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 4 

Tiivistelmä  

 Suomalainen Tiedeakatemia nimitti filosofian maisteri Heikki Lindforsin Sodankylän 

magneettisen observatorion virkaa tekeväksi johtajaksi keväällä 1917. Hän aloitti 

tehtävissään Sodankylässä  1.6.1917. Kun Suomen sisällissota puhkesi tammikuussa 

1918, Lindfors päätti osallistua sotaan valkoisten puolella oltuaan hieman yli puoli 

vuotta observatorion johtajana. Maaliskuun alussa hänet koulutettiin pikakursseilla 

suojeluskuntajärjestön aliupseeriksi sotakoulussa Vaasan Vöyrissä (Leino, 1918). 

Lindfors osallistui kotikaupunkinsa Tampereen piiritykseen ja valtaukseen. Hän sai 

näissä taisteluissa surmansa1 28.3.1918.  

 

 

Johdanto 

Suomalainen Tiedeakatemia perusti vuonna 1913 Sodankylään geofysikaalisen 

observatorion magneettisia ja meteorologisia havaintoja ja rekisteröintejä varten. 

Kyseessä oli tuolloin maailman pohjoisin alan tutkimusyksikkö. Suomessa 

observatoriohanketta edisti erityisesti Suomen Ilmatieteen laitoksen2 johtaja Gustaf 

Melander (1861–1938), mutta observatorio tulisi palvelemaan laajaa kansainvälistä 

hanketta eli koko maapallon magneettikentän kartoitusohjelmaa. Observatorion 

yhtenä tehtävänä oli toimia tukiasemana Lapissa tehtäviä magneettikentän mittauksia 

varten.  Mittausohjelma oli aikanaan suurhanke, joka saatiin Suomen osalta 

päätökseen 1930-luvun alussa (Nevanlinna, 2014). Sodankylän observatorio oli myös 

ilmatieteen laitoksen tärkeä ja ainoa täydellinen sääasema Lapissa. 

 Sodankylän observatorion johtajaksi valittiin filosofian maisteri Jaakko 

Keränen3 (1883–1979), joka vastasi erityisesti Lapin alueella tehtävistä magneettisista 

mittauksista. Observatorion henkilökunta oli määrältään varsin vähäinen. Johtajan 

lisäksi siihen kuului assistentti ja vahtimestari. Assistenttina toimi Keräsen puoliso 

filosofian maisteri Siiri Keränen (1887–1968). Vahtimestarin tointa hoiti usein 

vaihtuvat paikalliset henkilöt.  

 Henkilökuntaa varten observatorioon oli rakennettu asuintalo ja toimisto 

Tähtelän alueelle Kitisen joen välittömään läheisyyteen. Havaintolaitteita varten oli 
                                                
1 Suomen sotasurmat 1914-1922; http://vesta.narc.fi/cgi 
bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=6030 
2 Laitos kuului 190-luvun alussa Suomen Tiedeseuran alaisuuteen ja sen nimi oli silloin 
Meteorologinen päälaitos.  
3 Keränen nimitettiin Ilmatieteen laitoksen sääosaston johtajaksi vuonna 1921. Vuodesta 1931 vuoteen 
1953 hän oli laitoksen johtaja. 
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käytössä kaksi erillistä rakennusta. Observatorion tieteelliset laitteet edustivat aikansa 

moderneinta kalustoa.  

 Observatoriotehtävien luonteeseen kuului, että havaintoja tehdään ympäri 

vuorokauden, joten henkilökunnan piti olla aina paikalla. Osa havainnoista tuotettiin 

automaattisilla laitteilla, mutta ne vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja seurantaa. 

Säätiedot välitettiin Helsinkiin päivittäin puhelimella. 

 Kansainvälisesti Sodankylän uusi observatorio herätti alan tiedeyhteisössä 

suurta mielenkiintoa. Olihan laitos ainoa napapiirin pohjoispuolella sijaitseva 

havaintoasema. Siksi observatorion mittausaineistot olivat alan tutkimuksille tärkeitä, 

mutta ne täydensivät myös Lapin ilmasto-olojen seurantaa. 

 Olosuhteet observatoriossa huononivat suuresti, kun ensimmäinen 

maailmansota alkoi vuonna 1914 ja pian Suomeen levisivät yhteiskunnalliset 

levottomuudet, jotka johtivat sisällissodan syttymiseen vuoden 1918 alussa. 

Elintarviketilanne huononi maassamme lähelle nälänhätää. Rahan arvo romahti. 

Lähellä oli myös Tiedeakatemian päätös siitä, että observatorion toiminnat 

keskeytetään kokonaan vaikean taloudellisen tilan vuoksi ja käynnistettäisiin vasta 

olojen rauhoituttua. 

 Keräsen perhe kahden pienen lapsen kanssa luopui observatorion hoidosta ja 

muutti Helsinkiin alkukesästä 1917. Koska observatoriotoimintojen jatkuvuus 

keskeytyksittä oli ensiarvoisen tärkeää tilalle piti saada uusi johtaja. Tehtävään 

valittiin nuori lahjakas maisteri Heikki Lindfors (1894–1918), joka oli valmistunut 

korkeimmilla mahdollisilla arvosanoilla matematiikassa ja fysiikassa Helsingin 

yliopistosta. Lindfors otti observatorion johtajan tehtävät vastaan kesällä 1917 ja  

osoitti pian olevansa taitava ja osaava observatorion moninaisten tehtävien hoidossa. 

Sodankylän observatorion tulevaisuus ja toimintojen jatkuvuus näytti olevan hyvissä 

käsissä.  

 Kun Suomen sisällissota puhkesi tammikuussa 1918, Lindfors tunsi 

velvollisuudekseen lähteä sotaan mukaan valkoisten puolelle kotikaupunkinsa 

Tampereen rintamalle. Siksi hän keskeytti kaikki havainnot observatoriossa. 

Lindforsin mukana rintamalle lähti myös observatorion vahtimestari Kustaa 

Gummerus (1874–1937).  

 Heikki Lindfors sai surmansa Tampereen valloitustaisteluissa  maaliskuussa 

1918.  Hänet haudattiin Tampereen hautausmaalle toukokuussa 1918. 
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 Tässä kirjoituksessa luodaan katsaus Heikki Lindforsin lyhyeksi jääneeseen 

elämään ja hänen toimiinsa Sodankylässä. Observatorion ja Suomen tieteen kannalta 

oli suuri menetys, että sellainen lupaava tulevaisuuden lahjakkuus kuin Heikki 

Lindfors tuhoutui sodan melskeissä. 

