältävät rullat Maskun ja Ala-Satakunnan
komppanian varamiehistä. Jälkimmäisessä Kokemäenkartanon 22vuotias varamies Erkki Erkinpoika oli saanut eron mennäkseen rusthollinsa kuormarenkinä Pommeriin. Viisi muuta sai liian lyhyenä tai
pienenä eron jäädäkseen rusthollin palvelukseen kuormarenkinä. Yksi
heistä meni myös Pommeriin. Gammelbyn 19-vuotias varamies Heikki
Heikinpoika meni Pommeriin rusthollarin järjestämänä palvelijana.
Keitä muut rengit ja upseeripalvelijat olivat, siitä ei ole mitään tietoja.
Rengeistä osa sairastui ja jäi Pommerissa sairaalaan muun komennuskunnan palatessa kotiin. Majoittaja Anders Crusen mukana näitä
jälkeenjääneitä palasi toukokuussa 1763 kaksi henkirakuunaa, kaksi jalkaväen sotamiestä ja viisi Henkirakuunarykmentin kuormarenkiä.
Kuormarengit palvelivat telttakunnittain. Mikko Mikonpojan telttakunta oli Paimiossa, Juho Juhonpojan Uskelassa, Jaakko Jaakonpojan
Säkylässä ja Jaakko Rönnin (Rönn) Kangasalla. Kahta ensimmäistä
luonnehditaan raihnaaksi (bräcklige). Viides renki Arvi Hafwerlund ei
tarvinnut avustusta Turun läänin varoista kotiin päästäkseen, koska hänen rusthollarinsa asui Turun kaupungissa. Muiden kotimatka kruunun hevoskyydityksillä kesti kahdesta kolmeen päivää.34
Hevoset
Vahvennukset Suomesta olivat perillä vasta syys–lokakuun vaihteessa
1761. Rakuunat tulivat ilman ratsuja. Ensimmäiset rakuunat (Henki- ja
Vehmaan komppaniat) saivat pommerilaiset hevosensa 30. lokakuuta.
Everstiluutnantin ja majurin komppanian rakuunat saivat hevosensa 3.
marraskuuta. Tarkka tieto muiden komppanioiden osalta puuttuu,
mutta jokainen rakuuna sai siellä hevosen. Sotaretken aikana 23 rakuunaa sai jopa sortuneen ratsunsa tilalle uuden. Hevosten kuolleisuus oli
suurinta samaan aikaan kuin rakuunoiden kuolleisuus, siis kevättalvella ja alkukesästä 1762. Hevosten osalta tietoja on paitsi vuosien 1762 ja
1763 katselmusrullissa myös vuoden 1768 pääkatselmusrullassa, jossa
on tietoja hevosista pääkatselmuksesta 11.9.1753 alkaen.
Kotimatkalle valmistauduttiin pitämällä pääkatselmus Pommerissa
18. kesäkuuta 1762. Siinä karsittiin huomattava määrä hevosia. Vaikka
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huonokuntoisimmat hevoset karsittiin, silti paluumatkalla menetettiin
kymmenen hevosta. Yksi hevonen jätettiin sairaana Hankoniemelle.
Lääninviraston kautta tuli aikanaan tieto, että hevonen oli kuollut.
Rustholleille asti Pommerista tuli 326 hevosta. Vuoden 1768 pääkatselmuksessa näistä oli jäljellä ratsuina vielä 192.
Pommerissa saaduista hevosista lähes kaksi kolmesta oli ruunia (valakka) ja runsas kolmannes tammoja. Vuonna 1768 jäljellä olevista
tammoja oli 32 prosenttia. Siten on mahdollista, että nämä saivat myös
jälkeläisiä Suomessa. Pommerilaisten hevosten väri oli musta ja noin
puolet oli ilman muita erityisiä tuntomerkkejä, siis tasavärisiä. Niillä,
joilla oli erityisiä tuntomerkkejä, ne olivat yleensä pieniä tähtiä otsassa
tai raajojen valkoisuutta.
Päällystö ratsasti omilla hevosillaan ja heille myönnettiin korvaus
hevosten kuljettamisesta. Korvaus ratsusta oli 150 ja virmasta (klippare) 100 hopeataalaria. Majurin virka-asema oikeutti viemään neljä ratsua ja kuusi virmaa. Näitä korvausluettelo ei erittele. Muu esikunta laivasi Pommeriin neljä ratsua ja 23 virmaa, neljä kapteenia 12 ratsua ja
16 virmaa, muut upseerit 16 ratsua ja 24 virmaa sekä aliupseerit ja sotilasvirkamiehet 24 ratsua ja 42 virmaa. Vaikka rakuunoiden hevosia ei
Pommeriin viety, sinne laivattiin silti 60 ratsua ja 111 virmaa.35

Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentti

Uudenmaan ja Hämeen lääniin rakuunarykmentin osalta parhaan kokonaiskuvan siitä, keitä Pommeriin komennetussa pataljoonassa oli,
saa rippikirjasta. Helsingin seurakuntien arkistossa (nykyisin KA:ssa)
on säilynyt sotaan lähteneen pataljoonan rippikirja.36 Rippikirja on tiedoiltaan nimiluettelo, jossa on joukko huomautuksia ja kuolinmerkintöjä. Rippikirjan pitäjä, jonka nimi ei siitä löydy, oli eskadroonan saarnaaja, vakinainen rykmentinsaarnaaja Zachris Cajander.37
Päällystö
Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunoista lähti kolme ennen rykmenttiä Pommeriin: luutnantti Eric Stiernwall, kornetti Fredrich Lindecrantz ja kornetti Fredrich Wilhelm Leijonstedt. Stiernvall oli synty-
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nyt Turussa vuonna 1724. Hän toimi Hamiltonin päämajassa syksyllä
1758 ja Lantinghausenin päämajassa keväällä 1761 adjutanttina. Hänet
ylennettiin majuriksi 18.12.1761.38 Carl Johan Aminoffin elämäkerrasta saa hyvän kuvan, mitä merkitsi olla Pommerin sodan aikana Ranskan palveluksessa. Hän säilytti virkansa Uudenmaan ja Hämeen läänin
rakuunarykmentissä tämän palvelun ajan ja palattuaan Suomeen yleni
aina majuriksi asti.39
Rykmentin mukana lähteneestä päällystöstä on saatu tietoja asianomaisten ansioluetteloista ja eri sukujen tutkimuksista.40 Rakuunakomennuskuntaa johti majuri Johan Reinhold Taube. Hän oli syntynyt
Käkisalmessa vuonna 1706 ja hänet ylennettiin vähän ennen joukkojen
kotiutusta 26.5.1762 everstiluutnantiksi.41 Pommeriin lähti myös Sääksmäen komppanian luutnantti Karl Henrik Furumark rykmentinmajoitusmestarina. Henkikomppaniasta osallistuivat Raaseporin komppanian kornetti (24.12.1761 luutnantti) Fredrik Lindecrantz, esikuntaluutnantti (kornetin vakanssilla) Karl Gustaf Uggla, kersantti Reiher ja
kersantti Petter Johan Luthman, joka sai Pommerissa komennuksen
Sprengtportenin vapaajoukkoon.42
Everstiluutnantin komppaniasta Pommerin sotaan osallistuivat
luutnantti (Ala-Hollolan komppanian kornetin vakanssilta 26.6.1762
tämän komppanian kornetin vakanssille siirtynyt) Anders Johan Blåfiell (Blåfield) ja kornetti Torsten Wilhelm Torwigge, samoin veljekset,
vääpeli Adam Reinhold Tammelander, majoittaja Erik Johan Tammelander, joka kuoli 17.8.1762 Vihdissä paluumatkallaan Pommerista ja
haudattiin Kalvolaan 19.12.1762, sekä Lorents Tammelander. Luutnanttina Pommerissa oli Karjalan rakuunaeskadroonan kornetti Albrekt Johan Orbinski.43
Majurin komppaniasta olivat mukana (Porvoon komppanian vakanssilla) luutnantti Nils Vilhelm Thorvigge, hänen poikansa, kersantti
Jakob Johan sekä kornetti (Karjalan rakuunaeskadroonan vakanssilla)
Lorentz Johan Munck.44
Ylä-Hollolan komppaniasta olivat mukana (Ala-Hollolan komppanian) kapteeni Otto Krister Boije ja hänen poikansa, kersantti Otto
Krister Boije, joka oli Sprengtportenin vapaajoukossa vuonna 1761,
katselmuskirjuri Zitting ja korpraali von Krämer. Ylä-Hollolan komppanian vääpeli oli Johan Henrik Lang.45
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Miehistö
Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin rippikirjasta käy ilmi, että kahden komppanian rakuunoista muodostettiin perillä uudet
komppaniat. Raaseporin komppanian rakuunat yhdistettiin henkikomppanian päällystön johdettaviksi, vastaavasti Sääksmäen komppanian rakuunat everstiluutnantin komppaniaan, Porvoon komppanian
rakuunat majurin komppaniaan ja Ala-Hollolan komppanian rakuunat Ylä-Hollolan komppaniaan.
Rippikirjan niukoista ja puutteellisistakin tiedoista syntyy seuraava
yleiskuva: Yksikään päällystöön kuuluneista ei kuollut retken aikana,
yksi alempaan päällystöön kuulunut sai sotaretken aikana eron palveluksesta. Miehistöstä kuoli henkikomppaniasta neljä, Raaseporin
komppaniasta neljä, everstiluutnantin komppaniasta yhdeksän, Sääksmäen komppaniasta viisi, majurin komppaniasta kaksi, Porvoon ja YläHollolan komppanioista ei yhtään sekä Ala-Hollolan komppaniasta
kuusi miestä. Yhteensä rippikirjan mukaan sotaretkellä kuoli 30 rakuunaa. Muutamia kuolinpaikkoja mainitaan: yksi kuoli jo menomatkalla
Itämerellä, kaksi Stralsundin sairaalassa, yksi haudattiin Gustovin kirkkomaahan Rügenin saarella ja viisi haudattiin Rambinissa. Gustov ja
Rambin sijaitsevat lähellä Stralsundia Rügenin saaren lounaisosassa.
Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentistä on katselmusrullat vuosilta 1762 ja 1763. Niiden puutteita voi osittain täydentää
vuodelta 1767 olevista pääkatselmusrullista, mutta yhtä hyviä pääkatselmusrullia kuin oli Henkirakuunarykmentistä vuodelta 1768 ei tämän rykmentin kohdalta löydy. Näistä on huomattavasti vaikeampi
tehdä vastaavanlaisia yhteenvetoja kuin edellä tehtiin Henkirakuunarykmentistä. Viereisen sivun taulukko on kuitenkin laadittu mahdollisimman vertailukelpoiseksi vastaavan Henkirakuunarykmentin taulukon kanssa.46
Jos taulukko olisi ulotettu lokakuulle 1762, kuolleita olisi ollut kolme enemmän. Taulukoitujen lisäksi lienee kuollut Ala-Hollolan komppanian n:o 45, joka vain katoaa lähteistä ja uusi mies on jo syksyllä
1762 tilalla. Mitään ajoitusta ei ole. Kuolleita oli kolme kertaa enemmän kuin rippikirjasta yllä saatu tieto.
Kun komennetut pataljoonat olivat yhtä suuria, Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunoiden kuolleisuus Pommerissa oli merkittävästi vä-
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syys- Yhteensä
kuu

HenK

1

2

0

1

0

0

1

1

1

0

7

EvlK

0

0

1

4

2

0

1

5

5

1

19

MajK

0

0

0

0

1

0

2

1

0

0

5

Raaseporin K

0

0

1

0

2

0

2

1

4

0

8

Sääksmäen K

0

0

2

1

1

2

2

1

4

0

13

Porvoon K

0

0

0

0

1

1

2

0

1

0

5

Ylä-Hollolan K

0

0

0

2

1

1

1

4

4

2

15

Ala-Hollolan K 0

1

0

2

1

3

3

5

5

0

20

Yhteensä

3

4

10

9

7

14

18

24

3

92

1

Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin Pommeriin komennetuista
Pommerissa, matkalla ja pian kotona kuolleet.
Lähde: Katselmukset vuosina 1762 ja 1763 (KA Militaria Urr 397) ja pääkatselmus vuonna 1767
(KrA Generalmönsterrullor, mikrok. K05544 tai kuvatietokanta SVAR).

häisempi (50 rakuunaa) kuin Henkirakuunarykmentin Pommeriin komennetuilla rakuunoilla. Rykmentti on ollut sijoitettuna eri paikkaan
kuin Henkirakuunarykmentti, jossa ainakin majoitusolot ovat olleet
terveellisempiä.
Vaikka yksikään rakuuna ei kaatunut taisteluissa, ainakin yksi rakuuna haavoittui. Majurin eli Helsingin komppanian rakuuna n:o 117
Kustaa Albom sai vuonna 1775 eron palveluksesta eläkesuosituksella,
koska hän oli Pommerin sodassa ollut vapaajoukossa ja haavoittunut
Malchinin luona päähän. Vuoden 1763 katselmusrullassa ei tästä ole
mitään huomautusta. Kustaa oli eron saadessaan 47-vuotias ja palvellut
26 vuotta.47 Mahdollisesti saman komppanian n:o 64 Johan Daniel Pihl
ja n:o 116 Erkki Anttman olivat olleet myös siellä, kun edellisen reisi oli
hevosen sortuessa murtunut ja jälkimmäisen reisi sotaretken aikana
vioittunut. He saivat eron ensimmäisessä katselmuksessa Pommerin
sodan jälkeen. Raaseporin komppanian n:o 68 Niilo Wickström oli
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sotaretken aikana joutunut hevosten tallaamaksi ja sai vuoden 1763
katselmuksessa eron. Nämä voivat olla taistelukentän ulkopuolella sattuneita tapaturmia. Porvoon komppanian n:o 60 Karl Gren oli kotiintulovaiheessa tullut hevosen niin pahasti murjomaksi, että hän tuli palvelukseen kelpaamattomaksi ja sai pian eron eläkesuosituksella.
Keski-ikä ja keskimääräinen palvelusaika Uudenmaan ja Hämeen
läänin rakuunarykmentissä on työläämpi laskea kuin Henkirakuunarykmentissä. Kahden komppanian osalta tiedot puuttuvat. Pommeriin
komennettujen tiedot ovat sieltä paluun jälkeen vuonna 1763 pidetystä
katselmuksesta. Kotona olevan rykmentinosan tiedot ovat vuoden 1762
katselmuksesta.
Tuloksia (taulukko alla) arvioitaessa on muistettava, että Pommeriin
komennetut olivat vuotta aikaisemmin olleet vuoden nuorempia ja yhden vuoden vähemmän palvelleita. Sotaretken aikana ja heti sen jälkeen

Komppania

Lähti
Selvisi Keski- Keskim. Jäi
KeskiPommeriin elossa ikä
palvellut kotiin ikä

Keskim. Täyttämättä Yhteensä
palvellut

HenK

62

55

31,8

9,3

60

42,1

20,3

3

125

EvlK

63

44

34,0

12,1

61

43,9

21,4

1

125

MajK

63

58

32,5

10,6

61

40,0

18,7

1

125

Raasepori

62

53

31,0

9,7

63

41,3

19,4

0

125

Sääksmäki

62

51

32,1

10,6

60

39,5

16,7

3

125

Porvoo

62

57

..

..

60

40,9*

18,5*

3

125

Ylä-Hollola

63

48

34,6

12,5

61

44,0** 21,5**

1

125

Ala-Hollola

62

41

34,8

11,7

62

42,6

19,7

1

125

499

407

32,8

10,8

488

41,8

19,5

13

1000

Yhteensä

Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin Pommeriin komennettujen
määrät, sotaretkeltä selvinneiden keski-iät ja keskimääräiset palvelusvuodet
sotaretken jälkeen 1763 sekä kotona olleen osan tiedot 1762.
* keskiarvo on laskettu 32 Uudenmaan läänin puolella olleen rusthollin rakuunoiden tiedoista,
muiden tietoja ei ollut.
** keskiarvo on laskettu 50 kotona olleen rakuunan tiedoista, 11 rusthollia puuttui luetteloista.
Lähde: Komppanioittain tehdyt katselmusrullat helmi–maaliskuussa 1762 (TMA).
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kuolleiden ikä- ja palvelustietoja ei ollut käytettävissä. Komennettujen
keski-ikä, noin 32 vuotta, oli kymmenen vuotta alhaisempi kuin kotiin
jääneen osan keski-ikä. Lähes yhtä suuri ero oli palvelusajoissa. Verrattaessa Henkirakuunarykmenttiin Pommerissa olleiden vastaavat keskiarvot ovat vuoden verran pienempiä, mutta kotiin jäänyt osa rykmentistä oli keskimäärin pari vuotta iäkkäämpi ja pari vuotta kauemmin
palvellut.
Kotiin jääneessä osassa oli huomattavan paljon pitkään palvelleita ja
iäkkäitä rakuunoita, lukuisia yli 50-vuotiaita ja vähintään 30 vuotta
palvelleita. Vanhimmat olivat 70 vuotta täyttäneitä ja 50 vuotta palvelleita. Laskelma (taulukko alla) vuoden 1762 katselmusrullista kertoo
erojen paljoudesta ja syistä. Se on laadittu vertailukelpoisesti Henkirakuunarykmenttiin nähden.
Yleisin eron syy oli vanhuus ja iän mukana tullut raihnaus ja sairaalloisuus. Pienikokoisina, heikkoina ja mitättömän näköisinä eron sai
vain muutama rakuuna. Tässä suhteessa ero Henkirakuunarykmenttiin

Eron saaneet

Pieni, heikko

Sairaus, vamma

Pitkä palvelu, ikä

Muu syy

Yhteensä

HenK

0

4

9

0

13

EvlK

0

5

14

1

20

MajK

0

0

7

0

7

Raasepori

0

2

9

0

11

Sääksmäki

0

6

4

0

10

Porvoo*

0

2

6

6

14

Ylä-Hollola*

3

3

12

1

19

Ala-Hollola

2

15

13

0

30

Yhteensä

5

37

74

8

124

Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin kotiin jääneiden palveluksesta
saadut erot ja erojen syyt.
* ne, joiden eron syytä ei tiedetä, on taulukoitu sarakkeeseen muu syy.
Lähde: Komppanioittain tehdyt katselmusrullat helmi–maaliskuussa 1762 (TMA).
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on silmiinpistävä. Muutama Pommerista kotiutunut rakuuna sai kuitenkin vuoden 1763 katselmuksessa eron tästä syystä. Vanhojen miesten palveluksesta poistaminen jatkui vuoden 1763 katselmuksessa.
Kuormarengit
Rykmentin kirkonkirja luettelee komppanioittain myös 75 kuormaston
renkiä.48 Vuoden 1762 rulliin sisältyy neljän komppanian varamiehet,
ja seuraavan vuoden rullissa ovat muiden neljän komppanian varamiehet. Näissä on muutamia (kuusi), jotka saivat eron lähteäkseen kuormarenkinä Pommeriin. Sääksmäen komppanian varamiehistä lähti
neljä. He menivät paitsi oman komppanian myös everstiluutnantin
komppanian kuormarengeiksi, olivat 23–27-vuotiaita ja vain yksi oli
naimisissa. Everstiluutnantin komppaniasta lähti vain yksi, samoin majurin komppaniasta, muiden komppanioiden varamiehistä ei yksikään.
Todettakoon, että eri lähteiden välillä miesten identifioinnissa on vaikeuksia, koska patronyymit eivät aina ole yhtäpitäviä.
Hevoset
Kuten edellä kävi ilmi, päällystöön kuuluvat omistivat ja hankkivat itse
hevosensa. Sotaretkillä kruunun muonituksessa olevien hevosten määrä oli sidottu sotilasarvoon. Majuri Taubella oli neljä ratsua ja kuusi
virmaa, muilla vähemmän, korpraaleilla ja rumpaleilla vain yksi virma
kullakin. Sotaretkeltä paluun jälkeen läänin varoista maksettiin syyskuun 5. ja 9. päivänä 1762 korvausta kultakin ratsulta 150 ja virmalta
100 hopeataalaria (seuraavan sivun taulukko).49 Ennen rykmenttiä
Pommeriin menneet luutnantti Stiernwall, kornetti Lindecrantz ja kornetti Leijonstedt saivat korvauksensa Pommerissa.
Katselmusrullissa tiedot rakuunoiden hevosista ovat komppanioittain epätasaisia. Arviolta Pommerissa rakuunoille annettujen ruunien
ja tammojen suhde on sama kuin Henkirakuunarykmentissä eli noin
kaksi kolmesta oli ruunia ja yksi kolmannes tammoja. Uudenmaan ja
Hämeen läänin rakuunat saivat sekä mustia että ruskeita hevosia, joilla
usein oli erityisiä tuntomerkkejä kuten erilaisia tähtiä tai valkoisuutta
jaloissa. Hevosten keskimääräinen ikä oli arviolta noin seitsemän vuotta. Mitoiltaan kaikki hevoset olivat vaatimukset täyttäviä.
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Ratsuja

Virmoja

Yhteensä

Hopeataalaria

Upseerit ja esikunta

27

48

75

8 850,–

Alempi päällystö

24

41

65

7 700,–

Yhteensä

51

89

140

16 550,–

Päällystön saamat hevoskorvaukset.

Henkikomppanian rustholleille tuli Pommerista 44 hevosta ja everstiluutnantin komppanian rustholleille 42. Jälkimmäisen komppanian
tiedot hevosista ovat huomattavan tarkkoja: Rakuunoista 44 sai hevosen Pommerissa 11. tai 14. joulukuuta 1761, kolme 1.1.1762, viisi 3. tai
6. helmikuuta, yksi 27. helmikuuta, kaksi 26. maaliskuuta, yksi 26. huhtikuuta ja yksi 30. toukokuuta. Vielä kesäkuun 1., 13., 16. ja 26. päivänä
rakuunoille jaettiin hevosia – kunakin päivänä yksi. Kaksi rakuunaa
näyttää jääneen täysin ilman hevosta. Vain ne, jotka saivat hevosen joulukuussa, ovat voineet osallistua sodan viimeisiin taisteluihin vapaakomppanioissa. Monta hevosta sortui jo Pommerissa tai hylättiin siellä.
Komppanian rullassa on tästä myös tarkat päivämäärät. Yksi hevonen
jäi kotiutusvaiheessa Sagartissa (Zagart) sijainneeseen hevoslasarettiin.
Yhtä hyvät tiedot hevosista ovat majurin komppaniassa, joka sai ensimmäiset hevosensa 10. joulukuuta. Kotiinlaivausta edeltäneessä katselmuksessa 11.7.1762 hylättiin huonokuntoisimmat hevoset. Kotirustholleille asti tuli Pommerista 38 hevosta.
Raaseporin komppanian hevosten antopäiviä ei ole merkitty, mutta
kylläkin sortumis- tai hylkäyspäiviä. Neljä hevosta ammuttiin Pommerissa tarttuvan taudin takia ja yksi hevonen huutokaupattiin Bergenissä
11.7.1762. Bergen on kaupunki keskellä Rügenin saarta. Kotirustholleille asti tuli Pommerista 38 hevosta.
Enimmät Sääksmäen komppanian rakuunat saivat hevosensa 14.
joulukuuta 1761, viimeinen 30. toukokuuta 1762. Muutama hevonen
hylättiin pääkatselmuksessa, joka pidettiin Kniperdamissa 19. kesäkuuta. Kolme rakuunaa ei saanut ollenkaan hevosta koko sotaretken aikana. Yksi hevonen jäi Sagartin lasarettiin. Kotirustholleille asti tuli Pommerista 36 hevosta.
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Porvoon komppanian tiedot hevosista ovat puutteellisia. Tarttuvan
taudin takia yksi hevonen ammuttiin Zagartissa 26. toukokuuta, yksi
Stralsundissa 20. kesäkuuta ja kaksi muuta 10. heinäkuuta Munckgutissa (Perdin lähellä). Ainakin yksi hevonen jätettiin poislähtiessä hevoslasarettiin.
Myös Ylä-Hollolan komppanian hevosista tiedot ovat puutteellisia,
mutta ainakin 31 hevosta tuli Pommerista kotirustholleille asti.
Ala-Hollolan komppania sai ensimmäiset hevosensa 15. joulukuuta
1762. Komppanian pääkatselmus oli Stralsundissa 19. kesäkuuta 1762,
jolloin hylättiin kahdeksan hevosta. Laivauskatselmuksessa Perdissä 15.
heinäkuuta hylättiin yksi hevonen ja silti Hankoniemelle tultaessa 27.
heinäkuuta yksi hevosista sortui. Kotirustholleille asti tuli Pommerista
39 hevosta.
Koko rykmentistä Pommerista palasi rustholleille asti vähintään 300
hevosta.

Sodan merkitys

Suomalaisesta ratsuväestä Pommeriin komennettiin kaksi viisisataamiehistä pataljoonaa. Esikunta- ja päällystötehtävissä toimivia komennuskunnassa oli noin sata ja kuormaston renkejä mahdollisesti 150 miestä.
Ratsuväen pataljoonien sotaretki Pommerissa kesti syyskuulta 1761
heinä–elokuun vaihteeseen 1762. Taisteluihin joulu–tammikuun vaihteessa ehti osallistua joukko vapaaehtoisia molemmista pataljoonista.
Varsinaista sotilaallista merkitystä suomalaisen ratsuväen pataljoonilla
olisi ollut, jos sota olisi jatkunut. Pataljoonat palasivat monta kokemusta viisaampina ja yli kaksisataa miestä menettäneinä.
Pataljoonat menivät Pommeriin ratsuttomina, mutta toivat tullessaan rustholleille yli 600 hevosta, joista kolmannes oli tammoja.
Useimmat pommerilaiset hevoset olivat tummia, joko mustia tai ainakin tummanruskeita, ja suomalaisiin hevosiin verrattuina kookkaita.
Esimerkiksi Henkirakuunarykmentin everstiluutnantin komppanian
mukana tuli 47 pommerilaista hevosta. Kotiin jääneellä komppanian
osalla oli silloin vain 24 palveluskelpoista hevosta.50 On mahdollista, että tammat saivat varsoja suomalaisten hevosten kanssa ja tätä kautta
vaikuttivat ratsukannan kehitykseen.
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Sodan päättyessä joka komppaniaan jätettiin vakanssimaksua vastaan muutama täyttämätön rakuunan ja hevosen paikka. Seuraava
Henkirakuunoiden pääkatselmus oli vasta vuonna 1768, jolloin varsinaissuomalaiset komppaniat tarkastettiin Turussa syyskuun 9. päivänä
ja satakuntalaiset komppaniat Kankaanpään malmilla 15. syyskuuta.
Täyttämättömiä vakansseja oli paljon, varsinaissuomalaisissa komppanioissa 130 rakuunaa ja 221 hevosta, satakuntalaisissa komppanioissa
84 rakuunaa ja 102 hevosta. Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin ensimmäinen pääkatselmus sodan jälkeen pidettiin Lohjalla
syyskuussa 1767. Silloin täyttämättömiä vakansseja oli 132 rakuunaa ja
190 hevosta.51
Päällystö varmasti oppi sotaretkellä jotakin taktisessa mielessä. Keveys, joukkojen nopea liikuteltavuus, oli ajan sotilaallinen muotisana.
Pommerissa kunnostautuneesta Jacob Magnus Sprengtportenista tuli
Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin komentaja vuonna
1769. Hän sai tehtäväkseen perustaa joukon kevyitä rakuunoita, joiden
ytimeksi tuli 64 rakuunaa Pommerissa perustetuista husaarirykmenteistä. Tämä värvätty joukko sijoitettiin Porvooseen. Vanhoihin rykmentteihin ja niiden taktiikkaan Pommerin sodan vaikutukset näkyivät vasta pitemmän ajan kuluessa.52
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Finnish Cavalry in the Pomeranian War
Sweden’s involvement in the Seven Years’ War against Prussia in 1757–
1762 is known in Sweden and Finland as the Pomeranian War. The war
revealed cavalry to be the weakest link in the Swedish army despite the
fact that a need for light mobile units was recognized from the very beginning of the conflict. At the onset of hostilities, Sweden lacked these
troops, which hampered reconnaissance among other inconveniences.
Cavalry training in Sweden was not up to the standards of the day since
troops trained for close formation fighting only, while the Prussians
had highly trained and well-equipped hussar regiments to pit against
the Swedes.
Infantry units had already been sent to Pomerania during the first
year of the hostilities, but it was not until the final stages of the war that
the first dragoons arrived. Three generals held the post of commanderin-chief of the Swedish forces before the appointment to the post of
Lieutenant General Augustin Ehrensvärd, who, from June 16th, 1761,
onwards also commanded the Life-Guard Dragoon Regiment. He accepted the appointment on condition that the Swedish forces in
Pomerania be reinforced, which in 1761 led to the shipping to Pomerania of Finnish foot soldiers and cavalrymen from the Pori and Häme
infantry regiments, the Life-Guard Dragoon Regiment, and the Uusimaa Dragoon Regiment.
Ehrensvärd wanted a mobile force with good striking power composed of infantry and cavalry elements, and chose Jakob Magnus
Sprengtporten to command the unit. Soldiers from the Life-Guard
Dragoon Regiment and the Uusimaa and Häme Dragoons were also
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transferred to Sprengtporten’s Free Corps. Von Belling’s Prussian hussars gained fame in the war due to their mobility and hit-and-run tactics. To put an end to this continuous harassment, Ehrensvärd
launched an offensive in late 1761. Two thousand troops commanded
by Lieutenant Colonel Sprengtporten moved out of Tribsee on 22nd
December; the following day, they took the town of Malchin in a
frontal attack. However, a week later, Sprengtporten found himself encircled by superior Prussian forces, but held his stand in a stubborn defensive action until Ehrensvärd arrived on January 2nd, 1762. A series of
battles fought near Neu Kahlen led to the opening of a corridor that
Sprengtporten’s troops could use to pull out from the besieged town on
January 5th and 6th. This was the last event of major significance to the
Swedes during the war.
The Life-Guard Dragoon Regiment battalion dispatched to Pomerania was under the command of Major Carl Otto Yxkull. One half of the
nominal strength of each company of the battalion was sent to
Pomerania after a selection process. No horses were shipped to
Pomerania, and the horses left behind by the departing troopers were
bought by wealthy landowners for seventy silver dalers. Departure parades took place in Tenhola on September 19th and 21st, 1761, and were
followed by a one-week passage from the Hankoniemi peninsula to
Perdi on the Island of Rügen. Upon arrival in Pomerania, the dragoons
were given new mounts that the Crown had purchased between late
October and early November.
The average soldier sent to Pomerania was thirty-three years old and
had eleven years of service under his belt. The troopers left behind in
Finland were several years older on average and had a longer service
career behind them. Diseases turned out to be an enemy more dangerous than the opponent. The inspections of the companies of the LifeGuard Dragoon Regiment conducted after the campaign between
January and March 1763 led to the discharge of twenty-two dragoons
who had served in Pomerania. A total of 229 dragoons were found to
be in full health. More than one hundred Life-Guard dragoons perished in Pomerania while ten remained hospitalized in Stralsund.
Some of the discharged troopers were weak and died on the passage
home or upon their return. A look at the days of death indicates that
diseases ran rampant in the spring of 1762, during the early summer of
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the same year, and after the troopers’ return in August.
The Uusimaa and Häme Dragoon Regiment battalion in Pomerania
was commanded by Major Johan Reinhold Taube, who was promoted
lieutenant colonel on May 26th, 1762. The dragoons of two companies
were divided between other companies on arrival. The men of the
Raasepori Company were put under the command of the officers of the
Life-Guard Company. The dragoons of the Sääksmäki Company and
the Porvoo Company were assigned to the lieutenant colonel and major’s companies, respectively, while the Ala-Hollola Company’s troopers were incorporated into the Ylä-Hollola Company.
The Uusimaa and Häme Dragoons lost fewer men dead in Pomerania than the Life-Guard Dragoons did. The regiment was deployed to a
different area of operations and was billeted in facilities more conducive to good health than those given to the Life-Guard Dragoon Regiment. Not a single dragoon was killed in action, but at least one trooper was wounded at Malchin. The average age of the troopers in
Pomerania was approximately thirty-two years, which was ten years
lower than that of the men left behind. The difference in the length of
troopers’ service career was in the same class. When compared with the
members of the Life-Guard Dragoon Regiment, the respective average
figures of troopers dispatched to Pomerania are approximately one
year lower; however, the average age of the regiment’s men who stayed
at home was around two years higher, and their service career was also
two years longer. The latter group included a markedly high percentage
of men who were of a mature age – many had passed the 50-year mark
and had more than thirty years service.
Two Finnish cavalry battalions each consisting of five hundred men
were sent to Pomerania. Of this number, around one hundred served in
staff and command positions, and approximately 150 worked on the
supply trains. Volunteers from both battalions were involved in the
fighting of late 1761 and early 1762. The battalions, which would have
played a role in the conflict had it only continued, returned home having lost more than two hundred of their number. They sailed to
Pomerania without their mounts, yet returned with over six hundred
horses, one third of which were mares. It is possible that some of these
mares gave birth to colts sired by »Finnish» stallions, which in turn may
have had an effect on the future generations of Finnish riding horses.

F I N N I S H C AVA L R Y I N T H E P O M E R A N I A N W A R
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The campaign taught commanding officers a tactical lesson of a
kind. Highly mobile light cavalry units were the catchword of the day
in military circles. Sprengtporten, who had gained fame in Pomerania,
was given command of the Uusimaa and Häme Dragoon Regiment in
1769. He was told to form a light dragoon unit around the core of sixty-four troopers from the hussar regiments that had been stood up in
Pomerania. This outfit composed of enlisted men was stationed in Porvoo. The lessons of the Pomeranian War took a longer time to lead to
the revision of the tactics of the old regiments.
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AINO SARJE
(s. 1950), filosofian tohtori, valtiotieteiden tohtori. Sarje on 2000-luvun alusta
lähtien tutkinut Suomen voimistelukulttuurin historiaa vapaana tutkijana ja
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksen tutkijatohtorina. Hän on
julkaissut 1800-luvun voimistelukulttuuria käsitteleviä artikkeleita, muun
muassa Viktor Heikel oli myös innovatiivinen kotivoimistelun kehittäjä
(Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2010) ja Telinevoimistelun
varhaisvaiheet suomalaisissa voimisteluohjeistoissa (Liikunta ja tiede,
tutkimusnumero 2011).

1800-luku, suomalaisen sotilasvoimistelun
kultakausi
Jo 1700-luvulla sotilaalliset ruumiinharjoitukset, kuten miekkailu ja
ratsastus, olivat osa aatelisnuorukaisten kasvatusta. 1800-luvulla sotilasvoimistelu seurasi saksalaisen valistuksen ruumiinkulttuurin virtauksia. Ritarien sotilaallisia taitoja alettiin »kuivaharjoitella» voimistelemalla. Esimerkiksi ratsastukseen kytkeytyneistä voltage-harjoituksista
muotoutui telinevoimistelua, kun elävät hevoset korvattiin puuhevosilla. Miekkailuharjoitteista taas kehittyi voimistelun vapaaliikkeitä ja
marssiharjoituksista järjestysliikkeitä.
Suomalainen sotilasvoimistelu eli kultakauttaan 1800-luvun armeijalaitoksessa. Sotilasvoimistelun asemaa kuvastaa se, että voimistelu oli
Suomen kadettikoulussa ajoittain korkeatasoisempaa kuin silloisella
yliopiston voimistelulaitoksella. Kadettikoulusta valmistui kaikkiaan
vain tuhatkunta upseeria sen kahdeksankymmentä vuotta kestäneen
toiminnan aikana, ja näin ollen sotilasvoimistelu kuului lähinnä yläluokkaisten nuorukaisten elämänmuotoon. Sotilasvoimistelun keskeinen vaikuttaja oli Viktor Heikel, joka on saanut kunnianimen »Suomen
voimistelun isä». Artikkelissa kuvataan sotilasvoimistelun taustaa ja
puitteita sekä millaisia ruumiillisia taitoja ja liikemateriaalia tuleville
upseereille ja rivisotilaille opetettiin 1800-luvulla.
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1700-luvun klassiset ruumiinharjoitukset

Suomalainen sotilasvoimistelu juontaa Ruotsi-Suomen valtakunnan
aatelissäädyn sotilaskasvatuksesta. Sotilasura mahdollisti aatelisnuorukaisille säädyn mukaisen yhteiskunnallisen aseman ja toimeentulon.
Tulevina upseereina ylimystönuorukaiset sitoutuivat tuomaan suvulleen ja säädylleen kunniaa ja mainetta sotakentiltä. Veren valtaan perustuva aristokraattinen kunnia merkitsi aseman korostamista, maineen vaalimista ja arvokasta käytöstä. Toimissaan aatelismiehen tuli olla ritarillinen, toisin sanoen hänen tuli suojella heikkoja, puhua totta ja
avustaa vaaratilanteisiin joutuneita.1 Tämä kaikki edellytti säädynmukaista uljasta ryhtiä, hyvää ruumiillista kuntoa ja erilaisia ruumiillisia
taitoja, joita pyrittiin aatelisnuorukaisille kehittämään klassisilla ruumiinharjoituksilla.
Brahenlinna oli varhaisin sotilasvoimistelun tyyssija Suomessa.
1700-luvun loppupuolella Savon prikaatin komentaja, eversti Yrjö
Maunu Sprengtporten perusti Ristiinan pitäjään Brahenlinnan savolaisten aatelisnuorukaisten kasvatusta varten. Jo Brahenlinnassa arvellaan harrastetun sotilaallisina ruumiinharjoituksina miekkailua ja ratsastusta. Vuonna 1778 Brahenlinnan viralliseksi seuraajaksi perustettiin Haapaniemen sotakoulu, niin ikään Sprengtportenin aloitteesta ja
kuningas Kustaa III:n päätöksellä. Kymmenen vuotta toiminut koulu
oli alallaan ensimmäinen koko Ruotsi-Suomen valtakunnassa. Kokeiluluontoisuudestaan ja vapaamuotoisuudestaan huolimatta Haapaniemen sotakoulun upseerikasvatuksen merkitys oli varsin huomattava,
sillä monet kadetit tulivat olemaan tärkeitä autonomian ajan Suomen
olojen järjestämisessä. Haapaniemen oppilaista tuli muun muassa kolme hallituksen jäsentä, kolme maaherraa ja joitakin valtioneuvoksia.2
Sprengtportenin näkemykset olivat uusia, ja näin ollen myös sotakoulun opetussuunnitelmat ja -menetelmät olivat monessa suhteessa
Ruotsi-Suomen silloisen triviaalikoulun edellä. Opetukseen kuului
muun muassa klassisia ruumiinharjoituksia, jotka oletettavasti muistuttivat ruotsalaisen ylhäisöaateliston poikien ritarikasvatusta. Koulun
kuninkaallisessa ohjesäännössä määrättiin tarkoin, että ruumiinharjoituksissa erityisen etevien nuorukaisten tuli saada harrastaa nimenomaan niitä. Koulussa oli vain 16 oppilasta. Neljä vuotta kestävä koulutus aloitettiin 13–15 vuoden ikäisenä. Koko koulutuksessa liikuntaa oli
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yhteensä 18 viikkotuntia, josta miekkailun osalle lankesi suurin osa.
Vuoden 1785 ohjesääntöön perustuvan lukujärjestyksen mukaan tanssia opetettiin ensimmäisellä ja toisella luokalla kaksi viikkotuntia, ratsastusta kolmella ylimmällä luokalla niin ikään kaksi viikkotuntia.
Koulun opettajista ratsastusta opetti tallimestari, miekkailua ranskan
kielen opettaja ja tanssia yleensä joku siviili. Lisäksi opetettiin seuraelämässä vaadittavia tapoja ja maailmanmiehelle vanhastaan kuuluvia taitoja. Marssimista harjoiteltiin niin sodankäyntiä kuin ritarien kuninkaallisia sotilasparaateja varten.3
Vuoden 1808 sodan alkaessa koulun alue julistettiin puolueettomaksi kenraali Tutskovin kanssa tehdyllä sopimuksella, ja koulu säilyi tuholta. Vuonna 1812 sodan jälkeen 34 Haapaniemen entistä oppilasta
astui uuteen Suomen sotaväkeen. Ruotsin vallan aikuinen ruotujakolaitokseen perustunut armeija supistettiin 3 000 sotilaaseen, joiden ohella
maassa oli venäläisiä joukkoja. Haapaniemen sotakoulun toiminta sai
kuitenkin jatkua, mutta suoraan Venäjän keisarin alaisena Suomen topografikuntana johtajanaan everstiluutnantti O. K. von Fieandt. Toiminnan syyksi esitettiin Itä-Suomen topografisen tutkimuksen keskeneräisyys, ja tarkoituksena oli valmistaa uusi yleiskartta. Vuodesta 1816
Haapaniemen topografikunta muutettiin taas upseereja valmistavaksi
sotakouluksi, mutta sellaisena se ei ehtinyt pitkään toimia, sillä suurin
osa rakennuksista paloi jo vuonna 1818.4

Suomen Kadettikoulu

Vuonna 1821 sotakoulu siirrettiin poliittisista syistä Haminaan, jossa se
aloitti toimintansa Suomen kadettikoulu -nimisenä. Yhdeksänkymmenen oppilaan koulu oli kuusiluokkainen, ja aloitettiin yleensä 13–15vuotiaana. Vuonna 1832 kouluun perustettiin uusi valmistava luokka ja
oppilasmäärä korotettiin 120:ksi. Kyseessä oli siis Suomen oloissa suuri
oppilaitos. Muutoksista huolimatta koulu säilytti aristokraattisen luonteensa. Kouluun otettiin vuosittain vajaa parikymmentä uutta oppilasta, mutta vain aristokratian piiristä. Esimerkiksi vuoden 1845 ohjesääntö määräsi, että ainoastaan ylimpiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien perheiden pojat saivat opiskella Suomen kadettikoulussa. Varallisuus sinänsä ei ollut eliittiin kuulumisen määrittäjä, vaan sopiva suku-
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taulu ja verkosto. Näille nuorukaisille oleellista oli oppia säädynmukaiset käytös- ja seurustelutavat sekä sivistys. Valtaosa kadettikoulun käyneistä palveli Suomeen perustetuissa värvätyissä joukko-osastoissa.
Moni koulusta valmistunut upseeri teki näyttävän uran myös Venäjän
armeijassa ja saattoi yletä aina kenraalin arvoon asti.5
Suomen kadettikoulun ensimmäinen johtaja, everstiluutnantti
O. K. von Fieandt oli voimistelun ystävä. Heti alusta pitäen hän esitti
voimistelu-oppiaineen kannalta kauaskantoisia näkemyksiä ja korosti
voimistelun ja yleensäkin liikunnan merkitystä kasvatuskeinona. von
Fieandt kysyi, miksi voimistelu ja ruumiinharjoitukset olivat pannaan
julistetut kasvatuslaitoksissamme. Hänen mielestään viattomia, mutta
hyödyllisiä ajanvietteitä tuli etsiä kaikella tarmokkuudella sekä vapaaajaksi että huolettomiksi seuraleikeiksi. Hän piti etenkin voimistelua
mainiona vapaa-ajan viettotapana, koska se vahvisti terveyttä, kehitti
ruumiinhallintaa sekä antoi energiaa niin ruumiille kuin sielulle. Urheiluhistorioitsija Klaus U. Suomelan mukaan von Fieandtin näkemykset merkitsivät voimistelun lopullista läpimurtoa armeijalaitoksessa.6
Jo muutaman vuoden kuluttua liikunnanopetusta lisättiin kadettikoulussa. Neljännen luokan ohjelmaan määrättiin miekkailua neljä
tuntia viikossa entisen kahden viikkotunnin sijaan sekä kolmannen ja
neljännen luokan oppilaille ratsastusta pari tuntia päivittäin. Kadettikoulun miekkailumestari opetti myös vieraita kieliä ja ratsastusta sekä
piti sulkeisharjoituksia. Myös tanssilla oli tärkeä sija upseerille välttämättömänä pidetyn joustavan esiintymisen ja seurustelutaidon kehittämisessä. Liikunta ei saanut rajoittua vain oppitunteihin, vaan ryhdikkään elämänasenteen kehittämiseksi myös vapaa-aika oli käytettävä aktiiviseen toimintaan, kuten juoksuleikkeihin, kädenvääntöön ja käsikapulaan, kohtuullisten painojen nostoon ja kantamiseen, metsästykseen
ja ampumiseen sekä hiihtämiseen ja luisteluun. Kadetit harrastivat
myös kaikenlaisia pelejä, joiden tarkoituksena huvin ohella oli ruumiillisen kunnon ja kekseliäisyyden kehittäminen.7
Käännekohtana oli vuosi 1839. Tuolloin voimistelu otettiin virallisesti kadettien koulutusohjelmaan. Voimistelu seurasi saksalaisen valistuksen ruumiinkulttuurin filantrooppisia virtauksia, ja tavoitteeksi asetettiin kehittää nuorukaisille uljas ryhti ja voimakas ruumis, joiden katsottiin kuvastavan jaloa luonnetta ja moraalista rohkeutta. J. C. F. GutsMuths (1759–1839) oli esitellyt voimistelujärjestelmän perustavanlaa-
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tuisessa teoksessaan Gümnastik für die Jugend jo vuonna 1793, mutta
järjestelmä oli asettunut lopulliseen muotoonsa vasta 1820-luvulla. Järjestelmässä yhdistyi kolme perinnettä: aristokraattiset ja pedagogiset
pelit, antiikin ruumiinharjoitukset ja pentathlon sekä aristokraattiset ja
akateemiset miekkailun, ratsastuksen ja tanssimisen perinteet.8 GutsMuthsin seuravoimistelu soveltui hyvin myös sotilasvoimisteluksi. Samana vuonna kadettikoulun liikunnanopettajavoimia lisättiin. Voimistelunopettajaksi nimitettiin Svante Gallenius ja tanssinopettajaksi ruotsalainen balettimestari.9
Gallenius oli toiminut voimistelunopettajana Helsingin lyseossa ja
Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella ja oli pitänyt jonkinlaista voimistelulaitosta Vaasassa. Galleniuksen innostus ja kokemus loivat kadettikoulun voimistelunopetukseen kokonaan uuden hengen. Vaikka
hänen opetusaineensa oli koulussa lapsipuolen asemassa, hänen tarmokas työnsä sai tunnustusta hyvinkin korkealta taholta. Jo vuoden 1842
koulutarkastuksen yhteydessä kruununperillinen Aleksanteri oli kiittänyt oppilaiden voimistelunäytöstä. Edelleen 1860-luvulla Venäjän sotilasoppilaitoksien korkein johtaja Mikael Nikolajewits oli ylistänyt koulun voimistelunopetuksen tasoa. Niinpä Galleniukselle myönnettiin
hovineuvoksen arvo. Suomelan arvion mukaan voimistelu oli tuolloin
kadettikoulussa korkeatasoisempaa kuin silloisella yliopiston voimistelulaitoksella.10

Voimistelijoiden piiri laajenee

Sotilasvoimistelusta pääsivät osalliseksi muutkin kuin aatelisnuorukaiset 1800-luvun puolivälin jälkeen. Vuodesta 1863 kadettikoulun pääsyvaatimuksia muutettiin niin, että syntyperästä tai isän ammatista riippumatta kuka hyvänsä 12 vuotta täyttänyt hyvämaineinen nuorukainen saattoi päästä koulun oppilaaksi.11 Käytännössä uudistus vaikutti
hyvin vähän oppilaskunnan rakenteeseen.
Sen sijaan vuoden 1879 asevelvollisuuslaki vaikutti oleellisella tavalla
sotilasvoimistelun kehitykseen. Vuoden 1879 lakia oli valmisteltu pitkään. Poliittisen keskustelun aiheina olivat olleet puolustuksen tehokkuuden suhde sen kustannuksiin sekä varusmiesten ja kantajoukkojen
määrät ja suhteelliset osuudet. Fennomaanit olivat alkaneet puoltaa
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yleistä asevelvollisuutta. He olettivat yleisen asevelvollisuuden luoneen
Preussin mahdin ja auttavan myös Suomea itsenäistymisessä. Säätyjen
kannaksi muodostui näkemys, jonka mukaan yleisen asevelvollisuuden
perusperiaate, isänmaan puolustaminen oli jokaisen kansalaisen velvollisuus.12
Uusi asevelvollisuuslaki koski kaikkia 20–40 vuoden ikäisiä miehiä.
Periaatteessa jokaisen puolustuskykyisen miehen tuli voida vaaran
uhatessa astua isänmaan palvelukseen. Käytännössä kutsunnoissa vakinaiseen väkeen arvottiin vain 10 prosenttia ikäluokasta, ja pääosa ikäluokasta jäi reserviläisiksi. Suomalaiset joukot muodostivat ainoastaan
ratsu- ja jalkaväkeä, joissa vakinaisesti aseissa oli 4 000 ja reservissä
12 000 miestä. Arpa ratkaisi, millä tavoin kukin palveluksensa suoritti.
Vakinaisten asepalvelus oli kolmivuotinen, mutta kansakoulun käyneet
pääsivät kahdella ja ylioppilaat yhdellä vuodella. Reserviläisten koulutus oli vain 90 vuorokautta kolmen vuoden aikana. Suomettarelaisten
mielestä armeija toimi maalle myös poliittisena kansakouluna ja edisti
kansallisen ideologian juurtumista. Tämän mahdollisti se, että Suomen
kadettikoulun henki oli vankasti isänmaallinen ja kansallinen keisaria
kohtaan osoitetusta lojaalisuudesta huolimatta. Koulun henkilökuntaan kuului vain Suomen kansalaisia, mikä antoi sotaväelle sen suomalaiskansallisen luonteen. Asevelvollisuusajan koulutus näkyikin sittemmin miesten asennoitumisessa heidän loppuelämänsä ajan.13

Viktor Heikel sotilasvoimistelun kehittäjänä

Heti uuden asevelvollisuuslain tultua voimaan armeijan johdossa kiinnitettiin huomiota asevelvollisten ruumiilliseen kasvatukseen. Suometarlaiset propagoivat koko kansan ruumiinkulttuurin merkitystä. Heistä oli väärin pitää voimistelua vain herrojen huvina, koska heistä voimistelu on ruumiillisesti ja henkisesti yhtä tärkeää koko kansalle.14
Myös Suomen johtava voimisteluteoreetikko Viktor Heikel (1842–
1927) piti voimistelua erinomaisena sotamiesten kasvatuskeinona. Heikel oli tutustunut monipuolisesti aikansa voimisteluun lukuisilla ulkomaille suuntautuneilla opintomatkoillaan. Näin ollen hän oli itseoikeutettu myös suomalaisen sotilasvoimistelun kehittäjäksi. Heikel sai Gustaf Adolf Gripenbergin (myöhemmin everstiluutnantti ja vt. esikunta-
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päällikkö) kanssa tehtäväkseen sotilasvoimistelun käsikirjan laatimisen.
Vuonna 1881 Neuvoja sotavoimistelussa ilmestyi sekä suomen- että
ruotsinkielisenä. Oppaassa ei mainita, kuka oli suomentaja, mutta tämä
on antanut huomattavan panoksen suomalaisen sotilasvoimistelun kehittämiseen keksimällä ruotsinkielisille voimistelutermeille suomenkielisiä vastineita, kuten koukkuriipunta, läpikäynti ja uhkariippu.
Neuvoja sotavoimistelussa -oppaan ajatukset voimistelun tarkoituksesta muistuttivat Heikelin vuonna 1874 poikien kouluvoimistelun
käyttöön laatiman Praktiskhandbok i skolgymnastik för gossar -oppaan
päämääriä. Heikelin suunnittelema sotilasvoimistelu oli siis samankaltaista kuin tuon ajan poikakoulujen voimistelu, niin sanottu terves-voimistelu. Neuvoja sotavoimistelussa -oppaan johdannossa voimistelun
tehtäväksi asetettiin kasvattaa »sielun valtiutta ruumiin ja etenkin liikuntaelimien ylitse ja siten kehittää useita sielun ja ruumiin ominaisuuksia, jotka varsinkin sotilaalle ovat tärkeitä». Niitä Heikelin mielestä
olivat »väkevät kädet vakaasti pitääkseen asetta ampuessaan, vahvat jalat ja hyvät keuhkot voidakseen käydä pitkiä matkoja, vahva selkä kantaakseen asetta ja sälytystä, hyvä vatsa ja iloinen mieli, voidakseen kestää vaivoja ja kieltäymyksiä sekä vahvat hermot ja vääjäämätön urhoollisuus uhalla kohdatakseen vaaroja ja kuolemaa». Kirjassa vakuutettiin
melkein ylisanoin, että voimistelun avulla tämä kaikki on mahdollista.
Näillä harjoituksilla lihakset, luut, aivot ja hermot vahvistuisivat ja virkistyisivät, hengitys tulisi voimakkaammaksi, ruuansulatus ja verenkierto paranisivat ja ruumiinlämpö kohoaisi sekä liiallinen rasva, neste
ja siitoshalu vähenisivät. Tosin oppaan mukaan näiden hyvien vaikutusten syntyminen edellytti riittävää lepoa ja ravintoa, raitista ilmaa ja
auringonvaloa sekä puhtautta ja kohtuullisuutta. Sotilaspalvelus oli siis
kaikinpuolista terveellisen elämäntavan harjoittelua.15
Urakka on ollut suuri. Nimittäin myös reserviläisten ohjesääntöön
sisällytettiin määräyksiä voimistelusta, jota tuli olla kuusi viikkotuntia
kahdeksan viikon aikana. Yleisesti oltiin sillä kannalla, että Suomen
kansa on luonnostaan hidasta ja saamatonta. Rahvas oli tottumaton
liikkumaan yhtäaikaisesti ja ryhmässä. Harjaantumattomille alokkaille
oli vaativaa jo se, että kaikki ne ruumiinosat, jotka eivät ottaneet osaa
liikkeeseen, tuli pitää perusasennossa.16
Heikel näyttää kuitenkin olleen tyytyväinen voimistelun vaikutuksiin sotilaskasvatuksessa, sillä hän kirjoitti: »Kuka tahansa voi havaita
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jossain määrin mitenkä jo yksivuotinen sotapalvelus voi luoda kalpeasta, untelosta, saamattomasta, kyssäniskaisesta maalaisrengistä, jonka
käynti on laahustavaa, terveen, uljaan, hyväryhtisen, reipaskäänteisen ja
-käyntisen, sanavalmiin ja henkisesti vilkkaan sotamiehen. Kaikki hyvän sotilaallisen (voimistelullisen) kasvatuksen arvokkaita hedelmiä.»
Ja jos sotamiehen ei näitä uusia »ruumiin- ja sielun-voimiaan tarvitsisikaan käyttää sodan verikentällä, voi hän viedä ne, hyvänä saaliina palvelusajalta kotiin rauhantoimiin käytettäväksi. Siten ei hänen voimistelunsa ole missään tapauksessa hukkaan mennyt, vaan tulee aina tavalla
taikka toisella isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.»17

Voimisteluharjoituksien yleisiä ohjeita

Heikelin voimistelu oli hauskaa, kokonaisvaltaista ja monipuolista rytmillistä liikuntaa. Heikel korosti, että »voimistelua on harjoitettava innolla ja halukkaasti, ei niin kuin raskasta ikävää työtä». Tästä syystä
opettajan tuli olla ankaruuden ohella »ystävällinen, ilahuttava, jopa pilansekainenkin, jotta ilo ja hupaisuus vallitsisivat miehistössä», sillä
»silloin on voimistelun hyvä vaikutus kaksinkertainen». Lisäksi Heikel
opasti, että »voimistelemaan ei saa ruveta ennenkun kaksi tuntia on
kulunut siitä, jolloin ruu’alta päästiin». Uutta oli voimistella erityisessä
saksalaisen mallin mukaisessa asussa eikä univormussa, kuten Ruotsissa oli käytäntö. Voimistelupukuna oli löysä pitkähihainen paita, pitkät
pellavahousut ja kireä vyö. Puvun tuli olla niin kepeän ja luontevan, ettei se ehkäissyt ruumiinliikkeitä tai kiristänyt kaulasta, rinnasta tai vyötäisiltä ja näin estänyt hengitystä, verenkiertoa tai ruuansulatusta. Lakkia ei sopinut käyttää sisätiloissa ja saappaat tuli korvata kengillä, jotka
olivat tosin huomattavan korkeakantaiset.18
Vaikka liikkeet tuli tehdä »täysin voimin ja niin hyvin kuin jäsenet
sietävät», ne tuli suorittaa myös fysiologisesti oikein. Jokainen liike tehtiin yhtä monesti vasemmalle kuin oikealle, jotta ruumis olisi kehittynyt tasapuolisesti. Heikel ymmärsi, että maatyöläiset olivat jäykkiä ja
kömpelöitä, ja korosti, että liikkeiden muodon tarkkuus, toiminnan
jäntevyys ja tahdissa liikkuminen saavutetaan vähitellen, eikä niitä pitänyt vaatia heti. Opettajille Heikel antoi tarkat ohjeet siitä, kuinka alokkaita tuli ohjata. Harjoittelussa tuli ottaa huomioon alokkaiden taito-
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ja kuntotaso. Harjaantumattomat ja pidemmän aikaa harjoittelematta
olleet saivat aloittaa helpoista ja kevyistä liikkeistä, joita vaikeutettiin
vasta vähitellen. Opettaja ei saanut missään tapauksessa koskea sotilaaseen, vielä vähemmän pakottaa tätä tekemään jotain liikettä, johon
miehellä ei ollut halua tai voimia. Vaikeita telineliikkeitä harjoiteltaessa
opettajan tuli olla joko itse valmis auttamaan tai käskeä tehtävään pari
luottomiestä voimistelijoiden joukosta. Telinevoimistelussa tuli edetä
hitaasti ja telineitä sai korottaa vasta sitten, kun useimmat osastosta
suorittivat kyseisen liikkeen helposti entisellä korkeudella. Tarkasti oli
myös huolehdittava, etteivät telineiden puutteet tai niiden kiinnitykset
aiheuttaneet onnettomuuksia.19
GutsMuthsin tapaan Heikel halusi voimistelulla kehittää nuorukaisten ryhtiä. Hänen mielestään voimistelun päätavoite oli rinnan laajentuminen ja syvään hengittämiseen tottuminen. Tästä syystä ohjelmat
aloitettiin aina hengitysliikkeellä ja muutoinkin miehiä muistutettiin
vapaasta hengittämisestä voimistelemisen aikaan. Sotilaiden ryhtiä kehitettiin erilaisilla rintakehän liikkeillä ja yläselän kohotuksilla. Voimistelulla lisättiin myös ruumiin voimaa ja kestävyyttä sekä monipuolista
hallintaa, kuten notkeutta ja nopeutta sekä taitavuutta päästä kaikenlaisten esteiden yli.

Voimistelutunnin kulku

Neuvoja sotavoimistelussa sisälsi kymmenen hauskaa ja monipuolista
ohjelmarunkoa, joita kutakin tuli harjoitella kolmesta kuuteen oppituntia yhä »suuremmalla tarkkuudella ja voimalla». Ohjelmat koostuivat järjestys-, vapaa- ja telineliikkeistä sekä leikeistä ja peleistä. Voimisteluun luettiin lisäksi sellaisia liikkeitä, joita oli mahdollista tehdä luistellessa, hiihtäessä, soutaessa, uidessa tai ratsastaessa.
Ohjelmissa oli kaksitoista liikettä, ja niiden välissä komennettiin lepo. Ensimmäisessä harjoituksessa suoritettiin kustakin osasta vain nimiliike, mutta harjaantumisen myötä liikkeitä vaikeutettiin. Ohjelmat
olivat siis lopulta aika pitkiä ja vaihtelevia vaikkakin motorisesti yksinkertaisia. Jotta voimistelijoiden mielenkiinto olisi säilynyt samassa ohjelmassa heidän edistyttyäänkin, liikkumista saatettiin vaikeuttaa nopeuttamalla tai muutoin muuttamalla sen rytmiä. Voimistelutunnin
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yksityiskohdista saa käsitystä oheisesta malliohjelmasta.
Voimistelutunti aloitettiin järjestysliikkeillä. Niillä harjoiteltiin liikkumista joukkona erilaisissa muodostelmissa. Heikelin mielestä ne olivat »harjoituksia enemmän aivoille kuin lihaksille ja totuttavat tarkkaavaisuuteen, järjestykseen, tahtiin ja ryhtiin». Perusasento oli järjestysliikkeistä tärkein, ja siitä aloitettiin myös itse voimisteluohjelma (ks.
kuvat 1 ja 2, seuraava aukeama). Muita järjestysliikkeitä olivat rivin
avaaminen, käännökset, pyörähdykset, asennonvaihdot sekä käynti rivissä ja jonossa. Aluksi opettaja luki tahtia ja lisäksi taputti. Tavoitteena
kuitenkin oli, että miehet oppisivat itse tunnistamaan tahdin mielessään ja ryhmä liikkuisi yhtäaikaisesti ilman opettajan tukea. Heikel
neuvoi opettajaa, ettei komentaessa pitänyt »huutaa tai lausua kovemmin kuin, että joka mies voi sen kuulla, jos hän on tarkkaavainen».20
Toiseksi annettiin harjoitusta »käsien taivutus- ja ojennus-lihaksille,
vatsa- ja selkälihaksille sekä jalkalihaksille». Vapaaliikkeillä vähennettiin ruumiin kankeutta ja jäykkyyttä ja kehitettiin ruumiin hallintaa eri
asennoissa. Vapaaliikejakso aloitettiin rauhallisesti verrytellen ensimmäisen neljän liikkeen ajan ja sitten vähitellen yhä voimakkaammilla
liikkeillä nostettiin pulssia. Liikkeitä vaikeutettiin kuormittamalla kädet painoilla, rautasauvoilla tai aseilla. Lopulta ne suoritettiin käyden,
hypäten tai juosten.21
Kolmantena seurasi kahta lajia telineliikkeitä, joiden tarkoituksena
oli kehittää voimaa, notkeutta ja rohkeutta sekä taitavuutta suoriutua
erilaisista esteistä. Heikel esitteli oppaassa yhteensä yli kaksi ja puolisataa erilaista telineliikettä. Itse telineitäkin oli hyvin monenlaisia: pystysuorat, kaltevat ja vaakasuorat tikapuut, kohontapuu, puomi, plintti,
satula, rekki, nojapuut sekä tanko ja köydet, rynnäkkösilta ja korkeushyppytelineet. Hyppyjä harjoiteltiin paljon, ja niitä tehtiin eteen, sivulle
ja kääntäen permannolla, telineiden yli, telineitä pitkin tai telineiltä
alas. Heikelin suosittelemat telineliikkeet olivat aika yksinkertaisia, sillä
hänen mielestään ei ollut »ensinkään tarpeen tavoitella semmoisia niskaa taittavia taide-liikkeitä, joita akrobatit (voimistelunäyttelijät) tavallisesti ylös-alaisin kääntyneinä tai muissa luonnottomissa asennoissa
näyttelevät». Heikelin mielestä telineliikkeet olivat »yleensä sangen väsyttäviä ja voivat houkutella liiallisiin ponnistuksiin», ja siksi niiden jälkeen tuli suorittaa jalkaliikkeitä, kuten hyppyjä, käyntiä varpailla tai
viippailua.22
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Voimisteluun kuului myös pelejä ja leikkejä. Niiden tarkoituksena
oli »luoda leikkisää, elämänhaluista mieltä ja sieluin valppautta sekä totuttaa vapaaehtoiseen lailliseen järjestykseen ja sävyisyyteen toverien
seurassa». Tunti lopetettiin rauhoittavilla liikkeillä, jotka olivat yleensä
helppoja jalkaliikkeitä, kuten käyntiä, viippailua tai jalka-asentoja.23

Malliohjelma

1. Perusasento, jossa tehdään hengitysliike varpaille nousten (10 toistoa) (kuvat 1 ja 2).
Vapaaliikkeet
2. Käsien ojennus ylös ja vienti eteen varpaille nousten. Tehdään hitaasti, syvään hengittäen (kuva 3).
3. Pään kierto, tahdissa.
4. Jalan ojennus. Tehdään tahdissa eteen, sivulle ja taakse (4 toistoa)
(kuva 4).
5. Varpaille nousu ja polvien koukistus. Tehdään nopeasti tahdissa,
eteen, sivulle ja taakse (6 toistoa) (kuvat 5 ja 6).
6. Polven nosto eteen ja jalan nosto taakse vuorotellen kummallakin
jalalla. Tehdään nopeasti (kuva 7).
7. Vartalon kierto ja sivutaivutus. Tehdään hitaasti molempiin suuntiin (kuvat 8, 9 ja 10).
8. Punnerrusta erisivuisessa kädennostossa ja jalannostossa (kuvat 11
ja 12).
9. Paikallaan hyppelyjä yhdellä jalalla. Tehdään ripeästi tahdissa, ensin
vaihtamatta, sitten vuorotellen vasemmalla ja oikealla jalalla 5 hyppyä kerrallaan vaihtaen.
Telineliikkeet
10. Kiipeäminen salkoa pitkin (kuva 13).
11. Vapaahyppy vauhdilla nauhan, rekin tai plintin yli.
Rauhoittavat liikkeet
12. Käyntiä varpailla takaperin.
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Perusasennossa jalkaterät olivat suorassa
kulmassa ja selkä, kädet ja jalat hyvin
ojennettuina. Olkapäät olivat taakse ja
alas vedettyinä ja rintakehä voimakkaasti
avattuna. Jännittyneestä asennosta
huolimatta hengityksen tuli kulkea
vapaasti.

1

2

In the standing fundamental position, the
feet are at right angles to one another, the
trunk is held erect, and the arms and legs
are fully extended. The shoulders are
lowered and drawn back with the chest
opened wide. Despite this tensioned
position, breathing had to be effortless.

Käsien ojennus ylös ja vienti eteen
varpaille nousten tapahtui perusasennossa
kantapäät yhdessä ja ruumis hyvin
ojennettuna.
Arms swing up and forward with heels
raised was done in the fundamental
position with the heels pressed together
and trunk erect.

3

5
4
Jalan ojennus. Tehdään
tahdissa eteen, sivulle
ja taakse.
Leg stretch alternating
between forward,
sideways, and aft.

84

6

Verryttelyyn kuului varpaille nousu ja
polvien koukistus eri asennoissa. Lihasten
lämmittelyn lisäksi nämä ovat tehokkaasti
tasapainoa harjoittavia liikkeitä.
Warm-up included heel raise and knee
bend in different postures. In addition to
warming up muscles, these exercises are
highly effective ways of exercising balance.
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Polven nosto eteen ja jalan nosto taakse.
Liikkeeseen saatettiin lisätä erilaisia käsien
vientejä.
Knee lift forward and leg lift backwards.
This exercise could be augmented by
various arm swings.

7

8

9

10
Vartalon kierto haara-asennossa kädet
lanteilla ja lopuksi sivutaivutus kädet
ylös nostettuina. Harjoite on tuttu
nykyisestäkin miesten kuntovoimistelusta.
Trunk twist with legs outstretched and
hands resting on hips, followed by side
stretch with arms raised. This exercise is a
common element in present-day men’s
workout routines.

11
Punnerrusta erisivuisessa kädennostossa
ja jalannostossa. Harjoite on tuttu
nykyisestäkin miesten kuntovoimistelusta.

12

Push-ups combined with asymmetric
arm swings and leg lifts. This exercise is
also a common element in present-day
men’s workout routines.
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Heikelin panos sotilasvoimisteluun
jatkui

Suomen sotaväkeä ruvettiin pitämään
1880-luvulla kansallisena vertauskuvana, jolla pyrittiin kohentamaan Suomen asemaa erillisenä kokonaisuutena
Venäjän keisarikunnassa. Sotilasmarssien tehtävänä oli esitellä sotaväkeä
kansalaisille ja vakiinnuttaa armeija
suomalaiskansallisena
instituutiona
13
näiden mielessä. Kenraalikuvernöörinä
Kiipeäminen salkoa pitkin.
toiminut kenraali Heider otti käyttöön
Voimakkaita käsilihaksia
kolmesta kahdeksaan päivään kestävät
vaativa harjoite.
kenttämarssit, joita harjoiteltiin säänPole-climbing is an exercise
nöllisesti. Marssiminen saattoi olla rasthat requires strong arm
muscles.
kasta, mikä antoi Heikelille aihetta paneutua keinoihin, joilla sotilaiden ruumiillista väsymystä voitaisiin lievittää.
Vuonna 1887 Heikel kirjoitti aiheesta Finsk Militär Tidskrift -lehdessä. Hän kehotti artikkelissaan käyttämään sotilasmarssien lomassa yksinkertaista hierontaa väsymysaineiden poistamiseksi kudoksista. Tämä tepsivä keino oli hänen sanojensa mukaan vuosituhansia vanha sekä kokeiltu jo vanhassa Kiinassa ja Intiassa ja meidänkin maassamme.
Heikel oli varmaan yllättynyt, kun hänen kirjoituksensa aiheutti vastaväitteen sotilaslääkäri L. Krohnin taholta. Tämä ihmetteli hieromataidon opettamista sotilaille. Vastineessaan Heikel sanoi erehtyneensä
käyttämään sanaa »hieronta», sillä hän oli tarkoittanut aivan yksikertaisia käsiotteita lihaksista, tosin otteita, joilla oli sama teho kuin hieronnalla. Vastauksessaan tohtori Krohn edelleen luuli Heikelin tarkoittaneen oikeaa hierontaa. Krohnin mielestä hieronta aiheuttaisi kurin
höltymistä sotilaiden keskuudessa, näiden kun olisi riisuttava housunsakin hieronnan yhteydessä. Vastauksessaan Heikel selitti tarkoittaneensa sitä, että sotilaat marssilevon aikana istuen tai maaten aivan yksinkertaisesti suorittaisivat lihashakkausta nyrkeillään, mikä edistäisi
sotilaiden lihaksien verenkiertoa ja siten nopeammin poistaisi väsymystä.24 Käyty debatti kuvastaa hyvin Heikelin kiinnostusta sotilaslii-
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kuntaan, vaikkei hänen aloitteensa marssirasituksen helpottamiseksi
johtanutkaan uudistuksiin.
Heikel jatkoi 1890-luvulla työskentelyään sotilaiden liikunnan parissa. Tuolloin sotilasvoimistelun taso kohosi entisestään. Kaiken lisäksi
Suomen sotilaspiirin päällikkö kenraali Ramsay oli voimistelun ystävä.
Hän oli muun muassa vuonna 1894 Helsingissä järjestetyn Suomen
toisen yleisen voimistelujuhlan järjestelytoimikunnan kunniajäsen.
Näillä juhlilla eri pataljoonista koottu 180-miehinen voimistelujoukkue esitti lähinnä järjestysliikkeistä sekä käynti- ja marssiharjoituksista
koostuneen kenttäohjelman. Näytös sai paljon kiitosta.25 Vuodesta
1896 lähtien Ramsayn aloitteesta järjestettiin Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella erikoiskoulutusta Heikelin johdolla. Tarkoituksena
oli voimistelun- ja aseenkäytönohjaajien valmistus Suomen armeijan
joukko-osastoille. Kursseille komennettiin joka toinen vuosi kymmenen nuorta upseeria, joilla oli hyvät voimistelulliset taipumukset. Voimistelun lisäksi kursseilla perehdytettiin pisto- ja lyömämiekkailuun
sekä pistintaisteluun.
Sotilaskurssilaisten miekkailu- ja muita sotilaallisluontoisia harjoituksia johti tunnettu miekkailija, voimistelunopettajan tutkinnon suorittanut luutnantti Karl Björkstén. Sen sijaan teorialuennoille ja näytösharjoituksiin upseerit osallistuivat muiden voimistelulaitoksen opiskelijoiden joukossa. Voimistelukoulutuksen saaneilla upseereilla oli pataljoonaansa paluun jälkeen sotaväen voimistelun tasoon välitön parantava vaikutus. He toimivat aliupseerikoulutuksen voimistelunopettajina ja antoivat varusmiesten kouluttajina oleville upseereille kuukauden kurssin voimistelussa ja sen opettamisessa. Nämä upseerit olivat
harjaantuneet hoitamaan myös armeijalaitoksen miekkailuvälineitä ja
voimistelutelineitä sekä johtivat mahdollisuuksiensa mukaan upseerien
miekkailua.26

Klassinen sotilasvoimistelu hiipui

Jo muutaman vuoden kuluttua, 1900-luvun vaihteessa klassinen sotilasvoimistelu joutui kriisiin. Syitä oli monia. Ensinnäkin klassinen sotilasvoimistelu oli kuulunut suomalaisen sääty-yhteiskunnan yläluokkaisten upseerien pienen piirin elämänmuotoon. Työväenluokan ja ta-
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lonpoikaisnuorukaiset eivät tunteneet upseerinuraa omakseen, vaikka
jo vuonna 1888 kadettikoulussa oli ryhdytty noudattamaan uutta johtosääntöä ja muillekin kuin aatelin edustajille avautui mahdollisuuksia
päästä oppilaaksi. Kun 1900-luvun alussa aatelin julkinen yhteiskunnallinen vaikutus väheni, perinteinen upseerinura ei enää houkutellut
aatelisnuorukaisiakaan. Kaiken lisäksi Suomen kadettikoulun toiminta
Haminassa lopetettiin vuonna 1903 Nikolai II:n antaman asevelvollisuuslain perusteella. Sortokauden alettua kenraali Bobrikov oli esittänyt, että Suomen kadettikoulun sisäinen elämä ja traditiot olivat pääsyynä Suomen upseerikunnan epäluotettavuuteen ja sen väärään käsitykseen Suomen poliittisesta suhteesta Venäjän valtakuntaan. Koulun
tilille pantiin myös tosiasia, että monet sen kasvateista olivat asettuneet
vastustamaan venäläisten hallitustoimia Suomessa. Sotilasvoimistelun
hiipumisen kannalta kaikkein merkittävintä oli se, että sodankäynnin
tapa oli muuttunut oleellisesti. 1800-luvun loppupuolella kansallisten
liikkeiden kehittyminen oli vaikuttanut armeijalaitokseen koko Euroopassa. Yleisen asevelvollisuuden mahdollistamat suuret massa-armeijat
olivat entisiä armeijalaitoksia tehokkaampia ja halvempia. Klassiset taidot, kuten miekkailu ja ratsastus, eivät enää olleet oleellisia sodankäynnissä, ja vastaavasti niihin harjoittava klassinen voimistelu jätettiin pois
sotilaskasvatuksesta.27
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The 19th Century – Golden Era of Finnish
Military Gymnastics
Finnish military gymnastics had its heyday in the army of the 19th century when instruction in gymnastics and the skills of students at the
cadet school were of a standard unsurpassed even by the faculty of
gymnastics of the University of Finland in Helsinki. The article looks at
the background of military gymnastics and the circumstances under
which it evolved, and the nature of bodily skills and exercises that the
officer trainees and the rank and file were instructed in, in the 19th century.
Fencing, riding, and other physical exercises that had military applications used to be an inseparable part of the upbringing of young noblemen, The Brahelinna Castle, erected late in the 18th century, was the
cradle of military gymnastics in Finland. It was succeeded by the Haapaniemi Cadet School, where the weekly training syllabi could include
no less than eighteen hours of physical exercises consisting primarily of
fencing, riding, and dance, to which were added marching exercises for
war fighting purposes and as a practice for drills that officers would execute in royal parades for knighthood.
The school was allowed to remain open during the period of Finnish
autonomy in the 19th century; however, it was renamed the Topography
Corps of Finland and subordinated direct to the Czar. Political reasons
led to the school’s relocation to Hamina in 1821 where it was reorganized as the Finnish Cadet School and its capacity was increased significantly. Despite these changes, the school retained its aristocratic nature.
Its first commander, Lieutenant Colonel von Fieandt was a great friend
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to gymnastics. Immediately upon taking up command he envisioned
far-reaching schemes for gymnastic training and put an emphasis on
the role of physical exercise in general and gymnastics in particular as a
medium of education. Sports historian Kl. U. Suomela maintained that
von Fieandt’s ideas resulted in the final breakthrough of interest in
gymnastics in the army. The amount of physical exercise in the training
syllabi was increased within a matter of years with a turning point
coming in 1839 when gymnastics was officially added to cadets’ training syllabi and the number of physical exercise instructors was increased. Svante Gallenius was appointed as a gymnastics instructor
while a Swedish ballet master was chosen to the post of a dance instructor. Instruction in gymnastics followed the philanthropic trends adopted from the German culture that associated enlightenment with bodily
culture, supplemented by ideas promoted by GutsMuths. As a result,
voltige exercises done on horseback transformed into artistic gymnastics when the wooden horses replaced live mounts. Another transformation was the evolution of fencing and marching exercises into free
style exercises and choreographed exercises, respectively.
The Military Service Act of 1879 had an impact on the development
trends of military gymnastics. Even though the act was applicable to
the entire male population between 20 and 40 years of age only around
ten percent of each age group was selected for the regular army by
drawing lots while the majority remained in reserve. Finnish troopers
were assigned to cavalry and infantry units, whose strength was 4,000
men on active duty, while the number of reservists amounted to
12,000. As soon as the new act had become effective, high army commanders started paying attention to the trainees’ physical education.
Viktor Heikel, who was a driving force behind the evolution of gymnastics and was bestowed with the honorary title of »father of Finnish
gymnastics» was invited to show the way ahead for military gymnastics
and was, together with Gustaf Adolf Gripenberg, tasked to write a
manual on the topic. The resulting work, titled Neuvoja sotavoimistelussa (»Advice on War Gymnastics»), emerged from the printers in
1881 both as a Finnish and Swedish language edition.
Military gymnastics, as revised by Heikel, resembled gymnastics
taught in contemporary boys’ schools. It was comprehensive and
rhythmic all-round physical exercise, and it was fun. Heikel was firm in
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stating that »an individual should embark on gymnastic efforts with
keenness and enthusiasm, dispensing with a mindset that one has when
faced with a burdensome and dreary chore.» Even though exercises
should be carried out »making use of all available strength and taxing
limbs to their utmost limits» they should be conducted correctly from
a physiological point of view. Heikel realized that farm workers were by
nature stiff and clumsy, and the skills level and physical condition of
trainees had to be taken into consideration in training. Training syllabi
consisted of choreographed exercises, free style exercises, and artistic
gymnastics supplemented with various games. Exercises that could be
carried out on skis and skates, in a rowing boat, when riding and when
swimming were also included.
Heikel continued his project of military gymnastics development
throughout the 1890s. He organized special training events for young
officers in the faculty of gymnastic at the university in Helsinki. Upon
return to their battalions, these officers immediately succeeded in raising the standards of gymnastics in the units. However, classic military
gymnastics faced a crisis at the turn of the century after only a few
years had passed. This was due to a number of reasons. Firstly, military
gymnastics had been an integral part in the life of the small circle of
upper-class officers of the Finnish class society. Secondly, the Finnish
Cadet School was closed in 1903. The decisive factor was, however, a
major change in the nature of war. Nationalist movements of the late
19th century had affected armed services throughout Europe. Massed
armies, made possible by general conscription, turned out to be cheaper and more effective than the armies of the old days. Skills obtained
through classic forms of physical exercise such as fencing, riding, and
gymnastics, had lost their importance to warfare, and their inclusion in
the military training syllabi could no longer be justified either.
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M AT T I L A C K M A N
(s. 1948), filosofian tohtori, professori. Hän on tutkinut muun muassa
kommunismia, jääkäriliikettä, turvallisuuspoliisia ja sotavankien pakoa
Muurmannin ratatyömaalta.

