Itsenäinen Suomi

Itsenäisyysajatus
syntyy
venäläistämisen
paineessa
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Ajatus itsenäisestä Suomesta on
ensi kerran esitetty satoja vuosia sitten. Tuolla ajatuksella ei
kuitenkaan ollut pitkään aikaan
toteutumisen edellytyksiä Suomen
ollessa väkiluvultaan vähäinen ja
elinkeinorakenteeltaan kehittymätön
syrjäinen maakunta. Suomalaisille
olikin tyypillistä, että he olivat poikkeuksellisen uskollisia hallitsijalleen – olipa tämä Ruotsin kuningas
taikka Venäjän keisari. Hallitsijan
katsottiin olevan kansalaisten tuki ja
turva, johon voitiin vedota vaikeina
aikoina, ja jonka uskottiin korjaavan
ilmenneet epäkohdat.
Vuonna 1809 Suomi liitettiin
valtioyhteyteen Venäjän kanssa
venäläisten valloitettua Suomen
ruotsalaisilta. Tässä yhteydessä keisari ilmoitti Suomen korottamisesta
”kansakuntien joukkoon”. Suomi
muodosti oman suuriruhtinaskuntansa, jonka hallitsijana eli Suomen
suuriruhtinaana oli Venäjän keisari.

■ Edvard Iston Hyökkäys-maalauksesta
tuli sortokauden symboli. Tässä
1899 maalatussa taulussa Venäjän
kaksipäinen kotka pyrkii repimään
Suomi-neidon käsissä olevan lakikirjan.
Kohtalonomaisuutta kuvastavat
myrskyävä meri ja tummunut taivas.
Maalauksesta tehtiin salaiseen
levitykseen painettuja kopioita.

Suomi sai pitää Ruotsinvallan aikaisen perustuslakinsa. Venäjän-vallan aikaa
on totuttu kutsumaan autonomian ajaksi.
Suomalaisten hallitsijaa
kohtaan tuntema luottamus
koki kuitenkin kovan kolauksen 1800-luvun lopussa, kun hallitsijat – Venäjän keisarit – rupesivat
venäläistämään Suomea. Venäläistäminen huipentui ns. helmikuun
manifestiin 1899. Sen seurauksena
venäjä määrättiin Suomessa virkakieleksi, venäjän kielestä tehtiin
koulujen tärkein oppiaine, Suomen
kansallinen armeija hajotettiin,
ja suomalaiset yritettiin pakottaa
asepalvelukseen Venäjälle. Kaiken
kaikkiaan Suomen valtiollisesta
erityisasemasta omana suuriruhtinaskuntana yritettiin tehdä loppu,
kun venäläiset rupesivat säätämään
Suomelle lakeja maan omat lainsäädäntöelimet sivuuttaen.
Suomalaiset nousivat vastarintaan, ja syntyi aktivismiksi kutsuttu
itsenäisyysliike. Eugen Schauman
ampui venäläistämisen symboliksi
nousseen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin 1904. Asevelvollisuuskutsuntoihin kieltäydyttiin
laajalti osallistumasta, ja maan
venäläistämiseen tähdänneitä määräyksiä pyrittiin olemaan muutenkin
noudattamatta. Tätä aikaa on totuttu
kutsumaan ensimmäiseksi sortokaudeksi.
Venäjän tappio Japania vastaan käydyssä sodassa 1904–05
aiheutti poliittisia levottomuuksia

Venäjällä, ja Suomessakin
puhkesi 1905 suurlakko.
Sen seurauksena helmikuun
manifestin määräysten toimeenpano peruutettiin toistaiseksi.
Venäläistämistoimet
nostivat esille pitkään uinuneen
ajatuksen itsenäisestä Suomesta.
Se oli ensin pienen aktivistipiirin
ajatus, mutta venäläistämistoimien
alkaminen uudelleen vuoden 1909
tienoilla sai yhä useammat suomalaiset ajattelemaan, että vain valtiol-

■ Kenraalikuvernööri Nikolai
Bobrikoviin henkilöityi Suomen
venäläistämispolitiikka. Tämä
venäläinen kenraaliluutnantti nimitettiin
Suomen kenraalikuvernööriksi
1898, ja hän oli sisäistänyt Venäjän
kansalliskiihkoisten piirien ajaman
Suomen suuriruhtinaskunnan
erityisaseman murtamisen.
Päämääräänsä hän pyrki Suomen
perustuslait sivuuttaen. Vladimir
Makovskin maalaus vuodelta 1912.

sortotoimet. Merkittävin Suomea koskenut uudistus vallinneen suojasään aikana oli
säätyvaltiopäivien korvaaminen yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittavalla
eduskunnalla. Eduskunnan ensimmäinen istunto Helsingin Palokunnantalolla
23.5.1907.

■ Sortotoimet Suomea vastaan alkoivat jälleen 1909, kun F. A. Seyn oli nimitetty
maan kenraalikuvernööriksi. Kun Suomen oma sotaväki oli lakkautettu, maahan
siirrettiin enenevässä määrin venäläisiä joukko-osastoja. Varsinkin maailmansodan
sytyttyä 1914 harjoittelevat tai seremonioitaan järjestäneet miehitysjoukot
olivat tavallinen näky monilla Suomen paikkakunnilla. Venäläisjoukkoja Rauman
satamassa.

karkotetuista on silloinen
Luumäen tuomiokunnan
tuomari P. E. Svinhufvud,
joka tuomarina kieltäytyi
noudattamasta vastoin Suomen
perustuslakia säädettyä yhdenvertaisuuslakia.
Ensimmäinen maailmansota
syttyi elokuussa 1914. Venäjä liittyi
sotaan ympärysvaltojen puolella, ja

■ Kouluhallituksen apukamreeri
Eugen Schauman kuului suomalaisiin
aktivisteihin. Hän ampui vihatun
kenraalikuvernööri Bobrikovin
senaatin porraskäytävässä 17.6.1904
surmaten heti sen jälkeen itsensä.
Tuntemattomasta Schaumanista tuli
kuolemansa jälkeen suomalainen
kansallissankari, ja tämä kuva
Schaumanista koiransa kanssa levisi
lukemattomina kopioina suomalaisiin
koteihin.

sen pääasiallisina vihollisina olivat
Saksa ja Itävalta-Unkari. Suomeenkin julistettiin sotatila, ja Suomessa
olleita venäläisiä miehitysjoukkoja
vahvistettiin tuntuvasti, kun pelättiin saksalaisten hyökkäystä Suomen rannikolle.
Venäläiset julkistivat syksyllä
1914 lopullisen Suomen venäläistämisohjelman. Viimeistään tämä
sai suomalaiset huomaamaan, että
maallamme ei olisi tulevaisuutta
Venäjän yhteydessä. Maahan syntyi
erityinen toisen polven aktivisteiksi kutsuttujen ryhmä, joka rupesi
suunnittelemaan aseellista itsenäisyystaistelua venäläisiä vastaan.
Tämä oli monin tavoin vaikeaa, sillä
Suomella ei ollut omaa armeijaa,
ei ollut aseita eikä koulutettuja sotilaita.
Kun Ruotsi ei puolueettomuuttaan varjellessaan ollut valmis
auttamaan, katseet käännettiin
Venäjän viholliseen Saksaan, joka
alkuvuodesta 1915 lupautui antamaan nuorille suomalaismiehille
sotilaskoulutusta. Oli syntynyt jääkäriliike, joka pyrki Saksan avulla
kouluttamaan Suomelle kansallisen
itsenäisyysarmeijan.
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■ Venäjän tappio Japania vastaan käydyssä sodassa 1904–05 lopetti joksikin aikaa

linen itsenäisyys saattaisi
pelastaa suomalaisen kansakunnan säilymisen.
Tätä uutta venäläistämisen aikaa kutsutaan toiseksi
sortokaudeksi, ja sen aikana Suomen asema heikkeni monin tavoin.
Maan hallitus eli silloiselta nimeltään senaatti ruvettiin miehittämään
venäläistyneillä suomalaisilla ja
lopulta täysin venäläisillä. Vaikka
säätyvaltiopäivät oli 1907 korvattu
yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valitulla eduskunnalla, sillä
ei käytännössä ollut valtaa keisarin
kieltäydyttyä vahvistamasta monia
eduskunnan päätöksiä. Keisari-suuriruhtinas myös hajotti tavan takaa
eduskunnan sen arvosteltua vastoin
voimassa ollutta perustuslakia annettuja määräyksiä.
Venäläisten tarkoituksena oli
saada Suomessa voimaan yleisvenäläinen lainsäädäntö. Erityisesti
venäläistämisajatusta palveli 1912
Venäjän duuman hyväksymä ns. yhdenvertaisuuslaki. Se määräsi, että
Venäjän kansalaisilla oli Suomessa
samat oikeudet kuin paikallisilla
asukkaillakin.
Monet suomalaisviranomaiset
yrittivät vastustaa tällaisten laittomassa järjestyksessä syntyneiden
määräysten toimeenpanoa. Heidät
erotettiin viroistaan, ja monia
karkotettiin maasta joko Ruotsiin
taikka pahimmassa tapauksessa
Siperiaan. Tunnetuin Siperiaan
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Suomen jääkärit
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■ Vapaaehtoisina ja salaa

sotilaskoulutukseen Saksaan
lähteneille jääkäreille pyrittiin antamaan
monipuolinen sotilaskoulutus,
josta olisi hyötyä Suomen
vapauttamisessa miehittäjistä.
Erityisen ”pommarikoulutuksen” saivat
Polangeniin syksyllä 1917 komennetut
jääkärit, jotka valmistautuivat toimimaan
vihollisen selustassa.

■ Suomen jääkärien symboli jääkärilippu.
Lippu oli esillä ensimmäisen kerran
jääkärien vannoessa valan Suomen
lailliselle hallitukselle Libaussa 13.
2.1918, ja se seurasi jääkäreitä
kotimatkalla Suomeen. Jääkärilippua
kannetaan edelleen puolustusvoimien
paraateissa eturivissä.

Jääkäriliike perustui salaiseen vapaaehtoisten värväykseen. Värväytyneet lähetettiin salateitse Ruotsin
kautta Saksaan, jossa he saivat sotilaskoulutusta Lockstedter Lageriksi
kutsutussa suuressa koulutuskeskuksessa Hampurin luoteispuolella.
Aktivistien organisoima jääkärivärväys ulottui vuonna 1915 kaikkialle maahan. Sitä hoiti Helsinkiin
perustettu ”Uusi Metsätoimisto” 
-nimeä käyttänyt peiteorganisaatio.
Värväyksen tuloksena Saksaan lähti
lähes parituhatta vapaaehtoista,
joista keväällä 1916 muodostettiin
Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27.
Saksaan lähtö oli monesti hyvin ongelmallista venäläisviranomaisten pyrkiessä estämään nuorten miesten maasta lähdön. Niinpä
muodostettiin erityisiä etappiteitä,
joita myöten jääkäriksi aikovat
kulkivat joko Merenkurkun ylitse
taikka Tornionjokilaaksosta Ruotsin
puolelle.
Sotakokemuksen saamiseksi
suomalainen jääkäripataljoona lähetettiin toukokuussa 1916 Saksan itärintamalle nykyisen Latvian alueelle
taistelemaan venäläisiä vastaan. Se
sai asemat ensin Misse-joella (latviaksi Misa) ja sittemmin Riianlahden
rannalla.
Talvella 1917 pataljoona siirrettiin rintaman taakse Libaun (latviaksi Liepaja) varuskuntakaupunkiin.
Siellä se sai jatkokoulutusta sitä sil-

mällä pitäen, että siitä tulisi Suomen
vapautusarmeijan ydinjoukko.
Jääkäripataljoonan Suomeen
lähettäminen viivästyi, sillä yksi pataljoona ei olisi voinut mitään jopa
sataantuhanteen nousseelle venäläiselle miehitysarmeijalle. Niinpä oli
odotettava otollisempia aikoja.
Kotiinpaluun aika koitti helmikuussa 1918, kun Suomen vapaustaistelu oli alkanut. Silloin jääkärien
pääjoukko laivattiin Libausta Vaasaan.
Suomen vapautusarmeija sai
Saksassa koulutetuista jääkäreistä
suuren osan päällystöään. Vapaussodassa taistelleista 1 261 jääkäristä
kaatui 127.
Jääkärien panos oli sittemmin
huomattava itsenäisen Suomen
puolustusvoimia kehitettäessä sekä
talvi- ja jatkosodan johtotehtävissä.
Suomen armeijassa palveli yhteensä
1 436 jääkäriä, joista 49 yleni kenraaliksi.
Viimeinen jääkäri, jääkärikenraali Väinö Valve kuoli 99-vuotiaana 1995.
Jääkäriliikkeen kunniakkaita perinteitä vaalii Jääkäripataljoona 27:n
Perinneyhdistys.

keisarivalta kukistettiin. Vallankumous villitsi myös Suomeen sijoitetut
venäläisjoukot, jotka surmasivat kymmenittäin upseereitaan.
Vallankumouksellisuuden merkiksi sotilaat kantoivat punaista
ruusuketta rintapielessään. Venäläissotilaita Helsingissä maaliskuussa
1917.

■ Tampere oli suuri varuskuntakaupunki, jossa oli

paljon teollisuustyöväkeä. Tampereelle sijoitettuja
venäläissotilaita ja kaupungin sosialisteja
yhteiskuvassa. Toisessa rivissä numero 10 on
kaupungin punainen miliisipäällikkö Pekka Lönngren
ja hänen takanaan numero 9 venäläiseversti Nikolai
Svetsˇnikov, joka toimi punakaartin tärkeimpänä
sotilasneuvonantajana.

Itsenäinen Suomi

■ Venäjällä tehtiin maaliskuussa 1917 vallankumous, jossa
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Vallankumous ja
punakaartit
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Suomen suhteet Venäjään joutuivat
uuteen vaiheeseen maaliskuussa
1917, kun Venäjän keisari Nikolai
II syöstiin valtaistuimelta. Valtaan
noussut ns. väliaikainen hallitus
ilmoitti kunnioittavansa Suomen
suuriruhtinaskunnan perustuslaillista asemaa ja peruutti laittomassa
järjestyksessä syntyneet määräykset.
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■ Vallankumoukselliset sotilaat ja

Suomen vallankumoukselliset löysivät
pian toisensa. Tavoitteet olivat yhteiset,
kuten tässä Mikkelissä otetussa kuvassa
näkyvät julisteet kertovat.

Suomeen muodostettiin jälleen
suomalaisista koostunut hallitus, ja
eduskunta kutsuttiin koolle pitkän
tauon jälkeen.
Suomalaiset eivät kuitenkaan
olleet yksimielisiä siitä, miten maata olisi jatkossa kehitettävä. Puoluepoliittiset ja ideologiset riidat nousivat esille. Jotkut olisivat tyytyneet
vain laittomien määräyksien peruuttamiseen, jotkut vaativat täyttä itsenäisyyttä, ja jotkut haikailivat täydellistä yhteiskunnallista kumousta,
jossa valtaan olisi nostettu vain yksi
yhteiskuntaluokka.
Tämä eripuraisuus
tuli ilmi keväästä
1917 järjestetyissä
lakoissa ja toistuvissa
mielenosoituksissa.
Päättäjiä painostettiin
väkivaltaankin turvautuen, ja mielenosoittajilla oli usein
tukenaan venäläistä
sotaväkeä, joka oli
radikalisoitunut Venäjän vallankumouksen
seurauksena. Sotaväen mielialoista kertoi mm. se, että
Suomeen sijoitetut venäläissotilaat
olivat vallankumouksen huumassa
surmanneet kymmenittäin upseereitaan.
Mielenosoittajille ja lakkoilijoille ei tuntunut riittävän, että uudistuksia olisi tehty laillisessa järjestyksessä eduskunnan päätöksin.
Niinpä uutta työaikalainsäädäntöä
ja kunnallishallinnon uudistamista
yritettiin vauhdittaa lakoiksi kut-

sutulla terrorilla. Se ei tarkoittanut
ainoastaan sitä, että työntekijät olivat lakossa, vaan aseelliset joukkiot
pyrkivät estämään myös kauppiaitten toiminnan, maanviljelijöitten
työskentelyn pelloillaan sekä liikenteen sujumisen.
Vuodesta 1917 tuli kaiken
kaikkiaan väkivaltainen. Maassa
tehtiin lukemattomia omavaltaisia
kotitarkastuksia ja omaisuuden
ryöstöjä. Veritekoihin syyllistyivät
niin maassa olleet venäläissotilaat
kuin suomalaisetkin. Yleinen lain
kunnioitus ja turvallisuus alkoi olla
suuressa vaarassa.
Tämä johtui suurelta osin siitä,
että Suomessa ei ollut omaa järjestysvaltaa. Monin paikoin oli poliisi
pantu kansanjoukkojen päätöksillä
viralta maaliskuun vallankumouksen jälkeen, kun poliisin oli katsottu
edustaneen ”vanhaa valtaa”. Omaa
sotaväkeähän Suomella ei ollut.
Järjestystä ylläpitämään perustettiin lakkokaartien pohjalta syntyneitä työväenkaarteja, mutta niiden
tehtävänä ei ollut ensisijaisesti
yhteiskuntarauhan ylläpitäminen,
vaan poliittisten tarkoitusperien
edistäminen.  
Heinäkuussa 1917
eduskunta hyväksyi ns. valtalain. Sen tarkoituksena oli siirtää kaikki
valta venäläisiltä
Suomen omille
päättäjille
maanpuolustusta
ja ulko-

asioita lukuun ottamatta. Venäjän
väliaikainen hallitus ei hyväksynyt
valtalakia, vaan hajotti eduskunnan.
Lokakuun alussa järjestetyissä vaaleissa porvarilliset puolueet saavuttivat enemmistön. Vanhassa, sotatilan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa 1916 valitussa eduskunnassa
oli ollut vasemmistoenemmistö.
Vaalien tulos johti siihen, että
Venäjän vallankumouksen innostama poliittinen vasemmisto ei enää
voinut toivoa pääsevänsä poliittisiin
päämääriinsä eduskuntaenemmistön
avulla. Ainoaksi valtaan pääsyn
mahdollisuudeksi jäi aseellinen
kumous.
Maahan oli perustettu punakaarteiksi kutsuttuja aseellisia ryhmiä
jo keväästä 1917 lähtien. Lokakuun
vaalien jälkeen sosiaalidemokraattien johtama ammattiyhdistysliike
määräsi kaartit perustettaviksi
kaikille paikkakunnille. Näin myös
käytännössä tapahtui. Punakaartit
saivat monin paikoin aseita aatteellisesti niitä lähellä olleilta venäläisiltä sotilailta. Kysymys oli sosialistien aatteellisen isän Karl Marxin
luokkataisteluajatusten
toteuttamisesta:
työväestö olisi
saatava valtaan
väkivaltaisen kumouksen avulla.
Ensimmäinen
yritys vallan
ottamiseksi
tapahtui marraskuussa

1917, kun ammattiyhdistysliike julisti maahan yleislakon. Sen avulla
oli tarkoitus saattaa yhteiskunta niin
sekavaan tilanteeseen, että vallanotto kävisi mahdolliseksi. Lakko oli
poikkeuksellisen väkivaltainen. Sen
aikana punakaartit murhasivat kolmisenkymmentä suomalaista.
Lakko päätettiin kuitenkin ennen aikojaan, joskin samalla julistettiin vallankumouksen jatkuvan.
Lakon aikana punakaarteilla ja
niiden taustavoimilla oli jo konkreettinen esikuvakin. Pietarissa olivat V. I. Leninin johtamat bolševikit
kaapanneet vallan 7. marraskuuta.
Bolševikkihallituksen jäsen Josif
Stalin saapui marraskuun lopussa
Suomeen antamaan aatetovereilleen
ohjeita ja kehotuksia vallankumouksen toimeenpanosta Suomessakin.