 

 

 

Heikki Nevanlinna 

Helsinki, 22.5.2021 
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Koti- ja perhetausta 

 

Heikki Lindfors syntyi Tampereella 21.10.1894. Hänen isänsä oli filosofian maisteri 

Anders Enoch Lindfors4 (1858–1912) Tampereen ruotsinkielisen alkeiskoulun 

uskonnon, maantiedon ja historian opettaja, ja äiti Anna Wilhelmina Ahlqvist (1871–

1950).  

 Lindfors aloitti koulunkäynnin Tampereen suomenkielisessä reaalilyseossa 

vuonna 1905 ja valmistui sieltä ylioppilaaksi korkeimmilla mahdollisilla arvosanoilla 

1913 oltuaan koko kouluaikansa luokkansa primus (Boström, 1927). Lindfors aloitti 

opinnot Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä osastossa syksyllä 

1913. Hän valmistui varsin lyhyessä ajassa filosofian kandidaatiksi vuonna 1916 

matematiikka, fysiikka ja tähtitiede pääaineinaan, kaikissa laajin eli laudatur-

oppimäärä kiitettävällä arvosanalla. Lindforsin kanssa samaan aikaan opiskeli 

matematiikkaa tuleva akateemikko Rolf Nevanlinna (1895–1980).  Lindfors oli 

Helsingin yliopiston matematiikan professori Ernst Lindelöfin (1870–1946) mukaan 

hänen lahjakkaimpia oppilaitaan (Elfving, 1981). Tähtäimessä Lindforsilla oli 

ilmeisesti opettajan ura, sillä hän auskultoi Helsingin Normaalilyseossa lukuvuonna 

1916–1917, vaikka taipumukset viittasivat enemmän tutkijan uraan matemaatikkona 

kuin oppikoulun opettajan tehtäviin. 

 Heikki Lindforsilla oli vanhempi sisar Anni5 (1893–?) ja nuorempi veli Erkki6 

(1898–1972). Erkki suomensi sukunimen Lindfors muotoon Larmola vuonna 1931.  

 Helsingin yliopiston arkiston tiedoista käy ilmi, että Lindfors asui opintojen 

alkuaikana Helsingissä osoitteessa Konstantininkatu, eli nykyisellä Meritullinkadulla 

Kruununhaassa, joka sijaitsee varsin lähellä yliopistoa. Myöhemmin hänellä oli  

 

 

 

                                                
4 https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/henkilo.php?id=20693. Muistopuhe: Aamulehti 
30.4.1912. 
5 Anni (Anna) Maria Lindfors sai Tampereen suomalaisen tyttökoulun päästötodistuksen 6. luokalta 
toukokuussa 1909, mutta suoritti myöhemmin ylioppilastutkinnon. Avioliitto filosofian maisteri D. E. 
Westerlundin kanssa Helsingissä joulukuussa 1919 (Uusi Suomi 24.12.1919). 
6 Erkki Yrjö Lindfors (Larmola)  tuli ylioppilaaksi Helsingin Normaalilyseosta vuonna 1917. Hän 
valmistui lääkäriksi vuonna 1928 ja lääketieteen tohtoriksi vuonna 1937, professorin arvo 1955. 
Larmola toimi Nurmijärvellä Kiljavan tuberkuloosiparantolan ylilääkärinä 1930–1965. Erkki 
Larmolalla oli kolme poikaa: KTM Eero (1937–2008), FT Yrjö (1940–) ja VTT Heikki (1946–). Heistä 
Yrjö oli Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja 1990–2004 (Kuka kukin on Kansalaiskirja, 1954). 
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asunto Kansallisteatterin vieressä osoitteessa Itäinen Teatterikuja 1 D7. 

 

Työura 

 

Heti maisteriksi valmistumisensa jälkeen vuonna 1916 Lindfors palkattiin 

Ilmatieteellisen keskuslaitoksen magneetikon apulaiseksi. Hän työskenteli 

magneettisia kartoitusmittauksia tehneen Vilho Väisälän apulaisena Länsi-Suomessa 

koko kesän 1916. 

 Sodankylän observatorion johtajapariskunta Jaakko ja Siiri Keränen oli 

ilmoittanut jättävänsä observatoriotehtävät kesällä 1917 vaikean taloudellisen tilan 

vuoksi ja perhesyistä. Lisäksi  Jaakko Keränen oli anonut virkavapautta 

väitöskirjatyönsä viimeistelyä varten Helsingissä (Nevanlinna, 2014). Observatorioon 

tarvittiin uusi johtaja. Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtaja ja observatorio-

toimikunnan esimies Gustaf Melander (1861–1938) rekrytoi Lindforsin Sodankylään 

Keräsen töiden jatkajaksi magneettisiin ja meteorologisiin mittauksiin Tähtelän 

observatorioon. Hän otti tehtävät virkaa tekevänä johtajana vastaan 1.6.1917 ja 

perehtyi Jaakko Keräsen opastamana observatoriotehtäviin. Keräset jättivät 

observatorion Lindforsin huomaan syyskuun alussa 1917. Hänellä oli apunaan 

observatorion vahtimestari Kustaa (Kyösti) Gummerus (1874–1937). 

 Observatoriotehtävien lisäksi Lindfors teki tieteellistä tutkimusta ja havaintoja. 

Hän jatkoi talvella 1917–1918 Jaakko Keräsen väitöskirjatyön aihepiiriä, johon kuului 

lumipeitteen tiheysmittauksia. Keränen8 julkaisi tutkimustulokset Lindforsin 

kuoleman jälkeen vuonna 1920. 

 Observatoriokautenaan Lindfors julkaisi mielenkiintoisen ja elävästi laaditun 

kirjoituksen revontulista otsikolla "Lapin taikavalot" Nuori Voima -

aikakausijulkaisussa (No. 3–5, 1.3.1918) (Liite 3). Heikki Lindforsin harrastuksiin 

kuuluivat shakki ja partiopoikaliike (Boström, 1927) 

 

                                                
7 Helsingin kaupungin osoitekirjan mukaan samassa asunnossa asui yhdessä Heikki Lindforsin kanssa 
hänen sisarensa Anni, joka oli muuttanut Helsinkiin opiskelemaan. Lindforsin kuoleman jälkeen 
asuntoon muuttivat myös äiti ja veli. Tämän kirjoittaja asui 1950-luvulla saman rakennuksen B-
portaassa sijainneessa asunnossa. 
8 Keränen, J., 1920. Die Dichte des frischgefallenen Schnees in Sodankylä im Winter 1917-18 nach den 
Beobachtungen von H. Lindfors [Vastasataneen lumen tiheys Sodankylässä talvella 1917-18 H. 
Lindforsin havaintojen mukaan]. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. A8, 15 s. 
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Suomi 1917–1918 

 

Kun Heikki Lindfors aloitti observatorion johtajana Sodankylässä 1.6.1917, Suomi oli 

keskellä niin sanotun "hullun" vuoden sisä- ja ulkopoliittisia myllerryksiä. Venäjällä 

oli tapahtunut helmikuun vallankumous, jolloin keisari luopui kruunusta ja  valta 

siirtyi kansanedustajalaitokselle, duumalle. Suomen kannalta merkittävää oli, että 

keisarin vallan jatkaja, väliaikainen hallitus, perui kaikki Venäjän vuosina 1899–1917 

Suomeen kohdistuneet sortotoimenpiteet, joilla maamme yritettiin venäläistää 

kaventamalla sen autonomista asemaa. Pietarissa vangittuina olleet suomalaiset 

poliittiset aktivistit ja jääkäriliikkeen tukijat päästettiin vapauteen.  