Nikolai A. Maškevitš – kiistanalainen
tutkintatuomari
Vaikka kesällä 1914 puhjenneen maailmansodan alussa havaittiin monia suomalaisten lojaalisuuden ilmauksia, myös aavistuksia päinvastaisesta oli. Kenraalikuvernööri F. A. Seyn ja Suomen santarmihallituksen
päällikkö, kenraalimajuri Alexander M. Jeremin (Jerjomin) kuitenkin
vähättelivät sellaisia. Vasta kun Helsingin Liisankadun vakoilukeskuksen paljastuminen ja ylioppilas Edvard Bruhnin pidätys Torniossa joulukuussa 1915 osoittivat, että pelkoon oli ollut aihetta, viranomaiset
ryhtyivät vastatoimiin. Santarmit virittivät verkkonsa ja pidättivät talvella 1916 joukon värväreitä ja Saksaan matkalla olevia nuoria, joista
kymmenien tie vei välietappien kautta Pietarin Špalernajan vankilaan.1
Salaliittoa asetettiin tutkimaan Nikolai Akimovits Maškevitš, jolle aikalaiskirjallisuudessa, muistelmissa ja monissa tutkimuksissakin on
tarjottu aina vain konnan roolia. Tunnepitoisiin käsityksiin lienee vaikuttanut oma poliittinen suuntautuminen ja tapahtumien läheisyys.
Myös sillä lienee ollut osuutta, että jääkärimyytti juurtui 1920- ja 1930luvulla mieliin ja sai näkemään venäläiset automaattisesti pahoina,
suomalaiset ja saksalaiset hyvinä. Vasta Matti Lauerma (1966) rohkeni
pohtimaan aihetta puolueettomammin ja piti suomalaisia vastaan nostettua prosessia aiheellisena ja asiallisena. Oiva Turpeinen (1980) taas
antoi Maškevitšista aiempaa monipuolisemman kuvan ja otti kantaa
moniin tätä vastaan esitettyihin syytöksiin.2
Onkin aiheellista kysyä, miksi Maškevitš toimi tavallaan, ja yritettävä
etsiä vastauksia siihen. Vaikka Venäjän arkistojen avauduttua ja tutkimusmahdollisuuksien parannuttua hänen elämäkertansa kirjoittami-
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nen on entistä ajankohtaisempi,
se odottaa vielä tekijäänsä. Koska
hänen panoksensa suomalaisten
aktivistien (jääkäreiden) toiminnan tutkijana ja heidän syytteensä
valmistelijana on mielenkiintoinen, hänen elämäkertansa voisi
olla jollekin haasteellinen väitöskirjan aihe. Siihen saakka tämä
artikkeli saa korvata pahinta puutetta.3

Maškevitšin nimitys

Bruhnin tapausta ja yleensä vakoilusta ja sabotaasista epäiltyjä Nikolai A. Maškevitšin huonolaatuisen
alkuperästä ei ole tietoa.
tutkivat aluksi Venäjän Itämeren valokuvan
Kuva on julkaistu kuitenkin monissa
laivaston esikunnan ja Viaporin aktivistiteoksissa. Oheinen versio on
linnoituksen santarmikomennus- julkaistu: Auer 1935, s. 86.
kunnan toimesta tuomari Šerebr- The origins of this poor-quality photo
Mashkevich are unknown even
jakov ja Suomen santarmihalli- of
though it has appeared in a number
tuksen päällikkö Jeremin apulai- of works on Finnish political activists.
print was published in Auer 1935
sineen. Voimien hajottamisesta This
(p. 86).
katsottiin olevan kuitenkin vain
haittaa. Niinpä Jeremin pyysikin
tammikuussa 1916 Venäjän VI Armeijan päämajoitusmestaria puuttumaan asiaan ja keskittämään tutkimukset yksiin käsiin.4
Oikeusministeri A. Hvostov pyysikin vihdoin helmikuun alussa keisarilta, että tämä nimittäisi Pietarin oikeuspiirin tärkeitä kysymyksiä
selvittävien tutkintatuomarien joukosta juuri Maškevitšin tekemään
»alustavia tutkimuksia vakoilusta kiinni saadun Suomen kansalaisen
Edvard Janson Bruhnin asiasta ja Suomessa muodostetusta järjestöstä,
joka valmistelee aseellista kapinaa Suomen irrottamiseksi Venäjästä».
Kun nimitys oli tapahtunut, Hvostov ilmoitti Maškevitšille, että juttuun liittyvää aineistoa oli saatavissa Itämeren laivaston esikunnasta.
Sitä varten valtioneuvoksen olisi matkustettava Helsinkiin, jonne hän
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saapuikin jo muutaman päivän päästä ja aloitti heti asian penkomisen.5
Venäjä suhtautui salaliittoon vakavasti. Se halusi toimia oikeusvaltion lailla ja noudattaa tarkasti muodollisuuksia. Tieto Maškevitšin nimityksestä välitettiin kenraalikuvernöörin kautta senaatille, santarmihallituksen päällikölle ja eri puolilla maata toimiville kuvernööreille.6
Viimeisenä ketjussa olleet nimismiehet ja muut poliisiviranomaiset saivat asiasta tiedon lääninsä kuvernööriltä. Kiertokirjeissä heitä kehotettiin antamaan kaikkea mahdollista apua tutkijalle, jos hän saapuisi
paikkakunnalle.
Mikä mies Maškevitš oikein oli? On ymmärrettävää, etteivät hänen
kanssaan yhteistyössä olleet autonomisen Suomen viranomaiset tai
muut kansalaiset ole muistelleet häntä ja mahdollista yhteistyötään hänen kanssaan. Myös matrikkelit ja tietosanakirjat vaikenevat. Hänestä
on säilynyt vain heikkolaatuinen valokuva, joka on julkaistu useimmissa aktivisti- ja jääkäriteoksissa, mutta jonka alkuperä ei ole tiedossa.
Maškevitš oli ansioitunut mies, valtioneuvos. Hänet on mainittu
puolalaissyntyiseksi juutalaiseksi. Hänen nimensä on kirjoitettu lähteissä myös muotoon Mashkevitsh ja Maschkewitz. Tämä värvääjiä ja
jääkäreitä tutkimaan ryhtynyt mies oli vaarallisempi kuin Šerebrjakov.7
Ehkä kyynisimmän luonnehdinnan valtioneuvoksesta esittää nivalalainen kirjailija Kyösti Wilkuna muistelmateoksessaan Kahdeksan kuukautta Shpalernajassa (1917), jossa hän vertaa tätä Goethen piruun.
Wilkuna kirjoittaa: »Mutta selvin ääriviivoin kohoaa näiden muistojen
keskeltä eräs henkilö, jonka laihat, kalvakat ja teräväpiirteiset kasvot,
älykkäine, mutta kylmine ja vaativine silmineen, korkeine otsineen ja
mustine pujopartoineen muistuttavat siinä määrin Mefistoa, että hänen ylöskammattujen hiustensa suojasta luulee näkevänsä pienten sarventynkäin työntyvän esiin. Se on Pietarin piirioikeuden erittäin tärkeiden asiain tutkintotuomari, valtioneuvos Mashkevitsh – mies, jonka
muotokuva ei hevillä tule haihtumaan hänen käsiinsä joutuneiden suomalaisten ’aktivistien’ muistosta – – –.»8
Wilkuna on nähnyt valtioneuvoksessa myös F. M. Dostojevskin romaanin Rikos ja rangaistus taitavan tutkintatuomarin Porfiri Petrovitsin ja itsessään tämän käsiin joutuneen ylioppilas Raskolnikovin. Edellä
mainituilla tutkintatuomareilla oli yhteistä tulenpalava innostus työhönsä ja se, ettei kumpikaan irrottanut koskaan katsettaan kohteestaan.9
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Maškevitš oli kalpea, hänellä oli pujoparta ja »vaativat silmät». Vähän väliä hän otti paperossin hopeisesta savukekotelostaan ja sytytti
sen sytyttimellään, mutta jo parin henkisavun jälkeen viskasi vasta
puoleksi imetyn savukkeen hermostunein elein pois.
Monet muutkin ovat arvostelleet valtioneuvosta ja verranneet Wilkunan tavoin piruun, Mefistofeleen. Elmo E. Kaila on kuitenkin myöntänyt, että kaikesta huolimatta hän oli »todella etevä ja tuhattaitoinen
suurinkvisiittori».10
Pidätettyjen omaiset ovat kuvanneet Maškevitšin täysin tunteettomaksi. Kun Sanni Massisen onnistui päästä jo muutaman päivän päästä
veljensä pidättämisestä valtioneuvoksen puheille, tätä ärsytti tavattomasti, että omaiset olivat jo niin pian hänen kimpussaan. Koska tapaamisessa selvisi, että poliittisille vangeille oli lupa toimittaa ruokaa, rahaa
ja vaatteita, siitä alkoi tutkintavankeudessa olevien suomalaisten avustustoiminta, jossa Massisen lisäksi kunnostautui rovasti Artur Malin.11
Ainoastaan Esko Riekki ymmärsi, että valtioneuvos Maškevitš oli
huippujuristi, joka tunsi Venäjän ja Suomen rikoslain sekä kansainvälisen lain läpikotaisin ja yritti tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Hän
pyrki selvittämään ne rikokset, joista suomalaisia aktivisteja ja jääkäreitä epäiltiin, ja melkein onnistuikin pyrkimyksissään.12
Suomalaisia vastaan nostettu prosessi edisti Maškevitšin urakehitystä, joka olisi ilman vallankumousta vienyt ilmeisen pitkälle. Maaliskuussa 1917 alkanut vallankumous mitätöi kuitenkin hetkessä kaiken
nähdyn vaivan ja saattoi hänet hengenvaaraan.

Maškevitšin suomalaisvangit

Kun Pietarin tilapäisvankila lakkautettiin, kaupunkiin jäi vielä seitsemän vankilaa: ns. koppivankila Viipurin kaupunginosassa eli Kresty,
ojennusvankila Upseerikadun varrella, tutkintavankila Špalernajankadulla eli tutummin Špalernaja, siirtovankila Nikolain aseman takana,
naisvankila arsenaalin luona ja Pietari-Paavalin linnoitus kaupungin
keskustassa.13
Špalernajaan mahtui noin 700 vankia. Siellä oli monenlaisia sellejä,
sairaala, kirjasto, Pyhän Aleksanteri Nevskin kappeli, kanttiini ja sauna.
Špalernaja oli Venäjän vallankumouksellisten, suomalaisten aktivistien
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Špalernajan vankilan
A-selli vallankumouksen jäljiltä.
Kuva Martti Riekin
hallussa.
Cell A in Spalernaja
after the revolution.
Photo: Martti Riekki.

B-sellikäytävä. Kuva Martti Riekin
hallussa.

C-sellitoimisto. Kuva Martti Riekin
hallussa.

Corridor of cell block B. Photo: Martti
Riekki.

Prison officers’ quarters. Photo: Martti
Riekki.

ja jääkäreiden tutkintavankilana. Vaikka se paloi maaliskuussa 1917, se
kunnostettiin palvelemaan Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin tarpeita.
Kymmenien valtionvastaisesta toiminnasta epäiltyjen suomalaisten
tie vei vuoden 1915 lopusta lähtien Špalernajaan, jossa he joutuivat
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odottamaan tuomiotaan aina vallankumoukseen saakka. Näitä suomalaisia on kutsuttu »kalterijääkäreiksi», joskus myös »špalerniiteiksi».14
Maškevitš ei kuulustellut vain Špalernajassa. Hän matkusti Helsinkiin, kuten oli edellytettykin. Juuri nukahtamaisillaan olleet vangit komennettiin esimerkiksi Katajanokalla ylös ja kuljetettiin yön kynnyksellä Punanotkonkadulle kuulusteltaviksi. Siellä joutui Riekkikin ensimmäisen kerran Maškevitšin tentattavaksi. Kun valtioneuvos oli vetänyt välttämättömät henkisauhunsa, hän astui esiin ja yritti esittää valtuutensa venäläiseen tapaan. »Minä en katsonut tarpeelliseksi esitellä
itseäni», muisteli Riekki itseriittoisesti.15
Maškevitšille ei riittänyt kuulustelu Helsingissä, vaan hän matkusti
jopa kaukaiseen Ouluun, mikä osoittaa perinpohjaista antautumista
työlle. Paavo Koskinen joutui ensimmäisen kerran hänen kynsiinsä
juuri Oulun lääninvankilassa ja uudelleen myöhemmin Pietarissa.16
Suomen kuvernöörit – Oulussa esimerkiksi Alex Fabian af Enehjelm –
antoivat valtioneuvokselle apuaan, koska heidän tuli valansa nojalla ja
johtosääntönsä perusteella vastustaa valtakunnalle vaarallisia ilmiöitä.
Saksaan tukeutunut jääkäriliike oli ehdottomasti sellainen.17
Tapahtumat näyttävät jäljestäpäin erilaisilta kuin vuosina 1915–
1916, jolloin ne tulivat vähitellen eteen. On hyvä muistaa, että vain harvat suomalaispoliitikot ja Venäjää palvelleet kaaderiupseerit uskoivat
keisarikunnan kaatuvan vallankumoukseen ja Suomen itsenäistyvän.
Ehkä vieläkin harvempi uskoi, että Saksan kouluttamista »bandiiteista»
tulisi itsenäisen Suomen sotaväen ydinjoukko.18
Ensimmäiset suomalaiset kuljetettiin Špalernajaan jo 30. maaliskuuta 1916. Suurin ryhmä, 11 miestä joutui sinne 18.–19. huhtikuuta 1916.
Torniossa pidätetty Bruhn sai liittyä joukkoon vasta elokuussa 1916.
Viimeisinä eli 9. maaliskuuta 1917 vankilaan tuotiin vielä pari kohtalotoveria. »Kalterijääkäreiden» keräämän tilaston mukaan Špalernajaan
päätyi kaikkiaan 79 miestä, joihin on luettu myös Venäjän puolelle loikanneet neljä jääkäriä. »Kalterijääkäreihin» kuului 18 jääkäriä, joista
kuusi palasi vallankumouksen jälkeen vielä takaisin jääkäripataljoonaan. Vanhin »kalterijääkäri» oli syntynyt 1848, kaksi nuorinta 1897.19
»Kalterijääkärit» eivät olleet sotavankeja, vaikka niin on joskus väitetty, vaan he olivat poliittisia vankeja. Heidät oli pidätetty ja tuotu
Špalernajaan nimenomaan poliittisista rikoksista epäiltyinä.20
Kukin koki pidätyksen, matkan Špalernajaan, tutustumisen sen oloi-
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hin ja Maškevitšiin subjektiivisesti. Huhtikuussa 1916 viedyt väittelivät
myöhemmin matkastaan, jonka aikana Kosolan väitettiin (1935) ehdottaneen votkaa nauttineiden vartijoiden kolkkaamista ja pakenemista. Koska Riekki oli muka noussut vastahankaan, hanke jäi toteuttamatta. Etsivän Keskuspoliisin päällikkö ja hallitusneuvos Riekki torjui
väitteet pelkkinä hourailuina.
Vartijoiden välinpitämättömyydestä kertoo Herman Hautasen
muistelus, jonka mukaan Jussi Väisänen oli salakuljettanut junaan pienen veitsen. Sillä hän kaiversi viereisten koppien seinän läpi reiän, jonka kautta hän saattoi pohtia yhteistä taktiikkaa.21
Špalernaja lienee merkinnyt suomalaisille jotakin samaa kuin Dublinissa ollut Kilmainham Gaol irlantilaisille. Siellä teloitettiin Irlannin
pääsiäiskapinan 1916 johtajat – myös naisia. Suomalaisia poliittisia
vankeja ei Špalernajassa väitteistä huolimatta teloitettu.22
Špalernaja oli suomalaisille melkein sama kuin Maškevitš. Kun kirjailija Wilkuna oli merkitty vankilan kirjoihin, hänet passitettiin maanalaisen labyrintin kautta oikeuspalatsin avaraan eteiseen. Lopulta hän
oli ovella, jossa luki: Maškevitš. Alkoi ensimmäinen kuulustelu, jonka
aikana otettiin ylös lähinnä vain henkilötietoja. Kun tulkki erehtyi sanomaan, että Nivalan mies olisi Suomen alamainen, Maškevitš reagoi
heti. Niin ei voinut olla, vaan Wilkuna oli Venäjän alamainen. Tästä
Wilkuna kertoo huomanneensa, minkälainen mies hänellä oli vastassa.
Protestointi oli kuitenkin turhaa. Nivalalainen oli kyllä Suomen kansalainen, mutta ei alamainen, kuten tutkintatuomari oli aivan oikein
huomauttanut. Wilkuna ja muutkin suomalaiset olivat kiistatta Venäjän alamaisia.23
Venäjän vankilat olivat lian, russakoiden, tökötin ja mahorkan vuoksi aivan oma maailmansa. Vaikka Špalernaja oli kolkko paikka, tuskin
mikään vankila oli tarkoitettukaan lepokodiksi. Vankilat olivat täynnä
loputtoman pitkiä käytäviä, joilla kuului vartijoiden ja vahtimestareiden yksitoikkoisia kehotushuutoja. Monille vapaudesta uneksiville oli
tarjolla vain kaksi vaihtoehtoa: vuosien pakkotyö tai hirsipuu.24
Wilkuna näyttää uskoneen vahvasti tulevaisuuteen. Hän jopa vitsaili
heinäkuussa 1916 kotiväelleen halunneensakin päästä hiukan »tuulettelemaan». Jos häneltä ei tulisi kirjeitä, syynä olisi se, ettei niitä saanut
kirjoittaa tai ne hävisivät matkalla. Hän vakuutti lopuksi vaimolleen:
»Hyvin tämä kaikki varmasti vielä päättyy!»25
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Runoilijanakin esiintynyt Aarne Sihvo vertasi suomalaisten elämää
Špalernajassa katolisen kirkon kiirastuleen. Kieltämättä oloissa oli toivomisen varaa, mutta ehkä Sihvo sentään liioitteli. Vankilan ruoka sai
Wilkunan ärtyiseksi runsaan sipulin vuoksi. Usein tarjottu tattariryynivelli kelpasi sentään nivalalaisruokiin tottuneellekin.26
Sihvon ja Riekin vankilapäiväkirjat horjuttavat edellisten väitteiden
ehdottomuutta. Muuan poliisimies oli väittänyt Sihvolle Suomessa, että
Venäjän vankiloissa oli paremmat olot kuin kotimaassa. Sihvo vakuuttikin syövänsä hyvin. Ulkona kävellessään hän jopa mietti, tilaisiko
maitoa vai ylimääräisen päivällisen. Erään kerran hän kirjoitti: »Alkaa
olla vaikeata ajatella olevansa vanki.» Ruuasta ei ollutkaan puutetta, sillä kanttiinista oli mahdollista ostaa lisäruokaa. Valitettavasti jotkut olivat tyhjätaskuja. Vaikka ystävät toimittivat lisäruokaa, sodan pitkittyessä ruuasta tuli kyllä puutetta ja laatukin heikkeni.27
Herkkuihin tottunut kauppaneuvoksen poika Riekki moitti oikeastaan vain »ryssänlimppua», jota huonosti nousseena oli vaikea nauttia
teen kanssa. Vaikka vankilan tattarivellikään ei liene kuulunut hänen
suurimpiin herkkuihinsa, sen nauttimisesta jäi kuitenkin mukavia
muistumia. Hallitusneuvos Riekki kävi vielä 80-vuotiaana syömässä
tattaripuuroa siinä ainoassa Helsingin baarissa, jonka listalla sitä vielä
1970-luvun alussa oli.28
Vaikka Špalernajan kuria on luonnehdittu kovaksi,29 vangeilla oli
myös vapauksia. Niitä lienee saanut lahjomalla vartijoita. Riekillä oli
sellissään monia omia tavaroita, kuten lisälämpöä antava huopa, villatakki ja aamutohvelit, joita hän lainasi myös venäläiselle sellitoverilleen.
Lisäksi hän sai vartijan mukana käydä joskus varastossa hypistelemässä
»rakkaita oululaistavaroitaan».30
Vankilassa oli suuri kirjasto. Riekki muisteleekin olleensa joskus oikein lukuvimmassa. Hänen venäläinen sellitoverinsa myös »smugglasi»
hänelle sanomalehtiä, mikä kertoo valvonnan puutteesta. Vankilan ulkopuolelta oli sen sijaan melko mahdotonta saada kirjallisuutta.31
Aika kului hyvin, kun luki ja otti tarjottuja töitä vastaan. Se oli mielenterveydellekin hyväksi. Myös suihkuun ja saunaan oli silloin tällöin
mahdollisuus, vaikka sauna ei ollutkaan kaikkein puhtaimpia. Siellä
suomalaiset saivat kuitenkin tavata toisiaan. Vaikka terveydenhoidossa
oli toivomisen varaa, hoitoa oli kuitenkin tarjolla. Juuri ennen vallankumousta vangeilla ilmeni kuitenkin jo sairauksia, joihin yksipuolinen
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ruoka lienee ollut ainakin osasyynä. Joitakin oli jouduttu siirtämään
Krestyn vankilan sairaalaan. Kun vallankumous puhkesi, he olivat jo
varsin huonossa kunnossa.32
Suomalaiset poliittiset vangit pääsivät luterilaiseen jumalanpalvelukseen ainakin kerran. Noin 60 suomalaista oli paikalla, kun rovasti Malin toimitti sen. Koska joukossa oli myöhempi oopperalaulaja Väinö
Sola, virrenveisuu täytti koko vankilan.33
Vangit kommunikoivat morsettamalla tai vastaavalla tavalla. »Venäläinen avain oli helppo oppia, ja käytin sitä erään anarkistin kanssa»,
muisteli Arvo Ahti. Venäjäntaitoinen Väinö Lindén keskusteli venäläisen matematiikan opettajan kanssa naputtamalla keskisormensa kynnellä seinään. Useimmat käyttivät viestittämisessä myös lämpövesijohtoa ja WC:n putkistoja. Tällöin vesilukko tyhjennettiin ja huudettiin
putkien kautta.34
Juho Heiskanen sai »koputtelujen» avulla selville, että loikkarit olivat
hänen naapureinaan. Vangit saivat tietoja toisiltaan niin ikään pihalla
tapahtuvien kävelytuokioitten aikana. Tietoja välitti myös virolainen
vartija Omnapuu, joka oli yhteydessä Sanni Massiseen.35

Juho Henrik Heiskanen (1889–1950, Saksassa Hessman) Suomen Santarmihallituksessa otetussa valokuvassa lokakuussa 1916. Kuva: Auer 1935, s. 30.
Juho Henrik Heiskanen (1889−1950; in Germany Hessman) while in service with
the Corps of Gendarmes of Finland, in a photo shot in October 1916. Photo:
Auer 1935 (p. 30).
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Jääkäri Ilmari Relander (1894–1932)
oli räjäyttämässä Kilpisjärven ammusvarikkoa, minkä jälkeen hänet
pidätettiin ja vietiin Špalernajaan.
Kuva: Auer 1935, s. 50.
Jäger Ilmari Relander (1894−1932) was
with a team that blew up a munitions
depot in Kilpisjärvi; he was subsequently arrested and taken to
Spalernaja. Photo: Auer 1935 (p. 50).

Tutkintamenetelmät

Maškevitšilla oli tapana aloittaa
kuulustelunsa venäläiseen tapaan
kohteliaisuuksilla ja esittämällä
valtuutensa. Hän saattoi olla
myös kuivan asiallinen alusta loppuun. Riekkiä hän hämmästytti
kehumalla tämän lapsuudenkotia
kauniiksi ja sen kirjastoa suureksi.
Hän ylisti myös Riekin isän latinan kielen harrastuksia. Epätavallista tällainen ei ollut. Imartelu ja
suostuttelu kuuluivat myös itsenäisen Suomen turvallisuuspoliisin kuulustelijoiden menetelmiin.36
Kun Artturi Leinonen joutui
Vaasan lääninvankilassa Maškevitšin käsiin, valtioneuvos aloitti
asiallisesti, melkeinpä kohteliaisuuksilla, mutta jatkoi jo pian »äkkisyöksyin». Tällaisia hyökkäyksiä
tapahtui noin tunnin ajan.37 Kaapo Viitaharju, jota valtioneuvos saapui
tenttaamaan Vaasan lääninvankilaan, muisteli hänen valtteinaan olleen
loikkarien paljastukset. »Mashkevitshin kuulustelu oli ankara, ja hän
halusi aivan viime valtteinaan käyttää Rissasen todistuksia.» Rissa-
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nen tunsi Viitaharjun hyvin jääkäripataljoonan ajalta.38
Kun Juho Heiskanen, Ilmari Relander ja Aarne Sihvo olivat päätyneet Vaasan kautta Helsinkiin, heidät valokuvattiin ensin santarmihallituksessa. Siellä pidettiin kaikkiaan kolme kuulustelua, joista kahta
Maškevitš johti.39
Monet kummastelivat valtioneuvoksen vaatimusta erottaa vangit
toisistaan. Itsenäisen Suomen turvallisuuspoliisikaan ei hyväksynyt yhteisessä sellissä oloa. Erottamisella estettiin peitetarinoiden sepittäminen. Ennenkuulumatonta olikin, että Heiskanen, Relander ja Sihvo saivat viettää ensimmäisen yönsä yhdessä. Špalernajassa ilmenikin paljon
huolimattomuuksia ja tapahtui sellaista, mikä hyödytti pidätettyjä.
Oikeuspalatsissa syytetyt saivat esimerkiksi olla varsin vapaasti ja keskustella toistensa kanssa. »Ihmeellinen oli venäläinen järjestys!», muisteli Janne Mellin.40
Kun loikkarijääkärit oli tuotu Pietariin, Sihvo asetettiin heidän kanssaan ristikuulustelussa vastakkain. Kun hän tervehti tulkkia ja Maškevitšia, tämä kehotti kääntymään loikkareihin päin ja kysyi, tunsiko Sihvo heidät. Kun hän kielsi sen, valtioneuvos tulistui ja karjui: »Viekää
pois!» Sen jälkeen Sihvoa ei asetettu enää ristikuulusteluun. Myös Heiskaselta valtioneuvos uteli samoja asioita ja kimmastui, kun tämä kielsi
tuntevansa miehiä. Kun Heiskanen yritti väittää, että hän ja Relander
olivat olleet lääkeaineiden salakuljettajia, Maškevitš ei tarttunut syöttiin.
Hän väitti kylmästi, että Relander oli puhunut aivan toista ja jo tunnustanut. Jotakin Relander oli joutunutkin myöntämään, sillä loikkarien lisäksi jääkäri Rafael Sund oli »laulanut» hänestä kaikki tietonsa julki.41
Sund oli ilmiantanut toverinsa Tukholmassa Venäjän konsulille. Hän
oli luovuttanut tälle myös jääkäreiden valokuvia. Sen jälkeen hän oli
matkustanut Suomeen ja ilmiantanut siellä kohta maahan saapuneet
toverinsa. Heidän pidättämisekseen venäläiset komensivat Pohjanmaalle santarmeja ja salapoliiseja. Vaasalaiset poliisit seurasivatkin heitä Jyväskylään, missä pidättivät sittemmin lokakuussa 1916 kolmikon.42
Maškevitš käytti jääkäreiden lipsahduksia taitavasti hyväkseen. Laajimman tunnustuksen teki Herman Hautanen. Myös Yrjö Johannes
Könni ja Reino Ravantti tekivät paljastuksia. Jääkäreissä oli myös santarmikätyreitä.43
Kaikesta huolimatta useimmat vakuuttelivat myöhemmin rohkeut-
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taan ja lujuuttaan, vaikka totuus
oli toinen. Peräpohjalaiset naiset
Riika Heiskanen ja tarjoilijatar
Nanni Hast saivat Kemin Osulan
matkustajakodin pitäjältä Juho
(Jopi) Heiskaselta kuitenkin täyden tunnustuksen. Kuka muu
»Suomen nainen on useampaa
kertaa saanut lämpimäiseltä yövuoteeltaan jääkäreiden takia ylös
nousta kuin juuri nämät». Vaikka
Maškevitš oli hiostanut heitä
kuulustelussaan ja yrittänyt saada
tunnustamaan, he eivät ilmiantaneet ketään.44
Valter Vuoksi (1889–1932) toimi
Etsivän Keskuspoliisin
Kovimman väitteen Maškevi- myöhemmin
palveluksessa. Hän oli varsin kovatšin menetelmistä esitti myöhem- otteinen vastustajiaan kohtaan, minkä
häntä oli ojennettava. Tuoni vei
min Wilkuna, joka syytti tätä ki- vuoksi
hänetkin varsin nuorena. Kuva: EK–
duttamisesta. Kirjailija vihjaili, et- VALPO I, KA.
tä olisi tapahtunut myös nälällä Valter Vuoksi (1889−1932) later joined
piinaamista ja pieksämistä. Otteet the ranks of the the Detective Central
and was at least in one occasion
saattoivat olla kovia, mutta on Police
reprimanded for harsh treatment of
muistettava, että pidätetty antaa opponents. The grim reaper took him
rather a young age. Photo:
yleensä kielteisen kuvan kuulus- at
Detective Central Police–State Police I,
telijastaan ja vankilakokemuksis- National Archives.
taan. Wilkuna oli neuroottinen
henkilö, jolla oli ollut ongelmallinen isäsuhde. Hänen oma tasapainonsa järkkyi, ja hän oli huonossa
henkisessä vireessä, kun vapaus koitti.45
Väitteet eivät saa tukea Riekiltä. Sen lisäksi, että hän teki jonkin verran töitä, hänelle jäi aikaa lueskella ja levätä. Hänellä ei ollut mistään
puutetta. Sen sijaan tieto syyllisyydestä ja pelko siitä, että edessä voisi
sittenkin olla kuolemantuomio, sai hänet hermostumaan ja oikuttelemaan omaisille. Henkisen paineen aiheuttamista synkistä ajatuksista
kertoo myös hänen päiväkirjaansa siteeraama L. Onervan runo: »Niin
hyvin minä ymmärrän kaikki ne,/ jotka elämän leikissä murtuu:/ toisilta järki hämärtyy,/ toisilta tuntehet turtuu [– – –].»46 Maškevitšin me-
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netelmät olivatkin niin tehokkaita, että muutamat myönsivät myöhemmin mielenterveytensä horjuneen.47
Vaikka Aarne Sihvo arvosteli toimintamenetelmiä, hän on antanut
valtioneuvokselle tunnustustakin. Sihvo totesi Altona-Bahrenfeldtin
-jupakan jälkiselvittelyjen yhteydessä vuonna 1917, että hän oli selviytynyt venäläisten tutkintovankeudesta helpommalla kuin saksalaisten
liittolaisina olleet jääkäritoverit Altona-Bahrenfeldtissä. Vaikka ripitys
oli Sihvolle tyypillistä »karjalaista liturgiaa», se lienee luettava kuitenkin jonkinlaiseksi tunnustukseksi venäläisten »asiallisuudelle».48
Puheet kiduttamisesta eivät ole sopusoinnussa vuodesta 1889 vallankumoukseen saakka Venäjällä palvelleen Gustaf Mannerheimin esittämien (1951) näkemyksien kanssa. Normaalioloissa poliittisista rikoksista langetettiin hänen mukaansa vain harvoin kuolemantuomioita.
Jos niin kävi, kysymys oli törkeistä tapauksista. Siksi oikeudenkäynnit
olivat pitkiä ja perusteellisia.49
Matti Lauerma on hyväksynyt Oiva Turpeisen esittämän näkemyksen, että venäläisten kuulustelumenetelmät olivat tehokkaita, mutta eivät väkivaltaisia.50 Ian Lauchlanin mukaan ei ole näyttöä siitäkään, että
Venäjän Ohrana olisi käyttänyt fyysistä väkivaltaa.51
Maškevitšilla oli myös epäonnea. Viipurin Suomi Hotelliin tovereineen syyskuussa 1916 majoittunut valtioneuvos havaitsi pian, että hänen aineistoja pullollaan ollut matkalaukkunsa oli kadonnut hotellihuoneesta. Juuri kun kaikki toivo näytti menetetyltä, matkalaukku löytyi läheisestä majatalosta.52
Oiva Turpeinen on arvellut, että laukun oli vohkinut tavallinen varas
tai että kyseessä oli »saksalaisoperaatio», jonka aikana laukun sisältö
kuvattiin. Ehkä tällainen kuulostaa liian huimalta agenttitarinalta. Kun
laukku löytyi, välikohtaus painettiin villaisella. Sen jälkeen toimittiin
kuin mitään ei olisi tapahtunut, eivätkä otteet kovenneet.53
Myös se on otettava huomioon, ettei kukaan saksalaisten vakoilijana
Viipurissa toiminut suomalainen väittänyt myöhemmin kähveltäneensä matkalaukkua ja kuvanneensa sen sisältöä.54 Jos sellaista olisi tapahtunut, se olisi ollut 1920- ja 1930-luvulla hyvä rehentelyn aihe, sillä niin
arvostettu teko se olisi ollut Venäjän vastaisissa piireissä. Episodi lienee
viivästyttänyt kuitenkin tutkimuksia muutamalla päivällä. Kun häiritseviä tekijöitä oli muitakin, tämä saattoi olla jopa ratkaiseva etu suomalaisille.
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Maškevitš eteni hitaasti kiiruhtaen. Hän esiintyi kuulusteluissa
ärsyttävän itsevarmasti ja odotti
odottamistaan. Vaikka kenenkään
fyysiseen koskemattomuuteen ei
kajottu, hänen henkinen yliotteensa oli tehokas ja sai useimpien tasapainon järkkymään.
Myös Riekki korosti myöhemmin
omassa poliisityössään »psykologisen vaikuttamisen» tehokkuutta. Se oli fyysistä väkivaltaa tehokkaampaa.55
Riekin mukaan Maškevitš oli
taitava juristi, joka toimi ammattimiehen taidolla. »Hänen esiintymisensä oli ainakin minuun
nähden asiallista ja rehellistä.»
Hän oli koonnut aineistonsa uut- Esko Riekistä (1891–1973) tuli
teruudella ja sirpaletietoihin pe- myöhemmin Etsivän Keskuspoliisin
ja tunnetuin päällikkö sekä
rustuvilla huomioilla. »Salainen kehittäjä
hallitusneuvos, joka nautti ammattiurkintatoiminta oli todennäköi- piirissä kansainvälistä arvostusta.
sesti näytellyt pienempää osaa, Kuva Martti Riekin hallussa.
sillä Venäjällä ei ollut Suomessa Esko Riekki (1891−1973) was later
in setting up the
urkkijoita niin paljon kuin saattoi instrumental
Detective Central Police, and became
luulla, minkä lisäksi ne olivat laa- its best-known director. He was also
credited with the title of Counselor of
dultaan huonoa luokkaa.»
State, and was highly regarded by his
Riekki tarkasteli Maškevitšia counterparts abroad. Photo: Martti
pikemminkin oppi-isänään ja kol- Riekki.
leganaan kuin vääryyttä kärsineenä tutkittavana. Kun valtioneuvos marssitti yliloikkarit kuulusteluihin
ja yritti heidän paljastuksiensa avulla murtaa vastarinnan, Riekin poliisi toimi täsmälleen samalla tavalla. Turvallisuuspoliisin työhön ei Riekin
mukaan saanut kuulua väkivaltaa, vaan preventiivisyys ja otteen hidas
kiristäminen, joka tehoaisi parhaiten.56
Venäläiseen oikeusjärjestelmään kuulunut tutkintapöytäkirjojen luku alkoi marraskuussa 1916, jolloin suomalaiset vietiin oikeuspalatsiin.
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Maškevitš oli jakanut piirioikeuteen joutuneet kahteen ryhmään. Toiseen kuului 12 »hirsipuukandidaattia» ja toiseen loput 50. Vastaavasti
piirisotaoikeudessa puitiin Šerebrjakovin tutkimaa vakoilujuttua. Jotkut suomalaisista olivat syytettyinä kummassakin.57
Pidätetyille oli palkattu Suomesta saaduilla varoilla asianajajat. Aleksanterin Yliopisto oli lähettänyt paikalle oman edustajansa, sillä syytteessä oli monta ylioppilasta. Oikeusavustajat neuvoivat voittamaan aikaa, mikä oli mahdollista, sillä venäläiset olivat muotoseikkojen orjia.
Onneakin oli matkassa. Kerran eräs todistaja hukkui sihteereineen Maarianhaminan ja Turun välillä, kun heitä kuljettanut laiva ajoi miinaan.58
Piirisotaoikeudessa suomalaiset tutustuivat Alexandr Kerenskin ystävään, asianajaja Sheptovitskyyn, joka oli erityisen kiinnostunut suomalaisten kanteesta. Hän jopa laati heille jonkinlaisen puolustussuunnitelman. Puolustusasianajajaksi hän ei voinut sentään ryhtyä, sillä heidät oli valittava annetusta luettelosta.
Syytettyjä koskevat asiakirjat olivat venäläiseen tapaan pitkällä pöydällä kaikkien luettavissa. Viimeistään silloin jokaiselle selvisi, että heidän henkensä oli hiuskarvan varassa. Luentatilaisuudet oli uskottu aina
kuitenkin jollekin vanhemmalle »ukkotuomarille». Kun hän alkoi pian
torkkua, joukossa syntyi kuhinaa. Silloin oli mahdollista sopia yhteisistä kertomuksista ja alibeista. Tulkkina toiminut nuori venäläisnainen ei
antanut koskaan suomalaisia ilmi.
Monet seikat osoittavat, että keisarikunnan sisäinen kuri ja moraali
olivat rempallaan. Tilaisuuksiin pääsi pujahtamaan jopa venäläisiä kumouksellisia, jotka vihjailivat suomalaisille vallankumouksen lähestymisestä. Niinpä jotkut suomalaisista vangeista laativat jo pakosuunnitelman, lahjoivat vartiosotilaita ja vankiautonkuljettajia avustajikseen.
Valter Dahlberg ja Väinö Jankko onnistuivatkin karkaamaan Pietarin
ihmisvilinässä ja pääsivät Suomeen.59
Monet leimasivat Maškevitšin tutkintapöytäkirjat valheiksi. Könnin
mukaan ne olivat hyvin sekavat. Maškevitš oli muka vedellyt punakynällä liian mielikuvituksellisina pitämiensä sivujen yli.60
Pelkkiä valheita pöytäkirjat eivät missään tapauksessa olleet, sillä
kunnon tutkijan tapaan Maškevitšilla oli monenlaisia aineistoja. Niihin
kuuluivat kuulustelupöytäkirjat ja loikkarien antamat tiedot. Monet
olivat tunnustaneet yhtä ja toista uskossa, että sellainen auttaisi heitä.
Valtioneuvoksen aineistoon kuului myös kenraalimajuri Jereminin
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antamia asiakirjoja, joissa tämä osoitti venäläisten varsin hyvin tienneen suomalaisnuorten yhteistyökumppaneista ja tavoitteista. Lisäksi
oli muita santarmien ja sensuurin kokoamia tietoja. »Suuret pinkat oli
sotasensuuri Torniossa napannut salaisia Suomesta lähetettyjä raportteja.»61
Jussi (Johannes) Väisänen kertoi Maškevitšin näyttäneen hänelle valokuvaa, jossa Väisänen seisoi Haaparannassa keskustelemassa metsänhoitaja Viljo Lyytikäisen kanssa. Väisäsellä ei ollut mitään käsitystä siitä, kuka kuvan oli ottanut. Myös muista oli tarkkoja valokuvia.62
Vihtori Kosola muisteli piirioikeuden pöytäkirjojen käsittäneen 14
suurta nidosta, joista kukin oli noin kahden tuuman paksuinen pino
suuria arkkeja. Hän oli pannut heti alussa merkille, miten muutamien
kasvoille lehahti häpeän puna hirsipuun pelossa tehtyjen paljastuksien
tultua julkisiksi. »Tässä tein havainnon, että kuta oppineempi mies kyseessä oli, sitä ilkeämpi oli hänen kertomuksensa.»63
Riekki valitti helmikuussa 1917 eräästä toveristaan, joka ainakin valehteli ja oli asioiden hämmentäjä. »Pöytäkirjain lukua jatkuu hiljalleen, ja on siellä jo kuultu lisiä Oulustakin – niitä huhuja ja juorukultia,
ei mitään suoraan ja todellisuuden mukaista minuun kohdistuvaa»,
Riekki kirjoitti.64
Juho Immanuel Aallon muistelus piirisotaoikeudessa syytettynä olleiden tunnustuksista on ehkä järkyttävin: »Pöytäkirjoja silmäillessä
vasta kävi selville, kuinka perusteellisesti ja yksityiskohtia myöten
muuan joukostamme oli asioista kertonut, mainiten jo näissäkin pöytäkirjoissa ainakin 60 nimeä. Tämä oli synkän synkkä hetki meille etenkin, kun tiesimme, että piirioikeudessa toisten pöytäkirjoissa oli ainakin sama mokoma toisia nimiä. Muutkin sotaoikeudessa syytettynä
olevat tahtoivat nähdä syytöskirjelmämme, ja nähtyään ne kauhistuivat, sillä edessä oli vain kaksi vaihtoehtoa – vapauttava tai hirttotuomio.»65 Luentatilaisuuksissa tehtyjä muistiinpanoja on säilynyt vain
Aarne Sihvolta. Ne ovat hyvin sekavat ja vaikeasti tulkittavat. Hän on
kirjoittanut asioita päällekkäin, suomeksi ja venäjäksi. Mahdollisesti
hän on keskustellut samaan aikaan jonkun kanssa. Hän pohdiskelee
monenlaisia asioita. »Mitä on semmoisesta vapaudesta – kun ei saa
avata suutaan. Ennemmin vankina kun saa puhua vapaasti ja ajatella
vapaasti!»
Sihvoa huoletti erityisesti se, olivatko hänen veljensä Samuel ja Jussi
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vankeina. »Vaan kyllä tämä on sekaista – ovatko ne täällä vai eivät
– – –.» Vaikka hän pohdiskeli kaikenlaisia asioita, saunassa käyntiä, tovereiden viestittämiä tietoja, päiväkävelyjä, runon kirjoittamissuunnitelmia, uskonasioita, hän ei sivunnut sanallakaan valtioneuvos Maškevitšia.66
Sihvo uskoi pari vuotta, että hän oli kadottanut muistiinpanonsa
vallankumouksen pyörteissä ja Špalernajan tulipalossa. Joku oli ottanut
hänen muistiinpanonsa kuitenkin talteen ja toimitti ne hänelle myöhemmin vuonna 1919.67
Esko Riekin päiväkirjaa ei liene kirjoitettu luentatilaisuuksissa, vaan
omassa sellissä. Hän ottaa vain ohimennen kantaa jonkun toverinsa
huolimattomaan lörpöttelyyn. Päiväkirjasta heijastuu syyllisyyden tiedostamisesta johtuva henkinen paine. Hän oli nähnyt unta Maškevitšista, jonka luona hän oli muka vieraillut. Valtioneuvos »oli hyvin
kohtelias ja antoi jollekin meistä lomaa, asui paremmin kehnosti ja ei
hienosti, sanoi tutkimuksen lopettaneensa ja kuulleensa sen ja sen syyttömäksi». Riekin mukaan unet olivat unia, eikä niille pitänyt antaa
suurta merkitystä. Hän oli nähnyt unia »jos kuinka paljon ja jos minkälaisia».68
Kun Pietarissa roihusivat vallankumouksen päivinä asiakirjapinot,69
yhdellä ja toisella suomalaisella lienee ollut halu polttaa kaikki se, mikä
todisti tehdyistä tunnustuksista. Vaikka tulen ruuaksi joutuneissa oli
kopioita Maškevitšin ja syyttäjistön papereista, kaikki eivät palaneet.
Säilyneet asiakirjat ovat kansallisarkistossa ns. venäläisten sotilasasiakirjojen yhteydessä. Ne todistavat selvästi, että jääkäriliikkeessä oli varsin paljon ilmiantajia ja kuulusteluissa sortuneita, eivätkä lähestulkoonkaan kaikki Maškevitšin kuulustelupenkkiin joutuneet kyenneet
hillitsemään itseään.70

Vallankumous – Maškevitšin katoaminen

Vuoden 1907 Haagin sopimus edellytti, että jokaisen sotilaan oli käytettävä rintamalla univormua ja kokardia tunnusmerkkinä kuulumisestaan johonkin armeijaan. Henkilö, joka täytti nämä ehdot, oli isänmaansa laillinen taistelija. Vangiksi joutuessaan hän sai sotavankistatuksen, ja häntä piti myös kohdella sotavankina. Sen sijaan henkilö, jo-
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ka »toimien salaa tai väärillä tekosyillä» keräsi tai koetti kerätä tietoja
aikoen luovuttaa ne vastapuolelle, oli vakoilija. Hän ei ollut sotavanki,
vaan häneen sovellettiin rikoslakia. Vakoilijaa, joka tavattiin verekseltään, ei saanut rangaista kuitenkaan ilman tutkintaa ja tuomiota.71
Vaikka Venäjällä oli hyväksytty lokakuussa 1914 laki sotavangeista,72
ketään Špalernajan suomalaista ei pidetty sotavankina. Kaikki olivat
»bandiitteja», joihin sovellettiin rikoslakia, sillä he olivat antautuneet
vihollisen palvelukseen. Suomen vuoden 1889 rikoslaki (11. ja 12. luvut, valtio- ja maanpetos) lupasi sotatilan aikana tapahtuneesta vakoilusta, sabotaasista, miesten värväämisestä ja astumisesta vihollisen palvelukseen sekä aikomuksesta irrottaa Suomi Venäjästä ankaran rangaistuksen.73
Suomalaisia ei haluttu tuomita mielivaltaisesti, vaan heistä haluttiin
puristaa mahdollisimman monenlaisia tietoja viranomaisten käyttöön
ennen tuomioiden langettamista. Kun oikeudenkäynti lopulta alkoi
joulukuussa 1916, valtioneuvos Maškevitš oli valmistellut syytteet Venäjän rikoslain pohjalta, vaikka tuomittavina oli suomalaisia. Yrityksestä irrottaa Suomi Venäjästä oli 100. ja 102. pykälien mukaan tiedossa
vähintään kahdeksan vuotta kuritushuonetta tai kuolemantuomio.
Syyte vakoilusta ja sabotaasista epäillyille oli rakennettu rikoslain 273.
pykälän pohjalta ja tarkoitti joko syytteen hylkäämistä tai kuolemantuomiota.74
VI Armeijan piirisotaoikeus, jota pidettiin ankarana, oli tuominnut
jo ennen sotaa vuonna 1913 kuusi nuorta suomalaista kuolemaan. Neljän tuomio oli muutettu 10 vuoden pakkotyötuomioksi ja vain kaksi
heistä oli teloitettu hirttämällä Krestyssä. Samana vuonna oli myös Pietari-Paavalin linnoituksessa olleet maisteri Mauritz Mexmontan ja jumaluusopin ylioppilas Arvid Johansson tuomittu kuolemaan, mutta
heidän tuomionsa oli sittemmin mitätöity.75
Matti Lauerma on katsonut, että venäläiset toimivat niin kuin miehitetyssä maassa toimitaan. »Jääkärit ja aktivistit olivat lainsuojattomia
sikäli, että heidät jätettiin Suomen lainsäädännön ulkopuolelle.»76
Kyseessä on tyypillinen juridinen saivartelu ja yritys vähätellä suomalaisten tekoja. Koska suomalaiset pyrkivät Venäjän vihollisen avulla
sotatilan aikana irrottamaan Suomen Venäjästä ja koska monet olivat
myös värvänneet miehiä Lockstedtin leirille ja olleet siellä itsekin, harjoittaneet vakoilua ja sabotaasitoimintaa, tällaiset henkilöt syyllistyivät
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Kun Špalernajan portit avautuivat, ilo oli suurimmillaan. Vihtori Kosola, Kyösti
Wilkuna ja Juho Heiskanen kuvauttivat itsensä tapauksen muistoksi. Kuva Martti
Riekin hallussa.
The day Spalernaja’s gates were opened was a day of utmost joy. Vihtori Kosola,
Kyösti Wilkuna, and Juho Heiskanen visited a photographer in order to have
something to remember the day by. Photo: Martti Riekki.
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myös Suomen rikoslain mukaan valtio- ja maanpetokseen ja olisivat
kaiken järjen mukaan saaneet niiden mukaisen rangaistuksen. Vaikka
puolustus tunsi pykälät, sen oljenkorsia olivat ajantappaminen ja tieto,
että venäläiset seurasivat toimintamuotoja eivätkä tehneet mitään hätiköiden.77
Vaikka suomalaiset yrittivät sopia yhteisestä linjasta, toiminnan tuloksellisuutta lienee liioiteltu jälkeenpäin. Tilanne ei ollut missään tapauksessa hallinnassa. Kun Edvard Bruhnin, Janne Mellinin ja Erik
Erikssonin juttu tuli piirisotaoikeudessa esille helmikuussa 1917, onni
oli kuitenkin myötä. Todistajaksi haastettu helsinkiläinen santarmieversti ei ollutkaan paikalla, minkä vuoksi suomalaisten asianajaja vaati
heti lykkäystä. Kun suomalaisten tuomiot olivat enää allekirjoitusta
vaille valmiina, Pietarissa asianajajana toiminut Antti Hackzell neuvoi
kääntymään vielä erään asianajajan puoleen, joka oli Pietarin metropoliitan veli ja entinen prokuraattori. Hänen ja muiden asianajajien avulla
suomalaiset saivat »paperit kiertämään, kunnes kumous leväytti auki
Spalernajan portit».78
Vallankumous oli siis suomalaisten pelastus, ei heidän taitavuutensa.
Edellä mainittu VI Armeijan piirisotaoikeus tuomitsi sota-aikana vain
raippaluotolaisen Johan Gustafssonin ja keminmaalaisen Taavetti Lukkarisen kuolemaan; heidät teloitettiin vuonna 1916 hirttämällä. Ainoallekaan »kalterijääkärille» ei luettu tuomiota, vaikka he olivat siihen
jo valmistautuneet. Suomalaiset pääsivät paljon vähemmällä kuin Englannin komennon alaiset irlantilaiset, joista monet teloitettiin pääsiäiskapinan jälkeen.79
Maaliskuussa 1917 alkanut vallankumous kaatoi keisarin ja koko
poliittisen järjestelmän. Monet upseerit ja santarmit ammuttiin. Maškevitš teki maaliskuussa viimeiset merkintänsä tutkinta-asiakirjoihin.
Sen jälkeen hän katosi. Hänen kohtalostaan levisi monenlaisia huhuja.
Jotkut olivat onkineet hänen osoitteensa tietoonsa ja puuhasivat »tervehdyskäyntiä» hänen luokseen. Vaikka he sellaisen ehkä toteuttivatkin,
valtioneuvoksen ovi oli kiinni ja pysyi.80
Yhden tarinan mukaan Maškevitšin uskottiin olleen Oulussa kuulustelemassa Sven Weckströmiä ja Heikki Repoa, jotka molemmat olivat jääkäreinä arvokkaita vankeja. Kuultuaan siellä Pietarin taisteluista
hän olisi livistänyt heti Ruotsiin ja sieltä Englantiin. Näin hän oli pelastanut nahkansa. Toisen version mukaan hän olisi ollut Helsingissä, jos-
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ta hän olisi rientänyt Pietariin ja paennut vasta sieltä ulkomaille. Ainakin jonkin aikaa hän oli oleskellut Pariisissa. Vuosia myöhemmin myös
sisäpiiritiedot väittivät, että hän olisi jäänyt sinne.81
Maškevitšin entisillä kuulusteltavillakaan ei ollut helppoa. Jo muutaman päivän päästä »uuden Venäjän» viranomaiset kiinnostuivat heistä.
Venäläiset pelkäsivät, että suomalaiset yrittäisivät paeta Tornion kautta
ulkomaille, minkä vuoksi heidät olisi pidätettävä ja tuotava Helsinkiin.82
Wilkuna oli ollut oikeassa siinä, että kaikki päättyisi hyvin. Kun hän
matkusti vallankumouksen jälkeen kotiinsa Nivalaan, suuret väkijoukot
olivat häntä monilla asemilla vastassa. Hänelle järjestettiin kansalaisjuhlia, hän sai pitää puheita. Virkansa velvoittamana toiminut ja häntä
vuonna 1916 pidättämässä ollut Nivalan silloinen nimismies K. K. Ojantakanen värjötteli Wilkunan mukaan juhlien aikaan jossakin Enontekiöllä nimismiehenä af Enehjelmiltä saamansa prenikan kanssa.83
»Kalterijääkäreiden» hidasta toipumista yritettiin myöhemmin auttaa. Vankilakokemus oli ollut esimerkiksi Reino Ravantille kuitenkin
niin ankara, ettei hän toipunut koskaan, vaan tuli mielisairaaksi ja joutui olemaan pitkiä aikoja Kammion ja Lapinlahden sairaalassa ennen
kuolemaansa. Monet muutkin kärsivät erilaisista mielenterveysoireista.84
Kun jälkimaailma pitää Maškevitšia ja Venäjän politiikkaa noudattaneita viranomaisia usein Suomen vapautumisen pahimpina esteinä, se
unohtaa, että näiden kaikkien oli yritettävä seurata virkavalaansa, johtosääntöjään, kirjoitettuja lakeja ja ylipäänsä olemassa olleen järjestelmän etua. Saksaan tukeutunut jääkäriliike oli uhka yhteiskunnalle ja
maanpetos. Lisäksi kaikki tapahtui vähä vähältä. Johtavassa asemassa
olevalla ei ollut varaa uskoa vallankumouksen tuloon. Kun keisarikunta kuitenkin kaatui, silloin ei rikoslailla eikä muillakaan laeilla ollut
enää merkitystä, vaan uusi vallanpitäjä loi uuden laillisuuden. Kun
maanpetos onnistuu, siitä ei puhuta enää mitään.
Vaikka Maškevitšin toimintatapoihin liittyi kieltämättä uhkailua, pelottelua ja henkistä painostusta, hän ei kajonnut kuitenkaan kenenkään
fyysiseen koskemattomuuteen, eikä käyttänyt kidutusta. Maškevitšin
toimintatavat olivat oikeusperiaatteiden mukaisia ja kestävät kansainvälisen vertailun. Oikeastaan hän ja muutkin venäläiset kohtelivat pidätettyjä varsin hyvin.
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Suuri ongelma on se, ettei suomalaisia koskeneesta prosessista ole
juuri muita lähteitä kuin tutkittavina olleiden ja heidän omaistensa
kertomukset. Aineisto on yksipuolinen ja on varmasti painottunut heidän edukseen.
Rikolliset – olivatpa he mitä laatua tahansa – ovat aina kärkkäitä näkemään syyn sysissä eikä sepissä. Omasta mielestään »kalterijääkärit»
olivat tietenkin syyttömiä, mutta niin olivat myöhemmin kommunistitkin. Jos uskoisimme Maškevitšin vankeja kritiikittömästi, se olisi
suunnilleen sama asia, jos uskoisimme, mitä kommunistit kirjoittivat
Suomen oikeusistuimista, vankiloista, Etsivästä Keskuspoliisista ja sen
päälliköstä Esko Riekistä.
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Nikolay A. Mashkevich – Controversial
Examining Magistrate
After the Russian authorities had discovered that certain Finns had
been involved in subversive activities of major proportion, the Czar
nominated, in February 1916, Counselor of State Nikolay A. Mashkevich to determine the extent of the case and prepare charges against individuals embroiled in the scheme. Few details are known about
Mashkevich, but in all probability he was an eminent lawyer of Jewish
origin, born in Poland. The court process against the Finns clearly gave
a boost to his career.
Of the Finns detained by the Russians, seventy-nine ended up in the
Spalernaja prison in Petrograd after a preliminary investigation. Eighteen of them were members of the Jäger corps, including four Jägers
who had defected to the Russian side of the lines on the Misse River
and Gulf of Riga. Mashkevich himself undertook to interrogate all detainees and arrange prosecutions against them. In addition to Spalernaja, these interrogations also took place in Finland.
The Spalernaja prison could hold around seven hundred inmates.
Though a filthy and gloomy place, the facility had a decent library, canteen, church, and sauna bath. Some detainees who had a hard time doing their time in Spalernaja naturally considered it a hellhole and
therefore tended to exaggerate its downsides. Even though the disciplinary processes of the prison have shocked posterity, the inmates in fact
enjoyed considerable liberties. The walls of Spalernaja were witness to
several things indicative of the loosening grip of the facility’s staff and
the entire empire on their subjects and of a general collapse of morale.
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Mashkevich wrote no memoirs, and he could hardly find a supporter among the inmates. The Finnish prisoners said he was the Devil in
person, and his methods matched this characterization. The Finns did
not accept the presence of defected Jägers in cross-examinations and
did not understand the reason for the segregation of the inmates despite the fact that the Security Police of the independent Finland resorted to the very same methods when interrogating communists.
Some detainees even claimed that they had been mutilated and tortured, but these allegations are unfounded.
Almost all Finnish inmates put the blame on Mashkevich − only
Esko Riekki gave him some credit, maintaining that Mashkevich was an
examining magistrate par excellence and had worked long and hard to
compile extensive material to support his investigation. Riekki said that
the Counselor of State had maintained a matter-of-fact attitude towards him and had never reverted to physical violence.
Riekki took the pressures of the investigation process extremely badly, and consequently was verging on a mental breakdown in the fall of
1916. During his subsequent career as the chief of the Security Police of
the independent Finland (known as the Detective Central Police) in
1923−1938, he would stress the importance of psychological influence,
something he had clearly learned from Mashkevich. The Finns, although without any doubt guilty of treason and undermining the social system, claimed they were nothing more than well-nigh innocent
victims of the Russians’ arbitrary decisions and ill-treated by a bullying
examining magistrate. Anyone who believes these claims without reservation should also endorse accusations that the Finnish communists
raised against the Detective Central Police during the 1920s and 1930s,
its chief Mr. Riekki, and the judiciary system of the independent Finland.
The Finns did not understand the Russian way of arranging readings
of investigation records in the Palace of Justice of Petrograd − an unusual practice to say the least. They were more or less free to plan common defensive tactics and even to prepare an escape plan.
Eleven Finns suspected of espionage and sabotage and examined on
these grounds by judge Serebryakov were about to face trial in a district
military tribunal, while another sixty detainees whom Mashkevich had
examined for involvement in enlisting and staging activities were to be
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tried in a district court. There was not enough time to complete
charges against the remainder or pass verdicts before the outbreak of
the revolution.
Despite the subjects of investigation being Finnish citizens, Mashkevich prepared their charges based on the Russian criminal code. However, only semantic differences existed between those chapters of the
criminal codes of the two nations that dealt with state crimes. In either
case, most severe sentences could be anticipated.
Some sources claim that the Russians executed three Finns in Spalernaja. This is not true. It is, however, true that the process was well advanced by March 1917, but the suspects escaped a verdict and were set
free during the revolution. It was a close shave, though. The Counselor
of State Mashkevich was also lucky since – unlike many others – he
saved his neck by fleeing from Russia and settling down abroad.
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JUHA JOUTSI
(s.1957), Sotamuseon suunnittelija, Suomen Laivahistoriallisen seuran
hallituksen jäsen. Harrastuksena Suomen itsenäisyyden alkuvaiheisiin liittyvä
laivastohistoria kuten Englannin laivaston läsnäolo Suomenlahdella 1919.

Operaatio DB – tukilaivaisku
Suomenlahdella 1919
Vuonna 1916 viisi englantilaista telakkaa sai tilaukset viiden kookkaan
risteilijän rakentamisesta. Alukset oli suunniteltu toimimaan maailmanlaajuisesti saksalaisia kaapparialuksia vastaan. Vuoteen 1918 mennessä kaappariuhka oli kuitenkin väistynyt ja alusluokalla ei enää ollut
selkeää roolia laivastossa. Pisimmälle rakennettu luokan nimikkoalus
Cavendish päätettiin muuttaa lentotukialukseksi. Alun perin oli ajatuksena rakentaa yhtenäinen lentokansi koko aluksen pituudelta, mutta
kansirakenteet oli jo rakennettu niin pitkälle, että jouduttiin rakentamaan erilliset laskeutumis- ja nousukannet. Alus valmistui syyskuussa
1918 ja sen nimi muutettiin Vindictiveksi Belgian Oostendessä menetetyn vanhemman risteilijän mukaan.
Aluksen alkuaikoina siinä oli 648 hengen miehistö. joista 71 kuului
lentohenkilökuntaan.1 Laivaston omat ilmavoimat (Royal Naval Air
Service) oli lakkautettu 1.4.1918, joten koko lentohenkilökunta kuului
Kuninkaallisiin Ilmavoimiin (Royal Air Force).
Lentotoiminta alkoi marraskuussa 1918 ja vuoden 1919 kesäkuuhun
mennessä suoritettiin noin 20 nousua ja yksi laskeutuminen.2 Laskeutumisten vähäinen määrä johtui siitä, että tuulitunnelikokeissa oli havaittu keskilaivan kansirakenteiden aiheuttavan vaarallisia virtauksia
laskeutumiskannelle eli aluksen rakenne oli epäonnistunut.3 Tästä
eteenpäin oli ajatuksena käyttää Vindictiveä vain vesikoneiden emälaivana ja niiden käsittelyä varten laskeutumiskannen vasempaan reunaan
asennettiin raskas nostopuomi.
Vindictive ei ehtinyt ottaa osaa yhteenkään sotatoimeen ennen en-
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H.M.S. Vindictive kuvattuna Rosythissa Skotlannissa vuonna 1919. Aluksen
starttikannen etuosassa erottuu kolmella pylväällä tuettu jatke, jollainen oli
käytössä myös Suomenlahdella 30.7.1919. Kuva: Juha Joutsin kokoelmat.
The Vindictive shown in Rosyth, Scotland, in 1919, with an extension to the flyingoff deck supported by three poles clearly visible. This configuration was retained
when the ship was active in the Gulf of Finland on July 30th, 1919. Photo: Juha
Joutsi’s collection.

simmäisen maailmansodan päättymistä. Alukselle löytyi kuitenkin
käyttöä seuraavana kesänä. Bolševikkeja vastaan Suomenlahdella toiminut Englannin laivasto alkoi käyttää itäisellä Suomenlahdella sijaitsevaa Koivistonsalmea ankkuripaikkanaan kesäkuun alussa 1919. Osasto koostui lähinnä keveistä risteilijöistä ja hävittäjistä. Bolševikkien laivasto käytti päätukikohtanaan Suomenlahden pohjukassa sijaitsevaa
Kronstadtin satamaa, joka oli miinakenttien ja rannikkopattereiden
suojaama. Lentokoneet nähtiin yhtenä keinona päästä tukikohdan
kimppuun, ja niitä kuljettamaan valittiin Vindictive.4

Vindictive Suomenlahdelle

Vindictive lähti Rosythista Skotlannista kohti Suomenlahtea 2. heinäkuuta 1919. Aluksen päällikkönä oli kommodori Edgar Grace, ja lento-
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osastoa komensi majuri Grahame Donald. Päästyään 6. heinäkuuta
Tallinnanlahdelle alus ajoi karille. Pelastustyöt olivat erittäin vaivalloiset, muun muassa siksi, että aluksesta jouduttiin ottamaan irti 2 000
tonnia materiaalia. Alus saatiin irrotetuksi, ja se saapui Koivistolle
20.7.5 Englantilaiset perustivat kentän maakoneita varten Koivistonsalmen itäpuolella sijaitsevalle Möllikänniemelle ja vesikonetukikohdan
länsipuolella sijaitsevalle Susisaarelle. Vesikoneiden partiointi alkoi 21.
heinäkuuta.
Ensimmäinen ilmahyökkäys Kronstadtia vastaan päätettiin suorittaa
30.7., ja sen koodinimeksi valittiin »Operaatio DB» amiraali David

H.M.S. Vindictive (piirros Juha Joutsi)
Uppouma 9750 t
Pituus 184,4 m, leveys 21,4 m, syväys 5,7 m
Koneteho 4 turbiinia yhteensä 60 000 akselihevosvoimaa, nopeus 29 solmua
Aseistus 4 kpl 7,5" tykkiä, 4 kpl 3" tykkiä ja 4 kpl 3" it-tykkiä, 6 kpl 53 cm:n
torpedoputkea
Panssarointi kylkipanssari 76 mm, panssarikansi max. 38 mm
Lentokoneet (heinä–elokuu 1919) 8 kpl Short 184, 3 kpl Sopwith 2F1 Camel,
2 kpl Grain Griffin, 4 kpl Sopwith 1½ Ship’s Strutter
The Vindictive (by Juhani Joutsi).
Displacement 9,750 tons
Length 184.4 m, beam 21.4 m, draught 5.7 m
Propulsion 4 turbines, installed power 60,000 shp, speed 29 kt
Armament 4 x 7.5 in guns, 4 x 3 in guns, 4 x 3 in anti-aircraft guns, 6 x 53 cm
torpedo tubes
Armor 76 mm side, 38 mm maximum deck
Aircraft (July−August 1919) 8 x Short 184, 3 x Sopwith 2F.1 Camel, 2 x Grain
Griffin, 4 x Sopwith 1½ Ship Strutter
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Beattyn mukaan. Iskun tavoitteena oli vahingoittaa sukellusveneiden
emälaivaa Pamiat Azovaa, sillä sukellusveneet katsottiin suurimmaksi
uhaksi Englannin laivastolle. Toisaalta käytössä olleet pommit (maks.
50 kg) katsottiin tehottomiksi varsinaisia sota-aluksia vastaan. Sopwith
2F1 Camel -koneet pystyivät jo toimimaan maakentältä, mutta kiitotie
ei vielä tässä vaiheessa kantanut pommikuormassa olevia kaksipaikkaisia koneita, joten kaksi Sopwith Strutteria ja yksi Grain Griffin päätettiin lähettää Vindictiveltä.6

Iskun vaatimattomat tulokset

Aamuyöllä 30. heinäkuuta Vindictive ja sitä saattava hävittäjä Watchman poistuivat Koivistonsalmesta Saarenpään ja Seivästön väliselle merialueelle, jossa alus alkoi lähettää koneita kulkien noin 20 solmun no-

Vindictive Koivistonsalmessa vuonna 1919. Laskeutumiskannella erottuu Short 184
-vesikoneita siivet taitettuina. Kuva: Sotamuseo.
The Vindictive in the Koivisto Straits in 1919. Short 184 seaplanes with wings
folded are visible on the landing-on deck. Photo: Military Museum.
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Vindictiveltä 30.7.1919 lähteneet koneet (piirros Juha Joutsi)
– Sopwith 1½ Ship's Strutter:
Jänneväli 10,2 m (siivet irrotettavat, jolloin koneen suurin leveys 4,1 m), pituus
7,7 m
Moottori 130 hv Clerget, nopeus 165 km/h
Aseistus pommeja (Vindictiveltä 30.7.1919 startanneissa Struttereissa ei kkaseistusta)
Miehistö 1 (takaohjaamossa ylimääräinen polttoainesäiliö 30.7.1919).
– Grain Griffin:
Jänneväli 12,9 m (siivet taitettuina 4,5 m), pituus 8,4 m
Moottori 230 hv Bentley BR 2, nopeus 167 km/h
Aseistus 1 kpl kk, pommeja
Miehistö 2
Aircraft launched by the Vindictive on July 30th, 1919 (by Juhani Joutsi)
– Sopwith 1½ Ship Strutter:
Wing span 10.2 m (4.1 m with wings removed), length 7.7 m
Engine 120 hp Clerget, speed 165 km/h
Armament bombs (aircraft launched from the Vindictive had no machine-guns)
Crew 1 (rear cockpit fitted with extra fuel tank for July 30th, 1919 mission)
– Grain Griffin:
Wing span 12.9 m (4.5 m with wings removed), length 8.4 m
Engine 230 hp Bentley BR2, speed 167 km/h
Armament 1 x machine-gun, bombs
Crew 2

peudella. Kello 00.23 (aluksilla noudatettavaa GMT-aikaa) starttasi ensimmäinen Sopwith Strutter. Seuraava Strutter pääsi ilmaan vasta klo
01.10.7 Pitkä väliaika saattaa johtua siitä, että nousukannelle sopi vain
yksi kone kerrallaan ja koneiden siivet oli hangaarista noston jälkeen
kiinnitettävä runkoon.
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Vindictive karilla Tallinnanlahdella heinäkuussa 1919. Aluksen vieressä on uiva
nosturi, jonka avulla aluksesta nostettiin mm. tykkejä sen keventämiseksi. Starttikannella erottuu tuulensuojan takana kaksi Sopwith Strutter -konetta siivet
irrotettuina. Kuva: Sotamuseo.
The Vindictive aground on a shoal in the Tallinn Bay in July 1919. A floating
derrick positioned alongside was used to lift off guns and other equipment in
order to lighten the ship. Two Sopwith Strutters with their wings removed are
parked behind the wind shield on the flying-off deck. Photo: Military Museum.

Tätä toista Strutteria lensi luutnantti Eric Brewerton. Hän ei ollut
koskaan aikaisemmin lentänyt tällä konetyypillä, ja välttämättömän tasapainotuksen oli tehnyt toinen henkilö – ja väärin. Kone oli pahasti
nokkapainoinen ja oli startin jälkeen syöksyä mereen Vindictiven eteen.
Oikaisu onnistui kuitenkin ja Brewerton pääsi matkaan.
Kolmas kone, Grain Griffin, jota lensi luutnantti James Fairweather8,
pääsi ilmaan vasta klo 01.50,9 eli ensimmäisenä startannut kone oli tässä vaiheessa kierrellyt ilmassa jo puolitoista tuntia.
Vindictiven koneiden sekä Koivistonsalmesta startanneiden kolmen
Short 184 -vesikoneen ja Möllikänniemen kolmen Camel-koneen reitti
kulki Seivästön10 ja Inon kautta Siestarjoelle Suomenlahden pohjoisrannikkoa pitkin. Siestarjoen edustalla käännyttiin etelään kohti Kronstadtia, josta avattiin pian tämän jälkeen koneita kohti ilmatorjuntatuli.11
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Lentokoneiden reitti 30.7.1919 (piirros Juha Joutsi).
The route of the attack force on July 30th, 1919 (by Juhani Joutsi).

Toinen Vindictivella Suomessa 1919 olleista Grain Griffin -koneista oli N 101.
Kuvassa kone Seivästöllä 23. elokuuta pakkolaskun jälkeen. Kuva: Sotamuseo.
One of two Grain Griffin aircraft carried by the Vindictive during its stay in the
Finnish waters bore the tail number N 101. The photo shows the aircraft after a
forced landing in Seivästö on August 23rd. Photo: Military Museum.
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Vindictive oli palannut Koivistonsalmeen lähetettyään viimeisen koneensa. Kaikki ensimmäiseen iskuun osallistuneet koneet palasivat vahingoittumattomina takaisin, ja Vindictiveltä lähteneet koneet laskeutuivat Möllikänniemen kentälle. Luutnantti Brewertonin ohjaaman
Strutter-koneen kokonaislentoaika oli 2 tuntia 50 minuuttia.12
Vindictive lähti myöhemmin samana yönä uudestaan ulos Koivistonsalmesta ja vielä yksi Griffin lähetettiin klo 05.25. Koneeseen tuli
kuitenkin vika heti startin jälkeen ja se joutui pudottamaan molemmat
pomminsa sekä kääntymään maakenttää kohti.13 Tämä jäi sekä koko
operaation että Vindictiven viimeiseksi tukilaivastartiksi. Alus ei enää
tulisi operoimaan maakoneita.
Tämän Suomenlahden alueen historian ainoan tukilaivaiskun tulokset jäivät vaatimattomiksi. Englantilaiset luulivat osuneensa sukellusveneiden emälaivaan Pamiat Azovaan, mutta maalina oli sen sijaan ollut
säiliöalus Tatjana, jossa syttyi tulipalo. Kaksi Tatjanan miehistöön kuuluvaa sai surmansa. Samaten sataman alueella syttyi muita tulipaloja.14

Ilmatoiminta tukilaivaiskun jälkeen

Tästä eteenpäin maakoneet operoivat vain Möllikänniemen kentältä.
Vuoden 1919 aikana Koivistolta tehtiin noin 15 ilmahyökkäystä Kronstadtiin sekä lukuisia hyökkäyksiä Krasnaja Gorkan linnoitukseen sekä
laivoja vastaan. RAF operoi kaikkiaan 55 koneella, joista menetettiin
kolme alasammuttuina ja 30 muista syistä. Yhtään ilmataistelua viholliskoneita vastaan ei käyty.15
Vesikonetukikohta evakuoitiin 23.11. ja Möllikänniemen maakenttä
26.11. Vindictive lähti lopullisesti Koivistolta 8. joulukuuta.16 Seuraavana kesänä tilanne oli oleellisesti rauhoittunut, eivätkä englantilaiset
enää palanneet Koivistolle.
Vuosina 1920–1923 Vindictive ei toiminut lentokoneiden emälaivana. Vuonna 1925 siihen asennettiin katapultti ja se toimi vesikoneiden
emälaivana vuoteen 1928 asti, jolloin kaikki lentotoimintaan liittyvät
rakenteet purettiin. Alus sai kuitenkin vielä uusia rooleja. Se oli kadettien koululaiva (1937–1939), korjaamoalus (1939–1944) ja viimein hävittäjäalusten emälaiva (1944–1945). Alus hylättiin vuonna 1945 ja romutettiin Blythissä Englannissa vuonna 1946.17
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Operation DB − Carrier Strike on the Gulf
of Finland in 1919
British presence in Finnish territory in 1919 is among the nearly forgotten chapters of history. Even less known is the only strike by carrierborne aircraft ever executed on the Gulf of Finland. These two operations were linked together.
In the early hours of July 30th, the aircraft carrier Vindictive, on station to the south of the Koivisto Islands, launched three airplanes on an
attack against the Bolshevik naval base at Kronstadt. Three Short 184
seaplanes and three Sopwith 2F.1 Camel landplanes from Koivisto also
participated in the strike, which yielded only modest results due to the
aircraft’s light bomb load.
All subsequent air strikes were conducted by Koivisto-based aircraft.
The Vindictive never again flew off landplanes, yet she continued to
serve in several different roles during World War II until she was
scrapped in 1946.
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(s. 1937), filosofian maisteri, arkistoneuvos. Kirjoittanut mm. teokset
Orimattilan historia II (1976), Jääsken kihlakunnan historia 1700–1865 (1976),
Lappeen kihlakunnan historia 1620–1865 (1985), Itsenäisen Suomen kenraalikunta, historia (1998), osia tekstiin Suomen puolustuslaitos I (1988) ja II (2007),
Jatkosodan historia 6 (1994), Tuntemattoman sotilaan rykmentti JR 8 (1990),
Keisarillisen Suomen Kadettikoulu 1821–1903 (2003) sekä lukuisia tieteellisiä
artikkeleita mm. sotahistoriallisista aiheista.

Kenraali V. P. Nenonen sotilaspoliittisena
vaikuttajana
Miksi juuri Nenonen?

