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Tulevaisuus ja perinteiden arvot
Oman kiltamme ja valtakunnallisen liittomme tulevaisuus on nähdäkseni hyvin samankaltainen kuin
veteraanien vastaavien organisaatioiden tulevaisuus. Näiden järjestöjen toiminta ei voi enää seuraavan
vuosikymmenen aikana perustua sodanaikaisten, maatamme taistelevalla rintamalla ja kotirintamalla puolustaneiden kansalaisten aktiiviseen toimintaan.
Veteraanit kantoivat sotiemme aikana suurimman vastuun itsenäisyytemme säilymisestä. Suomi valtiona ja
suomalaiset ovatkin arvostaneet ja tukeneet heitä lähes koko sodanjälkeisen ajan. Nyt kun siirrytään vähitellen veteraaniajasta perinneaikaan, on ollut tärkeää määritellä perinteen sisältö ja luoda toimintamallit sen
säilyttämiseksi.
Vuonna 2003 perustettiin Tammenlehvän Perinneliitto, jonka tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen
vuosina 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Liiton perustajajäseniä olivat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto sekä jo toimintansa lopettanut Rintamanaisten Liitto. Perinneliitossa on yhteensä 22 jäsenyhteisöä, myös oma liittomme.
Tammenlehvän Perinneliiton toiminta-ajatuksena on koota yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita,
halukkaita ja kykeneviä osallistumaan liiton tarkoitusta edistävään perinnetyöhön. Toiminnan painopiste on
valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Alueellisen
perinteen säilyminen turvataan paikallisin yhteistoimintajärjestelyin. Näihin yhteistoimintajärjestelyihin oma
kiltamme osallistuu aktiivisesti sitä tehokkaammin mitä tarkemman kuvan saamme järjestelytavoitteista ja
mahdollisuuksista.
Tammenlehvän Perinneliiton hallitusorganisaatiossa ovat edustettuina muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pääesikunta, Kirkolliskokous, Ortodoksisen kirkon palvelukeskus,
Suomen Rauhanturvaajaliitto, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto. Perinneliiton hallituksen
varsinaiset ja varajäsenet sekä heidän edustamansa viralliset ja epäviralliset organisaatiot voisivat nähdäkseni varsin hyvin muodostaa perustan, jonka varaan nyt suunniteltavan perinnetyön alueellinen ja paikallinen
toiminta voitaisiin rakentaa. Myötätunto ja suopeuskin ovat voimaa, jota voidaan käyttää hyödyksi toimintaperustuksen rakentamisessa.
Pidämme katseemme tulevaisuuteen suuntautuneena menneisyyttä kunnioittaen ja siitä oppien.
*
Tänä keväänä laskimme yhteisen kukkalaitteen muistopaadellemme Taivaskallion veteraaniperinteen tapahtuman yhteydessä 23.4. Sen johdosta ei toista tapahtumaa järjestetä Taivaskalliolla syyskesällä.
Lämmintä ja aurinkoista kesää!
Olli Sorvettula
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KILLAN KEVÄTKOKOUS
Killan kevätkokous pidettiin torstaina 16.4.2015 tavanmukaisesti Agricolan kirkon kryptassa. Ennen varsinaisen kokouksen alkua killan puheenjohtaja Olli Sorvettula ja varapuheenjohtaja Arne Lindholm luovuttivat
Mauri Väänäselle puuhun upotetun sotilaspoikaplaketin hopealaatoin n:o 4 kiittäen hänen myötävaikutuksestaan sotilaspoikaesitysten mukaan ottamiseen lukiolaisten turvakurssien ohjelmaan sekä pitkäaikaiselle
hallituksen jäsenelle ja sihteerille Kari Kerstiselle perinnekiltamme standaarin. Raimo Lunilalle luovutettiin sotilaspoikaristi. Viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen kunnioittamiseksi vietetyn hiljaisen hetken jälkeen
puheenjohtaja Olli Sorvettula avasi kokouksen.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Elonsalo ja sihteeriksi Hannu Saloniemi. Puheenjohtaja
Olli Sorvettula esitteli killan toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja rahastonhoitaja Hannu Saloniemi killan
tilinpäätöksen, joka oli julkaistuna Kiltaviestin numerossa 1/2015. Kokous päätti kutsua Kari Kerstisen killan kunniajäseneksi.
Kokouksen jälkeen Sotilaspoikien perinneliitto ry:n puheenjohtaja Hannu Luotola esittäytyi ja kertoi liiton
toiminnasta. Hän korosti kiltojen ja liiton välisen yhteydenpidon tärkeyttä ja toivoi käyttöön otettujen tietojärjestelmien helpottavan tiedonkulkua.