 Helmikuun vallankumous vaikutti olennaisesti Suomen suuriruhtinaskunnan 

itsenäistymiseen 6.12.1917, jolloin porvarillinen senaatti katkaisi kaikki siteet 

Venäjään siinä pelossa, että Venäjän vallankumous leviäisi Suomeen.  Venäjän 

lokakuun vallankumous tai oikeammin vallankaappaus nosti valtaan Leninin johtamat 

bolsevikit. Vuoden viimeisenä päivänä bolsevikkihallitus tunnusti itsenäisyyden 

Suomen porvarisenemmistöisen hallituksen esityksestä. Venäjän vallankumous 

radikalisoi osaa Suomen sosiaalidemokraattisesta puolueesta ja punakaarteista, 

vaikkakin sosialistien enemmistö vastusti aseellista vallankumousta (Lappalainen, 

1977). 

 Suomeen oli saatu vaalien jälkeen marraskuussa 1917 P. E. Svinhufvudin 

johtama uusi hallitus (senaatti), johon kuuluivat kaikkien merkittävien 

porvaripuolueiden edustajat. Eduskunnan äänestyksen jälkeen Svinhufvudin esitys 

hallituksen kokoonpanoksi voitti sosiaalidemokraattien kilpailevan listan. 

Svinhufvudin senaatti vei Suomen itsenäisyyteen, ja se toimi koko sisällissodan ajan 

toukokuulle 1918 Suomen virallisena eduskunnan hyväksymänä hallituksena. 

 Suomessa sisäpoliittinen tilanne oli kärjistymässä sosialistiryhmien ja 

porvarien välillä. Molemmat osapuolet ryhtyivät kesällä 1917 muodostamaan omia 

puolisotilaallisia organisaatioitaan turvaksi sisäistä ja ulkoista uhkaa vastaan. 

Sisällissodan kynnyksellä eri puolilla maatamme oli yleistä järjestystä turvaamassa 

satoja suojeluskuntia (valkokaartit) ja työläiskaarteja (punakaartit). Laajalle levinnyttä 

rauhattomuutta kärjisti vielä vaikea elintarvikepula, joka lähenteli jo todellista 

nälänhätää sekä rahanarvon romahdus. Maassa oli lakkoja ja mielenosoituksia, murhia 

ja ryöstöjä. Molemmat leirit syyttivät toisiaan maan ajamisesta kansalaissotaan. 
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Ensimmäiset aseelliset kahakat valkoisten ja punaisten välille syttyivät tammikuussa 

1918.  

 Suomalaisen yhteiskunnan sisäisten poliittisten jännitteiden korostuminen ja 

purkautuminen johti vuoden 1917 kuluessa valtapoliittiseen ja sotilaalliseen kriisiin, 

jonka seurauksena maahan muodostui kaksi aseistetuilla joukoilla varustautunutta 

vastakkaista valtakeskusta, valkoiset ja punaiset. 

 Senaatti julkisti 28.1.1918 suojeluskunnat hallituksen aseelliseksi armeijaksi. 

Sen johtoon asetettiin vastikään Venäjän vallankumousta paennut tsaarin armeijan 

kenraali C. G. E. Mannerheim (1867–1951). Armeijan esikunta perustettiin Vaasaan. 

Samaan aikaan tapahtui Helsingissä punaisten toimeenpanema vallankaappaus, kun 

punakaartit ottivat vallan Helsingissä ja useissa muissa kaupungeissa Etelä-Suomessa, 

muun muassa Tampereella. Sosiaalidemokraatit asettivat johtoon  Kansanvaltuus-

kunnan, joka julisti Suomen sosialistiseksi tasavallaksi. Sen johtoon valittiin 

kansanedustaja Kullervo Manner (1880–1939) (Lappalainen, 1977). 

 Kriisi huipentui tammikuun lopussa vuonna 1918 sisällissotaan punaisten ja 

valkoisten välillä. Punaiset hallitsivat Etelä-Suomea, valkoiset Keski- ja Pohjois-

Suomea, erityisesti Pohjanmaata. Molempien osapuolten sotilaallinen vahvuus oli 

noin 80 000 sotilasta. Valkoisia saapui tukemaan lisäksi Saksan armeijan 13 000 

sotilaan vahvuiset joukot, mutta vasta huhtikuun alussa. Neuvosto-Venäjä tuki 

punaisia pääosin luovuttamalla punakaarteille aseita. Saksan ja Neuvosto-Venäjän 

välille saatiin rauhansopimus Brest Litowskissa maaliskuun alussa 1918. Tämä 

merkitsi sitä, että Venäjä kotiutti suurimman osan sotajoukoistaan Suomesta ja oli 

varsin passiivinen taistelujen suhteen. 

 Suomen sisällissodan taustalla oli itse asiassa kysymys valtataistelusta kahden 

kansanosan välillä. Venäjän keisarin kukistuttua maahan jäi valtatyhjiö, kun 

toimintakykyisiä valtioelimiä ei enää ollut. Samanlainen valtataistelu käytiin 

Venäjällä ja siitä irronneissa Baltian maissa. Hieman yleistäen voi sanoa, että meillä 

vallasta taistelivat vastakkain rikkaat ja köyhät, etuoikeutetut ja osattomat. 

Laajemmassa suursodan perspektiivissä Suomen sisällissota oli käytännössä 

käynnissä olevan ensimmäisen maailmansodan rönsyjä. 

 Sodan ratkaisutaistelut käytiin maalis–huhtikuussa 1918. Niistä suurin oli 

Tampereen taistelu, joka alkoi 16. maaliskuuta ja päättyi 6. huhtikuuta C. G. 