■ Venäjän länsirajan vartijoita Torniosta. Vasemmalta tullivartija, venäläinen
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rajavartiosotamies, venäläissantarmeja emäntineen ja poliisikonstaapeli.

■ Toistuvat poliittiset mielenosoitukset kuuluivat katukuvaan 1917. Kuva on
Helsingistä.

■ Venäläisten miehitysjoukkojen ryhmitys Suomessa syksyllä 1917.
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Suojeluskunnat
ja yleisen
järjestyksen
puute
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Yhteiskuntarauhan vakavasti
järkkyessä ja ihmisten hengen ja
omaisuuden ollessa vaarassa kansalaiset ryhtyivät perustamaan omia
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■ Kesällä ja syksyllä maahan

ruvettiin perustamaan vapaaehtoisia
suojeluskuntia, joiden oli kuitenkin
pääasiassa toimittava salaa
venäläissotilailta ja maan omilta
vallankumouksellisilta. Lammin
suojeluskuntalaisia joulukuussa 1917.

turvajoukkojaan. Aluksi kurittomat
venäläissotilaat katsottiin suurimmaksi uhaksi yleiselle järjestykselle, mutta turvajoukkoja tarvittiin
myös epäjärjestystä aiheuttaneiden
kotimaisten joukkioiden varalta.
Alun perin aktivistien tavoitteena
ollutta itsenäisyystaisteluakaan ei
turvajoukkoja perustettaessa ollut
unohdettu.

Näitä kesästä 1917 lähtien
perustettuja turvajoukkoja saatettiin aluksi hämäysmielessä kutsua
esimerkiksi palokunniksi taikka
voimisteluseuroiksi. Varsin pian
ne saivat keskeisimmän tehtävänsä
mukaan nimen suojeluskunta.
Suojeluskunnat olivat vapaaehtoisjoukkoja, jotka tosin joskus
perustettiin kunnallisilla päätöksillä.

Niiden tehtäväksi määriteltiin yhteiskuntarauhan ylläpitäminen, ja
ne pyrkivät antamaan jäsenilleen
sotilaallista koulutusta, mutta toiminta oli aluksi melko tehotonta.
Puuttui sekä aseita että ammattitaitoisia kouluttajia. Suojeluskuntien
harjoitusaseina saatettiin kiväärien
puutteessa käyttää heinäseipäitä tai
talikoita.
Kun suojeluskunnat olivat ottaneet tehtäväkseen
yhteiskunnan suojelun väkivallalta,
niihin pyrittiin saamaan väkeä kaikista
yhteiskuntaryhmistä.
Aluksi tämä jossain
määrin onnistuikin,
mutta syksyllä 1917
punakaartien tavoitteiden tultua määritellyiksi poliittinen
vasemmisto kielsi
jäseniään kuulumasta
suojeluskuntiin. Ne
nähtiin punakaartien
tavoitteena olleen
vallankumouksen
vastavoimaksi.
Maahan oli syntymässä kaksi päämääriltään
toisilleen vastakkaista
aseellista kaartia.
Suojeluskunnat
pyrittiin organisoimaan valtakunnallisesti. Tässä oli
kuitenkin suuria
vaikeuksia, sillä
venäläissotilaiden

ja punakaartien pelossa toimintaa
ei voitu organisoida avoimesti.
Suojeluskunnat olivatkin vielä marraskuun lakon aikana punakaarteja
tuntuvasti heikompia, eivätkä ne
juuri rohjenneet asettua kaartien
harjoittamaa väkivaltaa vastustamaan.
Tilanne suojeluskunnissa parantui jossain määrin loppuvuodesta,
kun Saksasta saapui muutamia sotilaskoulutuksen saaneita jääkäreitä
suojeluskuntalaisia harjoittamaan.
Saksasta tulleet aselaivat toivat
myös jonkin verran aseita suojeluskuntien käyttöön. Tämän ansiosta
suojeluskuntalaisten koulutus tehostui etenkin Pohjanmaalla, Savossa
ja Karjalassa. Etelä-Suomen suuret
teollisuuspaikkakunnat olivat tiukasti punakaartien otteessa.
Alkusyksystä oli suunniteltu
Suomessa olleiden venäläissotilaiden karkottamisen aloittamista
yhdessä Saksasta saapuvien jääkärien ja suojeluskuntalaisten kanssa.
Tämä oli kuitenkin todettu ylivoimaiseksi tehtäväksi venäläisten
suuren lukumäärän vuoksi. Siksi oli
odotettava otollisempaa ajankohtaa.
Tuon ajankohdan määrittelemistä
vaikeutti huomattavasti se,
että suuri osa kansasta
oli siirtynyt vallankumouksellisten
venäläissotilaiden
puolelle.
Loppuvuodesta 1917 nousi
eduskuntaa myöten
esille ajatus Suo-

men oman armeijan perustamisesta.
Eduskunta ei kuitenkaan ollut asiasta yksimielinen. Punakaarteista
oli muodostunut poliittisen vasemmiston oma poliittinen armeija, eikä
vasemmisto halunnut oman vallankumousarmeijansa vastapainoksi
hallituksen käskettävissä olevaa
aseellista voimaa. Päätöstä armeijan
perustamisesta ei saatukaan aikaan.
Järjestysvallan puuttuminen
näkyi konkreettisesti mm. suurissa elintarvikkeiden ryöstelyissä
eri puolilla maata sekä varsinkin
Turussa, jossa joulukuussa 1917
keskikaupungin kauppaliikkeet
ryöstettiin järjestelmällisesti. Maan
hallitukselta ruvettiin tosissaan edellyttämään järjestyksen palauttamista
valtakuntaan, mutta hallitus epäröi
peläten vahvojen miehitysjoukkojen
reaktiota.

Suurliikemiehen murha

■ Maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin
murha 7.11.1917 ennakoi tulevia
tapahtumia. Mauno Oittisen Kordelinpatsas Raumalla (1947).

Kordelin tultiin testamenttinsa
ansiosta tuntemaan suurlahjoittajana. Hänen varoillaan perustettiin
mm. Kordelinin säätiö suomalaisen
tieteen, kirjallisuuden ja taiteen
edistämiseksi.

Itsenäinen Suomi

Maaliskuusta 1917 lähtien venäläissotilaat tekivät Suomessa lukuisia
murhia, joiden vaikuttimet vaihtelivat poliittisista taloudellisiin.
Suuri osa veriteoista on laskettava
lisääntyneen kurittomuuden syyksi.
Sanomalehdet kirjoittivat päivittäin
venäläisten väkivallanteoista, jotka
olivat syksyyn mennessä yleistyneet
huolestuttavasti.
Koko maata vavahdutti siitä
huolimatta suurliikemies Alfred
Kordelinin murha 7.11.1917. Tämä
menestynyt liikemies tunnettiin
lukuisten kartanojen omistajana ja
teollisuusyritysten pääosakkaana
sekä mm. Naantalin Kultarannan
rakennuttajana.
Venäläiset sotilaat tunkeutuivat
Kordelinin asuinkartanoon Lammin
Mommilaan suomalaisten punakaartilaisten opastamina. Kysymyksessä
oli puhdas ryöstöretki kartanoon,
jossa oletettiin olevan mm. aseita.
Kordelin oli ryöstäjien tullessa
viettämässä syntymäpäiväänsä vieraineen. Hänet ja vieraat pakotettiin
lähtemään ryöstäjien mukaan, ja
venäläiset ampuivat Kordelinin seurueen päästyä Hausjärven puolelle.
Syntymäpäivävieraat pelastuivat,
näiden joukossa Kordelinin lakimies
ja myöhempi tasavallan presidentti
Risto Ryti puolisoineen. Kolme
avuksi kiiruhtaneista suojeluskuntalaisista sai laukaustenvaihdossa
surmansa.
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Yhteiskunnallisen levottomuuden keskellä maan hallitus joutui
pohtimaan maan valtiollisen aseman järjestelyä. Poliittiset siteet
Venäjään katkaistiin bols
ˇevikkien
vallankaappauksen jälkeen marraskuussa. Senaatti ei tunnustanut lähes
rosvojoukkona pitämänsä Leninin
hallituksen auktoriteettia Suomessa.
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■ Marraskuussa 1917 muodostettiin

eduskunnan enemmistöön nojannut P.
E. Svinhufvudin hallitus, jonka tärkein
tehtävä oli Suomen julistaminen
itsenäiseksi. Tämä itsenäisyyssenaatti
istunnossaan, vasemmalta Eero
Pehkonen, Juhani Arajärvi, Arthur
Castrén, Jalmar Castrén, E. N. Setälä, P.
E. Svinhufvud, Kyösti Kallio, Onni Talas,
Heikki Renvall, Alexander Frey ja O. W.
Louhivuori.

Keisarin ja tätä seuranneen väliaikaisen hallituksen sijaan eduskunta
julistautui marraskuussa hallitsijan
valtaoikeuksien käyttäjäksi eli korkeimman vallan haltijaksi.
Marraskuun lopulla muodostettiin eduskunnan enemmistöön
nojaava Svinhufvudin hallitus, joka
otti tärkeimmäksi tehtäväkseen
Suomen julistamisen itsenäiseksi
valtioksi. Pietarissa tapahtunut vallankaappaus ja marraskuun lakon
aikana ilmennyt
kotimainen anarkia sai kaikki
porvarilliset
puolueet kannattamaan valtiollista itsenäisyyttä, johon jotkut
olivat aiemmin
suhtautuneet varauksin.
Svinhufvudin senaatti antoi 4. joulukuuta
1917 eduskunnalle esityksen
Suomen itsenäisyysjulistukseksi. Eduskunta hyväksyi tämän
julistuksen 6. joulukuuta.
Itsenäisyysjulistuksen mukaan
Suomi oli oleva riippumaton tasavalta.
Julistuksesta ei kuitenkaan oltu
eduskunnassa yksimielisiä, sillä se
hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 100–88. Vähemmistöön jäänyt
vasemmisto olisi halunnut neuvotel-

la Suomen itsenäistymisestä Pietarin
bolševikkihallituksen kanssa.
Suomen eduskunnan hyväksymä
itsenäisyysjulistus ei käytännössä
muuttanut juuri mitään. Venäläinen miehitysarmeija jäi maahan ja
käyttäytyi edelleen isännän ottein.
Itsenäiseksi julistautuneen maan
hallituksella ei edelleenkään ollut
minkäänlaista järjestysvaltaan
käytettävissään, ja tästä syystä epäjärjestysilmiöt maassa jatkuivat. Punakaartien toiminta kävi yhä röyhkeämmäksi. Esimerkiksi Helsingin
punakaarti valtasi tammikuun alussa
päämajakseen entisen kenraalikuvernöörin palatsin Etelä-Esplanadilta keskeltä pääkaupunkia karkottaen
sinne sijoitetun sosiaalihallituksen.
Senaatti kääntyi joulukuussa
ulkovaltojen puoleen pyytäen niitä
tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Tämä pyyntö osoitettiin myös
Saksalle, joka paraikaa kävi rauhanneuvotteluja Leninin johtaman
neuvostohallituksen kanssa BrestLitovskissa (nyk. Brest Valko-Venäjällä). Saksalaisilta saadun neuvon
mukaan senaatti kääntyi joulukuun
lopussa neuvostohallituksen puoleen pyytäen siltä Suomen itsenäisyyden tunnustamista. Näin senaatin
oli käännyttävä sille vastenmielisen
”rosvojoukon” puoleen tunnustuksen saadakseen.
Itse senaatin puheenjohtaja
Svinhufvud matkusti Pietariin ja
sai siellä vuoden 1917 viimeisenä
päivänä Leniniltä itsenäisyystunnustuksen.

Historiantutkimus on osoittanut, ettei Lenin suinkaan tosissaan
halunnut tunnustaa Suomen itsenäisyyttä. Hän kävi samaan aikaan
neuvotteluja Suomen punakaartin
johdon kanssa vallankumouksen
ulottamisesta Suomeen. Hän antoikin Svinhufvudille itsenäisyys-

vallat jäivät odottamaan poliittisen
tilanteen kehittymistä.
Pietarista saatu itsenäisyyden
tunnustaminen ei edelleenkään
muuttanut maan sisäisiä oloja. Miehitysarmeija oli yhä maassa, eikä
punakaartien muodostama uhka
ollut ainakaan vähentynyt. Senaa-

tunnustuksen olettaen vallankumouksellisen Suomen hyvinkin pian
palaavan valtioyhteyteen Venäjän
kanssa.
Joka tapauksessa Venäjältä
saadun itsenäisyystunnustuksen jälkeen Ruotsi, Saksa, Ranska, Norja,
Tanska, Itävalta-Unkari ja Espanja
tunnustivat Suomen itsenäiseksi
valtakunnaksi. Englanti ja Yhdys-

■ Kun itsenäiseksi julistautuneelle

maalle vaadittiin perustettavaksi oma
armeija, hankkeella oli myös vastustajia.
Sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton
armeijaa vastustava mielenosoitus
Helsingin nykyisen tuomiokirkon
portailla.

■ Suomella oli ollut tunnuksenaan

oma leijonavaakunansa jo 1500-luvulta
lähtien. 1900-luvun alussa kiisteltiin
siitä, tulisiko Suomen lipun olla
vaakunakuvion mukainen punainen
leijonalippu taikka sinivalkoinen
ristilippu. Joulukuussa 1917 senaatti
määräsi valtiolippuna käytettäväksi
leijonalippua. Tästä lipusta tuli kuitenkin
lyhytaikainen, koska keskeiseen
valtiolliseen tunnukseen ei haluttu
kapinaan lähteneiden omaksumaa
punaista väriä. Ragnhild Sellénin
maalaus vuodelta 1906.

Kohti vastakkainasettelua
Senaatti ryhtyi tammikuussa 1918
toimiin maan sisäpoliittisen tilanteen rauhoittamiseksi. Se pyysi
eduskunnalta valtuuksia ”lujan järjestysvallan” luomiseksi. Eduskunta
myönsi valtuudet 12. tammikuuta.
Tämä valtuutus tarkoitti hallituksen
käskyvallassa olevan järjestysvallan
– poliisin ja armeijan – luomista.
Tämän päätöksen perusteella
aloitettiin Jalasjärvellä sotilaallisesti
koulutetun poliisijoukon, Suomen
Tasavallan Vartioston, kouluttaminen.
Eduskunnalta valtuudet saanut
senaatti pyrki myös saamaan Libaussa olleet suomalaiset jääkärit
kotimaahan. Tämä ei kuitenkaan
onnistunut nopeasti, sillä saksalaiset
kävivät bols
ˇevikkien kanssa rauhanneuvotteluja eivätkä halunneet
vaarantaa niitä lähettämällä jääkärit
Suomeen. Jääkäreitä olisi kuitenkin
kaivattu kipeästi, jotta kuriton venäläinen sotaväki olisi saatu järjestykseen ja karkotetuksi maasta.
Punakaarteissa seurattiin hallituksen toimia tarkasti. Siellä
haluttiin toimia ennen kuin hallitus
saisi joukkonsa järjestettyä ja koulutettua. Erityisesti punakaarteissa
pelättiin pitkän sotilaskoulutuksen
saaneiden jääkärien kotimaahan paluuta. Niinpä punakaartien olisi tavoitteeseensa eli vallankumoukseen
päästäkseen toimittava nopeasti.
Tähän punakaartien johtoa patistivat

myös Pietarissa valtaa käyttäneet
bolsˇevikit.
Punakaartien johtajilla oli
vahva ote sosiaalidemokraattisesta
puolueesta. Vaikka puolueessa oli
runsaasti niitä, jotka vastustivat
aseelliseen kumoukseen ryhtymistä,
radikaalit saivat yliotteen. Sosiaalidemokraattinen puolue antoikin 24.
tammikuuta punakaarteille käskyn
olla valmiina vallankaappaukseen.
Bolševikkihallitus oli jo
7.12.1917 käskenyt venäläissotilaiden muodostaman ”Suomen
aluekomitean” käyttämään sen puhevaltaa Suomessa. Aluekomitea oli
tammikuun aikana monin käskyin
ja määräyksin valmistanut venäläisjoukkoja Suomessa edessä olevaan
sotaan.
Tämän johdosta tilanne oli käynyt senaatin kannalta niin huolestuttavaksi, että senaatin puheenjohtaja
Svinhufvud oli 16. tammikuuta antanut kenraali Mannerheimille valtuudet toimia hallituksen joukkojen
ylipäällikkönä. Tällaisia joukkoja ei
tosin vielä ollut, mutta Mannerheim
sai tehtäväkseen niiden muodostamisen.
Mannerheim siirtyi heti tämän
jälkeen lähimpine miehineen Vaasaan, sillä EteläPohjanmaata
oli ajateltu vapaustaistelun
tukialueeksi.
Näin oli
suunniteltu
ennen muuta
siksi, että suo-

jeluskunnat olivat siellä verraten
vahvoja, eikä Pohjanmaalla ollut
niin suuria venäläisvaruskuntia kuin
EteläSuomen suurissa kaupungeissa
ja niiden ympäristössä.
Myös osa senaatista siirtyi Vaasaan siltä varalta, että senaatin toiminta Helsingissä estettäisiin.
Mannerheim teki Vaasassa
suunnitelmia värvätyn armeijan

muodostamiseksi, ja hän arveli
tähän kuluvan kuukausia. Aikaa ei
kuitenkaan ollut niin paljon käytettävissä. Itse asiassa aika kului hyvin
nopeasti loppuun. Punakaarteille 24.
tammikuuta annettu toimintavalmiusmääräys tulkittiin aivan oikein
aseellisen vallankaappauksen valmisteluksi.