Vuosikokouksessa killan pitkäaikaiselle jäsenelle ja sihteerille Kari Kerstiselle (vas.) ojennettiin perinnekiltamme standaari. Luovutuspuhetta pitää killan puheenjohtaja Olli Sorvettula vierellään varapuheenjohtaja Arne Lindholm ja sihteeri/rahastonhoitaja Hannu Saloniemi.
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Ulkomainen apu talvisodan Suomelle – muutakin kuin myötätuntoa?
Suomi joutui talvisotaan huonosti valmistautuneena ja varustautuneena. Valtiollinen johtomme ei tahtonut uskoa, että
uusi sota olisi uhkaamassa Eurooppaa kahdenkymmenen vuoden kuluttua edellisestä kauheasta koettelemuksesta.
Sotilaitten varoituksille ei kallistettu korvaa eikä puolustusvoimille annettu rahaa. Suomi eli vielä loppukesällä 1939
suuren luottamuksen vallassa. Rauhan uskottiin edelleen säilyvän Euroopassa ja hermosotaa pidettiin vain sapelinkalisteluna.
Valtiovarainministeri Väinö Tanner tunnusti valmistaneensa eduskunnalle esitettäväksi aivan normaalin tulo- ja
menoarvion vuodelle 1940. Oli tuudittauduttu väärään turvallisuuteen, josta herääminen oli katkeraa. Sodan uhkaan
uskoi marsalkka Mannerheim. Hän oli kesäkuussa saanut Englannista sellaisia tietoja, että siellä valmistaudutaan
sotaan. Mannerheim laski sodan syttyvän syksyllä. Suomen geopoliittisesta asemasta suuren ja mahtavan Neuvostoliiton naapurina tuli todellisuutta, kun Neuvostoliitto tulkitsi ajan merkkejä ja Natsi-Saksan pyrkimyksiä paremmin kuin
suomalaiset. Se halusi turvata luoteisrajansa ja Leningradin yhteisymmärryksessä Suomen kanssa. Suomi puolestaan
ei aikonut luovuttaa tuumaakaan alueestaan, ja niin ajauduttiin 105 päivää kestäneeseen talvisotaan.
Myötätuntoa ja vanhoja tykkejä
Suomen aineellinen sotavalmius oli aivan riittämätön. Panssarintorjunta oli olematonta. Raskasta tykistöä ja ilmatorjuntatykistöä oli vain muutama patteri. Ampumatarvike- sekä polttoaine- ja voiteluöljyvarastot olivat mitättömät.
Kiväärin, pika- ja konekiväärin patruunoita oli 2 ½ kuukaudeksi ja lentobensiiniä 1 kuukaudeksi.
Vaatetuksen ja varusteiden vajaus oli keskimäärin 80 %. Kenttäarmeija tuli keskityspaikkoihinsa lähes siviilivaatteissa. Telttoja oli vain murto-osaan tarpeesta. Pääministeri A.K. Cajander puolusteli aseistuksen niukkuutta, että hankitut
aseet ehtisivät ruostua ja vanhentua siihen mennessä, kun sota mahdollisesti syttyisi. Cajander otaksui vielä kesällä
1939, että Suomella olisi runsaasti aikaa varustautua. Nimen ”malli Cajander” sai sotamiehen varustus, johon valtion
varastoista riitti vain kokardi ja vyö.
Talvisota herätti suurta huomiota ulkomailla. Länsirintaman taistelut eivät olleet vielä leimahtaneet. Saksalaiset kutsuivat tilannetta nimellä Sitzkrieg, istumasota ja länsivallat phony war, valesota. Kansainliitto tuomitsi hyökkääjän, ja
sen istunnossa 14. joulukuuta 1939 Neuvostoliitto erotettiin liiton jäsenyydestä. Jäsenvaltioita kehotettiin antamaan
Suomelle aineellista ja humanitaarista apua. Suomi saikin osakseen runsaasti myötätuntoa ja vaihtelevassa määrin
humanitaarista, poliittista ja sotilaallista avustusta. Kun suursodan uhka leijui ilmassa, oli luonnollista, etteivät valtiot
luopuneet omasta parhaasta aseistuksestaan suomalaisia auttaakseen, varsinkaan kun oli pelkona, että se joutuisi vihollisen käsiin Suomen luhistuessa. Kaikki apu otettiin kiitollisina vastaan, kuten eversti Wolf Halsti totesi Talvisodan
päiväkirjassaan: ”Meistä on tullut sotatarvikeromun kaatopaikka. Sitä sanotaan myös kauniisti maailman myötätunnoksi. Vaikka mikäpä siinä, olemme kyllä kiitollisia kaikesta mikä paukkuu ja tappaa.”
Talvisodan kokemukset saivat Mannerheimin muistelmissaan kohdistamaan ankaraa arvostelua valtion säästäväisyyspolitiikkaan. Useana vuotena osa ikäluokasta siirrettiin nostoväen II luokkaan koulutettavaksi vasta sodan syttyessä.
”Liikkeellepantu armeija oli siten pienempi kuin se olisi voinut olla, ja mahdollisuutemme perustaa uusia muodostelmia ja täydentää vanhoja valmiiksi koulutetuilla miehillä jäivät vähäisiksi. Sodan aikana miehistöntarve tulikin yhä
tuntuvammaksi, ja käytännöllisesti katsoen kouluttamaton täydennysmiehistö joutui kärsimään suhteettoman suuria
tappioita. Rauhan aikana tehdyt rahasäästöt maksettiin nyt verellä.”
”Finlands sak är vår”
Suomen ulkoministeriössä oli elätelty toivetta, että Ruotsi liittyisi Suomen rinnalla sotaan, mikä auttaisi Suomea
kestämään taistelun Neuvostoliittoa vastaan. Ajateltiin, että suomalais-ruotsalainen yhteistyö paikallistaisi sodan ja
pitäisi sen erillään suursodasta. Ruotsi piti kuitenkin kiinni neutraliteetistaan. Se pelkäsi, että sotilaallinen interventio
Suomen hyväksi aiheuttaisi Saksan hyökkäyksen Ruotsiin. Suomen ulkoministeriössä päinvastoin uskottiin, että Saksa
näkisi mielellään Ruotsin auttavan Suomea. Ruotsi salli vapaaehtoisten värväämisen ja lähettämisen Suomeen, mutta
ei antanut vakinaisia joukkoja. Ratkaisuksi Ruotsille ehdotettiin, että se sallisi joukko-osastojen lähteä vapaaehtoisina
Suomeen. Vaikka talvisodan hallituksen pääministeri Risto Ryti ja ulkoministeri Väinö Tanner kävivät Tukholmassa
esittämässä Suomen toiveita hallitukselle, tulos oli kielteinen. Jääkärieversti Ragnar Nordström sai Ruotsin hallituksen
luovuttamaan Suomelle 2 000 kivääriä, 100 konekivääriä ja 8 panssarintorjuntatykkiä. Vaikka tykkejä oli vähän, niillä