Mannerheimin johtamien valkoisten joukkojen voittoon. 
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Heikki Lindfors sodassa 

 

 Heikki Lindfors kirjoitti sotapäiväkirjaansa, että haluni vapaussotaan on ollut 

polttava. Koetan, jos mahdollista, vielä ehtiä mukaan vallottamaan synnyinseutuani, 

mutta lopullisen luvan sotaanlähtöönsä hän antoi itselleen, kun Sodankylään saakka 

tuli tietoon Suomen hallituksen (senaatin) Suomen kansalle antama julistus Vaasassa9 

18.2.1918, joka koski asevelvollisuuden toimeenpanoa. Julistuksen mukaan”kaikki 

asekuntoiset miehet, jotka ennen tammikuun 1 päivää 1918 ovat täyttäneet vähintään 

21 ja enintään 40 vuotta, saapumaan kutsuntaan”. Lindfors lähti etelään 25.2.1918 

pohdittuaan pitkään ratkaisunsa oikeutusta. Kutsuntavelvoite ei koskenut miehiä, 

joilla oli vastattavanaan "tähdellinen virkatoimi", kuten julistuksessa todetaan.  

Observatorion johtamistehtävä olisi ilman muuta  voinut olla sellainen "virkatoimi", 

joka vapauttaisi asevelvollisuudesta. Kokemansa isänmaallisen innoituksen 

valtaamana Lindfors päätti kuitenkin tehdä toisin eikä hän konsultoinut esimiestään 

Meteorologisen laitoksen johtaja Gustaf Melanderia. Toisaalta posti, puhelinliikenne 

ja lennätinyhteydet eivät toimineet Sodankylästä Helsinkiin, joka oli punaisten 

hallussa ja tietoliikenneyhteydet heidän kontrollissaan.  Näin Lindfors toimi yksin 

oman vakaumuksensa mukaan. Observatorion magneettisen vaihteluhuoneen 

päiväkirjaan Lindfors kirjoitti 24.2.: "Toiminta lopetetaan johtajan sotaanlähdön 

vuoksi ja aloitetaan jälleen, kun voitto on saavutettu". 

 Sodankylää lähinnä sijaitseva kutsuntapaikka oli Rovaniemellä 150 kilometrin 

matkan takaa. Siellä koottiin joukkoja suojeluskunnan riveihin. Lindforsin taival 

Sodankylän Tähtelästä Rovaniemelle taittui hiihtäen, mutta huonoista keliolosuhteista 

matkaan kului yli kolme vuorokautta. Vahtimestari Kustaa Gummerus oli poistunut 

observatoriosta samoissa aikeissa jo viikkoa aikaisemmin. Aivan kokonaan ei 

observatorion toimintoja ajettu alas, sillä säähavainnot tehtiin lähes entisessä 

laajuudessa. Havainnontekijänä oli vahtimestarin vaimo Sofia Gummerus (1881–

1947). 

 Observatorion ensimmäinen vahtimestari 1913–1914 Adiel Ahonen (1884–

1938) lähti hänkin sotaan, mutta punaisten puolelle. Sodan jälkeen hän pakeni 

Venäjälle, Itä-Karjalaan. Ahonen teloitettiin Stalinin vainoissa vuonna 1938. 
                                                
9 Suomen hallitus eli senaatti joutui väistymään Helsingistä Vaasaan tammikuussa 1918, koska 
punaiset pitivät valtaa pääkaupungissa. Kaikki senaattorit eivät kuitenkaan voineet matkustaa Vaasaan, 
joten Vaasan hallitusta kutsuttiinkin tynkäsenaatiksi. Hallitus palasi Helsinkiin toukokuun alussa 1918, 
kun sisällissota oli päättynyt. 
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Observatorion toinen vahtimestari 1914–1917 Otto Moberg (1869–1951) kuului 

Sodankylän suojeluskunnan esikuntaan sodan ajan (Nevanlinna, 2014). 

 Rovaniemellä Lindfors sai muutaman päivän mittaisen alokaskoulutuksen, 

jonka jälkeen hänet lähettiin Vöyrin sotakouluun10 Pohjanmaalle, missä hänet 

koulutettiin aliupseeriksi. Siellä kouluttajien rungon muodostivat Saksassa 

perusteellisen koulutuksen ja sotakokemuksen saaneet jääkärit.  

 Lindforsin sotakoulu ei kestänyt kuin parisen viikkoa, kun tuli käsky 

ylipäälliköltä lähteä  Tampereen valloitukseen maaliskuun puolivälissä. Operaatiolla 

oli kiire, sillä Mannerheim halusi ratkaisevan voiton vastustajastaan ennen kuin 

saksalaiset  tulevat rintamalle. Pyyntö Saksalle apujoukosta oli senaatin päätös, jota 

Mannerheim ylipäällikkönä vastusti, mutta joutui siihen kuitenkin suostumaan. 

Sisällissodan päätös piti olla suomalaisten aikaansaannos, ei saksalaisten. 

 Kaikkiaan noin 13 000 sotilaan armeija lähti matkaan kohti Tamperetta.  

Vastassa oli suunnilleen saman verran punaisia joukkoja kaupungissa.  

  Lindfors kuului eversti Martin Wetzerin (1868–1954) johtamaan joukko-

osastoon, ns. Hämeen ryhmään, joka käsitti noin 3000 sotilasta.  

 Lindfors oli osana Vöyrin pataljoonaa sen 6. komppaniassa. Ennen Tamperetta 

sotajoukko joutui pieniin kahinoihin punaisten kanssa Kurussa, Teiskossa ja 

Vaskivedellä Tampereen pohjoispuolella. Kurussa Lindfors haavoittui lievästi 

(Boström, 1927). Varsinaiset valloitustaistelut Tampereella alkoivat kiirastorstaina 

28.3.1918, kun saarrostusrengas punaisten ympärillä oli kiristetty äärimmilleen 

kaupungin joka puolelta. Ensimmäinen hyökkäys kohti Tampereen keskustaa oli 

kuitenkin valkoiselle armeijalle lähes täydellinen epäonnistuminen, koska punaisten 

vastarinta oli hyvin järjestäytynyt ja tulivoimainen. Päivän aikana valkoisten puolella 

kaatui noin 200 sotilasta, joista 20 oli jääkäreitä (Lappalainen, 1977). Se oli noin 

kolmannes kaikista valkoisten puolella surmansa saaneista sotilaista Tampereen 

valloituksessa. Tampereen pääsiäisajan taistelu tunnetaankin nimellä "Kiirastorstain 

veripäivä" (Ylikangas, 1993). Tässä hyökkäyksessä Lindfors sai surmansa 

Lapinniemellä Näsijärven rannalla. Hänet tappoi kaksi vatsaan osunutta vastustajan  

                                                
10 Vöyrin sotakoulu oli itsenäisen Suomen ensimmäinen aliupseerikoulu tammikuusta toukokuulle 
1918. Oppilaita oli noin 1400 eri puolilta maata. Heidät koulutettiin ryhmänjohtajiksi suojeluskunta-
armeijaa varten. Opettajina toimi noin 20 jääkäriä (Leino, 1918).Vöyrin koulun edeltäjä oli Vaasan 
Vimpelissä, jossa koulutettiin noin 200 sotilasta upseeritason tehtäviin vajaan kuukauden aikana 
joulukuusta 1917 tammikuuhun 1918.  
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luotia11, kun taistelevat joukot kävivät toistensa kimppuun mies miestä vastaan. 