Itsenäisen Suomen ensimmäinen vuosikymmen oli myös sotaväen
kannalta kuohunnan ja ristiriitojen aikaa. Tämä on luonnollista, kun
muistaa, millainen tilanne maamme puolustuslaitoksessa tuolloin vallitsi. Toisin kuin lähes kaikki muut hallinnonalat, jotka jo suuriruhtinaskunnassa oli omien virastojen ja laitosten voimin hoidettu ja jotka
saattoivat jatkaa toimintaansa suurin piirtein samoissa puitteissa myös
itsenäisessä Suomessa, puolustuslaitos oli pakko luoda tyhjästä. Autonomisella Suomella ei ollut omaa armeijaa, ja Venäjän armeijaan kuuluneet suomalaiset joukko-osastot oli lakkautettu pari vuosikymmentä
aikaisemmin.
Suomen itsenäisyys oli varmistettu verisen sodan avulla, joka oli jättänyt toisen puolen kansaa tappion kokeneena perin nurjamieliseksi
kaikkeen sotalaitostoimintaan nähden. Mutta eivät voittajienkaan rivit
olleet yksimieliset. Voitto ja maan vapaus oli saavutettu armeijalla, joka
oli sananmukaisesti polkaistu maasta. Valkoisen armeijan johdossa oli
toiminut pääosin Venäjällä palvellut suomalainen upseeristo, sen joukkoja oli johtanut pääasiallisesti Saksassa koulutettu jääkäriupseeristo,
miehet, jotka olivat Riianlahden rintamalla taistelleet Venäjää vastaan.
Jo sodan kestäessä oli näiden ryhmien välillä vallinnut ristiriitoja, jotka
ylipäällikkö, kenraali Mannerheim vain vaivoin oli onnistunut hallitsemaan. Kun sitten ryhdyttiin luomaan rauhanaikaista armeijaa, ristiriidat tulivat esille joskus hyvinkin jyrkkinä.
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Näitä armeijan alkuaikoja on kirjallisuudessa käsitelty, mutta varsinaista tutkimusta ei juuri ole ristiriidoista tehty. Muistelmissa on muistelijan asema luonnollisesti värittänyt esitystä, ja puolustusvoimia käsittelevissä yleisesityksissä on tyydytty toteamaan kyseessä olleen jääkäriupseerien ja Venäjällä palvelleiden »fredrikshamnareiden» välinen ristiriita. Näin tietysti suurin piirtein katsoen onkin.
Todellisuudessa jako ei ollut näin yksioikoinen. Molempien ryhmien
sisällä oli »klikkejä», joitten mielipiteet saattoivat olla jyrkästi vastakkaisia. Periaatteellisten erimielisyyksien lisäksi vaikuttivat myös raadolliset oman edun tavoittelupyrkimykset milloin yhteen ja milloin toiseen suuntaan, eikä ollut tavatonta, että kiistassa jyrkästi tiettyä linjaa
ajanut mies löytyi myöhemmin vastapuolen leiristä. Näihin ristiriitoihin pyrin nyt syventymään.
On oikeutettua kysyä, miksi olen artikkelini otsikkoon valinnut kenraali Vilho Petter Nenosen nimen, vaikka hän ei ollut ainoa eikä aktiivisinkaan toimija sotilaspolitiikan kiemuroissa. Kiinnostukseni aiheeseen herätti eräs Nenosen kirje. Asiallisempi syy on, että Nenonen, jonka jälkipolvi tuntee Suomen kenttätykistön luojana, oli 1920-luvulla
joinakin vuosina keskeinen sotilaspoliittinen toimija. Hän on myös sikäli mielenkiintoinen, että hänen ei voi sanoa olleen selvästi minkään
taistelevan ryhmittymän puolella. Hänen sotilaspoliittinen toimintansa
päättyi oikeastaan jo vuonna 1925, osin ehkä siksi, etteivät kiistan osapuolet tunteneet häntä omakseen. Nenosen luonteen ja elämänkatsomuksen tuntemisen kannalta on mielestäni hyödyllistä selvittää tämäkin puoli hänen toiminnastaan. Hänen kauttaan voi myös selvittää
muiden toimijoiden tekoja ja vaikuttimia.

Muut vaikuttajat

Rauhan ajan puolustusvoimien komentajaksi eli tuolloisen virkanimityksen mukaan sotaväen päälliköksi oli vuonna 1918 nimitetty kenraalimajuri Karl Wilkman, myöhempi kenraali Kaarle Wilkama. Toiseen
johtavaan virkaan, Yleisesikunnan päälliköksi, oli vuonna 1919 nimitetty kenraalimajuri Oskar Enckell. He molemmat olivat periaatteessa
samanarvoisia toimijoita ja kummallakin oli oma esikuntansa, Wilkamalla Sotaväen esikunta ja Enckellillä Yleisesikunta. Kolmas samanar-
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voinen armeijan johtaja oli puolustusministeri; tässä tehtävässä
1920-luvun puoliväliin ja osin sen
jälkeenkin toimi sotilashenkilöitä,
kuten kenraalimajurit K. E. Berg,
Th. Schwindt ja Bruno Jalander.
Suojeluskuntajärjestön johdossa oli aluksi eversti G. D. von Essen ja vuodesta 1921 lähtien
eversti, sittemmin kenraalimajuri
Lauri Malmberg. Suojeluskuntajärjestö oli osa puolustusvoimia,
mutta vapaaehtoisena maanpuolustusjärjestönä se toimi omana
kokonaisuutenaan, oman yliesikuntansa johtamana.
Voidaan sanoa perustellusti,
Kenraaliluutnantti Kaarle Wilkama
(kuvassa kenraalimajurina), Sotaväen
että
tämänkaltainen järjestelmä
päällikkö, kiistelty ja kiistanalainen
oli omiaan luomaan sekavuutta ja
komentaja. Kuva: Puolustusvoimat.
ristiriitoja jo monihaaraisuutensa
Lieutenant General Kaarle Wilkama
ja sekavuutensa takia. Joskin tasa(pictured as major general), the still
controversial commander of the armed
vallan presidentti, monarkistisen
forces. Photo: Finnish Defense Forces.
perinteen mukaisesti, oli puolustusvoimien ylipäällikkö, ei presidentti K. J. Ståhlbergillä ollut kiinnostusta eikä kai pätevyyttäkään
puuttua aktiivisesti puolustuslaitoksen toimintaan. Kenttä oli siten vapaa tahtojen taistelulle.
Sotaväen päällikkö Wilkama on mielenkiintoinen henkilö. Kaikki,
myös hänen innokkaimmat vastustajansa, pitivät häntä moraalisesti
korkeatasoisena ja rehellisenä miehenä, joka oli aktiivinen kristitty,
mutta melkein kaikki hänen kannattajansakin katsoivat, ainakin hänen
uransa viime vaiheissa, että hän oli henkisesti rajoittunut, vastuuta
kaihtava, itsepäinen ja pikkuasioihin takertuva ja sellaisena kykenemätön sotaväen päälliköksi. Presidentti Lauri Kr. Relanderin päiväkirja antaa uskomattomia kuvauksia Wilkaman esiintymisestä esimiestään
kohtaan sekä kieltäytymisestä uskomaan oikeuskanslerin, maan korkeimman lainvalvojan, sanaa lain määräyksistä.1

K E N R A A L I V. P. N E N O N E N S O T I L A S P O L I I T T I S E N A VA I K U T TA J A N A
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Eversti A. A. Kaila muisteli vuonna 1955 haastattelijalle, miten hän
palvellessaan nuorena upseerina Sotaväen esikunnassa joutui kosketuksiin Wilkaman kanssa. Hän katsoi tämän, huolimatta positiivisista henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, olleen täysin kyvytön hoitamaan
korkeinta sotilasvirkaa. Ståhlberg, joka sotilaallisissa asioissa oli täysin
kokematon ja tietämätön, tuki Wilkamaa ja aiheutti siten omalta osaltaan kuohuntaa upseeriston piirissä.2
Enckell oli, kuten Wilkamakin, luonut uransa Venäjän armeijassa,
jossa hän oli toiminut yleisesikunnassa ja ulkomaanpalveluksessa. Hän
oli sotilaallisesti lahjakas upseeri, jonka asiallista pätevyyttä tehtäväänsä
ei voitu kieltää, vaikka jääkärit sitä yrittivätkin. Hänen isänsä oli kenraali Carl Enckell, Keisarillisen Suomen kadettikoulun viimeinen johtaja, ja hänen vanhempi veljensä
ministerivaltiosihteeri ja ulkoministeri Carl Enckell. Hänen vaimonsa oli venäläinen ja jo tällä
perusteella hänet tuomittiin epäisänmaalliseksi. Ihmeellistä kyllä,
V. P. Nenosen venäläinen vaimo ei
tuntunut jääkäreitä vaivaavan.
Oskar Enckell oli työteliäs ja vaikka hän valittikin, että oli vaikeaa
johtaa puolustussuunnitelmien ja
liikekannallepanon valmisteluja
sellaisten apulaisten kanssa, jotka
eivät olleet asiasta lainkaan selvillä, on hänen laatimansa puolustussuunnitelma myöhemmin todettu sekä toimivaksi että sotilaalKenraalimajuri Oskar Enckell, yleisesilisesti mallikelpoiseksi.3
kunnan päällikkö, yksi lahjakkaimmista
Jääkäriklikin taholta tullut ar- ja jääkäriupseereiden eniten vihaamista
upseereista. Kuva:
vostelu on ollut murskaava. Kap- »venäläisistä»
Puolustusvoimat.
teeni Mikko Pekki kirjoitti ToriGeneral Oskar Enckell, Chief
non sotakorkeakoulussa opiske- Major
of the General Headquarters. He was
levalle eversti Aarne Sihvolle: among the most talented of the
officers – and among the
»Haukkuvat pataluhaksi meidän »Russian»
most hated by Jäger officers. Photo:
tähän saakka etevimmän ja vii- Finnish Defense Forces.
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saimman maineessa olleen kenraalin (Enckellin)! Hänetkin, joka ei
juuri koskaan ole tehnyt mitään eikä puhunut mitään.»4
Enckellin kannalta vaikeaksi osoittautui myös hänen sarkastinen tapansa hoitaa virkatehtäviään. Ymmärrettävästi hän varmaan väsyi toimimaan tehtävässä, missä ei voinut delegoida vastuuta, kuten sotilasesikunnissa tehdään. Kenties hän myös antoi alaistensa ymmärtää, missä määrin hän heihin luotti, ainakin häneen selvästi kohdistui johtavien
jääkärien viha ja vastustus, jopa enemmän kuin Wilkamaan. Ilmeisesti
Enckelliä pidettiin vaarallisena ja Wilkamaa pelkästään hankalana.
Enckellin tunnollisuutta ja tarmokkuutta kuvaa se, että ulkoministeri Rudolf Holsti kertoo Yleisesikunnan päällikön saapuneen hänen
luokseen jouluaattona 1921 ilmoittamaan, että hänen saamiensa tietojen mukaan Neuvosto-Venäjä oli ryhtynyt kokoamaan joukkoja Karjalan Kannakselle. Enckell arveli tämän merkitsevän sitä, että tuolloisessa
kiristyneessä poliittisessa tilanteessa Neuvosto-Venäjä aikoi ryhtyä
käyttämään sotilaallista painostusta tai suorastaan ryhtyä ilmivihollisuuksiin.5
Tavanomainen käytäntö olisi edellyttänyt tietojen kirjallista ilmoittamista virkatietä, mutta Enckell ei ilmeisesti katsonut sen tässä tapauksessa riittävän. Ulkoministerin ja hallituksen piti saada tietää uhkasta heti eikä vasta joulunpyhien jälkeen.
Puolustusministerinä toimineista kenraaleista Bruno Jalander oli
voimakastahtoisin ja omalinjaisin. Hänen sotilaallinen pätevyytensä ei
kuulunut Haminan kadettien korkeimpaan tasoon, mutta hän oli valmis ottamaan vastuun hankalistakin päätöksistä ja ajoi johdonmukaisesti armeijan asioiden keskittämistä puolustusministerin (tuolloin sotaministerin) käsiin. Tässä suhteessa hän saattoi olla varma vastustuksesta sekä Sotaväen päällikön että Yleisesikunnan päällikön taholta. Jälkiviisaasti ajatellen olisi puolustuslaitoksen johdon keskittäminen parlamentaarisesti valitun ja kenties lyhytaikaisenkin puolustusministerin
käsiin ollut huono ratkaisu. Tätä mieltä olivat useimmat tuon ajankin
sotilasasiantuntijat.6
Jääkäriopposition johdossa toimi aktiivisesti silloinen majuri Paavo
Talvela, joka järjesteli monenlaisia toimenpiteitä hankaloittaakseen
»ryssänupseereiden» toimintaa. Muita johtavia jääkäreitä olivat everstiluutnantti Woldemar Hägglund ja majuri Ingevald Pipping, siviilikoulutukseltaan juristi. Molemmat palvelivat puolustusministeriössä. Tal-
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vela oli suomenkielinen ja aitosuomalaisena vaati armeijan suomalaistamista, kun taas Hägglund ja Pipping, kuten useimmat johtavat jääkärit, olivat ruotsinkielisiä eivätkä kovinkaan innokkaasti toimineet kielisuhteiden muuttamiseksi.

Nenonen puolustusministerinä

Nenonen oli Haminan kadetti, joka aloitti sotilasuransa vuonna 1901
Mihailovin tykistökoulussa ja palveli venäläisissä tykistöjoukoissa vuoden 1917 loppuun ja osallistui muun muassa Japanin sotaan. Sisällissodassa hän toimi everstinä Pietarsaaren tykistökoulun johtajana ja sodan jälkeen aluksi itsenäisen Suomen rannikkotykistössä ja vuodesta
1920 tykistön tarkastajana. Hän oli ammattisotilas, etevä matemaatikko ja tykistöupseeri, Venäjällä ye-upseerin koulutuksen suorittanut
mies, jonka ilmeisesti oli aluksi ollut vaikeaa sulautua Suomen uuden
armeijan upseeristoon. Hänen tiedetään suunnitelleen valkoisten venäläisten armeijaan liittymistä vuonna 1919, jolloin vastavallankumoukselliset joukot kenraali Nikolai Judenitsin johdolla suunnittelivat hyökkäystä Virosta käsin Pietarin valtaamiseksi. Nenonen harkitsi loppukesällä 1919 eroavansa Suomen armeijasta siirtyäkseen Judenitsin joukkoihin ja sitä kautta mahdollisesti A. I. Denikinin armeijaan, mutta
päättikin sitten ottaa kolmen kuukauden virkaloman.7 Lomansa aikana
hän kävi Venäjällä ja toi takaisin tullessaan mukanaan kaatuneen upseeritoverinsa lesken, jonka kanssa solmi avioliiton. Kenraali Ernst Löfström kertoo päiväkirjassaan marraskuun alussa 1919, miten hän oli
keskustellut Nenosen kanssa Judenitsin taisteluista bolševikkeja vastaan. Molemmat olivat närkästyneitä virallisen Suomen haluttomuuteen auttaa Judenitsia. Nenonen kertoi suunniteltavan vapaaehtoisista
pakolaisista joukkoa Judenitsin tueksi. Hän sanoi olevansa valmis yhtymään joukkoon ja asettamaan 8–9 tykistöpatteria taisteluun. Ainoa vaikeus olisi noin 1 500 hevosen hankkiminen, joita tuo tykistö tarvitsisi.
Löfström oli omasta puolestaan tällaista hyökkäystä vastaan, koska se ei
hänen mielestään voisi onnistua ja vain pahentaisi tilannetta.8
Suomen armeijassa vuonna 1923 kenraalimajuriksi ylennetty Nenonen kuitenkin jatkoi palvelustaan. Hänen ammattitaitonsa tykistöalalla
oli yleisesti tunnettu ja tunnustettu, mutta virkatoiminnassaan hän py-
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sytteli erillään armeijaa repivistä kiistoista. Ehkäpä juuri tämän ulkopuolisuutensa takia hänet kutsuttiin puolustusministeriksi Kyösti Kallion (ml) johtamaan hallitukseen kesällä 1923, kun kenraalimajuri Jalander oli eronnut ministerin tehtävästä ministeriössä sattuneen vakoilutapauksen johdosta. Kun Jalander erosi kesäkuun 22. päivänä 1923 ja
Nenonen nimitettiin hänen seuraajakseen 16.8.1923, ei ole kaukana
ajatus, että hänet pyydettiin tehtävään, koska ketään muutakaan ei löydetty.
Jalander oli ministeritoveriensa keskuudessa arvostettu. Tätä kuvaa
professori A. K. Cajanderin, moninkertaisen ministerin, kirje eronneelle puolustusministerille: »Sinä voit kuitenkin olla ylpeä tietämyksessä,
että niissä oloissa, ristiriitaisten intressien ristitulessa, joissa olet paljon
vaativalla paikallasi joutunut toimimaan ja niin paljon uutta rakentamaan sekä alullepanemaan, harva, jos kukaan olisi ministerinä samalla
menestyksellä pystynyt ja samalla kestävyydellä jaksanut työskennellä
Suomen puolustuslaitoksen hyväksi.»9
Nenosen ei oletettu aiheuttavan hankaluuksia. Toisaalta Nenonen jo
tuossa vaiheessa oli jääkärien kanssa paremmissa suhteissa kuin useimmat Venäjällä palvelleet upseerit. Löfströmin mukaan Wilkama oli kesäkuun lopulla 1923 pahoitellut sitä, että Nenonen haluaa kapteeni
Scherbakoffin pois armeijasta, koska tämä on venäläinen, vaikka hänen
sukunsa oli jo vuosisadan verran asunut Suomessa. Löfström ei sanonut uskovansa tätä, koska Nenonen oli palvellut Venäjällä ja oli naimisissa venäläisen kanssa, mutta kirjoitti huhun kertovan, että Nenonen
tekee kaikkensa päästäkseen nousemaan korkealle. Tätä vahvisti Löfströmin mielestä sekin, että Nenonen oli ottanut esikuntapäällikökseen
sellaisen venäläisvihaajan kuin majuri Talvelan, jolla lienee ollut yhteyksiä sotaministeriön jääkäriklikkiin.10
Kun Nenonen viisitoista vuotta myöhemmin muisteli toimintaansa
puolustusministerinä, hän katsoi tärkeimmäksi ministeriaikansa uudistukseksi puolustusrevisionikomitean asettamisen marraskuussa 1923.
Tämä maanpuolustuksen kokonaissuunnittelua varten asetettu komitea oli kyllä jo aikaisemmin ollut pohdittavana, eikä Nenosta mitenkään voida pitää asiassa aloitteentekijänä, mutta Nenosen aikana se toteutettiin. Komitean puheenjohtajaksi tuli rehtori Eirik Hornborg, jääkäri, ja lähes kaikki muut jäsenet nimitettiin poliittisia puolueita edustavista henkilöistä.11
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Komitean miehitys ei ollut Venäjällä koulutettujen upseerien mieleen, mikä osaltaan todistaa ajatuksen syntyneen jo ennen Nenosen
vaikutusta. Ei ihme, että vanhat upseerit pitivät moista kokoonpanoa
skandaalina, eihän puolustussuunnitelmia pohtimassa ollut muita alan
ammattilaisia kuin kenraali Wetzer. Joka tapauksessa puolustusrevisioni oli kuitenkin merkittävä tekijä sotienvälisen ajan puolustussuunnittelussa.
Ylipäätään Nenosen ministerikautta ei voida pitää kovin onnistuneena. Kausi oli siksi lyhyt, ettei se mahdollistanut perusteellisia uudistuksia. Kallion hallitus erosi tammikuussa 1924 saatuaan epäluottamuslauseen. Nenonen oli Venäjällä palvelleena menettänyt kosketuksensa suomalaiseen yhteiskuntaan eikä ollut vielä ehtinyt riittävästi assimiloitua uuteen ympäristöönsä. Venäläisenä sotilaana hän ei tietysti
ollut kovin hyvin selvillä suomalaisen siviilihallinnon toimintamuodoista eikä tarkalleen tuntenut niitä oikeuksia ja rajoituksia, joita ministerin toimivaltaan kuului.
Kirjeessään pääministeri Lauri Ingmanille puolisen vuotta ministeripestinsä jälkeen hän valittaa: »Ollessani puolustusministerinä tulin
siihen tulokseen, että useita aivan ilmeisesti sotalaitokselle ja valtiolle
edullisia asioita ja aatteita on mahdoton toteuttaa syystä, että vallassa
oleva teoreettis-juridinen käsityskanta asettaa esteitä. Mainitsen esimerkin. Puolustusministerinä oli aikomukseni, asian kiireellisyyden
vuoksi, antaa ministerikäsky Sotakorkeakoulun perustamisesta ja jäädä
odottamaan Eduskunnan myöhempää hyväksyvää tai hylkäävää päätöstä asialle. Huolimatta siitä, että tarvittavat varat kyseistä koulua varten olisi ollut järjestettävissä, asettui hallitus, juridisista syistä, jyrkästi
vastustamaan ehdottamaani toimenpidettä. Tämä hallituksen omaksuma kielteinen kanta ei vielä olisi pakottanut minua luopumaan suunnitelmastani, vaan luopumiseen johti se, etten voinut pakottaa omaa ministeriötäni laatimaan tarpeellisia käskyjä.»12
Kirjeestä ilmenee, ettei Nenonen katsonut olevansa sidottu hallituksen linjaan silloinkaan, kun hän yksin edusti toista kantaa. Samaten hän
katsoi mahdolliseksi ministerinä määrätä alaisensa virkamiehet laatimaan käskyjä ja suorittamaan toimenpiteitä, joilla ei ollut laillisia edellytyksiä. Tässä näkyy selvästi Nenosen tausta venäläisenä upseerina;
hän oli tottunut itsevaltiaan keisarin rajattomaan käsky- ja määräysvaltaan sekä upseerin oikeuteen johtaa toimintaa oman mielensä mukaan
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mahdollisista lainsäädöksistä riippumatta. Nenonen katsoi selvästi
edelleenkin toimineensa oikein. Yleisesikunnan päällikkö Oskar Enckell
näki asian realistisemmin. Hän valitti kenraali Löfströmille, miten Nenonen aikoo jo huhtikuussa 1924 järjestää akatemiakurssit vanhemmille upseereille ja hankkia sinne neljä pätevää ulkomaista upseeria kouluttajiksi, vaikkei hänellä ollut mitään tietoa kurssien jatkumisesta seuraavana vuonna.13

Upseerilakko

On ilmeistä, että Nenonen ministerikautensa jälkeen tunsi enemmän
kiinnostusta puolustusvoimien kehittämistä kohtaan kuin aikaisemmin. Vaikka ministerikausi oli ollut lyhyt, hän oli saanut laajemman
näkemyksen puolustuslaitokseen. Epäilemättä hän oli myös perehtynyt
asioihin entistä paremmin. Tähän todennäköisesti vaikutti vielä se, että
puolustushallinto joutui keväällä 1924 melkoisen sekasorron valtaan.
Eri upseeriryhmien välit kiristyivät, vaatimukset puolustuslaitoksen
täydellisestä kokonaisuudistuksesta tulivat yhä kiihkeämmiksi ja kärjistyivät vihdoin huhtikuussa upseerilakon nimisenä tunnettuun konfliktiin.
Tyytymättömien upseerien kärjessä olivat jääkäriupseerit. Hehän
muodostivat tuolloin armeijan keskijohdon, ja nuoremmat, kotimaassa
koulutetut upseerit seurasivat yleensä heidän johtoaan. Jääkäreiden
omassa piirissäkin esiintyi erilaisia mielipiteitä. Tämä ilmenee esimerkiksi everstiluutnantti Erik Heinrichsin, joka tuolloin palveli Kouvolassa, kirjeestä huhtikuun lopulla 1924 eversti Lauri Malmbergille Helsinkiin. Heinrichs oli saanut kuulla jääkäriopposition suunnitelmista ja ilmaisi eriävän kantansa moniin kysymyksiin. Hänen mielestään ei Sotaväen esikuntaa ja Yleisesikuntaa olisi pitänyt yhdistää, ei myöskään
Mannerheimia saisi nimittää Sotaväen päälliköksi, koska monet tunsivat häntä kohtaan epäluuloa hänen Judenitsia puoltaneen kannanottonsa takia. Heinrichs katsoi, että Wetzer tai Nenonen sopisi nimittää
Wilkaman seuraajaksi. Wilkamasta ja Enckellistä tuli hänenkin mielestään päästä irti. Hän katsoi suunnitellun upseerien joukkoirtisanoutumisen sekä epäsotilaalliseksi että vaaralliseksi, joten siihen ei pitäisi turvautua.14
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Merkillistä on, että kuohunta syntyi tilanteessa, jossa puolustusministeriksi oli nimitetty Ivar Aminoff, siviili, mutta jääkäriopposition
vaatimusten hyväksyjä. Kenraalimajuri Schwindt erosi puolustusministerin tehtävästä, koska piti itseään sukulaisuussuhteen takia jäävinä käsittelemään Riihimäen patruunatehtaan hallinnossa syntynyttä skandaalia, ja hänen seuraajakseen nimitettiin tällä kertaa siviili, vastoin tähänastista käytäntöä. Aminoff asetti tehtävään ryhtymiselleen ehdoksi,
että jääkärien vaatimukset täytetään, muun muassa Wilkama ja Enckell
erotetaan puolustusvoimien palveluksesta ja asetetaan puhdistuskomitea poistamaan upseerikunnasta kelvottomat venäläisen koulutuksen
saaneet upseerit.
Istuva hallitus oli tällä kertaa Cajanderin johtama virkamieshallitus,
joka ei halunnut ryhtyä kauaskantoisiin uudistuksiin sen paremmin
puolustuslaitoksessa kuin millään muullakaan hallinnonalalla, koska se
odotti uuden eduskunnan asettavan valtaan uuden poliittisen hallituksen. Kun hallitus ei suostunut erottamaan Wilkamaa ja Enckelliä,
Aminoff jätti eroanomuksensa. Hän katsoi, ettei hänellä ollut edellytyksiä jatkaa. Cajander ei suostunut esittelemään Aminoffin eroa tasavallan presidentille, koska katsoi – aivan oikein – että koko hallitus
eroaisi pian. Tämä tuli jääkäriopposition tietoon ja johti upseerien irtisanoutumiseen huhtikuun lopulla. Toisaalta jääkärit ja toisaalta Wilkama esittivät eroa pyytäneiden upseerien määrästä ristiriitaisia tietoja.
Varmaa on kuitenkin, että aktio oli laaja ja saavutti upseerien valtaosan
kannatuksen.
Pääministeri Cajander lähetti Helsingin Sanomien päätoimittajalle
Eero Erkolle luottamuksellisen kirjeen, jossa hän selosti Aminoffin tapausta omalta kannaltaan. Hän kertoo, että Aminoff joutui eräiden upseeripiirien, varsinkin puolustusministeriön kansliapäällikön (Hägglund) johdettavaksi ja omaksui näiltä käsityksen, jonka mukaan Sotaväen päällikkö ja Yleisesikunnan päällikkö pitäisi vaihtaa sopivampiin
henkilöihin. Sotaväen päälliköksi tämä klikki ajatteli ensin Mannerheimia, mutta kun kävi ilmi, ettei maalaisliitto häntä kannattanut, päädyttiin Nenoseen, jota arveltiin sopivaksi marionetiksi, varsinkin kun hänelle saataisiin tarmokas esikuntapäällikkö.15
On muistettava, ettei hallituksella ollut valtaa Sotaväen päällikön tai
Yleisesikunnan päällikön erottamiseen. Molemmat olivat tasavallan
presidentin nimittämiä, ja presidentti oli myös ainoa, jolla oli oikeus
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heidän erottamiseensa. Presidentti Ståhlberg ei ollut kiinnostunut puolustuslaitoksen asioista, joskin hän luonnollisesti sotavoimien ylipäällikkönä joutui niitäkin käsittelemään. Yleensä hän oli taipuvainen mukautumaan kulloisenkin hallituksen linjauksiin armeija-asioissa, mutta
itsenäisenä luonteena hän ei tietenkään tyytynyt kumileimasimena
vahvistamaan kaikkia hallituksen esityksiä. Niinpä hän oli erittäin vastahakoinen toimimaan Wilkaman erottamiseksi.
On ilmeistä, että Wilkama henkilönä oli presidentille mieluinen, hän
arvosti kenraalin jäykkää hämäläisyyttä.16 Vaikka hänen oli pakko huomata Wilkaman persoonan herättämä vastenmielisyys nuoren jääkäriupseeriston keskuudessa, ei hän ollut valmis tekemään siitä lopullisia
johtopäätöksiä. Ståhlberg oli siviili, jonka suhde armeijaan oli etäinen
eikä hän varmaan ollut tietoinen Wilkaman toiminnan sellaisista puolista, jotka heikensivät puolustusvoimien toimintakykyä. On lisäksi
muistettava, että Ståhlbergin ja jääkärien välit olivat kylmät ja suorastaan vihamieliset. Jääkärien vaatimusten täyttäminen olisi epäilemättä
ollut hänestä vastenmielistä.
Vuonna 1928 laadittu allekirjoittamaton muistio, joka nähtävästi
kuvastaa upseeriopposition näkökantoja, luonnehti Wilkamaa seuraavasti: »Wilkama oli isänmaallinen, rehellinen, luja ja hyväsydäminen,
velvollisuudentuntoinen. Luonteen vallitseva ominaisuus oli intellektuaalinen heikkous. Tähän yhtyi itsehyväisyys ja kivikova itsepäisyys,
joskus oikullisuus ja päähänpistoihin taipuvaisuus sekä venäläisenä
ominaisuutena vastuunpelko. Tämä viimemainittu johtui hänen talonpoikaisoveluudestaan. Lisäksi tuli epäluuloisuus avustajia ja aloitteita
kohtaan sekä täydellinen oma-aloitteisuuden puute. Hänen tarkastustilaisuutensa joukoissa herättivät naurua. Kun ei edes hillittysanainen
Yleisesikunnan päällikkö, kenraali Enckell voinut alaisiltaan peittää
epätoivoaan sen johdosta, että sotaväen päällikkö ei ’funktioneerannut’,
niin ymmärtää, että huonosti oli keskinäisen ymmärryksen ja yhteistyön laita.»17
Neuvotteluissa hallituksen kanssa Ståhlberg myönsi kyllä, että Wilkama ei ollut sovelias toimimaan sotaväen päällikkönä, mutta samalla hän
totesi, ettei ollut käytettävissä ketään muutakaan. Mannerheimia, joka
oli monien mielestä itseoikeutettu ehdokas, ei Ståhlberg henkilökohtaisista syistä halunnut nimittää. Ehkä Ståhlberg ei pitänyt koko kysymystä niin tärkeänä kuin puolustusvoimien tilasta huolestuneet jääkärit,
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sillä hänen kerrotaan tokaisseen hymyillen ehdotukseen kenraalimajuri
Hannes Ignatiuksen nimittämisestä: »Kyllä minä nimitän vaikka Gnaten, jos eduskunta hänet haluaa.»18 Ignatius oli tunnettu Mannerheimin uskollisena aseenkantajana, mutta hänen nimittämisensä puolustusvoimien johtoon lienee Ståhlbergista tuntunut lähinnä vitsiltä.
Wilkaman asia ratkaistiin lopulta tavalla, joka on katsottava epäonnistuneeksi kompromissiksi. Kenraalille myönnettiin pitkä virkavapaus
»toistaiseksi» ulkomaanmatkaa varten, jotta hän saisi tutustua ulkomaiden sotalaitoksiin. Wilkama itse piti toimenpidettä loukkaavana,
varsinkin kun hän katsoi sen tapahtuneen häneltä kysymättä. Tyypillistä on, että kun Wilkama palasi kesälomaltaan Helsinkiin, jossa Nenonen, joka oli elokuun alusta 1924 määrätty väliaikaisesti hoitamaan Sotaväen päällikön tehtävää, nyt hoiti virkaa, hän ilmoitti lähtevänsä tarkastamaan joukko-osastoja. Hän oli kovin hämmästynyt ja tyytymätön, kun hänelle selitettiin, ettei hän virkavapaana tietenkään voinut
hoitaa tehtävää.19
Kapinallisten upseerien käsityskantoja valaisee tiedote huhtikuun
lopulta 1924. Se on ilmeisesti jaettu upseereiden luottohenkilöille materiaaliksi aktion toimeenpanoa perusteltaessa. Irtisanoutuminen oli
tulkittava mielenosoitukseksi, joka on suunnattu hallitusta vastaan, että
tämä uskoisi koko upseerikunnan olevan uudistusvaatimusten takana.
Irtisanoutumisen ei katsottu tarkoittavan armeijan jättämistä. Edelleen
selitetään, että koko operaatio olisi haluttu pitää julkisuudelta salassa,
mutta se tuli julkiseksi, kun puolustusministeri Aminoff antoi päiväkäskyn, jossa hän vetosi upseereihin, etteivät nämä sanoisi itseään irti.
Silloisessa tilanteessa katsottiin parhaaksi jäädä odottamaan uuden hallituksen muodostamista ja sen toimenpiteitä.20
Puolustusministerin päiväkäsky oli hankala toimenpide kapinallisten upseerien kannalta. Hänhän oli upseerien vaatimusten takana,
mutta ei luonnollisesti voinut hyväksyä moista aktiota. Tämä käy ilmi
päiväkäskystä, jossa hän kirjoittaa: »Tällaisessa valitettavassa tilanteessa
pakottaa velvollisuuteni isänmaata kohtaan ja huolenpitoni armeijan
kunniasta minua kääntymään teidän, armeijan kaikkien upseerien
puoleen vakavasti kehottaen teitä tarkoin harkitsemaan, mitä maan
menestys ja teidän vastuunne sen puolustuksesta itse kultakin nyt vaatii, ja niin ollen olemaan antautumatta sellaisiin tekoihin, jotka voisivat
tuottaa korvaamattomia sekä ulkonaisia että sisäisiä vahinkoja maal-
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lemme, samalla kun ne turmelisivat armeijan hengen sekä nykyhetkellä
että tuleviksi ajoiksi.»21
Edellä selostettu aktion paimenkirje osoittaa, että päiväkäsky on ainakin tuossa vaiheessa saanut kapinalliset upseerit taipumaan odottavalle kannalle. Lopputulos irtisanoutumismielenosoituksesta nähtiin
uuden poliittisen hallituksen muodostamisvaiheessa.
Siinä suhteessa Wilkaman ulkomaankomennus täytti tehtävänsä, että jääkärien manipuloima irtisanoutumislakko kuivui kokoon. Enemmän kuin Wilkaman hyllyttäminen lienee kuitenkin vaikuttanut se, että uuteen, Lauri Ingmanin johtamaan hallitukseen nimitettiin puolustusministeriksi jääkäri, eversti Lauri Malmberg, joka puolestaan asetti
ehdoksi armeijan asioiden kaikenpuolisen kuntoon saattamisen. Ingman suostui tähän »mahdollisuuksien mukaan» aito poliitikon rutiinilla.22 Upseerit jäivät paikoilleen, vaikka Wilkama oli ehdottanut, että
Talvelan eroanomus hyväksyttäisiin, ja jäätiin odottamaan uudistuksia.

Nenosesta Sotaväen päällikkö

Kenraali Nenonen oli siis elokuun 1. päivästä 1924 lukien määrätty väliaikaisena hoitamaan Sotaväen päällikön virkaa. Tämä oli yllätys monille. Nenonen oli virkaiältään nuorin kenraali, joten hänen (väliaikainen) nimityksensä on rinnastettavissa vuosikymmeniä myöhemmin
tapahtuneeseen kenraalimajuri Yrjö Keinosen nimitykseen puolustusvoimain komentajaksi.
Löfström, joka elokuun alussa sai kuulla Nenosen määräyksestä, koskettelee asiaa päiväkirjoissaan moneen otteeseen. Hän kirjaa Nenoselta
kuulleensa, että tämä määrätään Sotaväen päälliköksi vuoden ajaksi,
kunnes uusi presidentti (joka valittaisiin vuoden 1925 alussa) voisi nimittää Mannerheimin komentajaksi, koska Mannerheim olisi ainoa, joka saisi upseeriston kuriin ja järjestykseen. Kun Löfström sanoi Nenoselle kuulleensa, että tämä olisi vain lyhytaikainen bulvaani ja että Malmbergista tulisi Sotaväen päällikkö, sanoi Nenonen kaiken riippuvan
uudesta presidentistä. Löfström tuomitsee nyt Nenosen jääkärien
(Malmbergin ja Hägglundin) juoksupojaksi ja ihmettelee, miten entinen
suomalainen kadetti ja entinen venäläinen upseeri alentuu tällaiseen.
Vuoden lopulla hän tyytyy merkitsemään: »Voin nyt rauhassa katsella,
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kuinka Sotaväen päällikön paikalle on nimitetty nuorin ja huonoin
kenraalikunnastamme.»23
Oletettavasti Löfström ei ollut
ainoa entinen Venäjän armeijan
upseeri, joka katsoi Nenosen nimityksen onnettomaksi ja itseään
loukkaavaksi. Ainakin hän kertoo
päiväkirjassaan Oskar Enckellin
ilmoittaneen hänelle jättäneensä
eroanomuksensa Nenosen nimityksen jälkeen. Samassa yhteydessä Enckell oli katsonut, että myös
Löfströmin olisi erottava.24 Kirjallisuudessa on yleensä esitetty, että
Enckellin ero oli seurausta jääkäriopposition voitosta ja että hänet
olisi siihen pakotettu. Epäilemättä
häneen kohdistettiin painostusta, Kenraaliluutnantti Ernst Löfström,
mutta ainakin Löfström näkyy »fredrikshamnari» ja päiväkirjanpitäjä,
kriittinen arvostelija. Kuva:
uskoneen, että Enckellin ero joh- Nenosen
Puolustusvoimat.
tui Nenosen nimittämisestä väliLieutenant General Ernst Löftstöm,
aikaiseksi Sotaväen Päälliköksi.
a »Fredrikshamn man» and diarist,
Nenonen ei oikeastaan ollut a critic of Nenonen. Photo: Finnish
kovin halukas astumaan Sotaväen Defense Forces.
päällikön tehtävään. Kun silloinen pääministeri Ingman sitä hänelle ehdotti, hän kirjoitti tälle henkilökohtaisen kirjeen, jossa kieltäytyi ryhtymästä tehtävään. Ei ole tietoa,
mikä sai hänet kuitenkin siihen ryhtymään, mutta tosiasia on, että hän
toimi väliaikaisena Sotaväen päällikkönä kevääseen 1925 saakka.
Kirjeessään Ingmanille Nenonen perusteli kieltäytymistään ensinnäkin sillä, että hän oli entinen venäläinen upseeri ja naimisissa venakon
kanssa, joten häntä tästä nykyisen venäläisvihan vallitessa syytettäisiin.
Sotaväen päällikkönä Nenonen pelkäsi joutuvansa taloudelliseen ahdinkoon, koska tehtävä edellytti edustamista, josta hän ei muutenkaan
välittänyt. Sotaväen päällikön ensimmäisenä tehtävänä Nenonen katsoi
olevan armeijan sisäisen kurin palauttamisen, mutta sitä ei voisi tehdä
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niin kauan kun sanomalehdistö saisi vapaasti kirjoittaa ja arvostella armeijan oloja. Korkeamman sotilasjohdon valta oli hänen mielestään
liian rajoitettu ja eduskunta saattoi puuttua armeijan asioihin, mikä oli
sopimatonta. Sotilasjohdolla olisi oltava oikeus vapaasti päättää rahojen käytöstä. Johtopäätös kuului: »Näinollen on, paitsi persoonalliset
syyt, päätökseeni ollut vaikuttamassa se, että nykyisten demokraattisten
hallitusperiaatteiden vallitessa en katso voivani menestyksellisesti hoitaa Sotaväen päällikön tehtävää edes väliaikaisesti.»25
Voidaan tietysti ajatella, että Nenonen kirjeellään yritti kiristää pääministeriltä suurempia valtuuksia tehtäväänsä, mutta ajatus vaikuttaa
kaukaa haetulta. Vaikka Nenonen entisenä venäläisenä upseerina ei ollutkaan välttämättä täysin selvillä kaikista Suomen hallinnon käytännöistä, on hän entisenä ministerinä varmasti tiennyt, ettei pääministerillä eikä edes presidentillä ollut oikeutta myöntää Sotaväen päällikölle
sellaisia valtuuksia ja käytäntöjä, jotka eivät perustuneet lakiin. Oletettavasti Nenonen on vilpittömästi ilmaissut mielipiteensä ja nähtävästi
suostunut tehtävään velvollisuudentuntonsa ja isänmaallisuutensa ansiosta.

Kiista upseerien äidinkielestä

Syksy 1924 toi pinnalle uuden ristiriidan upseerikunnassa. Haminan
kadetit, jotka nyt upseereina johtivat puolustusvoimia, olivat enimmäkseen ruotsinkielisiä. Suurin osa johtavista jääkäriupseereista oli
niin ikään ruotsinkielisiä, mutta heidän joukossaan oli myös suomenkielisiä ja valtaosa jääkäreistä oli luonnollisesti suomenkielisiä, enemmän tai vähemmän aktiivisia suomen kielen oikeuksien ajajia. Ensimmäisten itsenäisen Suomen kadettikurssien oppilaista enemmistö oli sitä vastoin ruotsinkielisiä ja vaikka kadettikoulun opetuskieli olikin periaatteessa suomi, kävi ilmi, että koulusta valmistuneista upseereista
koko joukko oli käytännössä suomea taitamattomia.
Kieliriita oli itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä koko yhteiskunnassa kiivas. Suomenkielinen enemmistö pyrki kaikilla aloilla pääsemään
hallitsevaan asemaan ja ruotsinkieliset, joilla perinteisesti oli ollut johtava asema hallinnossa, tutkimuksessa ja liike-elämässä, pitivät tiukasti
kiinni asemistaan.
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Upseeriston etuja ajamaan perustettu upseeriliitto oli myös ruotsinkielisten upseerien johtama. Niinpä syksyllä 1924, jolloin aitosuomalaiset aloittivat lehdistössä voimakkaan kampanjan ruotsinkielisiä upseereita vastaan, upseeriliiton johtokunta käsitteli asiaa ja päätti pyrkiä
vaikuttamaan armeijan johtoon, että se ottaisi puolustaakseen ruotsinkielisiä upseereita. Upseeriliiton johtokuntaan kuului tuolloin kenraalimajuri Wetzer (puheenjohtaja) sekä kenraalimajuri Ignatius, kenraalimajuri Krogius, everstiluutnantti Hägglund, everstiluutnantti Österman, majuri Talvela, majuri Vuori, majuri Zilliacus ja kapteeniluutnantti Huttunen. Jäsenistä kuusi oli ruotsinkielisiä ja kolme suomenkielisiä.
Lokakuun 30. päivän kokouksessa Hägglund esitti johtokunnan harkittavaksi, olisiko ryhdyttävä toimenpiteisiin – ja minkälaisiin – niiden
lehtikirjoitusten johdosta, jotka oli tähdätty armeijan ruotsinkielisiä
upseereita vastaan. Kokouksessa ei vielä päätetty toimenpiteistä vaan
asia lykättiin seuraavaan kokoukseen, jotta jäsenet saisivat harkita kantaansa. Uudelleen asia oli esillä johtokunnan kokouksissa 11. ja 18.
marraskuuta. Päätökseksi tuli, että Upseeriliiton puolesta lähetystö, johon kuuluivat Wetzer, Zilliacus ja majuri Olenius, kääntyisi puolustusministerin ja Sotaväen päällikön puoleen ja pyytäisi heitä vaikuttamaan
asiaintilan korjaamiseen.26
Upseeriliiton lähetystö vieraili molempien puheilla. Malmberg lausui olevansa samoilla linjoilla kuin Upseeriliittokin, mutta ei pitänyt
ajankohtaa sopivana oman kantansa julkistamiseen. Tilanteeseen poliittisesti hyvin perehtyneenä Malmberg lienee katsonut, ettei nyt armeijan kannalta ratkaisevan valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn kestäessä ja juuri ennen presidentinvaaleja sopinut ottaa esille tällaista kysymystä, joka auttamattomasti aiheuttaisi kärjekästä mielipiteenvaihtoa. Hän ei ilmeisesti halunnut pistää päätään ampiaispesään, varsinkaan kun hän itse suomenkielisenä varmaan tunsi myötätuntoa suomenkielisten upseerien aseman parantamiseen. Nenonen puolestaan
suhtautui lähetystön esittämään asiaan suopeammin. Hän yhtyi heidän
mielipiteeseensä ja lupasi omasta puolestaan tehdä voitavansa.27
Nenosen suhde kielikysymykseen poikkesi selvästi sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten käsityksistä. Hän oli syntyperäinen kuopiolainen ja oli kotikaupungissaan oppinut puhumaan savoa. Perheen kotikieli on saattanut olla ruotsi, mutta supisuomalaisessa Kuopiossa oli
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suomen kieli varmasti tarttunut häneen. Koulunsa hän kävi ruotsinkielisessä Haminan Kadettikoulussa ja palveli sen jälkeen vuosikymmeniä
Venäjällä venäjänkielisessä ympäristössä. Hän hallitsi nämä kielet vaivattomasti ja piti niitä kommunikaationsa välineinä. Kieli sinällään ei
ollut hänelle itseisarvo.28 Tällainen kielipoliittinen suhtautuminen vaikuttaa nykyihmisestä järkevältä, mutta 1920-luvulla se oli outo ja
useimmille suomalaisille – puhuivatpa he sitten suomea tai ruotsia –
käsittämätön. Nenosen kosmopoliittinen katsantokanta oli hänelle itselleen luonnollinen, eikä hän ilmeisesti pitkiä aikoja Venäjällä palvelleena ollut perillä kotimaansa yleisistä käsityksistä.
Lupauksensa mukaisesti Nenonen ryhtyi laatimaan julkilausumaa
armeijan kielioloista. Lausunto, sellaisena kun se sittemmin tuli julkisuuteen, on sen keskeisyyden takia referoitu tarkasti jäljempänä, mutta
todettakoon jo tässä, että siinä torjuttiin jyrkästi suomenkielisten ja
ruotsinkielisten upseerien asettaminen kielen perusteella eriarvoiseen
asemaan sekä vaatimukset ruotsinkielisten upseerien oikeuksien rajoittamisesta. Saatuaan lausunnon valmiiksi Nenonen näytti sitä lähimmille työtovereilleen ja kysyi näiden mielipidettä tekstin julkaisemisesta. Väliaikaisena Yleisesikunnan päällikkönä palvellut Heinrichs, niin
ruotsinkielinen kun olikin, neuvoi Nenosta jättämään julkaisemisen.
Mikäli asiaan armeijan puolelta reagoitaisiin, tulisi se tehdä puolustusministerin nimissä. Heinrichs katsoi, että teksti tuossa muodossa pikemminkin vahingoittaisi kuin edistäisi asiaa. Mikäli Nenonen haluaisi
ilmaista kantansa, Heinrichs neuvoi häntä Sotaväen päällikön uuden
vuoden tervehdyksessään esittämään kiitoksensa kantahenkilökunnalle
siitä, etteivät he olleet antaneet lehtikirjoittelun häiritä työtään armeijan hyväksi ja kehottamaan heitä edelleen pysymään riitakysymysten
ulkopuolella.29 Nenonen vastasi jo luopuneensa aikeesta julkaista kirjoitus.
Everstiluutnantti Österman oli neuvonut Nenosta ainakin näyttämään kirjoituksensa puolustusministerille ennen sen julkaisemista.
Majuri Zilliacus, jolle Nenonen kirjoituksensa näytti joulun jälkeen, oli
puolestaan neuvonut kenraalia jättämään tekstin julkaisematta, koska
se aiheuttaisi vahinkoa asialle. Nenonen oli sanonut aikovansa mahdollisesti uuden vuoden tervehdyksessään käsitellä asiaa. Tätä Zilliacus
kannatti ja ehdotti jokseenkin samanlaista muotoilua kuin Heinrichs.30
Kaikki kolme upseeria, Heinrichs, Österman ja Zilliacus, olivat ruot-
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sinkielisiä jääkäriupseereita. On kiintoisaa, että he suhtautuivat kielteisesti kirjoituksen julkaisemiseen. He ilmeisesti tunsivat yleisen mielipiteen paremmin kuin Nenonen ja olivat enemmän sisällä 1920-luvun
suomalaisessa yhteiskunnassa kuin hän.
Myös tukeutuminen puolustusministerin mielipiteeseen ja käsitys,
että tämä olisi oikea henkilö edustamaan armeijaa suuren yleisön edessä, näyttää olleen näille jääkäriupseereille yhteinen. Mahdollisesti se
seikka, että puolustusministerinä oli jääkärieversti Lauri Malmberg, on
saattanut vaikuttaa heidän käsityksiinsä, mutta hallinnollisesti katsoen
tämänkaltainen linjanveto nykykäsityksenkin mukaan kuuluisi toki paremmin puolustusministerille kuin puolustusvoimain komentajalle.
Vaikuttaa siltä, että Nenonen oli vuoden 1924 lopussa päättänyt jättää kirjoituksensa julkaisematta. Jostakin syystä hän kuitenkin päätti
tammikuun loppupuolella 1925 toimittaa sen yleiseen tietoon. Koska
kielikysymyksessä ei tuolloin ilmennyt uutta, Nenosen päätös johtunee
siitä, että hän katsoi velvollisuudekseen julkisesti reagoida tilanteeseen.
Tutkimuksessa ei ole tullut ilmi mitään syytä, miksi Nenonen tällaisen
päätöksen teki. Luonnollisimmalta tuntuisi arvella, että Nenonen luonteensa mukaisesti halusi pitää päänsä, ja kun hän uskoi olevansa oikeassa, ei myöskään välittänyt mahdollisista hankalista seurauksista.
Hän lähetti laatimansa kirjoituksen Suomen Tietotoimistoon julkaistavaksi tammikuun 20. päivänä.

Nenosen julkilausuma

Asia vuoti pääministeri Ingmanin ja ulkoministeri Procopén tietoon ja
he saivat STT:n liuskat lukeakseen. Ingman kutsui heti valtioneuvoston
koolle epäviralliseen kokoukseen. Siellä Nenosen teksti luettiin ja sitä
pidettiin sopimattomana. Koska se oli jo toimitettu Suomen Tietotoimistoon, ei sen julkaisua enää voinut estää. Ministerit Malmberg ja
Procopé ehdottivat, että Ingman yrittäisi stilisoida sitä vähemmän provosoivaksi. Ingman suostui tähän ja Nenonen puolestaan suostui hyväksymään Ingmanin korjaukset. Tässä muodossa lausunto sitten julkaistiin.31 Koska Nenosen lausunto herätti niin suurta julkisuutta ja
johti monenkaltaisiin seurauksiin, pyrin sen tässä yksityiskohtaisesti
referoimaan.
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Nenonen kirjoittaa lausuntonsa aluksi kannanottonsa julkaisemisen
syyksi sen, että lehtikirjoittelu ruotsinkielisten upseerien sopivaisuudesta palvella suomenkielisissä joukko-osastoissa oli vaikuttanut armeijan mielialaan siinä määrin, että hän piti tarpeellisena oman kantansa julkistamista. Sanomalehdissä oli Nenosen mukaan vaadittu, että
ruotsinkieliset upseerit saisivat palvella ainoastaan ruotsinkielisissä
joukko-osastoissa ja että ruotsinkielisiä saisi ottaa kadettikouluun ja
sotakorkeakouluun ainoastaan 10 prosenttia koko oppilasmäärästä.
Nenonen katsoo, että valtion oli kohdeltava kaikkia upseereitaan
niin kuin yleiset moraaliset periaatteet vaativat. Tämä tarkoitti, että
kaikilla oli oltava mahdollisuus omien kykyjensä perusteella edetä niin
korkeaan asemaan kuin mahdollista. Siihen eivät saaneet vaikuttaa
muut tekijät, eivät äidinkieli, uskonto, sääty, sukunimi ja muut palveluskelpoisuuteen vaikuttamattomat seikat.
Mikäli ruotsinkieliset upseerit eivät saisi palvella muissa kuin ruotsinkielisissä joukko-osastoissa, he eivät voisi saavuttaa korkeampaa
kuin majurin arvoa muuta kuin poikkeustapauksessa. Heitä ei myöskään voitaisi komentaa sotakorkeakouluun, koska he eivät voisi palvella
sellaisissa tehtävissä, joita tuon koulun käyminen edellytti. Tällöin eivät
ruotsinkieliset tulevaisuudessa lainkaan antautuisi upseerialalle, joten
lehdistön vaatimus merkitsisi upseeriuran täydellistä sulkemista ruotsinkielisiltä. Nenonen sanoi ymmärtävänsä, että kansallisuustunne oli
saattanut johtaa harhaan sellaisia, jotka eivät tilannetta tunteneet, mutta vaatimuksia olivat esittäneet myös sellaiset poliitikot, jotka tiesivät,
mihin niiden toteuttaminen johtaisi.
On tunnettua, teksti jatkui, että vapaussodassa johtavat paikat armeijassamme oli täytetty ruotsinkielisillä ja oli aivan selvää, että ruotsinkieliset tulevassa sodassa tulivat olemaan mukana niin johdossa
kuin rintamallakin. Jos rauhan aikana ei koulutettaisi kaikkia, joita sodan aikana tarvittiin, tehtäisiin törkeä virhe, joka ei olisi sodan aikana
enää korjattavissa. Kun kaikki poliitikot tämän tiesivät, mutta silti halusivat karkottaa ruotsinkieliset upseerinuralta, he syyllistyivät demagogiaan.
Kun sanomalehdissä oli huomautettu, etteivät ruotsinkieliset upseerit olleet soveliaita kouluttamaan moraalisessa suhteessa suomenkielisiä, se ei Nenosen mukaan pitänyt paikkaansa. Ennen kaikkea vaadittiin, että joukko-osastossa olisi hyvä moraali, että joukko oli hyvin joh-
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dettu, että työ siinä oli järjestetty tarkoitustaan vastaavasti ja että joukko tunsi olevansa voimakkaissa käsissä. Hädän uhatessa joukko-osasto
herpaantuisi, jos se oli huonosti johdettu eikä uskonut päällikkönsä
johtajankykyyn, riippumatta siitä, miten korkealle kansallisen itsetietoisuuden koulutuksessa oli päästy. Vaikka isänmaallisuus oli tärkeää, ei
sitä nykyisen palvelusajan puitteissa voinut iskostaa asevelvollisiin, elleivät he olleet sitä jo kotona ja koulussa oppineet. Muistamme, että vapaussodassa oli joukoissa isänmaallinen henki, vaikka sitä ei ollut rauhan aikana opetettu. Koska kadettikoulussa oli tähän asti ollut noin
kolmasosa ruotsinkielisiä oppilaita, merkitsisi heidän poisjäämisensä,
että tulevaisuudessa olisi entistä vähemmän upseereita ja entistä vähemmän hyviä upseereita. »Haluan tällä huomauttaa, että siis ruotsinkielisten poissulkemisesta upseeriuralta olisi seurauksena huonompi
johto joukko-osastoissa ja huonompi moraali niissä.»
Lopuksi Nenonen kehotti armeijapropagandaa suunnittelevia ajattelemaan, oliko suunnitellusta propagandasta enemmän haittaa kuin
hyötyä. Tässä tapauksessa propaganda oli tuottanut pelkkää vahinkoa.
»On nimittäin huomattava, että jos on tarkoitus tehdä armeija kurittomaksi ja kykenemättömäksi, on tärkeimpänä keinona johtajien ja upseeriston auktoriteetin murtaminen. Se on III internationaalin hyvin
tunnettu ja käytetty keino.»
Kirjelmänsä Nenonen päätti toteamalla, että hän torjuisi jyrkästi
kaikki vaatimukset ruotsinkielisten upseerien oikeuksien rajoittamisesta.32

Sisäpiirin reaktiot julkilausumaan

Nenosen kannanotto nostatti myrskyn. Sitä käsiteltiin melkoisesti sekä
hallituksen että upseereiden sisäpiireissä, ja Ingman pyrki selvittämään,
miten teksti oli syntynyt ja oliko sen takana muita voimia kuin Sotaväen va. päällikkö. Yhteistä sisäpiirin mielipiteille oli, että kirjelmä tuomittiin huonosti harkituksi ja armeijalle vahinkoa tuottavaksi.
Äidinkieleltään ruotsinkielinen ja katsomuksissaan vanhoillinen
Löfström kirjoittaa ulkomailla oleskelevalle Wilkamalle: »Tarpeetonta
oli kylläkin, että hän (Nenonen) asettui virtaa vastaan, mutta tyhmää
oli joka tapauksessa, ettei hän itse arvostellut eikä antanut toisten ar-
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vostella tekstiään ennen kuin se annettiin painettavaksi. Jos hän olisi
edes yhdellä sanalla kysynyt minun neuvoani, uskon, että olisin neuvonut häntä olemaan kirjoittamatta niin kuin hän kirjoitti, mutta hän tekee kaiken oman päänsä mukaan. Minun henkilökohtainen mielipiteeni oli kylläkin, että mikäli hänen olisi välttämättä ollut kirjoitettava jotakin väliaikaisena Sotaväen Päällikkönä, olisi sen pitänyt lyhyesti ja
ytimekkäästi olla, että ainoastaan pätevyys (sotilaallinen pätevyys, johon kuuluu myös suomen kielen hallitseminen) saa ratkaista, ei mikään muu, ja että lakejamme on noudatettava, sanoi lehdistö mitä tahansa.»33
Eduskunnan pääsihteeri Eino Ahla, aitosuomalainen, raportoi puolestaan Wilkamalle: »…v.a. Nenonen laukaisi jonkun ruostuneen tykin
– haisukaasupommin ampuikin, ja kunhan ei olisi vain tykkikin hajonnut. Toivottavasti!… Vaikka Nenosparka on nyt blaskannut itsensä ja
häntä pitäisi raukkaa sääliä, en minä voi myöskään olla iloitsematta siitä, että kohtalon viisas sormi näinkin pian on osoittanut Nenosen
mahdottomaksi, joka tietysti oli alun perin selviö.»34 Ahla oli Wilkaman innokas kannattaja Sotaväen päällikön virkaan, joten hänen vahingonilonsa pohjautuu ainakin osittain tähän. Hän oli kuitenkin virkapaikastaan käsin hyvin perehtynyt vallitseviin poliittisiin virtauksiin,
joten hänen tuomionsa Nenosen kirjoituksesta vastannee ainakin suomenkielisten poliittisten piirien mielipiteitä.
Ymmärrettävästi suomenkieliset mielipidevaikuttajat olivat tuohtuneita, joten Nenosen kirjoitus sai sekä suomenkieliset jääkärit että suomenkieliset Wilkaman kannattajat hetkeksi samalle puolelle. Kirjailija
Jalmari Finne, joka ajoi koulutoveriaan Wilkamaa takaisin armeijan
johtoon, kirjoitti tälle asiasta: »Nenosen onneton päiväkäsky kielikysymyksestä on pannut kaikki sanomalehdet liikkeelle. Hän saa joka puolelta rökitystä. Minä en ymmärrä, kuka hänet on houkutellut tuohon
kirjelmään, millä hän on tehnyt itsensä aivan mahdottomaksi toimeensa sotaväenpäällikkönä.»35
Sotakorkeakoulussa opiskeleva Paavo Talvela raportoi asiasta Italiaan
siellä opiskelevalle Aarne Sihvolle: »Nenonen on julkaissut kantansa,
minkä täytynee olla Sinulle sielläkin tuttu. Siinä hän siis tunnustaa lopullisesti värinsä ja niinhän onkin hyvä. Esiintymisensä on herättänyt
tavattoman kiihtymyksen suomalaisissa piireissä ja Nenosen poistamista vaaditaan heti.»36
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Majuri Paavo Talvela, jääkäriopposition johtavia hahmoja, samalla kertaa Nenosen
kannattaja ja vastustaja. Kuva: Puolustusvoimat.
Major Paavo Talvela, a leading figure of the Jäger opposition; a simultaneous
protagonist and antagonist to Nenonen. Photo: Finnish Defense Forces.

Samoihin aikoihin myös Sotaväen esikunnan esikuntapäällikkö
Hugo Österman, jääkärien ruotsinkieliseen siipeen kuulunut upseeri,
kirjoitti Sihvolle ja kertoi Wilkamaa vaadittavan takaisin ulkomailta:
»Etenkin jos taustaksi otamme Nenosen niin kuuluisan sanomalehtikirjoituksen! Se edesottaminen tehtiin varmaankin hyvässä tarkoituksessa, niin paljon minä Nenosen tunnen, mutta muoto oli jossain määrin epäonnistunut ja julkaisemisen ajankohta samaten. Kuten aina olen
sanonut, myös Nenoselle, ennen kuin esiintyy täytyy tarkalleen laskea,
onko esiintymisestä hyötyä ja onko se asiallista, muuten siitä on enemmän vahinkoa.»37
Jo pari viikkoa ennen Nenosen kirjoituksen julkaisemista Talvela oli
ollut huolissaan armeijan johdon tilanteesta: »Tilanne ei siis ole ensinkään toivorikas. Vilho Petteri ei jaksa pitää päätään selvänä ja Östi (Österman) on liian militäärinen ottaakseen ohjakset häneltä.»38
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Pääministeri Ingman yritti rauhoittaa yleistä mielipidettä antamalla
haastattelun, jossa hän sanoutui irti omasta ja hallituksensa puolesta
Nenosen mielenilmaisusta, mutta pyrki selittämään sen lievemmäksi
kuin miten se oli tulkittu lehdistössä. Hän korosti isänmaallisen hengen merkitystä armeijan menestyksellisessä toiminnassa. Ingman tosin
myönsi ruotsalaisten upseerien osalta tapahtuneen ylilyöntejä, mutta
katsoi, ettei äidinkieli estänyt ruotsalaisia upseereita toimimasta isänmaallisessa kasvatustyössä armeijassa, kunhan he osasivat suomea ja
sitä myös käyttivät. Kadettikouluun tultaisiin Ingmanin mukaan edelleenkin ottamaan ruotsinkielisiä kadetteja ilman kiintiötä, edellyttäen,
että he hallitsivat suomen kielen. Pääministeri katsoi ruotsinkielisten
ylivallan upseeristossa olevan sinänsä paha asia, mutta sanoi sen johtuvan historiallisesta kehityksestä,
mitä ei voi hetkessä korjata.39
Pääministerin ja Sotaväen va.
päällikön väleihin Nenosen kirjoitus aiheutti pahan särön. Kun
hallitus sanoutui irti Nenosen
mielipiteestä, Nenonen katsoi sen
epäluottamuslauseeksi itselleen.
Hän selitti lisäksi, että oli ennen
tekstin julkaisemista näyttänyt
sitä puolustusministeri Malmbergille, ja tämä oli hyväksynyt
sen. Malmberg omasta puolestaan kielsi jyrkästi hyväksyneensä
tekstiä ja vetosi siihen, että eräät
silloin paikalla olleet upseerit voivat todistaa, ettei hän ollut tekstiä
Eversti Aarne Sihvo, aikanaan
menestynein jääkäriupseeri, jolle
hyväksynyt. Ingman sai lausunkumppanit raportoivat Torinon
nollaan Nenosen rauhoittumaan,
sotakouluun kotimaan tapahtumista.
Kuva: Puolustusvoimat.
mutta yleinen mielipide ei pitänyt
pääministerin haastattelulausunColonel Aarne Sihvo, the most
renowned Jäger officer of his times,
toa sopivana.40
to whom his colleagues reported on
events that took place at home during
his tour of duty as a student at the
Turin military academy. Photo: Finnish
Defense Forces.
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Julkisen mielipiteen reaktiot

Nenosen mielenilmaisu herätti kuohuntaa myös julkisessa sanassa. Sanomalehdet käsittelivät kirjoitusta pääkirjoituksissaan ja yleissävy suomenkielisissä lehdissä oli tuomitseva. Ruotsinkieliset lehdet ottivat kirjoituksen aluksi vastaan ilahtuneina, mutta nähtävästi suomenkielisen
lehdistön yksimielinen kannanotto vaikutti siihen, että myös ruotsinkielisissä lehdissä alkoi esiintyä mielipiteitä armeijan kielisuhteiden
kieroutuneisuudesta. Niissä yleensä tyydyttiin toteamaan, että historiallinen kehitys oli johtanut nykytilanteeseen ja historiallinen kehitys
myös aikaa myöten varmasti tasoittaisi tilannetta.
Helsingin Sanomat kirjoitti heti Nenosen lausunnon julkaisemisen
jälkeen pääkirjoituksen, jossa lehti tuomitsi hänen esiintymisensä. Ensiksikin se piti puolustusministeriä sinä henkilönä, joka esittää puolustusvoimien mielipiteen, mikäli tällaista esiintymistä tarvitaan. Sotilaallisten komentoviranomaisten sekaantumista sanomalehtiväittelyyn
lehti piti sopimattomana. Tämän jälkeen lehti lausui mielipiteensä Nenosesta: »Se käsitys, mikä kenraali Nenosen poliittisesta kyvystä ja tahdikkuudesta saatiin hänen ollessaan puolustusministerinä, ei suinkaan
ollut hänelle kovinkaan edullinen. Mutta nyt puheenaoleva kirjoitus,
joka tosin on jo saanut osakseen täyden hyväksymisen ruotsinkielisellä
taholla, on vielä selvempi ja kouraantuntuvampi todistus siitä, kuinka
sanomattoman ahdas hänen käsityksensä on ja kuinka ventovieraaksi
hän on jäänyt oleviin oloihin ja aseman vaatimuksiin nähden. Sekavin
tuntein varmaan moni kansalainen kysyy; tällaistenko miesten nostamiseen tärkeimmille paikoille puolustuslaitoksessa se ’puhdistus’ on
johtanut, jota viime keväänä niin suurella melulla ja arveluttavalla tavalla ajettiin… puheenaoleva kirjoitus, joka on suoranainen vasten
suomalaisten kasvoja heitetty taisteluhansikas, ei suinkaan ole omiaan
edistämään puolustuslaitoksen olojen sopuisaa kehitystä.»41
Uusi Suomi lisäsi löylyä arvostelemalla kirjoituksen sävyä: »Väliaikaisen sotaväen päällikön kirjoitus ei siis mitenkään ole vaikuttanut tyynnyttävästi, vaan epäilemättä ylimielisyydellään ja opettavaisella sävyllään pikemmin mieliä kiihdyttävästi ja aivan päinvastaiseen tulokseen
johtavasti kuin on tarkoitettu. Sillä itsestään on selvää, ettei Suomen sotaväen väliaikaisen päällikön tehtävänä ole antaa Suomen kansan enemmistölle, joka armeijaa ylläpitää, mitään ’kirveleviä läksytyksiä’.»42
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Uusi Suomi, joka oli Sotaväen
päällikön henkilöä koskevassa
kiistassa selkeästi Wilkaman kannalla, ei malttanut jättää korostamatta Nenosen väliaikaisuutta
tehtävässään. Loppuriveillään lehti kirjoitti: »Meidän mielestämme
on siis sotaväen johdon kaikella
tarmolla pyrittävä kaikkien epäkohtien poistamiseen ja kaikkien
uhkaavien hankauksien estämiseen yhteisellä tiellä. Sitä vastoin
ei ole sotaväen päällystön, ylemmän eikä alemman, asiana ruveta
opettamaan ’poliitikoille’, kuinka
heidän pitää toimia, mikä on ’demagogiaa’ ja mikä 3:nnen internationaalin palvelemista j.n.e. TäKenraalimajuri Vilho Petteri Nenonen,
mä on jo selvää agitatsionia. Seltarinan epäonninen sankari ja ankaran
arvosteluryöpyn kohde. Kuva:
lainen sotaväen päällikkö, olPuolustusvoimat.
koonpa vain väliaikainenkin, joka
Major General Vilho Petteri Nenonen,
näin tekee, ei tällä osoita muuta
the unfortunate hero of our story and
kuin sopimattomuutta siihen toisubject of harsh criticism. Photo:
Finnish Defense Forces.
meen, johon hän on väliaikaisesti
asetettu.»43
Jonkin verran maltillisemmin käsitteli asiaa poliittinen viikkolehti
Suunta, joka edusti jääkärien ja aktivistien sekä osin maalaisliiton kantoja. Se katsoi Nenosen toimineen hyvässä tarkoituksessa, mutta ajatelleen asiaa pelkästään sotilaallisesti ottamatta huomioon kansan ajatustapaa. Suunnan mielestä kirjoituksesta nousi myrsky, mikä oli kohtuuttoman suuri sen merkitykseen nähden. »Joka tapauksessa lisää kenraali
Nenosen toimenpiteen moitittavuutta erityisesti se seikka, ettei hän
nähtävästi ole pystynyt lainkaan etukäteen arvioimaan, miten yleinen
opinioni reagoi tällaiselle puhtaasti sotilaalliselle näkökohdalle, joka,
kuten kenraali Nenonen itsekin nyt epäilemättä on saanut havaita, ei
ole niin yksinkertaisesti sovellettavissa niihin muihin yleisiin vaatimuksiin, joista käsitellyn kysymyksen käytännöllinen toteutus riippuu.»44
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Välikysymys eduskunnassa

Kun julkinen mielipide kävi näin kovilla kierroksilla, ei ole ihmeteltävää, että se herätti myös poliittisessa toiminnassa uusia ajatuksia. Niinpä valtiopäivien kokoonnuttua vuoden 1925 alussa uudelle istuntokaudelleen maalaisliiton edustaja Albin Manner, jota tuolloin pidettiin
puolueen ja eduskuntaryhmän johtavana sotilaskysymysten asiantuntijana, sekä joukko muita maalaisliittolaisia tekivät hallitukselle välikysymyksen Nenosen lehtikirjoituksen johdosta. Lienee ainutlaatuinen tapaus itsenäisen Suomen parlamentaarisessa historiassa, että upseerin
lehtikirjoitus on johtanut hallitukselle esitettävään välikysymykseen.
Maalaisliitto oli ollut alun perin mukana Ingmanin hallituksessa,
mutta sen ministerit olivat syksyllä jättäneet hallituksen, ja puolue oli
siis oppositiossa. Niinpä edustaja Manner kumppaneineen esitti hallituksen vastattavaksi: »Mikä on hallituksen osuus ja kanta kenraalimajuri Nenosen edellä mainittuun julkilausumaan nähden? sekä Mitä hallitus on tehnyt tai aikoo tehdä, jotta nykyinen, kansallisesti epätyydyttävä tilanne puolustuslaitoksessa tulee korjatuksi?»45 Mannerin käsitys
kenraali Nenosesta oli murskaava: »Yleinen mielipide oli tosin hämmästynyt kenraalimajuri Nenosen omituisesta kannasta tässä tärkeässä
kysymyksessä. Mutta toiselta puolen ei sille voitu antaa mitään suurempaa merkitystä, koska tiedettiin, että kenraalimajuri Nenosen käsitys
kansallistunnosta oli ruotsinkielisen kasvatuksen ja venäläisen sotilaskoulutuksen tulos. Pidettiin ymmärrettävänä, ettei hänellä voinutkaan
olla sellaista maailmankatsomusta kuin niillä Suomen kansalaisilla, jotka heränneeseen kansallistuntoon pohjautuvan isänmaallisen mielen
kannustamina ovat harrastaneet puolustuslaitoksen kehittämistä ja
puolustustahdon lujittamista. Siksipä jääkin kenraalimajuri Nenosen
kirjelmä surulliseksi ilmaisuksi siitä, mitenkä vähän hän ymmärtää tätä
kansaa ja sen tarpeita ja kuinka turmiollista on, että upseeri sekaantuu
kysymyksiin, joita on puolustuslaitoksen nykyiseen upseeritilanteeseen
nähden pidettävä poliittisina.»
Välikysymyskeskustelussa käsiteltiin ennen kaikkea kysymystä upseerien äidinkielestä ja paheksuttiin ruotsinkielisten ylivaltaa nimenomaan korkeimman upseeriston ja koko upseeristonkin keskuudessa.
Nenosen kirjelmä sai ylipäätään osakseen voimakasta arvostelua. Nekin, jotka puolustivat ruotsinkielisten oikeuksia, pitivät sitä huonosti
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harkittuna ja provosoivana. Välikysymys päättyi kymmentuntisen kiivaan keskustelun jälkeen hallitukselle annettuun luottamuslauseeseen,
epäluottamuslausetta ei mikään puolue esittänyt.46 Nähtävästi keskustelussa oli saatu puretuksi pahimmat höyryt.
Nenosen asema väliaikaisena sotaväen päällikkönä oli kuitenkin tullut kestämättömäksi. Tasavallan presidentin vaihdos ja sitä seurannut
hallituksen vaihdos lykkäsivät hänen eroaan huhtikuulle 1925. Uudeksi
väliaikaiseksi sotaväen päälliköksi määrättiin eversti Lauri Malmberg,
joka hoitikin tehtävää seuraavaan syksyyn saakka, jolloin kenraali Wilkama palasi virkapaikalleen.

Nenonen ja politiikka

Nenosen aktiivinen osallistuminen sotilaspolitiikkaan päättyi käytännössä tähän. Vaikka hän myöhemminkin toimi lyhyitä aikoja sotaväen
päällikön sijaisena, hän hoiti tehtäväänsä puhtaasti rutiiniluontoisten
asioiden osalta eikä enää puuttunut keskeisiin sotilaspoliittisiin ratkaisuihin. Hänen toimintansa suomalaisen kenttätykistön kehittäjänä jatkui menestyksellisesti, ja tällä sektorilla hän saavutti korkealle arvostettavia tuloksia. Sotilaspoliittisena toimijana hän oli epäonnistunut.
Osittain epäonnistuminen johtui aikakauden ristiriidoista, tekipä armeijan johto mitä tahansa, aina sitä joltakin taholta arvosteltiin.
Nenosen luonne oli sellainen, että hänen epäilemättä oli vaikea toimia kollegiaalisesti. Hän oli älykäs ja tietorikas, ahkera ja velvollisuudentuntoinen, mutta hän ei helposti ymmärtänyt eriäviä mielipiteitä.
Kun hän kerran oli päätynyt johonkin käsitykseen, hän pyrki tulkitsemaan toisenlaiset käsitykset joko tietämättömyydestä tai väärinkäsityksestä johtuviksi. Ajatus, että hän itse saattaisi olla väärässä, oli hänelle
tuntematon. Nenonen oli luonteeltaan ja lahjoiltaan myös tiedemies,
jonka ajattelutapa ei välttämättä ollut tavallisten ihmisten ymmärrettävissä. Kun hän joutui opettamaan vastaperustetussa Kadettikoulussa
tykistöoppia ja matematiikkaa, oli seurauksena, etteivät kadetit oppineet mitään, hänen opetuksensa oli liian korkeatasoista.47
Tärkein syy epäonnistumiseen lienee ollut Nenosen pitkä sotilasura
Venäjällä. Hän oli vieraantunut suomalaisesta ajattelutavasta, ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattinen luonne oli jäänyt hänelle vieraaksi.
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On uskottavaa, että hän toimi oman käsityksensä mukaisesti armeijan
etu mielessään, mutta hänen käsityksensä olivat vieraita ympäröivälle
todellisuudelle. Haminan kadettina ja venäläisenä upseerina hän oli
poikkeuksellinen. Hänen perhetaustassaan ei mikään viitannut sotilasuraan, hän ei ollut sisäistänyt niitä arvoja, jotka yhdistivät Haminan kadetteja. Toki hän oli hyvä upseeri ja uskollinen keisarin alamainen silloinkin, kun Suomi joutui sorron kohteeksi, mutta hän ajatteli ja toimi
puhtaasti ammattiupseerina – ja vielä suurvallan ammattiupseerina.
Muuten ei voi selittää esimerkiksi hänen vähättelevää käsitystään sotilaitten isänmaallisen hengen merkityksestä ja toisaalta lujan johdon pitämistä ratkaisevana armeijan käyttökelpoisuudelle. Tässä varmasti vaikuttivat myös hänen kokemuksensa Venäjän vallankumouksen ajalta.
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General V. P. Nenonen as a Force
in Military Politics
The first decade of an independent Finland as seen from the military
historians’ point of view was a period of creating foundations for the
armed forces of the later years and of clashes between personalities and
their ideas. The armed forces were under the command of officers who
had been educated and embarked upon their careers in Russia, while
the lower echelon units were led by Jäger officers trained in Germany
during the war. An increasing number of young officers from the
Finnish Cadet School was also joining the corps, albeit gradually.
The ideas of the old-school officers educated in Russia and their
Jäger colleagues initially collided due to the simple fact that they had
fought on opposite sides in the war. Language was another issue that
caused disagreements. Most officers in commanding positions had
Swedish as their native tongue, and Finnish speakers were in the minority. It even turned out that some Finnish Cadet School graduates
did not even master the basics of Finnish – despite Finnish being the
school’s official language of instruction. On top of this, a heated language debate was going on in Finnish society at that time and was a
cause for several conflicts, which quite naturally directed the civilian
population’s attention to the appearance of the same bone of contention in the armed services, too.
Vilho Petter Nenonen had a distinguished career in the Imperial
Russian army as an artillery officer. In 1918, he joined the Finnish
White Army with the rank of colonel. His initial assignment was the
commander of coastal artillery. Subsequently he became the inspector
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of artillery. His promotion to major general came in 1923.
It can safely be said that Nenonen got involved with military politics
involuntarily. This happened in August 1923 when he was appointed as
war minister in Kyösti Kallio’s government, which, however, resigned in
early 1924, putting a speedy end to Nenonen’s ministerial career. The
government’s most important achievement was the establishment of a
defense revision committee tasked with laying the foundations for
Finland’s defense forces and defense policy. To be honest, Nenonen’s
contribution to the setting up of the committee was almost negligible;
in fact, all he did was the implemention of a plan that had already been
formulated.
The spring of 1924 saw the eruption of a rebellion among the officer
corps. This led to a so-called »officers’ strike», in which most active duty officers submitted their resignation since they did not trust the then
commander of the armed forces Lieutenant General Kaarle Wilkama.
The stalemate ended in a compromise: Wilkama was granted a prolonged leave of absence for studies abroad, and Major General
Nenonen – whom Lieutenant General Erns Löfström characterized as
the »youngest and weakest of all general officers» – was appointed as
acting commander.
Nenonen carried on with the duties of the armed forces commander
until spring 1925. The most important – or at least the most widely publicized – achievement during his tour as the acting commander was a
statement issued to the press on the language issue within the armed
forces in early 1925. The Fennomans had, in the fall of 1924, launched a
campaign against Swedish-speaking officers, and as a result, the Officers’
Union appealed to minister of defense Lauri Malmberg and armed
forces commander V. P. Nenonen for support. Malmberg said he was not
in a position to intervene since this would have hampered ongoing
budget talks. Nenonen, on the other hand, was willing to help, and
drafted a statement that he, in late 1924, gave to Lieutenant Colonel Erik
Heinrichs, Lieutenant Colonel Harald Österman, and Lieutenant
Colonel Per Zilliacus for comments. These three Swedish-speaking Jäger
officers all opined that Nenonen should not publish his statement since
it would only aggravate the matter. Nenonen then let them known that
he had given up the idea of making his statement public; however, for
reasons as yet undetermined, he released the statement in January 1925.
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The result was a scandal with far-reaching effects. A protest submitted by the Fennomans was brought to parliament, and the Agrarian
League presented a motion of censure. The matter was widely commented upon by the press and Nenonen’s statement was almost unanimously condemned. When looked at after a period of nearly nine
decades, it can be said that Nenonen’s text should not have deserved
such harsh treatment. Even though he apparently wrote his statement
without realizing the prevailing public opinion and the unjust predominance of Swedish-speaking officers over their Finnish-speaking colleagues, there is no doubt that his actions were in line with his personal
convictions. During his service in Russia, he had assumed the mentality
typical of an officer in the armed forces of a multinational great power
and was therefore unable to understand democratic views so prevalent
in a newly independent small nation.
No one proposed a motion of no confidence so the government remained in office. However, General Nenonen had to resign from the
temporary position of acting commander of the armed forces, and he
never again got himself embroiled in military politics. He later pursued
a remarkable military career as the developer and commander of
Finnish artillery. In this business he excelled, but it would have been
better if he had not tried out his wings dabbling in the nation’s politics.
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EERO ELFVENGREN
(1951–2012), Maanpuolustuskorkeakoulun ja Oulun yliopiston sotahistorian
dosentti, on väitöskirjassaan, sen jatko-osassa sekä useissa artikkeleissaan
perehtynyt Suomen sotilastiedusteluun vuosilta 1918–1939. Kirjoittajan
viimeiseksi jäänyt aiheesta kirjoittama julkaisu on yhdessä filosofian lisensiaatti
Matti Kososen ja historiatieteiden kandidaatti, eversti Einar P. Laidisen kanssa
kirjoittama Vihollisen selustassa. Päämajan tiedustelu Neuvosto-Karjalassa
1939–1944 (2010).