oli juuri tuossa vaiheessa suuri merkitys, sillä sotilaille oli jakaa panssarien torjuntaan vain bensiinipulloja. Niistä
tehtiin kuuluisa ”Molotovin cocktail”.
Ruotsissa syntyi Suomen hyväksi kuitenkin vapaaehtoinen auttamisliike, joka sai tunnuksekseen ”Finlands sak är vår”.
Tukholmaan perustettiin mm. toimisto valikoimaan myös muualta kuin Ruotsista pyrkiviä vapaaehtoisia. Heitä tuli 26
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maasta kaikkiaan noin 11 500 miestä. Saksa kielsi läpikulun, joten heidän oli tehtävä pitkä kiertotie Englannin kautta.
Jos tämä joukko olisi kokonaan voitu asettaa rintamapalvelukseen, se olisi ollut arvokas lisä ehtyviin reserveihin.
Suomeen saapuneista kuitenkin vain pieni osa oli todelliseksi avuksi, koska suurin osa oli vailla sotilaskoulutusta ja
fyysisesti heikkokuntoisia. Suursodan syttyessä syyskuussa 1939 kaikki 20–28-vuotiaat hyväkuntoiset miehet otettiin
kotimaassaan palvelukseen, ja Suomeen saapuneet olivat todennäköisesti ”kruununraakkeja”. Osasto Sisuksi ristitty
”muukalaislegioona” olikin suureksi osaksi koulutettava ja totutettava Suomen ankariin olosuhteisiin. Rauhan tullessa
sen koulutus oli vielä kesken.
Ruotsista saapui noin 8 000 vapaaehtoista, heistäkin tosin suuri osa aseiden käyttöön tottumattomia. Koulutus vei sen
vuoksi kallista aikaa. Jo tammikuun keskivaiheilta alkaen ruotsalaiset lento-osastot ja ilmatorjunta olivat vastanneet
Pohjois-Suomen ilmapuolustuksesta. Turussa kolme ruotsalaista ilmatorjuntapatteria otti osaa kaupungin ja sataman
suojelemiseen. Neljä kenttätykistöpatteria oli lisäksi lähetetty suoraan eri rintamanosille. Norjasta saapui 725 vapaaehtoista, jotka liitettiin ruotsalaiseen osastoon. Myös 800-miehinen tanskalainen joukko oli jo Suomessa valmiina
lähtemään rintamalle, kun rauha tuli.
Hitleriltä täyskielto Suomen avusta
Jos suomalaiset olivat kuvitelleet talvisodan syttyessä Saksan olevan ystävä hädässä, Hitler poisti nopeasti tämän
harhan. Suomen Saksan-lähettilään Aarne Wuorimaan mukaan Hitler ensi töikseen julisti pitävänsä yllä puolueettomuutta. Hänelle oli tärkeintä Saksan ja Neuvostoliiton solmiman hyökkäämättömyyssopimuksen noudattaminen. Sen
osoituksena hän kielsi aseiden myynnin Suomelle ja aseiden kuljetuksen Suomeen Saksan alueen kautta.
Suomen sotavoimien jo ennen sodan alkua Italiasta ostamia nopeita hävittäjäkoneita ja Unkarista hankittuja ilmatorjuntatykkejä oli Saksassa rautatievaunuissa matkalla Suomeen. Hitler ja ulkoministeri von Ribbentrop kielsivät niiden
kuljetuksen. Ilmatorjuntatykit saatiin Göringin avulla rajan yli Ruotsiin ja edelleen Suomeen. Göringin avuliaisuus
Suomea kohtaan johtui paitsi vanhasta ystävyydestä myös hänen vastenmielisyydestään bolsevikkeja kohtaan. Lentokoneiden kauttakuljetus ei italialaisten tarmokkaista yrityksistä huolimatta onnistunut, vaan ne oli palautettava
Italiaan. Sieltä ne toimitettiin meriteitse Norjaan. Vain osa koneista saatiin Suomeen, suuri osa niistä jäi Norjan valtauksen jälkeen huhtikuussa 1940 saksalaisten käsiin.
Aseiden saanti ja kauttakuljetus saatiin hiukan myöhemmin jossain määrin järjestymään. Suomen ulkomailta jo ostamien aseiden piti mennä Ruotsin hallitukselle ja tämän tuli antaa vakuutus, että se käyttäisi kaikki aseet vain omaksi
hyväkseen eikä luovuttaisi niitä muille. Göring vaati kuitenkin Ruotsin sotilasasiamieheltä, että Ruotsin täytyy auttaa
Suomea ja luovuttaa Suomelle aseita Saksasta saatuja eriä vastaava määrä. Mikään ei estäisi hänen mukaansa Ruotsia
luovuttamasta saksalaisia aseita Suomeen meneville vapaaehtoisille.
Yhdysvaltojen peli kaksilla korteilla
Joulukuun 1939 alkupäivinä Yhdysvaltojen lähetystösihteeri Higgs kertoi ulkoministeriön poliittisen osaston päällikölle Aaro Pakaslahdelle, että valitettavasti olot eivät nyt salli Yhdysvaltojen antaa suoranaista sotilaallista apua
Suomelle. Tämä oli kylmä suihku Suomelle, joka oli uskonut Yhdysvaltojen rientävän apuun. Professori Jukka
Nevakivi, joka on tutkinut liittoutuneiden avustusoperaatioita, katsoo Yhdysvaltojen osoittaneen talvisotaan yllättävää kaksinaismoraalia. Amerikan kansa liikuttui Suomen kamppailusta ja avusti Suomea avokätisesti, kun taas
hallitus käänsi selkänsä Suomelle ratkaisevassa vaiheessa. Presidentti Franklin D. Roosevelt tosin tuomitsi Neuvostoliiton menettelyn joulukuun alussa, mutta tullakseen valituksi uudelleen hänen oli vältettävä avoimia ulkopoliittisia
yhteenottoja niiden kanssa, jotka vastustivat osallistumista Euroopan sotaan. Rooseveltin oli lisäksi pidettävä huolta
Englannin ja Ranskan riittävästä varustelusta.
Nevakiven mukaan on varmoja merkkejä siitä, että Rooseveltin hallitus pyrki varjelemaan suhteitaan Moskovaan eikä
siksi tehnyt kaikkea voitavaansa Suomen pelastamiseksi. Neuvostoliittoon haluttiin säilyttää hyvät suhteet, koska
uskottiin sen vielä tulevan liittoutuneiden puolelle. Yhdysvallat piti yllä normaaleja kauppasuhteita talvisodan molempien osapuolten kanssa. Suomalaisten toivomukset aseostoista liikahtivat eteenpäin, kun kiinnostus Suomea kohtaan
lisääntyi kongressissa. Aseostoja hankaloittivat kuitenkin amerikkalainen byrokratia vientilisensseineen, kuljetuskaluston puute ja suomalaisten halu tinkiä, mikä siten viivytti kauppaa. Alkutalvesta hankitut ase-erät saapuivat Suomeen
vasta talvisodan jo loputtua.