■ Olojen käytyä Helsingissä

■ Vimpelissä aloitti

28.12.1917 toimintansa
sotakoulu, jota johti
kenraalimajuri Paul von
Gerich apunaan 14
jääkäriä. Vain kolme
viikkoa kestäneellä
kurssilla koulutettiin
parisensataa
suojeluskuntalaista
tulevan armeijan
esimiestehtäviin. Vimpelin
sotakoulun merkki.

rauhattomiksi tammikuussa 1918,
neljä senaattoria siirtyi Vaasaan
johtaakseen sieltä maan asioita. Heihin
liittyi maaliskuussa kaksi Helsingistä
Saksan kautta punaisten valtaa
paennutta senaattoria. Vasemmalta
Eero Pehkonen, Juhani Arajärvi, Jalmar
Castrén, P. E. Svinhufvud, Heikki Renvall
ja Alexander Frey.

Itsenäinen Suomi

tilta odotettiin keinoja auktoriteettinsa vahvistamiseksi, kansalaisten
turvallisuuden takaamiseksi sekä
vieraan sotavoiman maasta poistamiseksi.
Toisin sanoen itsenäisyysjulistuksen ohella Suomi oli saatava
myös vapaaksi kansakunnaksi.
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Kun senaatilla ei ollut mitään
muita joukkoja käytettävissään, se
määräsi 25. tammikuuta vapaaehtoiset suojeluskuntajoukot hallituksen
joukoiksi. Suojeluskuntien avulla
oli yritettävä torjua vallankaappaus
ja karkottaa vallankaappauksen
tekijöiden taustajoukkoina olleet
venäläissotilaat maasta. Ruotsista
ja Tanskastakin saatiin hallituksen

13

■ Vöyriin sotakoulun kurssille

tammikuussa 1918 kokoontuneista
miehistä koottu Vöyrin kaarti oli
vapaussodan legendaarisia joukkoosastoja. Se osallistui yhtenäisenä
joukkona taisteluihin Tampereen
valtaukseen saakka. Kaartin lipussa
ovat kuvattuina sen taistelupaikat.

joukkojen riveihin jonkin verran
vapaaehtoisia.
Tällä tavoin maan laillinen hallitus, jonka joukkoja ruvettiin kutsumaan valkoisiksi, ja sen kaatamista
suunnitellut venäläisten tukema
vallankumouskaarti eli punaiset
ajautuivat kohtalokkaasti vastakkain
avoimen kapinan uhatessa maata.

Vastakkainasettelun syyt
Vapaustaistelun valmistelut olivat
alkaneet jo jääkäriliikkeen syntyessä. Ymmärrettiin, että itsenäinen
ja vapaa Suomi olisi mahdollinen
vain, jos vieras miehittäjä kyettäisiin karkottamaan maasta. Tämä
peruste säilyi keskeisenä olojen
muuttumisesta huolimatta. Miehittäjien mielivallan lisääntyminen keisarin kukistaneen vallankumouksen
ja bolsˇevikkien kaappauksen jälkeen
vain vahvisti vieraiden sotilaiden
karkottamisen tärkeyttä.
Toisaalta myös vallankumouksellinen mieliala maassa lisääntyi
vuoden 1917 aikana. Sitä on selitetty torpparien vaikealla asemalla,
teollisuustyöväestön pitkillä työpäivillä, kunnallisen äänioikeuden epäoikeudenmukaisuudella ja elintarvikepulalla. Nämä kaikki olivatkin
suuria ongelmia, jotka vallankumouksen Venäjällä puhjetessa odottivat
ratkaisuaan.
Kun lopulliseen vastakkainasetteluun tammikuussa 1918 jouduttiin, valtaosa näistä ongelmista oli
jo ratkaistu tai niiden ratkaiseminen
oli valmisteilla. Eduskunnan säätämät uudet työaikalait oli vahvistettu
marraskuussa 1917 samoin kuin
uusi yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustunut kunnallislaki.
Senaatti oli antanut eduskunnalle
esityksen torpparien vapauttamiseksi. Nälkää ei sen sijaan voitu
nopeasti poistaa, koska viljakul-

jetukset Venäjältä olivat Venäjän
sekavien olojen johdosta keskeytyneet. Lisäksi edellisen kevään laajat
maatalouslakot olivat pienentäneet
kotimaista satoa.
Todellisena syynä punakaarteissa valmisteltuun vallankaappaukseen oli punakaartin johtajien halu
valtaan. Tässä käytettiin välineenä
Saksan sosialisteilta omaksuttua
marxilaista poliittista oppia, jonka
mukaan köyhälistön (työväestön)
tuli väkivaltaiseen luokkataisteluun
turvautumalla kaataa siihenastiset

sivat kerralla. Näin selittivät sekä
kotimaiset työväenjohtajat että Venäjältä tulleet matkasaarnaajat.
Kapinan johtajia lukuun ottamatta vain harvat heidän seuraajansa ilmeisesti ymmärsivät,
että punakaartit olivat lähtemässä
vakavan valtiollisen rikoksen tielle
vallankaappaukseen. Kaiken lisäksi
tämä kaappaus oli suunnattu koko
silloisen maailman demokraattisimmin valitun eduskunnan enemmistön luottamusta nauttivaa hallitusta
vastaan.

valtarakenteet ja pystyttää köyhälistön diktatuuri. Oppi oli sama, jota
Lenin oli levittänyt kannattajiensa
keskuuteen.
Suuret joukot saatiin seuraamaan vallankaappauksen tielle
lähteneitä johtajiaan. Useimmat
epäilemättä uskoivat, että aseisiin
turvautumalla nostettaisiin proletariaatti valtaan ja porvareista tehtäisiin
oikeudettomia kansalaisia. Samalla
yhteiskunnalliset ongelmat poistui-

■ Laillisen hallituksen armeijalla ei

taistelujen alkaessa ollut kovinkaan
paljon aseita. Venäläisjoukkojen
aseistariisunnalla kartutettiin
asevarastoja niin Pohjanmaalla kuin
Karjalassakin. Tämän jälkeen voitiin jo
poseerata valokuvaajalle konekiväärien
takana, kuten tässä tekevät Vaasan
suojeluskuntalaiset.

Vuonna 1918 tammikuun 27. päivä
oli sunnuntai. Sitä on totuttu kutsumaan tammisunnuntaiksi. Tuona
päivänä kulminoituivat niin kapinallisen punakaartin kuin hallituksen
joukkojenkin toiminta toisaalta pääkaupungissa ja muualla Etelä-Suomessa, toisaalta Etelä-Pohjanmaalla.
– Punakaarteista oli muodostettu
yhtenäinen Suomen punakaarti,
jonka johtoon oli nimetty toimittaja
Eero Haapalainen.
Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä punakaarti nosti Helsingin työväentalon torniin punaisen
lyhdyn sen merkiksi, että vallankumous oli alkanut. Kaikki virastot ja valtion laitokset määrättiin
otettavaksi kapinallisten haltuun.
Senaattorit määrättiin tavattaessa
vangittaviksi.
Kapinahallitukseksi perustettiin
kansanvaltuuskunnaksi kutsuttu
elin, jonka johdossa oli Kullervo
Manner, kansanedustaja ja entinen
eduskunnan puhemies.
Käytännössä koko eteläisin Suomi suurimmat kaupungit Helsinki,
Viipuri, Turku ja Tampere mukaan
lukien jäivät kapinallisten haltuun.
Niissä kaikissa oli suuri venäläinen
varuskunta ja vahva punakaarti.
Karjalassa oli käyty ensimmäiset taistelut jo ennen Pohjanmaan
tapahtumia. Sortavalan, Joensuun,
Antrean ja Vuoksenniskan pienet
venäläisvaruskunnat olivat joutu-

neet antautumaan suojeluskuntalaisille 23.–26. tammikuuta.
Lenin oli puolestaan lähettänyt
Pietarista junanlastillisen aseita
Suomen punakaartille siten, että
tämä asejuna saapui Suomeen
27. tammikuuta. Lisäksi Venäjän
bolševikkihallituksen sotaministeri
Nikolai Podvoiski oli antanut 22.1.
Suomessa olleille venäläissotilaille
käskyn ”riisua valkokaartit aseista”,
ja vastaavia käskyjä antoivat muut-

Pian tämän jälkeen muutkin EteläPohjanmaan venäläisvaruskunnat
antautuivat ja luovuttivat aseensa
hallituksen joukoille.
Senaatti antoi sanomalehdissä
julkaistun julistuksen, jossa todettiin
osan Suomen kansalaisista nousseen
yllytettyinä vieraisiin pistimiin nojaten kapinaan Suomen eduskuntaa
ja sen asettamaa laillista hallitusta
vastaan. Senaatin mukaan kysymyksessä oli taistelu isänmaan vapauden

kin Suomessa olleet venäläiskomentajat. Tällä tavoin kapinalliset saivat
merkittävää ulkopuolista tukea.
Pohjanmaalla hallituksen joukkojen ylipäällikkö Mannerheim
siirsi ensin päämajansa Vaasasta
Ylihärmään, jossa hän määräsi Pohjanmaan venäläisten varuskuntien
aseistariisunnan aloitettavaksi samana yönä 28.1., kun punakaarti nousi
etelässä kapinaan.
Ensin riisuttiin venäläiset
aseista Lapualla ja Seinäjoella.

■ Vapaussotaan lähtijät vannoivat

valan maan lailliselle hallitukselle.
Valatilaisuus Kuopion lyseon pihalla.

puolesta maanpettureita vastaan.
Käytännössä rintamalinja hallituksen joukkojen ja kapinallisten
välillä kulki Pohjanlahden rannikolta Porin pohjoispuolelta Ruoveden,
Vilppulan, Jämsän, Mäntyharjun,
Joutsenon ja Antrean kautta Laatokkaan.
Hallituksen joukkojen selustaan
jääneet venäläisten ja punakaartin

Itsenäinen Suomi

Kohti avointa
sotaa
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hallussa olleet paikkakunnat kukistuivat muutamassa päivässä: Oulu
3.2. Tornio 6.2., Kuopio 8.2. ja viimeisenä Varkaus 21.2.
Punaisten miehittämästä osasta
maata pyrki miehiä pakenemaan
kohti pohjoista liittyäkseen laillisen
armeijan riveihin. Monet onnistuivat, mutta monet myös epäonnistuivat.
Yhdellä näistä yrityksistä oli
kohtalokkaat seuraukset niin yrittäjille itselleen kuin koko seuranneelle sodankäynnillekin.
Tampereelta oli lähtenyt toista
sataa miestä yrittämään kohti pohjoista, mutta he joutuivat Kangasalan Suinulassa punakaartilaisten
saartamiksi. Lähes aseettomat
miehet katsoivat parhaaksi antautua kaartilaisille. Antautumisesta
tehtiin kirjallinen sopimus, jossa
antautuneiden henki taattiin. Tuskin sopimus oli allekirjoitettu, kun
punakaartilaiset ja paikalle tulleet
venäläiset sotilaat avasivat tulen
antautuneita kohti, jolloin 17 antautunutta kuoli.
Tämä antautuneiden vankien
säälimätön surmaaminen Suinulassa
katkeroitti suojeluskuntalaisten mieliä kautta koko valkoisen armeijan.
Sen sekä eräiden muiden vastaavien
tapausten seurauksena myös hallituksen joukot ottivat käyttöön kovat
menettelytavat punaisia kohtaan.
Katkeruutta olivat lisäämässä tietoon tulleet muut punakaartilaisten
tekemät murhat, joiden uhreiksi
joutui mm. muutamia kansanedustajia.

Myös kaikki senaattorit olivat
punakaartin laatimassa pidätettävien
listassa. Vaikka osa senaattoreista
oli jäänyt Helsinkiin tai muualle kapinallisten hallitsemalle alueelle, he
onnistuivat piilottelemaan niin, ettei
ketään heistä saatu kiinni. Senaatin
puheenjohtaja Svinhufvud ja senaattori Jalmar Castrén onnistuivat pakenemaan Helsingistä saksalaisten
miehittämään Tallinnaan suojeluskuntalaisten kaappaamalla venäläisellä Volynets-jäänmurtajalla.
Eteläisen Suomen virastot ja
laitokset joutuivat kapinallisten käsiin, mutta virkamiehistö kieltäytyi
pääosin toimimasta kapinallisten
hallinnon alaisina, joten hallintoa ei
saatu toimimaan normaalisti. Näihin
virastoihin kuului myös Suomen
Pankki ja sen setelipaino. Voidakseen rahoittaa vallankumousyrityksensä punakaarti painatti setelipainossa väärää rahaa, joka kapinan
kukistuttua julistettiin mitättömäksi.

Sodan kulku
Kapinalliset pyrkivät pian taistelujen alettua murtamaan hallituksen
joukkojen puolustuksen Pohjanmaan radan suunnassa. Heidän varsinainen hyökkäyksensä alkoi 21.2.,
ja heillä oli käytettävissään myös
venäläisiä joukkoja. Operaatioitten
suunnittelijana punakaartin päällikön neuvonantajana oli venäläinen
eversti Nikolai Svets
ˇnikov. Rintama
vakiintui aluksi Vilppulan tasalle.
Punaisten ei onnistunut murtaa
hallituksen joukkojen puolustusta,
vaikka ankaria taisteluja käytiin
Vilppulan ohella myös Ruovedellä,
Satakunnan rintamalla sekä Karjalassa, jossa rintama kulki Vuoksen
eteläpuolella. Savon suunnalla
kovimmat taistelut käytiin Mäntyharjulla.
Vallankumouksellisia joukkoja
täydennettiin pakko-otoilla, ja punakaartiin liittyminen pyrittiin tekemään houkuttelevaksi lupaamalla
sotimisesta palkkaa. Venäläisiä
sotilaitakin houkuteltiin lehti-ilmoituksin vapaaehtoisiksi punakaartin
riveihin.
Hallituksen vapaaehtoisjoukkoja
puolestaan yritettiin aluksi täydentää värväämällä palkkajoukkoja.
Kun tämä ei riittänyt, saatettiin
1800-luvulla säädetty vanha asevel-

6

3

4

7
8

1

14
13
22
15

23
28
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27

21
19

29

38

11
20

35
37

36
10

2

30

33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kristiinankaupunki 28.1.–30.1.
Kerava 31.1.
Oulu 31-1.–3.2.
Kuopio 1.2.–8.2.
Vilppula 2.2.–18.3.
Tornio 6.2.–8.2.
Varkaus 6.2., 20.–21.2.
Vaskivesi 8.2., 9.–11.3.
Pellinki 8.2.–12.2.
Siuntio 10.2.
Mäntyharju 7.2., 14.2.
Ahvola 11.2.–25.4.
Väärinmaja 13.2.–14.2.
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12

Rintama
helmi-maaliskuussa
16

9

34

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Jäminkipohja 13.2.–14.2.
Lavia 15.2.–14.3.
Rautu 21.2.–5.4.
Kuhmoinen 21.2., 10.3.
Kirkkonummi 22.2.–27.2.
Heinola 28.2., 15.3.
Savitaipale 28.2.–25.4.
Lusi 9.3., 13.3.
Kuru 15.3.–17.3.
Mannanmäki 15.3.–24.3.
Länkipohja 16.3.
Korkeakoski 18.3.–19.3.
Orivesi 18.3.

27
28
29
30
28
28
33
34
35
36
37
38

Kangasala 22.3.
Messukylä 23.3.–25.3.
Lempäälä 23.3.–24.4.
Korppoo 28.3.
Kalevankangas 28.3.
Tampere 29.3.–6.4.
Nauvo 4.4.
Helsinki 11.4.–13.4.
Lahti 19.4.–1.5.
Hyvinkää 20.4.–21.4.
Viipuri 24.4.–29.4.
Syrjäntaka 28.4.–29.4.

■ Vapaussota alkoi venäläisten aseistariisunnalla Etelä-Pohjanmaalla. Sen jälkeen
rintamalinja kulki Porin pohjoispuolelta Vilppulan kautta Päijänteeseen ja edelleen
Lappeenrannan pohjoispuolitse Vuoksen laakson kautta Laatokkaan. Huhtikuun
alussa vallattiin Tampere, ja Hangossa ja Loviisassa maihin nousseet saksalaiset
etenivät Helsinkiin ja Lahteen huhtikuun puolivälissä. Viipuri vallattiin huhtikuun
lopussa. Kartassa on esitetty sodan tärkeimmät taistelupaikat.

■ Armeijalle oli

koulutettava eri
aselajien sotilaita.
Tykistön koulutus
keskitettiin
helmikuussa 1918
Pietarsaareen,
jossa kouluttajina
toimivat Saksassa
tykistökoulutuksen
saaneet jääkärit.
Pikakoulutuksen
jälkeen
tykkimiehet
lähetettiin
taistelurintamalle.

■ Lapuan suojeluskunta kokoontui lähtökatselmukseen ennen lähtöään rintamalle.

■ Jääkärien pääjoukko palasi kotimaahan Vaasan kautta 25.2.1918. Taiteilija Aarno
Karimon maalaus Jääkärien paluu.

joukot internoivat
tai ottivat
sotavangiksi
noin 6 500
venäläissotilasta.
Vaasan
varuskunnan
antauduttua
hallituksen
joukoille
kasarmista
kiinni otetut
vangit pääsivät
yhteiskuvaan.

■ Osat vaihtuivat, kun

suomalaiset rupesivat
käyttämään isäntävaltaa
ja venäläissotilaat pantiin
vartioituina töihin. Torniossa
antautuneita venäläisiä lunta
luomassa helmikuussa 1918.
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■ Hallituksen
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■ Aseistettuja

punakaarteja oli
muodostettu eri puolille
maata kesästä 1917
lähtien. Tammikuussa
ne yhdistettiin yhteisen
komennon alaiseksi
vallankumousarmeijaksi. Aseensa punakaartit saivat pääasiassa venäläissotilailta. Mäntsälän
punakaartin johtomiehiä talvella 1918.

■ Ylipäällikkö kielsi

naisten aseellisen
osallistumisen
taisteluihin.
Kapinallisten puolella
taisteluissa sen sijaan
oli mukana myös
naisista koottuja
taistelujoukkoja.
Viipurin Uuraan
naisia punakaartissa.

■ Tuntemattomia punakaartilaisia venäläisine sotilaskivääreineen. Punakaartin

tunnus oli aluksi punainen nauha lakissa, mutta kun se kiinnitti liikaa vastustajien
huomiota, nauha siirrettiin lakista käsivarteen.

Itsenäinen Suomi

■ Vapaussodan alussa ankarimmat taistelut käytiin Vilppulan ja Ruoveden
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suunnalla punakaartin yrittäessä läpimurtoa. Punakaartilaisten konekivääriasema
Ruoveden rintamalla.

■ Pietarin

punakaartilaisia
lähdössä talvella 1918
Suomeen tekemään
vallankumousta.