Sotilastiedustelua Karjalan kannaksella
1918–1939
Suomen sotilastiedustelun johto-organisaatio oli Yleisesikunnassa. Johtoelimellä, Osasto Ie – Osasto III – Toimisto V – Tiedustelutoimisto –
Tilastotoimisto – U2, oli keväästä 1918 alkaen kaksi alatoimistoa, toinen Viipurissa1 ja toinen Sortavalassa. Vuodenvaihteessa 1938–1939
perustettiin alatoimistot Rovaniemelle ja Kajaaniin.2 Alatoimistojen
tieteelliset kriteerit täyttäviä historiikkeja ei ole ehkä Sortavalan alatoimistoa lukuun ottamatta kirjoitettu, koska niiden arkistot on joko tuhottu tai niistä ei ole tietoa.
Karjalan kannas oli tärkein reitti, jota Suomen turvallisuusviranomaisten, suojeluskunta- ja heimojärjestöjen sekä eri maiden tiedustelupalvelujen agentit sekä venäläiset emigranttimonarkistit käyttivät
matkallaan itään tai länteen.3 Tämän vuoksi Viipurin alatoimiston toiminta oli kansainvälisempää ja merkittävämpää kuin minkään muun
alatoimiston, ainakin alkuvaiheessa.
Sisällissodan sotatoimien päätyttyä Suomen sotilasviranomaisia
kiinnostivat ennen kaikkea tiedot Venäjälle paenneiden punaisten ja
venäläisten suunnitelmista ja toimista.4 Todettakoon, että itäkarjalaisten, inkeriläisten ja Kronstadtin pakolaisten määrä oli Suomessa suurimmillaan 33 500 henkeä vuoden 1922 lopussa. Pian pakolaisia alkoi
kuitenkin palata takaisin kotiseudulleen. Vuosina 1921–1926 inkeriläisiä palasi noin 5 000 henkeä.5
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Toiminnan käynnistäminen Viipurissa

Pietarissa asuvat suomalaiset valkoiset olivat sisällissodan aikana perustaneet Pietarin Erillis-Komppanian, joka lähetti vapaaehtoisia Suomeen ja suoritti tiedustelua muun muassa erään Suomen asemalla
työskennelleen puhelinneidin avustamana. Toiminnan johdossa olivat
everstit Herman Björkman ja Nils Procopé.6 Suomen sotilastiedustelulla oli siten jo vahva jalansija kaupungissa.
Päämajan Tietotoimistossa palvellut vänrikki Erik Malmberg sai
21.4.1918 käskyn ilmoittautua viipymättä Itäarmeijan esikuntapäällikölle määrättynä Karjalan rintaman tiedustelulaitoksen johtoon.7
Malmbergin viestissä 3. toukokuuta todetaan, että on mielenkiintoista
saada tietoja punaisten ja bolševikkien voimien suuruudesta, sijoituksesta ja toiminnasta Karjalan kannaksella sekä rajalla että siitä kauempana ja venäläisistä laivastovoimista Laatokalla.8 Malmberg muodosti
Itäarmeijan tiedusteluosaston. Tätä voidaan aiheellisesti pitää myöhemmän Viipurin alatoimiston alkuna.
Sodan jälkeen Osasto Ie:n – Osasto III:n Tiedusteluosastolla oli tietojen keräämiseksi kaksi tiedustelulinjaa: toinen Viipurista Pietariin ja
sieltä edelleen Muurmannin rataa pitkin Lotinapeltoon ja Petroskoihin.
Sen avulla kerättiin tietoja bolševikkien ja punaisten aikeista Karjalan
kannaksen suunnalla, Pietarista ja kaupungista ratalinjaa pohjoiseen.9
Vuoden 1918 lopussa Tiedusteluosaston (T) tehtävänä oli tiedustelijaverkon avulla hankkia tietoja kaikista vihollisjoukkojen sijoituksista,
liikkeistä ja voimasuhteista ja antaa niitä omien joukkojen käytettäväksi. Hankituista tiedoista laadittiin jokapäiväisten yksityiskohtaisten raporttien lisäksi katsauksia, yhteenvetoja ja kuvauksia muun muassa vihollisen organisaatiosta. Tällaisia olivat joka päivä ilmestyvä päiväkatsaus ja viikoittain ilmestyvä viikkokertomus, jotka sisälsivät sotilaallisia
tietoja ja yhdistelmiä vihollisen voimista Karjalan kannaksella, Aunuksessa, Vienan Karjalassa ja Pietarissa samoin kuin selostuksia laivastosta
ja rannikkopuolustuksesta. Sektion Politik -osaston tehtävänä oli puolestaan vahingoittaa eri keinoin vihollista kriisin aikana. Käytännössä
tämä tapahtuisi tuhoamalla agenttien avulla strategisesti tärkeät sillat ja
katkaisemalla rautatielinjat.10
Alkuvuodesta 1919 Osasto III:een kuului muun muassa I.T.O. eli
Itäarmeijan Tiedusteluosasto eli vuodesta 1923 YE 2.Div.TU (Yleisesi-

166

EERO ELFVENGREN

Sivu166

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

11:54

Sivu167

kunta 2. Divisioonan tiedustelu-upseeri) eli Viipurin alatoimisto11, jonka tehtävänä oli tiedustelu Etelä-Kannaksella ja Pietarissa.12 Alaorganisaatio oli tosin muotoutunut jo keväällä 1918.

Viipurin alatoimiston toimintaedellytykset

Alatoimisto toimi ensin Karjalankatu 10:ssä,13 joskin esiintyy myös maininta, että osoite olisi ollut Karjaportinkatu 10.14 Mainitaan, että alatoimisto olisi siirtynyt vuonna 1923 Karjalankatu 10:stä Viipurin linnaan15
ja vuonna 1938 Karjalankatu 13:een, entiseen Kutsuntapiirin huoneistoon.16 Täällä alatoimiston käytössä oli kaksi toimistohuonetta.17
Ilmeisesti heti sisällissodan päättymisen jälkeen Erik Malmberg seurasi alatoimiston päällikkönä Rainer Sopasta.18 Reservinvänrikki Juho
Aalto palveli alatoimistossa 12.6.1918–12.3.191919 ja hän toimi ainakin
29.8.1918 alatoimiston päällikkönä.20 Alatoimiston päälliköiden selvittäminen aukottomasti toiminnan alkuaikoina on perin vaikeaa. Voidaan vain todeta, että postia lähetettiin seuraaville upseereille:
13.4.1920 luutnantti Gustaf Rosenströmille, 6.5. vänrikki Anttilalle nimikkeellä II Div.T.O., kuten myös 23.6. Aallolle.21 Ilmeisesti nämä nuoret upseerit toimivat alatoimiston päällikköinä tai toimistoupseereina.
Toivo Salokorven muistelusten mukaan alatoimiston päällikkönä oli
vänrikki Aalto ja toimistohenkilökuntaa oli alussa neljä–viisi henkilöä.
Alatoimistolla oli toimipisteet Raudussa, jonka päällikköinä toimivat:
L. Aalto, A. Lehtola, V. Rask ja K. Loukola, ja Kivennavalla, jossa päällikköinä toimivat: J. Karkainen, J. Aikomus, V. Rask ja V. Salo, sekä edustaja Kannaksen Rajakomendantin virastosta Terijoella, missä tehtävässä
toimivat N. Loukola ja T. Salokorpi.22 Tähän Salokorven ilmoitukseen
on luottaminen.
Myöhemmin alatoimiston päällikkönä toimi pitkään luutnantti,
myöhemmin kapteeni Gustaf Rosenström.23 Ainakin 17.2.1922 hän oli
taas Viipurissa.24 Rosenström oli Salokorven mukaan erittäin vaikea ja
riitaisa henkilö. Hän sai siirron vuonna 1927 Yleisesikuntaan, jonka jälkeen Salokorpi toimi päällikkönä sotilasvirkamiehen arvossa.25 Tuntuu
ihmeelliseltä, että sotilastiedustelun tärkeimmän suunnan päällikkönä
toimi sotilasvirkamies, kun Sortavalan alatoimiston päälliköksi tuli
vuonna 1936 kapteeni Pekka Jänhiä, mutta selitys löytynee toimiston
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merkityksen ja toiminnan huomattavasta vähentymisestä erityisesti
Rosenströmin aikana. Koko Rosenströmin päällikkyysajan jatkui tiedustelutoiminnan vähentyminen. Pääsyinä olivat tiedustelijoiden puute ja liikkumisen vaikeutuminen rajan takana. Hänen aikanaan ryhdyttiin yhä enemmän turvautumaan julkisiin lähteisiin agenttitiedustelun
vaikeutuessa.26
Kun punainen Valtiollinen poliisi pidätti vuonna 1947 Salokorven,
tämä kieltäytyi puhumasta toiminnastaan. Valpo pyysi puolustusvoimain komentajaa, kenraali Aarne Sihvoa vapauttamaan Salokorven vaikenemislupauksestaan. Tähän Sihvo suostui, ja Salokorpi vapautettiin
vaitiololupauksestaan 14. huhtikuuta.27 Hän laati useita suppeita muistioita toiminnastaan sekä 1920- ja 1930-luvulla että myös viime sotien
vuosilta. Ilmeisesti hän ei kuitenkaan paljastanut kaikkea tietämäänsä.
Joka tapauksessa tässä rikottiin heimopakolaistaustaisille vakoilijoille
annettu lupaus pitää heidän henkilöllisyytensä ja toimintansa salassa.28
Osaston III:n menoarviosta vuodelle 1919 käy ilmi, että alatoimistoon oli palkattu tilapäisesti kymmenen henkeä.29 Alatoimiston Raudun toimipiste sijaitsi ensin Raudun asemalla. Henkilökuntaa oli päällikkö, kanslisti ja tiedustelijoita, joita yhdellä kertaa lienee ollut enimmillään kuudesta kahdeksaan. Kivennavalla oli suunnilleen samansuuruinen henkilökunta, joskin tiedustelijoita oli vähemmän. Toimipiste
oli ensin Jalkalan kylästä vuokratussa huvilassa. Myöhemmin molemmille toimipisteille ostettiin omat talot Raudun Maaselän kylästä ja Jalkalasta.30
Osasto III:n 15.3.1919 päivätyn kirjelmän mukaan alatoimistolle oli
lähetetty toimintaa varten ajalle 24.7.–21.12.1918 rahaa 284 500 markkaa31 ja 123 000 markkaa ajalle 4.1.–3.3.1919.32 Alatoimiston kuluarvion (23.1.1919) mukaan palkkoihin varattiin 9 830, Raudun toimistolle käyttövaroja 5 000, Pietarin toimisto II:lle 15 000, Pietarin toimisto
I:lle 12 000, Rajajoen toimistolle käyttövaroja 3 000, Terijoella järjestettävää toimintaa varten käyttövaroja 3 000 ja päätoimistolle käyttövaroja 13 000 eli yhteensä 60 830 markkaa.33 Mielenkiintoinen on tieto, jonka mukaan Pietarissa olisi ollut kaksi erillistä, rahallisesti huomattavasti panostettua toimipistettä.
Alatoimistolla oli runsaasti eri kansallisuuksia edustaneita asiamiehiä, jotka tekivät maksusta tiedusteluretkiä rajan taakse ja yöpyivät
usein toimipisteiden tiloissa.34 Martti Ahdin mukaan Yleisesikunnalla
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oli 12 agenttia Pietarissa vuonna 1919.35 Tiedustelutoimiston ehdotuksen mukaan 2. Divisioonassa toimi vuonna 1922 tiedustelu-upseeri ja
hänen alaisenaan olivat Viipurin alatoimisto, edustaja Terijoella, Raudun ja Kivennavan toimistot, joissa työskenteli kaikkiaan 26 henkilöä.36
Tiedustelutoimistosta oli 17.10.1922 komennettu yksi upseeri Viipuriin ja yksi Sortavalaan.37 Nämä toimivat alatoimistojen päällikköinä.
Alipäällystön osalta toimiston katsottiin tarvitsevan neljä kirjuria, kaksi
Helsinkiin ja yksi Viipuriin ja yksi Sortavalaan.38 Nämä olivat vakinaisesti palkattuja. Alatoimistojen toiminta vakinaistui henkilökunnan
puolesta viimeistään vuonna 1922. Jo vuonna 1923 kuitenkin supistettiin sekä alatoimiston että toimipisteiden henkilökuntaa. Viipuriin jäi
päällikkö (Rosenström) ja kaksi henkilöä (Salokorpi ja Höglund).39
Todettakoon, että alatoimistoille ei ollut määrätty mitään määrävahvuutta, vaan muu henkilöstö palkattiin salaisten määrärahojen turvin.
Tilastotoimistossa todettiin 15.4.1932 palvelevan ylimääräisinä Viipurin toimiston päällikön apulaisen ja virkailijan sekä Kivennavan ja Raudun toimipisteiden päälliköiden. Toimistoon oli jouduttu palkkaamaan
tehtävien suorittamiseksi runsaasti ylimääräistä henkilökuntaa. Toimiston käytettäviksi annetut määrärahat tekivät menettelyn mahdolliseksi.
Eräästä toimiston asiakirjasta ilmenee, että 2. ja 3. Divisioonan tiedustelu-upseerit oli siirretty vuonna 1927 Helsinkiin Tilastotoimistoon
sen tarvittua lisätyövoimaa aineiston muokkaustyöhön. Neuvostoliiton
aktiivisuus oli kuitenkin kasvanut itärajalla siinä määrin, että upseerit
oli jouduttu myöhemmin komentamaan takaisin.40
Alatoimistot saivat tehtävänsä Tilastotoimistolta suullisesti tai kirjallisesti ja alatoimistot lähettivät sille toimintakertomuksensa ja ilmoituksensa. Alatoimistoista puolestaan ohjeistettiin rajalla olevaa henkilökuntaa heidän lähettäessään ja vastaanottaessaan rajan takana toimineita vakoilijoita.41 On tietysti mahdollista, että toimistolla olisi ollut
omia vakoilijoita rajan takana tai se olisi itse lähettänyt heitä rajan
taakse alatoimistojen tietämättä salatakseen näiden henkilöllisyyden.
Parhaita tietoja saatiin pakolaisten ja rajan yli tulleiden kuulusteluissa. Varsinkin Kannaksella sijaitsevista joukko-osastoista tulleet yliloikkarit antoivat tarkkoja tietoja. Salokorpi haastatteli rajan yli tulleita inkeriläisiä pakolaisia ja pyrki samalla selvittämään näiden halukkuutta
tehdä tiedustelumatkoja. Hänellä oli apuna inkeriläisaktivisti Juho Tirranen, jolla oli laaja henkilötuntemus.42
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Muun muassa pakolaiset ja yliloikkarit olivat hyviä tietolähteitä tiedustelulle.
Kannaksen rajavartioston vartijat kuulustelevat yliloikkaria. Kuva: Sotamuseo.
Refugees and defectors were good sources of information for the intelligence
service. In the photo, Karelia Frontier Guard District guardsmen interview a
defector. Photo: Military Museum.
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Tilastotoimiston henkilökuntaa ja heidän tehtäviään käsiteltiin eräässä asiakirjassa 2.10.1937. Toimiston tehtävät ehdotettiin jaettavaksi siten, että toimistopäällikön tehtävänä oli muun muassa toimiston ja sen
alatoimistojen työn suunnittelu, johto ja valvonta, vakoiluverkoston järjestely sekä yhteyden pitäminen asiamiehiin (ns. pitkät tiedustelulinjat).
Kolmannen vanhemman toimistoupseerin tehtävänä oli muun muassa
Neuvostoliiton puoleisen Karjalan kannaksen sotilaallisen kehityksen
tutkimus- ja aineiston muokkaustyö (yhteistyössä Viipurin alatoimiston
kanssa) sekä Pietarin sotilaspiirin liikenneyhteyksien ja kulkulaitoksen
seuranta. Toisen vanhemman toimistosihteerin tehtävänä oli Pietarin
sotilaspiirin, lähinnä Karjalan kannaksen vakoiluverkoston järjestely ja
yhteydenpito asiamiehiin (ns. lyhyet tiedustelulinjat), Neuvostoliiton
puoleisen Kannaksen sekä Pietarin ja sen ympäristön sotilaallisen kehityksen seuraaminen ja raja-asemien toiminnan järjestäminen.43
Edellä olevasta käy ilmi, että toisen vanhemman toimistosihteerin
toimenhaltija toimi siis Viipurissa alatoimiston päällikkönä. Kuten
edellä on todettu, Viipurin alatoimiston tiedustelutoiminnassa oli vaikeuksia, joten sen päällikkönä toimi ilmeisesti siksi vain toimistosihteeri. Vaikuttaa myös siltä, että alatoimiston päällikkö johti lyhyitä tiedustelulinjoja ja toimistopäällikkö pitkiä tiedustelulinjoja. Toisin sanoen
Tilastotoimiston johdolla suoritettiin vakoilua myös suoraan ohi alatoimistojen. Kolmas vanhempi toimistoupseeri toimi Tilastotoimistossa alatoimistojen työtä ohjaavana ja tuloksia kokoavana yhteyshenkilönä alatoimistoihin ja toimistopäällikköön päin. Hänellä oli Viipurin ja
Sortavalan alatoimistojen toiminnan kokonaisuus halussaan.

Viipurin alatoimiston toimintaa vuosina 1918–1920

Rajan ylittäminen Kannaksella ei ollut tottuneelle mikään ihmeellinen
saavutus. Maarajalla ei ollut luonnollisia esteitä ja rajantakainen alue
oli ylikulkijoille vanhastaan tuttua. Toisaalta maastotyyppi sekä tiestön,
taukopaikkojen ja viestiyhteyksien puute vaikeuttivat rajan organisoitua valvontaa molemmin puolin.
Pimeä syksyinen meri kätki pienet alukset hyvin. Kronstadtin merilinnoitus oli tosin varustettu tehokkain valonheittimin ja kauas kantavilla aseilla, mutta aluksista tapahtuva tarkempi valvonta oli vaikeaa ve-
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sialueen mataluuden vuoksi. Sitä paitsi Kronstadt voitiin kiertää riittävän kaukaa avomeren puolelta ja mennä maihin Suomenlahden itäpuolella Länsi-Inkerissä, josta oli hyvät yhteydet Pietariin. Matka oli
niin lyhyt, että Suomenlahden yli ennätti syksyn pitkän hämärän aikana. Talvella Suomenlahden itäpää oli erinomainen läpikulkupaikka.
Matala vesi jäätyi nopeasti ja läntiset tuulet kasasivat ahtojäitä matalikoille röykkiöiksi, jolloin muodostui katveinen maasto. Hylkeenpyytäjän lumipukuun pukeutunut valjakko puhumattakaan suksimiehestä
saattoi liikkua käytännössä näkymättömänä alueella.44
Lisäksi rajaseudun asukkaita ja rajavartioita oli helppo lahjoa ja punaisten lisäksi niin emigranttivenäläiset kuin Suomen viranomaisetkin
käyttivät hyväkseen tuottoisaa salakuljetusta ja salakuljettajia. Tiedossa
oli, että esimerkiksi Kivennavalla paikallinen suojeluskunta oli päällikkönsä johdolla mukana salakuljetustoiminnassa.45
Rajamaan komendantti K. N. Rantakari hermostui Yleisesikunnan
kuriirien toimintatavoista siinä määrin, että uhkasi marraskuun alussa
1918 jopa estää Viipurin alatoimiston kuriirien pääsyn rajan yli. Eroamisensa jälkeen hän syytti julkisuudessa saksalaisten ja suomalaisten
tiedusteluelimien olleen vastuussa rajalla ilmenneistä väärinkäytöksistä. Rantakarin kritiikki oli aiheellista, ja ulkoasiainministeriö määräsi
6. joulukuuta, että kaikki Venäjältä tulevat kuriirit ja hallituksen passeilla matkustavat oli perusteellisesti tarkastettava. Matkatavaratkin sai
avata.
Vuoden 1919 joulukuussa paljastui Metsäpirtissä neljä salakuljetuskuormaa, jotka omisti Yleisesikunnan palveluksessa ollut mies. Vuoden
1920 tammikuussa Suomenlahden jäällä tavattiin kaksi Viipurin alatoimiston asiamiestä apureineen matkalla Pietariin. Heillä oli mukanaan
kolme hevoskuormaa silavaa, voita, kahvia ja muuta tavaraa. Yleisesikunnan tiedustelijoiden väitettiin jopa tuovan palkkiota vastaan pakolaisia Suomeen.46 Näin varmasti olikin, mutta toisaalta tämä oli edellytys sille ja palkka siitä, että vakoilijoita ja kuriireja saatiin ylipäätään
lähtemään vaaralliselle matkalleen.
Alatoimiston yksittäisistä toiminnoista, joista on jäänyt tietoja, mainittakoon, että jo toukokuussa 1918 se lähetti Metsäpirtin toimipisteeseen ilmoituksen paikallisista asukkaista Samuli Haapsalo, Aleks Julkunen ja Juho Susi, jotka olivat halukkaita ryhtymään kuriireiksi ja tiennäyttäjiksi. Ensimmäinen kuriiri lähti 15.5. Pietariin. Alatoimisto il-
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moitti, että 17.5. oli viitoitettu kuriiritie suoraan soitten poikki Suojalan kylään Venäjän puolelle.47 Alatoimisto lähetti raportin kuriiri Murasen Pietarin-matkasta 8.–11.6.48 Metsäpirtin toimipisteen 12.6. päiväämän ilmoituksen mukaan kuriireja oli saapunut, ja he kertoivat tietoja Toksovasta ja Pietarista.49
Suomen ja Venäjän Rajamaan komendantin apulaisen marraskuisessa kirjelmässä kerrotaan puolestaan, että 19.11. noin klo 19 ilmoitettiin
Rajajoella kuuluvan ammuntaa. Kirjoittaja tiesi Viipurin alatoimiston
asiamiehen kulkevan tuolloin yli rajan ja lähti paikalle. Sotilastiedustelun palveluksessa ollut Pietarista saapunut vahtimestari Trantman oli
yllätetty ja ammuttu.50
Osasto III:n arkistosta löytyy muun muassa P III:n raportti Pietarista, P II:n ilmoitus ja Agenttimme N ilmoittaa Venäjältä 4.2.1919.51 Pietarissa toimi siis useita sotilastiedustelun asiamiehiä. Osasto III lähetti
12.2. Sotakomitean Operatiivisessa Osastossa Pietarissa kopioidun
karttaluonnoksen Viron rintamasta ja Pietarin puolustuslinjoista selityksineen; tiedot oli saatu osaksi alkuperäisestä kartasta, osaksi Posernen ja Voskovin (7. Armeijakunnan komissaari) välisistä keskusteluista.52 Edelleen Osasto III:n arkistoista löytyy kansio, jossa on muun
muassa asiakirjat Pietarista ilmoitetaan ja Tietoja Pietarista.53 Osaston
arkistoista voidaan löytää tiedustelutoiminnasta 1919 seuraavia sirpaleita, jotka osoittavat myös tietojensaantikanavia: Pietarin asiamies (M)
ilmoittaa …54 Osasto III lähetti 25.3. Tietoja I:stä (Pietarin) tarkka-ampujadivisioonasta.55
Viipurin alatoimiston kirjelmästä 6.5. käy ilmi, että Etsivä keskuspoliisi pidätti Helsingissä Osasto III:n palveluksessa olleen liikemies Juho
Aatto Tukiaisen, joka oli käynyt Pietarissa. Hänet saatiin vapaaksi Osaston III:n toimesta, mutta pidätettiin uudestaan Viipurissa seuraavana
aamuna astuttuaan Helsingistä tulleesta yöjunasta. … on syytä huomauttaa, että useat Viipurin alatoimiston kuriireista olivat olleet pidätettyinä »luvattomasta Venäjällä käynnistä».56 Tässä nähdään esimerkki
Etsivän keskuspoliisin ja sotilastiedustelun huonoista suhteista. On käsittämätöntä, että yksi viranomainen puuttui valtiojohdon hyväksymään toisen viranomaisen toimintaan.
Toukokuun alusta löytyy myös asiakirja Agentti Dick ilmoittaa 3.5.
Pietarista …57 ja Raportti mielialasta Pietarissa.58 Edelleen on raportti
Taloudellisesta tilasta Venäjällä ja Mielialasta Bolševikkipiireissä.59 Suo-
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messa pyrittiin pysymään selvillä myös Venäjän sisäpoliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Osasto III lähetti 17.6. tiedoksi Rannikkopuolustuksen ja 2. Divisioonan komentajille, että venäläiseltä taholta ilmoitetaan, että Inosta Kronstadtia kohden ammutut kranaatit sattuivat lähelle ruutivarastoja. »Sihtiä» olisi hieman korotettava täysosuman saavuttamiseksi.60 Tämä tulenjohtoon liittyvä viesti voisi olla myös harhautusmielessä annettu. Asiakirjoista käy myös ilmi, että oli saatu Petrogradskaja Pravda kesäkuun 24. päivältä 1919.61 Yleisesikuntaan hankittiin ja siellä luettiin pietarilaisia sanomalehtiä.
Alatoimistolla oli toimivat yhteydet Pietariin. Niinpä alatoimiston
päällikköä pyydettiin hankkimaan karttoja, kuten Pietarin manööverikartta (1:84 00), (Lehdet O/3, O/4 ja O/5). Kutakin karttalehteä tilattiin
kuutisen kappaletta.62 Peter Sokolovin tiedusteluryhmä toimi Terijoella
vuosina 1919–1921. Tiedustelijat olivat noin 25–30-vuotiaita venäläisiä. Eräs oli nimeltään »Fakir» ja toinen »Holodnyj». Venemiehinä toimi suomalaisia kalastajia. Sokolovin ryhmän lisäksi Suomenlahden yli
kulki myös joitakin amerikkalaisten lähettämiä tiedustelijoita. Toimintaa johti Viipurista amerikkalainen herra Perts. Yhden tiedustelijan nimi lienee ollut Raben. Toiminta loppui vuosien 1921–1922 tienoilla ja
Perts matkusti pois Suomesta. Tiedustelumatkoja rajan yli ei tehty
säännöllisesti. Syksyisin toiminta oli vilkkaampaa, jolloin matkoja saattoi olla yksi tai kaksi kuukaudessa.63
Luultavasti sotilastiedustelun aloitteesta Kivennavalle rajan ja radan
läheisyyteen muodostettiin puoli kilometriä leveä, tarkoin vartioitu
kaista, jolle siviileillä ei ollut asiaa. Kymmenkunta »luotettavaa» salakuljettajaa ja vakoilijaa sai kuitenkin kulkea siitä sotilastiedustelun luvalla rajan yli. Liikenne tapahtui ilmeisesti sotilastiedustelun ja Etsivän
keskuspoliisin sallimissa rajoissa.

Yhteistoiminta kotimaisten toimijoiden kanssa

Sotilastiedustelun luonnollisia yhteistyökumppaneita oli rajavartiolaitos, joka järjestettiin vuonna 1919. Tätä aikaisemmin sotilasviranomaiset olivat varusmiesvoimin huolehtineet rajan vartioinnista. Rajavartiostojen tehtävät, toimintatavat ja voimavarat vakiintuivat ajan myötä.
Rajavartiolaitos suoritti ns. pintatiedustelua eli tähystys- ja kuuntelu-
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Rajavartiolaitos kuului sotilastiedustelun yhteistyökumppaneihin. Kannaksen
rajavartioston vartijat tarkastusmatkalla. Kuva: Sotamuseo.
The Frontier Guard cooperated with the military intelligence service. The photo
shows guardsmen of the Karelia Frontier Guard District on patrol. Photo: Military
Museum.

tiedustelua, mutta paikalliset rajavartiostot lähettivät Yleisesikunnan
rahoittamina myös tiedustelijoita rajan taakse kaukotiedusteluun. Rajavartiostojen tiedot vastapuolen rajavalvontarutiineista olivat tärkeitä
sotilastiedustelulle suunniteltaessa parhaita rajanylityskohtia ja -aikoja.
Suojeluskunnat ottivat erityisesti Karjalan kannaksella suurelta osin
vastuulleen punaisten, suomalaisten ja venäläisten, kuriirien ja asiamiesten jäljittämisen rajalla ja kauempanakin. Esimerkiksi Kivennavalla suojeluskuntalaiset saattoivat pidättää pari sataa ihmistä vuodessa.
Aktivistien »Keskus» valitti, että rajavartiostojen kuri oli heikko ja suuri
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osa rajavartijoista oli salakuljettajien ostamia ja osa taas toimi yksissä
neuvoin punaisten kanssa.64 Suojeluskunnat suojelivat ja saattoivat sotilastiedustelun asiamiehiä näiden ylittäessä rajaa.
Maaliskuussa 1919 Yleisesikunnan Osasto III:sta erotettujen Valvontaosaston ja passiosaston nimi muutettiin 16.4. Yleisesikunnan Passiosastoksi, joka oli puoliksi sotilas- ja puoliksi siviililaitos ja toimi Yleisesikunnan päällikön ja sisäasiainministeriön alaisena. Yleisesikunnan
Passiosasto siirrettiin 1.8. kokonaan sisäasiainministeriön alaiseksi ja
nimettiin Etsiväksi keskuspoliisiksi.65 Sille keskitettiin poliittisen poliisin toiminta. Koska virasto seurasi myös Venäjälle paenneiden punaisten toimintaa, se toimi rajankin takana ja lähetti asiamiehiään aktiivisesti rajan taakse.
Aktivistien salainen johtoelin »Keskus» määritteli 7.3.1919 luutnantti Ragnar Heikelin tehtäväksi valvoa aktivistien etuja Yleisesikunnassa,
jonka Osasto III:ssa hän toimii erityisalanaan »tiettyjen sabotaasitoimien järjestäminen idässä».66 Vaikka sitovia todisteita Suomesta Pietariin tehtyjen sabotaasiretkien provokatorisesta tarkoituksesta onkin
vaikea löytää, aktivistijohtoinen Osasto III ilmeisesti toimi näissä tapauksissa itsenäisesti ja sivuutti korkeimman sotilasjohdon.
Aktivistien toiminta johti suunnitelmista tekoihin. Niinpä aamun
sarastaessa 31.3. Pietarin päävesilaitoksella tapahtui voimakas räjähdys.
Hetkeä myöhemmin räjähti toinen »helvetinkone» Penkovskaja-kadun
varrella olevassa vesilaitoksessa. Eri puolilla kaupunkia syttyi myös tulipaloja. Aktivistit olivat käynnistäneet oman sabotaasitoimintansa.
Heikelillä oli aktivistien ydinjoukosta tukenaan jääkäriluutnantti Eero Heickell, joka oli erikoistunut pohjoisinkeriläisten asioihin. Sabotaasitoiminta perustui inkeriläisten Pietarin tuntemukseen ja Inkerin vapauttamiseen. Ensimmäistä retkeä käsittelevän selonteon mukaan aktivistien »Järjestö» päätti maaliskuun alussa 1919 ryhtyä toimimaan Pietarissa. Tämä tarkoitti raakaa sabotaasitoimintaa.67 Aktivistien tavoitteena oli sotaretki Pietariin ja kaupungin valloittaminen.

Inkeriläispakolaisten hyväksikäyttäminen

Jo sisällissodan aikana valkoisten tiedustelu Karjalan kannaksella ulottui Pohjois-Inkeriin ja tukeutui vahvasti inkeriläisiin. Sotatoimien
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päättyminen ei katkaissut pohjoisinkeriläisten yhteyksiä rajan yli. Salakuljetuksen ohella ylikulku sai pian neuvostovallalle vaarallisia piirteitä, kun kymmenet inkeriläiset värväytyivät Suomen sotilastiedustelun
palvelukseen ja toimivat vakoilijoina.
Viipurissa pidettiin 24.11.1918 kokous, johon osallistui joitakin
kymmeniä inkeriläisiä. Kokous päätti kääntyä Suomen hallituksen
puoleen avunpyynnöin Inkerin vapauttamiseksi. Inkeriläinen Paavo
Tapanainen esitti tätä. Sotatoimien päätyttyä hän oli työskennellyt Viipurin alatoimiston Rajajoen toimipisteen päällikkönä sekä Suomen ja
Venäjän rajamaan komendantinvirastossa. Tammikuussa 1919 hän erosi komendantinviraston palveluksesta ja passiosaston päällikön tehtävistä.68 Inkerin Ystävät -yhdistyksen perustamiskokoukseen 2.2.1919
osallistui joukko inkeriläisiä, suomalaisia heimoharrastajia ja aktivisteista Eero Heickell ja maisteri Herman Stenberg. Sabotaasitoimintaan
värvättiin paikallistuntemuksensa takia pohjoisinkeriläisiä pakolaisia,
joita muun muassa kokenut tiedustelu-upseeri Heickell koulutti Raudussa maaliskuun alkupuolelta lähtien.
Tuhotöiden tekeminen markkinoitiin pohjoisinkeriläisille taisteluna
vapaan Inkerin puolesta. Kokoon saatiinkin vaivatta 36 miehen iskujoukko, joka hallitsi venäjän kielen ja tunsi hyvin Pietarin ympäristöineen. Iskujoukkoa johti kolme suomalaista. Inkeriläiset saivat pikaisen
koulutuksen räjähdysaineiden ja aseiden käytössä, ja jo 22.3. he olivat
valmiita tositoimiin. Joukko jaettiin seitsemään ryhmään, joilla kullakin oli ennalta määrätty kohde Pietarissa. Suunnitelmiin kuului kohdistaa sabotaasi ennen kaikkea puna-armeijan rakennuksiin, neuvostovaltion virastoihin, rautateihin ja rautatierakennuksiin, yleisiin varastopaikkoihin sekä vesi- ja sähkölaitoksiin.
Iskuryhmät lähtivät Raudusta 23.3. Pietariin. Pääosa räjähteistä ja
pommeista kuljetettiin hevosella suoraan kaupunkiin. Tuhotyöntekijät
hajaantuivat ennalta sovittuihin paikkoihin ympäri kaupunkia. Erääseen keskellä Pietaria sijaitsevaan asuntoon oli järjestetty toimintakeskus, jonne ryhmien johtajat määräaikoina kokoontuivat saamaan tarkempia ohjeita ja lisävarusteita. Valmistelut oli saatu päätökseen 29.3.
Tarpeelliset avustajat oli ostettu. Venäläisten vahtivuorot, vaihdot ja
vahvuudet oli selvillä. Kohteet valittiin lopullisesti ja yhtäaikainen toiminnan aloittaminen koordinoitiin. Toiminta päätettiin aloittaa 30.3.
vastaisena yönä. Yhteiseksi merkiksi sovittiin vesi- ja sähkölaitosten rä-
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jäyttämiset yöllä kello kahden–kolmen aikaan. »Helvetinkoneissa» olleiden vikojen vuoksi ajoitus kuitenkin epäonnistui. Kaikkien ryhmien
oli odotettava merkkiä. Varsinkin tuhopolttoryhmien toiminnan onnistumiselle ensimmäiset räjäytykset olivat edellytys, koska tällöin vedensaanti tyrehtyisi. Voinovinkadulla olevassa päävesilaitoksessa räjähdys tapahtui vasta klo 4 ja Pietarinportin laitoksella, Penkovskajankadulla, pommi räjähti klo 6 aamulla.
Kaksi tuhopolttoryhmää hermostui odottamiseen ja sytytti parikymmentä tulipaloa ennen räjähdyksiä. Pietarin palokunnat onnistuivat sammuttamaan niistä useimmat. Räjähdysten tapahduttua vesilaitoksilla sammutustyö kävi vaikeaksi vedentulon heikennyttyä. Pääsähkölaitoksen räjäyttäminen epäonnistui niin ikään virheellisen ajoituksen takia. Päävesilaitoksen räjähdyksen hälyttäminä puna-armeijalaiset
onnistuivat löytämään Penkovskajan vesilaitokselle asetetun »helvetinkoneen» juuri ennen sen räjähtämistä. Purettaessa pommi kuitenkin
räjähti. Sabotaasioperaatioon oltiin osittaisista epäonnistumisista huolimatta aktivistien keskuudessa tyytyväisiä.69 Operaatiossa käytettiin
selvästi hyväksi inkeriläispakolaisia omien tarkoitusperien ajamisessa.
Aktivistit päättivät jatkaa sabotaasitoimintaa, mutta rahapula tuli esteeksi.70
Luutnantti Bertel Osolin oli aktivistien sisärenkaaseen kuulunut tiedustelu-upseeri, joka rajaseudulla hoiti Yleisesikunnan yhteyksiä vastavallankumouksellisiin venäläisiin. Heinäkuun alussa 1919 Osolin oli
ryhtynyt Elmo E. Kailan kanssa toimimaan inkeriläisasioissa ja hän oli
mukana keskeisesti aktivistien »projektissakin». Inkeriläisten partiot
liikkuivat ympäri Pohjois-Inkeriä hankkimassa tietoja puna-armeijan
joukkojen sijoituksista. Tiedustelijat kävivät useasti Toksovan Koivukylässä asti eli rajalta noin 25 kilometrin päässä. Inkeriläisten »ammattitiedustelijoiden», jotka samalla vakoilivat myös Yleisesikunnan toimeksiannosta, epäiltiin retkillään murhanneen ja ryöstäneen useampiakin
ihmisiä, mutta tapauksia ei koskaan selvitetty.71
Inkeriläisten järjestöt saivat hyvin tietoja Inkeristä, sillä aina 1920luvun puoliväliin asti siellä kävi tiedustelijoita säännöllisesti. Ajoittain
Kannaksella oli Suomen sotilastiedustelun vakoilijoina inkeriläisiä »vilisemällä».72 Tunnettu Inkeri-aktivisti Tirranen oli pitkään sotilastiedustelun ja Etsivän keskuspoliisin – Valpon tärkeä avustaja. Hän johti
inkeriläispakolaiskeskusta Viipurissa. Ongelma oli se, että venäläisetkin
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käyttivät inkeriläisiä vakoojina.73 Kaksoisagenteilta ei voitu välttyä. Inkeriläisillä asiamiehillä oli sukulaisuus-, tuttavuus- ja liikesuhteita rajan
takana Pohjois-Inkerissä. Alkuaikoina asujaimisto oli vielä paikoillaan.
Väestönsiirrot alkoivat 1930-luvulla.74 Tällöin inkeriläisten asiamiesten
tukiverkosto alkoi rapautua.

Yhteistyö ulkomaisten tiedustelupalvelujen kanssa

Lokakuun vallankumouksen jälkeen Britannian ulkomaantiedustelupalvelu SIS lähetti asiamiehiään keräämään tietoa Neuvosto-Venäjältä
joko Suomen tai Murmanskin alueen kautta. Britit suunnittelivat bolševikkihallinnon kaatamista. SIS lähetti marraskuussa 1918 NeuvostoVenäjälle Paul Dukesin, koodinimeltään ST 25:n. Karjalan kannaksella
suomalaiset rajavartijat auttoivat Dukesin Rajajoen yli kuun puolivälissä. Dukes sai rajavartijoilta väärennetyt Tšekan henkilöpaperit, joiden
turvin hän pystyi liikkumaan turvallisemmin Pietarissa.75 Einar Montellin alaiset kolme aseistettua miestä saattoivat Dukesin yöllä rajan yli
Valkeasaaren kohdalla ja sen jälkeen hän matkusti junalla Pietariin.
Dukesin avustaja Viipurissa oli venäläinen monarkistiupseeri Melnikov
(Nikolai Melnitski). Tämä oli järjestänyt yhteydet rajan taakse ja auttoi
brittejä Suomen rajaviranomaisten suuntaan.76 Brittien yhteydet toimivat Karjalan kannaksen kautta.
Dukes palasi Suomen puolelle joulukuussa. Hän toimitti tietonsa
brittien Helsingin-lähetystölle ja kävi Tukholmassa tapaamassa majuri
Scalea. Dukes palasi takaisin Neuvosto-Venäjälle ennen vuodenvaihdetta suomalaisten rajavartijoiden avustamana. Suomen ulkoasiain- ja sotaministeriöt olivat valmiita yhteistyöhön SIS:n kanssa ja antoivat Dukesille alkuvuodesta 1919 luvan liikkua rajan yli milloin ja mistä paikasta tahansa. Ongelmana olivat kuitenkin Kannaksen rajaviranomaiset, jotka olivat saksalaismyönteisiä. Aktivistien ja jääkäreiden toiminta
saksalaisagenttien kanssa uhkasi brittien toimintaa. Saksalaisagentteja
Kannaksella olivat herrat Bassevitz ja Bartels.77 Bartelsin raportteja, esimerkiksi Venäjän kulkulaitoksen rappiotilasta, kulkeutui myös Osasto
III:n haltuun.78
Dukes löysi Raudusta brittimyönteisen luutnantin, joka avusti hänet
rajan yli maaliskuussa 1919. Tämän jälkeen hän ei enää henkilökohtai-
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sesti toimittanut tiedustelutietoja Suomen puolelle, vaan käytti kuriireja. Alkuvuodesta 1919 suomalaiset rajavartijat olivat ampuneet kaksi
brittitiedustelun kuriiria. Ongelmia ilmeni myös kuriirien viisumien
uusimisessa. Britit näet käyttivät kuriireina venäläisiä. Yhtenä heistä
toimi emigrantti Pjotr Sokolov.79 Hän toi Dukesin tietoja Suomeen ja
perusti kuriiripalvelun Kannakselle. Bolševikkien tehostuneen valvonnan seurauksena yhteys Dukesiin katkesi ja hänen lähettämänsä tiedot
eivät aina tulleet Suomeen. Yhteyttä lähti avaamaan vuoden 1919 keväällä luutnantti Augustus Agar, koodinimeltään ST 34. Agar sai tehtävänsä suorittamiseen kaksi moottoritorpedovenettä miehistöineen.
Ryhmä siirtyi Terijoelle. Toimintaan oli Suomen viranomaisten lupa.
Terijoelta britit pystyivät moottoritorpedoveneiden avulla pitämään yllä yhteyttä agentteihinsa Pietarissa, myös Dukesiin.80
Suomalaiset salakuljettajat auttoivat veneiden navigoinnissa. Agarilla
oli palveluksessaan kaksi venäläistä asiamiestä, Sokolov ja Gefter, jotka
pystyivät toimimaan Venäjän puolella. Agar ei kuitenkaan pystynyt hakemaan Dukesia pois Pietarista, ja tämä poistui muuta tietä maasta
syyskuussa 1919. Agarin toiminta paljastui myös bolševikkiagenteille ja
hänkin joutui ryhmänsä kanssa poistumaan Suomesta.81
Salokorpi tutustui emigranttiupseeri P. Sokoloviin ollessaan Viipurin alatoimiston edustajana Terijoella. Sokolov lähetti suomalaisten viranomaisten luvalla ja avustamana Ison-Britannian tiedustelupalvelun
toimeksiannosta asiamiehiä kesäisin veneillä, talvella hevosilla tai hiihtäen Suomenlahden yli. Sokolovin esimies oli Ernest Boyce.82
Vaikka suomalaisella merikapteenilla, Albert Hoyerilla epäiltiin olevan yhteyksiä GPU:hun, brittien tiedustelu käytti häntä vakoiluun
Neuvostoliitossa. Tämän seurauksena 26 brittien hyväksi vakoillutta
vangittiin Leningradissa 1927. Tapaukseen on liitetty myös Taube-Sudakoff niminen henkilö, joka tuli Suomeen vuonna 1925. Hän oli toiminut vähän aikaa myös Viipurin alatoimiston asiamiehenä, mutta
osoittautui lähetetyksi. Hoyer kertoi suomalaisten ja brittien vakoilusta
Neuvostoliitossa.83
Rislakki toteaa, että Kivennavan Jalkalassa olisi neuvoteltu Suomen,
Viron, Latvian ja Puolan sotilastiedustelujen edustajien kesken Neuvostoliittoa koskevien tietojen vaihdosta.84 Sotilastiedustelun edustajat olivat todellakin neuvotelleet sabotaasiryhmien lähettämiseen Neuvostoliittoon osallistuneiden tiedustelupalveluiden edustajien kanssa muun
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muassa Frolovin huvilassa Jalkalassa ja Helsingissä. Neuvostoliitossa
julkaistiin tietoja, joissa mainittiin yhdeksi ryhmien lähettäjistä majuri
Rosenström. Tämän ulkomaalaisina yhteistyökumppaneina mainittiin
Latvian ja Puolan yleisesikuntien tiedustelu-upseerit Winter ja Talikowski.85 Ehkä tämä väite meni propagandan piikkiin, mutta tiedusteluyhteistyötä maiden välillä ei voida kiistää.
Suomen ja reunavaltioiden tiedusteluelinten välillä oli NeuvostoVenäjää/Neuvostoliittoa koskevien tietojen vertailua ja vaihtoa. Vuosittain, ehkä useamminkin, pidettiin kokouksia eri maissa. Salokorpi oli
mukana kahdessa Jalkalassa pidetyssä kokouksessa. Ensimmäinen pidettiin vuonna 1932 tai 1933. Tähän osallistui suomalaisten lisäksi Viron ja Latvian sotilastiedusteluelimien edustajia. Kolme upseeria oli Virosta ja kolme Latviasta. Kokous kesti kaksi päivää. Toinen kokous oli
vuonna 1935, jolloin mukana oli kolme puolalaista.86

Venäläiset monarkistit ja emigrantit sekä Operaatio Trusti

Suomessa asui runsaasti Venäjän lokakuun vallankumousta ja sen jälkeisiä vainoja paenneita sekä Kronstadtin kapinaan osallistuneita monarkisteja ja emigrantteja. Lisäksi täällä toimi heidän järjestöjään. Monarkistien vakoilu- ja attentaattitoiminta Pietariin/Leningradiin suuntautui lähinnä Kannaksen kautta. Venäläisten emigranttien yhteydet
Suomen tiedusteluviranomaisiin olivat tiiviit. Tämähän oli heidän toimintansa ehdoton edellytys. Yleisesikunta teki monarkistien kanssa vakoiluasioissa yhteistyötä vuodesta 1919, silloin kun katsoi sen hyödyntävän omaa toimintaansa. On vaikea kuvitella, että emigranttien laajempaa ja pitkäaikaista salaista rajanylitystoimintaa Kannaksella olisi
voitu harjoittaa paikallisten viranomaisten siitä tietämättä tai voimatta
sitä estää. Tämä koski sotilastiedustelua, rajavartioviranomaisia, suojeluskuntia ja myös Etsivää keskuspoliisia.
Emigranttien oli solmittava suhteet sotilastiedusteluun sekä ylätasolle Yleisesikuntaan että sen Viipurin alatoimistoon. Suomen alueelta tiedustelutoimintaa suorittavat organisaatiot joutuivat antamaan Suomen
viranomaisille keräämiään tiedustelutietoja. Useiden ulkovaltojen tiedustelupalvelut tekivät yhteistyötä Suomesta käsin toimineiden
emigranttien ja heidän järjestöjensä kanssa. Pitkäaikaisinta yhteistyö
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oli ehkä Isolla-Britannialla ja se jatkui 1930-luvulle. Ranskalla oli asiamiehiä emigranttien joukossa, samoin Puolalla.
Venäjän sisällissodan aikana säännöllisintä tiedustelua Suomesta
harjoittivat valkoisen venäläisen kenraalin Nikolai Judenitšin asiamiehet. Majuri Yrjö Elfvengren järjesti Boris Savinkovin ja puolalaisten rahoittaman tiedustelulinjan rajan taakse, mutta se tuhoutui vuonna
1922. Keskenään vallasta kilpailevien monarkistiemigranttiryhmien
tiedustelua Suomesta johtivat Terijoelta 1920-luvulla kenraalimajurit
Vladimir Boisman ja Teodor Charpentier. Toisen monarkistiryhmittymän tiedustelua johti kenraali G. Högström apulaisenaan ratsumestari
Axel Jansson.87 Venäjän vastavakoiluviranomaiset perustivat vastavallankumouksellisen peitejärjestön Trustin vuonna 1921.88 Vastaavilla
järjestöillä oli tarkoitus soluttaa emigranttien vastavallankumoukselliset järjestöt.
Kolmansien maiden tiedustelupalveluiden laiton rajanylitysliikenne
Kannaksella muodostui vuodesta 1923 alkaen niin vilkkaaksi, että
Yleisesikunta asetti omia miehiään valvomaan liikennettä Terijoella.
Vakoilutoiminta ja rajanylitysliikenne haluttiin saada jonkinlaiseen viranomaiskontrolliin. »Vasikaksi» tähän tarkoitukseen ryhdyttiin etsimään Neuvosto-Venäjän rajavartiostossa palvelevaa, mieluiten suomalaista punaupseeria. Tämän piti olla sillä rajalohkolla, minne muodostettaisiin muilta kielletty kaista ja joka olisi lähellä Terijokea ja rautatietä. Ilmeisesti myös vastapuoli eli GPU näki asian samoin ja se ryhtyi
valitsemaan ja kouluttamaan rajalle sopivia suomalaisia punaupseereita. Sotilastiedustelun luottomies, salakuljettaja »Kierosilmä» pantiin etsimään sopivaa punaupseeria. Suunnitellulla järjestelyllä suomalaiset
arvelivat saavansa hallintaan venäläisten monarkistien ja Englannin salaisen palvelun röyhkeän toiminnan.89
Valkeasaaren lohko oli otollinen »ikkunalle», sillä Pietarin vilkkaisiin
esikaupunkeihin Levasovaan ja Parkalaan oli vajaa kaksikymmentä kilometriä rajalta. Valkeasaari oli tuolloin koko rajan ongelmallisin paikka. Eri maiden agentit ylittivät siellä rajan hyvin koulutettuina ja vahvasti aseistautuneina muutaman hengen ryhminä. Rajajoen tukinuittajien joukossa oli eri vakoilupalvelujen asiamiehiä.90 GPU määräsi yhteistoimintatehtävään punaluutnantti Toivo Vähän. Hän palveli rajalla
ainakin toukokuusta 1923 alkaen. Vähä määrättiin yli kaksi kilometriä
Aleksandrovkasta sijainneen rajavartioaseman päälliköksi.91
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»Kierosilmä» (»Toissilmä») tapasi Vähän juuri sillä lohkolla, jonka
kapteeni Rosenström oli aiemmin määrännyt »pyhitetyksi» alueeksi.
»Kierosilmä» kertoi Vähälle käyneensä salakuljetusmatkoilla rajan takana kerran kuukaudessa.92 Tehdyn tarjouksen ja harkinnan jälkeen
Vähä värväytyi viemään salakuljetustavaraa Pietariin.93
Vähä loi omien esimiestensä määräyksien mukaisesti rajalle Neuvosto-Venäjän puolelle 500–700 metrin levyisen kaistan, jolla omat rajavartijatkaan eivät saaneet kulkea ilman Vähän lupaa. Tämä niin sanottu
»ikkuna» oli Mainilan lähellä. Vähä hoiti itäistä »ikkunaa». Lähempänä
Terijokea oli toinen, läntinen »ikkuna».94 Se oli Uudenpellon piirissä.95
Rosenström tapasi sitten Vähän.96 Pian suomalaiset ryhtyivät »kiristämään» Vähää ja paljastivat tarkoituksensa. Vähän oli ryhdyttävä hoitamaan »ikkunaa». Hänelle avattiin tili viipurilaiseen pankkiin ja hän
sai rajakomendantin lupakirjan, jolla saattoi liikkua Suomenkin puolella.97 Aluksi »ikkunan» kautta kulki kirjeitä. Sitten alkoi saapua miehiä, jotka yleensä menivät Pietariin Kansainväliseen sotakouluun. Myös
Suomen Kommunistinen Puolue käytti »Ikkunaa» miesten ja postin lähettämiseen Neuvostoliittoon ja päinvastoin. Samoin Etsivä keskuspoliisi käytti »ikkunaa» omiin toimiinsa, joiden kohteena olivat lähinnä
Komintern ja Kansainvälinen sotakoulu sekä vakoilu niissä.98
Venäläismonarkisti Maria Zahartšenko-Schultz neuvotteli vuonna
1924 Rosenströmin ja Toimisto V:ssä Malmbergin kanssa emigranttien
puolesta »rajanylitysikkunoiden» käytöstä. Zahartšenko-Schultz ja Grigori Radkevitš kulkivat kymmeniä kertoja Kannaksen kautta Neuvosto-Venäjälle.99 Vuonna 1925 suomalaiset luovuttivat Vähän ja hänen
»ikkunansa» vuokralle venäläisille monarkisteille ja briteille.100 On vaikea ymmärtää, miksi suomalaiset luopuivat tästä hyvin toimivasta reitistä. Oliko herännyt epäilys solutuksesta? Suomalaiset viranomaiset
esiintyivät yleensä ilman nimiä ja olivat siviilipuvuissa.101
Suomalaiset suhtautuivat Vähän mukaan häneen korrektisti ja ymmärtäväisesti. Ehdotonta vaatimusta, jonka mukaan hän saisi joka kerta pari kolme vuorokautta aikaa rajan valmistamiseen ennen ihmisten
vastaanottamista ja heidän toimittamiseensa edelleen rautatieasemalle,
pidettiin asiaan kuuluvana.102 Vähän toiminta muuttui monarkistien
toimeksiannosta suoritetuksi ihmisten läpikulun avustamiseksi. Monarkistit ilmoittivat, että Vähä voisi halutessaan jatkaa myös suomalaisten avustustoimintaa. Leningradin sotilaspiirin IV Osaston eli GRU:n
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päällikkö, eversti C. A. Messing kertoi hänelle, että toiminnan takana
olivat vastavallankumoukselliset monarkistit ja emigrantit sekä IsonBritannian tiedustelupalvelu.103
Tunnetuin tapahtuma oli brittien mestarivakoilijan Sidney Reillyn
rajan ylitys ja »ampuminen» paluun yhteydessä syyskuussa 1925. Rosenström ja hänen miehensä saattoivat Reillyn yöllä 26. syyskuuta rajalle, jossa Vähä odotti tulijaa toimittaakseen hänet Leningradin junaan.104
Vastavallankumouksellinen peitejärjestö Trusti oli houkutellut Reillyn
Neuvostoliittoon. Jotta Trustin luonne ja Reillyn vangitseminen eivät
olisi paljastuneet, GPU lavasti Reillyn kiinnijäämisen ja »ampumisen»
Suomen rajalla Alakylässä ja Vähän »pidättämisen». Suomesta kävi seuraavina päivinä rajan takana kaksi vakoilupartiota, joista toinen vahvisti tiedon, että Suomeen tulossa olleet miehet oli todella yllätetty.105 Kun
Reillylle kerrottiin, että häntä luultiin lännessä kuolleeksi, hän taipui ja
kertoi kaiken tietämänsä. Neuvostoliiton tiedustelu saavutti suurimman
voittonsa, kun Reilly paljasti länsivaltojen tiedustelupalvelujen toimintatavat ja selvitti agenttien ja emigranttien verkostoa. Moskova pystyi
murskaamaan Ison-Britannian vakoiluverkoston Neuvostoliitossa.106
Vähän »vangitsemisen» vuoksi jouduttiin hankalan läntisen »ikkunan» varaan. Siltä oli pitempi matka Rajajoen–Leningradin radan varteen. Myös GPU halusi itäisen »ikkunan» uudelleen käyttöön, sillä
muuten sen hyvät yhteydet Suomeen ja tärkeään monarkistikeskukseen
Helsinkiin vaikeutuisivat. Ryhdyttiin siis etsimään uutta Toivo Vähää.
Tehtävään GPU löysi suomalaisen punakapteeni Juri Makarovin, jonka
yhteys Rosenströmiin luotiin emigranttimonarkistien avulla.
Itäinen »ikkuna» alkoi jälleen toimia. Nikolai Bunakovin avustamana jopa Ison-Britannian vakoilijat käyttivät »ikkunaa» käynteihin Neuvostoliitossa. Makarov hoiti »ikkunaa» vuosina 1925–1928. Vastaavanlaiset »ikkunat» olivat myös Puolassa ja Virossa, mutta niitä pidettiin
vaikeakulkuisina ja vaarallisina. »Ikkunan» läpäisseet vietiin Suomen
puolella tavallisesti Terijoen rajavartiostoon ja siellä kapteeni Rosenström joko hyväksyi tai hylkäsi heidät. Helsingissä Bunakov hoiti monarkistien asioita. Henkilölähetysten osalta hänen piti alistaa »paketti»
kapteeni Malmbergin tarkastukseen. Vasta kun hän hyväksyi henkilön,
tämä pääsi junaan ja Viipuriin ja edelleen »ikkunalle». Bunakov oli
myös Englannin salaisen palvelun palveluksessa, mutta tämän suomalaiset tiesivät.107
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Venäläisen Totuuden Veljeskunnan Suomen-osasto perustettiin
vuonna 1926. Osasto muutettiin pian taistelukeskukseksi ja karamellimestari Anatoli Toll määrättiin sen päälliköksi. Osastolla oli Suomessa
käytettävissään kolmisenkymmentä vakoilijaa.108 Toll teki itsekin tämän organisaation ja Yleisesikunnan tiedustelun lähettämänä 1920luvun taitteessa vakoilumatkoja Pietariin. Lisäksi hän toimi myös Etsivän keskuspoliisin tiedottajana.109 Tollilla oli siis monta rautaa tulessa
ja monta työnantajaa. On tosin epäilty, että hän olisi ollut solutettu.110
Myös toinen huomattava emigranttien vakoiluverkosto toimi Kannaksella. Sitä johti jo edellä mainittu kenraali G. Högström, jonka suuresta huvilasta Kuokkalassa tuli vakoilukeskus. Reillykin käytti huvilaa
tukipisteenään. Högströmillä oli hyvät suhteet Etsivään keskuspoliisiin
ja Yleisesikuntaan. Hän verkostonsa kerrottiin kattaneen koko Venäjän
ja jopa GPU:n. Myöhemmin Saksa otti käyttöönsä hänen organisaationsa.111 Högströmillä oli salaisia suhteita myös kommunisteihin, joilta hän sai arvokkaita tietoja Neuvosto-Venäjältä.112 Högström hoiti
1920-luvun alkupuoliskolla Suomesta taitavasti Aleksandr Kutepovin
Neuvosto-Venäjällä toimivia agenttiverkostoja. Samalla hän teki yhteistyötä keisariutta tavoittelevan Nikolai Nikolajevitšin sekä Englannin ja
Ranskan tiedustelupalvelujen kanssa. On ilmeistä, että emigranttien
Suomen alueelta käsin Neuvosto-Venäjällä/Neuvostoliitossa harjoittama tiedustelutoiminta ei koskaan myöhemminkään yltänyt sille tasolle,
jonka se saavutti Högströmin johdolla. Högström kuoli vuonna 1924
rajan pinnassa Kannaksella epäselvissä oloissa.
Etsivän keskuspoliisin tietojen mukaan Nikolai Bunakovin oletettiin
tieten tai tietämättään vaikuttaneen Trustin pesiytymiseen Suomen
Yleisesikuntaan. Tuottoisaa salakuljetustakin harjoittanut Bunakov kävi myös itse vakoilumatkoilla Pietarissa. Todennäköisesti Suomen sotilastiedustelu käytti häntä omassa toiminnassaan.113
Maria Zahartšenko-Schultz ylitti Suomen rajan jälleen kerran
13.4.1927. Hän toi mukanaan loikkarin, Opperput-nimisen Trustin
johtajan. Tämä paljasti, että Trusti, joka toimi läheisessä yhteistyössä
Suomen, Puolan, Viron ja Ison-Britannian yleisesikuntien kanssa, oli
GPU:n luoma peitejärjestö.114 Tieto laukaisi laajat jälkiselvittelyt.
Yleisesikunta lähetti Suomen Lontoon sotilasasiamiehelle tiedoksi
Opperput – Upellinzin (Kasatkin, Staunitz, Ring) ja ZahartšenkoSchultzin kuulusteluissa saatuja tietoja. Edellä mainittu myönsi olleen-
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sa 1.3.1922 lähtien GPU:n salainen agentti. Ison-Britannian Baltian
maiden tiedustelutoiminnan johtaja, kapteeni Ross oli läsnä kuulusteluissa. Opperput teki paljastuksia, jotka koskivat enimmäkseen
RKKA:n tiedusteluhallituksen KROOGPU:n (vastatiedusteluosasto)
välityksellä eri yleisesikuntiin kohdistunutta disinformaatiotyötä ja
KROOGPU:n niin sanottuja legendoja neuvostovastaisissa emigranttijärjestöissä. Tuolloin 90 prosenttia kaikista neuvostovastaisista järjestöistä oli OGPU:n kontrollin alaisia. Hän luetteli 20 GPU:n salaista
asiamiestä ja 16 legendaa.115 Paljastukset aiheuttivat eri maiden yleisesikunnissa epäilemättä suurta levottomuutta.
Tärkein emigranttijohtaja Suomessa näyttää olleen kenraali Severin
Dobrovolski. Väinö Ruokonen, joka tunsi Leningradin hyvin, tarjoutui
kuljettamaan kenraalin toimittamaa Klits-lehteä sinne, mutta Salokorpi
kielsi yhteistyön Dobrovolskin kanssa. Ruokosta arveltiin Etsivän keskuspoliisin mieheksi. Dobrovolski järjesteli Boris Björkelundin kanssa
myös »ikkunoita» rajalle.116 Emigranttien toiminta vaikuttaa olleen todella aktiivista.
Maaliskuun 26. päivänä 1927 Helsingissä alkoi monarkistijohtajien
suuri kokous aseellisen vallankumouksen aloittamisesta Neuvostoliitossa.117 Kenraali Kutepovin ehdotuksesta ja Suomen sotilastiedusteluviranomaisten ja Ison-Britannian tiedustelupalvelun tieten emigrantit
lähettivät Suomesta kuusi terroristiryhmää kostoretkelle. Menestys rajoittui yhteen pommiräjähdykseen Leningradissa. Tämän jälkeen monarkistien vakoilu Suomen kautta alkoi supistua.118
Trustin paljastumisen jälkeen ja rajan taakse menneiden terroristiryhmien toiminnan tultua yleiseen tietoon Suomen Yleisesikunta joutui
antamaan muille viranomaisille selvityksiä kontakteistaan monarkistiterroristeihin. Yleisesikunta myönsi käyttäneensä Bolmasoffia Pietarin
kuriirinaan vuonna 1925, mutta petturiksi paljastuttuaan hänet oli erotettu. Solkij-nimistä henkilöä Yleisesikunta ei ilmoituksensa mukaan
tuntenut. Maria Zahartšenko-Schultz oli tullut Suomeen Yleisesikunnan
Puolan yleisesikunnalle osoittaman pyynnön seurauksena. Neuvostoliitto sai Operaatio Trustin yhteydessä epäilemättä paljon tietoa Suomen
tiedustelutoiminnasta. Syntyneen kohun takia Suomen sotilastiedusteluhenkilöstön keskuudessa suoritettiin uudelleensijoituksia. Tällöin
muun muassa kovan neuvostokritiikin kohteeksi joutunut kapteeni Rosenström joutui jättämään tehtävänsä,119 kuten edellä on jo mainittu.
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Vuonna 1930 Suomeen oli tullut pieni ryhmä Neuvostoliiton leireiltä paenneita armenialaisia. Etsivän keskuspoliisin pidättämä Nikifor
Dobrusin paljasti, että tuon ryhmän jäsen Anušava Zatikjan kumppaneineen oli vuonna 1931 ollut Neuvostoliitossa vastavallankumouksellisissa toimissa Suomen Yleisesikunnan lähettämänä. Armenialaiset
olivat Suomessa olleet yhteydessä Venäläiseen Totuuden Veljeskuntaan
ja karamellimestari Toll oli värvännyt heidät vakoojiksi. Kun Yleisesikunta lähetti Zatikjanin matkaan, hänen oli määrä hankkia tietoja puna-armeijasta armenialaisen taistelujärjestön Dašnaktsutjunin jäsenten
avulla. Tulokset olivat laihoja, mutta Neuvostoliiton uuden kaasunaamarimallin suomalaiset saivat haltuunsa. Toll värväsi kesällä 1931 kolme miestä Zatikjanin avuksi Leningradiin. He olivat Dobrusin, Radkevitš ja muuan kolmas. Yleisesikunta varusti kolmikon matkaan erinomaisesti. Heillä oli mukanaan ainakin kaksi revolveria, kaksi pommia,
sytytysaineita, pari väärää passia ja myrkkykapseli.120
Viipurin alatoimiston tiedustelijaksi tuli 1930-luvun alkupuolella
pakolaisena Suomeen tullut armenialainen Andrei Mikirtitsjan. Hän
ylitti rajan itään. Jonkin ajan kuluttua häntä seurasivat hänen toverinsa,
armenialainen Arutjunov ja ukrainalainen Krožko, jotka joutuivat todennäköisesti heti kiinni, koska heistä ei enää koskaan kuultu mitään.
Luultiin, että Mikirtitsjankin olisi jäänyt kiinni, mutta pitkän ajan kuluttua hän palasi Suomeen. Hän oli käynyt Armeniassa ja toi mukanaan tietoa Pietarin Sotilaspiirin esikunnan järjestämästä sotapelistä,
jonka aiheena oli Suomen valtaus suorittamalla muun muassa maihinnousuoperaatioita Suomen etelä- ja länsirannikolle. Mikirtitsjan lähti
uudelle matkalle, mutta ei enää palannut.121
Salokorpi tutustui edellä mainitun Sokolovin luona myös Bunakoviin. Hänellä oli neljä–viisi tiedustelijaa ja hän antoi vastapalvelukseksi
avusta saamiaan tiedustelutuloksia suomalaisille.122

Alatoimiston toimintaedellytykset vuosina 1921–1939

Viipurin alatoimiston lähettämien vakoilijoiden kiinni jäämisiä Kannaksella alkoi ajan myötä sattua yhä useammin ja kävi vaikeaksi värvätä asiamiehiä vaaralliseen työhön, etenkin kun inkeriläisiä pakolaisia
tuli yhä vähemmän. Kun inkeriläiskylät tyhjennettiin, vakoilijoilla ei ol-
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lut enää etappipaikkoja eikä yhdyshenkilöitä. Toiminta supistui ja myös
rahoitus pieneni. Rajan ylittäminen kävi melkein mahdottomaksi ja
Pietariin/Leningradiin päästiin harvoin.
Pakolaisia, joilta evättiin pääsy Suomeen, yritettiin värvätä. Jos he
hankkisivat tietoja Neuvostoliitosta ja palaisivat Suomeen, heidät otettaisiin vastaan. Yksikään tähän suostuneista ei palannut.123 Tilanne oli
epäilemättä vaikea Karjalan kannaksen alueella, joka oli suppea ja jossa
valvontaa voitiin suorittaa tehokkaasti Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun voimavarojen lisääntyessä.
Raudun toimipisteestä suoritettiin melkein yksinomaan lähitiedustelua, kuten myös Kivennavalta, joskin sieltä meni vakoilijoita myös
Pietariin. Tiedustelijoiden lähettäminen rajan yli muuttui säännöllisestä satunnaiseksi. Käytettävissä olevien tiedustelijoiden määrä väheni.
Inkeriläiset olivat vähitellen päässeet Suomessa kiinni työelämään ja
hyville työansioille. Tiedustelumatkoista maksetut palkkiot olivat
yleensä pieniä, 500–2 000 markkaa, joten korvaukset eivät houkutelleet.
Terijoen toimipiste lopetettiin, koska pakolaisten ja yliloikkareiden tulo
oli tyrehtynyt vähiin. Toimipisteet muutettiin »rajapunkteiksi», joissa
oli vain päällikkö ja hevosmies. Majoitus »punkteilla» lopetettiin, ja tiedustelijoiden lukumäärä supistui kummassakin muutamaan mieheen.
Moskovan sotilasasiamiehiltä saatujen sotilasaikakauslehdissä olleiden tietojen perusteella saatettiin suurin piirtein seurata puna-armeijan ja sen aseistuksen kehitystä. Kaikki pyrittiin ottamaan huomioon ja
merkittiin kortistoihin ja asiajärjestäjiin. Näiden lähteiden avulla voitiin hahmotella suurin piirtein puna-armeijan kokoonpanoa ja sijoitusta sotilaspiireittäin, joskus voitiin todeta jopa joukko-osastojen siirrotkin.124 Elävä yhteys Kannakselle rajan taakse oli katkennut. Herää
kysymys, kuinka mielekästä Viipurin alatoimiston oli koota julkisista
lähteistä puna-armeijaa koskevaa tietoa. Eikö tähän Yleisesikunnassa
ollut kaikin puolin paremmat mahdollisuudet?
Raimo Heiskanen toteaa, että Neuvostoliiton vastavakoilun tehostuttua 1930-luvun puolivälissä agenteilta saatiin ennen talvisodan alkamista epäluotettavia tietoja ja niitäkin vähän.125 Oliko syntyneeseen tilanteeseen varauduttu mitenkään? Pyrittiinkö käyttämään muita reittejä Leningradiin pääsemiseksi? Ilmeisesti viestitiedustelu osoitti nyt
mahdollisuutensa tietojen hankkijana tavanomaisen agenttitiedustelun
vaikeuduttua. Tosin mistään ei käy ilmi, missä määrin Viipurin alatoi-
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mistolle toimitettiin viestitiedustelun sieppaamaa ja avaamaa tietoa.
Erityisesti Kannaksella näyttää tiedustelu epäonnistuneen. Kannaksen Armeijan Esikunta arvioi talvisodan jälkeen, että Yleisesikunnan
rauhanaikaisen asiamiesverkoston avulla keräämistä tiedoista ei ennen
sodan syttymistä voitu muodostaa läheskään todellista kuvaa vihollisen
vahvuudesta, laadusta ja toiminnasta. Esikunta piti myös sodan aikana
asiamiesten Kannakselta hankkimia tietoja epäluotettavina. Onneksi
viholliskuvan muodostamisessa ei kuitenkaan oltu pelkästään agenttitiedustelun varassa.
Oliko epäonnistumisen syynä se, että Neuvostoliiton vastavakoilu oli
aiempina vuosina värvännyt riveihinsä Viipurin alatoimiston vakoojia,
joille se oli antanut väärien tietojen lisäksi Suomeen toimitettavaksi
niin paljon oikeita tietoja, että heitä ei ollut epäilty kaksoisagenteiksi?
Talvisodan alla nämä asiamiehet antoivat ilmeisesti pääosin vääriä tietoja, mikä vaikeutti tiedustelukuvan luomista ja vastatoimien suunnittelua.126 Toisaalta Neuvostoliitto sijoitti Etelä-Kannakselle ennen talvisotaa niin paljon joukkoja, että suomalaistiedustelun toiminta kävi
mahdottomaksi. Alueella ei ollut kerta kaikkiaan tilaa liikkua, kuten ei
myöskään jatkosodan aikana Osasto Vehniäiselle. Kuten jäljempänä ilmenee Salokorven muisteluksien mukaan, alatoimisto ei lähettänyt yhtään asiamiestään rajan yli vuosina 1938–1939. Edellä olevien kommenttien kanssa vallitsee täten ristiriita. Miten alueelta olisi voitu saada
tietoa, jos siellä ei kyennyt käymään kukaan?
Harvoja inkeriläisiä loikkareita kuulustelemalla voitiin hahmotella
Kannaksen Neuvostoliiton puoleiset puolustuslinjat tykistö- ja konekivääripesäkkeineen sekä uudet strategiset rautatiet ja maantiet. Tässä
olivat apuna myös harvojen läpi päässeiden tiedustelijoiden tekemät
havainnot. Tiedustelumatkat olivat lyhyitä, vain päivän kahden kestoisia, pääasiallisesti kotiseudulle. Kyseessä oli omakohtainen havainnointi, sillä asiamiehet eivät uskaltaneet ottaa yhteyttä paikalliseen asujaimistoon, jos sitä oli edes jäljellä.
Sitä mukaa kuin Neuvostoliiton linnoitusjärjestelmä 1930-luvulla
Leningradin ympäristössä kehittyi, tiukentui myös rajan vartiointi ja
sulku piikkilanka-aitoineen ja kymmenine kontrollilinjoineen. Leningradiin pyrkineiden tiedustelijoiden lukumäärä rajoittui 1930-luvulla
muutamaan mieheen. Tiedustelijoiden lähettäminen lopetettiin tarkoitustaan vastaamattomana vuosina 1937–1938. Raudun »punkti» lak-
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kautettiin, koska minkäänlaista rajanylitystoimintaa ei enää ollut. Yleisesikunnan upseerit käyttivät Kivennavan »punktin» tiloja hiihto- ja virkistyslomapaikkanaan.127

Tiedustelijat

Sotilastiedustelu Kannaksella oli alussa vilkasta ja esimerkiksi Viipurin
alatoimiston värväämä vakoilija Matti Pönniö teki kertomansa mukaan
vuosina 1920–1929 yli sata vakoilumatkaa rajan taakse.128 Määrä vaikuttaa uskomattoman suurelta. Inkeriläisväestö auttoi häntä näillä
etenkin Pietariin/Leningradiin suuntautuneilla matkoilla. Pönniö joutui lokakuussa 1927 kahden toverinsa kanssa Neuvostoliiton puolella
Huhdin kylän kohdalla tulitaisteluun haavoittuen. Ilmeisesti neuvostoliittolainen rajavartija kuoli yhteenotossa. Suomalainen rajavartija osallistui Suomen puolelta tulitaisteluun. Siviilihenkilöt ampuivat vuoden
1928 kesäkuussa Kannaksella Sirkiänsaaren kohdalla Suomen puolella
kahta rajan takaa tullutta, joista toinen haavoittui. Haavoittunut oli tiedustelijaparinsa Pönniön kiellosta huolimatta avannut siviilejä vastaan
tulen.129 Rajalla sattui edelleenkin ikäviä välikohtauksia.
Toivo Salokorpi on laatimissaan muistiinpanoissa luetellut Viipurin
alatoimiston käyttämiä asiamiehiä. Luettelo ei ehkä ole täydellinen.
Oheisena esitetään Salokorven mainitsemia nimiä ja luonnehdintoja
henkilöistä. Matti Vanhanen oli inkeriläinen ja toiminut tiedustelijana
Raudun toimipisteessä 1920-luvun alkupuolella. Hän oli tehnyt tiedustelumatkoja Kannaksella ja kadonnut eräällä matkallaan.
Edellä jo mainittu Matti Pönniö oli inkeriläinen. Hän toimi tiedustelijana Raudun toimipisteessä 1920-luvun alkupuolella. Hän oli eronnut palveluksesta vaikean reumatismin vuoksi ja miehen myöhemmät
vaiheet ovat tuntemattomat. Taavetti Vanhanen oli inkeriläinen. Hän
toimi 1920-luvun alussa tiedustelijana ja myöhemmin hevosmiehenä
Raudun toimipisteessä. Inkeriläinen Heikki Pekkanen toimi tiedustelijana Kannaksella 1920-luvun loppupuolella. Hän oli rohkea ja neuvokas mies, joka onnistui tekemään useita matkoja Kannaksen itäosiin.
Hän jäi tiedustelumatkalle.130 Mainittakoon Pekkasesta erikoisuutena
vielä, että hän ylitti rajan tiedustelumatkoillaan vuosina 1927–1928
Raudun tai Metsäpirtin pitäjien alueella. Mukana oli Raudun toimipis-