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Liittoutuneiden apu – malmin houkutus?
Suomen avustusoperaatiosta suurisuuntaisin ja kiistellyin oli liittoutuneiden suunnittelema apujoukkojen lähettäminen.
On kysytty, mikä oli suunnitelman perimmäinen tarkoitus. Olisivatko Norja ja Ruotsi sallineet kauttakulun? Oliko
Suomen tilanne niin kriittinen, että liittoutuneiden apu olisi tullut liian myöhään? Mitä olisi tapahtunut, jos liittoutuneet olisivat tulleet Suomen avuksi?
Liittoutuneiden suunnitelmat tuntuivat olevan ainoa reaalinen tekijä, johon Suomen ulkopolitiikka saattoi suunnata.
Sen vuoksi ei olisi etujen mukaista torjua suunnitelmia tai tähdentää niihin liittyviä teknisiä vaikeuksia. Oli luonnollista, että Englannin ja Ranskan käydessä olemassaolon taistelua Saksaa vastaan ne sovelsivat talvisotaan vain yhtä
ainoaa arviointia: miten se vaikuttaisi liittoutuneiden ja Saksan välisiin voimasuhteisiin. Englannin amiraliteetin
huomio kohdistui Narvikin satamaan, jonka kautta Ruotsin rautamalmia kuljetettiin Saksaan talvikuukausina Pohjanlahden satamien ollessa jäässä. Saksaan suuntautuvan rautamalmin viennin katkaisemista tai ainakin supistamista
pidettiin Lontoossa ja Pariisissa ensiarvoisen tärkeänä. Suomen alueen kautta liittoutuneille olisi avautunut pohjoiseteläsuuntainen hyökkäystie Itämerelle, jonka Saksa oli sulkenut.
Kun Suomen armeija kykeni pysäyttämään puna-armeijan etenemisen, länsivalloissa heräsi uusi kiinnostus talvisotaa ja Suomea kohtaan. Sota tuntui tarjoavan tilaisuuden saada Ruotsi ja Norja mukaan Saksan-vastaiseen rintamaan,
mikäli ne sallisivat apujoukkojen läpikulun Suomeen. Saksan välirikko Norjan ja Ruotsin kanssa keskeyttäisi rautamalmin ja muiden Saksan sotataloudelle tärkeiden aineiden viennin. Saksan strateginen asema heikentyisi ja paine
Ranskan rintamaan kevenisi. Samalla vähenisivät Neuvostoliiton mahdollisuudet toimittaa Saksalle raaka-aineita.
Ongelmallinen kauttakulku
Liittoutuneiden avun periaatteellinen ratkaisu tapahtui 19. joulukuuta 1939. Ne harkitsivat avun lähettämistä edellyttäen, että Ruotsi ja Norja yhtyisivät talvisotaan. Päätös saatettiin näiden hallitusten tietoon, ja liittoutuneet tarjoutuivat
takaamaan maat Neuvostoliiton tai Saksan intervention varalta. Pohjoismaat hylkäsivät takuun ja korostivat, että apu
olisi annettava kytkemättä Ruotsia ja Norjaa siihen. Liittoutuneiden kokouksessa helmikuun 5. päivänä tehtiin jo lopullisia päätöksiä. Suomeen lähetettäisiin kaksi prikaatia, mutta operaatioiden painopiste olisi Narvikissa. Sieltä pääjoukot etenisivät rautatielinjaa myöten Ruotsin malmikenttien keskuksiin.
Tanner tiedusteli pääministeri P. A. Hanssonilta, tuleeko Ruotsi sallimaan liittoutuneiden läpikulun Suomeen Narvikista ja Trondheimista. Hansson vastasi Ruotsin ilmaisseen selvästi kielteisen kantansa, ja jos liittoutuneet pyrkivät
tulemaan väkisin, Ruotsi joutuisi sotaan Venäjän puolelle Suomea vastaan. Käytyään Berliinissä hallituksen toimeksiannosta professori T. M. Kivimäki puolestaan kuuli, että Saksa ei panisi esteitä Ruotsin aktiiviselle osallistumiselle
talvisotaan, kun vain länsivallat pysyisivät poissa. Saksa ei myöskään estäisi länsivaltojen vapaaehtoisten läpikulkua,
mutta jos niiden vakituisia joukkoja saapuisi
Neuvostoliitto oli tietoinen liittoutuneiden aikeista. Historioitsija Henrik Tala kertoo puheenvuorossaan Suomen Kuvalehdessä 5/30. tammikuuta 1915, että Stalin sai joulukuun 1939 aikana raportteja, jotka kertoivat länsivaltojen suunnittelevan sotilasoperaatioita niin Suomen tueksi kuin Kaukasian öljykentillekin. Näillä tiedoilla oli ratkaiseva vaikutus
Suomen kohtaloon seuraavien kuukausien aikana.
Liian myöhäinen apu
Pääministeri Ryti oli länsivaltojen avunantotarjouksen suhteen erittäin aktiivinen. Kun Päämaja oli ilmoittanut, että
liittoutuneiden suunnittelemat sotilaskuljetusten määräajat ovat liian pitkät, Ryti hyväksyi 27.2.1940 Pakaslahden
ehdotuksen, jonka mukaan lähettiläs Harri Holmalle Pariisiin ja lähettiläs G. A. Gripenbergille Lontooseen annettaisiin
ohje tiedustella, eikö määräaikoja voitaisi lyhentää. Apujoukkojen lähettäminen oli takertunut epätietoisuuteen siitä,
kuinka pitkälle Englanti ja Ranska ovat halukkaita menemään kauttakulun järjestämisessä.
Tavattuaan Ranskan pääministerin Édouard Daladierin 29.2 Holma sai tietää, että Suomen hallituksen pitäisi pyytää
apua viimeistään 5. maaliskuuta. Sen jälkeen liittoutuneet neuvottelisivat viikon tai kymmenen päivää Norjan ja
Ruotsin kanssa joukkojen kauttakulkuoikeudesta. Oli suuria toiveita, että lupa myönnettäisiin, jonka jälkeen joukot
lähtisivät viipymättä ja nousisivat maihin Norjassa 15. huhtikuuta. Aivan ilmeisesti kuljetusaikaa koskevat suunnitelmat olivat liian optimistisia. Tavallisenkin rahtilaivan matka Ranskasta Suomeen vei sodan olosuhteissa kuukauden.
Mannerheim oli katkera liittoutuneiden avun epämääräisyydestä. Hän oli saanut ristiriitaisia tietoja englantilaisilta
ja ranskalaisilta poliitikoilta. Englannin uusi sotilasasiamies joutui kertomaan hänelle 4. maaliskuuta, että Suomeen
saapuvan ensimmäisen osaston vahvuus olisi vain 6 822 miestä. Mannerheim ei uskonut suomalaisten joukkojen
kestävän enää pitkään. Englantilaisten aikataulun mukaan joukot tulisivat varmasti liian myöhään. Poliittisesti suun7
nitelmista oli kuitenkin hyötyä, koska ne lisäsivät Moskovan halua rauhaan.