Lindfors oli tiedustelijana ensimmäisenä kärkijoukossa, koska hän tunsi 

kotikaupunkinsa kaikki kolkat paremmin kuin muut sotilaat.  

 Heikki Lindfors haudattiin Tampereen uudelle hautausmaalle 9.5.1918. 

Kuolinilmoitus oli Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomettaressa 3.5. Heikki 

Lindforsin nimi on myös Tampereen reaalilyseon ja Hämäläis-osakunnan 

marmorisessa muistotauluissa. 

 

                                
Heikki Lindforsin kuolinilmoitus Helsingin Sanomissa 3.5.1918 noin kuukausi Tampereen taistelujen 
päätyttyä. 
 

 Taistelut Tampereesta jatkuivat aina huhtikuun ensimmäiselle viikolle asti, 

jolloin punaisten vastarinta murtui ja he joutuivat antautumaan. Sotatoimet olivat 

vaatineet punaisilta yli 1 800 kaatunutta, joista kuitenkin noin puolet oli valkoisten 

mielivaltaisesti teloittamia taistelujen jo tauottua. Vangiksi joutui noin 11 000 

punakaartilaista. Valkoisten tappiot olivat noin 600 surmansa saanutta. Haavoittuneita 

oli molemmin puolin rintamaa tuhansia. Tampereen valloitus oli ollut Pohjoismaiden 

historian siihen saakka suurin sotatoimi, joka kesti noin kuukauden (Ylikangas, 1993). 

 Saksalaiset valtasivat Helsingin 12.4. ja vähän sen jälkeen valkoiset 

valloittivat Viipurin. Katkera ja verinen sisällissota päättyi toukokuun puolivälissä. 

                                                
11 Lindforsin viimeisistä vaiheista on toinen versio Eino  Leinon (1918) toimittamassa kirjassa "Vöyrin 
koulu", joka perustuu joukkojen sotapäiväkirjoihin. Niihin oli kirjattu taistelujen yksityiskohtainen 
kulku päivästä päivään. Sen mukaan Lindfors haavoittui Messukylän taistelussa marianpäivänä 23.3., 
mutta menehtyi haavoihinsa viisi päivää myöhemmin Lapinniemellä kenttäsairaalassa. Ylipäällikön 
päiväkäskyllä Lindforsille ja useille kymmenille muille haavoittuneille valkoisille myönnettiin 2. lk 
vapaudenristi. Lindforsin osalta päiväkäskyssä mainitaan: haavoittui Messukylässä 23.3. 
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Varsinaisissa taisteluissa sai surmansa noin 13 000 sotilasta, suunnilleen yhtä monta 

sekä valkoisten että punaisten puolella taistelleista. Valkoisen terrori tappoi noin 8 

500 punaista ja punainen noin 1 600. Sodan päätyttyä noin 80 000 punaista 

internoitiin vankileireille, joissa nälkään, tauteihin sekä teloituksiin kuoli noin 14 000 

vankia. Kaikkiaan sodan hinta ihmisuhreina oli yli 30 000 henkeä, enemmän kuin 

Suomen Talvisodassa 1939–1940. 

 

Jälkinäytös 

 

Sodankylän observatorion magneettiset rekisteröinnit olivat poikki noin kolmen 

kuukauden ajan Lindforsin poissa ollessa. Kun olot Suomessa rauhoittuivat 

sisällissodan jälkeen, observatorion entinen johtaja Jaakko Keränen matkusti 

Sodankylään heti toukokuun alussa laittaakseen havaintotoiminnan ja magneettiset 

rekisteröinnit jälleen käyntiin. Kesäkuun 1. päivänä 1918 havainnot olivat jälleen 

toiminnassa kaikessa laajuudessaan noin kolmen kuukauden tauon12 jälkeen.  

 Keräsen suunnitelmiin ei kuulunut jäädä observatorioon muuta kuin siksi 

aikaa kunnes tilalle saataisiin uusi johtaja. Keränen oli hakeutumassa muihin 

tehtäviin, koska observatorio ei tarjonnut riittäviä taloudellisia mahdollisuuksia 

viisihenkisen perheen elatukseen. Uudeksi johtajaksi saatiin Helsingistä matematiikan 

ja fysiikan maisteri Elias Levanto (1890–1965) ja assistentiksi hänen puolisonsa FM 

Hanna Levanto (1892–1979).  

 Sisällissodan aikana Levanto oli palvellut sotamiehenä Helsingin 

Jääkäriprikaatissa ja osallistui Helsingin valloitukseen huhtikuussa 1918. Sodan 

jälkeen Levanto oli Suomenlinnassa punavankileirin vartijana. 

 Observatorion vahtimestari Kyösti Gummerus palasi sotaretkeltä entiseen 

työhönsä. Vielä ennen sotaa Keränen oli kehunut Melanderille, että Gummeruksesta 

saadaan hyvä ja taitava assistentti observatorioaineistojen käsittelyyn. Hänelle 

myönnettiin palkankorotuskin. Nyt tilanne oli muuttunut. Keränen kirjoittaa 

heinäkuussa 1918 Melanderille Helsinkiin: "Katsoimme Levannon kanssa 

paraimmaksi, että lähetän Gummerukselle irtisanomiskirjeen observatorion 

palveluksesta ensi syyskuun alusta. Hänen menettelynsä Lindfors-vainajaa ja samalla 
                                                
12 Toinen pitkä katkos Sodankylän geofysiikan observatorion rekisteröinneissä tapahtui Lapin sodan 
aikana 1944, jolloin saksalaiset sotajoukot hävittivät observatorion täydellisesti. Observatorio 
rakennettiin uudestaan siten, että normaalit havainnot voitiin käynnistää jälleen vuoden 1946 alussa 
vähän yli vuoden kestäneen tauon jälkeen (Nevanlinna, 2014). 
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observatoriota kohtaan on ollut sellaista, ettei voitu ajatella hänen pysyttämistään 

observatorion palveluksessa" (Nevanlinna, 2014). Oliko Gummerus arvostellut muille 

Lindforsin innokasta sotaan lähtöä tai mikä oli syynä hänen irtisanomiseensa, siitä ei 

ole tietoa.  