SOTILASTIEDUSTELUA KARJALAN KANNAKSELLA 1918–1939

191

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

11:54

teen koulutettu saksanpaimenkoira, joka Pekkasen mukaan oli erinomainen vainuamaan, jos ihmisiä oli lähettyvillä. Pekkanen teki matkoja Kannaksen itäosissa Lempaalan ja Kuivaisten piireissä. Hän hankki
tietoja rajavartioston ja sotaväen joukko-osastojen sijoituksista ja varustuksista sekä teistä, väestön oloista ja mielialoista.131
Seuraavat henkilöt olivat inkeriläisiä: Feodorov toimi 1920-luvun
keskivaiheilla tiedustelijana Raudun toimipisteessä. Simo Savolainen
toimi tiedustelijana Kivennavan toimipisteessä 1920-luvun alussa. Hän
oli välillä mielisairaalassa ja parannuttuaan lähti oma-aloitteisesti rajan
yli, eikä enää palannut. Sakari Pöllä toimi tiedustelijana ja oppaana Kivennavan toimipisteessä 1920-luvulla. Juho Pöllä toimi tiedustelijana ja
oppaana Kivennavan toimipisteessä 1920- ja 1930-luvulla. Hän toimi
myöhemmin hevosmiehenä. Syksystä 1938 Pöllä hoiti alatoimiston taloa Jalkalassa. Antti Lavonen toimi tiedustelijana 1930-luvulla Kivennavan toimipisteessä suorittaen lyhyitä tiedustelumatkoja Valkeasaaren
suunnalle. Hän jäi tiedustelumatkalle. Matti Korkki toimi 1930-luvulla
tiedustelijana Kivennavan toimipisteessä. Hän liikkui Keski-Kannaksella ja katosi tiedustelumatkalla. Simo Kähäri toimi 1930-luvulla tiedustelijana Kannaksella. Myös hän katosi eräällä tiedustelumatkalla. Simo
Karkkonen oli 1930-luvulla tiedustelijana Kannaksella. Hänen tiedustelukohteinaan olivat Etelä-Kannaksen sotilaalliset laitokset, muun
muassa lentokentät. Karkkonen oli innokas valokuvaaja. Hänkin katosi
tiedustelumatkalla. Verner Höylä toimi 1930-luvulla tiedustelijana
Kannaksella suorittaen muutamia lyhyitä tiedustelumatkoja Valkeasaaren suunnalle. Hän erosi palveluksesta muutaman matkan jälkeen. Hänen myöhempi kohtalonsa on tuntematon. Aleksander Virolainen tuli
1930-luvun alkupuolella yliloikkarina Totlebenin linnakkeelta Kronstadtista. Hän laati täydellisen selvityksen linnakkeesta. Virolainen tarjoutui myöhemmin tiedustelijaksi ja teki muutamia matkoja Kannaksen kautta Länsi-Inkeriin, jossa teki havaintoja sotilaallisista laitoksista,
muun muassa lentokentistä. Hän katosi tiedustelumatkalla. Jääskeläinen teki 1930-luvulla tiedustelumatkan kotipaikkakunnalleen Siestarjoelle. Hän viipyi matkallaan huomattavan kauan, mistä heräsi epäilyksiä, että hän olisi joutunut kiinni ja värväytynyt kaksoisagentiksi. Hän
palasi Suomeen ja hänet lähetettiin toiselle matkalle, jolta hän ei enää
palannut.
Kivennavan toimipisteen kautta kulki 1920-luvun alkupuolella Pie-
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tariin ja Moskovaan venäläinen Titov-niminen henkilö hankkimaan
tietoja. Titov jäi palaamatta tiedustelumatkaltaan. Hänen kaverinaan
oli eräs »Kasakaksi» kutsuttu henkilö. Hänenkin kohtalonsa on tuntematon.
Entinen meriupseeri Aleksander Stark meni 1920-luvun puolivälissä
Pietariin Kivennavan toimipisteen kautta. Hän lienee ollut brittien palveluksessa, mutta vastapalvelukseksi rajan ylittämisessä annetusta avusta hän antoi hankkimansa tiedot myös Suomen Yleisesikunnalle. Stark
katosi eräällä tiedustelumatkallaan. Samoihin aikoihin kulki Kivennavan kautta Pietariin myös Koževnikov-niminen mies. Hänkin jäi palaamatta.132 Kokonaisuutena voidaan todeta, että Viipurin alatoimiston
asiamiesten tappiot ovat todella ankarat.
Kustaa Loukola oli johtanut ja suorittanut 1930-luvulla Raudusta
useiden vuosien ajan rajantakaista tiedustelua.133 Salokorpi tunsi Väinö
Ruokosen vuodesta 1932. Ruokonen oli ollut vuosina 1919–1923 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston palveluksessa ja tehnyt kesäisin veneellä ja talvella hevosella matkoja Länsi-Inkeriin. Ruokonen toimi
erottuaan Etsivästä keskuspoliisista henkivakuutusasiamiehenä ja antiikkitavaroiden välittäjänä. Vuonna 1933 everstiluutnantti Malmberg
ilmoitti Salokorvelle sopineensa Ruokosen kanssa, joka oli saanut työtä
laivamiehenä puutavaraa Leningradista Kotkaan kuljettavassa höyrylaiva Sammosta, että tämä tekee havaintoja matkoillaan Itämeren laivastosta ja jättää niistä raportit Salokorvelle Tilastotoimistolle toimitettavaksi. Tätä toimintaa jatkui kesäisin aina vuoteen 1937. Tiedot käsittelivät erityyppisiä aluksia, telakoilla rakenteilla olevia aluksia, satamarakenteita, Kronstadtin linnakkeita, meri-ilmavoimia jne.134 Punaisen
Valpon kuulusteluissa Ruokonen kielsi kuitenkin olleensa Yleisesikunnan palveluksessa ennen vuotta 1939.135

Käytännön toimintaa

Vuonna 1920 rajan yli tuli upseerin johdolla venäläisryhmä kiväärit
mukanaan tuoden muun muassa Karjalan kannaksen kartat tarkkoine
joukkojen, tykistön ja varustusten sijoitusmerkintöineen.136 Salokorpi
kertoo, että 1920-luvun alkupuolella Suomeen saatiin puna-armeijan
salaisia käskyjä. Raudun toimipisteen asiamiesten onnistui järjestää yh-
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teys Pietariin. Sieltä saatiin Pietarin sotilaspiirin käskyjä, jotka jäljennettiin Suomessa ja palautettiin takaisin. Lähettäjästä tiedettiin sen verran, että hän käytti peitenimeä »Korrespondent». Palkkiona hänelle
maksettiin 10 000 markkaa kuukaudessa. Normaali agentin »keikkapalkkio» oli 500–2 000 markkaa.137 Tämä on erittäin merkittävä tieto,
sillä nyt varmistuu se Suomessa esiintynyt arvio siitä, että Suomen sotilastiedustelulla olisi ollut asiamiehiä puna-armeijan esikunnissa. Edellähän on ilmennyt, että Pietarista saatiin sotilasviranomaisten asiakirjoja, kuten alkuperäisiä käskyjä. Yhteys Pietarin sotilaspiiriin solmittiin
tiettävästi Helsingissä asuneen kenraalintyttären, rouva GlavatskajaWadenstjernan avulla. Suomen viranomaiset taivuttivat hänet palaamaan Pietariin erikoistehtävissä.138
Alatoimiston päällikkö lähetti 20.3.1925 Toimisto V:lle kirjelmän,
jossa käsiteltiin Neuvostoliiton tuolloista alueellista jakoa ja muutoksia
siinä. Asiakirja käsitteli aihetta perusteellisesti 28 sivulla.139 Tilastotoimisto laati arvion Neuvostoliiton sotilaallisesta uhkasta lähialueilla. Sen
arvion mukaan Karjalan kannaksella operoimaan pystyvän joukon kokonaisvahvuus oli vuonna 1930 noin 11 divisioonaa ja Laatokan pohjoispuolella noin neljästä viiteen divisioonaa. Lisäksi Neuvostoliitolle
arvioitiin olevan mahdollista keskittää 11 divisioonaa tarvittaviin
suuntiin tilanteen mukaan.140
Heiskanen toteaa, että Tilastotoimistossa palvellut majuri Isak Alfthan lähetti asiamiehiä ja salaisia partioita Itä-Karjalaan ja Leningradin
alueelle. Salokorpi valmensi heitä Helsingissä Peter Sokolovin avustamana.141 On aiheellista kysyä, miksi Alfthan Tilastotoimiston henkilökuntaan kuuluvana lähetti vakoilijoita, eikä Salokorpi Viipurin alatoimiston päällikkönä. Oliko kyseessä nimenomaan Tilastotoimiston oma
erillinen vakoilutoiminta omine henkilöstöineen ja tavoitteineen?
Yksi 1930-luvun alkupuolen mielenkiintoisimmista tapauksista Viipurin alatoimiston toiminnassa oli Tapaus Lenkkeri. Vuoden 1934
syyskuussa Etsivän keskuspoliisin Terijoen alaosasto pidätti Uudenkirkon pitäjässä Suomen sotilastiedustelua avustaneen talollinen Väinö
Lenkkerin, koska hänen epäiltiin lähettäneen salaisia asiamiehiä Neuvostoliittoon. Hän myönsi kuulusteluissa toimineensa Viipurin alatoimiston avustajana ja hänen lähettämänsä vakoilijat olivat yrittäneet
hankkia tietoja Itämeren laivastosta ja sen käyttämästä sifferista eli salakirjoitusjärjestelmästä. Etsivän keskuspoliisin tietojen mukaan ope-
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raatioon olisi osallistunut Suomen sotilastiedustelun kanssa yhteistyössä toiminut brittiläinen tiedustelu-upseeri.
Välikäden kautta Lenkkeri oli saanut alkuvuodesta 1930 tiedon, jonka mukaan Punalippuisen Itämeren laivaston palveluksessa ollut sukellusveneen päällikkö Šubin ja pinta-aluksen päällikkö Silenko tarjoutuivat myymään salaisia, Punalippuista Itämeren laivastoa koskevia tietoja. Tarjoukseen tartuttiin. Vuoden 1931 helmikuussa Lenkkerin luokse
ilmaantui Länsi-Inkeristä yhinmäkeläisen Aleksanteri Karhun poika,
joka oli kalastamassa yhdessä Porhinin-nimisen miehen kanssa Suomenlahden jäällä. Karhu toi meriupseerien viestin. Sen mukaan nämä
toisivat sopivasta summasta sodan sytyttyä aluksensa Suomeen tai räjäyttäisivät ne ja voisivat antaa suomalaisille myös salaisia tietoja punaarmeijasta. Lenkkeri välitti tiedon ylöspäin ja Tilastotoimiston päällikkö, everstiluutnantti Malmberg ilmoitti Lenkkerille, että Yleisesikunnasta saapuu upseeri sopimaan jatkotoimista. Muutaman päivän päästä
Lenkkerin kotiin tulikin kapteeni Gay Arto. Hän ilmoitti tarjoukseen
suostutun. Arto antoi Lenkkerille tämän naapurin Tuhkasen välitettäväksi Porhininin kalastuskopissa olleelle Karhulle kysymysluettelon, joka Karhun tuli toimittaa edelleen meriupseereille.142
Viikkoa myöhemmin Karhu saapui toisen kerran Lenkkerin luokse,
jolloin he sopivat tulevasta yhteistoiminnasta. Karhu ja Lenkkeri tapasivat kahdesti sovitulla kohtauspaikalla Suomenlahden jäällä, jolloin
Karhu kertoi Lenkkerille Šubinin ja Silenkon lähettämät Itämeren laivastoa koskevat tiedot. Lenkkeri laati saamistaan tiedoista raportin ja
lähetti sen Malmbergille. Pian Lenkkerin luokse saapui Toivo Salokorpi
ja eräs toinen sotilastiedustelun mies. Salokorpi antoi Lenkkerille ohjeita vakoilutoiminnan jatkamisesta, jotta arvokkaiksi osoittautuneiden
tietojen saannin jatkuminen varmistettaisiin. Lenkkerin tärkein tehtävä
oli hankkia Punalippuisen Itämeren laivaston radioliikenteessään käyttämä salakirjoitusjärjestelmä.
Seuraavan kerran Lenkkeri ja Karhu tapasivat vuoden 1931 huhtikuun alussa. Šubin oli pidätettynä ja Lenkkeri sai vain Silenkon hankkimat tiedot. Lenkkeri pyysi Karhua taas hankkimaan Itämeren laivaston
käyttämän sifferin. Seuraava tapaaminen sovittiin kuun lopuksi. Karhu
sai tapaamisessa 3 000 markkaa143 ja kertoi Silenkon siirretyn Mustallemerelle, mutta Šubinin luvanneen jatkaa tietojen hankkimista vapauduttuaan. Samalla tämä ilmoitti, miten jättäisi tiedot eli pudottaisi so-
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vittuun paikkaan veteen korkkiin narulla kiinnitetyn pullon, jossa olisivat suomalaisten haluamat tiedot. Salokorpi antoi nyt Lenkkerile tehtäväksi hankkia Neuvostoliitossa kehitetty uusi kaasunaamarimalli, tiedot Neuvostoliiton uudesta kiväärimallista ja jos mahdollista yksi mallikappale aseesta sekä Itämeren laivaston sifferi.
Lenkkeri värväsi uudeksi yhteysmieheksi Tuhkasen tilalle Anton
Turtiaisen, joka asui Inossa. Turtiainen kävi kesäkuussa 1931 Suomenlahden eteläpuolella Yhinmäessä Porhininin luona. Syksyllä 1931 neuvostoliittolainen sukellusvene jätti sovittuun paikkaan pullopostiviestin, josta voitiin lukea, että sifferi myytäisiin 10 000 dollarista. Myöhemmin Etsivä keskuspoliisi sai tietää, että suomalaiset olivat luvanneet
salakielijärjestelmästä noin 50 000 markkaa ja lisäksi brittiläinen kapteeni ainakin saman verran. Nimeltä mainittu Marinskissa asunut saksalainen mies luovuttaisi sifferikirjan, jos saisi rahat. Saksalaisen luokse
yritettiin lähettää asiamiehiä, mutta yritykset epäonnistuivat.144
Tuhkasen onnistui lopulta lähettää saksalaiselle erään laivamiehen
mukana kirje, johon tuli vastaus. Tammikuun lopulla 1932 Tuhkanen
lähti potkurilla hakemaan saksalaiselta Marinskista koodikirjaa. Viikon
kuluttua Tuhkasen lähdöstä Neuvostoliitosta saapui loikkari Alpo
Ruottu, jolla oli mukanaan kirje Lenkkerille. Kirjeestä ilmeni, että Tuhkanen oli joutunut pidätetyksi ja Lenkkeriä pyydettiin neuvotteluun
Tollin majakalle. Lenkkeri lähetti suutari Iivari Sarkasen viemään Tuhkaselle kirjettä, jossa hän pyysi Tuhkasta tulemaan jonkun neuvostoliittolaisen kanssa Jukkolaan.
Sarkanen palasi kymmenen vuorokautta myöhemmin ja kertoi tavanneensa Tuhkasen, joka pyysi edelleen Lenkkeriä tulemaan neuvottelemaan Tollin majakalle. Lenkkeri ilmoitti nyt Salokorvelle OGPU:n
värväysyrityksestä. Noin kuukautta myöhemmin Lenkkeriä pyydettiin
tulemaan jäänmurtajan railolle linjalla Harmaala–Jukkola lähettäjänä
Šubin. Kohtauspaikalla Lenkkeri näki Šubinin. Tämä kertoi luovuttaneensa sifferikirjan aiemmin mainitulle saksalaiselle, jonka jälkeen
mies oli kadonnut. Nyt sovittiin uudesta tapaamisesta, johon Lenkkeri
tulisi suomalaisen upseerin kanssa. Lenkkeri ja Helsingistä tullut kapteeni Matti Ropponen lähtivät yhdessä tapaamispaikalle, mutta turhaan. Koska Harmaalan majakka oli sammutettu, he olisivat eksyneet.
Tapaus osoittaa, että tiedustelumme pystyi toimimaan Neuvostoliitossa
ja ottamaan siellä yhteyksiä haluamiinsa henkilöihin. Myös OGPU pää-
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si pureutumaan Lenkkerin johdossa olleeseen vakoiluverkkoon, ellei
yhteydenotto ollut jopa OGPU:n alullepanema syötti.145 Kaikki vaikuttaa tapahtuneen kovin vaivattomasti, joten väistämättä tulee mieleen
ajatus, että kysymys oli provokaatiosta.
Tilastotoimistossa valmistui 1.9.1938 laaja yli 30-sivuinen Karjalan
Kannas -niminen sotilasmaantieteellinen tutkielma. Sen etelärajana oli
Nevajoki, Pietarin kaupunki poisluettuna ja siihen kuului kartta
1:50 000. Sisällöltään se käsitti: I Sotalaitos: A. Sisäasiain kansankomissariaatin (NKVD) Rajavartiojoukot (5. Siestarjoen rajavartio-osasto,
N. Pähkinälinnan merivartio-osasto), B. Puolustuskomissariaatin alaiset joukot (XXXIII Armeijakunta: 90., 72. ja 67. Jalkaväkidivisioona),
Linnoitusjoukot, Ilmavoimat, Ilmavalvonta ja -torjunta, C. Linnoitukset. II Kulkulaitos: A. Rautatiet, B. Tieverkosto ja C. Tärkeimmät asutuskeskukset. Liitteenä oli Kannaksen pohjoisosan raporttikartta.146
Karjalan kannakselta saatiin liikennetietoja. Muun muassa 5.9.1938
vakoilutietona ilmoitettiin, että Tarhovkan uusi asema sijaitsee noin
800 metriä vanhasta asemasta Siestarjoelle päin. Asemarakennukseksi
on siirretty Lisij-Nosin vanha kirkko. Aleksandrovskajan ja Tarhovkan
asemien väli on noin kaksi kilometriä. Raslivin ja Tarhovkan asemien
puolivälissä erkanee radasta suoraan Suomenlahden rantaan maapäällysteinen tie. Pietarin–Siestarjoen maantie sijaitsee Gorskajan kohdalla
rautatien itäpuolella, ylittää radan Tarhovkan vanhan aseman kohdalla
ja johtaa sen jälkeen radan länsipuolella aina Rasliviin saakka.147 Nämäkin tiedot ovat asiamiehen tai yliloikkarin keräämiä ja asettavat Salokorven väitteen, jonka mukaan alatoimisto ei vuosina 1938–1939 lähettänyt ketään rajan yli, osin kyseenalaiseksi.
Päämajan Tiedusteluosaston katsauksessa 25.11.1939 suomalaisten
arvio Karjalan kannaksella olevista neuvostojoukoista oli seitsemän–
kahdeksan divisioona. Todellisuudessa alueella oli yhdeksän divisioonaa.148 Sotatoimet myös Karjalan kannaksella alkoivat 30. marraskuuta
aamulla neuvostojoukkojen hyökätessä Suomeen.
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Military Intelligence on the Karelian
Isthmus in 1918–1939
After the Finnish Civil War, the General Headquarters remained in
charge of military intelligence. Command on intelligence operations
was exercised by an element that was successively known as Division Ie,
Section III, Bureau V, Intelligence Office, Statistics Office, and U2. Since
the spring of 1918, it had sub-offices in Viipuri and Sortavala. These
were supplemented in late 1938 and early 1939 by sub-offices in
Rovaniemi and Kajaani. The Karelian Isthmus provided the most important infiltration route for clandestine sorties across the border since
downtown Petrograd – later Leningrad – was just thirty-four kilometers away from the Finnish border.
On April 21st, 1918, Second Lieutenant Erik Malmberg from the Information Office of the General Headquarters was appointed the head
of intelligence activities over the entire Karelian front. In his message
from May 3rd, Malmberg described how interesting it was to collect information on the strength, disposition, and activities of Bolshevik units
and elements close to the border and deeper into the Karelian Isthmus
and of Russian naval forces on Lake Ladoga. Malmberg set up the Intelligence Section of the Eastern Army, which can be regarded as the predecessor of the Viipuri sub-office of later years.
Division Ie and its successor Section III had established three infiltration routes for the collection of information. One ran from Viipuri
across the border to Petrograd where it turned east to follow the Murmansk Railroad towards Lodeinoje Pole and Petrozavodsk. This line
was useful for gathering information on the intentions of the Red
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forces and Bolsheviks on the Karelian Isthmus and Petrograd, and in
the area north of Petrograd along the railroad line.
The Viipuri sub-office was initially staffed by a chief and four subordinates making a grand total of five persons. It had branches in Rautu
and Kivennapa and a representative in the office of the border commandant of the Karelian Isthmus in Terijoki right on the border. Captain Gustaf Rosenström served a long tour as the chief of the sub-office
until his transfer to the General Staff and replacement by Toivo Salokorpi, a civil servant. Intelligence activities gradually lost their impetus
during Rosenström’s tour of duty, mainly owing to the increasing unavailability of potential agents and due to moving behind the border
becoming increasingly difficult. Rosenström’s years at the helm of the
sub-office saw the growing use of public sources for intelligence gathering at the expense of increasingly difficult clandestine activities.
The 1919 budget of Section III shows ten persons on the sub-office’s
payroll. The Intelligence Office’s appropriations for 1922 reveal that an
intelligence officer was posted to the headquarters of the 2nd Division.
Subordinated to him were the Viipuri sub-office, a representative in
Terijoki, and the branches at Rautu and Kivennapa staffed by twentysix persons in total. The chief of the sub-office was, in fact, in the service of the General Headquarters, while other staff was paid for with
moneys appropriated from a black budget.
The sub-office collected and analyzed information it received from
agents and forwarded them to the General Headquarters. The interviews of refugees and defectors generally provided the most valuable
pieces of information. Information released by defectors from units on
the Karelian Isthmus was particularly accurate.
The remaining fragmentary pieces of military intelligence related
documents show that a number of agents were active in Petrograd as
early as 1918, supplying Finnish intelligence with original documents
and information on units, headquarters, and the general way of life and
morale prevailing in the city.
The Frontier Guard, working in cooperation with the military, conducted what is known as surface intelligence based on visual and aural
observations. Information that Frontier Guard units gathered on the
opponent’s border surveillance routines were important to military intelligence since they served as a planning basis when determining suit-
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able border crossing points and crossing times for infiltration purposes. Civil Guard units close to the border covered and escorted agents
setting off for border crossing.
The Finnish Detecting Central Police, subsequently renamed the
State Police, was established in the fall of 1919 and took over all functions of the political police force. Since it, in this capacity, also kept an
eye on the activities of communists who had left Finland for Russia, it
extended its operations across the border, sending out a large number
of agents especially during the first half of the 1920s.
As early as the Civil War of 1918, white intelligence on the Karelian
Isthmus expanded to cover the Northern Ingria and relied heavily on
the support from the Ingrians. Their enrolment as agents, and intelligence operations in the region continued after the termination of the
hostilities. Dozens of Ingrians spied for Finnish military intelligence.
Familiar with the lay of the land, they also had relatives and friends
across the borderline. They initially enjoyed the support of local people, but as deportations that commenced in the 1930s continued, this
infrastructure started showing signs of collapse. The interrogation of
refugees helped intelligence to find out about lines of defense and roads
and railroads recently constructed behind the border.
In accordance with the guidelines of Finland’s security police in
1918–1939, Finnish military intelligence cooperated on the Karelian
Isthmus with its German, French, and Polish counterparts. This cooperation also involved Russian emigrants starting as early as 1919.
As increasingly large numbers of agents dispatched by Finland’s military intelligence were captured by Russians, enlisting new agents for
this apparently dangerous task became difficult, especially since the
flow of Ingrian refugees to Finland reduced to a trickle. The displacement of the population of Ingrian communities deprived spies of staging posts and contacts. Clandestine operations wound down and appropriations were cut down. Crossing the border turned out to be
practically impossible, and only on rare occasions did agents succeed in
reaching Petrograd.
The reduction in the number of refugees and defectors also led to
the closure of the Terijoki branch, which was downgraded to a post
manned by just a chief and a horseman, while the number of agents
controlled by the two posts was cut to five or so, until the dispatching
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of agents on cross-border operations was terminated as impractical in
1937–1938. The Rautu post was closed. According to Salokorpi, the
sub-office did not attempt to send out a single agent in 1938–1939.
Since information from agents was no longer available, intelligence efforts were directed to communications intelligence and other modes of
information gathering.
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HELENA PILKE
(s. 1948), filosofian tohtori, toimittaja. Hänen väitöskirjansa Etulinjan
kynämiehet (SKS 2009) käsitteli suomalaista kirjallisuussensuuria vuosina
1939–1944 ja teos Julkaiseminen kielletty (SKS 2011) TK-rintamakirjeenvaihtajia ja Päämajan sensuuria vuosina 1941–1944. Pilken uusin kirja
Korsu-uutisia! käsittelee suomalaisia rintamalehtiä (SKS 2012).

Upseerit ja mainosmiehet isänmaan asialla
Siviilit osallistuivat innokkaasti suomalaiseen sotilastiedotukseen sen
alkuvaiheissa: mainosmiehet tukivat henkistä maanpuolustusta myös
taloudellisesti, ja toimittajat antoivat ammattitaitonsa armeijan käyttöön. Tiedotuksesta puhuttiin 1930-luvulla jopa »neljäntenä aselajina»
maa-, ilma- ja merivoimien rinnalla.
Se, miten tiiviisti Suomen puolustusvoimien tiedottamisen alkuvaiheet yhdistyvät henkilöihin, näkyy jo talvisotaa edeltävää aikaa koskevien asiakirjojen arkistointitavasta. 1930-lukua ja Puolustusvoimien sanomakeskusta koskevat dokumentit ovat kahdessa mapissa; toisessa
»Fil.toht. Kailan aikuiset paperit» ja toisessa »Ev.luutn. Hongon papereita».1
Everstiluutnantti Lauri Leanderin nimeä ei näissä kansioissa näy,
vaikka hän oli eittämättä yksi puolustusvoimien tiedotustoiminnan
uranuurtajista, aktiiviupseeri joka sai 1930-luvun loppupuolella tuekseen edustavan joukon liike-elämän ja lehdistön edustajia. Uudentyyppisten tiedotusmuotojen ja monipuolisten tiedotuskanavien käyttöönotto olivat sotilaiden ja siviilien yhteistyönä syntyneitä ideoita.
Tarkastelen tässä artikkelissa puolustusvoimien tiedotusorganisaation alkuvaiheita, tiedotuksen varhaisinta kehitystä sekä talouselämää
edustavien siviilimiesten roolia puolustusvoimien oman henkilöstön
rinnalla.
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Sanomalehtiseurannasta aktiiviseen uutistarjontaan

Nuoren itsenäisen tasavallan puolustuslaitos kiinnosti lehdistöä, vaikkei se aktiivisesti itsestään kertonutkaan; vuonna 1930 tehdyssä seurannassa havaittiin, että sanomalehdissä julkaistiin päivittäin 4–6 armeijasta ja sen toiminnasta kertovaa artikkelia. Edellisenä vuonna oli Yleisesikunnan sotahistorialliseen toimistoon perustettu sanomalehtijaos,
jonka tehtävänä oli seurata lehdistöä eli koota leikkeitä ja tarvittaessa
toimittaa oikaisuja ja selvityksiä sekä tarjota puolustusvoimien toimintaa käsitteleviä kirjoituksia lehdille. Sotahistoriallisen toimiston päällikön, everstiluutnantti Heikki Nurmion mukaan suojeluskuntalehdistö
oli kirjoittelussaan myönteisintä, kun taas poliittisen päivälehdistön
suhtautumisessa oli toivomisen varaa.2
Nurmio, joka oli jo Saksassa vuosina 1916–1917 toimittanut Suomen
Jääkäriä eli Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n lehteä, oli
todennäköisesti Suomen ensimmäisiä tiedotukseen myönteisesti suhtautuneita aktiiviupseereita. Hän kirjoitti 1930-luvun alkuvuosina puolustusvoimien johdolle parikin muistiota tiedotustoiminnan järjestelyistä, mutta Nurmion ja ulkomaisia tiedotusorganisaatioita tutkineiden suomalaisten sotilasasiamiesten työ kantoi hedelmää vasta vuonna
1934, jolloin Puolustusvoimien sanomakeskus (lyhenteenä aluksi
P.S.K., myöhemmin Pv.sk.) perustettiin. Sanomakeskuksen tehtävänä
oli »tehokkaan ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi puolustusvoimien ja julkisen sanan välillä, toisaalta toimittaa sanomalehdistölle – joko suoraan eri lehdille tai tietotoimistojen välityksellä – selostuksia puolustusvoimien tilasta, toiminnasta ja tarpeista kuin myös
uutisia tapahtumista puolustusvoimissa sekä toisaalta hankkia selvyys
siitä, mitä julkisen sanan edustajain taholta puolustusvoimilta tässä
suhteessa odotetaan».3
Puolustusvoimien sanomakeskus oli, järkevää kyllä, sijoitettu organisaatiossa mahdollisimman korkealle eli suoraan puolustusministerin
alaisuuteen. Sen tuli olla kiinteässä yhteistoiminnassa ministeriön lisäksi Yleisesikunnan, meri- ja ilmavoimien esikuntien sekä suojeluskuntien yliesikunnan kanssa; keskuksen johtajan toivottiin pitävän yllä
hyviä suhteita ulkoministeriöön. Käytännössä tällainen toivomus oli
tietenkin määräys. Johtajalta edellytettiin ehdotonta tasapuolisuutta ja
puolueettomuutta julkisen sanan edustajien suhteen; vasemmisto-,
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keskusta- ja oikeistolehtiin tuli suhtautua samalla tavalla. Hänen tehtäviinsä kuului myös jonkinasteinen lobbaus eli »mahdollisimman kiinteä ja luottamuksellinen yhteys» kaikkien puolueiden kansanedustajiin.
Se, että sanomakeskuksen tehtäviin kuului myös puolustuslaitosta käsittelevien lehtikirjoitusten keräys ja arkistointi, mahdollisti tiedottamisen tehokkuuden ja yleisön mielikuvien seurannan. Missä määrin tehokkuutta todella mitattiin, ei käyttämistäni lähteistä käy ilmi.4
Sanomakeskuksen ensimmäiseksi johtajaksi nimitettiin Sota-arkiston hoitaja, filosofian tohtori Elmo E. Kaila. Hän sai kuitenkin heti nimityksensä jälkeen, huhtikuussa 1934, sydänkohtauksen ja pääsi hoitamaan virkaa vasta elokuun loppupuolella, jolloin ensi töikseen kirjoitti
sanomalehtien päätoimittajille kysellen, mitä nämä odottivat Sanomakeskukselta sekä puolustusvoimien eri yksiköiltä. Kaila yritti saada
myös kansanedustajina toimivia sosiaalidemokraattisia lehtimiehiä
koolle keskustelemaan toiveistaan ja saadakseen yhteistyön alkuun sosialistienkin kanssa. Kirjeessään liikkeen johtohahmoihin kuuluneelle
Väinö Voionmaalle Kaila totesi, että sosiaalidemokraatit ja IKL eivät olleet reagoineet sanomakeskukseen mitenkään, mutta kaikkien muiden
puolueiden edustajat olivat kirjoittaneet ja soitelleet puolustusministeriöön. Voionmaan vastausta ei Kailan ajan papereista löydy.5
Aktiiviseen uutistarjontaan sanomakeskus ryhtyi heti, kun Kaila oli
palannut sairaslomaltaan. Kun ottaa huomioon, että Kaila oli samanaikaisesti Sotamuseon johtaja ja käytti Sanomakeskuksen töihin vain
puolitoista tuntia päivittäin, hän sai aikaan suorastaan ihmeteltävän
paljon. Puhelimitse tapahtuneesta yhteydenpidosta ei ole jäänyt todisteita eivätkä kaikki kirjalliset viestitkään liene säilyneet, mutta joitakin
tiedotteita on tallella. Lehdille lähti elokuussa uutinen, jonka mukaan
Suomen puolustusministeri oli Saksan lähettilään välityksellä saanut
kiitokset maan presidentin, kenraalisotamarsalkka von Hindenburgin
hautajaisissa lasketusta seppeleestä. Syyskuussa pääkaupungin lehdille
tiedotettiin muun muassa Yleisesikunnan ja puolustusministeriön välisestä verkkopalloturnauksesta, ja syys–lokakuun vaihteessa ilmoitettiin
yleisölle Suomen Tietotoimiston välityksellä, että Suomenlinnassa ja
Santahaminassa pidettävät Uudenmaan Rykmentin omaisten päivät oli
peruutettu lapsihalvaustapausten takia. Sotilaspiirien valvontakokousten tuloksetkin postitettiin – eri asia sitten, miten moni toimittaja jaksoi noihin tilastoihin syventyä, saati julkaista niitä. Kriisitiedottami-
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Elmo E. Kaila eversti Lauri Malmbergin luona 1.12.1922. Kuva: Sotamuseo.
Elmo E. Kaila in Colonel Lauri Malmberg’s residence on December 1st, 1922. Photo:
Military Museum.

UPSEERIT JA MAINOSMIEHET ISÄNMAAN ASIALLA

209

Sivu209

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:02

seenkin oli pakko tutustua: elokuun 1934 lopulla laivaston ylpeys,
panssarilaiva Ilmarinen, ajoi karille, jolloin lehdistötiedotteen antoi arvovaltaisin mahdollinen taho eli puolustusministeri Arvi Oksala.6
Sanomakeskuksen toiminnassa pyrittiin ehdottomaan tasapuolisuuteen: kun artikkeli »Miten meillä voi valmistua lentäjäksi» lähetettiin
lukuisille sanomalehdille, sille määrättiin embargo eli aikaisin mahdollinen julkaisupäivä. Tarkoituksena oli saada eri puolilla maata ilmestyvät, myös viisi- ja kolmipäiväiset sanomalehdet samaan asemaan pääkaupungin lehtien kanssa. Artikkelitekstissä, jonka ruotsinkieliset lehdet saivat omalla kielellään, esiteltiin ilmavoimien lentäjäkoulutusta ja
vertailtiin sitä maksullisiin koulutuksiin eli Jyväskylän lähellä toimivaan Karhumäen veljesten lentokouluun sekä Ilmapuolustusliiton
kursseihin.7

Keskitettyä tiedottamista

Uusi tiedotusorganisaatio kohtasi aluksi epäluuloja: jo ensimmäisessä,
sanomalehtien päätoimittajille osoitetussa kirjeessään Elmo Kaila pyysi,
»että Te, lehtenne lukijapiirin aatteellisena johtajana, ette asettuisi a
priori kielteiselle ja epäilevälle kannalle P.S.K:een ja sen pyrkimyksiin».
Näyttää siltä, että viesti meni perille muille paitsi äärioikeiston ja vasemmiston lehdille.8
Sanomakeskusta suunniteltaessa kaavailtu hajautettu tiedottamismalli ei näytä sellaisenaan toteutuneen. Vuoden 1932 maaliskuussa valmistuneessa Sanomakeskuksen käytännön järjestelyjä koskevassa muistiossa oli ehdotettu koko maata kattavaa propagandaverkostoa:
»Jokaisesta joukko-osastosta – rykmentistä ja pataljoonasta – asianomainen komentaja ja päällikkö valitsee ’kynämieheksi’ ja ’puhujaksi’
sopivan, nuoremman upseerin, jonka tehtävänä on, ensinnäkin kirjeellisesti tai suullisesti ilmoittautua sanomalehtitoimistolle ja sitten asettua yhteyteen maakuntansa, piirinsä kaikkiin eri puolueisiin kuuluvien
sanomalehtien päätoimittajien tai vastaavien henkilöiden kanssa, ilmoittaa heille mielihyvin hankkivansa piirinsä joukko-osastoista, joissa
hänellä on alayhdysupseeri, tietoja, uutisia j.n.e., milloin arv. herra päätoimittaja vain niitä haluaa.»9
Vaikka yhdysupseerilla olisi ollut – komentajansa suostumuksella –
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mahdollisuus järjestää lehtimiehille pääsy manöövereille, yksiköiden
vuosijuhliin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin, »antaa heille yltäkylläisesti haastatteluja» tai kirjoittaa itse omalla nimellään sanomalehtiin,
hänen olisi suuremmissa periaatekysymyksissä pitänyt tiedustella Sanomakeskuksesta puolustusministeriön kantaa. Näin pitkälle hajautetun tiedotusmallin toimivuus näyttää jääneen käytännössä testaamatta,
vaikka Sanomakeskuksen ohjesäännössä edellytettiin yhdysupseerin
määräämistä jokaiseen varuskuntaan ja sellaisia lienee jonkin verran
nimettykin. Yhdysupseerina toimiminen oli ilmeisesti sangen hankalaa:
hänen olisi pitänyt tiedottaa, mutta samalla koko ajan varoa sanojaan
ja karttaa lehtiä kiinnostavia aiheita. Sama ongelmahan oli myöhemmin jatkosodan TK-miehillä.10
Elmo Kaila kuoli vain 47-vuotiaana toukokuussa 1935. Hänen jälkeensä Puolustusvoimien sanomakeskuksen johtajana toimi everstiluutnantti Lauri (Lasse) Leander vuosina 1935–1936, eversti Einar Mäkinen vuosina 1936–1937 ja vuodesta 1938 alkaen everstiluutnantti Eino Honko. Hongon aloittaessa työnsä toimisto oli jo laajentunut yhdeksän hengen yksiköksi ja sen nimi muuttunut puolustusministeriön
sanomatoimistoksi. Puolustuslaitoksen tiedotusorganisaatiota oli uudistettu: armeijalla oli Helsingissä, Mikkelissä, Viipurissa ja Kankaanpäässä omat tiedotusryhmät ja valtakunnallisen tason yhteistoimintaa
suojeluskuntien sekä raja- ja merivartiolaitosten kanssa.11
Jarl Kronlundin mukaan puolustusvoimat suosi 1930-luvulla erittäin vahvasti keskitettyä tiedottamista, vaikka lehdet pitivät mieluummin yhteyttä alempiin virkaportaisiin eivätkä välittäneet sanomakeskuksen tiedotteista. Vuonna 1936 uudistetut tiedotusohjeet pidättivät
kaiken uutisvälityksen Sanomakeskukselle, jonka piti hyväksyttää uutiset puolustusministerillä tai sotaväen päälliköllä. Paikalliset sotilasviranomaiset saivat antaa tietoja vain juhlista, urheilukilpailuista ja onnettomuuksista – mutta tämäkin myönnytys johti ongelmiin.12
Helmikuussa 1939 tapahtui Santahaminassa lento-onnettomuus,
jossa lentäjä sai surmansa. Hufvudstadsbladetin reportteri, joka oli nähnyt koneen palavan meren jäällä, kiirehti pika pikaa varuskuntaan, jossa haastatteli päivystysvuorossa ollutta luutnanttia sekä joitakin varusmiehiä. Yksi varusmiehistä, joka oli aiemmin kuvannut urheilukilpailuja lehdelle, luovutti reportterille kamerassaan olleen filmin ja kuvat
päätyivät tietenkin lehteen. Asiasta nousi puolustuslaitoksessa melkoi-
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nen häly, mutta rangaistuksilta vältyttiin, koska pääsyylliseksi todettiin
Hufvudstadsbladetin toimittaja, joka oli varuskuntaan tullessaan antanut ymmärtää, että hänellä oli lentolaivueen komentajan lupa jutuntekoon.13

Sanalla ja miekalla

Samaan aikaan, kun käytännön tiedotustoimintaa harjoiteltiin, aloitettiin keskustelu maanpuolustuspropagandasta. Keskustelun kirvoittajana oli tietysti muun Euroopan poliittinen tilanne: tummat pilvet alkoivat kerääntyä taivaanrannalle jo vuosikymmenen puolivälissä ja vuosi
vuodelta tilanne tuli yhä räjähdysherkemmäksi.
Puolustusministeriön yleisen sota-asiainosaston järjestelytoimiston
päällikön paikalta Puolustusvoimien sanomakeskuksen johtajaksi siirtyneen Lauri Leanderin kirjoitus Sotilasaikakauslehdessä käsitteli lehdistön ja armeijan suhteita ensimmäisen maailmansodan Saksassa ja
on luultavasti Suomen ensimmäinen julkisen sanan ja puolustusvoimien yhteistyötä pohtiva kirjoitus. Siinä everstiluutnantti Leander huomauttaa, että nykyaikaista sotaa ei käydä ainoastaan aseellisin keinoin,
vaan sekä sanalla että miekalla.14
Aluksi Saksassa oli ongelmana ollut, että sensuurilainsäädäntöä oli
runsaasti, positiivisia yhteydenottoja viranomaisten ja lehdistön välillä
paljon vähemmän. Parhaaseen tulokseen todettiin päästävän silloin,
kun armeijan tiedotustoimintaa lisättiin, jolloin lehdistön avulla pystyttiin tyydyttämään »kansan kohtuulliset toivomukset saada tietoja
sotatoimista, taistelevista joukoista ja kaikesta, mikä sodankäyntiin liittyy». Leander katsoi, että liian tiukka sensuuri saattaisi toimia juuri
päinvastoin kuin tarkoitus oli ollut: »Tukahdutettunakin sanomalehdistöllä on tehonsa sen kautta, että se juuri poissaolollaan positiivisesta
toiminnasta vaikuttaa negatiiviseen suuntaan» ja »valtiovallan toimenpiteet eivät saa rajoittua yksistään negatiivisiin toimenpiteisiin. Niiden
täytyy olla laadultaan myös positiivisia, valistavia ja ohjaavia siinä suhteessa, miten voidaan sanoa ja mitä tulee välttää sanomasta.»15
Keisarillisen Saksan armeijan käytänteissä ja niitä referoineen Leanderin mielipiteissä on monia ideoita, jotka tavalla tai toisella toteutuivat Suomessa pari–kolme vuosikymmentä myöhemmin, joskin yleensä
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hivenen toisenlaisessa muodossa. Esimerkiksi neuvottelukokouksia,
joissa sotilasjohto ja eri ministeriöt ja virastot, kuten posti- ja kulkulaitos, sekä eri puolueita edustavien sanomalehtien päätoimittajat tapasivat toisiaan, järjestettiin Saksassa sotatilanteen niin vaatiessa jopa päivittäin. Suomessa pidettiin jatkosodan aikana ns. informaatiotilaisuuksia, joissa olivat läsnä Päämajan ja Valtion Tiedotuslaitoksen edustajat
sekä joku ulkoministeriön korkeimmista virkamiehistä ja kansanhuollon edustaja. Kaikkea tilaisuudessa jaettua tietoa ei ollut lupa julkaista,
mutta ne antoivat pohjaa lehtien pääkirjoituksille ja tilannearvioille.
Pääkaupungin lehdet saivat informaatiota viikoittain, maaseutulehdet
harvemmin.16
Myös tiedotuskomppanioiden synty pohjautuu osaltaan Leanderin
Saksa-havaintoihin: »Tärkeä merkityksensä havaittiin olevan sillä seikalla, että kotiseutualueen väestö tunsi taistelevien joukkojen mielialoja, niiden olosuhteita sotanäyttämöalueella ja elämää rintamaoloissa. Ja
päinvastoin sodan pitkistyessä oli kotiseutualueen väestön mielialojen
ja olojen kehityksen tunteminen vuorovaikutuksen kannalta yhtä tärkeätä taisteleville joukoille. Sen vuoksi oli organisoitava laaja sotakirjeenvaihtajaverkosto taistelevien joukkojen keskuuteen.»17
Jatkosodan alla tapahtuneessa suomalaisen TK-organisaation perustamisessa Leanderilla ei enää ollut näkyvää roolia, mutta puolustusministeriössä ja Päämajassa työskentelevänä propaganda-asiantuntijana
hänen voi kyllä ajatella vähintään neuvotelleen TK-järjestelmän luojana pidetyn Kaarle Lehmuksen kanssa.18
Suomalaisten tiedotusmiesten koulutus on ilmeisesti hyvin pitkälti
Leanderin ideoimaa, ja hän piti helmi–maaliskuussa 1937 pidettyjen
tiedotuksen kertausharjoitusten luennoistakin noin puolet. Tätä ennen
hän otti yhteyttä Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon, joka suhtautui
ehdotuksiin toimittajien sijoittamisesta puolustusvoimien tiedotustehtäviin mahdollisen sodan aikana hyvin myötämielisesti ja ehdotti
puolestaan, että Puolustusvoimien sanomakeskukseen tulisi jo rauhan
aikana palkata henkilöitä, joilla olisi kokemusta käytännön toimitustyöstä. Leander myös kartoitti jo vuonna 1935 päätoimittajille tehdyllä
kyselyllä, keitä sanomalehtimiehiä puolustusvoimien reserviin kuului.19
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Mainonnan liikekannallepano?

1930-luvulla maanpuolustushenki nousi korkealle useissa kansalaispiireissä, mutta erityisen aktiivisesti asialle lähtivät mainosmiehet. Heidän
eturivissään marssi mainostoimisto Erva-Latvalan toimitusjohtaja
W. K. (Wäinö Kauno) Latvala.
Latvala, joka oli ilmeisesti tutustunut armeijan aktiiviupseereihin,
erityisesti Lasse Leanderiin ja Olavi Huhtalaan, jo sisällissodassa tai
Vöyrin sotakoulussa, oli Yhdysvalloissa syntynyt pohjalaisten amerikansiirtolaisten jälkeläinen. Hän oli muuttanut Suomeen parikymppisenä nuorukaisena, käynyt kauppakoulun ja osallistunut vuoden 1918
taisteluihin valkoisten riveissä. Into säilyi ja näyttää taloudellisen menestyksen myötä vain kasvaneen: Erva-Latvalan kustantamassa Mainostaja-lehdessä kirjoitettiin jatkuvasti puolustusvoimien propagandasta.
Ensimmäisen puheenvuoron käytti Erva-Latvalalla mainostoimittajana työskennellyt Armas J. Pulla. Hänen artikkelinsa »Sana on terävämpi miekkaa» lähti samasta alkuajatuksesta kuin Leander: sotaa oli
jo käyty ja tultaisiin käymään myös henkisin asein. Pulla esitteli Saksan,
Ranskan ja Englannin sotapropagandaa ensimmäisen maailmansodan
ajalta ja päätyi toteamaan, että mikäli sotaa käyneillä osapuolilla »olisi
sodan syttyessä ollut käytettävissään muutamakin ammattimainosmies, olisivat sotapropagandan tulokset olleet varmasti paljon tehokkaampia ja tuloksetkin sitä myöten nopeampia». Hän oli varma, että
mahdollisessa tulevassa eurooppalaisessa sodassa olisi monilla valtioilla
käytettävissä kokonainen tottuneiden mainosmiesten armeija. Niinpä
Suomessakin tulisi kerätä aineistoa eri maiden »poliittisista ja valtiollisista mainoshyökkäyksistä», tutkia »kaikkia valtiomainonnan muotoja»
ja »ajoissa valmistettava mainonnan liikekannallepanosuunnitelma».20
Saattaa hyvin olla, että Latvalan maanpuolustusinnostukseen vaikutti se, että kilpailevia toimistoja komensivat evp-upseerit. Oy Suomen
Ilmoituskeskuksen (Ilmo) johdossa olivat everstiluutnantti Werner
Mandelin ja majuri Gunnar Waselius, Valotornia ohjasti everstiluutnantti Åke Wahren. Liikemainonnan johtaja Paul Thorwall oli sotilasarvoltaan vain kapteeni, mutta sisällissodan veteraani oli toki hänkin.
Vaikka puolustusvoimien niukoilla määrärahoilla ei olisi mittavia mainoskampanjoita tehtykään – ja tuskin tuolloisella sotilasjohdolla olisi
ollut edes halua moiseen – olisi yhteistyöstä ollut sitä tekevälle toimis-
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tolle mielikuvatason hyötyä. Maanpuolustusaate koettiin 1930-luvulla
monissa kansalaispiireissä positiiviseksi eikä propaganda-sanallakaan
ollut vielä tuolloin negatiivista sävyä. Päinvastoin: vuosikymmenen
loppupuolella ilmestyi useita kirjoja, joissa propagandan olemusta ja
keinoja sekä sen käyttöä maanpuolustuksessa selviteltiin.21
Tiedotusmiesten kertausharjoitukseen W. K. Latvala halusi ja myös
pääsi, vaikka joutuikin käyttämään jos nyt ei ihan vippaskonstia, niin
huomattavaa luovuutta kuitenkin. Latvalalta oli kysytty, halusiko hän
kurssille mukaan, mutta muutaman päivän kuluttua ilmeni, ettei miestä voitu kutsua, koska hän oli Yhdysvaltain kansalainen. Latvala keksi
liittyä vapaaehtoisena nostoväkeen, mikä ei liene ollut ihan tavallista –
itse hän sanoi olleensa ainoa tuon ryhmän vapaaehtoinen jäsen.22
Latvala luovutti mieluusti toimistonsa asiakaslehden palstoja maanpuolustuspropagandan käyttöön. Erityisesti Mainostaja 2/1937 näyttää
lähes armeijan äänenkannattajalta. Lehdessä julkaistiin selostus kolmiviikkoisesta sanomalehtimiesten reservikurssista, joka oli aloitettu Helsingissä, autopataljoonan komealla funkiskasarmilla 21.2.1937. Kahden
teoriaviikon jälkeen kurssilaiset, joita oli 18, siirtyivät käytännön harjoitteluun Sortavalan–Lahdenpohjan seudulle, missä pidettiin armeijan
suuret talvisotaharjoitukset. Selostus oli otsikoitu komeasti: »Uusi ’aselaji’ Suomen armeijalle» ja siinä kerrottiin kurssilla vallinneesta reippaasta toverihengestä, iloisesta mielialasta ja niistä monipuolisista
opeista, joiden arvioitiin hyödyttävän osanottajia myös heidän normaalissa arkityössään. Eikä siinä kaikki: »Tämän kurssin ansiosta me osaamme nyt suhtautua näihin kysymyksiin entistä paljon avarammasta näkökulmasta ja käsitellä niitä entistä läheisemmin omina asioinamme.
Meille on kirkastunut maanpuolustuskysymys koko laajuudessaan.»23
Samassa numerossa esiteltiin myös englantilaispoliitikko Norman
Bowerin hiljattain Lontoossa pitämää puhetta sotapropagandasta ja sen
tavoitteista – Bowerin mukaan tärkein niistä oli rauha – sekä julkaistiin
laaja referaatti everstiluutnantti Lasse Leanderin esitelmästä, jonka tämä
oli pitänyt Suomen Mainosyhdistyksen kuukausikokouksessa. Meneillään oli siis mitä ilmeisimmin mainonnan liikekannallepano: Leanderin
esitelmäkin oli kuvitettu tiedotusmiesten kertausharjoitusten luennoitsijoita esittävillä piirroksilla, vaikka näillä herroilla eversteillä, majureilla ja kapteeneilla ei ollut mitään tekemistä mainonnan kanssa.24
W. K. Latvala osoittautui myöhemminkin sekä maanpuolustus-
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Puolustusvoimien tiedotus innosti suuresti 1930-luvun mainosmiehiä. Heidän
mielikuvansa propagandasta perustui I maailmansodan aikaisiin julisteisiin. Kuvat
liittyvät Armas J. Pullan artikkeliin Sana on terävämpi miekkaa, joka julkaistiin
Mainostaja-lehdessä vuonna 1935.
Publicity men of the 1930s were enthusiastic about the products of the military
public information service. Their ideas of propaganda were based on posters
printed during World War I. The illustrations come from Armas J. Pulla’s article
Sana on terävämpi miekkaa (»Word is Sharper than Sword»), published in
Mainostaja in 1935.
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myönteiseksi että varsin avokätiseksi. Vuoden 1939 helmikuussa hän
lahjoitti puolustusvoimille 100 000 silloista markkaa (nykyrahana noin
30 000 euroa) kirjoituskilpailun palkinnoiksi. Tehtävänä oli kirjoittaa
referaatteja Latvalan aiemmin lahjoittamien propagandakirjojen sisällöstä puolustusvoimien käyttöä varten. Valitettavasti Sanomakeskuksen
säilyneestä arkistosta ei löytynyt kilpakirjoituksia tai edes luetteloa lahjoitetuista teoksista.25
Talvisodan aikana W. K. Latvala kävi liikemies Veikko Vaalin kanssa
Tukholmassa pyytämässä raha-avustuksia pohjoismaisilta kollegoilta.
Niitä saatiinkin yli puoli miljoonaa silloista Suomen markkaa. Myös
mainosväen työnantajat osallistuivat puolustusvoimien propagandahankkeisiin: 17.10.1939 ilmestyneen Aseveli-lehden painatuskulut
maksoi Kuusinen Oy, kahta päivää myöhemmin julkaistun lehden laskuista huolehti Maakauppiaitten Osakeyhtiö.26

Tiivis ohjelma, kiinnostavia ehdotuksia

Vaikka tiedotusmiesten kertausharjoitusten – sanomalehtimiesten reserviharjoituskurssien kuten niitä kurssin ohjelmaehdotuksessa nimitetään – luentorunkoja tai osallistujien muistiinpanoja ei ole säilynyt,
voi pelkästään ohjelmaehdotuksesta päätellä, että päivissä oli tosiaan sisältöä. Miehet, joita oli parisenkymmentä, asuivat kasarmilla ja saivat
herätyksen kello 7. Aamutoimien ja aamukahvin jälkeen siirryttiin kolmeksi tunniksi luennoille, sitten syötiin lounas ja istuttiin taas luentosalissa kello 17 saakka. Päivällisen jälkeenkin, ennen iltateetä, pidettiin
vielä yksi luento. Yhtenä iltana viikossa päästiin saunaan ja lauantaina
kello 15 jälkeen vapaalle. Noin puolet luennoista käsitteli propagandaa.
Luentojen aiheina olivat muun muassa propaganda-aseen jakaantuminen »aselajeihin», joita olivat poliittinen, talous-, kulttuuri- ja mainossekä vastapropaganda. Tekniset propagandavälineet esiteltiin, samoin
ulkomainen sotapropaganda sekä sensuuri, vakoilu ja vastavakoilu.
Puolustusvoimien organisaatio ja Suomen puolustusbudjetti käytiin läpi, kolmena aamupäivänä käytiin eri joukko-osastoissa tutustumassa
erilaisiin aseisiin.27
Kurssitöinään osallistujat pohtivat esimerkiksi eri paikkakunnilla pidettävien maanpuolustuspäivien ohjelmaa, erilaisia puolustustahto-
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aiheisia seinäjuliste-ehdotuksia, Yleisradion käyttöä propagandassa ja
varuskuntien omaistenpäiviä, joiden aikana »erikoista huomiota tulisi
kiinnittää siihen, että ruoka puolustuslaitoksessa on nykyisin erittäin
hyvää, parempaa kuin monen asevelvollisen kotona». Maaseudulla näet
liikkui huhu, että armeijan ruoka on huonoa. Seinäjulisteista tehtiin lähes 40 ehdotusta. Joukossa oli säännöstelyn välttämättömyydestä, kurin ja järjestyksen ylläpitämisestä sekä vakoiluvaarasta muistuttavia julisteita. Luonnoksia julisteista ei tehty, mutta edistyksellistä oli, että ne
kohdennettiin erilaisille yleisöille: maalle, kaupunkeihin, työväestölle,
perheenemännille, maanviljelijöille.28
Yleisradion ohjelmissa »propaganda on koetettava esittää sellaisessa
muodossa, että kuulija ei huomaa tarkoituksena olevan nimenomaan
propagandan, vaan on hän siinä käsityksessä, että ohjelman tarkoitus
on lähinnä tuottaa virkistystä ja huvia kuuntelijoille tai jossakin tapauksessa (kuten sotatalouspropagandan suhteen) antaa hyviä ja mielenkiintoisia tietoja ja neuvoja».29
Yksi ryhmä oli saanut tehtäväkseen miettiä, mitkä olisivat siviiliväestölle sopivia sotilaallisia urheilulajeja. Heidän luettelossaan mainittiin
uinti, hiihto, purjelento, pyöräily, miekkailu, soutu, ammunta, estejuoksu, ratsastus, nykyaikainen 5-ottelu sekä suunnistus. Mukana oli
myös käsikranaatinheitto, jota varten ehdotettiin valmistettavaksi visakoivuisia palloja, ellei aidomman näköisiä harjoitteluvälineitä saataisi.
Pesäpalloa, jota usein on pidetty eräänlaisena sotilaallisena harjoituksena, ei tässä listassa ollut.30
Kahden viikon tiiviin luennoilla istumisen jälkeen siirryttiin ottamaan tuntumaa käytännön työhön. Vuoden 1937 tiedotuskurssi matkusti viikoksi Sortavalan–Lahdenpohjan seudulle, jossa pidettiin armeijan suuret talvisotaharjoitukset.31

Propagandaliitto syntyy

Ensimmäisen tiedotuksen reservikurssin osanottajat julkaisivat kolmiviikkoisen yhdessäolonsa päätteeksi leikkisään sävyyn tehdyn kurssijulkaisun Sotasanoma. Sen pääkirjoituksessa he hehkuttivat: »Me muodostamme nyt julkisen sanan kaaderin, joka muistelee yhdessäoloaan lämmöllä ja kautta elämän säilyvän toveruustunteen elähdyttämänä – – –.»32
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Yhdessäolo ei jäänyt pelkästään muistelun asteelle: miehet perustivat
Propagandaliitto ry:n. Sen tehtävänä oli maanpuolustustahdon vaaliminen ja kehittäminen. Toimintamuodoiksi oli ajateltu kokous- ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen sekä jäsenistölle että suurelle yleisölle, kirjallisuuden julkaiseminen ja muut puolustustahtoa edistävät toimenpiteet. Liiton kantavia voimia olivat W. K. Latvala, joka ilmeisen itseoikeutetusti oli valittu puheenjohtajaksi, sekä Jaakko Leppo, liiton asiamies ja
hallituksen jäsen. Hän oli siviiliammatiltaan Karjala-lehden toimitussihteeri ja toimi talvisodan aikana erilaisissa propagandatehtävissä.33
Propagandaliiton kylkeen syntyi Finlandia Uutistoimisto. Sen tehtävänä oli hoitaa liiton juoksevia asioita ja toteuttaa liiton toimintaohjelmaa ja tarkoitusperiä, ilman että Propagandaliiton nimi näkyisi julkisuudessa. Julkisuudessa näkyviksi toimialoiksi määriteltiin »Suomelle
edullisten uutisten levittäminen ja väärien tietojen oikaiseminen ulkomailla ja Suomea vahingoittavan propagandan torjuminen».34
Suomelle edullisia uutisia alettiin todenteolla levittää syksyllä 1939,
sillä puolustusvoimien tiedotusjärjestelyt eivät talvisodan puhjetessa
olleet vielä riittävät. Finlandia Uutistoimisto liitettiin Päämajan propagandaosastoon, mutta näiden kahden tiivistä yhteyttä ei sodan aikana
julkistettu eikä varsinkaan korostettu, pikemminkin se pyrittiin häivyttämään puolueettoman vaikutelman aikaansaamiseksi. Tämä oli tärkeää etenkin ulkomaille suunnatussa propagandassa.35
Suomalainen sotilastiedotus oli vielä talvisodan aikana enemmän
improvisoitua kuin organisoitua, mutta 1930-luvulla kehitellyt ideat ja
periaatteet konkretisoituivat puolustuslaitoksen piirissä viimeistään
jatkosodan syttyessä kesällä 1941.
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Officers and Publicity Men in the Service of
the Country
Civilian citizens were keen contributors to the Finnish military public
information service in its early years. They also provided financial support to the psychological national defense, and reporters and journalists willingly offered their special skills for use by the military. The introduction of novel means of information and the utilization of multiple media channels for its dissemination were ideas created by military
men and civilians working in close cooperation. In the 1930s, the information service was even referred to as the »fourth service» alongside
the army, navy, and air force.
Even though the Finnish armed forces initially refrained from being
an active participant in matters concerning national defense, the press
expressed a continuous and keen interest in the military. A 1930 estimate was that newspapers printed four to six articles on the armed
forces every week; these were dutifully clipped out at the Newspaper
Office of the Military History Section of the General Headquarters.
An Armed Forces Public Information Center was established in 1934
and placed at the highest possible tier in the organizational structure: it
was directly subordinated to the minister of defense and was given authority to cooperate with the General Headquarters, all service headquarters, and the Civil Guard. The center and its director were required
to observe absolute impartiality: the newspapers of the political left,
center, and right should be dealt with in an identical manner.
The director of the Military Archives, Elmo E. Kaila (Ph.D.) was appointed the first director of the center. He immediately began to release
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news on the military and took a very active role as a news service
provider. His achievements during his first fall in office alone were significant. Kaila died in the spring of 1935, and was succeeded by Lieutenant Colonel Lasse Leander, who is regarded as one of the pioneers of
the military information service. Leander’s article in the December
1935 issue of the Sotilasaikakauslehti (»Military Periodical») was the
first published feature that pondered possible avenues for cooperation
between the press and the armed services. Leander’s point was that a
modern war was fought with swords and words, not with weapons
alone.
The views that Leander raised in his article were based on the close
ties that had existed between the Imperial German Army and the press
during World War I. Many of his ideas materialized in one way or another in Finland in the course of the Continuation War in 1941–1944.
One medium he created was a continuum of regular meetings in which
high military commanders and representatives of the State Information
Agency (an information and censorship organization subordinated to
the government), National Provisioning Service, and Ministry of Foreign Affairs would meet with the editors-in-chief of the nation’s newspapers. Everything that was discussed in these meetings was not releasable, yet they yielded valuable information that could be incorporated in editorials and comments.
The birth of Finnish propaganda companies was essentially a result
of Leander’s observation of German procedures:
»It appears that it was important for people back home to be in the
know of the morale of fighting troops, the general conditions in the
battle area, and the conditions the troops were forced to live in at the
front. Conversely, as the war dragged on, it was equally essential that
the soldiers at the front were kept informed about the spirits of family
members and friends and of developments in the way of life in general.
This required an extensive network of war correspondents posted
among the fighting units.»
Leander was the primary driving force behind the training of
Finnish war correspondents, and he delivered the most lectures on the
training courses himself. In the 1930s, publicity men were extremely
active contributors to the national defense effort; of them W. K. Latvala,
the managing director of the Erva-Latvala advertising agency, stands

222

HELENA PILKE

Sivu222

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:02

Sivu223

out. He had spent his early years in the United States, then immigrated
to Finland and fought on the side of the Whites in the 1918 Civil War.
Latvala’s financial success only boosted his patriotic zeal. Having retained United States citizenship, he was not eligible to training
arranged by the armed forces, but he wanted to be part of the team so
badly that he volunteered for service despite his high age.
The customer magazine of Latvala’s business, Mainostaja (»Publicist»), often included articles on national defense related matters and
war propaganda, while Latvala himself donated moneys to the armed
forces and during the Winter War arranged a collection among his
Scandinavian colleagues that yielded a major sum for the benefit of the
war effort. The employers in the advertising business also chimed in by
contributing to some of the printing costs of the front-line newspaper
Aseveli (»Brother-in-Arms»).
War correspondents’ training lasted three weeks. The schedule was
challenging to say the least. The first two weeks were filled with lectures
which were followed by participation in field exercises in order to familiarize trainees with their future working conditions. A typical project during these courses was the design of national defense posters that
were, in a novel manner, tailored to the needs of people from different
walks of life such as rural people and city dwellers, mothers, and working men. Another team could try to determine the suitability of military sports for the civilian population, while a third attempted to figure
out ways of using the Finnish Broadcasting Corporation for propaganda purposes.
The trainees of the first war correspondent training course established a society called Propagandaliitto (»Propaganda Association») to
arrange public lectures and disseminate the national defense idea
through a variety of means. The association’s mouthpiece was the Finlandia News Agency, which was attached to the Propaganda Section of
the General Headquarters during the Winter War. This link was not
publicized; it was concealed as much as possible in order to retain the
neutral ring of the agency’s name abroad. Despite the fact that a
Finnish military information service in the Winter War was more of an
improvised than organized effort, the concepts and principles that had
emerged in the 1930s materialized within the armed forces when the
Continuation War broke out in the summer of 1941.
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LASSE LAAKSONEN
Filosofian tohtori, dosentti Helsingin yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa. Laaksonen on kirjoittanut muun muassa
tutkimukset Eripuraa ja arvovaltaa – Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja niiden vaikutus johtamiseen (2004) sekä Mistä sotakenraalit tulivat?
Tie Mannerheimin johtoon 1918–1939 (2011). Artikkeli perustuu viimeksi
mainittuun.

Minkälaisia kenraaleja Mannerheim johti
talvisodassa – uusia tulkintoja yksilöistä ja
heidän riidoistaan
Suomen marsalkka Mannerheimista ja kenraaleista on kirjoitettu paljon. Valtaosa kirjallisuudesta on tieteellisesti arvioituna kevyttä: suurmieshistoriaa, kertovaa kirjallisuutta ja kuvakirjoja. Tilanteita ja tapahtumia on selitetty päähenkilön kannalta myönteisesti. Biografioissa ei
ole haluttu käsitellä kielteisiä piirteitä, ainakaan niiden tosiasiallisessa
merkityksessä. Suomen marsalkkaa ja kenraaleita on kohdeltu historiankirjoituksessa silkkihansikkain.
Sotilasylijohtoa, Mannerheimia ja kenraaleja, ei ole analysoitu vuosien 1918 ja 1939 välillä henkilösuhteiden näkökulmasta. Niiden merkitykset, vaikutukset ja kausaliteetit ovat jääneet selvittämättä. Sen
myötä myös tulkinnat ovat jääneet puutteellisiksi. Henkilökemioiden
tarkastelua on kaihdettu siitä syystä, että silloin joudutaan intiimille
alueelle, arvioidaan auktoriteettien motiiveja, menettelytapoja ja toimenpiteitä. Ylimpien upseereiden henkilösuhteiden ja kielteisten piirteiden – erityisesti erimielisyyksien – selvittäminen on ollut tabu.
Henkilösuhteiden merkitystä voidaan perustella ennen kaikkea saamieni tutkimustuloksien valossa. Seuraava historiallinen esimerkki on
paljon puhuva: Tasavallan presidentin välit sotaväen päällikköön olivat
ailahtelevat, ja sotaväen päällikön suhde puolustusneuvoston puheenjohtajaan oli jäätävä. Suojeluskuntain päällikön kanssa hän ei tullut toimeen ollenkaan. Yleisesikunnassa oli ongelmia tärkeimmän alaisen,
yleisesikuntapäällikön kanssa.1
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Kuvaus viittaa Mäntsälän kapinaan ja sen torjumista hankaloittaneisiin henkilösuhteisiin: Tasavallan presidentti P. E. Svinhufvud, sotaväen
päällikkö Aarne Sihvo, puolustusneuvoston puheenjohtaja C. G. E.
Mannerheim, suojeluskuntain päällikkö Lauri Malmberg ja Yleisesikunnan päällikkö K. L. Oesch olivat erimielisiä vastatoimien luonteesta.
Pohjalla vaikuttivat henkilökohtaiset eripurat, poliittinen asennoituminen ja arvoasemat. Niiden yhteisvaikutukset olivat omiaan vaarantamaan Suomen hallitusmuodon mukaisen tasavaltalaisen demokratian
ja parlamentaarisen järjestelmän olemassaolon.

Henkilöongelmat vaikeuttivat Mäntsälän kapinan selvittelyä, ja kriisin
ratkaisemiseksi perustettiin »hätäesikunta». Presidentti P. E. Svinhufvudin johtama
esikunta vuonna 1932: oikealta puolustusministeri Juho Lahdensuo, Sotaväen
päällikkö kenraaliluutnantti Aarne Sihvo, presidentti Svinhufvud, kenraalimajuri
K. L. Oesch, kenraalimajuri Lauri Malmberg ja kenraalimajuri Hugo Österman.
Henkilösuhteet vaikuttivat myös tämän esikunnan toimintaan ja ratkaisujen
valintaan. Kuva: Sotamuseo.
Personal clashes hampered the aftermath of the coup attempt at Mäntsälä. An
»emergency headquarters» was established to solve the ensuing crisis. The
headquarters, under the direction of President P. E. Svinhufvud poses in a 1932
photo. From the right: minister of defense Juho Lahdensuo, commander of the
armed forces Lieutenant General Aarne Sihvo, Svinhufvud, Major General K. L.
Oesch, Major General Lauri Malmberg, and Major General Hugo Österman. The
functioning and decisions of the headquarters were also affected by relationships
between the individuals involved. Photo: Military Museum.
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Sotilasylijohdon hankauksien alkuhistoria

Suomen sotilasjohdon ja armeijan tärkein rakennusvaihe ajoittuu sisällissodan ja talvisodan väliseen ajanjaksoon.Yleisesikunnan historian voidaan katsoa alkaneen valkoisen armeijan päämajasta. Vaikka Mannerheim kutsui avukseen ulkomaalaisia yleisesikuntaupseereja, hän ei antanut periksi itselleen tärkeistä johtamisen muodoista.2 Seurauksena oli
venäläisen ja ruotsalaisen järjestelmän henkilöihin sidottu »sillisalaatti».
Valkoisen armeijan päämajassa tehtävän haltijat vaihtuivat tiheään.
Mannerheim henkilöi alaistensa tehtävät jo varhaisessa vaiheessa: vakanssin haltija ei välttämättä hoitanut kirjaimellisesti hänelle annettua
tehtävää, vaan työt määräytyivät tekijänsä perusteella. Mannerheim
määritteli alaistensa tehtävät palvelemaan nimenomaan omaa individualistista johtamistaan. Hänen esikuntakoulutuksensa oli puutteellinen, mikä vaikutti hänen johtamiseensa. Mannerheim joutui improvisoimaan paljon päämajassaan.
Suomen armeijan ongelmana oli alun alkaen klikkiytyminen. Venäjänkenraalien ja jääkäriupseerien hankaukset huipentuivat upseerikriisissä keväällä 1924. Jääkäriupseerit vaativat sotilasylijohdon keskittämistä ja »ryssänupseerien» erottamista. Lisäksi vaadittiin mahdollisuuksia suorittaa yleisesikuntaupseerin tutkinto.3 Venäjänkenraalit olivat eliminoineet jääkäriupseerien mahdollisuudet kilpailla ylimmistä
virkapaikoista rajoittamalla heidän mahdollisuutensa ulkomaisiin jatko-opintoihin olemattomiksi.
Suomen armeijan ylimmästä johdosta vaadittiin erotettavaksi ensi
alkuun seitsemän ryssänupseeria, sotaväen päälliköstä alkaen. Heidän
persoonalliset piirteensä, urataustansa sekä toimintaperiaatteet ja -tavat kyseenalaistettiin kärjistäen. Erotettavaksi vaaditut venäjänkenraalit
tyrmättiin sekä upseereina että yksilöinä.
Sotaväen päällikön kenraaliluutnantti Kustaa Wilkaman ammattitaitoa kritisoitiin karkeasti, joskin häntä pidettiin sikäli poikkeuksellisena
Venäjällä palvelleena upseerina, että häneen »venäläisyys ei ollut piintynyt».4 Kenraali oli »puhdas suomalainen ja vakavasti uskonnollinen».5
Käytännössä Wilkamaa pidettiin kuitenkin täysin »venäläisenä», toisin
sanoen aloitekyvyttömänä ja epäluuloisena. »Ennen kaikkea omaa hän
aito venäläisen ominaisuuden, nimittäin vastuuvalmiuden puutteen,
saaden vastuun pelko hänessä suorastaan kammon luonteen. Hänen
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silmiinpistävä ominaisuutensa on harvinainen yksinkertaisuus ja lahjattomuus yhdistettynä äärimmäiseen itsepäisyyteen6.»
Valtioneuvostossa ei suostuttu ylimpien upseerien erottamiseen subjektiiviseksi mielletyllä menettelytavalla. Henkilöä ei voinut erottaa vakanssiltaan pelkästään hänen urataustansa ja ulkoisen vaikutelmansa
perusteella. Sen enempää tasavallan presidentti K. J. Ståhlberg, pääministeri A. K. Cajander kuin hänen hallituksensakaan ei hyväksynyt jääkäriupseerien ajatusmallia eikä nähnyt armeijan sisällä sikiävän sellaista henkilöpohjaista isänmaan uhkaa kuin jääkäriupseerit olivat selvityksissään ja uhkavaatimuksessaan esittäneet.
Kevään 1924 upseerikriisin historiallinen arvo on oleellinen nuoren
armeijan rakentamisessa. Kun liki 90 prosenttia upseereista jätti eroanomuksensa, ei poliittinen johto voinut suhtautua tilanteeseen kevyesti.7
Uutta hallitusta muodostettaessa erityisesti puolustusministerin henkilöön oli kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Tohtori Lauri Ingman
pyrki valjastamaan vastuuseen arvovaltaisen jääkäriupseerin, jolla piti
olla myös poliittista näkökulmaa.8 Vaihtoehtoja oli käytännössä ainoastaan yksi – suojeluskuntien ylipäällikkö, jääkärieversti Lauri Malmberg.
Uuden hallituksen muodostaminen ja ennen kaikkea Malmbergin
nimittäminen puolustusministeriksi rauhoittivat jääkäriupseerien mielialoja. Jo muutaman päivän kuluttua eroanomukset vedettiin takaisin.
Vaikka akuutti uhkatilanne oli eliminoitu, asiakysymykset odottivat
ratkaisua. Aikaa ei ollut hukattavissa, muuten ongelmavyyhdin purkaminen olisi pitänyt aloittaa alusta. Se olisi merkinnyt myös Ingmanin
hallituksen kaatumista.
Puolustusministeri Malmbergiin kohdistui paljon odotuksia. Koska
jääkärien ajamat puhdistustoimenpiteet eivät edenneet hänen kauttaan
odotetusti, henkilökohtainen arvostelu kiihtyi. Tärkeimmistä jääkäriupseereista pateettisin, majuri Paavo Talvela, totesi kirjeessään Sihvolle
Italiaan, että henkilöasiat menevät täällä »päin männikköä… Armeijan
uudesti synnyttämisen henki on mennyt suureksi osaksi tuuliajolle Malan velttouden takia».9
Vielä voimallisemmin Talvela arvosteli Yleisesikunnan päälliköksi
nostettua jääkärieverstiluutnantti Erik Heinrichsiä, joka oli ollut »varovaisuuksineen kovin köykänen». Veljeshengestä ei ollut tietoakaan, kun
Talvela palasi upseerikriisiin ja arvioi kollegansa suhtautumista painostustoimiin: »Mokomakin, joka esitti akkamaista kantaa keväällä ja
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heikkoudessaan valittelee nyt voiton vähyyttä, missä hänellä itsellään
epäilemättä on suuri osuus.»10
Talvela ei jäänyt ainoaksi Heinrichsin kritikoijaksi. Tämä oli sovinnollisella suhtautumisellaan kompromettoinut itsensä. Seuraus oli – ei
vähempää kuin – urakehityksen hidastuminen. Heinrichs oli ollut nopeassa nosteessa. Hän oli saanut yleisesikuntaupseerin arvon jo vuonna
1919 ja ylennetty everstiluutnantiksi. Kenraalikuntaan Heinrichs pääsi
jääkärien kärkijoukon jälkeen, vasta vuonna 1932.11
Sotaväen päällikkönä toimineen Wilkaman toiminnan arvostelulle
oli argumenttinsa. Hänen sekavat ajatuksensa ja omapäinen toimintansa rasittivat valtiojohtoa. Tasavallan presidentti Relander joutui miettimään pitkään menettelytapaa Wilkamasta eroon pääsemiseksi. Sotaväen päällikön ehdottomuutta kuvastaa se, että pääministeri Antti Tulenheimon ilmoitettua hallituksen mahdollisesta erosta, mikäli ratkaisuun ei päästäisi, Wilkama totesi kyynisesti, että hallitus voisi löytää
eronsa syyksi jonkin toisen aiheen kuin yhden kenraalin itsepäisyyden.12
Wilkaman ajattelutapaa kuvaa muun muassa se, että hänen mukaansa oli tarpeen säätää laki, joka kielsi sanomalehtiä kirjoittamasta
mitään armeijasta.13 Suojeluskuntiin hän suhtautui pateettisesti: hänen
mielestään järjestö oli »laiton ja Suomen kansan vastainen organisaatio».14 Wilkaman mielestä suojeluskunnat oli rinnastettavissa lähinnä
pelastusarmeijaan tai partiopoikiin.
Sotaväen päällikön asema oli korostuneesti sidottu henkilöön, koska
sotilasylijohdon osalta järjestelmä oli sekava. Ongelmaa ei ainakaan
helpottanut Wilkaman julkituoma kanta, jonka mukaan tasavallan presidentti oli ylipäällikkö ainoastaan muodollisessa mielessä. Muistelmissaan Relander toteaa kyynisesti: »Mitähän sanoisivat W:n takana olevat
piirit, jos tietäisivät tällaisia ajatuksia liikkuvan W:n aivoissa.»15
Wilkama oli itsepäisellä käyttäytymisellään ja omapäisellä johtamistavallaan ajanut itsensä ahdinkoon. Hän oli onnistunut riitautumaan
tasavallan presidentin, hallituksen, puolustusministeriön ja Yleisesikunnan päällikön kanssa. Lopulta Wilkama pakotettiin siirtymään tarkastavaksi kenraaliksi. Kun hänet oli vapautettu sotaväen päällikkyydestä, lestadiolaiset rauhanpuolustajat kokoontuivat rukoilemaan Wilkaman päällikkyyden puolesta. Erottaminen nähtiin uskonvastaisen
liikkeen aikaansaannoksena. Armeijan moraalin ja uskonnollisen kasvatuksen uskottiin taantuvan.16
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Wilkaman kannattajat »vilulaiset» ei ollut vähäpätöinen joukko. He
korostivat Wilkaman suurta arvoa ja hyötyä suomalaiselle Suomelle.
Kenraalin katsottiin estäneen jääkäriupseerien suhteettoman nopean
arvonnousun ja rajoittaneen ruotsinkielisten määräävää asemaa armeijan johtopaikoilla. Sen sijaan seuraajan, Sihvon, katsottiin edustavan
epätoivottua suuntausta.