Tukholman kautta tie rauhaan
Talvisodan lopputulosta analysoitaessa on kiistaa herättänyt kysymys, oliko tilanne rintamalla arvioitu oikein. Sotahis-

torioitsija Lasse Laaksonen on perehtynyt syvällisesti rintamatilanteeseen talvisodan loppuvaiheessa. Hänen
mukaansa suomalaisten materiaaliset voimavarat olivat lopputilanteessa heikot, mutta kuitenkin elävän
voiman väsymys nousi olennaiseksi tekijäksi sodan päättymishetkellä. Joukkojen taistelukunto ja taistelutahto murenivat sodan rajuissa taisteluissa huomattavasti enemmän kuin on luultu. Laaksosen mielestä ulkopoliittiset näkökohdat vaikuttivat Päämajan ratkaisuihin liiankin korostuneesti rintamatilanteen ja joukkojen
kunnon kustannuksella.
Kuinka pitkään taisteluja Kannaksella ja sotaa ylipäänsä olisi voitu jatkaa? Poliittista ja sotilaallista johtoa
on arvosteltu liian aikaisista rauhantunnusteluista ja hermojen pettämisestä. Kun Kannaksen kaikilta komentajilta kysyttiin heidän mielipidettään rauhasta, kenraali Paavo Talvela, joka tunnettiin tiukkana ja määrätietoisena komentajana, vastasi: ”Rauha on saatava mitä pikimmin, sillä kaikki on hiuskarvan varassa.”
Vastauksensa hän sanoi olevan niin todenperäinen lausunto kuin mikään voi totta olla. Sotilaallisesti katsoen
jousta oli jännitetty jo liian pitkälle.
Tanner halusi lopullista ratkaisua ja näytti sen löytävän
rauhan tekemisessä. Hän oli tuskaantunut liittoutuneiden hitauteen: ”Avunsaannista on jo puhuttu kymmenen
viikkoa, mutta mitä tänne todellisuudessa on saatu?
Kunniajäsenyys Olli Sorvettulalle
Parhaassakin tapauksessa tulisi ulkoa saatava apu
huomattavasti viipymään...” Talvella 1940 Tukholmassa
käytiin salaisia neuvotteluja rauhan edellytyksistä. Tanner itsekin matkusti salaa Tukholmaan ottamaan yhteyttä
Neuvostoliiton lähettilääseen Aleksandra Kollontaihin.
Talvisodan alkaessa Neuvostoliitto oli katkaissut suhteensa Suomen hallitukseen ja nimittänyt tilalle Otto
Ville Kuusisen hallituksen. Nyt tämä ns. Terijoen hallitus lykättiin syrjään, kun Stalinille tuli kiire saada
rauha Suomen kanssa. Hän sai maaliskuussa 1940 tiedot
Suomen avun operaatiohankkeista, joihin osallistuisi yli
50 000 Ranskan ja Englannin sotilasta. Vaikka avustusretkikunta ei koskaan tullut Suomeen, Henrik Talan
mukaan Ranskan hallitus tuli kuitenkin auttaneeksi Suomea ratkaisevasti: sen poliittiset ja sotilaalliset avuntarjoukset ja -lupaukset saivat Stalinin tarjoamaan rauhaa
Suomelle tilanteessa, jossa Suomen armeija oli luhistumisen partaalla ja maan miehittäminen Neuvostoliiton
ulottuvilla. Toisen näkökulman Suomen pelastumiseen
tuo professori Kimmo Rentola jokin aikaa sitten talvisotaa käsittelevässä Helsingin Sanomien artikkelissa.
Stalin oli järkyttynyt tiedoista, joiden mukaan Ranska
ja Britannia saattavat ryhtyä sotatoimiin Neuvostoliittoa vastaan. ”Lännen hankkeessa oli yksi kuolemanvakava aspekti: mahdollisuus pommittaa Bakua ja muita
öljykeskuksia.” Neuvostoliiton raakaöljystä ja bensiiEspoon sotaveteraanit ry on myöntänyt
nistä puolet tuli Kaukasian öljykentiltä. Rentolan
kiltamme puheenjohtajalle Olli Sorvettumukaan tämä mahdollisti ja nopeutti pyrkimyksiä
lalle kunniajäsenyyden tunnustuksena hänen
rauhaan, johon pääseminen vaati vielä Kannaksen
toiminnastaan sotaveteraanien hyväksi.
suurhyökkäyksen ja Moskovan rauhansopimuksen hirKiltaviestin toimitus onnittelee!
vittävät ehdot.
Liisa Maunula
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ONNISTUNUT KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN
Lähtö matkalle alkoi sunnuntaiaamuna 19.–26.4.2015 Rautatientorilta klo 10. Suomessa oli vaalipäivä,
mutta kaikki varmaan olivat äänestäneet ennakkoon. Hieno homma jälleen, että meillä oli ihan sopivan
kokoinen bussi koko matkan ajan käytettävissä. Laivaan nousut siis sujuivat rutiininomaisesti, kun ei ollut
huolta matkalaukuista. Ne olivat tälläkin kertaa turvallisesti bussissa – perille saakka.
Osanottajia oli 22 innostunutta kiltalaista, kaikki parhaassa eläkeiässä. Laivamatka Tallinnaan meni vilahtaen. Kahvit ja paakelsit sentään ehdimme nauttia.
Ja ei, kun matkaan kohti Pärnua. Mutta mitäs kummaa? Tietöiden takia jouduttiin kiertämään ja pyörimään
mitä kummallisimpia koukeroita, eikä pääsyä Tallinnasta tuntunut löytyvän. Ehkä n. 30 km lisäajon jälkeen
päästiin oikealle valtatielle ja aikanaan oltiin Pärnussa ja Spa Viking -hotelli oli näköpiirissä. Majoittuminen tuttuun hotelliin ei tuottanut juurikaan vaikeuksia. Vielä saapumisiltana oli lääkäreiden vastaanotot,
ja viikko-ohjelmat tehtiin kaikille fyysisen kunnon ja myös toivomusten mukaan. Ryhmämme aprikoi, onko
meidät tutkinut tohtori Urve (etunimi) ankarakin herra, mutta Urve S. olikin miellyttävä naislääkäri ja myös
hyvin asioista perillä. Saimme pienen terveyskuulustelun jälkeen itse kukin viikko-ohjelmasuosituksen ja
henkilökohtaisen Spa-ohjelmakortin.