 Gustaf Melander Lindforsin esimiehenä, Jaakko Keränen ja Elias Levanto 

olivat monin tavoin ilmaisseet tukensa ja hyväksyntänsä Lindforsin sotaan lähtöön 

kuten alla olevista dokumenteista käy ilmi. Keränen kirjoitti: "Lindfors päätti, pitkän 

sisäisen kamppailun jälkeen ja korkeimpana velvollisuutenaan lähteä taisteluihin 

isänmaan vapauttamiseksi Idän barbariasta. Tampereen taisteluissa hän sai 

sankarikuoleman".  

 Melander: "Suomella on ollut Wilhelm von Schwerin13, sillä on ollut Sven 

Dufva. Heikki Lindfors, nuori isänmaansa puolesta ilomielin kaatunut tiedemies, 

ansaitsee varmaan samanarvoisen paikan vapaussotaamme historiaa kirjoitettaessa".  

 Levanto: " Kun isänmaa kutsui poikiaan, näyttivät maisteri Lindforsista kaikki 

muut tehtävät ja kaikkinainen muu kutsumus toistaiseksi mitättömältä. Kunnioitettuna 

säilyköön sellaisen miehen muisto!" 

 Nuori Voima -lehden toimittaja: "Joukkojen mukana hän eteni etelään päin, 

mutta kaatui Tampereen taistelussa. Hän oli oikea Nuoren Voiman mies, pirteä, 

työtarmoinen, lahjakas, lämminsydäminen ja kuolemaan asti uhrautuvainen." 

 

 Jos Heikki Lindfors olisi selviytynyt hengissä sotaretkeltään niin tuskin häntä 

olisi erotettu, vaikka johtaja lähtikin omin päin sotimaan jättäen observatorion 

tyhjilleen. Puoli vuotta kestäneen johtajakauden aikana Lindfors oli omaksunut 

observatoriotehtävät kaikessa laajuudessaan, ja hänen lahjakkuuttaan arvostettiin. Hän 

oli myös jatkanut observatorion edellisen johtajan Jaakko Keräsen aloittamia 

tieteellisiä lumimittauksia ja osoittautunut taitavaksi siinäkin kuten Keräsen 

kertomuksesta käy ilmi (Nevanlinna, 2014). Ehkä Lindforsia olisi sodan jälkeen 

moitittu ankarasti siitä, että observatoriohavaintojen jatkuvuus on ensiarvoisen tärkeää 

eikä niitä sovi jättää hetken oikuista, mutta tällainen omavaltaisuus olisi pistetty 

kokemattomuuden tiliin. Toisaalta kommunikointi Helsinkiin esimiehilleen oli lähes 

mahdotonta, koska kaikki pääkaupungin viestikanavat olivat punaisten kontrollissa, 

                                                
13 Wilhelm von Schwerin oli ruotsalainen kreivi ja sotilas, joka haavoittui kuolettavasti Suomen 
sodassa Oravaisten taistelussa vuonna 1808 ollessaan vain 15-vuotias. Ruotsissa sankariksi kohotettu 
von Schwerin on tullut tunnetuksi varsinkin J. L. Runebergin runoteoksesta Vänrikki Stoolin tarinat. 
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joten Lindfors joutui toimimaan ratkaisuissa täysin omalla vastuullaan. Mahdollisia 

syytöksiä omavaltaisuudesta hän olisi puolustautunut sanomalla, kuten Lindfors 

päiväkirjassaan on kertonut, että Hallituksen käsky oli käynyt ja kaikki asekuntoiset 

nuoret miehet oli kutsuttu aseisiin. 
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Liite 1. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Gustaf Melander: Muistopuhe Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikokouksessa 

25.5.1918. (Aamulehti 28.7.1918). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Taustaa: Toukokuun lopulla 1918, kun sisällissodan taistelut olivat jo ohitse, 

Suomalainen Tiedeakatemia piti vuosikokouksensa Helsingissä.  Kokouksessa Gustaf 

Melander piti muistopuheen Heikki Lindforsista ja kertoi hänen viimeisistä 

vaiheistaan Sodankylästä Tampereen taisteluihin. Lindfors piti sotaretkellään 

päiväkirjaa, joka on ollut Melanderin käytössä muistopuhetta varten. Tampereella 

ilmestyvä Aamulehti julkaisi heinäkuussa 1918 Lindforsin muistotilaisuudesta laajan 

kaksipalstaisen  artikkelin, jonka olen tähän kopioinut. Melander ei sanallakaan moiti 

eikä arvostele  Lindforsia siitä, että tämä lähti sotaan ilman mitään sopimusta 

Tiedeakatemian kanssa. Kirjoituksesta välittyy oikeastaan ihailu ja kunnioitus 

surmansa saanutta kohtaan. 

 Päiväkirjassaan Lindfors puolustelee tekoaan lähteä sotaan observatoriosta ja 

keskeyttää kaikki havainnot. Hän vetoaa hallituksen antamaan käskyyn yleisestä 

asevelvollisuudesta helmikuussa 1918. Lindfors kirjoittaa, että joka tapauksessa olisi 

tullut käsky kutsuntoihin ennemmin tai myöhemmin. 

 Lindfors siteeraa runoja Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista ja hakee ikään 

kuin innoitusta sotaan lähtöön ja taisteluihin samaistumalla Runebergin luomiin 

uhrivalmiisiin sankarihahmoihin, sodan hurmaan ja turmaan. Lindfors on kuin 

lähdössä jollekin partiopoikien reippaalle eräretkelle, vaikka kirjoittaakin, että on 

nähnyt myös sodan raadollisen puolen: C'est la guerre. Tällainen tietynlainen 

isänmaalliseksi koettu hurmahenkisyys oli varmaan melko yleistä. Sisällissodan 

nuorimmat sotilaat eivät olleet koskaan kokeneet tai nähneet sodan todellista 

julmuutta ja raakuutta. Suomen alueellahan ei ollut suurimittaista sotaa sitten 

Vänrikki Stoolin Suomen sodan 1808–1809. Sodan romantisoitu sankarimyyttinen 

malli otettiin Runebergin runoelmasta, todellisuus vuonna 1918 oli aivan jotain 

muuta. Runeberg etäännytti lukijan mielestä sodan julmuudet: haavoista vuotanut veri 

oli runollisesti hurmetta, kuolemanpelon voitti isänmaallisuus ja henkensä 

menettäminen taisteluissa oli parasta mitä nuori mies saattoi tehdä isänmaalleen ja 

heimolleen. Runebergin Stoolin tarinat esiintyvät myös Väinö Linnan sotaromaanissa 
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"Tuntematon sotilas". Erityisesti sotamies Vanhala siteeraa kansakoulussa oppimiaan 

Vänrikin säkeitä, mutta aivan päinvastaisessa hengessä kuin Lindfors. Vanhalan 

ironiset lainaukset Vänrikki Stoolin tarinoista korostavat sodan raadollisuutta 

vastakohtana koulussa opitulle runebergiläiselle ideaalille, tosin huumorilla 

höystettynä. 