Venäjänkenraaleista jääkäreihin

Jääkärikenraalimajuri Aarne Sihvon kausi alkoi riitaisasti. Hän onnistui
jo ensimmäisellä päiväkäskyllään lietsomaan kielisodan: hän kielsi
ruotsinkielisiä upseereita puhumaan keskenään ruotsia suomenkielisten upseerien ja joukkojen kuullen edes vapaa-aikana.17 Seurauksena
oli kiivas polemiikki, joka ravisteli armeijan yhtenäisyyttä. Koska suurin osa jääkäriupseereista oli ruotsinkielisiä, Sihvo etääntyi aateveljistään. Myös presidentti-ylipäällikön oli pakko reagoida. Tiedonannolla
ei kuitenkaan korjattu tilannetta.
Skandaalit seurasivat tosiaan. Sihvo tuomittiin neljästä virkavirheestä aiemmassa toimessaan sotakorkeakoulun johtajana.18 Muitakin syytteitä esitettiin, mutta ne eivät johtaneet langettavaan tuomioon. Tapaukset kuitenkin leimasivat Sihvon ja heikensivät armeijan uskottavuutta. Suurempi dilemma oli kuitenkin ongelmallinen suhde suojeluskuntiin. Sihvon ja Malmbergin henkilökohtaiset välit olivat katkenneet. Maanpuolustuksen kannalta kyse oli vakavasta haitasta.
Sihvo oli ajettu nurkkaan, ja hän pyrki säilyttämään asemansa ja kasvonsa ehdottomalla asenteellaan ja henkilöyhteyksillään. Valtiojohdossa ei varmasti ollut varauduttu siihen, kuinka voimakkaasti Sihvo lopulta piti kiinni paikastaan. Hän ei ollutkaan Relanderin aiemmin
luonnehtima »hyväsydäminen, kevyt karjalainen»19.
Sisäpoliittinen sekamelska ja yksiselitteisen seuraajan puuttuminen
pelastivat Sihvon. Erottamisprosessi oli kuitenkin ehtinyt edetä jo niin
pitkälle, että vuohet ja lampaat oli ainakin Sihvon mielestä erotettavissa. Hän syytti useita jääkäriveljiään, »klikkiä», vehkeilyistä selkänsä takana. Seurauksena oli välien kärjistymistä, kiristynyttä kilpailua ja
pinttynyttä pitkävihaisuutta.
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Oikeistoradikalismi ja kenraalit

Sotaväen päällikkönä Sihvo joutui lapuanliikettä torjuttaessa kaksijakoiseen asemaan: yhtäältä hän edusti tasavallan presidentin alaisena
valtiovaltaa ja laillista järjestystä, toisaalta hän joutui ainakin implisiittisesti ottamaan huomioon upseerikollegojensa mielenliikkeet sekä
kannattajansa ja vastustajansa vaikutusvaltaisissa piireissä. Vaikka sotilaiden ei sallittu politikoivan, armeijan piirissä oli paljon enemmän lapuanliikkeen myötäilijöitä kuin aiemmissa tutkimuksissa oli tulkittu.
Sotilasylijohdon henkilösuhteiden perspektiivistä kenraalimajuriksi
ensimmäisten joukossa ylennetty Yleisesikunnan päällikkö K. M. Wallenius oli erityinen tapaus. Hän viehättyi lapuanliikkeestä jo varhain.
Yleisesikunnan päällikön veljeily Vihtori Kosolan kanssa ei jäänyt huomiotta ja Wallenius joutui tarkkailtavaksi. Tutkijoiden näkemykset hänen osuudestaan Ståhlbergin kyyditykseen vaihtelevat laidasta laitaan.20 Erot perustuvat lähinnä eri lähteiden painoarvon ja keskinäisen
suhteen tulkitsemiseen. Tulkintojen umpisolmun avaaminen on ristiriitaisen lähdeaineiston puolesta hankalaa. Se on myös toisarvoista sotilasylijohdon henkilösuhteiden ja johtamistavan analysoimisessa.
Walleniuksen jouduttua epäilyksenalaiseksi hänet erotettiin heti.
Tutkinnan tuloksia ja langettavia päätöksiä ei jääty odottamaan. Sihvolla oli menettelyyn omat motiivinsa: toisaalta hän oli pinttynyt tasavaltalainen, toisaalta hän ei tullut toimeen Walleniuksen kanssa. Tapaus
Wallenius sai paljon julkisuutta. Häntä polemisoitiin laajalti lehdistössä.21 Näkemykset Walleniuksesta ja hänen politikoinnistaan polarisoituivat. Valtiojohdolle Wallenius oli jo epähenkilö, hän oli pilannut maineensa individualismillaan, joka ei ollut soveliasta valtaeliitissä – ainakaan hänen kohdallaan.
Tarkasteltaessa Mäntsälän kapinaa henkilöpohjalta kenraalien keskinäinen »sota» on historiallista todellisuutta. Koska henkilökemiat eivät
olleet kohdallaan, skismat heijastuivat mielipiteisiin ja johtamiseen. Lisäksi vakanssit ja tehtävät vaikuttivat kenraalien suhtautumiseen.
Mäntsälän kapinan kaltaisessa kriisissä tulehtuneiden henkilösuhteiden
kielteiset vaikutukset kertautuivat. Tuloksena oli itseään ruokkiva kielteinen kehityskulku, joka uhkasi torjuntatoimenpiteiden yhtenäisyyttä.
Svinhufvudin tympääntyminen Juho Sunilan hallituksen kädettömyyteen ja kenraalien sekaviin lausuntoihin johtivat presidentin »hätä-

230

LASSE LAAKSONEN

Sivu230

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:02

esikunnan» perustamiseen. Siihen kutsuttiin Sihvo, Malmberg, Oesch
ja Hugo Österman. Kokoonpanoon vaikuttivat virka-asemat – ei olisi
ollut tarkoituksenmukaista ottaa mukaan ei-vaikutusvaltaisia ylimpiä
upseereita. Ainoastaan tarkastavana kenraalina toiminut Österman oli
presidentin henkilökohtainen valinta.
Sotaväen päällikkö oli luonnollisesti keskeisin kenraali vastatoimien
valinnassa. Sihvo ei luottanut muihin. Vastaavasti häneen suhtauduttiin
vieroen ja pahansuovasti. Sotaväen päällikkönä Sihvo saattoi poikkeustilanteessa – sisällissodan uhassa – vahvistaa asemaansa muihin kenraaleihin nähden. Hänen vastapuolensa oli ollut Malmberg, joka oli huolissaan omien suojeluskuntajoukkojensa reaktioista. Hän olisi taipunut
lapualaisten vaatimuksiin hallituksen vaihtamiseksi. Myös Österman
oli varovaisesti samalla kannalla.22
Sihvon linja oli ehdoton ja vastatoimet sen mukaisia. Muita kenraaleja hänen menettelytapansa kuvotti, olihan kapinallisten joukoissa
myös jääkäriveljiä. Sihvon muista ottama selkävoitto oli kuitenkin tilapäinen ja kääntyi lopulta henkilökohtaiseksi tappioksi. Sihvo pelasi itsensä ulos sotaväen päällikön paikalta: hän jäi häviäjäksi voittajan puolelle.
Kapinallisten johtomiesten vangitsemisessa tasavallan presidentti tukeutui »huolettomaan kenraaliinsa» Malmbergiin. Ilmeistä on, että
Svinhufvud ei halunnut Sihvoa missään tapauksessa mukaan verenvuodatuksen pelossa. Malmberg onnistui välttämään väkivaltaisuudet, tosin omalla persoonallisella tavallaan ja vastoin kaikkia taiteen sääntöjä.
Suojeluskuntain ylipäällikön ryypiskely Walleniusta pidätettäessä
johti jälkiselvittelyihin. Svinhufvud tivasi Malmbergilta selitystä ja sai
malmbergimaisia kepeitä vastauksia: »Herra presidentti, jos kysymyksessä olisi ollut kenraali Wilkama, joka on jumalaapelkäävä, olisin ottanut mukaani Raamatun, mutta kun kysymyksessä oli kenraali Wallenius, otin mukaani muutamia pulloja whiskyä.»23
Valtiojohdon toimenpiteet eivät olleet Malmbergin mielestä aina
tarkoituksenmukaisia. Hän katsoi aseellisen selkkauksen hoitamisen
vaativan aina ammattilaisen otteita. Siviili ei osannut riittävän hyvin
mieltää sotilaallisia ratkaisuja: »Kun on tulipalo, kysytään palomestarilta eikä pormestarilta.»24 Valtiojohdossa ei kuitenkaan haluttu antaa upseereille liikaa vapautta. Heidän pelättiin sekaantuvan poliittiseen päätöksentekoon. Rajanveto oli kuitenkin hankalaa, Malmbergin mielestä
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mahdotonta: »Pirustako sen poliittisen toiminnan aina selvittää?»25.
Tapaus Walleniuksen historiallinen merkitys ei lepää pelkästään nopeasti urallaan edenneen jääkäriupseerin henkilökohtaisen toiminnan
analysoimisen varassa. Hänen ympärilleen kietoutunut ongelmavyyhti
kertoo upseerien henkilökohtaisesta valtataistelusta, jota ei aikaisemmassa historiankirjoituksessa ole tuotu esiin todellisen merkityksen
mukaisin painoarvoin. Wallenius rikkoi armeijan, suojeluskuntien ja
lapuanliikkeen voimatasapainon.

Sotilasylijohdon järjestelyt

Sotilasylijohdon henkilöongelmat alkoivat purkautua yhteiskuntarauhan palauduttua. Mannerheimin puolustusneuvosto tarttui ensimmäiseksi ilmavoimien komentajan henkilöön. Jääkärieversti Väinö Vuori
katsottiin kyvyttömäksi johtamaan ilmavoimia. Häntä pidettiin henkilökohtaisesti syypäänä puolustushaaran heikkouteen. Sen johdossa oli
riidelty jo pitkään. Oma ongelmansa oli Vuoren runsas alkoholin käyttö.26 Hänen esikuntansa innovatiivisuus oli olematon ja työskentely väsähtänyttä. Ilmavoimia johdettiin »toimitusministeriönä».
Kun Vuoresta oli vihdoin päästy eroon, ei pätevää seuraajaa ollut nimitettävissä. Koska uudeksi ilmavoimien komentajaksi ei ollut tarjolla
pätevää korkea-arvoista upseeria – ainoa mahdollinen oli alkoholisoitunut – oli turvauduttava arvioimaan kandidaattien johtamistaitoja.
Tykistöeversti Jarl Lundqvistin valintaa voidaan pitää hätäratkaisuna.
Hän itsekin totesi, että ei hän koneista mitään ymmärrä, mutta onhan
hänellä insinöörit sitä varten.
Sotaväen päällikön ulossavustamisessa viitattiin yhtenä syytekijänä
Vuoreen. Sihvon katsottiin laiminlyöneen hänen valvontansa. Mannerheim myös ihmetteli, kuinka sotaväen päällikkö muutteli kantojaan.
Sihvo ei muun muassa uskaltanut sijoittaa Käkisalmeen aseistettuja hävittäjiä, vaan halusi sinne aseistamattomia maayhteistoimintakoneita.
Tämä oli vastoin hänen aiempaa näkemystään. Mannerheim totesi Sihvon uusista suunnitelmista purevasti: »S. tahtoo sijoittaa kyyhkysiä
paikkaan, jossa kotkat ovat turvattomia.»27
Sihvon erottamista oli pidetty välttämättömänä jo pitkään. Hän itse
tunsi joutuneensa ajojahdin kohteeksi. Valtiojohdolla oli kuitenkin vah-
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Puolustusneuvostolla ja valtiojohdolla oli vakavia ristiriitoja, ja näkemyseroja oli
myös puolustusneuvoston sisällä. Puolustusneuvosto vuonna 1937: vasemmalta
Sotaväen päällikkö kenraaliluutnantti Hugo Österman, kenraalimajuri Rudolf
Waldén, puolustusneuvoston puheenjohtaja sotamarsalkka Mannerheim,
puolustusministeri Juho Niukkanen (puolustusministeri ei kuulunut puolustusneuvostoon, mutta hänellä oli läsnäolo-oikeus), Suojeluskuntain päällikkö
kenraaliluutnantti Lauri Malmberg sekä Yleisesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti K. L. Oesch. Kuva: Sotamuseo.
The defense council and the nation’s leadership had serious disagreements on a
number of issues, and rifts appeared also within the defense council, which is
shown here in 1937. From the left: commander of the armed forces Lieutenant
General Hugo Österman, Major General Rudolf Waldén, chairman of the defense
council Field Marshal Mannerheim, minister of defense Juho Niukkanen (the
minister of defense was not a member of the defense council but had the right to
attend its meetings), commander of the Civil Guard Lieutenant General Lauri
Malmberg, and chief of the General Headquarters Lieutenant General K. L. Oesch.
Photo: Military Museum.

vat argumentit: Sihvo oli tuomittu virkavirheistä, todistettavasti suosinut kannattajiaan ja syrjinyt vastustajiaan sekä tahrannut sotilasjohtoa
oikeusjutuillaan ja politikoinnillaan. Hänen henkilökohtaiset velkansa
nakersivat uskottavuutta, raha ei tuntunut pysyvän Sihvon käsissä. Hän
oli muun muassa huomattavan summan velkaa jääkäriliitolle. Kun se
viimein lopetti Sihvon tukemisen, yhteydet jääkäriveljiin kiristyivät.
Sihvon mielestä häntä vastaan toiminut jääkäriklikki oli arvioinut
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ajan tulleen kypsäksi. Muistiinpanoissa Sihvo toteaa, että nyt oli aloitettu toimet »täydellisen keikauksen toimeenpanemiseksi. Ja mitäpäs
muuta kuin ’töpinäksi’. Vanha vehkeilijä P. Talvela ’tuleen’ – Ukko-Pekan
luokse ensin ja sitten SP:lle kohteliaasti esittämään vaatimuksiaan.
Kiitän!»28
Sihvo ei halunnut saada poispotkitun leimaa. Kompromissiksi muodostui uusi tehtävä puolustusministeriössä: puolustuslaitoksen yleisen
tarkastajan virka.29 Se perustettiin Sihvoa varten. Hän hyväksyi siirtonsa vastahakoisesti ja muodollisesti anoi eroa itse. Tarkastajan vakanssi
oli kuitenkin vain yritys balsamoida arvovaltatappiota eikä sillä saavutettu toivottuja vaikutuksia.
Sihvon seuraaja Österman nautti valtiojohdon luottamusta ja oli
piirteiltään sopiva sotaväen päälliköksi. Hänen ensimmäinen testinsä
oli korkeimman sotilasjohdon uudelleenjärjestely, jossa hänen ja Mannerheimin intressit törmäsivät yhteen. Suuremmassa mittakaavassa tarkasteltuna vaikein ongelma oli kuitenkin puolustusministeriön ja puolustusneuvoston väliset eturistiriidat: ministeriö korosti organisaation
kehittämistä sinänsä ja pyrki Yleisesikunnan assimiloimiseen omaan
järjestelmäänsä. Puolustusneuvosto ei halunnut jäädä toisarvoiseksi,
vaan painotti omaa ammatillista asiantuntemustaan maanpuolustuksesta päätettäessä.
Suomen tasavaltalainen järjestelmä oli Mannerheimille vieras. Sotapäällikkönä hän ajatteli yksioikoisesti arvioidessaan sotilasylijohdon
suhdetta parlamentaarisen järjestelmään. Mannerheim toimi intuitionsa ohjailemana ja käytännön kokemustensa viitoittamana. Hän varjeli
riippumattomuuttaan, mikä oli hänelle psykologinen pakko. Mannerheim näki poliittiset päättäjät uhkana armeijan uskottavuudelle ja
omalle arvovallalleen.
Sotilasylijohdon uudelleenjärjestely oli tasapainoilua vallalla ja vastuulla. Österman ei halunnut joutua asemaan, missä Mannerheim ylivertaisella statuksellaan saattoi arvostella vailla suoranaista vastuuta toteutuksista. Sodan ajan ylipäällikkö tuli sitoa tiukasti tehtäväänsä jo
rauhan aikana. Samalla Österman halusi pitää huolen siitä, ettei joudu
syntipukiksi sodan varalta tehdyistä suunnitelmista ja hankinnoista.
Tasavallan presidentin vaihtuminen ja uuden hallituksen muodostaminen muutti asetelman. Mannerheimilla oli momentum asemansa
vahvistamiseen. Puolustusministeri Juho Niukkanen osoittautui kui-
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tenkin itsepäiseksi. Heidän vastakkainasettelunsa ei ole selitettävissä
pelkästään intressien yhteentörmäyksellä. Sekä Niukkanen että Mannerheim olivat vahvoja persoonia, ja heidän peräänantamattomuutensa
oli luontaista. Molemmat pyrkivät yliotteeseen, ja arvovaltakamppailu
leimasi heidän yhteistyötään alusta lähtien.

Mannerheimin työkalu – eroanomukset

Sotilasylijohdon ja valtioneuvoston kiistely määrärahoista oli pysyvä ilmiö. Mannerheimin varoittelut sodasta eivät vakuuttaneet. Hänen
maalailemansa uhkaskenaariot olivat jo kärsineet inflaation poliittisessa
johdossa. Puolustusneuvoston puheenjohtaja oli joutunut jatkuvasti
pettymään puolustusministerin toimintaan, hallituksen esityksiin ja
eduskunnan ratkaisuihin. Koska sodan uhka Euroopassa korostui korostumistaan, Mannerheimin oli yhä vaikeampi sietää puolustusneuvoston ylikävelemistä. Niukkasen omapäisyys ja kepulikonstit Ahvenanmaan linnoittamiseen varatuissa määrärahoissa keväällä 1939 olivat jo
liikaa.30 Sotamarsalkan eronpyynnöstä kesällä 1939 on havaittavissa sekä yksilöllinen että kollektiivinen puoli. Toisaalta hän vaati asemansa
vahvistamista puolustusministeriin nähden, toisaalta puolustusneuvoston näkemysten esiintuomista valtioneuvostossa. Eripurat olivat Mannerheimin mielestä johtaneet niin suuriin laiminlyönteihin, että venäläisten invaasion torjumisen mahdollisuudet olivat kyseenalaistuneet.
Sotamarsalkka ei katsonut enää pystyvänsä hoitamaan hänelle määrättyä tehtävää. Hänen tyytymättömyytensä Cajanderin hallitukseen ja
mahdollinen ero heikensi pääministerin asemaa. Tietoisena tästä Cajander ei halunnut olla henkilökohtaisesti aktiivisena osapuolena sovitteluyrityksissä. Myöskään Mannerheim ei tahtonut ensisijaisesti neuvotella hänen kanssaan.
Valtioneuvostossa ei ollut varauduttu puolustusneuvoston puheenjohtajan eroanomukseen, varsinkaan kategorisesti esitettyyn. Mannerheimin esittämään kritiikkiin laiminlyönneistä ja kasautuneista ongelmista puolustusvalmiudessa oli jo turruttu. Mannerheimin lepyttämiseksi tehdyt ensimmäiset yritykset olivat naiiveja, ja lähinnä vaikeuttivat neuvotteluja.31 Tosin myös Mannerheimin oma temppuilu edesauttoi ristiriitojen kärjistymistä.
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Pääministeri (vt. tasavallan presidentti) Cajanderin suhtautuminen
pulmaan oli ponneton ja ajatus Östermanin nimittämisestä uudeksi
puolustusneuvoston puheenjohtajaksi hätäinen. Se osoitti Cajanderin
heikkoa tilannetajua ja Mannerheimin tuntemusta. Seuraukset – henkilöristiriidat, uskottavuusongelmat ja krooninen epäluulo – vaikuttivat pitkään. Ennen kaikkea ne heijastuivat talvisodan edellä tehtyihin
sotilaallisiin ja poliittisiin ratkaisuihin ja toimenpiteisiin.
Sotamarsalkan ero olisi romuttanut maanpuolustuksen uskottavuuden. Samalla kansalaismielipide olisi kääntynyt Cajanderin hallitusta
vastaan. Cajander ja hänen ministeristönsä olivat päätyneet ojentaviksi
tahoiksi, ja sotamarsalkka ratkaisevaksi osapuoleksi. Mannerheimin
paikkansa jättämisen uhka kumuloitui eikä riskejä haluttu enää ottaa.
Hänen taivuttelijakseen valittiin virkaatekevä puolustusministeri Eljas
Erkko, jonka uskottiin olevan sopivin epäkiitolliseen tehtävään. Cajander ei halunnut sovittelijaksi eikä Niukkasta kannattanut edes harkita.
Hän oli Mannerheimille epähenkilö.
Sotamarsalkka esiintyi ehdottomana, ja antoi ymmärtää ajan kuluneen jo loppuun. Todellisuudessa hän kuitenkin hämäsi ja halusi jatkaa
tehtävässään. Näyttelemällä ehdotonta Mannerheim sai hallituksen varuilleen. Tosin apulaisoikeuskanslerin havainto Mannerheimin perustuslainvastaisista vaatimuksista oli hallitukselle osavoitto. Se saattoi
kuitenkin herkästi kääntyä tappioksi, jos sotamarsalkkaa erehdyttiin
nöyryyttämään.32
Herkkähipiäinen Mannerheim ajatteli sotilaallisesti eikä ymmärtänyt oikeudellisia ongelmia. Hän painotti tarkoituksenmukaisuutta.
Mannerheim katsoi, että oikeusoppineiden tuli palvella tätä periaatetta.
Heidän tuli alan ammattilaisina muotoilla säädökset tarvittavaan muotoon. Valtioneuvostossa tällainen näkökanta oli kuitenkin mahdotonta
hyväksyä, vaikka kyseessä oli arvovaltainen sotamarsalkka.
Siviileillä oli vain vähän kokemusta sotilaista eikä ohjaavien mielikuvien merkitystä voi väheksyä. Vaikutuksien kannalta oli täysin sekundaarista, perustuivatko nämä tosiseikkoihin vai harhakuviin. Mannerheim ei puolestaan kaihtanut työntää poliittista johtoa eteensä vastaamaan julkiseen arvosteluun. Hänen oli vaikea ymmärtää poliitikkojen
painottaman yleisen mielipiteen, poliittisen pelin ja asenneilmaston
tärkeyttä.
Eroanomuksellaan Mannerheim pakotti hallituksen arvioimaan mer-
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kitystään puolustusneuvoston puheenjohtajana. Vaikka sotamarsalkan
arvovalta tunnustettiin, hänelle ei haluttu antaa mahdollisuutta omavaltaisuuteen. Lisäksi valtioneuvostossa oli jäseniä, jotka olivat jo saaneet
tarpeekseen: heidän puolestaan Mannerheim sai erota. Kun Kallio lopulta sai tietää Mannerheimin eronpyynnöstä, hänellä oli tunneälyä,
henkilötuntemusta ja oikeudellista osaamista. Hän pystyi rauhoittamaan
sotamarsalkan ja saamaan hänet harkitsemaan vaatimuksiaan uudelleen.
Taistelua perustuslakia vastaan ei voinut voittaa. Mannerheimin oli
pakko tulla hallitusta vastaan ja niellä tosiasiat. Hän ei saanut hyväksytyksi kaikkea haluamaansa, mutta hän sai kaiken saavutettavissa olevan
eikä näin menettänyt kasvojaan. Käytännössä Mannerheimin jatkamisen myötä palattiin tavanomaiseen vastakkainasetteluun, »henkilösodan normaaliin».

Sotaa ennen sotaa

Sotilasjohdon ja puolustusneuvoston voidaan katsoa jahkailleen hankinnoissa: vaihtoehdoista oltiin erimielisiä, niitä muuteltiin ja kehityssuunnittelu eteni hitaasti.33 Tällä oli vakavia seurauksia puolustusvalmiutta arvioitaessa. Päättämättömyys ja erimielisyydet – vitkuttelut ja
vatkuttelut – selittävät osaltaan armeijan ongelmia talvisodan edellä.
Kaikesta ei voi syyttää poliitikkoja, myytti on jo aikansa elänyt.
Mannerheim puolustusneuvostoineen ei voinut olla koskaan tyytyväinen. Hänelle oli ominaista vahvojen vaatimuksien esittäminen,
egosentrismi ja omaan arvovaltaansa tukeutuminen. Mannerheim
loukkaantui herkästi, jos tunsi tulleensa aliarvostetuksi tai -arvioiduksi.
Sotamarsalkan kanssa käytäviä tiukkoja keskusteluita ja neuvotteluita
kammoksuttiin. Erityisen kovilla olivat puolustusministerit.
Suomalaisten vuoro saada kutsu Moskovaan neuvotteluihin oli sokki optimisteille poliittisessa johdossa. Cajanderin hallitus myöntyi vihdoin liikekannallepanoon. Saman tien Mannerheim perusti Kannaksen
Armeijan, jonka komentajaksi nimitettiin vastentahtoinen sotaväen
päällikkö Österman. Hän oli tiedustellut sodanaikaista sijoitustaan
Mannerheimilta jo vuosia aiemmin – ja useaan otteeseen – saamatta
vastausta.34 Ilmeisesti Mannerheim piti asiaa kiusallisena eikä halunnut
sitoutua mihinkään.
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Päämajan Yleisesikuntaupseerien näkemykset Kannaksen Armeijasta
vaihtelivat: operatiivisen osaston päällikön, eversti A. F. Airon mielestä
sen perustaminen sekavoitti johtosuhteita. Hänen alaisensa, everstiluutnantti Valo Nihtilä puolestaan piti Armeijan johtoporrasta teknisesti välttämättömänä, muuten Päämajan johtoon tulisi liikaa alijohtoportaita. Mannerheimin henkilökohtainen johtaminen Karjalan kannaksella oli hänestä suorastaan turhaa.35 Sen enempää Airo kuin Nihtiläkään eivät osanneet ennakoida henkilövalintojen aiheuttamia laskemattomia ongelmia.
Sotamarsalkan sijoitus Östermanin kohdalla määräytyi enemmän
henkilön kuin tehtävän perusteella. Mannerheim halusi pitää Östermanin »kaukana ja lähellä». Seuraavien viikkojen kuluessa kävi ilmi, ettei Östermanilla ollut käytännössä sitä vaikutusvaltaa, minkä muodollinen asema olisi edellyttänyt. Sotamarsalkan ja »ykkösjääkärin» viileät

Sotamarsalkka C. G. Mannerheim kenraaliluutnantti K. L. Oeschin ja eversti A. F.
Airon seurassa Heinjoen suojeluskuntatalon pihalla Kannaksen sotaharjoituksissa
kesällä 1939. Mannerheim tukeutui ratkaisuissaan pitkälti näihin Päämajan
vahvoihin persooniin. Kuva: Sotamuseo.
Field Marshal Mannerheim in the company of Lieutenant Colonel K. L. Oesch and
Colonen A. F. Airo on the parade ground of the Civil Guard Building in Heinjoki
during maneuvers on the Karelian Isthmus in the summer of 1939. Mannerheim
frequently sought support from these two power houses of the General Headquarters before making his decisions. Photo: Military Museum.
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välit ja erilainen puolustusajattelu olivat mahdoton yhtälö sodan oloissa, paluuta »normaaliin» ei enää ollut. Erimielisyydet kulminoituivat
Östermanin erottamisessa Mannerheim-linjan murruttua talvisodan
lopussa. Toista mahdollisuutta rintamakenraalina hän ei enää koskaan
saanut.
Sotilasylijohdon ristiriidat olivat syvälle piirtyneitä. Uurtuminen oli
alkanut vasta itsenäistyneen Suomen armeijan järjestämisestä sisällissodan päättyessä. Yleisesikunnassa palvelleiden upseerien ajattelutapa
ja näkemykset erosivat oleellisesti sotatoimiyhtymän komentajien vastaavista. Edelliset sovelsivat teoriaa, jälkimmäiset käytäntöä. Vaikutusvallasta kilpaileminen ja henkilöristiriidat olivat looginen seuraus. Päämajan vahvojen persoonien, lähinnä Oeschin ja Airon, vaikutusvalta
esittelijöinä ylikorostui. Mannerheim tukeutui pitkälti heihin ratkaisuissaan. Rintamakenraaleista Öhquist oli luontainen opponentti eikä
suostunut vaikenemaan poikkipuolisista näkemyksistään. Tivaaminen
ja jankkaaminen tekivät hänestä Mannerheimille rasittavan alaisen.
Öhquistin ja Päämajan välisten eripurien purkamista vaikeutti ratkaisevasti se, että kysymys ei ollut detaljeista eikä edes niiden yhteisvaikutuksesta, vaan strategisista painopisteistä ja puolustusfilosofiasta.
Voidaan sanoa, että Öhquist toimi paitsi ammattitaitoisesti, myös tunteittensa ohjaamana. Mannerheimilla ei vastaavanlaisia henkisiä rasitteita ollut. Sotamarsalkka ajatteli puhtaan sotilaallisesti, sensitiivisyydelle ei ollut sijaa hänen mielenmaisemassaan.
Vanhat kaunat ja pinttyneet henkilökuvat vaikuttivat siihen miten
esityksiin suhtauduttiin. Käytännössä ei ollut mahdollista, että asiat riitelivät. Erilaiset käsitykset komentajavalinnoista ja operatiivisista suunnitelmista henkilöityivät: suhtautumiseen vaikutti se, kuka asian esitti,
joten varsinaisen asian merkitys hämärtyi. Mannerheim ja hänen tärkeimmät rintamakenraalinsa eivät löytäneet toisiaan. Kun erimielisyydet olivat näin syvälle juurtuneet ennen kuin yhtäkään laukausta oli
ammuttu, oli asetelma uhkaava ajatellen Mannerheimin Päämajan ja
tärkeimpien rintamakenraalien yhteistyötä sodan oloissa.
Sotilasylijohdossa erimielisyydet kumuloituivat venäläisten offensiivia odotellessa – oli aikaa riitaantua ja riidellä. Operatiivisia suunnitelmia koskeneet erimielisyydet etenivät arvovaltakysymyksiksi. Mannerheim johti rintamakenraaleja omalla individualistisella tavallaan ja ärsyyntyi, jos hänen ratkaisujaan arvioitiin. Rintamakenraalit puolestaan
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katsoivat, ettei sotamarsalkan puolustusajattelu ollut enää ajanmukaista. Mannerheimin epäiltiin olevan jo vanha ja väsynyt, mikä näkyi
myös periksi antamisena alueluovutuksista neuvoteltaessa. Öhquist
viittasi jopa seniliteettiin.
Sotilasylijohdon toimintakyky heikkeni eripurien myötä. Koska
»Ö:t» eivät hyväksyneet Mannerheimin ja Päämajan puolustusajattelua, he hidastelivat toimeenpanossa. Se oli käytännössä ainoa keino
vaikuttaa lopputulokseen, mikäli haluttiin välttää välitöntä vastarintaa
ja mahdollisia komentajakohtaisia seuraamuksia. Mannerheimin epäluulo Östermanin ja Öhquistin omapäisyydestä kasvoi. Mannerheim ja
Öhquist olivat luonteeltaan paradoksaalisesti samankaltaisia: kulmikkaita, jäykkiä ja itsepintaisia. Sen sijaan Österman oli rauhanomaisempi. Hän vältteli suoria vastakkainasetteluja ja kiihkomielisiä kannanottoja.
Sotilasylijohdon ja valtiojohdon valtakamppailu oli pysyvä ilmiö.
Sotilaiden yksioikoisuus ja poliitikkojen politikointi oli mahdoton yhtälö. Konsensuksen aikaansaaminen vaati vastakkainasettelujen laimentamista ja jatkuvaa sovittelua, mikä viivytti tärkeimpiä johtosuhdejärjestelyitä. Puolustusministeriön palvelukseen päätyneet upseerit virkamiehistyivät nopeasti ja oppivat poliitikkojen käytännöt ja konstit.
Kun neuvostojoukkojen hyökkäys alkoi, jouduttiin hankauksien harmit kohtaamaan. Korkeimman sotilaallisen johdon uudelleenjärjestelyiden erityisratkaisut, lähinnä Mannerheimin henkilöön perustuneet
myönnytykset, joutuivat kouriintuntuvaan testiin. Sotilaiden ja poliitikkojen välienselvittelyiden seuraukset oli myös pakko kohdata. Sotakenraalien skismat, niin keskinäiset kuin Mannerheimiin nähdenkin,
olivat kuitenkin olleet repivimpiä ja kielteinen vaikutus sotaan varauduttaessa suurin. Talvisodan todellisuudessa eripurat korostuivat, kasautuivat ja kärjistyivät. Ensimmäinen kenraali, armeijakunnankomentaja Juho Heiskanen, erotettiin jo neljän päivän kuluttua taisteluiden
alkamisesta.
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Mannerheim’s Generals in the Winter War –
New Views on Individuals and Their
Quarrels
The historical significance of the question: »Where did Mannerheim’s
war generals come from?» is indisputable. Only the analysis of the period preceding the Winter War and Continuation War can shed light on
underlying issues and factors that explain the outcome of the two conflicts. What kind of men were the generals that Mannerheim had to
lead to the Winter War in November 1939?
Since the highest military commanders, i.e., Mannerheim and his
generals, have never been analyzed against the backdrop of their personal relationships as they were between 1918 and 1939 or in view of
their human qualities, the effects of these factors have remained uncharted. Researchers have deliberately avoided looking into their personal chemistry since this would have taken them into an intimate territory where the characteristics, motives, methods, and actions of authoritative individuals would have come under scrutiny. The matter has
remained taboo.
The building of Finland’s military high command was a series of improvisations in which a lack of expertise led to the shifting of focus on
personal relationships and characteristics of individual officers. A power struggle between old-school officers trained and educated in Russia
and younger-generation Jägers slowed down efforts to develop the
armed forces while the diverging personalities of successive armed
forces commanders undermined the unity of command. Moreover,

243

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:07

problems encountered with the standing up of a regular army affected
the consolidation of the armed forces’ organization.
These problems culminated in the spring of 1924 when leading Jäger
officers compiled a purge list. They demanded the dismissal of oldschool officers from the highest positions; i.e. the commander of the
armed forces, chief of the General Headquarters, and division commanders, claiming they were reactionary and not good patriots.
The depth of the rift is well illustrated by the Jäger officers’ ultimatum to leave the armed forces unless their demands were accepted.
When the president and government showed no signs of reacting,
ninety percent of all officers submitted a letter of resignation. This
jeopardized the defense of the nation, and the country plunged even
deeper into a political crisis. Only after the nomination of a new government in which a Jäger officer held the office of the minister of defense by invitation did the dangerous stalemate break.
The year 1926 marked a turning point in the high command of the
military with the appointment of Major General Aarne Sihvo to commander of the armed forces as the first Jäger officer in this position. Yet
his methods and actions failed to meet the expectations of the Jäger
elite due to successive scandals involving language disputes, malfeasances, and encroachments into politics. Unbending in the extreme,
Sihvo found himself cornered.
The number of Jäger generals supportive of the radical anti-communistic Lapua Movement was much higher than suggested heretofore. These generals were unwilling to raise arms against the movement, and rather wanted to yield to its demands for the government’s
dismissal. Relationships between individuals were a decisive factor in
the smothering of a coup attempt staged by the Lapua Movement in
Mäntsälä in early March 1932. Schisms within the military high command – often referred to as a »war of personalities» – delayed the finding of a solution to the issue and put the future of the democratic republic into jeopardy. The following telltale example of problems on the
personal level is worth inserting here.
The relations between the President of the Republic and the commander of the armed forces had their vicissitudes, while the attitude of
the latter towards the chairman of the defense council is best described
as frosty, and he was barely on speaking terms with the commander of
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the Civil Guard. Furthermore, the armed forces commander had troubles aplenty in dealing with his most important subordinate, the chief
of the General Headquarters.
The blame for the weaknesses of the Finnish armed forces has been
put on the politics, which is, however, a very narrow approach as the
inertia in decision-making shown by Mannerheim’s defense council
played a key role in the outcome of the pre-war re-equipment program.
Mannerheim kept on demanding more power, using threats of resignation to increase his leverage. Differences in defensive doctrines as advocated by Mannerheim and his generals along with personal clashes
were showing signs of culminating just before the outbreak of the Winter War. From a national defense’s point of view, the situation was precarious to say the least.
Field Marshal Mannerheim failed to understand judicial matters and
the principles of a parliamentary system. His mind worked in a
straightforward way typical of a military man: the president and government existed primarily to serve the needs of national defense. Laws
and regulations should not have been a hindrance, and they should be
rewritten if necessary. On the other hand, Mannerheim strove to
strengthen his position at the expense of that of the minister of defense,
yet he demanded that the views of the defense council, which he
chaired, be advocated in the government. In Mannerheim’s opinion,
quarreling had led to such blatant neglect that the armed forces’ ability
to repel a Russian invasion could no longer be taken for granted.
When the Winter War broke out on November 30th, 1939, all special
arrangements revolving around Mannerheim’s person were put to the
acid test, and one was also forced to face the consequences of continuous quarreling between military men and politicians. Deep schisms apparent between war generals and between them and Mannerheim
turned out to have the most significant effect. The highest-ranking military commanders had been fighting an internal war that had begun a
long time before the day the balloon went up.

MANNERHEIM’S GENERALS IN THE WINTER WAR – NEW VIEWS ON INDIVIDUALS …
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(s. 1976), filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri. Väitellyt vuonna
2004 Suomen historiasta aiheenaan vuoden 1956 yleislakko. Hän on lisäksi
tutkinut muun muassa talvi- ja jatkosodan aikaista tiedotus- ja mielialantarkkailutoimintaa, Suomen ja Kolmannen valtakunnan kulttuurisuhteita
vuosina 1933–1944 sekä Suomen sodanjälkeistä kulttuuripolitiikkaa.

Suomen Talkoot – AKS:läisen
työpalveluaatteen ilmentymä
Akateeminen Karjala-Seura (AKS) osallistui vahvasti poliittiseen elämään 1930-luvulla. Aivan talvisodan alla seura alkoi kuitenkin muuttaa
asennoitumistaan pyrkien jättämään politikoinnin vähemmälle. Sen
mielestä oli ilmeistä, että Suomi joutuisi sotaan Neuvostoliittoa vastaan, eikä sodasta ollut mahdollista selvitä ilman yhteisiä ponnistuksia.
Niinpä seura ryhtyi 1930-luvun viimeisinä vuosina painottamaan ajatusta kansan yhtenäistämisestä. Poliittista sanomaa lievennettiin ja käytännön toimenpiteitä korostettiin.
Yhtenä uuden lähtökohtansa ilmentymänä AKS ryhtyi ajamaan ulkomaisista esimerkeistä omaksumaansa työpalveluaatetta Suomeen.
Vaikka päämääränä oli eripuraisen kansan yhdistäminen tiiviiksi kansakokonaisuudeksi sekä köyhimmän kansanosan auttaminen, vaikuttivat taustalla aikakaudelle ominaiset poliittiset päämäärät, joita oli
omaksuttu Keski-Euroopasta.
Tässä artikkelissa perehdytään Akateemisen Karjala-Seuran pyrkimyksiin saada yleinen työpalvelu voimaan Suomessa. Aihetta lähestytään välirauhan syksyllä 1940 seuran aloitteesta perustetun Suomen
Talkoot -yhdistyksen kautta. Taustojen selvittäminen on kuitenkin
aloitettava seuran 1930-luvulla ajamasta maanpuolustustyöstä.
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Työpalveluaate Euroopassa

Työpalveluaate kehittyi eri puolilla Eurooppaa 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Lopullisena pontimena toimivat ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat suuret inhimilliset ja materiaaliset
menetykset sekä sotaa seuranneen lamakauden synnyttämät työttömien miljoona-armeijat. Euroopan eri kolkissa pinnalle nousseen työpalveluaatteen tavoitteena oli vastustaa sosiaalisten kysymysten synnyttämiä luokka- ja etuvastakohtia luomalla työnteolle sekä sen arvostukselle luja pohja. Työpalvelun tarkoituksena oli tuottaa »henkistä sisällystä» ja voimaa kansayhteisön jokaisen jäsenen työhön. Työpalvelu
otettiin 1920–1930-luvulla käyttöön muun muassa Bulgariassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Puolassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Japanissa
ja Unkarissa. Useissa maissa opiskelijajärjestöillä oli merkittävä asema
sekä työpalvelun organisoinnissa että toiminnan kohteena.1
Demokraattisissa maissa työpalvelu syntyi usein työttömyyden lieventämiseksi. Kansallissosialistinen Saksa oli kuitenkin se maa, joka
menestyksellisimmin sovelsi työpalvelun käytäntöön – työpalvelua pidettiin jopa yhtenä Saksan nousun tärkeimmistä tekijöistä. Työpalvelutoiminta käynnistyi Saksassa 1920-luvulla poliittisten ja sosiaalisten
ryhmien, puolueiden sekä uskonnollisten ja aatteellisten yhdyskuntien
perustaessa omia leirejään. Työpalvelu kiinnittyi alusta saakka Saksassa
vahvasti maaseutuun ja maaseutupolitiikkaan. Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen saatua maan merkittävimmän työpalveluorganisaation, Artaman-järjestön, johdettavakseen 1920-luvun lopulla alettiin toiminnassa pohjata kansallissosialistien kannattamaan, maaseutuun pohjanneeseen Blut und Boden -ideologiaan. Laajimman kannatuksen Saksassa 1920-luvun lopulta lähtien saivat kansallissosialistien
työpalveluleirit, joita oli myös naisille.
Vaikka monet järjestöt ajoivat Saksaan työpalvelupakkoa 1930luvun taitteessa, säädettiin sellainen vasta Adolf Hitlerin valtaannousun
jälkeen, kesäkuussa 1935. Voimaanastuneessa työpalvelupakossa molemmat sukupuolet velvoitettiin palvelemaan omaa kansaansa. Palvelu
koski aluksi täydellisesti vain miehiä, naisten yleinen työpalvelu astui
voimaan syksyllä 1939 sodan puhjettua.
Kansallissosialistien organisoima työpalvelu (Reichsarbeitsdienst)
muistutti suuresti armeijaa, sillä palveluun tultiin erillisten kutsuntojen
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kautta. Työpalvelulla oli myös oma lakinsa ja tuomiovaltansa. Palvelusaika oli kuusi kuukautta, mutta käytännössä palvelu venyi erilaisten
velvoitteiden vuoksi miltei puoleentoista vuoteen. Työpalvelu sisälsi
yleensä sekä toimintaa maaseudulla sitä ihannoineessa Blut und Boden
-hengessä että maanpuolustuksellisia tehtäviä.2

Työpalveluaate Suomessa 1930-luvulla

Suomessa yhteiskuntaolot eivät 1930-luvulla olleet yhtä kärjistyneitä
kuin monissa Keski-Euroopan maissa, eikä esimerkiksi työttömyys
noussut täällä vastaavalle tasolle. Koska työtä arvostettiin vielä tuolloin
Suomessa harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta erittäin paljon, ei täällä syntynyt varsinaista tarvetta valtiollisen työpalvelun perustamiselle.
Lisäksi Suomella ja muilla suomalais-ugrilaisilla kansoilla oli työpalvelun alalla oma erillinen vuosisatainen perinteensä, talkootoiminta.
Vaikkei valtiovalta Suomessa kiinnostunut työpalvelusta, löytyi aatteelle kannattajansa. Voimallisimmin asian puolesta propagoi Akateeminen Karjala-Seura 1930-luvun puolivälistä lähtien. Seuran mielestä
kansallinen talkooperinne toimi sosiaalisesti tasoittavana tekijänä –
luoden samalla henkistä pohjaa meikäläisen työpalveluaatteen kehittämiselle. Monien muiden seuran omaksumien ohjelmallisten lähtökohtien tapaan esikuvana työpalvelupropagandalle toimi kansallissosialistinen Saksa. Seuran haaveissa kansasta oli muodostettava yksi kansallinen ja yksimielinen kokonaisuus isänmaanrakkauden ja Suomen suuruuden aatteen ympärille. Tämä lähtökohta oli osittain omaksuttu Saksassa valtaan nousseilta kansallissosialisteilta. Kansakokonaisuutta
(Volksgemeinschaft) on pidetty jopa tärkeimpänä AKS:n Saksasta
omaksumana periaatteena.3 Siihen liittyi olennaisena osana kansan
eheyttäminen, mitä voitiin suorittaa työpalveluaatteen kautta.
AKS:n tavoitteena ei 1930-luvulla ollut luoda työpalvelupakkoa Suomeen, vaan erilaisin vapaaehtoistoimin muokata maaperää aatteelle
suopeaksi. Parhaiten siinä uskottiin onnistuttavan maanpuolustustyön
kautta. Seura oli erittäin kiinnostunut maanpuolustustyöstä aina perustamisestaan lähtien – ensimmäinen maininta maanpuolustuskunnon ylläpitämisestä ja kehittämisestä löytyi jo seuran ensimmäisestä
ohjesäännöstä vuodelta 1923. Kolmekymmentäluvun puolivälissä AKS
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suuntasi toimintaansa yhä selvemmin kaikkien kansalaisten maanpuolustustahdon kasvattamiseen sekä sen ohessa maanpuolustuspropagandan harjoittamiseen ja vapaaehtoisen työpalveluaatteen ajamiseen.
Vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin AKS toimeenpani lukuisia keräyksiä ja erilaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena oli vahvistaa Suomen puolustusta.4
Itävallan ja Tšekkoslovakian kohtalot vuonna 1938 saivat AKS:n uskomaan, ettei Suomi pärjäisi Neuvostoliitolle mahdollisesti puhkeavassa sodassa, mikäli maanpuolustukseen ei panostettaisi aiempaa enemmän. Seuran hallitus käsitteli kevättalvella 1938 jäsentensä työpalvelun
toteuttamista Karjalan Kannaksen vapaaehtoisina linnoitustöinä. Punailmavoimien rajaloukkaukset alkuvuodesta 1939 saivat AKS:n entistä
voimallisemmin ajamaan Kannaksen linnoittamista vapaaehtoisen työpalvelun kautta. Helmikuussa 1939 pidetyssä seuran hallituksen neuvottelukunnan ja piiripäälliköiden neuvottelukokouksessa vapaaehtoinen työpalvelu viimein hyväksyttiin Kannaksen linnoitustöiden toteuttamissuunnitelmaksi.5
Kesällä 1939 valtiovallan, suojeluskuntajärjestön ja AKS:n yhteistyönä toteutetussa Kannaksen vapaaehtoisessa linnoitustoiminnassa työpalveluaatetta soviteltiin ensi kerran Suomeen. Toiminta perustui vapaaehtoisuuteen, mutta täytti useissa maissa työpalvelun ehdoksi asetettuja vaatimuksia: se auttoi kohentamaan maanpuolustusta ja voimisti isänmaanrakkautta.
Yhdeksi kenttälinnoitustöissä ilmenneen vapaaehtoisen maanpuolustushalun ensisijaisena saavutuksena on usein pidetty talvisodan hengen pohjustamista. Ylioppilasmaailman valtasuunta oli ollut voimakkaan valkoinen, mutta yliopiston kielikysymyksen taannuttua AKS:ssä
oli alkanut kasvaa uudenlainen yhteiskunnallinen harrastus. Kyseessä
oli eräänlainen kansallinen sosialismi, joka esimerkiksi työpalveluaatteissaan osoitti Saksan vaikutusta. Kannaksen vapaaehtoisissa linnoitustöissä ylioppilaat joutuivat konkreettisesti kosketukseen muiden
kansalaispiirien kanssa. Siten kesällä 1939 seurassa elettiin hetken aikaa
kauan ihannoitua ulkomaisen mallin mukaista ylioppilaselämää, johon
sisältyi ruumiillisen työn vaatimus. Linnoitustyöt ja niiden kustannusten hoitamiseksi AKS:n organisoima Rajan Turva -keräys pönkittivät
osaltaan sitä taipumattomuutta, mitä Suomi noudatti talvisotaa edeltäneissä neuvotteluissa.6
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Valtiovalta pyrki omalla tavallaan hyödyntämään työpalvelun merkitystä. Kesäkuussa 1939 säädetyssä laissa (192/39) puhuttiin tosin yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana, mutta lähtökohdat olivat käytännössä samat kuin monissa maissa säädetyssä työpalvelupakossa.
Vuoden 1939 lain nojalla jokainen 18–59-vuotias suomalainen velvoitettiin tekemään hänelle osoitettua, maanpuolustuksen etua välittö-

AKS pyrki soveltamaan eurooppalaista työpalveluaatetta Suomen olosuhteisiin.
Kesän 1939 vapaaehtoisten linnoitustöiden järjestäminen ennakoi seuran
aktiivista työpalveluideologian levittämistä talvisodan jälkeen. Kannakselle
lähdössä olevia vapaaehtoisia Helsingin suojeluskuntapiirin talon pihalla 3.6.1939.
Valok. A. Kauhanen / Sotamuseo.
The AKS’s aim was to apply the European labor service ideology in Finnish
conditions. The voluntary fortification effort of the summer of 1939 was a
precursor to the more active actions the society embarked on after the Winter
War. Volunteers are about to depart to the Karelian Isthmus in the photo shot
on the grounds of Helsinki Civil Guard Building on June 3rd, 1939. Photo:
A. Kauhanen / Military Museum.
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mästi tai välillisesti tarkoittavaa työtä. Jo rauhan aikana voitiin ryhtyä
työvelvollisuuden toimeenpanon edellyttämiin valmisteluihin. Yleinen
työvelvollisuus saatettiin voimaan asetuksella (334/39) lokakuussa.
Lain nojalla talvisodan aikana kymmeniä tuhansia ihmisiä työskenteli
muun muassa linnoitustöissä sekä hakkuissa. Etenkin evakkoja pantiin
lain perusteella metsätöihin.7

Työpalveluaatteen nousu välirauhan Suomessa

Talvisota muokkasi suomalaista yhteiskuntaa monin tavoin. Eri yhteiskuntaryhmät saavuttivat sodassa pitkälle menneen yksimielisyyden.
Käsityskantojen muutos oli nähtävissä koko poliittisessa kentässä kommunisteja lukuun ottamatta. Sodan aikana huomattiin, että yhteiskunnan eri ryhmien välillä vallinnut ristiriita oli voitettavissa yhteisen vihollisen edessä. Erityisen voimakkaana tämän poliittisen herätyksen
koki AKS:n puheenjohtaja, tohtori Vilho Helanen, jonka mielestä poliittiset puolueet olivat menettäneet sodan vuoksi merkityksensä. Helaselle sodan »arvo» oli siinä, että se loi tulevaisuutta varten oikean ja
kestävän perustan: kansankerrosten välisen solidaarisuuden, ehdottoman valmiuden yhteistyöhön ja yhteisvastuun tietoisuuden isänmaan
kohtalosta.8
Helanen piti itsestään selvänä, että AKS vetäytyisi järjestönä lopullisesti päivänpolitiikasta. Hänestä seuran oli vastedes pyrittävä osaltaan
tasoittamaan aikaisempia vastakohtia ja lähentymään muun muassa
toisinajatelleita työväenjärjestöjä. Vastaavasti ryhdyttiin etsimään sovintoa suomen- ja ruotsinkielisten ylioppilaiden välille. Niin ikään
aiemmin seurasta sisäpoliittisista syistä eronneet toivotettiin tervetulleiksi takaisin. Kyse ei ollut pelkästään AKS:n pyyteettömyydestä, sillä
juuri ennen sotaa ja sodan aikana yleinen mielipide oli osin kääntynyt
seuralle aiempaa myönteisemmäksi, mikä tarjosi jäsenille mahdollisuuksia työskennellä seuran ulkopuolella oman ohjelman hengessä. Tosin seurasta oli jo paljon aiemmin muodostunut järjestö, joka varsin tehokkaasti koulutti jäsenensä mukautumaan ja ennen kaikkea mukauttamaan muut yhteiseksi katsotun suuren tavoitteen, kansan eheyttämisen, saavuttamiseksi.9
Ajattelutavan muutoksen taustalla vaikutti myös se, ettei AKS halun-
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nut entisestään lisätä yhteiskunnassa velloneita ongelmia. Rauhansopimuksen vaikeat ehdot oli täytettävä, minkä lisäksi vaikeuksia tuotti
myös siirtoväen asuttaminen. Vaikka työttömiksi virallisesti kirjatuista
selvä enemmistö Suomessa olikin koko välirauhan ajan siirtoväkeä, tarjosivat erilaiset jälleenrakennustyöt, metsänhakkuut ja linnoitustyöt
leivän monille karjalaisille. Myös nuoriso pyrittiin sitouttamaan työntekoon ja esimerkiksi kesällä 1940 perustettiin valtiovallan myötävaikutuksella siirtoväen 12–18-vuotiaille työttömille pojille työpalveluleirejä, joissa lisäksi annettiin nuoriso- ja ammattikasvatusta. Osanotto
leirille oli vapaaehtoista.10
Puutetta ilmeni monilla tahoilla varsin yleisesti, ja kansanhuoltoministeriö aloitti talvisodan jälkeen voimakkaan säännöstelytalouden.
Säännöstelyä ei enää vastustettu kuten ennen sotaa, mikä johtui osaltaan siitä, ettei yhteiskunta varsinaisesti siirtynyt rauhan kannalle. Sotatila pysyi ainakin vertauskuvallisesti voimassa. Talouselämä – ja suuri
osa yhteiskunnan muistakin aloista – järjestettiin sotakykyiseksi juuri
välirauhan aikana. Syksyyn 1940 mennessä säännöstelyjärjestelmä oli
käytännöllisesti katsoen täydellinen. Puutetta oli ja sitä piti poistaa ja
ehkäistä. Myös kevään ja kesän 1940 aikana säädetyn pika-asutuslain
täytäntöönpanoon liittyi monia laajoja tehtäviä. Se edellytti muun
muassa valtavia uudisraivauksia. Lisäksi sodan aineelliset, henkiset ja
fyysiset vauriot oli korjattava. Maanpuolustusta oli kehitettävä uusista
lähtökohdista ja samalla oli pyrittävä lujittamaan sodassa syntynyttä
voimakasta yhteishenkeä.
AKS:ssä ratkaisuksi kaikkiin näihin ongelmiin nähtiin kiireesti perustettava suomalainen työpalvelu. Hävityn sodan jälkeen työpalvelulle
katsottiin vihdoin olevan oivat edellytykset. Jälleenrakennuksen ja pika-asutuksen vuoksi sille uskottiin seurassa avautuvan erittäin laajat
mahdollisuudet monilla aloilla. Työpalvelujoukoilla uskottiin voitavan
suorittaa huomattavia ja suurimerkityksisiä parannuksia, jotka muuten
jäisivät kokonaan saavuttamatta, viivästyisivät tai tulisivat liian kalliiksi. Tällaisena toimintana työpalvelun todettiin parhaiten parantavan
yleistä hyvinvointia maassa ja saattavan talouselämän jälleen kestävälle
pohjalle.
Vaikkei AKS tehnyt virallista esitystä työpalvelun perustamisesta, se
ryhtyi voimallisesti propagoimaan sen puolesta. Esimerkiksi seuran
vuosikirja (AKS:n tie 1940) oli käytännössä omistettu kokonaan ideo-
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logian levittämiseen. Työpalveluaatteen lähtökohtia näyttää entistä selvemmin haetun Saksasta, sillä AKS:n propagandassa palvelun katsottiin
tuovan lisäksi monia suuria henkisiä arvoja saavutettujen työsuoritusten ohella: vain yhteisponnistuksin suoritetun, kaikkia kansankerroksia
yhdistävän yhteistyön avulla voitiin luoda yksimielisyyden ja yhteenkuuluvuuden henki sekä yhtenäinen kansa. Lisäksi työpalvelua piti arvioida sotilaallisena esikoulutuksena sekä aseelliseen palvelukseen kelpaamattomien osalta heidän asepalveluksenaan. Näin ollen työpalvelun
ensimmäinen tehtävä oli kasvattaa nouseva polvi ymmärtämään suomalaisen työn merkitystä sekä kykeneväksi ruumiilliseen työhön. Etenkin uudisraivauksen ja siihen liittyneiden monien työmuotojen kannalta työpalvelun käyttöönottoa pidettiin välttämättömänä.
Työpalvelulla oli seuran mukaan tarkoitus suorittaa lähinnä yksityistaloudellisesti kannattamatonta, mutta muuten erittäin tarpeellista
työtä, mikä muuten jäisi tekemättä. Erikoistapauksissa, kuten vaikkapa
sadonkorjuun aikana, voitaisiin työpalvelujoukkoja käyttää myös yksityisluontoisiin tehtäviin, joissa työvoiman tarve oli suuri. AKS:n mukaan juuri kysymys maatalouden työvoimareservistä oli talvisodan jälkeen yhteiskunnan kannalta kaikkein polttavin. Tilanteen helpottamiseksi voitiin seuran mielestä toki käyttää myös talkoita, mutta toisaalta
talkoot voitiin useissa tapauksissa kehittää vakinaisen työpalvelun ympärille samalla selventäen molempien vanhaa suomalaista pohjaa ja
kansanomaisuutta.11
Seuran keväällä 1940 käynnistämissä kaavailuissa erillisten työpalvelujoukkojen sopivana palvelusaikana pidettiin Saksan mallin mukaista
kuutta kuukautta. Organisaatio noudatteli pitkälti sotilaallista mallia.
Sitä pidettiin parhaana paitsi puhtaasti teknisistä syistä, myös siksi, että
työpalvelukasvatuksen yhtenä tehtävänä oli sotilaallisen alkeisvalmennuksen antaminen ja kurin kehittäminen. Siten tehdyn palvelun piti
sopeutua puolustusvoimien järjestelyyn ja koulutukseen.
Organisaation oleellisin yksikkö oli työleiri, jolle sijoitettaisiin noin
150–200 miestä. Leiri jakaantui 3–4 joukkueeseen ja ne edelleen 3–4
ryhmään. Leirien toivottiin jakaantuvan koko maahan, joskin niitä oli
tarvittaessa voitava sijoittaa useampia samaan paikkaan. Organisaatiossa oli pyrittävä mahdollisimman joustavaan asioiden hoitoon, sillä siten voitiin pienentää käytännön johtajatarvetta. Sen sijaan keskus- ja
piirijohtojen uskottiin vaativan henkilökuntaa melko lailla. Noin
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30 000 miehen työmäärällä uskottiin päästävän noin 135 miljoonaa
markkaa vastaavaan työsuoritukseen. Jos toiminta saataisiin alkuun heti välirauhan keväällä, laski AKS sen toimivan jo kesään 1941 mennessä
neljänneksen tehoilla ja kesällä 1942 jo täysitehoisesti.12
Esikuva leireille oli saatu Saksasta. Tietoa oli karttunut 1930-luvun
puolivälistä lähtien, sillä monet suomalaiset olivat vierailleet Saksassa
työleireillä, muun muassa opetusministeri Uuno Hannula kevään 1939
Saksan-matkallaan. Myös seuran nais- ja miespuoliset jäsenet vierailivat useasti Kolmannessa valtakunnassa 1930-luvun lopulla. Saksasta
saadut kokemukset olivat pääosin positiivisia. Vastaavasti monet saksalaiset kävivät Suomessa puhumassa työpalvelusta.13
Vuoden 1940 mittaan myös toinen AKS:ää lähellä ollut järjestö ryhtyi ajamaan yleistä työpalvelua. Kyseessä oli puheenjohtaja Vilho Helasen ideoima Nouseva Suomi -yhdistys, jota seura tuki. Yhdistyksen tavoitteena oli säilyttää ja laajentaa talvisodan aikana syntynyttä yksimielisyyttä, joka oli alkanut rakoilla pian sodan jälkeen. Syksyllä 1940 perustetun yhdistyksen toimintaohjelman yhden keskeisistä teeseistä
muodosti koko kansaan ulotettu työpalvelu. Maanpuolustuksellisissa
näkökulmissa Nousevan Suomen ohjelma oli sekoitus valtio- ja kansallissosialismia. Molemmille aatteille ominaista oli maanpuolustuksen
kehittäminen, joskin Helanen oli omaksunut valtiososialistisen suuntauksen, josta puuttui militarismin korostaminen. Tosin Nousevan
Suomen ohjelmassa maanpuolustukseen oleellisesti liittynyt työvelvollisuuden korostaminen lähenteli kansallissosialismia ja fasismia. Maanpuolustuksellisen työvelvollisuuden korostaminen täydensi yleistä työpalvelua myös AKS:n ohjelmassa välirauhan aikana. Seura julkaisi aihetta käsitelleen Lapiojääkäri-lehden ja sai tukea vaatimuksilleen Ylioppilaslehdeltä.14

Suomen Talkoot ry perustetaan

Alkuperäissuunnitelmistaan huolimatta AKS ei lopulta ryhtynyt ajamaan työpalvelua eurooppalaisittain työttömyydentorjuntana vaan ikivanhan suomalaisen talkooajatuksen merkeissä, sillä sen katsottiin olevan helpommin toteutettavissa. Käytännössä työpalveluajatus suunnattiin maanviljelyksen omavaraisuuden kohottamiseen pellonraivaukse-
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na, olihan Moskovan rauhassa menetetty yli kymmenen prosenttia viljelysmaasta. Tosin uuteenkin lähtökohtaan liittyi kuin itsestään kasvatustehtävä. Seurassa korostetun velvollisuudentunnon – yksilön velvollisuudet olivat suuremmat kuin hänen oikeutensa – katsottiin velvoittavan työpalvelun aikaansaamiseen.15
Loppukesästä 1940 monet yksityishenkilöt ja järjestöt suunnittelivat
siirtoväen, invalidien ja kaatuneitten perheitten auttamista vapaaehtoistyöllä, talkoilla. Kohtuullisia tuloksia oli jo saatu ennen kuin mitään
varsinaista organisoitua toimintaa ehdittiin järjestää. Tämä herätti
AKS:ssä lopullisesti ajatuksen organisoidun toiminnan aloittamisesta,
sillä siten voitiin antaa virikkeitä varsinkin maaseudun yritystoiminnalle ja edistää jälleenrakentamista. Samalla lähennettäisiin toisiinsa eri
kansalaisryhmiä ja -luokkia ja pystyttäisiin ajamaan seuran päämääriä.
AKS sai monilta suunnilta toivomuksia vapaaehtoisen työn ohjaamisen
aloittamisesta. Esityksiä tehtiin seuran lisäksi sen ennen talvisotaa perustamalle mielialantarkkailujärjestölle, Maan Turvalle. Koska Maan
Turva oli käytännössä lopettanut toimintansa, ryhdyttiin asiaa pohtimaan emäseurassa.
AKS:n mielestä työavulla oli vallinneessa tilanteessa erityisen suuri
sosiaalinen ja taloudellinen merkitys, sillä rahalla ei materiaalipulan aikana voitu kaikkea hankkia. Eikä kaikilla auttamishaluisilla ollut mahdollisuutta lahjoittaa rahaa. Kun jokaiselle kansalaiselle – asemasta, iästä ja sukupuolesta riippumatta – varattiin mahdollisuus suorittaa oma
työosuutensa, talkoot olivat seuran mielestä omiaan herättämään kansassa ripeyttä ja tulevaisuudenuskoa, kohdistamaan kaikkien kansalaisten huomion rakentavaan työhön ja syventämään tuntoa siitä, että itse
kukin on yhteisessä työssä tarpeen ja välttämätön. AKS:n yleispropagandan tehtäväksi asetettiinkin yleisen yritteliäisyyden elvyttäminen,
talkoopäivien ja työnjuhlien järjestäminen ja yleisen avuliaisuuden ja
palveluhalun tehostaminen.16 Siten aiemmin työpalveluaatteen lanseeraamiseksi käytetyt lauseet muutettiin lähes sellaisinaan talkootoiminnan edistämiseksi.
Elokuun puolivälissä 1940 diplomi-insinööri Kauko Leiponen valmisteli AKS:lle muistion nimeltä Suomen Talkoot. Siinä ehdotettiin samannimisen yhdistyksen perustamista talkootoiminnan keskuselimeksi. Esitystä pohdittiin ensin seuran johdossa, jossa sitä pidettiin erinomaisena suunnattaessa ihmisten ajatuksia rakentavaan työhön isän-
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maan parhaaksi. Niinpä valittiin erillinen toimikunta suunnittelemaan
aloitteen käytännön toteuttamista. Samaan aikaan neuvoteltiin valtiovallan sekä eräiden ammattijärjestöjen ja elokuun alussa 1940 perustetun Suomen Aseveljien Liiton (SAL) kanssa käytännön toteuttamismahdollisuuksista. Ajatusta kannatettiin joka suunnalla. Suomen
Huolto lupautui tukemaan uutta keskuselintä taloudellisesti. AKS:n
aloitteesta järjestettiin Suomen Talkoot ry:n perustava kokous Helsingissä 30.9.1940. Hanketta tuki kaikkiaan nelisenkymmentä maataloudellista, sosiaalista ja aatteellista valtakunnallista järjestöä. Perustamiskirjan allekirjoittivat AKS, Pellervo-Seura ja SAL.17 Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kauko Leiponen.
Suomen Talkoot ry:n säännöissä ilmoitettiin yhdistyksen tarkoitukseksi vapaaehtoisen työavun – talkootoiminnan – yleistäminen ja ohjaaminen. Toiminta piti keskittää varsinkin karjalaisten ja pika-asutuksen johdosta suurtiloilta muuttamaan joutuneen heikkovaraisen maatalousväen sekä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden talvisodan sotilaiden ja invalidien sekä kaatuneiden ja reserviläisten perheiden hyväksi. Yhdistys opasti talkooavun ja työnjuhlien järjestämisessä sekä toimi
yleensä avuliaisuuden ja palveluhalun tehostamiseksi toimeenpanemalla esitelmätilaisuuksia ja julkaisemalla asiaa käsitteleviä kirjoituksia.
Sosiaalinen työ oli merkittävä osa myös Saksan työpalvelua. Etenkin
naisten työpalveluun kuului kiinteänä osana niin sanottu sisäpalvelu,
joka tarkoitti lähinnä piikomista vähävaraisten perheiden luona.18
Yhdistykselle ei perustettu uutta organisaatiota, vaan Suomen Talkoisiin liittyneiden järjestöjen, liittojen ja yhdistysten ala- ja paikallisyhdistysten jäsenten sekä muiden asianharrastajien toivottiin muodostavan joka pitäjään oman talkootoimikunnan. Lisäksi yhdistys asetti eri
puolille maata pitäjittäin asiamiehiä. AKS:n jäsenille oli alkuvaiheessa
varattu keskeinen asema toiminnan käynnistämiseksi. Omilla paikkakunnillaan he voivat auttaa asiaa jo sillä, että ottivat yhteyden pitäjänsä
järjestöjen johtomiehiin talkootoiminnan alullepanemiseksi ja innostuksen herättämiseksi. Jäsenet velvoitettiin henkilökohtaisesti osallistumaan töihin sitten, kun ne oli saatu käyntiin.
Vahvimmin Suomen Talkoot tukeutui vain paria kuukautta aiemmin perustettuun SAL:iin. Siellä, missä aseveliliiton paikallisyhdistys
oli jo perustettu tai perusteilla, se kantoi pitäjän yhteistoiminnan ja talkootoiminnan perustamisvastuun. Muualla toivottiin pitäjäläisten
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oma-aloitteisuutta Suomen Talkoiden pitäjiin järjestämien asiamiesten
avulla. Sotilaskoulutuksen jäädessä talvisodan jälkeen taustalle myös
suojeluskunnille avautui uusi toimintasarka tärkeänä talkoo- ja keräysorganisaationa. Vaikka suojeluskunnat eivät järjestönä osallistuneet
toimintaan, sen jäsenet olivat aktiivisesti mukana.
Talkootoimikuntien avulla koottiin pitäjittäin kaikki auttamishaluiset yhteistyöhön. Työ oli pääsääntöisesti tarkoitus suorittaa pitäjittäin
omin työjohdoin ja työvälinein siinä laajuudessa ja niissä muodoissa
kuin paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet määräsivät. Paikallinen talkootoimikunta valitsi itselleen talkoopäällikön ja sihteerin sekä laati
työsuunnitelman käyttäen asiantuntijoinaan pitäjän pika-asutustoimikuntaa, ammatillisten paikallisyhdistysten jäseniä, konsultteja, neuvojia ja huoltoviranomaisia. Talkootoimikunta arvioi suoritettavien töiden tarkoituksenmukaisuuden ja kiireellisyyden huomioon ottaen kipeimmin apua kaipaavat ensisijaisina autettavina. Tehtäviin kuului
myös työajan ja -paikan määrääminen asianomaisten toivomuksia
noudattaen. Paikallisesta valistustoiminnasta talkootoimikunta huolehti järjestämällä muun muassa talkoojuhlia, esitelmätilaisuuksia sekä
kirjoituksia maakuntalehtiin. Toiminnan onnistumiseksi toivottiin pitäjien talkootoimikuntien ja maaseutulehdistön yhteistyötä. Työ oli
palkatonta.
Organisaation huipulla toimi Helsingissä Talkootoimisto, joka suoritti yleistä valistustoimintaa radiossa ja lehdistössä sekä antoi yleisohjeita, neuvoja ja valistusaineistoa talkootoiminnan edistämiseksi ja
opastamiseksi. Paikallinen toimikunta oli materiaalin saamiseksi tiiviissä yhteydessä Talkootoimistoon. Sinne se myös lähetti vähintään kerran
kuukaudessa suppeat ilmoitukset suoritettujen töiden ja talkoopäivien
lukumäärästä, työn laadusta sekä muista esille tulleista seikoista keskuselimen suorittamaa tarkkailua ja yleispropagandaa varten.19
Kuten edeltä käy ilmi, omanlainen vastaavuutensa paikallisille talkootoimikunnille on löydettävissä AKS:n kaipaamista työleireistä. Toimikuntia ei toki muodostettu sotilaallisesti, mutta niiden toimintamuoto oli osin samanlainen kuin työleireillä, sijoitettiinhan talkoolaiset aina hetkeksi kerrallaan tiettyyn työkohteeseen. Kyse oli talkoiden
perinteisestä toimintamuodosta, jonka AKS osasi ottaa omien tavoitteidensa tueksi.
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Talkootoiminnan muodot

Talkoisiin ryhtyminen sai julkisuudessa erittäin myötämielisen ja toimintaan kannustavan vastaanoton. Aluksi yhdistys keskittyi enimmäkseen valistukseen ja tiedotukseen talkooajatuksen tunnetuksi tekemiseksi ja innostuksen kasvattamiseksi sekä talkootoimikuntien perustamiseksi pitäjiin. Myös ulkomaiselle sanomalehdistölle toimitettiin aineistoa. Valistuksella oli ilmeisen herättävä vaikutus koko maassa, sillä
talkooinnostus kasvoi ja laajeni nopeasti. Työpalveluaatteelle ei vastaavaa nostetta ollut syntynyt.
Täysin pyyteetöntä ei AKS:nkään toiminta ollut, sillä kuten se kiertokirjeessään totesi, oli »’Suomen Talkoot’ merkittävä koe siinäkin mielessä, että niillä – samoin kuin kesän 1939 vapaaehtoisilla linnoitustöillä – kootaan kokemuksia, jotka tulevat olemaan korvaamattoman arvokkaita silloin, kun aika on kypsä yleisen työpalvelun säätämiselle
meidänkin maassamme». Talkootoiminnalla ajettiin siis samalla seuran
omia päämääriä.20 Kansa oli saatava käytännön toiminnassa itse kannattamaan työpalveluaatetta.
Tässä mielessä talkootoiminta suunnattiin Keski-Euroopasta saatujen esikuvien mukaisesti lähinnä maaseudulle ja pellonraivaukseen.
Tarkoituksena oli osaltaan nostaa maaseudun ja maatalouden arvostusta. Työhön ei ryhdytty sattumanvaraisesti, vaan ensin talkootoimikunta
kartoitti alueensa huono-osaisia SAL:n paikallisyhdistysten kyläasiamiesten avustamina. Kartoituksen perusteella laadittiin työsuunnitelma, jossa kipeimmin apua tarvitsevat olivat etusijalla. Työt suunniteltiin ja järjestettiin huolellisesti hyödyn maksimoimiseksi ja niistä tiedotettiin paikkakunnalla ajoissa. Itse talkoista otettiin valokuvia, joita voitiin käyttää valistustyössä. Kuvat lähetettiin myös Helsinkiin Talkootoimistoon, joka käytti niitä maanlaajuisesti. Työn vastapainoksi oli järjestettävä erilaisia huvitilaisuuksia innostuksen kasvattamiseksi.21 Lehtikirjoitusten ohella radiossa kuultiin syksyllä 1940 monia talkooaiheisia
juttuja. Lisäksi aiheesta tehtiin kaksi lyhytelokuvaa.
Alkujärjestelyn valmistuttua työt käynnistyivät ripeästi. Ensimmäiset
yhdistyksen organisoimat talkoot järjestettiin lokakuun puolivälissä
Nurmijärvellä erään huonossa taloudellisessa asemassa olleen pienviljelijän tilalla, jonka pellot kunnostettiin suurella joukolla yhden päivän
aikana. Vastaavasti Aitolahdella 200 paikkakuntalaista kokoontui aamu-
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varhaisella työkaluineen uudisraivausmaalle alueelle, johon tuli 150
hehtaaria käsittävä karjalaiskylä. Aitolahtelaisten raivaushanke oli suurisuuntainen yritys ratkaista pitäjän kohdalta siirtoväen maantarpeen
tyydyttäminen ja saada samalla uutta viljelysmaata pika-asutukselle.
Aitolahden talkoita oli seuraamassa viitisentoista ulkomaista sanomalehtimiestä.
Marraskuuhun 1940 mennessä oli järjestetty useita talkootilaisuuksia
eri puolilla maata. Ensimmäisenä syksynä kyseeseen tulivat lähinnä erilaiset raivaustehtävät, kuten teiden teko, ojankaivu, uudisraivaus, paikoin myös halkojen hakkuu, perustusten valaminen ja osin varsinaiset
rakennustyöt. Naiset saattoivat keskittyä esimerkiksi kotien sisustustekstiilien valmistukseen ja leivontaan. Periaatteena oli, että jokainen
talkoisiin osallistuva vastasi itse omasta huollostaan ja omista välineistään.22 Talvella odottivat muun muassa polttopuu- ja hirsitalkoot. Tahtia oli tarkoitus kiihdyttää keväällä. Tähän liittyen Suomen Heimo käynnisti propagandakampanjan toiminnan tueksi. Talkootoiminnassa katseet suunnattiin keväällä luonnollisesti maanmuokkaukseen ja viljelyyn.
Toukokuussa 1941 julkaistuissa Suomen Talkoiden ohjeissa pidettiin
elintarviketuotantoa ja sen turvaamista kansalaisten keskeisimpänä
tehtävänä. Siksi piti erityisesti auttaa siirtolaisia heidän uuden tilansa
viljelemisessä kevään peltotöissä. Talkoilla oli huolehdittava siitä, että
kaatuneiden perheiden, sotainvalidien ja aseveljien kevättyöt saatiin
valmiiksi ajoissa. Suomen Talkoot kehotti myös maatalousjärjestöjä ottamaan osaa talkoisiin kevättöiden valmistumiseksi. Niin ikään nuoriso
oli saatava mukaan talkootoimintaan mahdollisimman laajoin joukoin.
Kevätmuokkauksen jälkeen kohteeksi suositeltiin siirtoväen auttamista
muun muassa rakennustöissä.23
Kaiken kaikkiaan kevään 1941 lopussa saldo oli hyvä. Erilaisia talkoita oli pidetty tuhansia. Useimmat niistä olivat päivän mittaisia rypistyksiä, mutta pisimmillään ne kestivät viikon. Talkootöihin osallistui yli
50 000 henkeä. Tehdyn päivätyön arvoksi laskettiin keskimäärin 40
markkaa. Kun kukin talkootyöläinen oli mukana kahdesta kolmeen
päivään, nousi suoritetun työn arvo neljästä kuuteen miljoonaan
markkaan. Siirtoväen tarpeisiin kuljetettiin noin 100 000 hirttä, minkä
lisäksi lahjoituksina saatiin noin 15 000 hirttä sekä muita rakennustarpeita, joiden yhteinen arvo oli noin kaksi miljoonaa markkaa. Lahjapalstoja aseveljille kertyi noin tuhat, niiden arvo voitiin laskea noin 15
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miljoonaksi markaksi. Polttopuita oli talkoilla ajettu kokoon useita tuhansia kuutioita.24
Kesään 1941 mennessä talkoo-organisaatio oli luotu koko maahan
lukuun ottamatta joitakin Turun ja Porin sekä Vaasan läänin saaristokuntia, Ahvenanmaata ja muutamaa Pohjois-Suomen harvaan asuttua
kuntaa. Keväästä lähtien talkoita tehtiin muidenkin kuin vain siirtoväen
auttamiseksi, joskin se edelleen oli ylivoimaisesti tärkein kohde. Vielä
kesäkuussa liikekannallepanon alettua yhdistys tähdensi kiertokirjeessään talkootoiminnan ylläpitämistä kaikissa oloissa. Asepalvelukseen
kutsutut henkilöt kehotettiin korvaamaan toisilla.25 Käytännössä Suomen Talkoiden toiminta kuitenkin päättyi jatkosodan puhkeamiseen.
Suurimman vastuun toiminnan järjestämisestä oli kantanut AKS:n
pyynnöstä SAL. Liitto esimerkiksi suunnitteli yhdessä talkoiden kanssa
ne työt, joiden kautta aseveljet parhaiten voivat olla mukana tasoittamassa sodan jälkiä. Maaliskuussa SAL jopa velvoitti aseveliyhdistykset
huolehtimaan siitä, että kullekin paikkakunnalle perustettiin oma talkoo-organisaatio. Talven ja kevään mittaan Suomen Talkoot pyrki entistä selvemmin antamaan vetovastuun toiminnasta aseveliliitolle. Yhteys näkyi myös siinä, että Suomen Talkoiden toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet osallistuivat säännöllisesti aseveliliiton neuvottelupäiville ja
piirikokouksiin.26