Tuloiltana nautittiin hyvästä ateriasta ja sitten ei ollutkaan muuta tekemistä kuin odottaa Suomen
eduskuntavaalien tuloslaskentaa, mikä onneksi näkyi hyvin Viron tv-kanavalla. Jännitystä riitti.
Aamulla alkoivat hoidot. Terveyskorttiin merkityt hoidot olivat ennestään tuttuja monelle ja niihin oli vapaus
valita lisähoitoja mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Erikoismaininnan monesta suusta tuntui saaneen aamuisin alkava vesijumppa ja sen puolisotilaallinen vetäjä. Toiset olisivat hänet vaihtaneet, mutta useimmille
hänen NII-IH ja ja AH -huutonsa olivat hyvää kannustusta. Vedessä kun oltiin, varsinkin jumppamakkaraa
(styroksista?) käytettäessä voitiin ajautua naurettaviin asentoihin ja väärälle puolelle (miehet/naiset). Myös
muista ohjelmista nautittiin. Oli tuolijumppaa ja hierontaa, jota antoi Laur. Hänellä on Helsingissäkin oma
praktiikkansa. Tuolijumpan naispuolinen vetäjä sai kiitosta. Nautittiin porekylvystä, valoterapiasta ja hellästä hierontatuolista. Se oli tosin aluksi säädetty vähän kovakouraiseksi, mutta asia korjaantui pian oikein
miellyttäväksi. Ja sitten taas ruokailtiin. Nautittiin aamiaista ja illansuussa päivällistä avopöydästä, ja
monipuolista kasvispainotteista ruokaa oli tarjolla riittävästi. Vaikka ruoka ei suuresti vaihdellut, sitä jaksoi
aivan hyvin nauttia viikon ajan.
Vapaa-aikaa oli kaikilla ja kuka tietää missä kukin liikkui. Päivät kuluivat nopeasti, ja kaupunkiin ehti tutustua vain pintapuolisesti. Toiset kävivät iltapäiväkahveilla kohvikeissa, joista jotkut olivat suosittuja, aika
tasokkaita ja omaleimaisia. Toiset kävivät tutustumassa muihin kylpylöihin hotellien vastaanottokeskuksissa.
Niistä sai yleensä hyvän kuvan viiden tähden Spa Vikingin mainosten paikkansapitävyydestä.
Pari kaverusta kävi rannalla kurkkaamassa Tervis paradiisia ja vaikka yläbaari avautui vasta myöhemmin,
saattoi alakerran hienossa näköalabaarissa verestää vanhoja muistoja ja nauttia iltapäiväkahveista Vana
Tallinnin kera. Yhtenä iltapäivänä tutustuttiin Pärnun uuteen Rimi-ostoskeskukseen jonkin matkaa keskustasta. Siellä tuntui olevan jokaiselle jotakin. Matkaseurueemme iski silmänsä juustojen erikoisliikkeeseen,
jossa oli hyvä palvelu ja laajat valikoimat. Toisen kerroksen kafeteriassa saatiin maittavat kahvit ja leivokset
– onko café hienompi paikka kuin kohvik? – Torstaina 24.4. oli tarjolla hieno konsertti, kun Pärnu Kontserdimajassa Pärnu Linnaorkesteri pani parastaan nuoren tosi temperamenttisen kapellimestarin johdolla.
Ohjelma oli tasokasta. Mendelssohn-Bartholdyn Hebridit-alkusoiton jälkeen Schumannin sellokonsertto ja
väliajan jälkeen Schubertin sinfonia n:o 1 D-duuri. Mikkelin kaupunginorkesterin jouset avustivat konsertissa.
Vielä perjantaina 25.5. itse kukin yritti ottaa hoidoista irti, mitä onnistui saamaan ja kyllä Spa Salus Par
Aqua alkoi jo vaikuttaa.
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Lauantaina teimme aikaisemmin sovitun retken etelään päämääränä Ainazin–Iklan raja-asema. EU:n tultua
voimaan tämän Viron ja Latvian raja-aseman merkitys on miltei lakannut. Matkallamme oli turvallisesti
bussin ratissa Pena ja oppaana toimi hotellista tuttu hierojamme Laur. Tällä matkalla käytiin ensiksi Viron ensimmäisen presidentin Konstantin Pätsin komealla ja korkealla hautamuistomerkillä, jolle laskettiin
sinivalkoinen kukkalaite. Viron kansa arvostaa ja rakastaa/ei rakasta presidentti Pätsin muistoa. Matka jatkui
kohti etelää ja nähtiin muitakin muistomerkkejä sekä luterilainen kirkko, jonka ovet olivat auki ja – mikä
parasta – seurakunnan pappi oli sattumalta paikalla. Hän selvitti seurakuntaelämää ja puhui ”selvää suomea”.
Matka jatkui Jurmalan kauniin hiekkarannan viertä noudatellen ja nähtiin monet mielenkiintoiset rantapaikat ja grillit, jotka oli pystytetty metsäpalojen estämiseksi. Siistiä oli eikä irtoroskia juuri näkynyt. Koska
itse Pärnu on kesäkuukausina aivan täynnä turisteja, kaupungin asukkaat pyrkivät viettämään lomansa täällä
naapurimaan rauhallisemmilla rannoilla. Pysähdyimme myös Kablin maineikkaalla lintutornilla. Siellä tosin
nähtiin vain muutama ylilihava joutsen, mutta jo aikaisemmassa pysähdyspaikassa havaitsimme hanhijoukon lepäämässä kauempana rannasta olevalla hiekkasärkällä. Kiikarilla näki, että hanhet eivät olleet valkoposkihanhia eivätkä liioin kanadanhanhia, vaan tundra- ja metsähanhia. Mahtoivatko olla matkalla hyvin
pohjoiseen aina Kuollaan ja Siperian tundralle?
Matkan lopulla Maijalle ojennettiin kaunis kuvakirja Pärnusta ja Immo osoitti rutinoidusti myös henkilökohtaiset kiitossanat Maijalle.
Vielä on mainittava hieno yhteinen ilta, jossa kaikki olivat mukana ja jonka Maija retkemme vetäjänä
pääosin järjesti. Rentouduttiin, turistiin ja välillä laulettiin. Ei ihme, että mukana olleet pari Aikamiesyhtyeen laulajaa huomaavaisesti lauloi Maijalle serenadin Hän kulkevi kuin yli kukkien.
Matti Saariluoma