 Stoolin tarinat oli eräs aikakauden suosituimmista kirjoista. Sitä käytettiin 

kouluissa ulkolukumateriaalina aina 1950-luvulle saakka. Kirja oli aatteelliselta ja 

poliittiselta merkitykseltään vaikutusvaltaisin suomalainen kirjallinen teos. Sen 

yhteiskunnallinen käyttö loi teokselle ajan kuluessa poliittista painolastia. 

Myöhemmin se on usein yhdistetty lähinnä konservatiiviseen kansallisuus- ja 

sotaintoiluun. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Gustaf Melander 25.5.1918: 

 

Raskaana painavat kansaamme ne aineelliset tappiot, jota edellinen surun aika on 

tuottanut, mutta korvaamattomat ovat ne henkiset voimat, jotka sota on 

isänmaaltamme riistänyt. 

 Suomalainen Tiedeakatemia on sisäisessä sodassamme menettänyt sen asialle 

henkensä pyhittäneen nuorukaisen filosofiankandidaatti Heikki Lindforsin. 

 Heikki Lindfors suoritti loistavan ylioppilastutkinnon (37 ääntä) keväällä 1913 

oltuaan koko kouluaikansa luokkansa primus Tampereen suomalaisessa 

reaalilyseossa. Toukokuun 21 p. 1916 hän tuli filosofiankandidaatiksi arvosanalla 

laudatur matematiikassa, fysiikassa ja tähtitieteessä. Aluksi Lindfors aikoi opettajaksi, 

mutta ennen pitkää tiede voitti hänet puolelleen, ja hän tuli ensin Meteorologisen 

keskuslaitoksen magneetikon apulaiseksi ja sittemmin keväällä 1917 Suomalaisen 

Tiedeakatemian Sodankylään perustaman magneettisen observatorion Tähtelän 

johtajaksi. 

 Heikki Lindfors oli siten päättänyt uhrata elämänsä tieteen palvelukseen, 

mutta niin ei kuitenkaan saanut tapahtua. 

 Kun talvella syttyi vapaussota, oli Lindforsin syntymäkaupunki, Tampere, 

mitä suurimmassa vaarassa. Isänmaanrakkaus ja toivo, että voisi olla osallisena 

pelastamassa paikkaa, jossa oli viettänyt lapsuutensa onnelliset päivät, rupesi pian 

kytemään nuoren tiedemiehen rinnassa ja sai aikaan ristiriidan, jota vainaja 

matkallaan Sodankylästä Rovaniemelle 27 p. helmikuuta 1918 kirjoitetussa 
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kirjeessään sattuvasti kuvaa seuraavilla sanoilla: "Urhoollisuuteni on pettänyt; en ole 

enää "mies paikallaan", vaan aion juuri vaihtaa "rintamaa" ja kompassineulan 

asemasta käydä kiinni johonkin tukevampaan. Koetan, jos mahdollista, vielä ehtiä 

mukaan vallottamaan synnyinseutuani. Mikään pakko ei ole minua tähän ajanut. --- 

"Tähtelä" jäi luotettavan vartijan huostaan. Tiedeakatemia voinee vaatia minut tilille 

teostani; silloin vastaan, että pysähdys kuitenkin oli tuleva, koska Senaatti on 

päättänyt kutsua kaikki aseisiin. Tämä ennakkotieto se sai minut lähtemään 

liikkeelle." 

 Huoli äidin ja veljen kohtalosta antoi uutta yllykettä, kuten näkyy seuraavista 

sanoista: "Kiitos myös lohduttavista tiedoista. Ne taas herättivät toivon, että omaiseni 

ehkä sittenkin yhä ovat elossa ja terveinä.  Pienet ovat mahdollisuudet saada tietoa 

heistä, ennen kuin olemme vallanneet Helsingin." 

 Sielunsa tilaa Lindfors kuvaa seuraavin pontevin sanoin: "Niin, haluni 

vapaussotaan on ollut polttava, ja nyt on jännitys lauennut. Olen oikein iloinen ja 

tyytyväinen, kun taas pitkästä aikaa olen sovussa itseni kanssa. Tämä onkin tärkein 

tulos; tuottamaani hyötyä en voine suureksi arvostella. Yhtä miestä ei sodassa 

kaivata, ja lisäksi tällä kertaa ei ratkaisu riipu Mannerheimin aseiden menestyksestä, 

sen on jo predestinoinut yleiseurooppalainen poliittinen asema14; voitto on varma, 

meidän puolellamme on kaikki mahti, vihollisillamme ei mitään. Mutta saada olla 

mukana nyt, kun sortajan tilinteon päivä on tullut, se etu on henkeä arvokkaampi." 

 Rovaniemeltä Lindfors kirjoittaa m.m.: "Olen hyvässä kunnossa saapunut 

tänne oltuani matkalla 74 tuntia. Keli oli huononlainen, mutta sisulla sitä mentiin - 

täällä harjoituksissa olen ilokseni tullut huomaamaan, että fyysillisesti hyvin kykenen 

kilpailemaan ruumiillisen työn tekijäin kanssa voimassa ja kestävyydessä. Kohtelu on 

kaikkialla mitä parhain ja näyttää yhä paranevan etelään päin; kansa on ottanut kuin 

omaksi pojakseen heti, kun valkoisen nauhan käsivarteeni kiinnitin." 