Raivausleirit

Omana talkootyön ja samalla työpalvelun haaraumanaan voidaan pitää
Suomen Talkoiden, tai oikeammin AKS:n, keväällä 1941 ehdottamia
raivausleirejä. Niiden tarkoitus oli auttaa siirtoväkeä uudisraivauksessa.
Huhtikuussa 1941 yhdessä SAL:n kanssa valtioneuvostolle tehty esitys
lähenteli pitkälti sitä, mitä AKS alun perin oli työpalveluaatteellaan tarkoittanut. Tavoitteena oli työllistää ihmisiä kesäkuukausiksi.
Esitys sisälsi kaksi vaihtoehtoa, joista laajempi käsitti 10 000 miehen
jatkuvan työssäolon eli noin miljoona työpäivää ja suppeampi vastaavasti 400 000 työpäivää. Ensimmäisen esityksen mukaisesti arvioiden
leirien työsaavutus olisi noin 7 000–10 000 hehtaarin kuivatus- ja raivausala ja jälkimmäisen noin 2 700–3 800 hehtaaria. Kaikkiaan suunniteltiin käynnistettäväksi noin 20 leiriä ja niille uskottiin osallistuvan
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40 000–50 000 ihmistä. Leirien järjestely ja työn suorittaminen pyrittiin
järjestämään samanlaiseksi kuin kesän 1939 Kannaksen vapaaehtoisilla
linnoitustyömailla eli niin sanotun lapiojääkäri-toiminnan mukaisesti.
AKS:n hallitus velvoitti jokaisen jäsenen osallistumaan toimintaan. Tavoitteena oli raivata kaikkiaan 70 000 hehtaaria peltoa Moskovan rauhassa menetettyjen sarkojen korvaamiseksi. Valtiovalta päätyi kannattamaan raivausleirejä, sillä niitä pidettiin välttämättöminä ja taloudellisesti kannattavina. Lisäksi leirien aatteellinen pohja ja niiden yhteistuntoa kasvattava merkitys arvioitiin maan hallituksessa korkeaksi.27
Ylioppilaslehti julkaisi raivausleireistä useita myönteisiä kirjoituksia
kevään 1941 mittaan. Teksteissä niitä verrattiin tietoisesti Kannaksen
linnoittamiseen, ja käytännön työponnistelujen yhteisen päämäärän
eteen todettiin yhdistävän kansaa paremmin kuin mitkään teoreettiset
todistelut tai propaganda. Erityisesti ylioppilasnuorison ja muun samanikäisen nuorison suhteiden terveelle kehitykselle yhteinen ruumiillinen työ ja ponnistelu samoissa oloissa oli korvaamattoman arvokas
tekijä. Sen osan kesälomasta, joka käytettiin näillä leireillä, katsottiin
jopa tulevan suorastaan ylioppilaiden omaksi hyväksi, ahkera työ kun
vahvisti kehoa ja mieltä. Eräiden kirjoitusten mukaan työleirijärjestelmää oli aiheellista ryhtyä Suomessakin harkitsemaan opiskelevalle
nuorisolle vakinaiseksi järjestelmäksi.
Myös Helsingin yliopiston rehtori Kaarlo Linkola kantoi kortensa
kekoon kehottamalla opiskelijoita Ylioppilaslehdessä osallistumaan suurella joukolla raivausleireille. Ylioppilaiden työ oli »ikään kuin kunniantekoa kaikkien niiden muistolle, joiden uudisviljelytahto on luonut
edellytykset henkisenkin kulttuurimme valtavalle kehitykselle». Ylioppilaslehden numero 7B/1941 oli omistettu kokonaan raivausleiritoiminnalle.28
Leirien pystytys aloitettiin 25. toukokuuta ja ne olivat valmiit kesäkuun alussa. Raivausleiriorganisaation varsinaisen rungon muodosti
SAL jäsenyhdistyksineen ja piireineen kiinteässä yhteistyössä suojeluskuntien kanssa. Piirisihteerit ja jäsenyhdistykset hoitivat paikallisen
värväyksen ja propagandan, suojeluskunnat taas kokosivat ilmoittautumiset, hoitivat jaon eri leireille ja vastasivat kuljetuksista. Kannaksen
vapaaehtoisten linnoitustöiden tavoin lotat vastasivat muonituksesta.
Raivausleiritoiminnan keskusjohtoon kuului useita AKS:n jäseniä.
Värväyksen hoiti kokonaisuudessaan Raivausleiritoimisto, mutta
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opiskelevan nuorison osalta käytännölliset toimenpiteet siirtyivät Ylioppilaiden Raivausleiritoimikunnalle, jonka kutsui koolle AKS. Paikallinen raivausleiritoimikunta huolehti asian propagoimisesta paikkakunnalla sekä välitti ilmoittautumisia paikalliselle suojeluskunnalle, joka huolehti niiden toimittamisesta edelleen. Ylioppilaat muodostivat
siis raivausleiritoimikunnan organisaatiossa oman linjansa, joka täydensi asevelijärjestön ja suojeluskuntalaitoksen muodostaman organisaation runkoa.29
Leirejä perustettiin kesäkuun alussa paikkakunnille, joille oli pikaasutuslain perusteella tai vapaaehtoisella maan luovutuksella muodostettu isompia siirtoväen asutusalueita. Työmaat olivat eräänlaisia vapaaehtoisen työpalvelun kokeiluleirejä. Käytännön raivausleiritoiminnassa paikallisten suojeluskuntien ja suojeluskuntalaisten panos oli
merkittävä. Tosin kannattaa huomata, että suuri osa ylioppilaistakin oli
suojeluskuntien jäseniä. Suurimmaksi osaksi leirien johtajiksi otetuilla
oli kokemusta niin suojeluskunnasta kuin talvisodastakin. Innostus
työntekoon oli suuri, mihin vaikutti asevelihenkinen auttamishalu. Leirien johtajien valistusohjeissa toimintaa luonnehdittiinkin kansalaiskasvatukseksi. Valistustyön päämääränä oli kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisia kysymyksiä ja työn arvostusta kohtaan. Samalla
sen piti lujittaa maanpuolustushenkeä. Käytännössä myös raivausleiritoiminta siirtyi AKS:ltä SAL:n ja Suojeluskuntajärjestön harteille. Osoituksena tästä leireille alettiin jopa perustaa aseveliyhdistyksiä.30 Tästä
huolimatta leiritoiminta kuvasi varsin erinomaisesti keskieurooppalaisten esikuvien mukaista työpalveluaatetta.
Lupaavasti alkanut toiminta päättyi lähestulkoon alkuunsa, kun 16.
kesäkuuta alkaen uusi liikekannallepano vei valtaosan leiriläisistä muihin tehtäviin. Sodan alettua raivausleirit purettiin ja niillä käytetty välineistö lahjoitettiin armeijan yksiköille.31

Ideologisia yhteyksiä Saksaan

Maaseudun ja maaseutupolitiikan korostaminen Suomen Talkoiden
toiminnassa näyttää saaneen vaikutteita kansallissosialistisessa Saksassa
vallalla olleesta Blut und Boden -ideologiasta. Välirauhan aikana monet Saksasta tulleet mallit ja esikuvat kiehtoivat suomalaisia ylipäänsä,

262

T O M I M E R TA N E N

Sivu262

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:07

sillä Kolmatta valtakuntaa pidettiin ainoana Suomen auttajana. AKS oli
omaksunut vaikutteita kansallissosialismista jo 1930-luvulla, vaikka
seura ei missään vaiheessa itse aatetta kannattanutkaan. Silti Suomeen
kaavailtu työpalvelu oli kopio saksalaisesta mallista, osin myös sen aatteellisesta taustasta. Toisaalta linja toimi myös toiseen suuntaan, sillä
esimerkiksi suomalaiskansallinen kirjallisuus sekä kuvataide menestyivät erinomaisen hyvin kansallissosialistisessa Saksassa – ne miellettiin
Blut und Boden -ideologian mukaisiksi.
Blut und Boden -ideologian oli kehitellyt Kolmannen valtakunnan
maatalousministeri, agronomi Richard Walther Darré. Hän yhdisti
kansallissosialistien ristiriitaiset sivilisaation, kaupungistumisen, kapitalismin ja liberalismin vastaiset näkökulmat vahvaan, myyttiseen käsitykseen maaseudun elähdyttävästä voimasta. Synteesin tuloksena luonnon kanssa harmoniassa elävästä maaseutukulttuurista tuli yksi kansallissosialismin aatteellisista kivijaloista. Saksan kansa edusti sen maaperästä nousevaa orgaanista kulttuuria, ei kaupunkien hengetöntä ja materialisoitunutta sivilisaatiota muun Euroopan tavoin.
Maatalousministerinä Darré otti ensimmäisenä käyttöön iskulauseen »Blut und Boden», veri ja maaperä. Sanonnalla tarkoitettiin saksalaisten erityistä sidettä kotiseutuunsa veren (rotu) ja maaperän (maaseudun ja luonnon) kautta. Darré edusti arjalaisen maaseudun mystifioinnin äärikansallista perinnettä. Yhdistelemällä erilaisia rodullisia ja
etnologisia lähtökohtia Darré selitti Saksan kansan uuden kukoistuksen olevan riippuvainen maanviljelystä ja sen arvostamisesta. Tätä hän
piti myös valtakunnan menneiden aikojen menestyksen perustana.32
Hitlerin Saksassa talonpoikien asemaa korostettiin vuosina 1933–
1937 järjestetyillä valtakunnallisilla sadonkorjuujuhlilla, joilla talonpoikia ylistettiin kansakunnan selkärankana. Samalla talonpoikaisuus yhdistettiin sotilaallisuuteen, sillä talonpoikien katsottiin tuottavan resursseja armeijan tarpeisiin, toisin sanoen tuottavan hyviä sotilaita ja heille
ravintoa. Ja toimihan maamies Saksan sydämen, maaseudun, suojelijana.33 Määritellessään Saksan kansan keskiöön työteliään, uhrautuvan ja
reippaan ihmisen Blut und Boden sulki luonnollisesti ulkopuolelle kaikki muut: laiskat, heikot, rammat, passiiviset ja isänmaanpetturit.
Tällä ideologisella pohjalla toimi myös Saksan työpalvelu. Fyysisen
voiman lisäämisen ohella sen tavoitteisiin kuuluivat nimenomaisesti
maaseudulla alkutuotannossa tehtävät työsuoritukset. Näin Saksan
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nuoriso piti totuttaa maaseudun ja työnteon arvostamiseen. Koska
»pohjoisen rodun» ja kansan tervein osa syntyi kansallissosialistien
mielestä maaseudulla, teki ideologian mukainen ihanneihminen ruumiillista työtä alkutuotannossa.34
Tässä mielessä AKS oli omaksunut työpalveluaatteensa lähtökohdaksi samanlaisia näkemyksiä. Periaatteessa päämäärät olivat molemmilla suunnilla samat, joskaan AKS:n propagandassa ei missään vaiheessa ollut mukana rotukysymykseen liittyvää motiivia. Sen sijaan talonpojan ja maanviljelyn aseman korostaminen oli varsin keskeistä. Silti puhtaasti Blut und Boden -ideologian mukaisesta toiminnasta ei ollut kyse, sillä talkootoiminnan keskeisenä motiivina säilyi koko ajan vähävaraisten auttaminen, minkä lisäksi suomalaiskansallinen talkootoiminta oli jo perinteisistä lähtökohdistaan korostanut maaseudun asemaa. Maaseutu nousi luonnollisesti esille senkin vuoksi, että siirtoväen
asuttaminen oli suoritettava pääasiassa maaseudulla.
Selvemmin AKS:n työpalveluaatteen liitti kansallissosialismiin sekä
Blut und Boden -ideologiaan Kolmannessa valtakunnassa omaksuttu
kansayhteisö-käsite. Kansallissosialistit vieroksuivat moderniin maailmaan kuuluvaa avoimuutta, yksilöllisyyttä, epävarmuutta ja erilaisuutta. Heidän tavoitteenaan oli nostaa Saksa uuteen kukoistukseen ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä alennustilasta, minkä uskottiin olevan mahdollista ainoastaan yhtenäisen kansan avulla. Päämääränä oli
sisäisesti eheä kansallinen yhteisö (Volksgemeinschaft), jonka muodostaisi kansallissosialistisen ideologian mukaan »Saksan kansa». Hitlerin
Saksa rakentui monessa suhteessa kansanyhteisön ja uuden kansallisen
ideologian omaksuneen eliitin varaan.35
Saksalainen völkisch-ideologia, joka perustui siis agraariromanttiseen näkemykseen maaseudun turmeltumattomuudesta, sopi erinomaisesti myös maatalousvaltaiseen Suomeen, jossa vuonna 1939 lähes
60 prosenttia työllisestä työvoimasta sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Maaseutua piti kehittää, peltoa raivata ja samalla pyrkiä omavaraiseen talouteen.
Se, että AKS osin omaksui kansallissosialistisessa Saksassa propagoidun agraariajattelun, oli oikeastaan luonnollista. Seuran juuret löytyivät käytännössä 1800-luvun fennomaniasta, jossa kuvastui kirkon ja
vauraimman talonpoikaiston vastenmielisyys ja pelko teollistumista
kohtaan. Fennomaniassa oli vahvoja ja näkyviä kulttuurisesta perife-
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riasta kulttuurista keskustaa vastaan suunnattuja piirteitä: se muun
muassa puolusti agraarista elintapaa ja arvojärjestelmää teollistumisen
uhalta. Eräässä mielessä se oli kulttuurinen vastaus teollistumisen uhkaan. Toiset juuret olivat populistisessa talonpoikaisliikkeessä. Ne talonpoikaista kansaa koskeneet aatteet, joita suurtalonpoikaisto ja kirkko olivat edellisellä vuosisadalla vaalineet ja jotka olivat hyödyttäneet
maata viljelevän väestön ylintä kerrosta, elpyivät uudelleen ja entistä
radikaalimpina alkiolaisessa talonpoikaisuudessa. Sama ilmiö oli havaittavissa vaikkapa Saksan kansallissosialismissa.36

Suomen Talkoiden toiminnan päättyminen

Jatkosodan syttyminen vei maanpuolustuksen palvelukseen noin
660 000 työikäistä. Kotirintamalla vallitsi useilla aloilla paha työvoimapula, ei vähiten kansanhuollon kannalta ensiarvoisen tärkeässä maataloudessa. Työvoiman tarpeen tyydyttämiseksi väki oli saatava uudelleen liikkeelle, jotta vapaaehtoista työpanosta voitiin hyödyntää mahdollisimman tarkoin.
Vaikeuksiin toiminnassaan ajautunut Suomen Talkoot koetti kaikin
tavoin parantaa tilannetta. Syksyn 1941 talkoopropagandassaan se painotti, että mitä kauemmin sota jatkui ja mitä suurempia uhrauksia se
vaati, sitä suurempia ja pitkäaikaisempia ponnistuksia tarvittiin tuhojen ja menetysten korvaamiseen. Samalla oli estettävä sodan aiheuttama moraalin höltyminen. Tehokkaimmin vaikeuksia voitiin torjua
suuntaamalla kansalaisten huomio rakentavaan ja auttavaan työhön.
Ainakin osan tästä työstä piti tapahtua talkootoimintana, sillä sen nähtiin poistavan tehokkaasti esimerkiksi joutoajasta syntyneet häiriöt ja
ongelmat.37
Lokakuussa 1941 polkaistiin käyntiin uusi talkootoiminnan muoto
– Maanantaitalkoot. Vastuu kehittelystä oli tällä kertaa muilla kuin
Suomen Talkoilla, mutta se tuki ajatusta. Maanantaitalkoihin päädyttiin pohdittaessa keinoja, kuinka palkansaajat, joilla ei ollut mahdollisuuksia lahjoitusten tekoon, voisivat tukea sodasta kärsiviä. Maanantaitalkoilla oli haasteellinen motto: he verellä, me työllä. Ideana oli suorittaa keräys palkanmaksun yhteydessä: ne, jotka eivät olleet taistelemassa
kenttäarmeijassa, kamppailivat saman päämäärän edestä omassa työs-
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sään lohkaisemalla palkastaan määräosan sodasta kärsivien hyväksi.
Käytännössä palkan luovutus tapahtui siten, että työntekijät luovuttivat maanantain ensimmäisen tunnin palkan kolmen kuukauden ajalta
aseveljille käytettäväksi heidän harjoittamaansa huoltotyöhön. Muita
Suomen Talkoiden toiminnan jatkajia olivat muun muassa Paikallistalkoot, Nuorten Talkoot sekä naisten talkootoiminta.38
Koska Suomen Talkoiden käytännön toiminta oli pysähtynyt jatkosodan alkamiseen, alettiin syksyn 1941 edetessä neuvotella uuden talkootoiminnan keskusjohdon aikaansaamisesta. Oma syynsä oli myös
talkootoiminnan hajaantumisella usealle eri taholle. Järjestettyihin
neuvotteluihin osallistuivat Suomen Talkoiden ja SAL:n edustajat sekä
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain osastolla
työskennellyt kapteeni Pentti Kaitera.
Joulukuun 1941 puolivälissä järjestetyssä Suomen Talkoiden ylimääräisessä kokouksessa Kaitera esitti laajan selostuksen uusista suunnitelmista. Tarkoituksena oli, että tasavallan presidentti Risto Ryti ja sotamarsalkka Gustaf Mannerheim antaisivat suunnitelmalle tunnustuksensa julistaen talkootyön laajassa mielessä puolustustaistelun jatkoksi.
Käydyn keskustelun tuloksena hyväksyttiin ajatus Suomen Talkoiden
toiminnan lopettamisesta sekä tehdyn ehdotuksen mukaisen uuden
yhdistyksen, Suurtalkoot ry:n, perustamisesta.39
Suurtalkoot ry:n perustava kokous järjestettiin 4.1.1942. Sen tarkoituksena oli toimimalla kiinteässä yhteistyössä aseveliliiton piiriorganisaation kanssa saada mahdollisimman laajat kansalaispiirit mukaan vapaaehtoiseen, sodan aiheuttamien menetysten ja tuhojen lieventämistä
ja korjaamista tarkoittavaan avustus- ja rakennustyöhön, joka suoritettaisiin talkootoimintana. Uusi organisaatio toimi kokonaisuudessaan
SAL:n alaisuudessa.40 Perustamisensa jälkeen Suurtalkoot ry ryhtyi
harjoittamaan vastaavanlaista propagandaa kuin Suomen Talkootkin.
Esillä olivat niin uudisrakentaminen, pellonraivaus kuin tietyöt. Organisaatioon liittyivät useimmat eri aloilla toimineet talkooyhteisöt. Lähtökohdat Suurtalkoiden toiminnalle olivat aiempaa paremmat, sillä
mukana oli monia uusia ja merkittäviä tahoja, jotka eivät olleet osallistuneet Suomen Talkoiden toimintaan. Lotta-Svärd liittyi yhdistyksen
jäseneksi ja tukijoina mainittiin myös suojeluskuntajärjestö sekä SAK.
Suomen taloudellisen tilanteen kiristyessä annettiin toukokuussa
1942 uusi työvelvollisuuslaki, joka laajensi työvelvollisten määrää. Lain
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Joulukuussa 1941 tehtiin päätös Suomen Talkoiden toiminnan lopettamisesta ja
tammikuussa 1942 tilalle perustettiin uusi yhdistys, Suurtalkoot ry. Suurtalkoiden
hallitus vuonna 1942: edessä keskellä puheenjohtaja kenraaliluutnantti Edvard
Hanell. Kuva: Oy Amanita Ltd / Finlandia-Kuvan arkisto.
A December 1941 decision led to the winding down of Suomen Talkoot, which
was superseded in January 1942 by a new society called Suurtalkoot (»Great
Barn-raising»). The board of Suurtalkoot poses to the camera in 1942. Chairman,
Lieutenant General Edvard Hanell is forward center. Photo: Oy Amanita Ltd /
Finlandia-Kuva archives.

mukaan aktiivi-ikäisten lisäksi myös jokainen 15–17- ja 60–65-vuotias
oli velvollinen vastaanottamaan työmääräyksiä viranomaisilta. Työvelvollisuuden toimeenpanoa johti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, jonne perustettiin työvelvollisuusasiain toimikunta. Työvoiman hankkimista maanpuolustukseen puolestaan johti Kotijoukkojen
esikunta. Työvelvollinen oli tiukkojen määräysten alainen ja käytännössä hän menetti yksilöllisen vapautensa määrätä työvoimastaan, valita työpaikkansa ja työskentelypaikkakuntansa sekä päättää työsuhteensa kestosta.41 Velvollisuus läheni siten Keski-Euroopassa ennen sotaa
säädettyä työpalvelupakkoa.
Sota-aikana järjestettiin lisäksi nuoremmille lapsille omaa työleiritoimintaa. Niin sanottujen siirtopoikien leiritoiminnassa lähdettiin

S U O M E N TA L K O O T – A K S : L Ä I S E N T Y Ö PA LV E L U A AT T E E N I L M E N T Y M Ä

267

Sivu267

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:07

liikkeelle työttömyystorjunnasta. Siirtopoikien työpalveluleirien muututtua Poikien työpalveluksi huomiota kiinnitettiin enemmän kasvatuspuoleen. Siirtopoikaleiritoiminta alkoi syksyllä 1940. Toimintaa ylläpiti partioliike. Kaikkiaan siirtopoikien leireille osallistui noin 1 500
poikaa. Leirien tunnuslauseena oli »Työ, miehen kunnia», jolla oli vahva aatteellinen side saksalaiseen työpalveluun. Sen sijaan saksalaisvaikutus ei leireillä sinänsä näkynyt, vaikka toimintamuotoja oli sieltä lainattukin. Siirtopoikien leirit lakkautettiin kesän ja syksyn 1942 aikana
huoltovaikeuksien ja uuden työvelvollisuuslain voimaantulon myötä.
Vastaavasti tytöille perustettiin vuosina 1941–1945 Työtytöt-järjestö,
joka kokosi 17–25-vuotiaita nuoria naisia vapaaehtoisille työpalveluleireille puoleksi vuodeksi. Palvelu tähtäsi toisaalta yhteiskunnalliseen ja
kotitaloudelliseen kansalaiskasvatukseen, toisaalta käytännölliseen
kansalaispalveluun. Toimintaan osallistui kaikkiaan noin 1 500 tyttöä ja
sen toteutti Naisten Työvalmiusliitto.42
Talkoiden ja keräysten toimeenpanon painopiste siirtyi sodan pitkittyessä entistä selvemmin paikallisille suojeluskunnille, vaikka ylätason
ideointi ja tiedottaminen jäi edelleen SAL:lle ja Suurtalkoille. Kotijoukkojen esikunta määräsi vuonna 1942 piiriesikunnat nimeämään erityisen talkooyhdysupseerin, jolle suojelukuntien paikallispäälliköt raportoivat talkootuloksista. Talkoot olivat kaikille avoimia. Ne olivat sosiaalisia toimintoja, joiden toivottiin laajentavan suojeluskuntatyön pohjaa
ja tuovan uusia jäseniä yhä laajemmista kansalaispiireistä.
Suurtalkoot järjesti sotavuosina lukuisia tapahtumia pääpainon ollessa maa- ja metsätaloudessa, sillä peltotyöt oli saatava ajallaan tehdyiksi ja uhkaava polttopuupula torjutuksi. Talkoiden ohessa järjestettiin myös romu- yms. keräyksiä. Vuoden 1944 alussa Suurtalkoisiin
kuului 57 jäsenjärjestöä, jotka edustivat laajoja yhteiskuntapiirejä ja
maan kaikkia kansanluokkia. Suurtalkoot ry lopetti toimintansa vuoden 1948 lopussa. Tuolloin sen jäljellä olevat varat ja omaisuus luovutettiin Sotainvalidien Veljesliitolle.43

Talkoot suomalaisen työpalvelun ilmentäjinä

Talkootoiminnasta kasvoi Suomessa sotavuosina ennennäkemättömän
laaja vapaaehtoinen työliike. AKS:n aloitteesta syksyllä 1940 uuteen
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eloon virinneessä, kansallisesti omaperäisessä, talkootoiminnassa korostettiin työn vapaaehtoisuutta ja samalla sosiaalisen auttamistyön
luonnetta. Erityisesti talkoilla tähdennettiin pyrittävän tasaamaan sodan ankaria rasituksia ja suuntaamaan työapu sotien johdosta vaikeuksiin joutuneiden, aseveliperheiden ja karjalaisen siirtoväen hyväksi,
muita hädänalaisia unohtamatta.
Kyse ei talkoissa yleisesti ottaen ollut vain AKS:n ohjailemasta toiminnasta, sillä niitä järjestivät monet tahot. Käytännössä toiminta oli
sota-ajan oloissa välttämätöntä, sillä ilman talkoita ei maan talous olisi
yksinkertaisesti rasituksesta selvinnyt. Poikkeukselliset olot tarjosivat
AKS:lle mahdollisuuden ajaa omia tavoitteitaan. Kolmekymmentäluvulla seura pyrki lähentämään suomalaisia yleiseurooppalaiseen työpalveluaatteeseen liittämällä omat tavoitteensa osaksi voimakasta
maanpuolustuspropagandaa. Vaikka seuran tavoitteena oli myöhemmässä vaiheessa saada varsinainen työpalvelutoiminta aikaan myös
Suomessa, ei siihen pyritty suoraviivaisella propagandalla vaan taivuttelemalla suomalaiset aatteen taakse ideologiaan liittyneiden muiden
toimintamuotojen kautta. Siten AKS korosti 1930-luvun lopulla vapaaehtoisen työpalvelun sopivuutta erityisesti Kannaksen vapaaehtoisiin
linnoitustöihin. Hankkeesta muodostui näkyvä propagandavaltti työpalvelun saamiseksi Suomeen.
Talvisodan jälkeen seura taipui järjestämään työpalvelun perisuomalaisessa muodossa, talkootoimintana. Se tuotti erinomaisia tuloksia, ja
rahallisesti mitattuna sen merkitys oli puutetta kärsivässä maassa ensiarvoinen. Yleisten päämäärien – kansan yhtenäisyyden lisäämisen, joutilaisuuden poistamisen, sosiaalisen avustustyön – lisäksi AKS asetti talkootoiminnalle ideologisia päämääriä. Sen tarkoitus oli totuttaa suomalaiset perinteisen avustusmuodon kautta seuran ajaman työvelvollisuusperiaatteen toteuttamiseen. Lähtökohdat toiminnalle oli lainattu
kansallissosialistisesta Saksasta, josta työpalveluaatteen keskeiseksi
ideaksi noussut kansayhteisön korostuminen tuotiin myös Suomeen.
Tämä lähtökohta jäi lopulta talkootoiminnassa taka-alalle, sillä AKS
antoi vastuun toiminnan järjestämisestä ja organisoimisesta muille yhteisöille, erityisesti aseveliliitolle.
Silti välirauhan aikana aks-läisessä talkoopropagandassa ilmeni viitteitä kansallissosialistisen Saksan Blut und Boden -ideologiasta, joka
korosti yhteyttä maahan ja maaseutuun. AKS ei sinänsä omaksunut tä-
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tä ideologiaa, mutta otti siitä vaikutteita. Talkootoiminnassa korostettiin talonpoikaisuutta sekä nuorison aktivoimista, mutta ideologiaa ja
rotuoppia saksalaisittain siihen ei kuulunut. Maaseutua ja maalaiselämää kyllä tavallaan ihailtiin, muttei sitä asetettu jalustalle Saksan tavoin. Niinpä aiemmin voimakkaasti propagoitu työpalveluaate verhottiin välirauhan aikana vuosisataisiin talkooperinteisiin, työpalvelun
suomalaiseen muotoon. Käytännössä kyse oli samasta – mutta ideologisesti suomalaisille helpommin lähestyttävästä – asiasta.
Akateeminen Karjala-Seura ei sotavuosina ollut aiempien vuosikymmenten kaltainen ylioppilasliike sanan varsinaisessa merkityksessä,
vaan esille nousivat muut toimintamuodot. Muutos johtui käytännön
syistä, sillä ylioppilastoiminnalle entisessä muodossa ei sotavuosina ollut tilausta. Seuran saksalaissuuntaus oli sodan aikaan selvä, vaikkei se
ideologisesti ollut kansallissosialistinen.44
Suomalaisen työpalvelun todellisuus jäi käytännössä testaamatta, sillä jatkosota keskeytti kaiken. Raivausleirit olivat lähimpänä eri puolilla
Eurooppaa toteutettua työpalvelua. Ellei sota olisi katkaissut toimintaa,
olisi yleinen työpalvelu voinut syntyä Suomessa raivausleiri- ja talkootoiminnan kautta. Näkemystä tukee se, että eriasteista työpalvelua järjestettiin suomalaisnuorille sotavuosina. Myös vuonna 1942 säädetty
yleinen työvelvollisuuslaki oli saanut viitteitä työpalvelutoiminnasta.
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Suomen Talkoot – Manifestation of the
Labor Service Ideology of the Academic
Karelia Society
The concept of labor service evolved in various parts of Europe during
the first decades of the 20th century. A final push leading to its breakthrough came when people realized the magnitude of human and material losses inflicted on nations by World War I and faced the hordes of
unemployed created by the post-war depression. Nazi Germany was the
most formidable advocate of labor service, which became compulsory
in the country in June 1935. Labor service as organized by the Nazis
commonly took the form of working in the countryside and on farms
in the spirit of the Blut and Boden (»blood and soil») ideology that idealized rural living, and duties in support of national defense.
Even though official Finland showed no interest in labor service, the
ideology had supporters. The most active proponent from the mid1930s onward was the Akateeminen Karjala-Seura (Academic Karelia
Society, AKS). Many of its aims, including the promotion of labor service, were modeled from ideas adopted by Nazi Germany. The society
dreamed of molding the nation into a single unanimous entity around
the noble ideas of patriotism and the notion of the greatness of Finland. The unification of the nation was an inseparable part of this
scheme, and labor service was to be a medium for the attainment of
this goal.
The AKS did not aim at instituting compulsory labor service in Finland during the 1930s. Instead, the organization sought to prepare
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ground for its eventual implementation through various voluntary actions, of which contribution to the nation’s defense effort was believed
to prove the most successful. Labor service was put into action for the
first time in Finland in the summer of 1939 when a chain of field fortifications was built on the Karelian Isthmus under the umbrella of a
joint effort from the government, Civil Guards, and AKS. Even though
workers were volunteers, the endeavor met the criteria of labor service
as laid down in several countries since it supported national defense
and boosted patriotic zeal.
It is commonly understood that a desire to defend the nation by voluntary effort that manifested itself during the fortification project was
one of the underlying factors that lay the groundwork for the spirit of
the Winter War. Finnish university circles had traditionally been predominantly white in their political affiliation, but after the long debate
over the status of the Finnish and Swedish languages in universities had
subsided, AKS members turned their attention to new areas of interest.
Students who had participated in fortification work literally came into
contact with citizens from all walks of life. The project itself, along with
the »Make Our Border Safe» collection organized by the AKS to cover
its costs, were elements that contributed to the unwavering attitude
Finland assumed in the talks that preceded the Winter War.
After the Winter War, the AKS launched a major campaign to promote labor service and created an organizational structure for the implementation of the concept. The idea failed to secure sufficient backing so the AKS began, in the late summer of 1940, to advertise labor
service as a novel form of the ancient Finnish »barn-raising» method,
which it though would be easier to realize. The most significant practical application of the concept was the clearing of fields for increased
agricultural self-sufficiency. However, educational aims were built-in
even in this new approach. An important AKS objective was to promote devotion to duty – which meant that an individual’s duties surpassed his or her rights – that was seen as a powerful incentive for participation in labor service.
The AKS convened a meeting in Helsinki on September 30th, 1940.
Its purpose was to establish a society called Suomen Talkoot (»Barnraising Finland»). The project enjoyed support from around forty nationwide agricultural, social, and ideological organizations. The new
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society’s charter was signed by the AKS, the Pellervo Society (PellervoSeura), and the Association of Finnish Brothers in Arms (Suomen
Aseveljien Liitto, SAL).
The purpose of Suomen Talkoot, as laid down in the rules of the society, was to promote the notion of voluntary collective work and execute appropriate guidance. Primary target groups were to be people
who had been displaced from the ceded areas, farming families of
modest means who had been forced to leave large estates to accommodate the influx of Karelian refugees, Winter War soldiers in dire financial straits, families of casualties of war, and reservists. The society
helped coordinate collective work and organize labor festivals. On a
more general level, it promoted the concept of mutual aid and service
willingness through lectures and articles in newspapers and magazines.
No new organization was created for Suomen Talkoot. The intention
was that all organizations, associations, and societies and their members at the local level along with all those who were interested in advocating collective work would form a »barn-raising committee» in every
municipality. The society also put in place a countrywide network of
designated representatives to provide guidance. AKS members initially
held central positions in the project, and they were under the obligation of participating in any work in person as soon as it was started.
Essential support for Suomen Talkoot was provided by the organization of the SAL, which had been established only months earlier. Local
SAL branches, whether they were in place or were being put in place,
bore responsibility for launching and coordinating collective work on
the municipal level. Suomen Talkoot representatives were to assist people in getting things going in municipalities where SAL branches had
not yet been established.
With the cessation of the Winter War, Civil Guards had put military
training on the back burner, and could now turn their attention to the
novel task of organizing collections and common work. Civil Guard
members were active operatives in this task, although the organization
itself was not affiliated to Suomen Talkoot.
The AKS had at least some of their own interests in the matter, since
using Suomen Talkoot as a medium, the organization constantly attempted to promote its »labor service for all» idea. The most apparent
link between this AKS concept on the one hand and the Nazis and the
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Blut und Boden ideology on the other, was the community of people
notion adopted by Nazi Germany. Hitler’s Third Reich was essentially
built on pillars formed by this notion and the new elite that supported
a national ideology.
By the summer of 1941, an organization for Suomen Talkoot was in
place and covered the entire country with the exception of some archipelagic municipalities in Turku and the Pori and Vaasa provinces, the
Åland Islands, and a small number of thinly populated municipalities
in the north. From the spring onward, collective work was also undertaken for other purposes than to help the displaced population, even
though refugees remained by far the most important target group.
However, Suomen Talkoot terminated its projects after the outbreak
of the Continuation War so the success of the Finnish labor service
scheme under real conditions remained untested. General labor service
could have been implemented in Finland in the form of clearing camps
and collective work efforts had the operation not been halted by the
war.
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YRJÖ LEHTONEN
(s. 1967), yleisesikuntaeverstiluutnantti, Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotahistorian laitoksen pääopettaja sekä pitkäaikainen sotahistorian
harrastaja.

Sotahistoriaa neljän valtakunnan alueella
Suomen Sotahistoriallisen Seuran Keski-Euroopan matkalle 28.9.–
3.10.2011 osallistui 45 sotahistorian harrastajaa. Asiantuntevana matkaoppaana toimi eversti evp. Sampo Ahto. Käytännön järjestelyt toteutti Jouni Lehtimäki Vihdin Liikenne Oy:stä.
Keski-Eurooppa tarjoaa runsaasti nähtävää eri aikakausilta. Tällä
kertaa seurueemme perehtyi sotahistoriallisiin ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin peräti neljän valtion alueella Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Ranskassa. Ne olivat sopiva valikoima tunnettuja ja vähemmän tunnettuja kohteita. Hyllymetreittäin kirjoja on kirjoitettu
Arnhemin taisteluista syksyllä 1944, Eben Emaelin valtauksesta uhkarohkealla liitokonehyökkäyksellä vuonna 1940 ja Verdunin tulihelvetistä vuonna 1916. Arnhemin taisteluihin voi lisäksi tutustua ainakin kahdessa elokuvassa. Bastognen puolustustaistelut Ardenneilla talvella
1944–1945 ovat tulleet tutuksi viimeistään muutama vuosi sitten esitetyssä televisiosarjassa. Harva suomalainen asianharrastaja sen sijaan on
kuullut upeasti entisöidystä Hackenbergin linnoituksesta Maginotlinjalla, vuonna 1915 Vogeesien vaikeissa olosuhteissa käydyistä ankarista taisteluista tai preussilaisen ratsuväen rynnäköstä ranskalaisia vastaan Mars-la-Tourissa vuonna 1870. Oppaamme mieleenpainuvat esittelyt takasivat sen, että näiden dramaattisten tapahtumien kulku selvisi
kaikille eikä aika käynyt bussissakaan pitkäksi.
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Operaatio Market Garden epäonnistui Arnhemissa syksyllä 1944

Arnhemin kaupunki tunnetaan tapahtumista, jotka liittyvät operaatio
Market Gardeniin, syyskuussa 1944 tehtyyn toisen maailmansodan
suurimpaan maahanlaskuoperaatioon.
Liittoutuneet olivat Normandian taisteluiden jälkeen syksyllä 1944
edenneet Benelux-maihin sekä Ranskan ja Saksan rajalle saakka. Hyökkäyksen jatkamiseksi kohti Saksan sisäosia valittiin marsalkka Montgomeryn suunnitelma. Sen mukaan maahanlaskujoukot ottaisivat haltuunsa Alankomaiden suurimpia jokia ylittävät sillat. Tarkoituksena oli
varmistaa, että samanaikaisesti hyökkäävä brittiläinen 30. armeijakunta
pääsisi ylittämään etenemissuunnan poikki virtaavat suuret joet viivytyksettä. Brittiläisen 1. maahanlaskudivisioonan ja 1. erillisen puolalaisen maahanlaskuprikaatin tehtävänä oli vallata operaatioalueen pohjoisosassa Reinin sivuhaaran ylittävä Arnhemin maantiesilta ja kaupungin keskustan länsipuolella sijaitseva Oosterbeekin rautatiesilta.
Maajoukkojen tuli suunnitelman mukaan saavuttaa Arnhem operaation kolmantena tai neljäntenä päivänä. Saksalaisten vastarinnan ar-

Arnhemin maantiesillan pohjoispää. Kuva: Yrjö Lehtonen.
The northern end of the road bridge at Arnhem. Photo: Yrjö Lehtonen.
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vioitiin kokonaisuudessaan jäävän vähäiseksi. Olivathan he kärsineet
suunnattomia tappioita Normandiassa ja vetäytyessään Ranskasta.
Syyskuun 17. päivänä 1944 aloitettu operaatio alkoi pääosin suunnitelmien mukaisesti, ja päivänvalossa tehdyt maahanlaskut onnistuivat
vain vähäisin tappioin. Yhdysvaltalaiset maahanlaskujoukot saivat haltuunsa suurimman osan tavoitteistaan, eli neljä siltaa viidestä. Vain Sonissa puolustajat ehtivät räjäyttää sillan. Arnhemin eteläpuolella Nijmegenissä amerikkalaisen 82. maahanlaskudivisioonaan kuuluneen
rykmentin jatkohyökkäys ei kuitenkaan edennyt suunnitelmien mukaisesti ja 600 metriä pitkä maantiesilta jäi saksalaisten haltuun. Tämä takaisku tuli osaltaan sinetöimään brittidivisioonan kohtalon Arnhemissa. Brittidivisioonan voima ehtyi ennen avun saapumista.
Toinen ratkaiseva tekijä oli, että hyppykoneiden ja liitokoneiden
puutteen takia vain puolet divisioonasta pystyttiin kuljettamaan Hollantiin ensimmäisenä operaatiopäivänä. Varsinaiseen hyökkäykseen silloille pystyttiin näin ollen käyttämään vain puolet joukoista muiden sitoutuessa maahanlaskualueiden puolustukseen. Lisäjoukkoja saapui
seuraavina päivinä, mutta saksalaisten voima lisääntyi nopeammin.
Brittien vastoinkäymiset alkoivat pian onnistuneen maahanlaskun
jälkeen. Vastoin odotuksia hyökkääjät kohtasivat voimakkaita saksalaisjoukkoja. Saksalaisen II SS-panssariarmeijakunnan rippeet olivat hyökkäyksen alkaessa olleet Arnhemin alueella levossa ja valmistautumassa
siirtymään Saksaan täydennettäviksi. Ne olivat myös harjoitelleet maahanlaskun torjuntaa. Normandian taisteluissa kuluneet panssaridivisioonat olivat kuitenkin enää vain varjo entisestään. Kummassakin oli
jäljellä 2 500–3 000 miestä ja joitakin panssariajoneuvoja. Hyökkäyksen
alkaessa osa vähistä ajoneuvoista oli jo lähtövalmiina junassa. Maahanlaskuhyökkäys muutti suunnitelmat: 9. SS-panssaridivisioona »Hohenstaufen» sai tehtäväksi tuhota brittiläiset maahanlaskujoukot Arnhemin alueella ja 10. SS-panssaridivisioona »Frundsberg» lähti etelään
puolustamaan Nijmegeniä. Ratkaisu oli oikea, koska Frundsberg-divisioonan taisteluosastot ehtivät 18. syyskuuta Nijmegeniin ja torjuivat
amerikkalaisten hyökkäykset sillalle.
Tapahtumat etenivät nopeasti. Saksalaiset arvioivat aivan oikein, että
hyökkääjän tavoitteena oli siltojen valtaaminen. Hohenstaufen-divisioonan tiedustelupataljoona lähti ripeästi liikkeelle tiedustelemaan
Nijmegenin suuntaan ja ylitti Arnhemin maantiesillan. Pian sen jälkeen
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sillalle saapui nopeasti jalan edennyt 2. laskuvarjopataljoona, joka sai
sillan pohjoispään helposti haltuunsa. Jeepein liikkunut osasto ei milloinkaan saavuttanut siltaa, koska se joutui pian liikkeelle lähtönsä jälkeen saksalaisen SS-koulutuspataljoonan joukkojen väijytykseen. Rautatiesillan saksalaiset räjäyttivät brittien kärkijoukkojen saavuttua paikalle. Maantiesillan pohjoispään menetys oli epäselvässä tilanteessa jäänyt saksalaisilta huomaamatta, mutta nyt alkoivat muut Hohenstaufendivisioonasta muodostetut taisteluosastot ryhmittyä Arnhemin länsilaidalle. Niiden tehtävä oli estää brittien pääjoukkojen pääsy sillalle.
Maantiesillalla saksalaiset puolestaan kärsivät kovia tappioita. Nijmegenistä palaava 9. SS-tiedustelupataljoona joutui väijytykseen avoimella sillalla. Laskuvarjojääkärit onnistuivat torjumaan myös muut
hyökkäykset. Illan tullen kävi selväksi, että maantiesillan pohjoispää oli
lujasti laskuvarjojääkärien hallussa, vaikka muita tavoitteita ei ollut
pystytty saavuttamaan. Arnhemin laitamilla saksalaisten puolustus pystyi torjumaan kaikki hyökkäykset ja näin ollen 2. laskuvarjopataljoona
jäi saarroksiin. Maahanlaskualue eristettiin pian myös itä- ja pohjoispuolelta. Sinne haalittiin kaikenlaisia saatavissa olevia yksiköitä. Taisteluun joutuivat merivoimien jalkaväkiyksiköt, erilaiset koulutusyksiköt
ja työvelvolliset sekä myös hollantilainen SS-vartiopataljoona. Ne havaitsivat pian, että hyvin koulutetut britit olivat kovia ja taitavia vastustajia. Niinpä saksalaisten hyökkäykset Oosterbeekissä maahanlaskudivisioonan pääjoukkoa vastaan menestyivät vain kovin tappioin.
Seuraavien päivien aikana sillanpään hallinnasta käytiin kovia taisteluita. Saksalaiset tarvitsivat maantiesillan Nijmegenin suuntaan meneville huoltokuljetuksille. Nyt oli pakko turvautua epävarmaan ja haavoittuvaan lauttaukseen. Taistelun neljäntenä päivänä, 20. syyskuuta
1944, puolustajan tilanne Arnhemin sillalla oli käynyt toivottomaksi.
Saksalaisten tulitus tuotti jatkuvasti tappioita ja osia puolustusasemasta
oli menetetty. Erityistä huolta aiheutti, ettei lisääntyneiden saksalaispanssarivaunujen torjuntaan ollut enää käyttökelpoisia välineitä. Elintarvikkeet, lääkintämateriaali ja ampumatarvikkeet alkoivat käydä
huolestuttavan vähiin. Kaiken lisäksi divisioonan viestiyhteydet eivät
toimineet. Saksalaisten kanssa oli jopa solmittu kaksituntinen tulitauko
ja haavoittuneet oli luovutettu hoitoon ja sotavankeuteen. Edellisenä
päivänä oli divisioonan pääosien hyökkäys kohti siltaa lopullisesti epäonnistunut. Apua ei ollut odotettavissa etelästäkään, sillä 30. armeija-
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kunnan kärkijoukot olivat vielä Nijmegenin alueella. Brittien vastarinta
Arnhemin maantiesillan pohjoispäässä päättyi lopullisesti noin neljän
vuorokauden taisteluiden jälkeen. Divisioonan pääosat jatkoivat taistelua Oosterbeekin alueella vielä vajaan viikon siihen saakka, kun viimeiset jäljelle jääneet joukot vetäytyivät käskyn mukaisesti Reinin eteläpuolelle syyskuun 25.–26. päivien välisenä yönä. Turvaan pääsi noin
2 400 miestä loppujen kaatuessa tai joutuessa vangiksi.

Eben Emael ja Ardennit

Syyskuun 29. päivä valkeni aurinkoisena Maastrichtin kaupungissa,
jonne seurueemme oli majoittunut edellisenä iltana. Hotelli Beaumont’ssa nautittu herkullinen illallinen kruunasi mielenkiintoisen päivän ja uni maistui. Nyt oli kuitenkin aika nousta linja-autoon ja jatkaa
matkaa kohti Belgian itäosia ja Ardennien aluetta.
Päivän ensimmäinen tutustumiskohde oli legendaarinen Eben
Emaelin linnake. Se rakennettiin Belgian ja Hollannin rajalle vuosina
1932–1935 suojaamaan läheisiä kaupunkeja ja Albertin kanavan ylittäviä siltoja saksalaisten hyökkäykseltä.
Siltojen saaminen ehjänä haltuun oli edellytys länteen hyökkäävien
saksalaisjoukkojen nopealle etenemiselle vuonna 1940. Niinpä Hitlerin
aloitteesta oli loppuvuodesta 1939 käynnistetty valmistelut, jotka tähtäsivät Eben Emaelin ja Albertin kanavan ylittävien siltojen valtaamiseen
ilmasta tehdyllä hyökkäyksellä. Tämän takia oli perustettu kapteeni
Walter Kochin johtama erikoisosasto, johon kuului 424 miestä lentäjät
mukaan luettuina. Osastolla oli käytössä 42 liitokonetta. Eben Emaelin
linnoituksen valtauksessa olivat liitokoneet avainasemassa, sillä laskuvarjojääkärit eivät olisi pystyneet laskeutumaan yhtä tarkasti kohteisiinsa. Osasto Koch oli kuukausikaupalla harjoitellut ankarasti erityisesti räjähdysaineiden käsittelyä, ja sen olemassaolo oli ehdoton salaisuus. Osaston jäsenet olivat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen, jonka rikkomisesta oli luvassa kuolemanrangaistus.
Saksalaisten länteen suuntautuvan hyökkäyksen aattona, toukokuun
10. päivänä 1940, Albertin kanavaa puolustavan belgialaisen divisioonan komentaja suhtautui tilanteeseen luottavaisesti. Joukkojen oikea sivusta nojasi Eben Emaelin linnoitukseen, jonka aseistuksena oli kaksi
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120 mm:n ja 16 kpl 75 mm:n tykkiä vahvasti panssaroiduissa torneissa
ja bunkkereissa. Linnakkeen vahvuus oli 1 200 upseeria ja miestä, mutta erilaisten poissaolojen takia paikalla oli 650 miestä. Aikoinaan tuota
vahvasti aseistettua linnaketta pidettiin valloittamattomana. Toisin kuitenkin kävi. Eben Emaelin valtausta 10. toukokuuta 1940 pidetään yhtenä merkittävimmistä saavutuksista erikoisoperaatioiden historiassa.
Yliluutnantti Rudolf Witzigin johtama iskuosasto laskeutui Eben
Emaelin katolle 11 liitokoneella, joiden lastina oli 78 rynnäkköpioneeria ja kaksi ja puoli tonnia räjähdysaineita tykkitornien ja kasemattien
tuhoamiseen. Samaan aikaan hyökkäsivät Kochin muut osastot silloille.
Liitokoneet pääsivät laskeutumaan suoraan tykkitornien ja kasemattien
viereen, sillä maahanlaskujoukkojen muodostamaa uhkaa ei osattu
tuohon aikaan ottaa huomioon. Iskuosaston perusteellinen harjoittelu
takasi sen, että kaikki tärkeimmät kohteet oli tuhottu vain viidessätoista minuutissa. Toimintaa ei hidastanut edes se, että iskuosaston johtajan liitokone joutui laskeutumaan Saksan puolelle rajaa. Päättäväinen
Witzig pääsi perille vasta yli kaksi tuntia taistelun jälkeen. Belgialainen
varuskunta antautui seuraavana päivänä. Puolustajan tappiot olivat 25
ja saksalaisia kaatui kuusi. Belgialaisten puolustus Albertin kanavan
varrella kesti yhteensä vain kaksi vuorokautta, eikä neljä tai viisi päivää,
kuten Belgian ja liittoutuneiden sodanjohto oli toivonut.
Eben Emaelin uumenissa tehdyn, noin kahden tunnin opastetun
kierroksen aikana saimme perusteellisen esittelyn linnoituksen rakenteesta ja teknisistä yksityiskohdista. Myös saksalaisten ontelopanosten
räjähdysten jäljet olivat yhä näkyvissä. Linnakkeen uumenissa oli helppo ymmärtää, että puolustajilla ei voinut olla tietoa esimerkiksi siitä,
minkä kokoinen joukko oli yllättäen hyökännyt heidän kimppuunsa
10. toukokuuta 1940. Linnakkeen katolla kävimme katsomassa kohdetta hyökkääjän silmin. Valitettavasti oppaat eivät puhuneet englantia,
mutta matkaseurueen joukosta löytyneet tulkit pelastivat tilanteen. Kiitokset Pirjolle ja Jounille!

Ardenneilla käytiin kovia taisteluita talvella 1944–1945

Eben Emaelin jälkeen oli aika suunnata matka kohti Ardenneja. Belgialainen Bastognen kaupunki jäi sotahistoriaan nimenomaan talven
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1944 taisteluiden ansiosta. Saksalaisten Ardenneille tekemän vastahyökkäyksen tavoitteena oli vallata Antwerpen ja lyödä kiila brittiläisen
21. armeijaryhmän ja etelämpänä olevien amerikkalaisjoukkojen väliin.
Maasjoki ja sen sillat olivat välitavoitteena. Se oli myös Saksan viimeinen suuri hyökkäyssotatoimi toisen maailmansodan aikana. Puolentoista kuukauden aikana käydyissä taisteluissa saksalaiset menettivät
noin 100 000 miestä ja runsaasti korvaamatonta sotamateriaalia. Amerikkalaisten miestappiot olivat yhteensä lähes 80 000 miestä.
Saksalainen viides panssariarmeija menestyi joulukuun 16. päivänä
1944 alkaneessa hyökkäyksessä parhaiten. Sen joukot saartoivat joulun
alla Bastognen, joka oli tärkeä risteyskohta. Muualla etenemistä hidasti
amerikkalaisten sitkeä vastarinta. Myöskään Ardennien kapeat ja mutkaiset tiet ja talviset olosuhteet eivät suosineet suurten joukkojen käyttöä. Lopulta saksalaiset siirsivät koko hyökkäyksensä painopisteen viidennen panssariarmeijan alueelle, mutta eivät lisäjoukoista huolimatta
onnistuneet valtaamaan Bastognea eivätkä saavuttamaan Maasjokea.
Kaupungin puolustustaisteluissa kunnostautui erityisesti nimekäs
101. maahanlaskudivisioona. Historian aikakirjoihin on myös jäänyt
kenraali Anthony McAuliffen vastaus saksalaisten antautumisvaatimukseen: »Nuts!». Tänä päivänä kaupungin keskusaukion laidalta löytyy jopa ravintola »Le Nuts». Bastognen itäpuolella Mardassonissa sijaitseva muistomerkki kunnioittaa yli 76 000 kaatuneen, haavoittuneen
ja kadonneen amerikkalaisen sotilaan muistoa.
Kansallinen sotahistoriallinen museo Diekirchissä oli elämys. Museo
esittelee poikkeuksellisen havainnollisella tavalla eteläisten Ardennien
alueen sotatapahtumia Luxemburgissa vuosina 1944–1945. Myös maan
asevoimien lähihistoriaa esittelevä osasto oli mielenkiintoinen. Museon
erikoisuutena ovat lukuisat normaalikokoiset dioraamat, joissa käytetyt
alkuperäiset aseet, varusteet, univormut ja ajoneuvot loivat poikkeuksellisen realistisen vaikutelman. Esimerkiksi Saarjoen talviöisestä ylityksestä puuttuvat vain pureva pakkanen ja taistelukentän valo- ja
ääni-ilmiöt. Lisäksi museossa oli laaja kokoelma liittoutuneiden ja saksalaisten käyttämiä asepukuja, ajoneuvoja, aseita, viestivälineitä, pioneerivälineitä ja kaikkea muuta mahdollista varustusta. Mielenkiintoista nähtävää riittää useaksikin tunniksi.

284

YRJÖ LEHTONEN

Sivu284

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:07

Saarjoen ylitys talvella 1945. Dioraama Diekirchin museossa. Kuva: Yrjö Lehtonen.
Crossing of the Saar River, winter 1945. A diorama in the Diekirch Museum. Photo:
Yrjö Lehtonen.

Fort Douaumont oli Verdunin puolustuksen kulmakivi

Perjantaina tutustuimme yhteen sotahistorian kuuluisimmista taisteluista: Verdunin taisteluun. Kirjoittajan mielestä Verdun oli matkan
vaikuttavin kohde.
Fort Douaumont’n linnoitus, ranskalainen sotilashautausmaa sekä
erinomainen museo havainnollistivat vuoden 1916 tapahtumien mittasuhteet ja hinnan. Ranskalaiselle sotilashautausmaalle on haudattu
15 000 vainajaa. Ossuaarin holveihin oli taistelukentältä kerätty noin
130 000 tunnistamattoman saksalaisen ja ranskalaisen vainajan maalliset jäännökset. Ne olivat osin näkyvissä pienistä ikkunoista. Fort
Douaumont, Mort Homme, kukkula 304 ja Fort Vaux ovat nimiä, jotka
liittyvät Verdunin taistelun historiaan. Me tutustuimme tapahtumiin
yhdellä Verdunin alueen keskeisimmistä paikoista, Fort Douaumont’n
linnoituksella. Taisteluiden verisyys selvisi konkreettisella tavalla.
Varsinainen Verdunin taistelu alkoi 21. helmikuuta 1916 saksalaisten
suurhyökkäyksellä, jonka jälkeen taistelut raivosivat melkein vuoden
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Matkalla Verduniin. Matkaseurue André Maginot’n muistomerkillä. Kuva: Yrjö
Lehtonen.
On the road, direction Verdun. The group poses at the André Maginot memorial.
Photo: Yrjö Lehtonen.
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ajan vain 20 neliökilometrin laajuisella alueella. Ankarimmat taistelut
käytiin helmikuussa ja huhtikuussa.
Vuoden 1915 loppuun mennessä Saksa ei ollut pystynyt ratkaisevaan
läpimurtoon eikä asemasodaksi jähmettynyt tilanne tarjonnut näköpiirissä olevaa ratkaisua sodan voittamiseksi. Saksan yleisesikunnan päällikkö Erich von Falkenhayn päätti tehdä suurhyökkäyksen Verdunin
alueella pakottaakseen ranskalaiset kulutussotaan ja vuodattaakseen
»ranskalaisten veren kuiviin». Verdunin kaupungin valtaus ei ollut Falkenhaynin varsinaisena tavoitteena. Tuohon aikaan kaupunkia suojasi
Preussin ja Ranskan sodan jälkeen 1800-luvun lopulla rakennettu ja
modernisoitu linnoitusketju.
Fort Douaumont’n linnakkeen rakentaminen oli aloitettu jo vuonna
1885 osana »de Riviéres’n linjaa». Niin ikään Verdunin alueella sijaitseva Fort Vaux kuului samaan linnoitusketjuun. Korkealla kukkulalla sijaitseva Fort Douaumont oli myös modernisoitu ja vahvistettu useaan
otteeseen, viimeksi vain vuotta
ennen sodan syttymistä. Sen tykkitorneihin oli sijoitettu kuusi kilometriä kantava 155 mm:n tykki
sekä kaksi lyhytputkista 75 mm:n
tykkiä. Muissa torneissa oli konekivääreitä. Myös neljä tähystystornia oli vahvasti panssaroituja.
Tykkitornit edustivat ajan moderneinta tekniikkaa, ja niiden mekanismia käytettiin vähäisin
muutoksin Maginot-linjassa nelisenkymmentä vuotta myöhemmin. Vain hyvin järeän kranaatin
täysosuma saattoi vaientaa ne.
Toisin kuin Belgian suuret bunkkerit, Douaumont’n katon kerroksittainen rakenne kesti jopa
Douaumontin käytävät olivat pitkiä.
saksalaisten 420 mm:n kranaatKuva: Yrjö Lehtonen.
tien täysosumat.
Hallways inside Fort Douaumont were
Sisältä linnake oli kuin maanlong – to say the least. Photo: Yrjö
alainen kaupunki, jonka kaksikerLehtonen.
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roksisissa kasarmeissa oli tilaa pataljoonalle. Ulkoreunaa suojasi kaksi
kolmenkymmenen metrin levyistä piikkilankaestettä, teräspaalutus sekä viiden metrin syvyinen vallihauta. Lähipuolustusta varten oli rakennettu useita konekivääreillä ja kevyillä tykeillä aseistettuja ja maanalaisten käytävien yhdistämiä betonibunkkereita. Linnaketta voitiin tukea
myös Fort Vaux’n ja muiden linnakkeiden tykkitulella. Ei siis ole ihme,
että marsalkka Pétain kuvasi myöhemmin Douaumont’a koko Verdunin puolustuksen kulmakiveksi.
Fort Douaumont oli aikanaan maailman vahvimpia linnoituksia,
mutta vain paperilla, kuten helmikuun 25. päivän tapahtumat osoittivat. Vahvan linnoituksen kohtaloksi koitui pienten joukkojen aktiivinen, häikäilemätön ja oma-aloitteinen toiminta. Saksalaiset valtasivat
Douaumont’n vähäisin voimin ja lähes tappioitta. Linnoituksen uumenissa ei käyty katkeria lähitaisteluita, kuten tapahtui vain joidenkin kilometrien päässä Fort Vaux’ssa. Myöhemmin ranskalaiset pyrkivät saamaan Douaumont’n takaisin haltuunsa. Erään ranskalaisarvion mukaan sen menetys maksoi 100 000 miestä.
Seurueemme sai nauttia Sampo Ahdon jännittävästä taistelukuvauksesta Douaumont’n katolla, varsin lähellä paikkaa josta kersantti Kunze
miehineen ensimmäisenä tunkeutui linnoitukseen. Myös kierros linnoituksen sisäosissa oli elämys. Historialliset valokuvat toivat hienosti
lisää tietoa siitä millaista elämä Douaumont’ssa oli ollut. Erään käytävän päästä löytyi saksalainen sotilashautausmaa. Umpeen muuratuissa
holveissa lepäsivät 679 räjähdysonnettomuudessa surmansa saaneen
sotilaan jäännökset. Todennäköisesti huolimaton tulenkäsittely aiheutti
varhain 8. toukokuuta 1916 holveihin varastoitujen käsikranaattien,
liekinheittimien polttoaineen ja tykistön kranaattien räjähdyksen. Molempien osapuolten kokonaistappiot Verdunissa olivat yhteensä noin
700 000 miestä.

Mars-la-Tour oli Preussin ja Ranskan välisen sodan 1870–1871
ratkaisutaisteluita

Paluumatka Verdunista Metziin kulki kauniiden pohjoisranskalaisten
maalaismaisemien läpi. Tällä kertaa perehdyimme taistelun kulkuun
Mars-la-Tourin kylässä.
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Mars-la-Tourin taistelu käytiin 16.–18. elokuuta 1870 ja se oli yksi
sodan ratkaisutaisteluista. Marsalkka Bazainen johtaman 140 000 miehen vahvuisen Ranskan Reinin-armeijan joukot epäonnistuivat yrityksessä vetäytyä Verdunin alueella olevien joukkojen yhteyteen ja joutuivat lopulta saarroksiin Metzin kaupungissa. Ranskalaiset olivat jo kärsineet kovia tappioita elokuun ensimmäisellä viikolla.
Taistelu sai alkunsa, kun preussilainen ratsuväen partio oli havainnut suuren ranskalaisjoukon liikkuvan Metzin ulkopuolella. Tämän
tiedon perusteella preussilaisten johto päätti lähettää kaksi armeijakuntaa hyökkäämään ranskalaisia vastaan ja katkaisemaan niiden vetäytymistien. Preussilaiset erehtyivät luulemaan ranskalaisia vetäytymässä
olevan Ranskan Maasin-armeijan jälkijoukoksi. Kyseessä oli kuitenkin
jo mainittu Ranskan Reinin-armeija, joka oli tappioistaan huolimatta
yhä ylivoimainen vastustaja. Preussilaisten vahvuus oli 30 000 miestä.
Preussilaiset havaitsivat ranskalaiset Vionvillen lähellä, Mars-laTourin itäpuolella ja lähtivät hyökkäykseen. Sampo Ahdon mukaan
preussilaisten hyökkäys osui keskelle ruokailevia ranskalaisia, jotka kuitenkin ryhtyivät nopeasti vastarintaan. Ranskalaiset joutuivat peräytymään seuraavana päivänä, ja Bazaine ryhmitti joukkonsa puolustukseen kukkulaiseen maastoon seitsemän kilometriä Metzistä länteen.
Nyt preussilaiset joutuivat 18. elokuuta alkaen hyökkäämään suoraan
edullisissa asemissa puolustautuvia ranskalaisia vastaan. Vain marsalkka Bazainen passiivisuus esti tilannetta päättymästä tasapeliin. Päivän
aikana kärsittyjen tappioiden ja epäonnistuneiden hyökkäysten jälkeen
preussilaisten johto oli syystä hämmästynyt, kun he totesivat ranskalaisten vetäytyneen yön aikana Metzin linnoituksen suojiin. Taistelun
lopputulos kääntyi loppujen lopuksi Preussille strategiseksi voitoksi.
He saattoivat jättää osan joukoista saartamaan Metziä ja Reinin-armeijaa, kun taas loput olivat käytettävissä ranskalaisjoukkojen lyömiseen
parin viikon kuluttua Sedanissa.

Luxemburgin kaupungista Maginot-linjalle

Lauantain ohjelmaan kuului tutustuminen Luxemburgin kaupunkiin
sekä Maginot-linjaan kuuluneeseen Hackenbergin linnoitukseen. Matkareitille osui lisäksi Luxemburgin yhdysvaltalainen sotilashautausmaa,
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jossa lepää joulukuussa 1945 auto-onnettomuudessa saamiinsa vammoihin menehtynyt kenraali George Patton. Samaisella hautausmaalla
lepää myös suuri joukko hänen sodanaikaisen III armeijansa riveissä
kaatuneita sotilaita. Kenraali Pattonin hauta löytyy yli 5 000 valkoisen
ristin muodostaman rivistön edestä.

Hienosti entisöity Hackenbergin linnoitus

Yksi matkan elämyksistä oli tutustuminen Hackenbergin linnoitukseen, joka oli Maginot-linjan suurimpia. Kahden tunnin opastettu kierros, joka osaksi tehtiin alkuperäisellä sähkörautatiellä hienosti entisöidyn linnakkeen uumenissa, oli erittäin hyvin järjestetty. Monet linnoituksen 1930-luvun huipputekniikkaa olevat laitteet oli entisöity toimiviksi, joten saimme nähdä ja kokea todellista elävää historiaa. Vierailupäivänä esimerkiksi sähkö tuotettiin alkuperäisillä generaattoreilla. Lisäksi saimme nähdä, miten linnakkeen tykkitornit nostettiin suojasta
ampuma-asentoon, suunnattiin ja miten ammushissit toimivat. Kuten
jo edellä mainittiin, Maginot-linjassa käytettiin tykkitorneissa lähes samaa tekniikkaa kuin Verdunin Fort Douaumont’ssa. Kierrokselle kehotettiin varaamaan mukaan lämmintä vaatetta, eikä turhaan, sillä sisälämpötila oli vain 12° C. Mainittakoon vielä, että Hackenbergin toimintaa ylläpitävät paikallisen Amifort Veckring -nimisen perinneyhdistyksen innokkaat ja asialleen omistautuneet vapaaehtoiset.
Maailmansotien välisenä aikana sotataidollinen ajattelu Ranskassa
perustui Maginot-linjan olemassaoloon. Se oli valtava linnoitusketju,
jonka piti suojata Ranskaa Saksan hyökkäykseltä. Hackenbergin linnoituksen rakennustyöt alkoivat vuonna 1930 yhtenä ensimmäisistä Maginot-linjan kohteista. Sen vuoksi sitä pidettiin linjan tykkilinnakkeiden
prototyyppinä. Rakentaminen kesti kuusi vuotta, ja sinä aikana yhteensä noin 1 800 työmiestä rakensi 19 taisteluasemaa ja louhi yli kymmenen kilometriä käytäviä. Laitteistojen asennustyöt alkoivat vuonna 1933
ja valmis linnoitus luovutettiin asevoimille vuonna 1936. Linnoitus ei
kuitenkaan joutunut merkittäviin taisteluihin vuosina 1939–1940, koska saksalaiset kiersivät Maginot-linjan pohjoisesta Ardennien kautta.
Linnake antautui saksalaisille kesäkuussa 1940, muutama päivä aselevon solmimisen jälkeen. Sotavuosina saksalaiset käyttivät Hackenbergiä
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omiin tarkoituksiinsa ja kävivät sen omistuksesta lyhyen taistelun Pattonin III armeijan joukkoja vastaan. Amerikkalaisten panssarivaunutykkien kranaattien iskemien jäljet ovat näkyvissä tänäkin päivänä.

Strasbourg ja Haut-Königsburgin »keskiaikainen» linna

Strasbourgin kaupungin katedraali on vaikuttava nähtävyys. Sen ympäristössä tungeksi tuhansia turisteja. Sunnuntaipäivän aurinkoisella
säällä oli varmasti myös vaikutuksensa. Keskustassa ja Petit France -nimisessä kaupunginosassa tehdyn kävelykierroksen perusteella voi todeta, että Strasbourg on käymisen arvoinen, mikäli lähistöllä liikkuu.
Strasbourgin jälkeen oli aika suunnata kohti etelää Elsassiin. Ohjelmassa oli tutustuminen Haut-Königsburgin linnaan.
Haut-Königsburgin linna sijaitsee lähellä Ranskan ja Saksan rajaa
Strasbourgin ja Colmarin puolivälissä. Linnasta aukeaa huikea näköala
Reinille ja Schwarzwaldin alueelle. Hyvällä säällä sieltä näkee Sveitsiin
asti. Haut-Königsburg ei kuitenkaan ole alkuperäinen keskiaikainen
linna. Samalla paikalla on kyllä sijainnut linna, jonka rauniot ja ympäröivät maa-alueet Selestatin kaupunki lahjoitti Saksan Keisari Vilhelm
II:lle vuonna 1899. Vilhelm halusi tehdä linnasta valtakuntansa länsirajalle keisarikunnan vallan symbolin. Elsassin aluehan oli liitetty Saksaan vuonna 1871. Kahdeksanvuotisen rakennusurakan lopputulos jakaa mielipiteitä, mutta linnassa vierailu oli vaikuttava kokemus. Aurinkoisen sunnuntain innoittamia matkailijoita riitti lähes tungokseen asti.

Taistelut Lingenkopfilla vuonna 1915

Viimeisin matkakohteemme oli ensimmäisen maailmansodan aikainen
taistelupaikka Lingenkopf. Se oli osa Collet-du-Linge -nimisellä vuorenharjanteella sijainnutta saksalaisten puolustusasemaa. Lingenkopfin
lisäksi Collet-du-Lingeen kuuluivat Schratzmännelen ja Barrenkopfin
huiput. Niiden omistuksesta vuonna 1915 käydyissä taisteluissa kaatui
yhteensä 17 000 saksalaista ja ranskalaista sotilasta. Syrjäisellä ja vaikeakulkuisella Vogeesien alueella on vielä tänäkin päivänä mahdollista
nähdä hyvin säilyneitä bunkkereita ja kalkkikiveen louhittuja taistelu-
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Sampo Ahto Lingenkopfilla; ranskalaisten etulinja oli vain 20 m:n päässä. Kuva:
Yrjö Lehtonen.
Sampo Ahto on Linkenkopf. The French front line was only twenty meters away.
Photo: Yrjö Lehtonen.

hautoja. Erinomaisen museon kokoelmissa on laaja kokoelma taistelukentiltä löytynyttä materiaalia: varusteita, aseita ja muuta kiinnostavaa
nähtävää.
Lingenkopfin bunkkereiden ja taisteluhautojen rakentaminen alkoi
keväällä 1915 saksalaisten havaittua ranskalaisten kasvavan kiinnostuksen tätä melkein tuhannen metrin korkeudessa sijaitsevaa syrjäistä ja
vaikeakulkuista aluetta kohtaan. Siihen mennessä taisteluita oli käyty
lähinnä itä–länsisuuntaan Elsassin tasangolle johtavien laaksojen hallinnasta.
Linnoitteille tuli käyttöä, kun ranskalaisten hyökkäys alkoi 20. heinäkuuta 1915. Tavoitteena oli avata reitti Münsterin kaupunkiin. Ensimmäisen maailmansodan taisteluille tyypillinen piirre toistui nyt Vogeesien vuoristossa. Hyökkääjä saavutti vain vähäistä menestystä ankarin tappioin. Hyökkäykset pysähtyivät viimeistään taaempien puolustuslinjojen konekiväärien tulitukseen. Yleistäen voidaan todeta, että
Collet-du-Lingellä käydyt taistelut noudattelivat seuraavina viikkoina
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samankaltaista kaavaa hyökkäysten ja vastahyökkäysten vuorotellessa ja
tappiolukujen kasvaessa. Vanhoista kuvista on nähtävissä, miten tykistötuli oli vähitellen silponut aluetta peittäneen tiheän metsän olemattomiin.
Taistelut saivat uuden käänteen elokuun lopulla saksalaisten ryhtyessä suureen vastahyökkäykseen. Elokuun 31. päivänä 1915 alkanut
tulivalmistelu tuotti ranskalaisille ikävän yllätyksen. Saksalaiset käyttivät ensimmäisen kerran kaasukranaatteja. Laaksoihin ja niityille painunut kaasu haittasi ranskalaisjoukkojen siirtymisiä ja esti ryhmittämästä
joukkoja vastaiskuihin. Saksalaiset onnistuivatkin saamaan Lingenkopfin haltuunsa. He uudistivat offensiivinsa 9. syyskuuta 1915 ja taistelut
raivosivat jälleen koko Collet-du-Lingen harjanteella. Tälläkin kerralla
saksalaisilla oli käytössä uusia taisteluvälineitä, liekinheittimet. Niiden
avulla saksalaiset vyöryttivät ranskalaisasemat, joiden puolustajat pakenivat kauhuissaan. Taistelut tämän pienen alueen omistuksesta jatkuivat aina lokakuun puoliväliin, jolloin saksalaiset keskeyttivät hyökkäyksellisen toimintansa. Asemasota alkoi myös Collet-du-Lingellä.
Vogeeseilla päättyi matkan sotahistoriallinen osuus ja edessä oli
muutaman tunnin bussimatka Sveitsiin. Paluulento lähti Zürichistä.
Erinomainen seura, hyvin valitut kohteet, mielenkiintoiset esitykset ja
toimivat järjestelyt tekivät Suomen Sotahistoriallisen Seuran KeskiEuroopan matkasta ikimuistoisen kokemuksen.
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(s. 1966), filosofian tohtori, sotahistorian ja sotataidon historian dosentti,
historian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.
Julkaissut tutkimuksia muun muassa Vietnamin sodan esihistoriasta, mottitaktiikasta, sotilasjohtamisesta sekä lukuisista muista sotahistorian erityiskysymyksistä. Kirjoittaja on bibliofiili, jonka talvisotakirjakokoelmassa on jo
noin 1950 nidosta.

Murrosta kohti – katsaus vuoden 2011
sotahistorialliseen kirjallisuuteen
Tämä kirjallisuuskatsaus on lajissaan neljäs, ja se muistuttaa muodoltaan aiempia katsauksia. Mukaan on otettu pääasiassa tavalla tai toisella
Suomen sotahistoriaan liittyvää kirjallisuutta, tietokirjoja, muistelmia
ja elämäkertoja sekä tutkimuksia. Teosten kieli on enimmäkseen suomi,
mutta joukossa on yksittäisiä muilla kielillä (tai kaksikielisinä) julkaistuja teoksia. Tieto- ja kaunokirjallisuuden välimaastoon sijoittuvia,
puolidokumentaarisia ja tekaistuja vuorosanoja sisältäviä teoksia ei ole
kelpuutettu mukaan. Sama koskee omakustanteita, joille ei ole hankittu
ISBN-numeroa. Joitakin uusintapainoksia on mainittu; esimerkiksi
kolmiosaisesta Suomalaisen sotilaan historia -teossarjasta (Karttakeskus) on otettu suurelle yleisölle tarkoitettu tiivistetty yksiosainen »kansanpainos». Puutteita on oletettavasti jäänyt erityisesti omakustanteisiin ja paikallisiin julkaisuihin. Joitakin Kolmatta valtakuntaa käsitteleviä teoksia on rajattu pois. Yleisempää turvallisuuspolitiikkaa ei myöskään ole huomioitu, ellei sodankäynnin tarkastelu ole siinä keskiössä.
Osa valituista kirjoista sopisi useamman otsikon alle. Jotta kunkin
alaluvun alle on saatu vähintään kaksi nimekettä, alakategorioita on
yhdistetty. Suurteoksia ei tällä kertaa ole nostettu erikseen, vaan ne on
ripoteltu muun kirjallisuuden sekaan. Erona aiempiin katsauksiin on,
että Suomea koskevat vieraskieliset teokset on liitetty oikeisiin asiayhteyksiinsä. Tämän katsauksen kirjamäärä on 107 teosta, kun edellisellä
kerralla lukumäärä oli 125 kappaletta. Valintakriteerit eivät ole olennaisesti muuttuneet, eivätkä ne tai taloudellinen taantuma selitä täysin pudotusta. Nimikemäärissä on siis täytynyt tapahtua notkahdus.
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Yksi syy on varmaankin se, että yliopistotyönantajien vaatimuksesta
kirjamuodossa julkaistavien tutkimusten määrä on vähenemään päin;
tutkimusten julkaisufoorumeja ovat tulevaisuudessa pääosin kansainväliset tieteelliset aikakauskirjat. Kirja-alalla eletään niin ikään vahvaa
murroksen aikaa, mikä näkyy muun muassa siinä, että tietokirjojen
myynti on ollut laskevalla käyrällä jo parin vuoden ajan. Myös kirjojen
levitysformaatit ovat muuttumassa. Tämä ei tarkoita pelkästään verkossa julkaistavia pdf-muotoisia teoksia, vaan suomalaiset kustantajatkin tarjoavat perinteisen kirjan rinnalla sähkökirjoja. Kehittymättömän
laitekannan ja todennäköisesti myös lukijakunnan ikäprofiilin vuoksi
sähkökirjojen myynti on vielä toistaiseksi ollut vaatimatonta. Kirja ei
varmaankaan täysin tule esineenä katoamaan, mutta mikäli Suomessa
seurataan Yhdysvaltojen mallia, kirjojen jakelua tullaan lähivuosina ohjaamaan yhä enenevässä määrin kohti sähkökirjoja. Tämä on USA:ssa
johtanut jopa kirjakauppaketjujen konkursseihin. Nähtäväksi jää, onko
kehityksen suunta sama Suomessa.
Julkaisujen nimekkeiden aihepiireissä ei sen sijaan ole tapahtunut
suuria muutoksia. Sotahistoriassa – kuten muutenkin yleisessä tietokirjallisuudessa – henkilöhistoria on eräänlainen tukijalka. Valtaosa alan
teoksista käsittelee edelleenkin toista maailmansotaa. Ilmailukirjallisuus pitää hyvin pintansa. On jossain määrin yllättävää, että jatkosodan
syttymisen 70. juhlavuosi näkyi tarjonnassa vain vähäisessä määrin.
Teosten kirjoittajien joukossa on jälleen useita seuramme aktiiveja.