Pärnun pärskeissä
Sävel: Eldankajärven jää
Sanat: Erkki Tiesmaata mukaellen
Maija Vaarnavuo

Viikinki-kylpylä
– on taakse jäänyt se elämä.
On siellä ne altaat ja lammet
ja porekylpyammeet juu…
Ruokaa on tarjolla,
on puuroa, pekonia, nakkia.
Nälkää ei nähty,
melkein tuli ähky juu…
On siellä hierottu, jalkoja hoidettu,
hiuksia kammattu ja kroppaa trimmattu!
On ollut mukavaa
ja kaikki innolla mukana!
”Nii, nii, nii…” vesijumppaa
iltaisin myös humppaa juu…
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Nuorisolle suunnattu sotaveteraaniperinnetapahtuma Taivaskalliolla

Helsingin kaupunki ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry järjestivät Taivaskalliolla huhtikuun 23.
päivänä koululaisille suunnatun tapahtuman, jonka tarkoituksena oli sotaveteraaniperinteen siirtäminen
nuoremmalle sukupolvelle. Tilaisuuden avasi sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkola. Hän
kertoi tapahtuman tarkoituksesta, järjestäjistä ja ohjelmasta.
Sen jälkeen perinnekiltamme puheenjohtaja loi läsnä oleville koululaisille kuvan sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta sodan ja rauhan aikana. Puheen jälkeen Olli Sorvettula ja puheenjohtaja Ethel Sandström
laskivat kukkalaitteen muistopaadelle, jonka molemmin puolin seisoivat kummankin killan kunniavartijat.
Sotakamreeri, kapteeni Matti Kulmala valotti Taivaskallion merkitystä Helsingin ilmapuolustuksessa ja kertoi sen ilmatorjuntakalustosta.
Osanottajille kerrottiin myös Helsingin puolustuksesta tänä päivänä. Heille esiteltiin niin ikään ilmatorjuntaohjuslavetti ja kaupunkijääkäriryhmä.
Tilaisuus päättyi tavanomaiseen sotilaskodin munkkikahvitarjoiluun.

Nuorisolle suunnatussa sotaveteraaniperinteen tapahtumassa Helsingin Taivaskalliolla 23.4.2015 vasemmalta oikealle sotakamreeri, kapteeni Matti Kulmala, toiminnanjohtaja Rauno Loukkola, puheenjohtajat
Ethel Sandström ja Olli Sorvettula sekä äärimmäisenä oikealla projektipäällikkö Reijo Forssander.
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Killan kevätretki Suomen Rautatiemuseoon
Kevätretken kohteena oli Suomen Rautatiemuseo Hyvinkäällä. Olivatkohan kylmänkostea kevät ja flunssat
syynä, kun aamulla 6.5. bussiin nousi vain kaksitoista retkeläistä – Hyvinkäällä seuraamme liittyi vielä yksi
innokas kiltaveli. Retkikohteeseen tutustuimme asiantuntevaa opasta kuunnellen. Museo sijaitsee 1870-luvulta olevalla suojellulla asema- ja varikkoalueella, jolla on myös kaksi modernia kalustohallia. Alue on
Suomen ensimmäisen yksityisen rautatien, Hanko–Hyvinkää-radan, pääteasema veturitalleineen ja rautatieläisten asuntoineen. Museoalueen pienoismallin äärellä kuulimme yksityisen rautatieyhtiön vaiheista ja
sisällä museohallissa rautateittemme historiasta 1860-luvulta nykypäivään.
Ensimmäisessä hallissa näimme rautateittemme vanhimpia vetureita, sekä meille Englannista ostettuja että
kotimaassa jo 1870-luvulla valmistettuja. Vanhoista vaunuista harvinaisimmat kuuluvat ”Keisarin junaan”.
Kun Pietarin rataa rakennettiin 1860-luvun lopulla, haluttiin Suomen suuriruhtinaalle eli Venäjän keisarille
oma juna Suomen-matkoja varten. Venäläisiä keisarillisia vaunuja ei voitu käyttää Suomessa, koska Venäjän
rataverkosta ei ollut kiskoyhteyttä Suomen rataverkkoon Pietarissa. Rautatiesilta Nevajoen yli rakennettiin vasta 1913. Suomalaiseen Keisarin junaan kuului yhteensä kuusi vaunua. Näistä museossa on kolme,
keisarin vaunu, keisarinnan vaunu ja salonkivaunu. Ne ovat ainoat jäljellä olevat Venäjän keisarien lähes
sadasta junanvaunusta. Varsin harvinaiseen kohteeseen saimme siis tutustua.
Näimme myös alkuperäiseen asuun entisöidyn tasavallan presidentin salonkivaunun, jota käyttivät presidenttimme Ståhlbergistä Kekkoseen. – Toisessa hallissa kuljimme läpi perinnejuna Valtterin. Siinä on neljä
täydellisesti entisöityä puurakenteista vaunua. Junan kokoonpanoon kuuluu entinen Ahlström-yhtiön pääjohtajan salonkivaunu, matkustajavaunu, yhdistetty matkustaja- ja kahvilavaunu sekä yhdistetty matkustaja- ja
konduktöörinvaunu. Vanhin vaunu on salonkivaunu 1920-luvulta. Kolmannen luokan matkustajavaunu on
peräisin 1940-luvulta ja toisen luokan matkustajavaunut 1950- ja 1970-luvulta. Matkustajavaunuissa oli
mukava istua hetki kiertokäynnin päätteeksi.
Kiltamestari Kaarlo Männistö oli järjestänyt ruokailupaikaksemme Hyvinkään kaupungintalon henkilökuntaruokalan. Leppoisan ateriahetken jälkeen bussimme suuntasi takaisin tihkusateiselle moottoritielle Helsinkiin. Antoisa retki.
Hannu Saloniemi