Ylipäällikön
päiväkäsky
16.5.1918
Teitä oli kourallinen huonosti
aseistettuja miehiä, jotka pelkäämättä lukuisaa vihollista aloititte
vapaustaistelun Pohjanmaalla ja
Karjalassa. Lumivyöryn tavoin
on Suomen armeija sittemmin
kasvanut voittokulkunsa aikana
etelää kohti.
Armeijan päätehtävä on
saavutettu. Maamme on vapaa.
Lapin tuntureilta, Ahvenanmaan
ulommaisilta luodoista aina Siestarjokeen asti liehuu leijonalippu.
Suomen kansa on puhdistanut

päältään satavuotiset kahleet ja
seisoo valmiina ottamaan vastaan
sen paikan, joka sille kuuluu.
Minä kiitän sydämellisesti
Teitä kaikkia, jotka olette ottaneet osaa näiden kuukausien
väsymättömään työhön. Kukin
on kantanut taakkansa, ja kaikki
olemme iloinneet saavutetusta
menestyksestä. Minä kiitän Teitä
kestävyydestänne ja minulle osoittamastanne luottamuksesta silloin,
kun toivomme oli synkimmillään.
Kiitän teitä urhoollisuudestanne
taistelukentillä, unettomista öistä,
raskaista marsseista ja yli-inhimillisistä ponnistuksista.
Mannerheim

Jo helmikuussa venäläisjoukoille oli annettu määräys
evakuoida sotilasomaisuus
muista osista maata Viipuriin ja sieltä edelleen
Venäjälle. Suuri osa
omaisuudesta oli
kuitenkin sellaista,
ettei sitä voinut viedä pois. Tämä osa
määrättiin luovutettavaksi
kapinahallitukselle eli
kansanvaltuuskunnalle tai suoraan
punakaartille.
Senaatin puheenjohtaja Svinhufvud oli päässyt pakenemaan punaisten vallassa olleesta Helsingistä
venäläisiltä vallatulla jäänmurtajalla
Tallinnaan, josta hän oli matkustanut Berliiniin, ja sieltä edelleen
Ruotsin kautta Vaasaan. Berliinissä Svinhufvud pyysi Saksalta
apujoukkoja Suomessa käytävään
taisteluun. Pyyntöön suostuttiin, ja
saksalainen Itämeren-divisioona
kreivi von der Goltzin johdolla nousi maihin Hangossa 3. huhtikuuta.
Apuretkikunnan toinen osa saapui
Virosta Loviisaan 7. huhtikuuta.
Alkuperäisenä tavoitteena oli Kotka, mutta venäläisten hallussa ollut
Rankin vahva linnake pakotti saksalaiset Loviisaan.
Saksalaiset etenivät Hangosta
rautatielinjaa pitkin Helsinkiin, joka
vapautettiin kaupungissa piileskelleen Helsingin suojeluskunnan
avustuksella 14. huhtikuuta. Saksalaiset vapauttivat myös Riihimäen
ja Hämeenlinnan. Loviisaan saapunut saksalaisosasto puolestaan eteni

Lahteen, joka vallattiin 20.
huhtikuuta. Lahdessa saksalaiset saivat yhteyden pohjoisesta Päijänteen länsirantaa
edenneisiin Hans
Kalmin johtamiin
valkoisen armeijan
joukkoihin.
Länsi-Suomeen
jääneet punakaartin
joukot olivat tällä
tavoin jääneet saarroksiin
yhteyden itään katkettua. Kaartilaisia antautui suurin joukoin Lahden
seudulla.
Taistelut sivusivat myös Ahvenanmaata ja Turun saaristoa. Ruotsalaiset yrittivät vallata Ahvenanmaan, mutta joutuivat poistumaan
saarilta saksalaisten laskettua siellä
joukkojaan maihin. Lounainen saaristo puhdistettiin punakaartilaisista
ja venäläisistä siten, että hallituksen
joukot saattoivat marssia Turkuun
13. huhtikuuta.
Vapaussodan viimeinen suuri
taistelu käytiin Viipurista. Mannerheimin johtamat joukot valtasivat
Karjalan pääkaupungin 29. huhtikuuta.
Punakaartin ja kansanvaltuuskunnan johtajat olivat jo tätä ennen
paenneet Venäjälle. Sinne siirtyivät
myös monet punakaartin rivimiehet,
jotka onnistuivat välttämään hallituksen joukkojen tai saksalaisten
vangiksi jäämisen.
Vapaussota päättyi Mannerheimin johtamaan suureen voitonparaatiin, joka järjestettiin Helsingissä
16. toukokuuta 1918.
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vollisuuslaki voimaan, ja kaikkialla
hallituksen joukkojen valvomilla
alueilla järjestettiin asevelvollisuuskutsunnat. Asevelvollisista joukoista muodostettiin jääkärien johtamia
jääkärijoukkoja.
Kun punakaartin ja venäläisten
hyökkäykset oli torjuttu Vilppulassa
ja muualla helmikuussa, Mannerheim aloitti oman hyökkäyksensä
maaliskuun puolivälissä tavoitteena
ennen muuta kapinallisille tärkeän
Tampereen valloittaminen. Kovia
taisteluja käytiin mm. Länkipohjassa, Orivedellä ja Lempäälässä. Laaja Tampereen valtausoperaatio johti
tulokseen 6. huhtikuuta.
Tällä välin Saksa ja Venäjä
olivat solmineet Brest-Litovskissa
rauhansopimuksen, joka edellytti
mm. venäläisten vetäytymistä Suomesta. Tällä tavoin rauhansopimus
esti Venäjän vakinaisten joukkojen
osallistumisen Suomessa käytävään sotaan. Vapaaehtoisten
venäläisten osallistuminen taisteluihin oli kuitenkin edelleen
mahdollista, ja itse Lenin totesi,
ettei rauhansopimus estänyt aseiden lähettämistä Suomeen. Kaikesta huolimatta Venäjän vakinaisia
joukkojakin osallistui edelleen Suomessa käytyihin taisteluihin etenkin
itärajan tuntumassa. Tunnetuimpia
Suomen armeijan ja venäläisten
välillä olivat Raudussa huhtikuussa
käydyt taistelut, joissa venäläiset
lyötiin.
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Paraati oli itsenäisen Suomen
symbolinen voimannäyttö, joka kertoi sekä omille kansalaisille että ulkomaille sen, että Suomi oli nyt vapaa kansakunta. Joulukuussa 1917
julistettu itsenäisyys oli julistettu
ja vapaus lunastettu kallein uhrein.
Miehittäjän joukot oli alkuperäisen
tavoitteen mukaisesti karkotettu
maasta, ja samalla oli kukistettu
miehittäjiin tukeutunut vallankaappausyritys.
Rauha Neuvosto-Venäjän kanssa
solmittiin vasta lokakuussa 1920
Tartossa.
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■ Nuori jääkärikapteeni Aarne Sihvo

johti taisteluja Karjalan rintamalla.
Aarno Karimon maalaus vuodelta 1918.

Tampereen
taistelut
Ylipäällikkö päätti maaliskuussa
pyrkiä ratkaisuun valtaamalla kapinallisten tärkeimmän keskuksen
Tampereen. Sitä varten aloitettiin
maaliskuun puolivälin jälkeen eri
suunnista hyökkäys kohti kaupunkia. Hämeen Ryhmä eversti Martin
Wetzerin johdolla hyökkäsi Ruoveden–Vilppulan–Mäntän linjalta

etelään. Eversti Kustaa Wilkmanin
(Wilkama) komentama Jämsän
ryhmä eteni Längelmäen kautta Orivedelle katkaistakseen kapinallisten
yhteydet etelään. Eversti Ernst
Linderin johtamalle Satakunnan
ryhmälle annettiin tehtäväksi edetä
Tampereen–Porin radalle.
Tällä tavoin kapinallisvoimat
tuli saartaa Tampereelle ennen lopullista valtaushyökkäystä. Kapinallisten päävoimat vetäytyivät Tam-

pereelle kaikilta rintamasuunnilta.
Tällä tavoin punaisten puolustus
muodostui verraten vahvaksi. Suora
rintamahyökkäys kaupunkiin ei onnistunutkaan.
Tampere saarrettiin Wilkmanin
joukkojen katkaistua etelään johtavan rautatien Lempäälässä 24. maaliskuuta. Wetzerin joukot puolestaan
tunkeutuivat Näsijärven itärantaa
ja radan vartta kaupunkiin ja valtasivat Messukylän 25. maaliskuuta.

laisista vapaaehtoisista koottu ns.
ruotsalainen prikaati. Tässä taistelussa kaatui suuri joukko jääkäreitä
ja ruotsalaisia vapaaehtoisia.
Kapinalliset yrittivät tulla etelästä saarretun Tampereen avuksi, mutta hyökkäykset torjuttiin Lempäälässä 30.3 ja 3.4. välisenä aikana.
Mannerheimin johtama ratkaiseva hyökkäys Tamperetta vastaan
alkoi 3.4. Kaupunki vallattiin katu
kadulta käytyjen ankarien taistelu-

lasta. Punaisten kaatuneiden määrä
nousi lähes kahteentuhanteen.
Hallituksen joukot saivat suuren
sotasaaliin. Merkittävintä oli kuitenkin se, että kapinallisten tärkein
tukikohta oli antautunut. Vapaussota
ja kapinan kukistaminen oli tullut
uuteen käänteeseen.
Tampereen taistelut olivat siihen
mennessä suurin sotatoimi koko
Pohjolassa.

■ Armeija sai Tampereella noin 11 000
vankia. Vankeja kuljetetaan kaupungin
aseman edustalla.

jen jälkeen siten, että viimeiset kapinallisjoukot antautuivat Pyynikillä
6. huhtikuuta.
Punakaartin puolustusta johtanut
Hugo Salmela oli kuollut omien
miestensä toimeenpanemassa attentaatissa. Muut johtajat olivat pääosin onnistuneet pakenemaan pimeydessä järven jäätä pitkin. Noin 11
000 kapinallista joutui vangiksi.
Tampereen taisteluissa kaatui
noin 600 hallituksen joukkojen soti-

■ Tampereen Hämeensilta taistelujen

Kotkalaisen metallityömiehen Hugo
Salmelan johtamat kapinalliset kykenivät kuitenkin torjumaan yritykset tunkeutua kaupunkiin.
Erityisen ankara taistelu käytiin
28.3. eli ns. verisenä kiirastorstaina
Kalevankankaalla. Siellä hyökkäsivät 2. Jääkärirykmentti ja ruotsa-

jälkeen.

■ Helsinki oli

Venäjän laivaston
suuri sotasatama, ja
vallankumouksen jälkeen
laivaston matruusit
olivat radikaaleimpia
vallankumouksellisia.
Sotalaivoja talvehti
Helsingin Kruunuvuoren
selällä myös talvella
1918. Laivat joutuivat
kuitenkin lähtemään
Suomen vesiltä
huhtikuussa Venäjän ja
Saksan välillä solmitun
rauhansopimuksen
mukaisesti.

■ Saksa tunsi

■ Taiteilija

Birger Federleyn
näkemys
valkokaartilaisesta
ja saksalaisesta
karabinieerista
Helsingin
taistelujen aikana
huhtikuussa 1918.

■ Suomen
■ Suomen

armeija sai
vapaussodan aikana
asetäydennystä
Saksasta. Armeijalle
Saksasta hankittuja
lentokoneita
Antrean asemalla
maaliskuussa 1918.

ja Saksan
aseveljeyttä
kunnioitettiin
Suomessa
monin tavoin.
Tämänkaltaiset
piirrokset
olivat yleisiä
kesällä 1918.
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sotilaallista
mielenkiintoa
Suomen suuntaan.
Svinhufvudin
esitettyä Saksalle
avunpyynnön
saksalainen
Itämeren-divisioona
lähetettiin Suomeen
hallituksen
joukkojen avuksi.
Divisioona nousi
maihin Hangossa
3.4.1918 ja eteni
rautatielinjaa
pitkin Helsinkiin ja
Riihimäelle.
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■ Joseph Alasen

■ Ylipäällikön

symbolinen
näkemys jääkärien
iskuvoimasta

päämaja sijaitsi
Seinäjoen asemalle
sijoitetussa
junanvaunussa
tammikuun lopulta
huhtikuulle, jolloin
päämajan siirtyi
Mikkeliin. Seinäjoen
kautta kulki myös suuri
määrä miehiä ja aseita.

■ Armeijan

Itsenäinen Suomi

tykistö oli lähes
kokonaan
venäläisiltä
vallattua
sotasaalista.
Tykkejä ja
tykkimiehiä
Jämsässä
3.4.1918.
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■ Längelmäen

■ Aarno

Karimon
maalaus
Lumiviitoissa.

Länkipohjassa
käytiin maaliskuun
puolivälissä yksi
vapaussodan
ankarista
taisteluista, joka
päättyi hallituksen
joukkojen voittoon.
Kaatuneita
punakaartilaisia
taistelujen jälkeen.
Kylän vallanneet
joukot teloittivat
joukon punaisia
saatuaan tietää
näiden kylässä
harjoittamista
julmuuksista.

Vuonna 1918 Suomessa käydystä
sodasta on käytetty monia nimiä.
Punakaarti ilmoitti tuoreeltaan lähteneensä tekemään vallankumousta.
Tätä sanaa käyttivät myöhemmin
varsinkin Venäjälle siirtyneet punakaartin johtajat, vaikka epäonnistunutta vallankumousta onkin historiassa totuttu pitämään kapinana.
Virallinen Suomi puhuikin
kapinasta. Esimerkiksi senaatin
julistuksissa kerrottiin osan kansasta nousseen kapinaan laillista
hallitusta vastaan. Kapina-sanaa
käytettiin yleisesti myöhemminkin.
Valtio esimerkiksi korvasi aiheutuneita kapinavahinkoja vuosikausien
ajan. Tavallinen kansa puhui ainakin
1950-luvulle saakka kapinan ajasta
tarkoittaen talvea 1918.

Vapaussota-nimitys vakiintui jo
sodan aikana yleiseksi nimitykseksi.
Kuvasihan se suomalaisten alkuperäistä tarkoitusta ajaa vieras miehittäjä maasta. Sodan lopputulos,
maan itsenäisyyden vahvistaminen,
vahvisti vapaussota-nimityksen
oikeellisuutta. Tätä nimitystä onkin
käytetty yleisesti kuvaamaan käytyä
sotaa.
Poliittisista syistä vapaussotakapinalle on etsitty myös muita
nimityksiä, joista muutamat ovat
yleistyneet kielenkäytössä varsinkin
1960-luvulta lähtien. Nimityksiä
sisällissota ja venäläisiltä omaksuttu
kansalaissota käytetään silloin, kun
halutaan unohtaa sodan tavoitteet ja
saavutukset. Näillä nimityksillä on
alun perin pyritty antamaan kuva,
että sodassa ikään kuin taisteli kaksi
tasaveroista tai ”laillista” osapuolta.

■ Saksalaiset perustivat Helsingissä
päämajansa hotelli Kämpiin. Vielä
kaupungin valtausta seuranneena
päivänä saksalaiset joutuivat Kämpin
edustalla laukaustenvaihtoon salaampujien kanssa.

Poliittisessa kielenkäytössä on
kuultu käytettävän myös nimitystä
luokkasota. Tällöin tapahtumia on
katsottu Neuvostoliitossa vallalla
olleen marxilaisen historiankäsityksen valossa.

■ Helsingin työväentalo
oli ollut punakapinan
keskuspaikka, jonka
torniin oli 27.1.1918
nostettu punainen lyhty
kapinan alkamisen
merkiksi. Helsingin
taistelujen aikana
saksalainen tykistö
ampui työväentalon
tuleen.

■ Saksalaiset etenivät

Helsinkiin pohjoisesta. Kiivaita
taisteluja käytiin mm. silloisen
meteorologisen aseman
tuntumassa Ilmalassa, joka nykyisin
tunnetaan erityisesti Suomen radioja televisiotoiminnan keskuksena.
Saksalaiset hyökkäämässä Ilmalan
kalliolle 12. huhtikuuta.

Itsenäinen Suomi

Sodan nimet
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■ Helsingin valtausparaati Esplanadilla 14.4.1918.
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Kapinan
jälkiselvittelyt

■ Viipurin taistelujen aikana

kaupungissa räjähti venäläisten suuri
ammusvarasto.

■ Karjalan rintamalla riehuivat ankarat taistelut koko vapaussodan ajan. Valkjärven
miehiä puolustamassa kotiseutuaan.

■ Punakaarti oli syyllistynyt moniin murhiin jo taistelujen alusta lähtien.

Veriteot lisääntyivät taistelujen käännyttyä kapinallisille tappiollisiksi. Viipurin
lääninvankilassa punaiset murhasivat vankinsa ennen pakenemistaan hallituksen
joukkojen tieltä.

Itsenäinen Suomi

Vapaussodassa oli kaatunut noin
3 500 hallituksen joukkoihin kuuluvaa. Saksalaisia kaatui 285. Kapinallisten tappiot taisteluissa olivat
noin 5 200. Venäläisten henkilötappiot olivat useita satoja. Lisäksi
murhattuja, teloitettuja ja onnettomuuksissa kuolleita oli noin 5 000
henkeä.
Hallituksen joukkojen ja saksalaisten haltuun oli jäänyt kymmeniätuhansia punakaartilaisvankeja.
Nämä vangit eivät olleet kansainvälisesti hyväksyttyjen määritelmien
mukaisia sotavankeja, eikä esimerkiksi Punainen Risti suostunut luokittelemaan vankeja sotavangeiksi.
Kysymyshän oli ollut vallankaappausyrityksestä ja sen kukistamisesta. Kahden valtion välisestä sodasta
oli kysymys ainoastaan siltä osin,
kun hallituksen joukot olivat taistelleet Venäjän armeijan joukkoja
vastaan.
Venäläiset vangit lähetettiin
osin jo sodan kuluessa suurimmaksi
osaksi itärajan yli kotimaahansa.
Kotimaiset vangit puolestaan suljettiin vankileireille sen varmistamiseksi, ettei uusi kapina enää
pääsisi puhkeamaan. Kysymys oli
oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti myös siitä, että rikos edellytti
rangaistusta, ja tässä tapauksessahan
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kysymyksessä oli poikkeuksellisen vakava rikos, valtiopetos eli
kapinaan nousu laillista esivaltaa
vastaan, jollaista Suomessa ei ollut
koettu moneen sukupolveen.
Osa kapinallisista oli saanut rangaistuksensa jo sodan aikana, kun
kenttätuomioistuimet olivat tuominneet kuolemaan kiinni saatuja
kapinajohtajia ja vakaviin rikoksiin
syyllistyneitä. Vuonna 1914 julis-

Olemassa olleet oikeusistuimet
eivät olisi kyenneet suoriutumaan
vankien tutkimisesta ja tuomitsemisesta. Niinpä perustettiin erityisiä
valtiorikosoikeuksia, jotka pyrkivät
tutkimaan ja tuomitsemaan kaikki
rikoksiin syyllistyneet vangit.
Ongelmana oli vankien suuren
lukumäärän ohella se, että koko
maassa vallitsi ankara elintarvikepula. Se koetteli erityisen ankarasti

tettu sotatila oli Suomessa edelleen
voimassa, ja tästä syystä katsottiin
voitavan soveltaa tavallisuudesta
ankarampaa tuomiokäytäntöä. Sota
oli johtanut Suinulan esimerkin
mukaisesti molemmin puolin myös
vakavaan omankädenoikeuden käyttämiseen vastapuolen kiinni saatuja
kohtaan.