Ruotsin aika

Kuninkaan kartastot -sarjassa on ilmestynyt Erkki-Sakari Harjun toimittama Sprengtportenin Savon kartasto (SKS/Atlas Art), joka jatkaa
hyväksi havaitulla linjalla. Kyseessä on Göran Magnus Sprengtportenin
puolustussuunnitelmiin liittyvä vuonna 1777 valmistunut kartasto, josta selviävät alueen tiestö, vesistöt, nimistö ja asutus. Sprengtporten vei
mukanaan kopion kyseisestä kartastosta, kun hän loikkasi venäläisten
palvelukseen. Teokseen on liitetty myös muita myöhemmin valmistuneita sotilaskarttoja.
Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle (SKS) on V.-P. Suhosen toimittama ja Museoviraston asiantuntijoiden laatima kolmi-
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osaisen teossarjan keskimmäinen osa. Siinä esitellään ruotsalaisten ja
venäläisten toimesta rakennettuja linnoituksia, linnakkeita, tilapäisiä
varustuksia, sotilasleirejä sekä kanavia. Kokoomateoksen alueellinen
painopiste on Kaakkois-Suomen linnoitusrakennelmissa. Teoksesta on
hyötyä historian, restauroinnin ja maankäytön toimijoille, ja sitä voi
käyttää myös matkaoppaana. Siinä on liitteinä linnoittamiseen liittyneiden henkilöiden pienoiselämäkertoja ja linnoitussanasto.
Heikki Vuorimiehen teos Ruotusotilaiden tutkiminen (Suomen Sukututkimusseura) johdattaa lukijansa vakinaisen sotamiehenpidon
maailmaan. Ruotujakolaitosta voi tutkia hyödyntämällä erilaisia rullia
(luetteloita päällystöstä ja miehistöstä). Vuorimies antaa käytännöllisiä
neuvoja siitä, millaista asiakirja-aineistoa tulee käyttää, jotta voi laatia
pienoiselämäkertoja yksittäisistä ruotusotilaista Ruotsin vallan ajan
loppuvaiheissa. Opas on sukututkijalle välttämätön hankinta.

Suomen itsenäistymisvaiheet Itämeren piirissä

Harry Fergusonin kirjalla Operaatio Kronstadt (Art House) on pitkä
mutta kuvaava alaotsikko: Tositarina Britannian tiedustelupalvelun uhkarohkeasta sotilasoperaatiosta Suomessa vuonna 1919. NeuvostoVenäjä oli vallankumouksien jäljiltä sekasortoisessa tilassa. Brittiläinen
Paul Dukes toimi MI6:n laskuun vakoilijana Pietarissa. Jouduttuaan
vaikeuksiin britit lähettivät Gus Agarin Suomeen, jotta tämä tekisi täältä käsin torpedoveneellä iskun Krondstadtin merilinnoitukseen ja pelastaisi Dukesin.
Toivo Flinkin ja Taisto Raudalaisen Täällä pohjantähden alla on nyt
kotomaamme: Inkerin rykmentti Viron vapaussodassa 1919–1920 (Inkerinsuomalaisten Tallinnan seura) on kirja Länsi-Inkerin rykmentin vaiheista. Aiheella on yhtymäkohtia Suomeen. Inkerin rykmentti menetti
kaatuneina noin 300 miestä, joiden nimet ovat pääosin jääneet selvittämättä.
Isänmaan puolesta: Jääkäriliikkeen ja jääkärien historia (Minerva) on
Jarkko Kempin laatima laajennettu Jääkäriliiton historia, jossa tarkastellaan monipuolisesti jääkäreiden vaiheita ja merkittävää roolia 1910luvulta aina 1980-luvulle saakka. Kemppi käy läpi jääkäriupseerien
osuuden puolustusvoimien ja suojeluskuntajärjestön kehittäjinä ja
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monien muiden organisaatioiden johtotehtävissä. Esimerkiksi puolustusvoimien komentajina jääkäriupseerit palvelivat 1950-luvun lopulle
saakka.
Lauri Lepolan Verinen Siuro (Maaseudun maisema- ja kulttuuriperinneyhdistys) on Nokialla julkaistu teos, jossa käydään läpi veritekoja
vuonna 1918. Lepola kuvaa Siurossa teloitettujen 40 punaisen henkilöhistoriaa heidän jälkeläistensä kertomana. Osansa saavat myös muiden
perheenjäsenten myöhemmät vaiheet.
Rynnäkkö läpi Tampereen: Kaupunki kiirastulessa 1918 (Traff Kustannus) on Timo Malmin kirja, joka käsittelee jääkäriyliluutnantti Erik
Gunnar Melinin komppanian iskuosastohyökkäystä Kalevankankaalta
Näsilinnaan. Hyökkäyksellä pyrittiin tukemaan Tampereen valtausoperaatiota. Melin saavutti miehineen tavoitteensa. Odottaessaan omien
hyökkäysjoukkojen saapumista Näsilinnaan Melin joutui miehineen
punaisten saartamiksi. Apua ei kuulunut, ja Melinin komppanian rippeet irtautuivat Näsijärven jäätä pitkien omiensa yhteyteen. Samasta
tapahtumasarjasta ilmestyi Claes Olssonin elokuva Taistelu Näsilinnasta 1918 (Kinoproduction Oy).
Tuulikki Pekkalaisen Susinartut ja pikku immet: Sisällissodan tuntemattomat naiset (Tammi) pureutuu niihin naisiin, jotka olivat joutuneet punaisten riveihin ja päätyneet Etelä-Suomen vankileireille. Pekkalainen keskittyy tutkimiensa naisten oloihin ja näiden saamiin tuomioihin. Teoksen nimi heijastelee sitä kuvaa, joka punaisista naisista
luotiin. Valtaosa naisista toimi kuitenkin sairaanhoito- ja huoltotehtävissä. Vankileireillä he kokivat kovia, ja heille langetetut tuomiot eivät
noudatelleet yleistä linjaa; osa sai tuomionsa jopa kuulopuheiden perusteella.
Valkoisten vankina: Päiväkirja Kokkolan ja Tammisaaren punavankileireiltä 1918 (Minerva) on 1950-luvulla valmistunut Pekka Railon
vankileirimuistelma, jonka on julkaisukuntoon saattanut Pekka Tuomikoski. Koska Railo ei pitänyt päiväkirjaa, teos on pääasiassa muistinvarainen, mutta varsin asiallinen kuvaus vankileirien raa’asta arjesta.
Ammatiltaan Railo oli apteekkari ja sanomalehtimies, joka kohosi
myöhemmin SDP:n kansanedustajaksi ja Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi. Railo oli leiriaikanaan lääkintätehtävissä, minkä vuoksi hänellä oli erivapauksia moniin muihin vankeihin nähden.
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Näkökulmia talvisotaan

Tarja Ignatiuksen toimittama Lieksan suunnan sotapäiväkirjat: Erillinen
Pataljoona 13 (Hiidenkirja) on lähdejulkaisu, jossa pääosissa on silloisen Pielisjärven Kivivaaran suunnalla talvisotansa taistellut pataljoona.
Pokkarimaisessa kirjassa on julkaistu autenttinen sotapäiväkirja lokakuusta 1939 maaliskuulle 1940. Erillinen Pataljoona 13 kuului everstiluutnantti Erkki Raappanan komentamaan Pohjois-Karjalan Ryhmään,
jolla oli talvisodassa vastassaan ylivoimainen vihollinen, jonka tavoitteena oli valloittaa Lieksa ja katkaista suomalaisten joukkojen elintärkeä rautatieyhteys pohjoiseen. Talvisodan lopulla pataljoonan pääosa
siirrettiin Kuhmoon mottimottitaisteluihin.
Talvisota kokemuksena (Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys) on
Studia Historica Septentrionalia -sarjan numerolla 63 ilmestynyt, Kari
Aleniuksen ja Olavi K. Fältin toimittama kokoomateos, jossa julkaistiin
Oulun yliopiston historiatieteiden loppuvuonna 2009 järjestämän kansallisen symposiumin esitelmät. Kokoomateoksen artikkeleissa on
uusia näkökulmia tunnettuun aihepiiriin. Niissä ei juurikaan puututa
itse sotatoimiin, vaan valaistaan sodan vaikutusta siviileihin, sotilaisiin,
suojeluskuntalaisiin ja lottiin. Osa artikkeleista käsittelee puolestaan
talvisotaa ulkomaisten kirjeenvaihtajien silmin. Esiin nousevat niin
ikään talvisodan jälkikokemukset ja muistaminen.
Antero Uiton uudistettu ja laajennettu laitos alun perin vuonna
1989 salanimellä Antero Kautto toimittamasta Puna-armeijan marssiopas Suomeen 1939 (Karisto) sisältää sotilasmaantieteellistä informaatiota, jota puna-armeijan tiedustelu oli onnistunut hankkimaan maailmansotien välisellä kaudella. Uitolla oli vaikeuksia löytää 1980-luvulla
kustantaja arkistosta löytämälleen teokselle. Alkuperäisessä marssioppaassa ei ollut Karjalan kannasta käsittelevää osuutta (vaan eteläinen
reitti kulki Viipurista Helsinkiin), mutta Uitto on sisällyttänyt teokseensa julkaisun Albumi Karjalan Kannaksen linnoituksista (Suomi).
Tuottelias joukko-osastohistorioitsija Kimmo Sorko on ahkeroinut
työryhmän kanssa järkäleen Laurilan verikoirat: Jalkaväkirykmentti 23
Taipaleella ja Vuosalmella 1939–1940 (tekijä) sekä sisarteoksen Sillan
patteristo Taipaleen taisteluissa 1939–1940 (tekijä). Ensiksi mainittu on
massiivinen teos Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan reserviläisistä kokoonpannun ja everstiluutnantti Matti Laurilan komentaman JR 23:n vai-
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heista. Sorko vie lukijansa Taipaleeseen ja Äyräpää–Vuosalmen rajuihin
taisteluihin, joissa kaatui 631 Laurilan miestä. Teoksessa on aiemmin
julkaisematonta aineistoa, muun muassa valokuvia, joita on asetettu
vertailukohdiksi nykykuvien rinnalle. Jälkimmäinen teos kuvaa Jyväskylässä perustetun ja kapteeni Tauno Siltasen komentaman patteriston
(Kenttätykistörykmentti 10:n I patteriston) talvisotaa. Kirjoitusurakka
on ollut haasteellinen muun muassa siksi, että patteriston sotapäiväkirja ei ole ollut käytössä. Jostain (käsittämättömästä) syystä Sorko, jolla
on laaja kirjallinen tuotanto, ei ole saanut taloudellista tukea säätiöiltä
tai Jyväskylän kaupungilta.
Suomeen kotiutuneen Bair Irincheevin War of the White Death:
Finland Against the Soviet Union 1939–1940 (Pen & Sword/Stackpole)
on länsimaiselle lukijakunnalle tarkoitettu venäläinen näkökulma talvisotaan. Kysyntää selvästi on, sillä kaksi kustantajaa on julkaissut sen.
Irincheevin kirja perustuu veteraanien kertomuksiin ja arkistolähteisiin. Vaikka kirja on tarkoitettu kokonaisesitykseksi, se keskittyy pitkälti
Karjalan kannaksen (maa)sotatapahtumiin. Minerva julkaisi teoksen
syksyllä 2012 suomeksi nimellä Talvisota venäläisin silmin.

Jatkosotaa

Erik Appelin Sista striden: Ilomants, augusti 1944 (Schildts & Söderströms) kertoo nimensä mukaisesti erämaaoloissa käydystä voitokkaasta taistelusta, jossa Ryhmä Raappanan joukot löivät kaksi neuvostodivisioonaa. Raappana oli valmis ottamaan riskejä, ja hän päätti käyttää
kahta kaksipuolista saarrostusta rinnakkain. Appelin kirja perustuu
pääasiassa aiempaan kirjallisuuteen, ja se julkaistiin vuonna 2012 suomeksi nimellä Ilomantsin taistelu: elokuu 1944.
Viimeinen aamu: Neuvostopartisaanien vaietut jäljet (Otava) on
Veikko Erkkilän teos, jolla hän ottaa osaa sotarikoskeskusteluun. Neuvostopartisaanit ja tiedusteluryhmät raportoivat iskuista varuskuntiin,
vaikka nämä toimivat puhtaita siviilikohteita vastaan. Pielisen ja Petsamon välisellä raja-alueella toteutetuissa iskuissa sai surmansa noin
170 suomalaista siviiliä. Lisäksi parikymmentä ihmistä katosi ja 54 haavoittui. Erkkilä, joka on onnistunut haastattelemaan Suomessa toimineita partisaaniveteraaneja sekä hankkimaan aineistoa Venäjältä,
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tuo esiin myös NKVD:n osuuden tapahtumissa.
Helena Pilke on ahkeroinut tiedotustoiminnan parissa. Julkaiseminen kielletty: Rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sensuuri 1941–1944
(SKS) on hänen tutkimuksensa, joka keskittyy TK-miesten julkaisemattomiin kirjoituksiin. Kaikkiaan joka seitsemäs kirjoitus jäi julkaisematta, koska ne eivät läpäisseet sensuuria. Teoksessa on näytteitä julkaisemattomista teksteistä. Pilke avaa niitä perusteita, jotka pitivät kirjoituksia kotirintamalle vaarallisina tai sopimattomia. Taistelu Aunuksesta (SKS) on Pilkkeen uudelleen kokoama, mutta alun perin Martti
Haavion ja Olavi Paavolaisen toimittama teos. Kyseessä on Itä-Karjalan
valtauksen yltiöisänmaalliseen henkeen laadittu muistoteos vuodelta
1941. TK-miesten taistelu- ja Karjala-kuvaukset eivät läpäisseet sensuurin seulaa, ja ne julkaistiin vasta 70 vuotta myöhemmin. Teoksessa on
myös alkuperäiseen julkaisuun suunniteltuja valokuvia.
Operaatio Hokki: Päämajan vaiettu kaukopartio (Atena) on Mikko
Porvalin laatima tiivis kuvaus epäonnisesta partiosta jatkosodan lopulta. Mannerheim-ristin ritari Ilmari Honkasen johtaman 50-miehisen
partion varajohtajana toimi kirjoittajan ukki, luutnantti Antti Porvali,
jonka päiväkirja on säilynyt. Partion täydennykset eivät koskaan tulleet
perille, koska kuljetuskone putosi. Vaikeuksista huolimatta ja takaa
ajettunakin partio häiritsi rataliikennettä Petroskoin lähellä ja vihollisuuksien lakattua se patikoi omalle puolelle.
Erkki Ulamon ja Markku Karvosen Kirottu Syväri: Hämäläiskomppanian jatkosota (Karisto) on kirja 5. Divisioonaan kuuluneen ns. Tyrvään komppanian (Jalkaväkirykmentti 44:n 3. komppanian) nuorista
miehistä Laatokan Karjalassa ja Syvärillä. Huolelliseen taustatyöhön
pohjautuva teos kuvaa komppanian taivalta Syvärille, sen taisteluita Syvärin voimalaitoksen lohkolla ja Pirkinitsassa sekä ankaraa torjuntavaihetta Nietjärvellä. Kantahämäläisten miesten henkinen kantti joutui
kovien taisteluiden ohella koetukselle asemasodan ankeudessa.
Markku Vainion Pari trappu valutäkki – Rauman Patteriston sotatie
1941–1944 (Rauman Patteriston Perinnekilta) on Kenttätykistörykmentti 5:n II patteriston joukko-osastohistoria. Vaikka kyseisessä patteristossa palveli jatkosodan alussa pääasiassa raumalaisia, heistä tuli
myöhemmin vähemmistö. Kaikki miehet eivät olleet saaneet edes tykistökoulutusta, mutta joukossa vallitsi silti hyvä yhteishenki. Patteristo
toimi yli kaksi vuotta Maaselän kannaksella. Se ampui jatkosodassa
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runsaat 70 000 laukausta. Siinä ehti palvella noin 1 400 miestä, joista
kaatui 66, mikä on tykistölle suhteellisen korkea luku. Vainion teoksessa on 720 sivua ja noin 400 valokuvaa.
Kohtalon päivät: Uutta tietoa talvi- ja jatkosodan ratkaisun hetkistä
(Valitut Palat) jatkaa kokoomateosten pitkää sarjaa. Teos sisältää tuttua
ja vähän tuntemattomampaa sota- ja poliittista historiaa, erityisesti jatkosodan vuosilta. Tällä kertaa arkistomies Kauko I. Rumpusen vaikutus toimittajana näkyy esimerkiksi asiakirjojen kuvituskäyttönä. Kirjassa tuodaan esiin muun muassa päätöksentekijöiden ja vaikuttajien
henkilökuvia, väläytetään ajan ilmiöitä sekä kerrotaan, miten sotaa on
käsitelty kirjallisuudessa.
Henrik O. Lunden Finland’s War of Choice: The Troubled GermanFinnish Coalition in World War II (Casemate) on teos, jossa kirjoittaja
ihmettelee sitä, miten saksalaiset sallivat suomalaisille erityisaseman
jatkosodan vuosina. Norjalaissyntyinen USA:n armeijan eversti Lunde
ei ymmärrä, miksi Suomen ja Saksan sodanpäämääriä ei harmonisoitu
eikä suunnitelmia ja toimintaa koordinoitu asianmukaisesti eri johtoportaissa. Saksalaiset olisivat tarvinneet suomalaisten apua, mutta nämä »itsepäiset liittolaiset» eivät siihen ryhtyneet. Näin ollen Lunden
tulkinta vahvistaa erillissota-teesiä.

Ihmisluovutukset ja vankileirikuvaukset

Allan Asplundin Kokemuksia suomalaisilta keskitysleireiltä (LIKE) on
Ruotsissa jo vuonna 1949 nimellä Upplevelser i finska koncentrationsläger julkaistu pienipainoksinen vankileirikuvaus. Asplund oli suomenruotsalainen työväenliikkeen aktiivi ja toimittaja, joka vangittiin ensimmäisen kerran vuonna 1930. Kesäkuussa 1941 hänet otettiin jälleen
kiinni ja siitä alkoi kolme ja puoli vuotta kestänyt turvasäilökausi. Asplund kuvaa muun muassa poliittisten vankien kohtelua ja ravintotilannetta.
Paluu vankileirien teille: Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940–1955 (Gummerus) on Pekka Kauppalan teos, joka tuo esiin
uutta tietoa sotavankien luovutuksista. Kauppala on etsinyt tietoja arkistoista sekä haastatellut eloonjääneitä, joiden kohtaloista ei puutu
dramatiikkaa. Esimerkiksi kaikkia juutalaispolitrukkeja ei teloitettu,
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vaan jotkut heistä toimivat tiedustelutehtävissä saksalaisten hyväksi. Lisäksi osa Suomesta luovutetuista palveli Vlasovin armeijassa.
Mikko Määttälän Vihollisina vangitut: Internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944–1957 (Atena) kuvaa Saksan ja Unkarin kansalaisten kohtelua syksyllä 1944. Välirauhansopimuksen ehtojen mukaisesti ja Liittoutuneiden Valvontakomission vaatimuksesta Valpo keräsi leireille myös edellisten kansallisuuksien kanssa naimisissa olleita
suomalaisnaisia ja heidän lapsiaan. Lähes 500 henkilöä – myös sairaat
ja vanhukset – viruivat leireillä jopa reilut kaksi vuotta, ja 15 internoitua henkilöä karkotettiin Saksaan.

Henkilöhistoria

Gustav Hägglundin, Pasi Jaakkosen ja Matti Simulan Värikkäät kenraalit: Sankaritekoja ja skandaaleja (Otava) on journalistisella otteella laadittu kirja karismaattisista johtajapersoonallisuuksista. Kirjoittajille on
kelvannut 15 runsaasta 350 itsenäisyyden ajan kenraalista. Valintaan on
vaikuttanut asianomaisen elämänvaiheiden dramaattisuus. Henkilökuvat, jotka keskittyvät kunkin henkilön uran tärkeimpiin jaksoihin, pohjautuvat pitkälti aiempaan kirjallisuuteen.
Kaksikko Ville Kaarnakarin ja Kyösti Pietiläisen järjestyksessään 7.
kirja Legioonalainen Peters Ruandassa (Tammi) luo kuvaa suomalaisesta Pietiläisestä Ruandan kansanmurhan todistajana. Muukalaislegioonalaiset osallistuivat YK:n valtuuttamaan operaatio Turkoosiin, johon
liittyen he joutuivat tiedusteluretkillään ajoittain taistelemaan molempia osapuolia – tutseja ja hutuja – vastaan.
Mennään kun käsketään! Nuorten miesten jatkosota (Otava) on Vilho
Kankareen alun perin vuonna 1947 valmistunut muistelmateos, jolle
hän ei löytänyt kustantajaa. Siinä Kankare (s. 1917) kirjoittaa tuoreeltaan sodan herättämistä tunnoistaan ja omasta toiminnastaan rintamalla. Kenttätykistörykmentti 5:n I patteriston 3. turkulaisen patterin
riveissä palvellut kertoja täytti monien aseveljiensä tavoin paikkansa,
muttei muuten osoittanut erityistä innokkuutta.
Mika Kuljun Kenraalin viisi sotaa: Hjalmar Siilasvuon elämäkerta
(Gummerus) pyrkii luomaan kokonaiskuvan kiistanalaisesta kenraalista, jolla oli heikot välit moniin esimiehiinsä ja alaisiinsa. Saksalaisten
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kanssakaan hän ei tullut toimeen. Siilasvuo täytti saamansa tehtävät
omalla tavallaan. Hänen suuret hetkensä olivat Raatteen tie ja Tornion
maihinnousu. Kulju keskittyy nimenomaan kohdehenkilönsä luonteeseen ja persoonaan.
Seppo Laakson, Olli Laakson ja Aleksi Laakson Miesten koulussa:
Kolmen sukupolven kokemuksia (tekijät) kuvaa asepalveluksen vaikutuksia kolmeen saman perheen mieheen. Vaikka he ovat eläneet eri aikoina, isoisän, isän ja pojanpojan kokemuksissa on paljon yhtäläisyyksiä jos kohta erojakin. Asepalvelus merkitsi kaikille kolmelle ensimmäistä irtiottoa kotoa. Teoksessa on julkaistu otteita isoisä Aleksi Laakson sota-aikana pitämistä päiväkirjoista.
Asekätkijän vankilapäiväkirja (Minerva) sisältää Hugo Lindforsin
vankilassa tekemät muistiinpanot, jotka hänen tyttärensä Pirkko-Liisa
Schulman löysi sattumalta. Suojeluskuntataustainen Lindfors johti
aseiden hajavarastointia Suonenjoella, ja istui sen vuoksi syksyllä 1945
kuusi viikkoa tutkintavankeudessa Kuopion lääninvankilassa. Muistiinpanoissa korostuvat vankilan arki sekä erityisesti vangittujen huoli
tulevasta.
Väinö Monosen Tuonelan tulenliekit: Tauno Pirhosen talvisota Lieksassa ja Kuhmossa (Edico) on kuvaus tohmajärveläisen Pirhosen vaiheista Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa talvella 1939–1940. Monosen
kirja on kokemushistoriallinen kuvaus talvisodasta yhden taistelijan
näkökulmasta. Pirhonen oli itse jo 1960-luvulla alkanut kirjoittaa puhtaaksi päiväkirjaansa Lieksassa kokemansa osalta. Mononen, joka varmisti asiat laajoin maastotutkimuksin, täydensi kirjaan Kuhmon vaiheet.
Kaatunut Normandiassa: Suomalaissotilaan tarina (Atena) on Mikko
Porvalin laatima tiivis kuvaus kurkijokelaisen Olavi Nenosen elämänvaiheista. Nenosen kotitausta oli rikkonainen. Teininä hän muutti äitinsä luokse Kanadaan, jossa hän työskenteli kultakaivoksissa. Sodan
sytyttyä hän liittyi alaikäisenä Kanadan maavoimiin. Nenosen kohtalona oli kaatua Louvignyn kylän omistuksesta käydyssä taistelussa heinäkuussa 1944.
Heidi Ruotsalaisen teos Kylmän sodan agentti: Kaukopartiojohtaja
Lauri Solehmaisen elämäntarina (HAI) kertoo entisestä kaukopartiomiehestä, joka tarjosi kylmän sodan alussa palveluksiaan läntiselle tiedustelulle. Ruotsalaisen Itä-Suomen yliopistossa hyväksyttyyn historian
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pro gradu -tutkielmaan perustuvassa teoksessa kuvataan Solehmaisen
vaiheita sotavuosina ja sotien jälkeen Norjassa, Murmanskin alueella,
Länsi-Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kirjoittajalla on ollut käytössään Solehmaisen omat muistelmat ja haastattelut.
Sata sotakohtaloa (Otava) on John Lagerbohmin toimittama helppolukuinen kokoomateos, jossa on koskettavia tarinoita pääasiassa tunnettujen suomalaisten traagisista sotakokemuksista, joista monilla on
ns. human interest -arvoa. Tarinoista paistavat pelko, kuolema, suru,
kaipaus ja traumat mutta myös huumori. Kirjoittajakunnan yli 40 henkilöä edustavat eri sukupolvia.
Raimo Suhosen teoksen Koveron Lankilan kolme miestä (tekijä) päähenkilöitä ovat kansakoulunopettaja Juho Lankinen, jääkärimajuri Väinö Lankinen sekä jälkimmäisen sisarenpoika, hävittäjä-ässä Väinö Suhonen. Kolmikon sitoo yhteen nykyisin kirjoittajan omistuksessa oleva
Lankilan talo Tuupovaarassa. Kirjassa kerrotaan talon tarina kolmen
miehen kautta. Kirjan uusi ja täydennetty laitos ilmestyi vuonna 2012
nimellä Jääkärimajuri ja hävittäjä-ässä (HAI). Teoksissa on poikkeuksellisen näyttävä värikuvitus.
Väinö Tanner: Unohdetut päiväkirjat 1943–1944 (Paasilinna) on
Hannu Rautkallion ja Lasse Lehtisen toimittama lähdejulkaisu, jossa
päivänvalon näkevät päiväkirjamerkinnät ovat löytyneet suurlähettiläs
Hjalmar Procopén papereista Standfordin yliopistoon kuuluvasta Hoover-instituutin arkistosta. Päiväkirjamerkinnöistä käy ilmi, että Suomen hallitus ja sodanjohto ymmärsivät viimeistään vuoden 1943 alussa, että Saksa häviää sodan liittoutuneita vastaan. Johtopäätös siitä oli,
että Suomen oli niissä oloissa syytä pyrkiä erillisrauhaan Neuvostoliiton kanssa. Tannerin päiväkirjat vahvistavat yleisesti tunnettua käsitystä Tannerin roolista keskeisenä toimijana.
Timo J. Tuikan Kekkosen takapiru: Kaarlo Hillilän uskomaton elämä
(Otava) on lennokkaasti kirjoitettu elämäkertateos varatuomari ja sisäministeri Hillilästä, joka osallistui heimosotiin ja oli politiikan taustavaikuttaja. Hillilä ehti toimia myös Etsivän keskuspoliisin etsivänä. Jatkosodan vuosina hän oli vaikutusvaltainen Lapin läänin maaherra, joka oli jatkuvasti tekemisissä saksalaisten sotilaiden kanssa.
Pro Patria: Suomen panssarintorjuntajoukkojen perustaja I. A. Lehtinen 1902–1941 (tekijä) on majuri Into Armas Lehtisen tyttären Eeva
Winterin kokoama elämäkerrallinen teos. Lehtinen sai sotakokemusta
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vuosina 1918–1919, jolloin hän osallistui Uudenkaupungin suojeluskuntalaisten kanssa Ahvenanmaan maan haltuunottoon ja Viron vapaussotaan. Lehtinen oli yleisesikuntaupseeri, joka kunnostautui panssarintorjuntajoukkojen kehittämistehtävissä. Hän menehtyi heinäkuussa 1941 Tuuloksessa saamiinsa haavoihin.

Mannerheimiana

Juha Bäckmanin, Jarno Koivukarin ja Nikolai Marschanin Mannerheimin adjutanttina: O. R. Bäckman muistelee (SKS/Mannerheim-museo)
on tyylikkäästi kuvitettu teos, joka perustuu ylipäällikkö Mannerheimin nuoremman adjutantin eversti Osvald Rafael Bäckmanin kertomuksiin. Bäckman toimi talvisodassa komppanianpäällikkönä, mutta
haavoittui vaikeasti Summassa helmikuussa 1940. Hän toimi Mannerheimin adjutanttina vuosina 1942–1946 Mikkelissä, Tamminiemessä ja
Kaivopuistossa. Bäckman näki esimiehensä läheltä.
Muistiinpanoja Mannerheimista (Otava) on dokumenttikäsikirjoitukseen pohjautuva Jörn Donnerin pikkukirja, jossa hän vahvistaa
kohteensa suurmiesmyyttiä. Kirjassa ei tuoda esiin mitään varsinaisia
lisiä marsalkan julkiseen tai yksityiseen kuvaan, vaikka Donnerin sukulaiset tunsivat ja olivat tekemisissä Mannerheimin kanssa. Donner
myös spekuloi sillä, mitä Mannerheim olisi tehnyt, mikäli olisi edelleen
elossa.
Paavo Frimanin ja Lasse Lindin Kadetti Mannerheim (Gummerus)
palaa ajassa taaksepäin 1880-luvulle, jolloin nuori Gustaf Mannerheim
opiskeli Haminan Kadettikoulussa. Tekijät piirtävät kuvaa uppiniskaisesta Mannerheimista, joka aloitti opintonsa äitinsä ja sukunsa toivomuksesta. Mannerheimin erottaminen käydään niin ikään läpi. Kirjasta
käy kadettielämän ohella ilmi myös, millainen oli autonomian ajan sotalaitos ja upseerikoulutus sekä millainen kaupunki Hamina oli noihin
aikoihin.
Hanssin-Jukka. Douglas DC-2: Marskin hovikoneen tarina (Minerva)
on Matti Hämäläisen laatima kertomus koneesta, jota ylipäällikkö
käytti ajoittain tarkastusmatkoillaan. Konetta käytettiin Suomen puolustusvoimissa vuosina 1935–1955 matkustaja-, kuljetus-, valokuvausja laskuvarjohyppykoneena. Talvisodassa koneella tehtiin yksi pommi-
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tuslentokin. Sodan jälkeen kone toimi Hämeenlinnassa kahviona, ja
nykyisin se on Keski-Suomen Ilmailumuseossa Tikkakoskella. Kyseistä
konetyyppiä valmistettiin ainoastaan 156 kappaletta, ja niitä on jäljellä
kymmenkunta.
Lasse Laaksonen jatkaa kirjassaan Mistä sotakenraalit tulivat – tie
Mannerheimin johtoon 1918–1939 (Helsinki-kirjat) aiempien kirjojensa
tapaan henkilösuhdeproblematiikkaa. Laaksonen tarkastelee sitä, millaisia olivat Mannerheimin ja hänen kenraaliensa henkilösuhteet ja mitä vaikutusta henkilökemioilla oli nuoressa itsenäisessä Suomessa ylijohtoon, johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja maanpuolustukseen, erityisesti niiden vaikutusta tapahtumiin, tilanteisiin ja murroksiin. Keskiössä ovat erimielisyydet.
Mannerheim ja kulkuneuvot: Ajoneuvojen ja asioiden taustoja sekä
4.6.1942 tapahtumat (Kustantaja Laaksonen) on Cingiz Safiullan tietoja kuvateos, jossa käydään läpi Mannerheimin omistamat ja hänen käytössään olleet autot, marsalkan käytössä eri aikoina olleet junat, hänen
käyttämänsä lentokoneet sekä hänen hevosensa. Mannerheim piti tärkeänä auton ulkonäköä ja laatua. Lisäksi Safiulla kirjoittaa Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäivien tapahtumista.

Perheet ja lapset sodassa

Tuula Hakkaraisen Koti- ja sotarintaman välistä kirjeenvaihtoa vuosina
1939–1940 (Mediapinta) perustuu kiteeläisten Maria ja Toivo Paakkisen sota-ajan kirjeenvaihtoon. Hakkaraisen teoksesta piirtyy – sensuurin rajoissa – kuva elämästä ja tunnoista sotatoimialueella ja kotona.
Kirjeistä käy hyvin ilmi kotirintaman tuki taistelevalle armeijalle. Kirjeet auttoivat puolisoita kestämään poikkeusolojen rasituksia.
Sotalapset: Toiveet ja todellisuus (Minerva) perustuu Helsingin yliopistossa vuonna 2010 tarkastettuun Pertti Kavénin väitöskirjaan Humanitaarisuuden varjossa: Poliittiset tekijät lastensiirroissa Ruotsiin sotiemme aikana ja niiden jälkeen. Kavén hahmottaa päätöksentekoa sekä siirtojen psyykkisiä vaikutuksia. Työ liikkuu väestöpolitiikan alueella
ja nostaa esiin lapset politiikan pelinappuloina. Lastensiirrot toteutettiin valtion tiukassa ohjauksessa, eikä niihin kohdistuvaa arvostelua suvaittu.
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Sakari Selinin Kun valtiopetos oli isänmaallinen teko: Nuoret sodassa
Hitleriä vastaan (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura) on
kuvaus marginaalisesta ilmiöstä – suomalaisesta vasemmistolaisesta
vastarintaliikkeestä. Kirjan keskiössä ovat tamperelaiset vasemmistonuoret ja heidän sabotaasitoimintansa jatkosodan aikana. Selin oli yksi
harvalukuisista toimijoista, joka vältti täpärästi kuolemantuomion.
Myös muut hänen toverinsa jäivät kiinni, ja heille langetettiin pitkät vapausrangaistukset. Teoksen verkkoversio on ladattavissa Kansan Arkiston sivuilta osoitteesta http://www.kansanarkisto.fi/SakariSelin_koko_
kirja.pdf.
Lasten suru jäi monissa tapauksissa aikuisten surun varjoon, ja lapset komennettiin olemaan hiljaa. Sotaorvot ovat perustaneet yhdistyksiä ja alkaneet tehdä itseään näkyviksi muun muassa julkaisemalla
teoksia. Kertominen palvelee heitä myös terapiamuotona. Me isänmaan
isättömät: Pohjois-Savon Sotaorvot kertovat (Pohjois-Savon Sotaorvot
ry) on Kaarina Kuuselan ja Aino Tapanisen toimittama kokoomateos,
jossa eläkeikään ehtineet pohjoissavolaiset sotaorvot purkavat kipeitä
kokemuksiaan. Isän ikävää käsittelevät myös pohjoiskarjalaiset sotaorvot Erkki Kinnusen ja Kirsti Rautiaisen toimittamassa teoksessa Vaiettu
suru (Pohjois-Karjalan sotaorvot ry). Siinä vuosikymmeniä vaienneet
sotaorvot tulevat esiin ja kertovat selviytymistarinansa sodan ja isän
menettämisen varjostamasta lapsuudestaan.
Kansallisarkiston suojissa toimineen tutkimushankkeen tuloksena
on julkaistu teokset Saksalaisten sotilaiden lapset: Ulkomaalaisten sotilaiden lapset Suomessa 1940–1948. Osa 1 (Kansallisarkisto, http://www.
arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkaisut/Ulkomaalaisten_sotilaiden_lapset
_nide1.pdf) sekä Saksalaisten ja neuvostosotilaiden lapset Suomessa,
Norjassa, Tanskassa, Itävallassa, Puolassa ja Itä-Karjalassa: Ulkomaalaisten sotilaiden lapset Suomessa 1940–1948. Osa 2 (Kansallisarkisto,
http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkaisut/Ulkomaalaisten_sotilaiden_lapset_nide2.pdf). Edellä mainituista teoksista käy muun muassa ilmi, että 3 000–3 500 suomalaista naista seurusteli sotavuosina saksalaisten (itävaltalaisten) kanssa pääasiassa Pohjois-Suomessa. Kanssakäymisen seurauksena syntyi noin 700 lasta. Valtaosa saksalaisten kanssa
lapsia saaneista suomalaisäideistä oli nuoria kansakoulutaustaisia naisia. Isät olivat etupäässä aliupseereita, joista monet olivat jo naimisissa
ja joilla oli entuudestaan lapsia. Suunnilleen 600 suomalaisnaista seu-
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rusteli maataloustöissä olleiden neuvostosotavankien kanssa. He saivat
noin 200 lasta. Saksalaisten ja neuvostosotavankien lisäksi suomalaiset
naiset saivat noin sata lasta ulkomaalaisten vapaaehtoisten kanssa. Miehitetyssä Itä-Karjalassa jatkosodan aikana palvelleet suomalaissotilaat
saivat puolestaan runsaat 800 lasta paikallisten naisten kanssa.

Paikallisnäkökulma ja veteraanikirjat

Jääkärihaudat Pohjois-Pohjanmaalla (Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, Oulun osasto) on Ulla Kampmanin ja Erkki Sillanpään toimittama hakuteos, jossa he esittelevät jääkärien viimeiset leposijat sekä
opastavat lukijan hautapaikoille. Teoksessa käsitellään niin ikään
alueen jääkärimuistomerkit ja kirkot.
Leevi Kuokkasen toimittama Valtimolaiset sodassa (Valtimon sotaveteraani- ja lottamatrikkelitoimikunta) on paikallishistorian kokoinen
järkäleteos. Se on tavanomaista laajempi veteraanikirja, jossa käydään
läpi valtimolaisten rintamamiesten ja lottien vaiheet. Teoksessa on
myös 106 valtimolaisen sankarivainajan matrikkeliosio. Sodissa palveli
lähes 1 300 valtimolaista miestä ja yli 200 naista. Talvisodassa valtimolaismiehet taistelivat lähinnä Laatokan Karjalassa ja jatkosodassa Rukajärvellä.
Pentti Airion ja Sakari Viinikaisen Etulinjassa itään ja länteen: Kouvolan seudun sotilashistoria 1400-luvulta 2000-luvulle (Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia) on osin EU-rahoituksella laadittu teos. Palmenian ohella sen tekoa ovat tukeneet Kouvolan
kaupunki ja puolustusvoimat. Kaakonkulma on ollut taistelujen näyttämö jo vuosisatojen ajan. Se näkyy muun muassa alueen linnoittamisessa. Kymijoki on muodostanut tärkeän luonnonesteen, ja Kouvolalla
on ollut huomattavaa sotilaallista merkitystä erityisesti liikenneyhteyksien vuoksi. Alueella on myös pitkä varuskuntahistoria.
Hankoniemen sotahistoriaa käsitteleviä teoksia on ilmestynyt kaksin
kappalein. Antero Uiton ja Carl-Fredrik Geustin Hanko toisessa maailmansodassa (Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos) sekä
Tomy Karlssonin Krigszon Hangöudd 1939–1945 (tekijä). Ensiksi mainitun asiantuntija-artikkelit kertovat Hangon sotahistoriasta Riilahden
taistelusta Hankoniemen takaisinvaltaukseen. Teoksessa esitetään talvi-
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sodan tapahtumat, mutta painopiste on vuodessa 1941. Monipuolisessa
kokoomateoksessa on huomioitu eri puolustushaarojen toiminta sekä
myös neuvostonäkökulma ja ruotsalaisten vapaaehtoisten osuus. Kirjassa on runsaasti ennen julkaisematonta kuvamateriaalia, piirroksia,
maalauksia sekä väylä- ja muita karttoja. Karlssonin kirjassa käsitellään
puolestaan muun muassa talvi- ja jatkosodan pommituksia, väestön
evakuointeja (myös inkeriläisten) sekä Hankoa neuvostolaivaston tukikohtana. Kirjassa tuodaan myös korostaen esiin suomenruotsalaisten
joukkojen ja ruotsalaisvapaaehtoisten roolia jatkosodassa.
Mikko Laihon Anttolan lotat ja suojeluskunta – sinivalkoisin sydämin
kotiseudun puolesta (Anttola-Seura) täydentää trilogian, jonka aiemmin ilmestyneissä osissa käsiteltiin sankarivainajia ja anttolalaisia sodissa. Uusimmassa teoksessaan Laiho kirjoittaa vapaaehtoisesta maanpuolustustyötä Anttolassa. Suojeluskunnan ja lottien historian ohella
tilaa saavat sotilaspojat, kotirintaman tapahtumat, linnoitustyöt sekä
asekätkentä.
Kokoomateoksessa Mikkeli – talvisodan päämajakaupunki (Savon
Sotilasperinneyhdistys Porrassalmi) julkaistaan talvisodan 70-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetyn yleisöluentosarjan esitelmät, joita pitivät
pääasiassa tunnetut suomalaiset sotahistorian asiantuntijat. Heidän aiheensa liittyivät muun muassa talvisodan taustaan sekä Mikkelin ja
mikkeliläisten kokemuksiin talvella 1939–1940.
Marjut Vainion toimittama Käsky on käynyt: Rantasalmelaisia sodissa 1939–1945. 1. osa (Rantasalmen Rotaryklubi) on veteraanikirja. Veteraanimatrikkelin lisäksi teossarjan ensimmäinen osa kertoo rantasalmelaisten elämästä sotavuosina 1939–1944. Kirjassa käsitellään talvisodan tapahtumia rintamalla olleiden sotilaiden kertomusten ja kirjeiden
pohjalta. Rantasalmelaiset kärsivät ankarat tappiot Petäjäsaaren taistelussa maaliskuussa 1940.
Antero Raevuoren Hyvästi Viipuri: Karjalan pääkaupungin kohtalonvuodet 1939, 1941 ja 1944 (Minerva) on teos, jossa tarkastellaan Viipuria ja viipurilaisten kohtaloita toisessa maailmansodassa. Teos sisältää
paitsi »Karjalan pääkaupungin» kriisihistoriaa myös sitä puolustaneiden sotilaiden toimien sekä evakkojen vaiheiden kuvausta. Aihetta käsitellään pitkälti yksilöiden kokemusten kautta.
Kaksoiskotkan katveessa: 21. Savonlinnan Reservikomppania 1881–
1901 (Conhold) on Jukka A. Torvelaisen teos, joka on ilmestynyt Pyhän
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Olavin Killan julkaisusarjassa. Torvelaisen aiheena on 6. Mikkelin
tarkk’ampujapataljoonan reservipiiriin kuulunut Savonlinnan Reservikomppania, joka oli yksi 32:sta vastaavasta perusyksiköstä. Kirjassa
komppania liitetään laajempiin yhteyksiinsä ja selvitetään autonomian
ajan sotalaitoksen erityispiirteet. Pääskylahden alueella toiminutta
komppaniaa tarkastellaan osana ympäröivää yhteiskuntaa. Kiinnostava
yksityiskohta on, että Savonlinnan reservikomppanian rakennuksia
käytti maailmansotien välisenä aikana Kadettikoulu kesäleiriensä pitopaikkana.

Valokuvateokset

Bair Irincheev on saanut kuvat teokseensa Finland Strikes Back: Karelian Isthmus (Avrora) lähinnä suomalaisten ja saksalaisten sotilaiden
yksityisistä valokuva-albumeista. Löytyneiden otosten joukossa on
myös harvinaisia tilannekuvia. 64-sivuisessa lehdykässä kuvataan jatkosodan hyökkäysvaihe Karjalan kannaksella. Julkaisun tekstit ovat
englanniksi ja venäjäksi. Edellä mainitun lisäksi Irincheev on julkaissut
yhdessä Denis Zhukovin kanssa kaksi muuta kuvateosta, joista paljastuu sodan raadollinen ja karu todellisuus. Target Leningrad: Offensive of
Army Group North in 1941 (Avrora) sisältää saksalaisten sotilaiden ottamia kuvia. Palaces Destroyed: Nazi Occupation of Leningrad Region
1941–1944 (Avrora) käsittelee puolestaan saksalaiseen aineistoon tukeutuen tsaarinaikaisten ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden palatsien tuhoutumista.
Issakan ja Sonkajan kyläkoulut sodan käytössä kesällä 1941 (Ilomantsin valokuvausseura) on valokuvanäyttelyyn perustuva Matti Kallion
kokoama kuvateos. Ilomantsilaisella Issakan koululla toimi vuonna
1941 sotavankileiri. Sonkajassa toimi puolestaan kenttäsairaala, josta
Pekka Kyytinen otti tyylikkäitä ja puhuttelevia kuvia. Julkaisu on asiantuntevasti taustoitettu.
Olli Kleemolan Kaksi kameraa – kaksi totuutta?: Omat, liittolaiset ja
viholliset rintama- ja TK-miesten kuvaamina (Turun yliopiston poliittisen historian laitos) on tekijän Turun yliopistossa hyväksytyn poliittisen historian pro gradu -tutkielman julkaistu versio. Kleemolalle kuva
ei ole koriste vaan lähde. Hän on kartoittanut Puolustusvoimien Kuva-
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keskuksen noin 200 000 kuvan joukosta TK-miesten ottamaa kuvamateriaalia. Lisäksi lukuisat rintamamiehet kuvasivat itse omilla laatikkokameroillaan. Noita kuvia on Kleemolan omassa kokoelmassa tuhansia. Kuvista piirtyy sodan arki ja rintamasotilaiden monet kasvot.

Ilmailukirjallisuus

Punailmavoimien tehtävänä talvisodassa oli nujertaa Suomen puolustuskyky ja -tahto sekä tukea maasotatoimia. Carl-Fredrik Geust kirjoittaa teoksessaan Talvisota ilmassa (Apali) siitä, miten neuvostoilmavoimat onnistuivat saamissaan tehtävissä. Teos on julkaistu Red Stars -sarjan numerolla 7. Geust tuo ilmi, miten talvisota koetteli punailmavoimia ja miten niitä piti vahventaa siirtämällä Suomea vastaan lentoyksiköitä eri puolilta Neuvostoliittoa. Huolelliseen arkistotutkimukseen perustuva teos kertoo yksiköiden vaiheet sekä sisältää yksityiskohtaisia
organisaatiokaavioita, ryhmityspiirroksia, peitenumeroluetteloita sekä
ilmavoitto- ja tappiotilastoja. Neuvostoilmavoimien kokonaistappiot
talvisodassa olivat vähintään 980 lentokonetta ja 895 lentäjää. Teoksessa on yli 300 kuvaa.
Heikki Kauranteen ja Mikko Heilän Toivo Heilä 1905–1940: Suojeluskuntalentäjästä talvisodan syöksypommittajaksi (Apali) käsittelee sotilasilmailumme alkuvaihetta. Toivo Heilä aloitti lentäjänuransa Utissa
ja palveli sittemmin Suur-Merijoella hävittäjälentolaivueessa. Hän siirtyi ennen talvisotaa tiedustelulentolaivueeseen, joka erikoistui syöksypommitukseen. Lentomestari Heilä katosi vänrikki Reino Vaittisen
kanssa tammikuussa 1940.
Koelentäminen ilmavoimissa 1918–1957 (Apali) on Jyrki Laukkasen
teos, jossa hän kuvaa ilmavoimia vähemmän tunnetusta näkökulmasta.
Kirja esittelee koneet, lentäjät ja koelentotoiminnan. Kirjasta käy hyvin
ilmi teknologinen kehitys. Neljässä vuosikymmenessä lentokalusto kehittyi hitaista tuetuista puu- ja kangasrakenteisista leijoista nopeisiin
vapaastikantaviin metallirakenteisiin koneisiin. Samalla lisääntyivät
vaatimukset koelentotoiminnalle.
Heikki Nikusen, Jyrki K. Talvitien ja Kalevi Keskisen Suomen ilmasodan pikkujättiläinen (WSOY) on kokonaisesitys maamme ilmapuolustuksesta. Teos lähtee liikkeelle sotilasilmailun alkuvaiheista, mutta sen

312

PA S I T U U N A I N E N

Sivu312

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:11

Sivu313

pääpaino on jatkosodan menestyksekkäissä vuosissa. Leipätekstiä tukevat tietolaatikot muun muassa Suomessa toimineista ruotsalaisista ja
saksalaisista ilmavoimien yksiköistä. Teoksen liitteissä on esitelty Suomessa käytössä olleet konetyypit, ilmavoimien yksikköhistoriat sekä
lentävät ritarit. Heidän lisäkseen teoksessa on henkilölaatikot muista
keskeisistä ilmavoimien edustajista.
Mersu-ässä (Koala) on elämäkerrallinen teos ilmavoimien menestyneimmästä reserviläisässästä Olavi Purosta. Puro ehti ennen vuonna
1999 tapahtunutta kuolemaansa kirjoittaa sotakokemuksistaan. Suurimman osan 36 ilmavoitostaan hän saavutti Messerschmitt-koneilla.
Edes haavoittuminen ei estänyt häntä, vaan hän ampui jalka kipsissä ja
Mersun sivuperäsinpolkimeen sidottuna alas useita viholliskoneita.
Kaikkiaan hän lensi 207 sotalentoa.
Jukka Raunion Valtion Lentokonetehtaan historia, Osa 3: Vihureita ja
vetureita 1945–1965 (tekijä) tarjoaa uutta tietoa sodanjälkeisistä vaikeista ajoista lentokonetehtailla Tampereella, Hallissa ja Nokialla. Ilmavoimien hankinnat olivat jäissä ja sotakorvaustuotanto vaati uusia rakenteita ja tuotteita. Tuuli ja Vihuri olivat epäonnistuneita konetyyppejä. Vasta 1950-luvun lopulla alkanut Fouga Magister -koneiden kokoonpano antoi lisää puhtia tehtaan toimintaan.
Jäätukikohdan talvisota Hollolan Pyhäniemessä: Ilmasotaa Turun Artukaisissa ja Littoisissa, Naantalissa, Säkylän Pyhäjärvellä, Tampereen
Härmälässä, Utin Haukkajärvellä ja Valkealan Vuohijärvellä (tekijä ja 5
hullua miestä) on Ahti Saarisen tuorein teos. Suomen ilmavoimien toiminta oli kevättalvella 1940 erittäin vilkasta Hollolan Pyhäniemen jäätukikohdassa. Siellä oli talvisodan loppuvaiheessa kotirintaman suurin
lentotukikohta, jossa oli Lentorykmentti 2:n laivueita. Tukikohdasta
käsin toimi tai siellä nähtiin useita eri konetyyppejä, parhaimmillaan
kolmisenkymmentä uudenaikaista hävittäjää (erityisesti Fiateja).
Hannu Saraluodon Murjaani katosi Kuutsujärvelle: hävittäjälentäjäkadettiluutnantti Leo »Leksa» Ukkosen elämänvaiheita (Aulis Ukkonen)
on Kauniaisissa julkaistu omakustanne. Saraluodon 64-sivuisessa julkaisussa käydään läpi nimensä mukaisesti Rukajärvellä 2.6.1944 kadonneen hävittäjälentäjä Ukkosen kohtaloa.
Hävittäjälentäjät talvi- ja jatkosodassa (Tammi) on Kari Stenmanin
kirjoittama suurikokoinen ja lähes 500-sivuinen, nahkaselkäinen koruteos suomalaisten lentäjä-ässien panoksesta toisessa maailmansodassa.
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Kirjasta on otettu 1950 kappaleen painos, joka on loppuunmyyty.
Teoksen kuvatoimituksesta on vastannut Kalevi Keskinen. Teoksessa on
40 hävittäjälentäjän pienoiselämäkerrat sekä kone-esittelyjä, karttoja ja
erilaisia tilastoja.
Kari Stenmanin Kaartinlaivue: Lentolaivue 24 sodassa (Kari Stenman
Publishing) on A4-koossa painettu kuvateos. Laivueen historia käydään läpi vuodesta 1934, mutta käsittely painottuu sotavuosiin. Lentolaivue 24 oli Suomen ilmavoimien tehokkain, sillä se pudotti 865 viholliskonetta eli saavutti lähes puolet kaikista ilmavoitoista. Sotatoimien
ohella Stenman on käyttänyt ohjaajien kertomuksia sekä esitellyt organisaation ja sen muutokset koneen, vastaavan ohjaajan ja mekaanikon
tarkkuudella.
Porin lentokentän historia. Osa 2: Sotilastukikohdasta ilmailun osaamiskeskukseksi (Satakunnan Lennoston Kilta, Apali) on Jukka Uharin
teos, jossa käydään läpi Porin lentokentän vaiheita sotilaskäytössä ja urheiluilmailun tyyssijana. Kentällä toimineessa Satakunnan Lennostossa
alkoi muun muassa suihkulentotoiminta vuonna 1953.
Seppo Ylösen Elämän silmukat (tekijä) on everstiluutnantti Kalevi
Kumpulaisen elämäkerta. Tämä oli ensimmäisiä lentäjiä, joka koulutettiin Neuvostoliitossa vuonna 1962 MiG-21F-ohjaajaksi. Kumpulainen
koki omakohtaisesti monia kylmän sodan tapahtumia. Hänen tekstistään heijastuu ilmavoimien niukka määrärahatilanne 1960- ja 1970-luvuilla.
Edellisten lisäksi Koalalta on ilmestynyt toiseen maailmansotaan sijoittuvat George Beurlingin ja Leslie Robertsin Maltan ässä sekä Claire
Rose Knottin Pimeyden ruhtinaat: Luftwaffen yöhävittäjä-ässien Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgensteinin ja Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeldin elämä.

Merisodankäynti ja rannikkopuolustus

Visa Auvinen on koonnut hajallaan olevan tiedon merivoimien koululaivan vaiheista toisessa maailmansodassa. Auvisen teos Suomen Joutsen
sodassa: Laivastomme koululaiva sotatoimissa vuosina 1939–44 (Suomen
Joutsenen valtameripurjehtijain perinneyhdistys ry) kuvaa, miten Suomen Joutsen toimi laivaston tukiasemana, liikkuvana huoltoasemana,
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varastolaivana sekä moottoritorpedoveneiden emälaivana eri merialueilla. Se joutui myös ilmahyökkäysten kohteeksi.
Helsingin ulkosaaristossa sijaitsevat rannikkolinnakkeet ovat monelle tuntemattomia, koska ne ovat olleet suljettuja jo kauan. Ove Enqvistin ja Taneli Eskolan Kruunun jalokivet – Vallisaari ja Kuninkaansaari
(Moreeni) sekä Anu Vuorisen Isosaari: Pääkaupungin etuvartio (AVTaitto) valottavat osaltaan suljettuja saaria erilaisista näkökulmista.
Teoksissa käydään läpi saariluontoa, rannikkopuolustuksen tehtäviä sekä kuvataan elämää ja palvelusta rannikkolinnakkeilla. Suomenlinnan
läheisyydessä sijaitsevat Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat olleet puolustusvoimien käytössä 1700-luvulta saakka. Isosaari on myös aktiivinen
kyläyhteisö. Teokset osallistuvat keskusteluun saarien avaamisesta suurelle yleisölle. Siihen kytkeytyvät kysymykset kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisesta sekä alueen monimuotoisen luonnon säilyttämisestä.
Jussi T. Lappalaisen Kuninkaan viimeinen kortti: Viipurinlahden ja
Ruotsinsalmen meritaistelut 1790 (SKS/Atlas Art) on näyttävä suurteos,
jossa käsitellään Kustaa III:n sodan meritaisteluita. Ruotsin avomeri- ja
saaristolaivasto joutui aluksi saarroksiin Viipurinlahdella. Vaikka se
murtautui läpi, seuraavaksi avomerilaivasto jäi mottiin Viaporiin. »Viimeiseksi kortiksi» kutsuttu saaristolaivasto saavutti Kotkan edustalla
9.7.1790 käydyssä Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa voiton venäläisistä. Lappalainen kirjoittaa sotatapahtumien ohella myös alusten
tekniikasta sekä merisodankäynnin taktiikasta.

Väitöstutkimukset

Lauri Kopiston The British Intervention in South Russia 1918–1920
(Helsingin yliopisto) on yleisen historian väitöstutkimus Ison-Britannian osallistumisesta Venäjän sisällissotaan ratkaisevalla eteläisellä rintamalla. Britit tukivat merkittävästi kenraali Anton Denikinin valkoista
armeijaa bolševikkeja vastaan. Väitöstutkimus perustuu brittiläiseen ja
venäläiseen arkistoaineistoon. Kopiston työ on poikkitieteellinen: siinä
on poliittisen, talous-, sosiaali- ja kulttuurihistorian vivahteita.
Karoliinien soturiarvot: Kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin
valtakunnassa 1700-luvun alussa (Jyväskylän yliopisto) on Ville Sarkamon Suomen historian väitöskirja, josta käy ilmi, että aatelin, upseerei-
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den, rivimiesten ja jopa siviilien arvomaailma oli sotaisa, kunniakeskeinen ja väkivaltainen ruotsalais-suomalaisessa yhteiskunnassa Ruotsin
suurvaltakauden lopulla. Ruotsin hallitsijat olivat soturikuninkaita,
joista monet – kuten heidän johtamistaan suomalaisistakin – kuolivat
taistelukentillä. Sarkamon mukaan kunnian ja soturiarvojen maailmassa kunnostautuminen taistelussa oli elämän keskeisin päämäärä. Soturikulttuuri oli fyysinen – kunnia oli helppo todistaa taistelukentällä
hankituilla haavoilla ja arvilla. Niitä saattoi käyttää myös virkojen
haussa. Mikäli kunniaa loukattiin, jouduttiin kaksintaisteluihin tai vastattiin nyrkiniskuin. Hävityn Suuren Pohjan sodan jälkeen soturi-ihanteiden toteuttamisesta ei enää palkittu, ja 1700-luvun kuluessa kunniaan perustuvat arvot alkoivat väistyä yhteiskunnassa. Tilalle tuli taloudellista hyötyä tavoitteleva ajattelu. Ikiaikaiset miehiset ihanteet jäivät kuitenkin edelleen vaikuttamaan ihmisten arkikäytökseen.
Miika Siirosen Vapaussodan perintö – valkoisuus paikallisyhteisössä:
sisältö, ylläpitäjät ja rapautuminen Iisalmessa 1918–1933 (Helsingin yliopisto) on poliittisen historian väitöskirja, jossa selvitetään yhden paikkakunnan (Iisalmi) kautta, miten voittajien yhteisö säilytti valkoisuuden diskurssia. Vuoden 1918 sodan voittajien välille syntyi Siirosen tulkinnan mukaan yhteisöllisyys, joka oli henkinen ja toiminnallinen tukirakenne, jonka avulla sotaa pystyttiin käsittelemään ja sen lopputulosta ylläpitämään. Siironen hahmottaa tuon konstruktion syntyprosessia sekä sen tärkeimpiä ideologisia ainesosia, joita olivat uhrilahja,
isänmaa ja soturikansalaisuus. Valkoisia sankarivainajia kohtaan tunnettiin paikallisyhteisössä kiitollisuutta. Valkoisia arvoja ylläpitivät lehdistö, kirkko, koululaitos, mutta etenkin kansalaisyhteiskunnan verkosto porvarillisten puolueosastojen, järjestöjen ja yhdistysten kautta. Keskeisiä toimijoita olivat suojeluskunta ja Lotta Svärd. Siirosen mukaan
valkoisten toimijaverkko ylläpiti yhteisössä valta-asemaansa, määritteli
oikean kansalaisuuden rajoja ja toi omaa maailmankuvaansa moraaliseksi ja kulttuurilliseksi normiksi, joskin 1930-luvun alkuvuosina valkoisten kollektiivisuus alkoi kuitenkin nopeasti rapautua. Tämä johtui
pitkälti siitä, että oikeisto pyrki hyödyntämään valkoisuuden diskurssia
poliittisesti.
Sinun puolestas elää ja kuolla: Suomen liput, nationalismi ja veriuhri
1917–1945 (WSOY) on Tuomas Teporan teos, joka sai Vuoden tiedekirja -palkinnon. Tepora tarkastelee lippusymboliikkaa (ja kansallisidenti-
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teettiä). Teoksen kantavana teemana on nuoren kansallisvaltion ja
uhrautumisen välinen suhde itsenäistymisestä toisen maailmansodan
päättymiseen. Hän muistuttaa, että kansakunnat yleensä oikeuttavat
olemassaoloaan sankariuhrein. Siniristilipulla oli monivaiheinen menneisyys, ja se kiteytti Suomen kansan kollektiiviset tuntemukset kuitenkin vasta toisen maailmansodan aikana. Teos perustuu Helsingin yliopistossa tarkastettuun Suomen ja Pohjoismaiden historian väitöskirjaan Lippu, uhri, kansakunta – Ryhmäkokemukset ja -rajat Suomessa
1917–1945, mutta Tepora on muokannut työtään siirtämällä liitteeseen
tutkimuksensa johdannon teoreettisia ja metodologisia osuuksia.
Timo Vuoren kirkkohistorian alaan kuuluvassa väitöskirjassa Paimen vailla hiippakuntaa: Kenttäpiispan viran synty ja vaikutus sotilaspapiston asemaan Suomen puolustusvoimissa ja kirkossa vuosina 1939–
1944 (Helsingin yliopisto) selvitetään niitä tekijöitä, joiden vaikutuksesta syntyi kenttäpiispainstituutio. Lisäksi Vuori tutkii, miten kenttäpiispuus vaikutti sotilassielunhoidon johtajan ja sotilaspapiston asemaan sotavuosina. Talvisota oli tärkeä käännekohta prosessissa. Kenttäpiispan virka syntyi laajan joukon, nuoremman papiston ja puolustusvoimien vaikutuksesta.

Kansainvälinen näkökulma toiseen maailmansotaan

Tuotteliaan Stephen E. Ambrosen teokseen Taistelutoverit: Normandian
maihinnoususta Hitlerin Kotkanpesään (Otava) perustuu Suomessa
2000-luvulla useita kertoja nähty samanniminen televisiosarja (Band of
Brothers). Ambrose kuvaa 101. Maahanlaskudivisioonan 506. Rykmentin Easy-komppanian veteraanien pohjalta toisen maailmansodan loppuvaiheita länsirintamalla. Kirjassa kiinnitetään huomiota siihen, miten sota vaikutti veteraaneihin sekä heidän välillään vallinneeseen tiiviiseen yhteenkuuluvuuteen. Komppania kärsi poikkeuksellisen kovat
tappiot ja monille sen miehille myönnettiin Purppurasydän-kunniamerkki, jonka saavat ainoastaan haavoittuneet tai kuolleet.
Venäjänjuutalaisen esseistin, kirjallisuudentutkijan ja toisinajattelijan Lidia Ginzburgin Leningradin piirityksen päiväkirja (Into) valmistui
jo toisen maailmansodan aikana, mutta se julkaistiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1984, ja silloinkin vain Neva-lehden jatkokertomuk-
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sena. Ginzburg kuvaa lähes 900 päivää kestäneen piirityksen aikaista
nälänhätää ja polttoainepulaa. Saksalaisten toiminnan ohella kaupunkilaiset joutuivat kestämään NKVD:n jatkuvaa tarkkailua.
Brittiläinen sotahistorioitsija Max Hastings on toiminut muun
muassa sotakirjeenvaihtajana sekä Daily Telegraph -lehden päätoimittajana. Hänen kirjoittamansa laaja osaelämäkerta Winston Churchill:
Sotavuodet 1940–1945 (Docendo) kuvaa Churchillin päättäväiseksi
johtajaksi, joka oli 1900-luvun merkittävin englantilainen. Pääministerinä tällä oli keskeinen asema. Churchill kykeni Hastingisin mukaan tekemään välttämättömiä päätöksiä ilman tukea. Lisäksi hän vaati kansalta uhrauksia. Ison-Britannian menestykset eri rintamilla henkilöityivät juuri Churchilliin.
Sönke Neitzelin ja Harald Welzerin Sotilaat: Taistelemisesta, tappamisesta ja kuolemisesta (Gummerus) on järisyttävää luettavaa siitä, miten sota raaistaa ihmisen. Se perustuu länsiliittoutuneiden salakuunteluasiakirjoihin. Niistä selviää, että saksalaiset sotavangit olivat kerskailleet kokemuksillaan ja paljastaneet tekemiään julmuuksia. Saksalaiset
kertovat, millaisia ajatuksia sota heissä herätti sekä mitä he itse ajattelivat teoistaan, joista osa täytti sotarikoksen tunnusmerkistön. Professorikaksikon kirjoittamassa teoksessa aihetta lähestytään sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Esipuheessa Tapio Nurminen vertaa saksalaisten
sotilaiden kokemuksia suomalaissotilaiden vastaaviin ja löytää niistä
tiettyjä yhtäläisyyksiä. Voimientunnossa ja hurmoksessa tappaminen
saattoi esimerkiksi vertautua metsästysurheiluun.
Soluttautujat: Juutalaisvakoojien tehtävä natsi-Saksassa (Gummerus)
on Patrick K. O’Donnellin dekkaria muistuttava tosikertomus viidestä
Yhdysvaltoihin paenneesta miehestä, jotka lähetettiin takaisin Saksaan.
He saivat suuria aikaan, mutta he eivät saaneet tunnustusta teoistaan.
He osallistuivat tuhotöihin ja selvittivät saksalaisten asetuotannon saloja sekä suunnitelmia vetäytyä Itävaltaan »alppilinnakkeeseen» viimeistä
puolustustaistelua varten.

Nykyaikainen sodankäynti

Yhdysvaltalainen toimittaja-kirjailija-dokumentintekijä Sebastian Junger vietti vuosina 2007–2008 yhteensä 15 kuukautta amerikkalaisjouk-
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kojen mukana syrjäisessä Korengalin laaksossa Afganistanissa. Junger
kirjoitti kokemastaan kirjan Sota: Amerikkalaisjoukkojen mukana Afganistanissa (Tammi). Siinä hän käsittelee paitsi taisteluita Talebania vastaan myös sotilaiden henkistä kestokykyä, pelkoja, aseveljeyttä, rituaaleja sekä koti-ikävää. Samalta ajalta taltioitiin yhteensä 150 tuntia videomateriaalia, josta syntyi Jungerin yhdessä brittiläisen Tim Hetheringtonin kanssa vuonna 2010 ohjaama palkittu dokumenttielokuva
Tarkkailuasema Restrepo (Coldcrest Films).
Jukka Kulomaan Punaisen Afganistanin puolesta 1979–1989 (Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos) on oppikirjaksi laadittu
kokonaisesitys, jossa tarkastellaan neuvostojoukkojen sodankäyntiä Afganistanissa. Kulomaa esittelee myös tapahtumien taustan ja sen, miten
suurvaltojen sotaa varten laaditut opit soveltuivat sissiarmeijaa vastaan.
Kirjasta selviää myös, miten puna-armeija pyrki kehittämään sotataitoaan ja organisaatioitaan.
Kansalaisaktivisti Reko Ravelan Afganistanin loputon sota (Like) on
esitys Isaf-kriisinhallintaoperaatiosta. Ravela kävi Afganistanissa syksyllä 2010 tapaamassa afganistanilaisia oppositioryhmiä. Hän pyrkii selittämään konfliktin taustoja ja kirjoittaa, että »nykyinen amerikkalaisjohtoinen miehitys» on totaalisesti epäonnistunut. Ravela esittää ratkaisuksi ulkomaalaisten joukkojen vetämistä maasta. Kyseessä on pikemminkin poliittinen pamfletti kuin asiallinen tietokirja.
Rauli Virtasen Suezilta Afganistaniin: Suomalaiset rauhaa turvaamassa (WSOY) on kuvakertomus suomalaisten vaiheista rauhanturvaamisen suurvaltana vuodesta 1956 näihin päiviin. Virtanen on käynyt vuodesta 1974 lähtien tutustumassa Lähi-idän rauhanturvaamisoperaatioihin. Hän ei kirjassaan rajoitu pelkästään YK:n lipun alla tapahtuneeseen ns. perinteiseen rauhanturvaamistoimintaan, vaan käy läpi myös
muut operaatiot, jotka taustoitetaan asianmukaisesti. Teoksen fokus on
varhaisempien operaatioiden menestystarinoissa ja tavallisten rauhanturvaajien kokemuksissa.

Aseteknologia

Aseiden ase: Kalašnikovin tarina (Tammi) on C. J. Chiversin kirja maailman yleisimmästä AK-47-rynnäkkökivaaristä. Kalašnikovin versioita
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on käyttänyt myös Suomen puolustusvoimat. Toimintavarma ase yhdistetään kuitenkin asevoimien ohella yleisesti moniin puolisotilaallisiin joukkoihin, sissiliikkeisiin, terroristeihin ja merirosvoihin. Maailman tietoisuuteen se nousi Vietnamin sodassa.
Ian Hoggin kirjassa Tykistö- ja ohjusaseet (Karisto) selostetaan tykistöaseiden kehityshistoriaa. Taskukirjakokoon painettu opas esittelee
300 sinkoa, rakettiasetta, tykkiä ja ohjusta tarkoin kuvauksin, teknisin
tiedoin ja havainnollisin kuvin. Kaikki aseet eivät olleet onnistuneita ja
käytännöllisiä; osan pystyi mies kantamaan mukanaan, kun taas toisten siirtämiseen tarvittiin junia. Kehitystyön tuloksena oli mitä kirjavin
valikoima tykistö- ja ohjusaseita erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Sata asetta joilla tehtiin historiaa (Gummerus) on Chris McNabin
teos, joka esittelee sellaiset 100 asetta, jotka omana aikanaan edustivat
teknologian huippua ja jotka muovasivat maailmaa ja sodankäyntitapoja. Mukaan on valittu niinkin erityyppisiä aseita kuin samuraimiekka, käsikranaatti, Spitfire-hävittäjälentokone ja Kalašnikov-rynnäkkökivääri. McNabin kirjasta käyvät ilmi myös aseiden tekniset toimintaperiaatteet.
Alfred Pricen Spitfire: Legendaarinen hävittäjäkone (Koala) kuvaa
Supermarine Spitfiren kehitysvaiheet ja käytön prototyypistä viimeisiin sarjatuotantomalleihin. Kone tunnetaan ilmavoitoistaan sekä elliptisistä siivistään ja rungon sulavista linjoista. Muotoilun lisäksi Price
kirjoittaa myös niistä sotatoimista, joissa käytettiin Spitfireja. Hän vertaa konetta vastustajien konetyyppeihin.
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S U O M E N S O TA H I S T O R I A L L I N E N S E U R A R Y. –
K R I G S H I S T O R I S K A S A M F U N D E T I F I N L A N D R F.

Toimintakertomus vuodelta 2011
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 23.3.2011. Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Martti Turtola ja sihteerinä kapteeni Juha Hollanti. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi kokouksen alussa jaettiin
Seuran vuoden 2011 gradupalkinnot.

Hallitus

Seuran puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli. Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2011 muodostui seuraavanlaiseksi:
Hallitus
Puheenjohtaja: yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli
Varapuheenjohtaja: prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
Jäsensihteeri: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen
Aseasiantuntija: valtiotieteen maisteri Markku Palokangas
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimitussihteeri: filosofian maisteri
Riitta Blomgren
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Filosofian tohtori Mikko Karjalainen
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi
Professori Ohto Manninen
Eversti Max Sjöblom.
Toimihenkilöt
Sihteeri: kapteeni Juha Hollanti
Kotisivuista vastaava: myyntipäällikkö Timo Kuusinen
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan päätoimittaja: dosentti, filosofian
tohtori Touko Perko
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori
Esko Vuorisjärvi
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: varatuomari Heikki
Pohjolainen.
Tilintarkastajat:
Aikaisemmat tilintarkastajat kauppatieteiden maisteri KHT Hannu
Siniharju ja kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen jatkoivat
toiminnantarkastajina. Aikaisempi varatilintarkastaja pankinjohtaja
Kari Salo jatkoi varatoiminnantarkastajana.

Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 996 jäsentä.
Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 15 henkilöä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2011 neljä jäsenkirjettä. Sama
kirje lähetettiin sähköpostina niille henkilöille, joilla oli sähköpostiosoite. Noin puolet jäsenistä oli ilmoittanut sähköpostiosoitteensa.
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Seuran toiminta vuonna 2011

Vuosikokoukseen Tieteiden talolla Helsingissä 23.3. osallistui 92 jäsentä. Kokouksen jälkeen filosofian tohtori Tapio Koskimies piti kokousesitelmän tuoreen väitöskirjansa aihealueesta otsikolla Suomen sotilasstrategisesta asemasta kylmän sodan alkuvaiheessa.
Ensimmäinen syyskokous pidettiin 14.9. kello 18.00 Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti tutkija Juha Joutsi aiheenaan Englannin armeija Suomessa 1919. Paikalla oli 78 kuulijaa.
Toinen syyskokous pidettiin 14.12. kello 18.00 alkaen Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti yliluutnantti, sotatieteiden maisteri Juha
Saarimaa aiheenaan Siilasvuon joukkojen huollon järjestelyt Suomussalmella 1939–1940. Tilaisuudessa oli 83 kuulijaa.
Seura järjesti 13.–17.4. matkan Normandian taistelupaikoille. Oppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 31 henkilöä.
Seuran toisella kevätmatkalla tutustuttiin Tolvajärven sotatantereisiin 20.–22.5. Asiantuntijaoppaina toimivat everstiluutnantti Anssi
Vuorenmaa ja Bair Irincheev. Matkalle osallistui 47 jäsentä.
Lauantaina 27.8. seura teki retken Kotkaan. Retkellä tutustuttiin
Kotkan alueen maa- ja merilinnoituksiin. Retkelle osallistui 56 henkilöä.
Syysmatka tehtiin 28.9.–3.10. Hollantiin, Belgiaan, Ranskaan ja Saksaan. Asiantuntijaoppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 47 henkilöä.
Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Savon sotilasperinneyhdistys
Porrassalmi järjestivät yhteisseminaarin 10.9.2011 Mikkelin Lyseolla.
Alustajina seminaarissa olivat filosofian tohtori Mikko Karjalainen, dosentti Pasi Tuunainen, everstiluutnantti, dosentti Petteri Jouko ja professori Karl-Erik Michelsen. Seminaarissa oli 185 kuulijaa.
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa.
Seura järjesti ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän
yleisöluentosarjan vuonna 2011. Luentosarja jakaantui kolmeen osaan:
kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn luentosarjaan Helsingissä. Kävijämäärä oli 185–
400 henkilöä / esitelmätilaisuus.
Seuran kotisivut uudistettiin huhtikuussa 2011.

T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 1

323

Sivu323

Sotahist12_001-325:Sotahistoriallinen aikakauskirja 32

31.10.2012

12:11

Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 31 ilmestyi jouluksi. Kirjan päätoimittajana toimi dosentti Touko Perko (pj). Toimituskuntaan kuuluivat
professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen, komentaja Ove Enqvist sekä toimitussihteerinä filosofian maisteri Riitta Blomgren.

Muu toiminta

Vuosikokouksen alussa jaettiin seitsemännen kerran seuran pro gradu
-palkinto. 1. palkinnon, 2 500 euron stipendin, sai Noora Wilms tutkielmastaan Ryssän heilat ja pikku-iivanat. Sanomalehti- ja muistitietotutkimus suhtautumisesta neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa seurustelleisiin naisiin ja heidän lapsiinsa.
Toisen palkinnon, 2 000 euron stipendin, sai Mikko Mäkinen tutkielmastaan Meidän taistomme käydään rauhan puolesta. Irakin kriisi ja
sodanuhka Ranskan parlamentin debateissa vuosina 2002–03.
Kolmannen palkinnon, 750 euron stipendin, saivat Thomas Jokinen
tutkielmastaan Kenen Kosovo? Albaaniseparatismin vaiheet ja vaikutus
Kosovon itsenäistymiskehitykseen vuosina 1945–2008 ja Antti Saarelainen tutkielmastaan Suomalainen sotilasidentiteetti yhteiskunnan muutoksessa toisen maailmansodan jälkeen.

Talous

Seuran tilinpäätös osoittaa 178,80 euroa ylijäämää.
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Suomen Sotahistoriallinen Seura Ry.
Krigshistoriska Samfundet I Finland Rf.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran tärkein päämäärä on aatteellisesti ja
taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta. Seuraan kuuluu henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita kiinnostaa
Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentaminen ja vaaliminen. Se
toimii myös ase- ja varushistorian harrastajien ja tutkijoiden yhdyselimenä. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Seura perustettiin vuonna 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi.
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry. on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.
Seuran puheenjohtaja on prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori
Pentti Airio ja varapuheenjohtaja ylitarkastaja, filosofian tohtori Mikko
Karjalainen. Seuran sihteerinä toimii kapteeniluutnantti Juuso Säämänen ja rahastonhoitajana suunnittelija Pertti Räisänen. Jäsenasioista
vastaa jäsensihteeri, tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä. Sotahistoriallisen aikakauskirjan päätoimittaja on dosentti, filosofian tohtori Touko
Perko ja toimitussihteeri filosofian maisteri Riitta Blomgren.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran postiosoite:
PL 266, 00171 Helsinki
sähköpostiosoite: sshs@sshs.fi (puheenjohtaja)
internetsivut: http://www.sshs.fi
Seuran jäsenmaksu on 33 euroa, ainaisjäsenmaksu 495 euroa, yhteisöjäsenen jäsenmaksu 33 euroa ja kannattavan yhteisöjäsenen 330 euroa.
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