Kiltalaisia Suomen Rautatiemuseossa tutustumassa rautatielaitoksen historiaan. Kuvassa
sodanaikaista ja -jälkeistä kalustoa, III luokan
matkustajavaunu ja dieselveturi.
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Perinnejuna Valtteriin päästiin tutustumaan myös
sisältäpäin ja kokeilemaan entisaikojen matkustusmukavuutta.

TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2015
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00
Keskiviikko 2.9.

Itävalta-Unkari keisarikunnasta liittotasavallaksi
Professori Laura Kolbe

Keskiviikko 16.9.

Killan syysretki Viikkiin
Katso alla oleva ilmoitus

Torstai 8.10.

Erikoisjoukkojen käyttö, periaatteet ja koulutus
Toiminnanjohtaja Markus Aarnio
Huomatkaa päivä!

Keskiviikko 21.10.

Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947
Professori Pekka Visuri

Keskiviikko 4.11.

Muistisairaudet ja niiden hoito
Aivosäätiön asiamies Merja Rekola

Torstai 19.11.

Killan syyskokous klo 13 Agricolan kirkon kryptassa

KILLAN SYYSRETKI VIIKKIIN
Killan syysretki suuntautuu tänä vuonna Viikkiin Helsingin yliopiston pieneläinsairaalaan sekä Gardeniapuutarhaan. Lähdemme keskiviikkona 16.9. klo 9.00 Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä Fennian edestä.
Noin klo 9.45 tutustumme oppaan johdolla pieneläinten hoitoon sairaalassa. Noin klo 10.30 alkaa opastettu
vierailu Gardeniaan. Maittava lounas kutsuu noin klo 11.30.
Retken hinta 30 euroa sisältää matkan, sisäänpääsymaksut ja opastukset sekä lounaan.
Ilmoittautumiset 9.9.2015 mennessä Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776 tai
Hannu Saloniemelle puh. 0400 70 1533.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Göran Degerlund ja Mauno Valkeinen.

Vaeltaja pysähtyy
soutaja antaa airojensa levätä
näkymätön hyvä käsi
on laskeutunut elämän otsalle
Viljo Kajava

Merkkipäiviä
90 VUOTTA
Kuloheimo Ahti
Mikkonen Niilo

80 VUOTTA
05.09.2015
19.09.2015

85 VUOTTA
Aho Juhani
Fagerström Börje
Fagerström Stig-Olof
Haavisto Jukka
Halonen Saara
Heinänen Eero
Hämäläinen Pekka
Juvonen Seppo
Malinen Arvo
Orava Juha
Pälli Raili
Saarinen Osmo
Winkler Carl
Virtamo Olavi

13.08.2015
15.06.2015
15.06,2015
01.07.2015

75 VUOTTA
26.07.2015
13.09.2015
13.07.2015
05.06.2015
01.07.2015
10.07.2015
16.08.2015
16.07.2015
05.06.2015
04.08.2015
15.09.2015
15.08.2015
02.09.2015
25.06.2015

Eronneet
Eulenberger Auni-Leila
Kosonen Tuula
Käyhkö Anna-Maija
Nyman Kauko
Palo Heikki
Peltonen Pertti
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Härö Paavo
Kekki Seppo
Lindroos Heikki
Mannermaa Timo

Maunula Liisa 09.08.2015

Killan jäsenmaksun maksaminen
Killan jäsenten jäsennumerot muutettiin Sotilaspoikien perinneliiton ohjeen mukaisesti
vuoden 2015 alussa. Kiltaviestissä 1/2015 annettiin jäsenille perinteinen ohje merkitä
lehden osoitetarrassa oleva jäsennumero viitteeksi jäsenmaksua maksettaessa. Uudet
jäsennumerot eivät kuitenkaan toimi viitenumeroina. Jäseniä pyydetään tämän
vuoden aikana jäsenmaksuaan maksaessaan merkitsemään uusi, osoitetarrassa
oleva jäsennumero kohtaan ”Viesti” maksua suoritettaessa, jolloin rahastonhoitaja
tunnistaa maksajan. Pyydän anteeksi virheellisen ohjeeni aiheuttamaa sekaannusta ja
vaivaa kiltasisarille ja -veljille. Alla luettelo uusista jäsennumeroista, joilta en ole vielä
saanut jäsenmaksua tilille FI08 8000 1370 1261 05. (Maksu on siis 30 euroa tai 50
euroa.)
Hannu Saloniemi
sihteeri/rahastonhoitaja
0400-701533, hannu.saloniemi@helsinki.fi
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry
Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi

Jäsenasiat/Osoitteenmuutokset:
Marika Porras
Ratapihantie 9 D 1, 00520 HELSINKI
Puh. 040 528 7397
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi

Kiltaviestin toimitus:
Pekka Saloranta
Töölönkatu 12 B 8, 00100 HELSINKI
Puh. 050 560 6075
E-mail: pekka.saloranta(at)kolumbus.fi