■ Suomalaisnaisten seurustelu

miehitysarmeijan sotilaiden
kanssa oli ollut monien ristiriitojen
syynä vuosikausien ajan. Kun
venäläisvaruskunnat riisuttiin aseista,
tavattiin kasarmeilta ryssänmorsiamiksi
kutsuttuja naisia, jotka myös otettiin
kiinni. Ryssänmorsiamet joutuivat
poikkeuksetta yleisen halveksunnan
kohteiksi. Oulun kasarmilta löytyi 34
ryssänmorsianta.

vankileirejä, joilla myös kulkutaudit
pääsivät leviämään. Tästä syystä
vankileirikuolleisuus nousi korkeaksi. Erityisillä eduskunnan säätämillä
armahduslaeilla armahdettiinkin
suurin osa vankeusrangaistuksiin
tuomituista ennen aikojaan.
Kapinan aiheuttamia mittavia
omaisuustuhoja korvattiin osittain
valtion varoista, mutta suurimmaksi
osaksi vahingon kärsijät joutuivat
itse kantamaan vahinkojen seuraukset. Tuhojen aiheuttajat eivät
joutuneet taloudelliseen korvausvastuuseen.
Poliittisella puolella normalisoituminen tapahtui verraten nopeasti.
Kapinan tielle tammikuussa lähtenyt sosiaalidemokraattinen puolue
sai toimintaoikeutensa takaisin jo
loppuvuodesta 1918. Puolue myönsi
avoimesti kapinaan lähdön virheeksi
ja teki puoluekokouksessaan pesäeroa väkivaltaisiin kumoustoimiin.
Tyytymättömimpiä olivat Venäjälle paenneet kapinajohtajat, jotka
perustivat Moskovassa Suomen
kommunistisen puolueen. Se otti
tavoitteekseen revanssin Suomessa.
Puolueen ohjelma oli äärimmäisen
jyrkkä sen vaatiessa itsenäisen
Suomen keskeisimpien arvojen
kumoamista ja vallan siirtämistä
kommunistien käsiin.

■ Saksalaiset ja suojeluskuntalaiset
kuljettamassa Helsingin taisteluissa
vangiksi otettuja punakaartilaisia.

1.8.1914 ensimmäinen maail		 mansota syttyy
25.2.1915 suomalaisjääkärien kou		 lutus vapautusarmeijak		 si alkaa Saksassa
15.3.1917 keisarivalta kaatuu
		Venäjällä
kesä suojeluskuntia ja punaja syksy kaarteja perustetaan eri
1917 puolilla maata
7.11.1917 Leninin bols
ˇevikit kaap		 paavat vallan Pietarissa
6.12.1917 Suomi julistautuu itse		näiseksi
13.1.1918 eduskunta päättää jär		 jestysvallan (armeijan)
		luomisesta
16.1.1918 kenraali Mannerheim
		 nimitetään ylipäällikök		si
24.1.1918 sosiaalidemokraattien
		 toimeenpaneva komitea
		 päättää vallankaappauk		 sen tielle lähtemisestä
25.1.1918 senaatti nimeää suoje		 luskunnat hallituksen
		 joukoiksi (Suomen puo		 lustusvoimien synty)
27.1.1918 Leninin Suomen kapi		 nallisille lähettämä ase		 juna saapuu Pietarista
28.1.1918 venäläisten miehitys		 joukkojen aseistariisun		 ta Pohjanmaalla alkaa;
		 punakaartin kapina
		 puhkeaa Etelä-Suomes-

		sa
18.2.1918 yleinen asevelvollisuus
		 julistetaan voimaan
21.2.1918 venäläisten johtama
		 kapinallisten hyökkäys
		 alkaa Hämeen rinta		malla
25.2.1918 jääkärien pääjoukko
		 saapuu Saksasta Vaa		saan
15.3.1918 hallituksen joukkojen
		 hyökkäys alkaa Hämeen
		 ja Satakunnan rinta		milla
3.4.1918 saksalainen apuretki		 kunta nousee maihin
		Hangossa
6.4.1918 Tampere vallataan kapi		 nallisilta ja venäläisiltä
14.4.1918 Helsinki vallataan
29.4.1918 Viipuri vallataan kapi		 najohdon paettua Ve		näjälle
16.5.1918 ylipäällikön voitonpa		 raati Helsingissä
14.10.1920 rauha Suomen ja Neu		 vosto-Venäjän välillä
		Tartossa

■ Sodan ja kapinan aiheuttamat aineelliset
tuhot olivat mittavat. Kapinalliset mm.
polttivat 17.4. koko Vammalan kauppalan.
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■ Aseista riisutut venäläisvangit palautettiin
suurimmaksi osaksi kotimaahansa Laatokan
pohjoispuolitse. Sotavankien kuljetus
lähdössä Torniosta kohti itärajaa.

■ Loviisassa maihin nousseiden saksalaisten
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katkaistua punaisten pakotien itään Lahden seudulla
jäi vangiksi tuhansittain kapinallisia. Näitä vankeja
säilytettiin ns. Fellmanin pellolla ennen vankileirille
kuljettamista.
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Vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheim – kaikkien aikojen suurin
suomalainen – syntyi Askaisten
Louhisaaressa 4.6.1867.
Nuori Mannerheim lähti luomaan sotilasuraa Venäjällä. Hän
kävi Nikolain ratsuväkiopiston Pietarissa, ja sen jälkeen hänet komennettiin Puolaan sijoitettuun venäläiseen ratsuväkirykmenttiin. Vuonna
1890 Mannerheim sai nimityksen
arvostettuun keisarinnan henkivartiokaartiin Chevalier-rykmenttiin.
Tämän jälkeen hän palveli keisarillisessa hovitallihallinnossa, ja hänen
tehtävänään oli mm. hevosten ostaminen eri puolilta Eurooppaa.
Vuosina 1904–05 Mannerheim
osallistui Venäjän-Japanin sotaan,
ja 1906–09 hän teki kuuluisan
ratsastusmatkansa Aasiassa. Sen
aiheena oli sotilaallinen tiedustelu,
mutta samalla Mannerheim keräsi
Suomalais-ugrilaiselle Seuralle
arvokkaan kansatieteellisen kokoelman.
Ennen ensimmäistä maailmansotaa Mannerheim palveli jälleen
Puolassa rykmentin- ja prikaatinkomentajana. Maailmansotaan hän
otti osaa Saksan ja Itävalta-Unkarin
■ Vapaussodan ylipäällikkö, ratsuväenkenraali Mannerheim
nimitettiin joulukuussa 1918
Suomen valtionhoitajaksi. Hänen
hallitusaikanaan useimmat maat
tunnustivat Suomen itsenäisyyden.
Valtionhoitaja Mannerheim vahvisti
heinäkuussa 1919 Suomen
tasavaltaisen perustuslain.

■ Mannerheim oli tammikuussa
1918 saanut tehtäväkseen
johtaa hallituksen joukkoja
vapaussodassa. Toukokuussa
hän saattoi Senaatintorilla
ilmoittaa eduskunnan
puhemiehille tehtävän tulleen
suoritetuksi: maa oli vapaa.
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Ylipäällikkö
Mannerheim
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■ Vapaussodan
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muistomitali myönnettiin
kaikille vapaustaisteluun
osallistuneille.
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■ Armeijan voitonparaati

16.5.1918 oli suuri juhlapäivä.
Taitelija Arthur Heickell kuvasi
ylipäällikön ratsastamista
vapaan maan pääkaupunkiin.

vastaisella rintamalla yleten
kenraaliluutnantiksi. Sodan
lopulla hän komensi jo armeijakuntaa.
Vallankumousvuoden
1917 syksyllä Mannerheim
erosi Venäjän armeijasta
vallankumouksen mukanaan tuoman sekasorron
johdosta. Hän palasi joulukuussa 1917 synnyinmaahansa Suomeen, johon hän oli pitänyt tiivistä
yhteyttä Venäjän-vuosinaankin.
Tammikuussa 1918 Mannerheim valittiin Suomen vapauttamista suunnitelleen sotilaskomitean
puheenjohtajaksi, ja hänet nimettiin
hallituksen joukkojen ylipäälliköksi
sekä ylennettiin ratsuväenkenraaliksi. Hän johti hallituksen voittoisia
joukkoja ja saattoi toukokuussa
ilmoittaa senaatille Helsingissä järjestetyn voitonparaatin yhteydessä
tehtävän tulleen suoritetuksi: ”Maa
on vapaa!”
Mannerheim erosi armeijan
johdosta toukokuun lopussa 1918
ja matkusti ulkomaille. Hänet kutsuttiin kuitenkin jo saman vuoden
lopulla valtionhoitajaksi. Kesällä
1919 Mannerheim vahvisti Suomen

■ Vapaussodan päämaja. Ylipäällikkö
Mannerheim, keskellä, kuvattuna
esikunnan upseerien seurassa.

jaksi, ja 1933 hänet ylennettiin sotamarsalkaksi.
Kun Neuvostoliitto hyökkäsi
Suomeen marraskuun viimeisenä
päivänä 1939, Mannerheim nimitettiin jälleen armeijan ylipäälliköksi.
Hän toimi tässä tehtävässä koko
sota-ajan, ja täyttäessään 75 vuotta
1942 hän sai Suomen marsalkan
arvon.
Mannerheim valittiin tasavallan
presidentiksi elokuussa 1944, ja
hänen raskaana tehtävänään oli johdattaa Suomi sodasta rauhaan. Presidentin tehtävät sairas Mannerheim
jätti maaliskuussa 1946. Tämän

jälkeen hän viljeli ostamaansa Kirkniemen tilaa Lohjalla sekä vietti pitkiä aikoja Sveitsissä muistelmiaan
kirjoittaen.
Suomen marsalkka Mannerheim kuoli Sveitsin Lausannessa
28.1.1951 – päivälleen 33 vuotta
sen jälkeen, kun hän oli johtanut
pohjalaisia suojeluskuntia vapaussodan aloittaneessa venäläisjoukkojen
aseistariisunnassa.

■ Sotiemme ylipäällikkö Suomen marsalkka Mannerheim kuoli Sveitsissä 28.1.1951.
Marsalkan ruumiin noutivat kotimaahan kenraalit ja Mannerheim-ristin ritarit Albert
Puroma ja Kustaa Tapola sekä adjutantti Olof Lindeman.
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hallitusmuodon. Kärsittyään ensimmäisessä presidentinvaalissa tappion K. J. Ståhlbergille hän siirtyi
yksityiselämään.
Mannerheim perusti 1920
Mannerheimin Lastensuojeluliiton.
Hän toimi Suomen Punaisen Ristin
puheenjohtajana sekä liikepankin
hallintotehtävissä. Hänet kutsuttiin
mm. suojeluskuntien ja partiolaisten
kunniapuheenjohtajaksi.
Suomi tarvitsi Mannerheimin
palveluksia jälleen 1930-luvun
alussa. Hänet nimitettiin 1931 maan
puolustusvalmisteluja suunnitelleen
puolustusneuvoston puheenjohta-
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■ Eri puolille maata pystytettiin 1920- ja
1930-luvuilla lukuisia muistomerkkejä
vapaustaistelun muistoksi.
Kuvanveistäjä Arvi Tynyksen veistämä
Vilppulan taistelujen muistomerkki
paljastettiin 1938.

■ Vieraan vallan vertauskuvana ollut

Venäjän kaksipäinen kotka poistetaan
Viaporista, jonka nimi muutettiin
Suomenlinnaksi.

Suomen poliittisissa oloissa tapahtui vuoden 1918 aikana suuria
muutoksia. Toukokuussa senaatin
puheenjohtaja Svinhufvud nimitettiin hallitsijan valtaoikeuksien käyttäjäksi eli valtionhoitajaksi. Samalla
senaatin johtoon eli pääministeriksi
nimitettiin Juho Kusti Paasikivi.
Eduskunta oli punakapinan johdosta tullut vahvasti vajaalukuiseksi, sillä kaikki kapinaan tavalla taikka toisella syyllistyneet oli suljettu
eduskuntatyön ulkopuolelle; monet
sosialistisista kansanedustajista
olivat paenneet Venäjälle. Vain pari,
kolme kapinaan sekaantumatonta
sosiaalidemokraattia osallistui ”tynkäeduskunnaksi” kutsutun kansanedustuslaitoksen toimintaan.
Senaatti oli joulukuun 1917
itsenäisyysjulistuksessa todennut
Suomen olevan tasavalta. Talven
1918 kokemukset olivat kuitenkin
järkyttäneet poliittista oikeistoa
niin, että kesällä ruvettiin kääntymään kuningaskunnan kannalle.
Suomen valtaistuimelle ruvettiin
etsimään saksalaista prinssiä, joka
sitoisi Suomen tiiviisti kapinan
kukistamisessa avustaneeseen
Saksaan. Lopulta lokakuussa 1918
vajaalukuinen eduskunta valitsi
Saksan keisarin Vilhelm II:n langon
Hessenin prinssin Friedrich Karlin

Suomen kuninkaaksi Ruotsin vallan
ajalta periytyneen perustuslain mukaisesti.
Kuninkaanvaalin taustalla oli
ajatus siitä, että mahtavana pidetyn
Saksan valtaistuimeen läheiset siteet
omaavalla kuninkaalla olisi mahdollisuus lujaan hallitusvaltaan, jolloin
sisäpoliittiset epäjärjestysilmiöt voitaisiin tukahduttaa.
Suurpoliittiset tapahtumat estivät kuitenkin valitun kuninkaan
valtaistuimelle nousun. Saksa nimittäin kärsi tappion käynnissä olleessa
maailmansodassa. Se antautui 11.
marraskuuta, ja Friedrich Karl peruutti suostumuksensa Suomen kuninkaaksi. Saksan tappion seurauksena Suomessa ollut saksalainen
Itämeren-divisioona poistui maastamme joulukuussa. Se oli pannut
alulle Suomen vakinaisen armeijan
kouluttamisen ja organisoinnin.
Saksan tappio vaikutti myös sen,
että saksalaismielinen Svinhufvud
katsoi parhaaksi luopua valtionhoitajan tehtävästä. Hänen tilalleen
kutsuttiin kenraali Mannerheim,
joka palasi joulukuussa kotimaahan
länsivaltoihin suuntautuneelta matkaltaan, jonka aikana hän oli selittänyt länsivaltain johtajille Suomen
tilannetta.
Paasikivi luopui pääministerin
tehtävästä, ja valtioneuvostoksi nimetyn hallituksen johtoon kutsuttiin
tunnettu poliitikko Lauri Ingman.
Uuden hallituksen tehtävänä oli
Suomen kansainvälispoliittisen aseman vakauttaminen.

Olojen normalisoimiseksi Suomessa päätettiin järjestää kevättalvella 1919 ennenaikaiset eduskuntavaalit, jotta vajaalukuisena toiminut
eduskunta saataisiin täysilukuiseksi.

■ Suomen

kuninkaalle
suunniteltu
kruunu.

■ Suomelle valittiin kuningas

lokakuussa 1918. Hän oli Hessenin
prinssi Friedrich Karl, joka oli naimisissa
Saksan keisari Wilhelm II:n sisaren
Margarethan kanssa. Valtionhoitaja
Svinhufvud kävi keisarin luona
pyytämässä saksalaista prinssiä
Suomen valtaistuimelle, ja keisarin
myönnyttyä Hessenin prinssin
valintaan korkea-arvoinen suomalainen
lähetystö kävi prinssin kotilinnassa
Kronbergissa pyytämässä Friedrich
Karlin suostumusta. Suomessa
aloitettiin valmistelut tulevan kuninkaan
vastaanottamiseksi. Friedrich Karl
ilmoitti kuitenkin joulukuussa 1918,
ettei hän ota vastaan Suomen kruunua.
Syynä oli Saksan tappioon päättynyt
maailmansota. Valittu kuningas ei
koskaan käynyt hänelle luvassa olleessa
valtakunnassa.
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Kuningasko
Suomelle?
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Pehr Edvin Svinhufvud syntyi
Sääksmäellä 15.12.1861. Suomalaisuushenkinen aatelismies opiskeli
lakimieheksi. Toimiessaan Turun
hovioikeuden asessorina Svinhufvudin oli kollegojensa kanssa
otettava kantaa venäläisviranomaisten laittomiin määräyksiin. Kun
näitä määräyksiä ei hovioikeudessa
noudatettu, kenraalikuvernööri
Bobrikov erotti 1903 Svinhufvudin
ja 15 muuta hovioikeuden virkamiestä. Tämän jälkeen Svinhufvud
osallistui 1900-luvun alkuvuosina
toimineen itsenäisyysliike Kagaalin
toimintaan.
Eduskuntauudistuksen jälkeen
Svinhufvud valittiin kansanedustajaksi, ja hän toimi puhemiehenä
monilla valtiopäivillä. Kun hän
puhemiehenä arvosteli ankarasti
venäläisten Suomessa harjoittamia
laittomuuksia, keisari hajotti eduskunnan kahdesti hänen puheittensa
johdosta.
Marraskuussa 1914 Svinhufvud
erotettiin Luumäen tuomiokunnan
tuomarin virasta hänen kieltäydyttyään noudattamasta laittomassa
järjestyksessä annettuja määräyksiä,
ja hänet karkotettiin Siperiaan.
Sieltä hän pääsi palaamaan 1917

■ Maakunta- ja suojeluskuntatunnuksin
varustettu John Michailoffin piirtämä
postikortti vuodelta 1927. Kortin
keskushahmoina olivat Svinhufvud,
kuten tässä, tai Mannerheim.

■ Itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja

Svinhufvud toimi valtionhoitajana
toukokuusta joulukuuhun 1918.
Innokkaana suojeluskuntamiehenä
tunnettu Svinhufvud
suojeluskuntavääpelin asepuvussa.
Taiteilija Bruno Hahlin maalaus vuodelta
1932.

keisarivallan kukistuttua, ja hänet
nimitettiin prokuraattoriksi eli oikeuskansleriksi.
Marraskuussa 1917 Svinhufvudista tuli senaatin puheenjohtaja, ja
hänellä oli keskeinen rooli Suomen
julistautuessa itsenäiseksi. Punakapinan alettua Svinhufvud jäi kapinallisten hallitsemaan pääkaupunkiin, josta hän pääsi pakenemaan
maaliskuun alussa. Saman kuun
lopussa hän onnistui palaamaan
kotimaahan johtamaan Vaasassa toiminutta senaattia.
Toukokuussa 1918 eduskunta
nimitti Svinhufvudin korkeimman
vallan haltijaksi. Valtionhoitajana
hän kävi Saksan keisarin Vilhelm
II:n luona pyytämässä saksalaista
prinssiä Suomen kuninkaaksi. Kun
hanke ei onnistunut, Svinhufvud
katsoi saksalaismielisenä parhaaksi

erota valtionhoitajan tehtävästä loppuvuodesta 1918.
Elettyään yksityishenkilönä toistakymmentä vuotta Ukko-Pekaksi
kutsuttu Svinhufvud kutsuttiin 1930
pääministeriksi ja valittiin seuraavana vuonna tasavallan presidentiksi.
Presidenttinä Svinhufvud kiinnitti
erityistä huomiota maanpuolustuskysymyksiin, ja hänen aloitteestaan
Mannerheim nimitettiin puolustusneuvoston puheenjohtajaksi. Hän
toimi presidenttinä yhden kauden ja
kärsi 1936 vaaleissa tappion Kyösti
Kalliolle. Tappion syynä oli ennen
kaikkea se, ettei Svinhufvud vuoden
1918 kokemusten vuoksi luottanut
poliittiseen vasemmistoon eikä hyväksynyt sosialisteja hallitukseen.
Suojeluskunta- ja ampumaharrastuksestaan tunnettu Svinhufvud
asui eläkeläisenä omistamassaan
Kotkaniemen kartanossa Luumäellä. Hän yritti vielä talvisodan aikana
toimia isänmaan asian puolesta etsimällä turhaan apua Saksasta. Vielä
jatkosodan aikanakin Svinhufvud
osallistui julkiseen keskusteluun
Suomen sodanpäämääriä puolustaen.
P. E. Svinhufvud kuoli Kotkaniemessä 29.2.1944.

Suomalaiset vapaaehtoisjoukot
tekivät vuosina 1918–1922 useita
heimosodiksi kutsuttuja aseellisia
retkiä Itä-Karjalaan, Inkeriin, Petsamoon ja Viroon. Heimosotaretkien
tarkoituksena oli suomensukuisten
heimojen asuinalueiden irrottaminen sisällissotaan ajautuneesta
Neuvosto-Venäjästä: tavoitteena oli
joko niiden itsenäistäminen tai liittäminen yhdeksi suureksi Suomeksi.
Heimosoturit näkivät toimiensa
oikeutuksen kumpuavan kansojen
itsemääräämisoikeudesta – opista,
joka ensimmäisen maailmansodan
vuosina oli levinnyt ympäri Euroopan, ja josta vasta itsenäistynyt
Suomikin oli esimerkki.
Heimokansallisen ajattelun juuret ovat syvällä autonomian ajassa.
Kiinnostus Vienassa ja Aunuksessa
asuvaan karjalaiseen heimokansaan
oli virinnyt 1800-luvun kuluessa
vähitellen kansallisromantiikan ja
suomalaiskansallisen herätyksen
vaikutuksesta. Ensimmäisen maailmansodan aikana erityisesti aktivistit ja jääkärit olivat kaavailleet
Suur-Suomea, jonka rajojen sisällä
olisivat kaikki Venäjän ikeen alta
vapautetut heimokansat. Samalla
saataisiin turvallinen ns. kolmen
kannaksen raja linjalle Laatokka–Syväri–Ääninen–Vienanmeri,
jota voitaisiin menestyksellisesti
puolustaa.

Kun bolševikit kaappasivat
lokakuun vallankumouksessa 1917
Venäjällä vallan, he joutuivat pian
ankaraan, nelisen vuotta kestäneeseen sisällissotaan valkoisia venäläisiä kenraaleita ja heitä tukeneita
länsivaltojen interventiojoukkoja
vastaan. Maailmanpoliittinen tilanne ja sekasortoinen sisällissota
Neuvosto-Venäjällä mahdollistivat
heimosodat. Lisäksi Suomen ja
Venäjän välinen raja oli vielä vahvistamatta, ja Suomen uskottiin
saavan pitää valtaamansa alueet
tulevaisuudessa käytävissä rauhanneuvotteluissa.
Itä-Karjalan liittäminen kuului
Suomen hallituksenkin tavoitteisiin, mutta heimosotaretket eivät
olleet Suomen virallista politiikkaa.
Suomi ei käyttänyt vakinaisen väen
joukkoja sotatoimiin rajan takana
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Heimosotaretket tehtiin pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin, joskin
monasti Suomen valtion tarjoaman
poliittisen ja taloudellisen tuen
turvin. Heimosotiin osallistuneiden
suomalaisten lukumäärä on kokonaisuudessaan noin 9 000 miestä.
Ensimmäiset retkikunnat marssivat Itä-Karjalaan jo keväällä
1918, jolloin Suomen vapaussota
oli vielä kesken. Operaatio olikin
alussa lähinnä valkoisen Suomen
sivustan turvaamista. Majuri C.
V. Malmin, myöhemmin jääkärikapteeni Toivo Kuisman johtama
vapaaehtoisretkikunta eteni Vienan
Karjalaan Uhtuan suuntaan ja jääkäriyliluutnantti K. M. Walleniuksen

■ Viron vapaussotaan lähti vuodenvaihteessa 1918–19 suomalaisia vapaaehtoisia. Ensimmäisenä lähti Martin Ekströmin

johtama Ensimmäinen suomalainen vapaaehtoisjoukko ja sen jälkeen Hans Kalmin johtama Pohjan Pojiksi kutsuttu joukko.
Pohjan poikia yhteiskuvassa Tallinnassa.

■ Vaikka Suomi oli 1920 solminut Neuvosto-Venäjän kanssa Tarton rauhan, taistelut itärajan takana jatkuivat yhä. Jalmari

Takkinen eli Ilmarinen, vasemmalla, johti karjalaisten ja suomalaisten epäonnistunutta kansannousua neuvostovaltaa vastaan
1921–22.
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1918–1922
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■ Heimosodilla pyrittiin vapauttamaan itärajan takaisia heimokansoja. Jo 1918

suomalaisjoukot yrittivät edetä pohjoiseen Vienaan ja Aunukseen, ja Petsamoonkin
tehtiin epäonnistunut sotaretki. Viroa käytiin auttamassa itsenäiseksi alkuvuodesta
1919. Tämän jälkeen oli vuorossa Aunuksen-retki, ja Petsamoon yritettiin uudestaan
1920. Suomalaiset olivat vielä 19120 solmitun Tarton rauhan jälkeenkin auttamassa
Karjalan kansannousua 1921–22.

asevelvollisista koottu retkikunta
pohjoisempaan Vienaan. Molemmat
retkikunnat joutuivat syksyn tullen
perääntymään takaisin Suomeen.
Vastassa oli ollut paitsi karjalaisia
ja venäläisiä bolševikkeja, myös
Suomesta paenneita punaisia, joista
Pohjois-Venäjälle tulleet englantilaiset interventiojoukot muodostivat
Muurmannin legioonan. Suomen
vapaussota siis jatkui maan rajojen
ulkopuolella saaden suurpoliittisia
ulottuvuuksia.
Vuodenvaihteesta 1918–1919
lähtien suomalaisia vapaaehtoisia
laivattiin Viron vapaussotaan. Ruotsalaisen majurin Martin Ekströmin
johtama I Suomalainen Vapaajoukko osallistui pohjoisella rintamalla
lähes uskomattomaan tekoon: Narvan valtaukseen tammikuussa 1919,
ja virolaisen everstin Hans Kalmin
johtama Pohjan Poikien rykmentti
ansioitui etelärintamalla Pajun, Marienburgin ja Petserin taisteluissa.
Keväällä ja kesällä 1919 vapaaehtoiset rynnistivät Aunukseen jääkäreiden Gunnar von Hertzen, Aarne Sihvo ja Paavo Talvela
johdolla. Aunuksen retki oli
yrityksistä suurisuuntaisin ja
varmaankin tunnetuin,
vaikka se päättyi alkumenestyksen jälkeen
perääntymiseen Syvärin
seuduilta ja Petroskoin
porteilta. Samaan aikaan
inkerinsuomalaiset kävivät
omaa, maantieteellisen
asemansa – Pietarin suurkaupungin – vuoksi epä-

toivoisempaa taisteluaan. Heitäkin
tuki joukko Suomesta saapuneita
heimosotureita. Inkeriläispataljoona
piti pohjoisinkeriläistä Kirjasaloa
Suomen yhteydessä aina joulukuulle 1920 saakka, jolloin se ja
Suomeen vapaaehtoisesti liittyneet
pohjoisaunukselaiset Repolan ja
Porajärven rajakunnat luovutettiin
Neuvosto-Venäjälle Tartossa solmitun rauhansopimuksen mukaisesti.
Vastikkeeksi Suomi sai siivun Jäämeren rantaa, Petsamon, jota se oli

■ Jääkäriupseeri Paavo Talvela oli
keskeisiä heimosotureita. Tavoitteena
oli itärajan takaisten suomensukuisten
alueiden liittäminen Suomeen.
Tämä ajatus elähdytti Talvelaa vielä
1940-luvun alussakin.

aiemmin yrittänyt pariin otteeseen
vuosina 1918 ja 1920 pienin retkikunnin valloittaa.
Viimeistä heimosotaa on yleensä
Suomessa kutsuttu Karjalan kansannousuksi. Sota käytiin talvella
1921–1922, kun neuvostokomentoon tyytymättömät karjalaistalonpojat nousivat suomalaisten heimosoturien tuella kapinaan Vienassa
ja Pohjois-Aunuksessa. Aloite oli
tällä kertaa selkeästi paikallinen,
eikä tätä retkeä Suomen valtiovalta
tukenut, pikemminkin päinvastoin,
sillä sota syttyi Tarton rauhan solmimisen jälkeen. Sissit valtasivat
Vienan ja työnsivät rintaman lähelle
strategisesti tärkeää Muurmannin
rataa, mutta eivät pystyneet katkaisemaan sitä. Kansannousu kukistettiin ripeästi, ja sen seurauksena
Suomeen saapui tuhansia karjalaisia
pakolaisia.

Tammikuussa 1918 alkanut sotatila
Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä
päättyi 14. lokakuuta 1920 Tartossa
solmittuun rauhansopimukseen. Siinä Suomen rajat vahvistettiin aiemman Suomen suuriruhtinaskunnan
rajojen mukaiseksi lukuun ottamatta
Venäjän Suomelle luovuttamaa Petsamoa. Keisari Aleksanteri II oli jo
1864 luvannut Petsamon Suomelle
vastineeksi Suomen Venäjälle Karjalan kannaksella luovuttamasta alueesta. Keisarin lupaus oli kuitenkin
jäänyt tuolloin toteuttamatta.
Rauhansopimuksessa sovittiin
myös siitä, että Suomessa ollut

venäläinen omaisuus jäi Suomelle ja Venäjällä ollut suomalainen
omaisuus Venäjälle. Tämä tarkoitti
mm. sitä, että venäläisiltä Suomeen
jäänyt sotamateriaali ja venäläisten
rakennuttamat linnoitukset jäivät
Suomelle sotasaaliina.
Tarton rauhanneuvottelut, joissa
suomalaisvaltuuskuntaa johti
J. K. Paasikivi, olivat kahden jokseenkin tasavertaisen osapuolen
käymät neuvottelut, joissa kumpikin
osapuoli joutui tekemään myönnytyksiä. Suomalaiset eivät saaneet
alun perin havittelemiaan alueita
Itä-Karjalasta, mutta myös venäläiset joutuivat tinkimään Suomen
valtioalueeseen kohdistuneista vaatimuksistaan.

Tarton rauhansopimusta täydennettiin 21.1.1932 Suomen ja
Neuvostoliiton välillä solmitulla
hyökkäämättömyyssopimuksella. Siinä sopimuspuolet takasivat
Tarton rauhan rajat ja sitoutuivat
pidättymään kaikesta hyökkäyksestä
toista sopimuspuolta vastaan.
Näiden sopimusten arvo punnittiin marraskuussa 1939, kun
Neuvostoliitto aloitti talvisodan
hyökkäämällä Suomeen.

■ Inkerissäkin sodittiin heimokansan
puolesta. Pohjois-Inkerin pataljoona
vetäytyi Suomen puolelle Tarton rauhan
jälkeen joulukuussa 1920. Pataljoonan
edessä ratsastaa jääkärikapteeni Jussi
Sihvo.

Läskikapina
Moskovassa syksyllä 1918 perustettu Suomen Kommunistinen Puolue
päätti lietsoa levottomuuksia Pohjois-Suomessa propagandistisena
vastavetona Karjalan kansannousulle. Toiminnalla oli Neuvosto-Venäjän korkeimman johdon tuki takanaan. Tapahtumat alkoivat 2. helmikuuta 1922 Savukoskella Kemi
Oy:n Värriön tukkityömaalla, kun
rajan takaa saapunut punaupseeri
Jahvetti Moilanen – oikealta nimeltään Janne Myyryläinen – nousi
tyhjän sianlihalaatikon päälle ja
julisti vallankumouksen alkaneeksi.
Puhujakorokkeen virkaa hoitaneesta
laatikosta tapahtumasarja sai tunnetun nimensä, läskikapina.
Punaupseeri Moilanen takavarikoi työmaan kassan, värväsi tukkityömiehiä paikalla perustamaansa
Pohjolan Punaiseen Sissipataljoonaan ja lähti ryöstämään seudun
muita työmaita. Miesten värväys ei
tuottanut ongelmia. Halukkaita riitti,
sillä olot tukkityömailla olivat kurjat ja työ raskasta. Sissipataljoona
varustettiin Moilasen kantajoukon
Venäjältä mukanaan tuomilla kivääreillä, ja siihen kuului kolmisensataa

■ Läskikapinan ohella itärajan takaa

tuotiin Suomen puolelle aseita, ja
emigranttikommunistit järjestivät
kannattajilleen aseharjoituksia tulevaa
uutta kapinaa ajatellen. Sallassa 1923
takavarikoituja aseita.

miestä. Joukko yllätti rajavartiostot
sekä Saijassa että Kuolajärvellä
(nyk. Salla) ja palasi rajan taakse 7.
helmikuuta 1922 ilman varsinaisia
taisteluita ennen kuin tieto sen toiminnasta ehti edes kunnolla tavoittaa viranomaiset.
Läskikapina oli kommunistiemigranttien ensimmäinen vuoden
1918 jälkeinen konkreettinen yritys
väkivaltaisen kumouksen toteuttamiseksi Suomessa. Se ei kuitenkaan
onnistunut, kun puna-armeija ei
vastoin odotuksia ylittänytkään
samanaikaisesti Suomen rajaa. Moskovassa pelättiin avoimen selkkauksen Suomessa vaikeuttavan neuvostohallituksen yleistä hyväksyntää
maailmalla. Jäätiin odottamaan
suotuisampaa tilaisuutta, ja sitä jouduttiin odottamaan yli 17 vuotta.
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Suojeluskunnista
maanpuolustushengen kasvattajia
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Vapaaehtoiset suojeluskunnat olivat
olleet vapautusarmeijan runkona.
Keväällä 1918 maahan ruvettiin
luomaan vakinaista armeijaa yleisen
asevelvollisuuden pohjalta. Suojeluskuntien asema ja tulevaisuus
jäivät tällöin epäselväksi.
Kesän 1918 aikana suojeluskuntajärjestön toiminta kuitenkin
organisoitiin uudelleen. Siitä tuli vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä organisaatio, jonka keskeinen
tehtävä oli laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen. Se antoi
jäsenilleen sotilaallista koulutusta,
suojeluskunnissa harrastettiin urheilua ja kulttuuria, ja suojeluskuntalaisia voitiin käyttää viranomaisten
apuna järjestyksenpidossa.
Käytännössä maan jokaiseen
kuntaan perustettiin suojeluskunta,
suuriin kuntiin useampiakin. Vuonna 1919 suojeluskunnille nimitettiin
oma yliesikuntansa ja tasavallan
presidentin alainen päällikkönsä.
Suojeluskuntaorganisaatio jaettiin
piireihin, suojeluskunta-alueisiin ja
varsinaisiin paikallissuojeluskuntiin.
Jälkimmäiset jakaantuivat vielä kyläosastoihin.

■ Suojeluskunnat olivat sisarjärjestönsä
Lotta Svärdin kanssa 1920- ja
1930-luvuilla suuri vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö, joka näkyi ja
kuului kaikilla maamme paikkakunnilla.
Niin suojeluskunnilla kuin lotillakin oli
omat nuoriso-osastonsa.

Vuonna
1927 eduskunta sääti
erityisen lain
suojeluskunnista, minkä
ansiosta suojeluskunnista tuli virallinen maanpuolustusorganisaatio armeijan rinnalle.
Suojeluskunnat saivat valtiolta
varoja henkilöstön palkkaukseen ja
koulutukseen. Monet kunnat avustivat omia suojeluskuntiaan, mutta

lisäksi tarvittiin yksityisten yritysten
ja henkilöitten aineellista tukea
monipuolista työtä tekevän järjestön
toiminnan pyörittämiseen.
Suojeluskuntajärjestö oli siitä
säädetyn lain mukaan epäpoliittinen
järjestö. Se ei osallistunut poliittiseen toimintaan, joskin sen jäsenistö
oli voittopuolisesti porvarillisesti
ajattelevaa. Ammatillisesti jäsenistö
oli melko kattava leikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta.

■ Suojeluskunnat

saivat maakuntaväreissä olleet
S-tunnuksensa,
jotka näkyivät mm.
suojeluskuntalaisten
käsivarsinauhoissa.

Suojeluskuntien merkitys
maanpuolustushengen kasvattajana oli aivan olennainen. Järjestö
veti puoleensa nuoria miehiä, joita
maanpuolustuksen ohella kiinnosti
urheilu tai vaikkapa soittaminen

■ Suojeluskuntajärjestön lippu
valtiolipun vierellä.

suojeluskunnan torvisoittokunnassa. Varsin monilla paikkakunnilla
suojeluskunta rakensi ensimmäisen
urheilukentän tai hyppyrimäen,
perusti kuoron tai orkesterin, esitti
näytelmiä ja järjesti ohjelmallisia
iltamia sekä esitelmätilaisuuksia.
Suojeluskuntien ampumaradoilla
harjaannuttiin aseen käyttämiseen,

urheilua. Tornion ja Alatornion suojeluskunnat hiihtoharjoituksissa.

■ Suojeluskuntien asema virallistettiin lailla vuonna 1927. Ne olivat osa maan
puolustusvoimia. Presidentti Lauri Kr. Relander tarkastaa suojeluskunnan
asettaman kunniakomppanian.

■ Armeijan, suojeluskuntien ja

rintamamiesten suurkatselmus
järjestettiin vapaussodan päättymisen
20-vuotispäivänä 16.5.1938 Helsingissä.
Paraatijoukkoja Senaatintorilla.

Lotta Svärd
Jo vapaussodan aikana monet naiset
olivat työskennelleet pyyteettömästi
armeijan hyväksi, vaikka hallituksen joukoissa naisia ei missään vaiheessa käytetty aseellisiin tehtäviin.
Naiset olivat muonittamassa joukkoja sekä sairaanhoitotehtävissä.
Kotirintamalla ommeltiin vaatteita
ja varusteita sotaan lähteneille.
Tämä työ jatkui monilla paikkakunnilla rauhallisten olojen palattuakin. Naisten vapaaehtoistyö organisoitiin suojeluskuntien rinnalle,
erityisiin naisosastoihin.
Vuonna 1921 naiset perustivat
oman valtakunnallisen vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän
järjestönsä. Se tultiin Runebergin
Vänrikki Stoolin tarinoissa luoman
esikuvan mukaan tuntemaan nimellä Lotta Svärd. Tätä nimitystä oli
Mannerheim käyttänyt jo vapaussodan päätösparaatissa kiittäessään
naisia näiden osallistumisesta maan
vapauttamiseen.
Lotta Svärd -järjestö organisoitiin suojeluskuntapiireittäin
niin, että yleensä jokaisella paikallissuojeluskunnalla oli oma
lottaosastonsa.
Valtakunnallisesti lottatoimintaa
johti keskusjohtokunta, jonka
puheenjohtajana
toimi pisimpään
Fanni Luukkonen.

Lottajärjestö toimi suojeluskuntien rinnalla hoitaen suojeluskuntatapahtumien muonitusta, varusteiden hankintaa, lääkintätehtäviä sekä
monenlaisia toimistotöitä. Järjestö
loi tehokkaan koulutusjärjestelmän,
jonka avulla jäsenistö koulutettiin
edellä mainittuihin tehtäviin. Lotat
olivat aktiivisesti mukana suojeluskuntataloihin tukeutuneissa
kulttuuririennoissa. Aikaa myöten
lottia ruvettiin myös kouluttamaan
viestitystehtäviin mm. puhelinkeskuksissa sekä ilmavalvontaan.
Lotille annettiinkin 1930-luvulla sotavalmiustehtäviä samalla
tavoin kuin suojeluskuntalaisillekin. Heidän oli mm. varauduttava
muonittamaan liikekannalle pannut
joukot, ja lotille määrättiin tehtäviä
kenttä- ja sotasairaaloissa sekä ilmavalvonnassa.
Rauhan aikana lottien tärkein
tehtävä oli taloudellisten mahdollisuuksien luominen suojeluskuntien
toiminnalle. Lotat järjestivät myyjäisiä, myivät erilaisia merkkejä,
arpoja ja joululehtiä sekä järjestivät
maksullisia iltamia. Lotat olivat
usein myös muonittamassa erilaisia
suurtapahtumia kuten urheilukilpailuja, messuja ja eri
järjestöjen valtakunnallisia tai maakunnallisia kokoontumisia.
Lottatyö oli
täysin vapaaehtoista
eikä siitä maksettu
palkkaa. Siitä huolimatta Lotta Svär-
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■ Suojeluskunnissa annettiin monipuolista sotilaskoulutusta ja harrastettiin

ja siellä kouliintui monta hyviin kansainvälisiin savutuksiin yltänyttä kilpa-ampujaa.
Suojeluskunnat kasvattivat myös monta
muuta olympiakullan
tai maailmanmestaruuden
voittanutta suomalaisurheilijaa.
Suojeluskuntien asema tuli
entistäkin tärkeämmäksi 1930-luvun alkupuolelta lähtien, kun niille
annettiin tärkeitä liikekannallepanotehtäviä hoidettavaksi. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että sodan
uhatessa miehiä kutsuttaessa aseisiin suojeluskunnat hoitivat reserviläisille toimitettujen käskykirjeiden
jakelun. Suojeluskunnille annettiin
myös monia kotiseudun puolustukseen liittyviä tehtäviä.
Pitkäaikaisimpana suojeluskuntien päällikkönä toimi jääkärikenraaliluutnantti Lauri Malmberg.
Mannerheim kutsuttiin suojeluskuntien kunniaylipäälliköksi.
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Yhteiskuntarauha koetuksella

■ Lotta Svärdin tunnukset levisivät

suojeluskuntatunnusten tavoin kautta
maan kaikkiin maakuntiin.

■ Lottajärjestöstä tuli monipuolista työtä tekevä vapaaehtoisjärjestö.
Helsingin lottia kokoamassa hädänalaisille jaettuja avustuspaketteja
talouslaman vuosina 1930-luvun alussa.

■ Lottia koulutettiin mm. ilmavalvontatehtäviin, ja sotavuosina lotat hoitivatkin
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suurimman osan ilmavalvonnasta. Rovaniemen lottia valvontatornissaan.
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distä tuli maan suurin naisjärjestö, jonka jäsenmäärä
nousi parhaimmillaan noin
230 000:een. Vapaaehtoistyön ansiosta lottajärjestö
onnistui myös hankkimaan
melkoisen varallisuuden,
jonka turvin vapaaehtoista
maanpuolustustyötä voitiin
kehittää.
Talvi- ja jatkosodan aika
osoitti lopullisesti lottajärjestön
tärkeyden suomalaisessa
maanpuolustuksessa.

Valtionhoitaja Mannerheim vahvisti
heinäkuussa 1919 Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon. Eduskunta
valitsi ensimmäiseksi tasavallan
presidentiksi K. J. Ståhlbergin.
Suomen tasavallan ensimmäisiä
vuosia leimasi sisäpoliittinen hajanaisuus; toivottua lujaa hallitusvaltaa ei maahan ollut saatu. Hallitukset olivat lyhytikäisiä, ja puolueiden
välinen kiistely ajoittain hyvinkin
repivää. Kaiken lisäksi Suomen ulkopoliittista asemaa leimasi suuren
ja arvaamattoman Neuvosto-Venäjän naapuruus. Ruotsinkin kanssa
välit olivat aluksi kireät Ruotsin
vaatiessa Ahvenanmaata itselleen.
Liittolaisia pienellä Suomella ei
ollut, mutta se etsi turvatakuita
maailmansodan jälkeen perustetulta
Kansainliitolta, jonka jäseneksi
Suomi hyväksyttiin 1920. Kansainliiton 1921 tekemällä päätöksellä
Ahvenanmaa jäikin Suomelle.
Sisäpolitiikassakin oli monia
häiriötekijöitä. Kukistetun kapinan
seuraukset tuntuivat pitkään. Poliittinen äärivasemmisto oli Suomessa
Moskovassa toimineen kommunistipuolueen äänitorvena ja työrukkasena. Satoja sen asiamiehiä tuomittiin
Suomessa maanpetoksellisesta
toiminnasta. Neuvosto-Venäjältä rahoitetuin poliittisin lakoin yritettiin
häiritä yhteiskuntarauhaa, ja työmaaterrorilla pyrittiin painostamaan
sellaisia työmiehiä, jotka olivat otta-

neet osaa vapaussotaan tai kuuluivat
suojeluskuntaan.
Poliittisia lakkoja murtamaan
perustettiin Vientirauha-niminen
järjestö. Se hankki lakkoon menneille työmaille lakon ulkopuolista
työvoimaa, ja tällä tavoin pystyttiin
pitämään työt käynnissä mm. Suomen satamissa, joissa julistettu satamalakko jatkui 1920-luvun lopulla
toista vuotta. Työmaaterroriin sitä
vastoin oli vaikeampi puuttua. Se
saattoi olla terrorin kohteeksi joutuneen fyysistä rankaisemista taikka
työnantajien painostamista ammattijärjestölle poliittisesti epätoivotun
työntekijän erottamiseksi.
Vuonna 1925 presidentiksi valittiin Lauri Kr. Relander. Hän osoitti
poliittista ennakkoluulottomuutta ja
nimitti 1926 maahan sosiaalidemokraattisen hallituksen, jonka pääministerinä toimi Väinö Tanner. Tällä
tavoin maahan syntyi vain vajaa
yhdeksän vuotta kapinaan nousun
jälkeen kapinaan nousseen, mutta
sittemmin väkivaltaan pesäeroa
tehneen puolueen hallitus. Tämä
kertoi siitä, että kansan eheytyminen
oli vuodesta 1918 edennyt nopeasti. Suurta huomiota herätti, kun
sosialisti Tanner otti sairastuneen
presidentin sijaisena vastaan suojeluskuntien paraatin 16.5.1927.
Toisaalta kahtiajako näkyi yhteiskunnassa vielä monin tavoin.
Porvareilla oli omat kauppansa,
vasemmistolla omansa, porvarit
toimivat omissa urheiluseuroissaan,
vasemmistolaiset omissaan, porvarit

kävivät iltamissa suojeluskuntatalolla, sosialistit työväentalolla jne.
Kaikkein vakavimman uhkan
yhteiskuntarauhalle muodostivat
Moskovassa toimineen kommunistipuolueen kotimaiset yhteistyökumppanit. Heidän yksiselitteinen
tavoitteensa oli kumota Suomen yhteiskuntajärjestelmä ja saattaa maassa voimaan marxilainen diktatuuri.
Vallankumouksellisten voidessa
avoimesti harjoittaa yhteiskuntajärjestyksen vastaista toimintaansa
monet vapaussoturit joutuivat kysymään, oliko vuonna 1918 taisteltu
turhaan.
Valkoinen reaktio ikään kuin
roikkui ilmassa lähes koko 1920-luvun ajan.

Reaktio lähtee
Lapualta
Reaktio lähti liikkeelle marraskuussa 1929. Lapualaiset riisuivat paikkakunnalle propagandatilaisuuttaan
eli ns. haastejuhliaan viettämään
tulleilta kommunistinuorilta Venäjältä omaksutuin sirppi ja vasara
tunnuksin koristellut punaiset
paidat. Syntyi kansanliike, jonka

katsottiin vaarantavan vapaussodan
saavutukset.
Eduskunta säätikin syksyllä
1930 ns. kommunistilait, jotka
kriminalisoivat maanpetoksellisten
järjestöjen toiminnan. Myös työmaaterrori saatiin kuriin lainsäädännöllisin toimin.
Lapuanliike sortui taitamattomaan politikointiin, mutta sen merkitys oli siinä, että yhteiskunnasta
saatiin kitketyksi maan itsenäisyyttä

■ Sosiaalidemokraattinen pääministeri Väinö Tanner otti 16.5.1927 vastaan

■ Puolustusneuvoston tehtävänä

oli tehdä esityksiä maan
puolustusvalmiuden kannalta tärkeistä
asioista. Presidentti Svinhufvud
kutsui 1931 puolustusneuvoston
puheenjohtajaksi vapaussodan
ylipäällikön Mannerheimin, joka
ylennettiin 1933 sotamarsalkaksi.
Puolustusneuvostolla ja sen
puheenjohtajalla oli keskeinen rooli
maanpuolustusta tehostettaessa.
Puolustusneuvosto kokouksessaan,
vasemmalta kenraalit K. L. Oesch ja
Lauri Malmberg, puolustusministeri
Juho Niukkanen, puheenjohtaja
Mannerheim sekä kenraalit Rudolf
Walden ja Hugo Österman.

vaatimuksena oli maanpetoksellisen
toiminnan kieltäminen maassa.
Lapuanliikkeeksi kutsutun kansanliikkeen suuri voimannäyttö oli
7.7.1930 Helsinkiin suuntautunut yli
12 000 miehen talonpoikaismarssi.
Marssi muistutti vapaussodan voitonparaatista toistakymmentä vuotta
aikaisemmin. Sen sanoma oli osoitettu ennen muuta eduskunnalle, jolta vaadittiin lainsäädännöllisiä toimia kommunisteja vastaan, joiden

■ Lapuanliikkeen suuri saavutus oli

maanpetoksellisen poliittisen toiminnan
kitkeminen Suomesta. Liikkeen 7.7.1930
järjestämän talonpoikaismarssin
isokyröläisiä osanottajia Viljo Knaapin
johdolla.

ja vapautta vaarantanut liikehdintä.
Suomi oli aikaisempaa yhtenäisempi kuljettaessa kohti uusia koettelemuksia.
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armeijan lippujuhlapäivän paraatin sairastuneen presidentin sijaisena. Vain vajaa
kymmenen vuotta aikaisemmin kapinaan nousseen puolueen puheenjohtajan
esiintyminen tällaisessa tilaisuudessa kuvasti yhteiskunnan eheytymistä, joskin
Tanner joutui omiensa ankaran arvostelun kohteeksi suostuttuaan kunnioittamaan
vapaussodan synnyttämää armeijaa ja suojeluskuntia.
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”Toinen vapaussota”
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Vuoden 1918 vallankumousyritys
ei ollut onnistunut. Hanketta ei
kuitenkaan haudattu, vaan suunnitelmia uudesta vallankumouksesta
laadittiin, ja vuoden 1922 läskikapina olikin ollut yksi yritys revanssin
saamiseksi.
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Suomalaisille vallankumouksellisille oli kuitenkin selvää, että
yritys ei voisi onnistua ilman neuvostovenäläistä apua. Siksi kaikki
suunnitelmat perustuivatkin siihen,
että Suomessa nostatettavan kapinan
yhteydessä neuvostojoukot ylittäisivät samanaikaisesti rajan.
Tilaisuutta tähän ei tullut ennen
kuin syksyllä 1939. Neuvostoliitto
varmisti ensin asemansa sopimalla

Saksan kanssa elokuussa 1939 ns.
Molotovin-Ribbentropin sopimuksen. Siinä mm. Suomi ja Baltian
maat luettiin Neuvostoliiton etupiiriin.
Baltian maat suostuivat vapaaehtoisesti Moskovan vaatimuksiin
venäläisten sotilastukikohtien perustamisesta alueelleen. Tämä johti
1940 näiden maiden täydelliseen

■ Neuvostoliitto hyökkäsi

Suomeen 30.11.1939. Syttyneessä
talvisodassa Suomi joutui yksin
puolustautumaan täysin ylivoimaista
hyökkääjää vastaan. Siitä huolimatta
suomalaiset saavuttivat joukon
merkittäviä torjuntavoittoja.
Rauhansopimus allekirjoitettiin
13.3.1940 raskain ehdoin.
Vapaussodassa vahvistettu itsenäisyys
saatettiin kuitenkin säilyttää.

miehitykseen ja liittämiseen Neuvostoliittoon.
Suomalaiset eivät venäläisten
vaatimuksiin suostuneet. Tämän
jälkeen neuvostojoukot hyökkäsivät
Suomeen 30.11.1939 ja pommittivat monia siviilikohteita. Suomen
talvisota oli syttynyt.
Suomen armeijan ylipäälliköksi
nimetty Mannerheim antoi sodan
alkaessa päiväkäskyn, jossa hän
totesi alkaneen sodan olevan vapaussotamme jatkoa ja loppunäytös.
Näin uskottiin Moskovassakin.
Nyt tuli jatkaa siitä, mihin 1918 oli
jääty. Venäläiset perustivat vuoden
1918 kapinahallitukseen kuuluneen Otto Ville Kusisen johtaman
nukkehallituksen, jota ruvettiin
kutsumaan Terijoen hallitukseksi,
koska venäläiset väittivät sen kokoontuneen suomalaisilta vallatulla
Terijoella.

Tämä ”hallitus” oletti, että suuri
osa Suomen kansasta liittyisi venäläisiin kuten oli tapahtunut 1918.
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan
suomalaiset vastustivat maahan
tunkeutujaa yksimielisesti. Vuoden
1918 punakaartilaisetkin olivat nyt
ase kädessä taistelemassa maahan
tunkeutujaa vastaan.
Suomi oli varsinkin 1930-luvulla vaurastunut siinä määrin, että
suomalaisten suuri enemmistö kat-

soi maan puolustamisen
arvoiseksi. Lisäksi
itärajan takaa oli kulkeutunut tietoja Stalinin hirmuhallinnosta.
Diktaattorihan oli
teloituttanut suurimman osan Venäjälle paenneista
suomalaiskommunisteistakin.
Stalinin mallin

mukaista järjestelmää ei haluttu
Suomeen.
Talvisota kesti 105 päivää. Suojeluskunnissa harjoitelluille maanpuolustustaidoille oli käyttöä, kun
vihollinen pysäytettiin kaikilla rintamanosilla. Neuvostohallitus joutuikin hylkäämään epäonnistuneen
Terijoen hallituksen ja solmimaan
rauhan Suomen laillisen hallituksen
kanssa. Moskovan pelkona oli, että
sodan jatkuessa länsivallat tulisivat

■ Moskovan Kremlissä perustettiin

joulukuun alussa 1939 Suomea
varten Terijoen hallitukseksi
kutsuttu nukkehallitus, jonka
päämieheksi istutettiin Otto
Ville Kuusinen. Tämä hallitus
allekirjoitti ”ystävyyssopimuksen”
neuvostohallituksen kanssa.
Allekirjoittamassa ulkoministeri V. M.
Molotov, taustalla Andrei Zˇdanov, K. E.
Vorosˇilov, Josif Stalin sekä Kuusinen.
Kun Suomen valloitus ei onnistunutkaan
suunnitelmien mukaan, Stalinin oli vähin
äänin hylättävä Terijoen hallitus.

■ Kaikille talvisotaan

rintamalla tai kotirintamalla
osaa ottaneille myönnettiin
talvisodan muistomitali.

■ Talvisodan mottitaisteluille oli

tyypillistä se, että suomalaiset
onnistuivat tuhoamaan suuria
vihollisosastoja ja saivat melkoisen
sotasaaliin.

■ Talvisodassa Neuvostoliiton tarkoituksena oli Suomen valtaaminen. Sitä varten
oli tehty yksityiskohtaiset hyökkäyssuunnitelmat. Puna-armeija ei kuitenkaan
kyennyt toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita. Se eteni Karjalan kannaksella
Viipurin edustalle ja Laatokan pohjoispuolella suomalaiset pysäyttivät vihollisen
etenemisen onnistuneilla vastahyökkäyksillä.
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Suomen avuksi. Maamme taistelu
ylivoimaista suurta vihollista vastaan oli herättänyt hämmästystä ja
ihailua koko maailmassa.
Rauhanteossa 13.3.1940 Suomi
joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle suurimman osan Karjalaa, Suomenlahden saaria, Sallan itäosan ja
osan Petsamoa sekä Hangon sotilastukikohdaksi. Noin 350 000 henkeä
joutui pakenemaan luovutetuilta
alueilta. Talvisodassa kaatui 23 157
ja haavoittui 43 557 suomalaista.
Lisäksi kotiseudun pommituksissa
kuoli lähes pari tuhatta niin, että
talvisodassa kuolleiden yhteismäärä
oli 24 918.
Suomen itsenäisyys kuitenkin
säilyi.
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Kohti jatkosotaa
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Talvisotaa seurasi ns. välirauhan
aika. Euroopassa käytiin syksyllä
1939 alkanutta suursotaa, ja Suomi
oli joutunut eristyksiin länsivalloista. Neuvostoliitto esiintyi uhkaavasti vaatien itselleen Petsamon
nikkeliä, kauttakulkua Suomen
alueen kautta Hangon tukikohtaan
ja Ahvenanmaan linnoitusten purkamista. Suomessa ymmärrettiin, että
uusi sota olisi vain ajan kysymys;
Neuvostoliitto tulisi pitämään huolta siitä, että sen etupiiriinsä laskema
Suomi alistettaisiin.
Suomen ainoaksi tueksi jäi
Saksa, joka kesällä 1940 kiinnostui
Suomesta. Saksassa, joka jo keväällä 1940 oli miehittänyt Tanskan ja
Norjan, oli ruvettu suunnittelemaan
hyökkäystä Neuvostoliittoa vastaan,
ja Suomi tarjosi sopivasti vasemman sivustan tälle hyökkäykselle.
Suomessa Saksan sotasuunnitelmia ei tunnettu. Sen sijaan maassamme tunnettiin suurta helpotusta,
kun Saksa alkoi myydä suomalaisille aseita. Alkusyksystä solmittiin
myös saksalaissotilaiden kauttakulkusopimus. Tämä tarkoitti lomalaisten kuljettamista Suomen kautta
Pohjois-Norjaan ja takaisin. Ruotsi
oli tehnyt tällaisen sopimuksen
■ Kesäkuussa 1941 syttynyt jatkosota

oli nimensä mukaisesti seurausta
talvisodasta. Suomi katsoi kärsineensä
vääryyttä ja halusi hyvitystä.
Jatkosodan ylipäällikkönä toimi edelleen
Mannerheim, jolle 1942 myönnettiin
Suomen marsalkan arvo. Saksalaisen
Signal-lehden värikuva Suomen
marsalkasta 1942.

Saksan kanssa jo aiemmin.
Suomessa kauttakulkusopimusta voitiin perustella
venäläisten vaatimuksesta
solmitulla Hangon tukikohdan kauttakulkusopimuksella.
Saksalaisten
sotilaiden läsnäolo
Suomen maaperällä
rauhoitti Neuvostoliiton hyökkäystä pelänneitä suomalaisia.
Maan poliittisen johto
sai lisäksi tietää, että
Saksan johtaja Adolf Hitler
oli syksyllä 1940 neuvostoulkoministeri Molotovin
Saksan-vierailun aikana
kieltänyt venäläisiä aloittamasta
uutta sotaa Suomessa.
Alkuvuodesta 1941 lähtien
suomalaisia upseereja kutsuttiin
Saksaan keskustelemaan siitä, mikä
olisi Suomen rooli mahdollisesti
Saksan ja Neuvostoliiton välillä
alkavassa sodassa. Suomessa oltiin
halukkaita korjaamaan Saksan avulla talvisodassa koetut vääryydet,
ennen muuta alueluovutukset.
Toukokuussa 1941 yhteiset
suunnitelmat Saksan ja Suomen
välillä olivat valmiit uuden sodan
varalta. Varmoja Suomessa ei
saksalaisten suunnitelmista oltu
ennen kuin kesäkuun puolivälissä, jolloin saksalaisia joukkoja
ruvettiin keskittämään Suomeen.
Saksalaisia saapui ennen muuta
Pohjois-Suomeen. Etelä-Suomen

■ Mannerheim oli jo

vapaussodan aikana
perustanut Vapaudenristin
ritarikunnan, jonka
kunniamerkeillä
palkittiin taisteluissa
kunnostautuneita
sotilaita. Vapaudenristejä
myönnettiin myös talvi- ja
jatkosodan ansioista.

rannikolle puolestaan
tuli saksalaisia laivasto-osastoja.   
Saksa aloitti sotatoimet Neuvostoliittoa
vastaan 22. kesäkuuta 1941. Suomi pysyi
tässä vaiheessa puolueettomana.
Heti Saksan hyökkäyksen alettua venäläiset pommittivat lukuisia Suomen paikkakuntia. Tämä antoi Suomen
hallitukselle ja eduskunnalle aiheen
todeta 25.6. Suomen olevan jälleen
sodassa Neuvostoliittoa vastaan.

■ Kuten vapaussodassa

■ Jatkosodan alussa 1941–42 suomalaiset etenivät Karjalan kannaksella vanhalle
rajalle ja vähän sen ylikin. Itä-Karjalassa edettiin Ääniselle, Karhumäkeen,
Rukajärvelle ja Kiestinkiin. Neuvostoliiton suurhyökkäys kesäkuussa 1944 pakotti
suomalaiset vetäytymään. Viipuri menetettiin, ja Itä-Karjalastakin oli poistuttava.
Rauhanteossa Suomi joutui kuitenkin luovuttamaan enemmän alueita kuin mitä
vihollinen oli kyennyt valtaamaan.
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1918 suomalaiset taistelivat
jatkosodassakin saksalaisten
aseveljinä. Jo alkukesällä 1941
erityisesti Pohjois-Suomeen
saapui vahvoja saksalaisjoukkoja.
Saksalaisten joukkojen katselmus
meneillään Rovaniemellä.
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■ Karjalan pääkaupunki Viipuri oli
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säilynyt talvisodassa suomalaisilla,
mutta se oli kuitenkin rauhanteossa
menetetty. Viipurin takaisin valtaus
jatkosodassa syksyllä 1941 oli
psykologisesti tärkeä tapahtuma.
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Jatkosodasta
yya-sopimukseen
Suomi valtasi jatkosodan alussa
talvisodan pakkorauhassa menettämänsä alueet. Suomalaisjoukot
etenivät myös Itä-Karjalaan, jossa
saavutettiin helposti puolustettavat
linjat. Kevättalvella 1942 sota muuttui Suomen osalta asemasodaksi.
Siinä kun talvisotaa oli kutsuttu
toiseksi vapaussodaksi, jatkosodasta
käytettiin myös nimitystä kolmas
vapaussota. Nimityksille on perusteensa sikäli, että vihollinen oli kaikissa sodissa sama, ja samoin myös
ylipäällikkö.
Sotatilanne muuttui vasta kesäkuussa 1944, kun neuvostojoukot
aloittivat Karjalan kannaksella massiivisen hyökkäyksen. Suomalaiset
joutuivat peräytymään, ja Viipuri
menetettiin. Saksalta saadun ase- ja
miehistöavun turvin venäläisten
hyökkäys kuitenkin pysäytettiin
Talin–Ihantalan linjalle. Samanaikaisesti suomalaiset vetäytyivät ItäKarjalasta raskaita viivytystaisteluja
käyden.
Saksalaisavun hintana oli ollut
se, että presidentti Risto Ryti sitoutui siihen, ettei hänen nimittämänsä
hallitus tee Saksan tietämättä erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa. Tästä
sopimuksesta päästiin irti sillä tavoin, että Ryti erosi elokuun alussa
presidentin virasta, ja Mannerheim
valittiin hänen tilalleen.
Aselepo Neuvostoliiton kanssa
tuli voimaan 4.9.1944, ja Mosko-

■ Kaikkien sotiemme ylipäällikkö

Mannerheim valittiin elokuun alussa
1944 tasavallan presidentiksi.
Hänen tehtäväkseen tuli Suomen
johdattaminen pois sodasta. Juhlallisen
vakuutuksen eduskunnan edessä
antanut presidentti poistumassa
eduskuntatalosta 4.8.1944 seurassaan
pääministeri Edwin Linkomies, kenraalit
Erik Heinrichs ja Väinö Valve sekä
adjutantit Ragnar Grönvall ja Rafael
Bäckman.

■ Talvi- ja jatkosodassa

menehtyi yli 95 000
suomalaista rintamalla
kaatuneina, kotiseudun
pommituksissa taikka
erilaisissa sodan
aiheuttamissa
onnettomuuksissa.
Ylipäällikkö myönsi
kaatuneen lähimmälle
naispuoliselle omaiselle,
puolisolle, äidille tai
tyttärelle, neljännen
luokan Vapaudenristin
surunauhassa.

Suomen oli takautuvan
lain perusteella tuomittava
sodanaikaisia johtajiaan. Tunnetuin tuomituista oli entinen
presidentti Ryti, joka sai kymmenen
vuoden kuritushuonetuomion, josta
terveydeltään murtunut presidentti
armahdettiin neljän vankeusvuoden
jälkeen.
Järjestöjen lakkauttaminen
tarkoitti käytännössä sitä, että mm.
suojeluskunnat, Lotta Svärd, Rintamamiesliitto ja Suomen Aseveljien
Liitto oli lakkautettava.
Valvontakomissio, jossa määräysvalta oli venäläisillä, tuli maahan
valvomaan välirauhansopimuksen
toteutumista. Keväällä 1945 pidetyissä eduskuntavaaleissa monia sodanajan poliitikkoja kiellettiin asettumasta ehdokkaiksi, ja äärivasemmisto sai neljänneksen eduskunnan
paikoista. Valtiollinen poliisi Valpo
miehitettiin äärivasemmistolaisilla,
ja se toimi yhdessä valvontakomission ja kotimaisten kommunistien
kanssa vallankumouksellisen kehityksen hyväksi.
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vassa allekirjoitettiin 19.9.
välirauhansopimus Suomen
ja Neuvostoliiton välillä.
Tämä sopimus oli venäläisten saneluratkaisu.
Suomi joutui luovuttamaan talvisodassa
menettämänsä alueet
sekä lisäksi koko Petsamon. Hangon tilalle
sotilastukikohdaksi oli annettava
Porkkala Helsingin välittömässä läheisyydessä.
Noin 430 000 luovutetuilla alueilla asunutta siirtolaista
oli pakolaisina asutettava uusille asuinseuduille.
Välirauhansopimuksessa Suomen oli sitouduttava maksamaan
suuret sotakorvaukset, sen oli
tuomittava ”sotarikolliset” sekä
lakkautettava ”fascistiset ja hitleriläismieliset” järjestöt. Armeija
oli kotiutettava, ja saksalaisjoukot
ajettava maasta. Neuvostoliiton tavoitteena oli alistaa Suomi poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti
osaksi omaa etupiiriään.
Syksyllä 1944 seurasi ns. Lapin
sota saksalaisia vastaan. Sotakorvauksia Suomi maksoi vuoteen
1952 saakka, ja ”sotaan syyllisinä”
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■ Jatkosotaa seurasi ns. Lapin sota, jota venäläisten

Suomelle sanelema välirauhansopimus Suomelta
edellytti. Maahan saapui syyskuussa 1944 liittoutuneiden
valvontakomissio, jossa määräysvalta oli venäläisillä.
Komissiolla oli valtuudet tehdä tarkastuksia missä
tahansa virastoissa ja laitoksissa sekä saada kaikki
haluamansa tiedot. Komissio oli maassa kolme vuotta,
jota aikaa on totuttu kutsumaan vaaran vuosiksi.
Valvontakomission kärkiryhmä saapumassa maahan
22.9.1944 Malmin lentoasemalla Helsingissä. Edessä
olivat vaaran vuodet.

■ Valvontakomission pelätty

puheenjohtaja, Stalinin lähin mies
ˇ
Andrei Zdanov
keskustelemassa
presidentti J. K. Paasikiven kanssa.

Valtio pystyi helposti kukistamaan
Kemissä 1949 puhjenneen äärivasemmiston kapinoinnin.
Vaikka odotettu vallankumous ei
Suomessa tapahtunutkaan, Neuvostoliitto halusi pitää Suomen etupiirissään. Siksi Stalinin vaatimuksesta
Suomen oli 1948 solmittava Neuvostoliiton kanssa sotilassopimus,
joka tultiin tuntemaan ystävyys-,

yhteistoiminta- ja avunantosopimuksena (yya-sopimus). Suomi
pääsi tästä maan suvereniteettia rajoittaneesta sopimuksesta irti vasta
Neuvostoliiton hajottua 1991. Suurin osa rauhansopimuksen määräämistä maanpuolustuksen rajoitteista
oli kumottu jo edellisenä vuonna.

Uhkien
torjumiseen
varaudutaan
Suomi oli jatkosodan jälkeen monin
tavoin sidottu sotilaallisesti Neuvostoliittoon. Tykinkantaman päässä maamme pääkaupungista sijaitsi
venäläisten sotilastukikohta Porkkala. Suomi oli yya-sopimuksessa
sitoutunut toimimaan poliittisesti
ja sotilaallisesti yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa, mikäli katsottiin
olevan vaara Neuvostoliiton joutumisesta hyökkäyksen kohteeksi
Suomen alueen kautta.
Suurvaltain välinen niin sanottu
kylmä sota tuntui myös Suomen
maanpuolustuksessa. Murmanskiin rakennettiin Neuvostoliiton
suuri sotilastukikohta, ja Norja
puolestaan etsi turvallisuustakeita
liittymällä läntiseen puolustusliitto
Natoon. Myös Itämeren alueella
Nato ja Neuvostoliiton johdolla
1955 perustettu Varsovan liitto olivat vastatusten.
Myönteistäkin kehitystä tapahtui. Poliittisen suojasään aikana
Neuvostoliitto palautti Porkkalan
Suomelle vuonna 1956. Tukikohta
oli käynyt sille tarpeettomaksi.
Sen sijaan yya-sopimuksen
merkitys korostui. Vuonna
1961 Neuvostoliitto toimitti
Suomelle nootin, jossa vaadittiin sotilaallisia neuvotteluja
Länsi-Saksan taholta muka
uhkaavan vaaran torjumiseksi.
Todellisena tarkoituksena oli

vaikuttaa seuraavan vuoden alussa
Suomessa pidettäviin presidentinvaaleihin, missä onnistuttiinkin.
Kaikesta huolimatta Suomi
säilytti omat riippumattomat puolustusvoimansa, vaikka Pariisin
rauhansopimus 1947 rajoitti niiden
suuruutta, ja kaiken lisäksi valtion
vuotuiset puolustusbudjetit olivat
varsin vaatimattomat.
Suomen sotilaallinen johto pyrki
pitämään jatkuvasti puolustussuunnitelmat ajan tasalla siitä huolimatta, ettei todellisen varautumisen
suunnasta voitu julkisesti lainkaan
keskustella. Ainoa mahdollinen sotilaallinen uhkahan olisi tullut idästä,
mutta liittosopimuksen kaltainen
yya-sopimus esti tällaisesta uhasta
keskustelemisen.
Sen sijaan Suomi rupesi
1960-luvulta ostamaan Neuvostoliitosta sotilaskalustoa kaikille
aselajeilleen. Jossain määrin kyettiin tekemään myös läntisiä hankintoja tasapuolisuuteen ja Suomen
”puolueettomuuteen pyrkimiseen”
vedoten.
Suomessa vuodesta 1918 voimassa ollut miesten yleinen asevelvollisuus säilyi, ja jokainen ikäluokka koulutettiin. Suojeluskunta- ja
lottajärjestöjen lakkauttaminen oli
kuitenkin jättänyt pahan aukon liikekannallepanosuunnitelmiin. Enää
ei ollut vapaaehtoisia organisaatioita, joiden varaan liikekannallepanon
toteuttaminen olisi voitu jättää.
Tätä varten ruvettiin 1950-luvulta lähtien luomaan erityisiä
sotilasalueita, joilla reserviläisiä
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Suomessa elettiin tuolloin ns.
vaaran vuosia.
Tilanne alkoi vähitellen normalisoitua 1947 lähtien. Pariisissa oli
solmittu lopullinen rauhansopimus,
joka vahvisti Suomen aluemenetykset ja asetti tiukat rajat maanpuolustukselle. Valvontakomissio poistui
maasta syksyllä 1947. Eduskunta
lakkautti punaisen Valpon 1948.
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koulutettiin sodan ajan joukkojen
perustamistehtäviin.
Sotilaallisia painopistealueita
olivat erityisesti Lounais-Suomi,
jossa puolustusliittojen edut törmäsivät Itämeren alueella sekä Pohjois-Suomi, jossa Naton ja Varsovan
liiton joukot olivat lähellä toisiaan.
Suomi pyrki voimavarojensa mukaan järjestämään kertausharjoituksia tällaisilla painopistealueilla.
Tavoitteena oli ennen muuta suojata
maan omaa aluetta niin, etteivät vieraat joukot voisi sitä kriisitilanteessa
käyttää hyväkseen.
Tätä varten järjestettiin kertausharjoituksia, joissa harjoiteltiin
maahan tunkeutujan torjumista erilaisten uhkakuvien perusteella.
Suomalaiset lähtivät myös vuodesta 1956 mukaan Yhdistyneiden
Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan lähettämällä rauhanturvakomppanian silloiselle kriisialueelle
Suezille. Sittemmin suomalaisten
rauhanturvatoiminta on laajentunut
lukuisiin maailman kriisipesäkkeisiin.
Suomen politiikassa oli 1960-luvulta 1980-luvulle koettu suomettumiseksi ja itsesensuurin ajaksi kutsuttu ajanjakso. Tämä tarkoitti sitä,
että Suomi oli poliittisesti riippuvainen itäisestä naapurimaasta mm.
niin, ettei maahan voitu nimittää
■ Kuvanveistäjä Nina Sailon

veistämä lottapatsas paljastettiin
Lappeenrannassa 1985. Juhlapuheen
piti jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth.
Patsaan pystyttäminen oli sotien
jälkeen ensimmäinen kunnianosoitus
pyyteetöntä työtä tehneille lotille.

hallituksiakaan ilman Moskovasta
saatua siunausta. Tiedotusvälineet
antoivat kaunistellun kuvan Neuvostoliitossa meneillään olleesta
sosialistisesta yhteiskuntakokeilusta, ja Suomen itsenäisyyshistoriaa
selitettiin poliittisin värityksin. Suomen ja suomalaisten
vapaus oli eräänlaista suhteellista
vapautta vapaan läntisen Euroopan
ja Neuvostoliiton ”satelliitteina”
olleiden itäisen Euroopan maiden
välimaastossa.
Neuvostoliiton sorruttua 1991
Suomi saattoi vuonna 1995 vapaana
kansakuntana liittyä Euroopan Unionin jäseneksi kansalaisten kansanäänestyksessä ilmaiseman tahdon
mukaisesti. Keskeisenä jäsenyyteen
vaikuttavana tekijänä oli tarve
lujittaa maan turvallisuutta, mihin
historialliset kokemukset osoittivat
olevan tarvetta.
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