 Kerrottuaan ruoan runsaudesta jatkoi vainaja: "Onhan se hyväkin, sillä siten 

pysyy yllä "hurtti humööri". Vaikkei se innostus juuri toiselta puolen ole polttoaineen 

puutteessa; tosin se ei liekehdi korkealle kuten juhlapuheissa, mutta sen sijaan 

lämmittää." --- "Nykyistä mielialaamme kuvaavat sattuvimmin N:o 15 Stoltin viime 

                                                
14 Lindfors viittaa tässä siihen seikkaan, että valkoinen Suomi senaatin puheenjohtajan P. E. 
Svinhufvudin johdolla oli loppuvuodesta 1917 pyytänyt Saksan sotajoukkoja apuun turvaamaan 
Suomen itsenäisyyttä. Suomen itsenäisyys oli Saksan häviöön saakka marraskuussa 1918 täysin 
alistettu Saksan kaupankäynnin ja sotavoimien tarpeisiin. 
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säkeet: "Ja jos hyvän, jos pahan päivän saan, kera kestää sankarien, olen valmis 

taistohon, kuolemaan, sois Herra jo huomenna sen!"15 

 "Apropos, Stoolin tarinat! Täällä se kaikki uusiintuu: meillä on tietenkin Lotta 

Svärd, joka valistuneemman ajan vuoksi jakelee vain kahvia; eipä puutu Sven 

Dufvakaan. --- 

 "Muuten kuri on ihanteellinen: pohjalainen parannettu painos preussiläistä; 

se nim. ottaa tarpeen mukaan huomioon vapaudenrakkauden, silti tinkimättä mitään 

oleellista ankaruudessa." 

 Maaliskuun 11 p. Lindfors kirjoitti: "Nyt ehkä pääsemme tappeluun. Tykkien 

jyske säestää kirjoitustani. Kotikaupunkia kohti mennään." 

 Vainajan viimeisestä kirjeestä, joka on päivätty Toimivassa armeijassa 

13.3.18, pyydän vielä saada lisätä seuraavat otteet: "Nyt ollaan jo näin pitkällä! 

Seurasin Rovaniemen "sissejä" Seinäjoelle ja sieltä tuli matka Vöyrin sotakouluun 

äkseerausoppiin. Toiveet mukaan pääsystä eivät olleet suuret. Lupailtiinpa vielä 

palauttaa kotipaikoille opettamaan nostoväelle täyskäännöstä vasempaan - päin! Oli 

sentään vihjailtu, että meistä myöhemmin aiottiin muodostaa Cromwellin16 

"rautakylkiä", joiden tuli jääkärien johdolla uusia armeijan henki ja järjestys -  

nykyinen staabimmehan on käynyt ryssäläisen koulun!17 Meillä ei saa edes 

täyskäännöstä tehdä ryssien tavoin, reklementti on Saksasta. Meidän tehtäväksemme 

tulisi sitten ratkaiseva isku etelässä18." 

 Teimme siis täyskäännöksiä ja lihotimme itseämme kaurapuurolla, kun äkkiä, 

kolme päivää viivyttyämme paikalla 

 

 Miehestä käy mieheen sana riemuinen, 
                                                

15 Nykyisin käytössä olevan Paavo Cajanderin (1846–1913) suomennoksen mukaan säkeet 
kuuluvat näin:  
" Ja jos murheess', onnessa olla saan 
mies joukossa sankarien, 
sotahan olen valmis ja kuolemaan; 
sois herra jo huomenna sen!" 

 
16 Oliver Cromwell (1599–1658) oli Englannin sisällissodan voittaja ja sotilasdiktaattori 1653–1658. 
Cromwellin haarniskoiduista ratsusotilaista käytettiin nimitystä "ironside", rautakyljet. 
17 Suojeluskunnissa oltiin aluksi tyytymättömiä siihen, että armeijan ylin johto oli miehitetty Venäjän 
keisarikunnassa ansioituneilla sotilailla ja Saksassa koulutetut jääkärit kokivat tulleensa syrjityksi 
korkeimmista sotilasviroista. Miehistö suhtautui Mannerheimiin aluksi suurella epäluulolla. Pystyykö 
tuo "ryssänkenraali" johtamaan suomalaisia joukkoja?, kysyttiin yleisesti (Lappalainen, 1977). 
18 Jääkärien toiveena oli ollut, että heidät pidettäisiin yhtenäisenä iskujoukkona, mutta Mannerheim 
ylipäällikkönä määräsi jääkärit hajotettavaksi eri joukko-osastoihin kouluttajiksi ja ryhmäpäälliköiksi. 
Näin sitten tehtiinkin. 
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 aamull´ olkaa valmiit lähtöön jällehen. 

 Kaikki kuntoon illan kuluessa! 

 Reippaast´etelähän aamun koittaessa19! 

 

Niin sitä mentiin, ei sanottu minne. Hämeen rintamalle sitten tultiin uhattuun 

paikkaan, josta tykkien jyske ja kuularuiskun räiske soi vastaan tervehtien." 

 "Suotuisa sattumus on siirtänyt minut sellaiseen paikkaan, että ilokseni sain 

edetä ensimmäisenä marssijonossa tarvitsematta maksaa satalappusta tästä 

kunniapaikasta." 

 "Eturivin paikka on hauska siitäkin, että aina pääsee mukaan, kun kysytään 

halukkaita vapaaehtoisia johonkin seikkailuun. --- Hermoja se leikki kehittää, samoin 

öinen vartiopalvelus, joka on aika mukavaa; pakkanen kyllä on, mutta Lappiin 

verraten sentään on aina n.s. "sievä ilma". Etuasemilla on ruoka ja uni niin ja näin, 

kumpaakin saa nauttia ase kädessä silloin tällöin joutohetkinä säännöttöminä 

aikoina; ruoan saa itse laittaa kaikenlaisista aineista, mitä käsiin joutuu. Riisuutua ei 

saa. Mutta hauskaa se elämä on, ainakin toistaiseksi." 

 Kuvattuaan ympäröivää sodan kauhua Lindfors jatkoi samassa kirjeessä: 

"Niin, näkee sitä paljon ikävääkin, mutta C'est la guerre!" 

 "Nyt odotamme määräyksiä joka hetki; kunpa saisimme luvan edetä, tutut 

seudut ovat parin tunnin matkan päässä." 

 Heikki Lindfors pääsi näille kaihoamilleen seuduille, mutta hän näki silloin 

viimeisen  kerran lapsuutensa rakkaat seudut. Tampereen valloituksessa hän kaatui 28 

p. maaliskuuta 1918 Lapinniemen luona kahden luodin lävistämänä. 

 Sitten oli hiljaisesta, kainosta, runsaslahjaisesta nuoresta tiedemiehestä 

muutaman viikon kuluessa tullut urhoollinen isänmaansa puolesta henkensä uhraava 

aliupseeri. 

 Suomella on ollut Wilhelm von Schwerin, sillä on ollut Sven Dufva. Heikki 

Lindfors, nuori isänmaansa puolesta ilomielin kaatunut tiedemies, ansaitsee varmaan 

samanarvoisen paikan vapaussotaamme historiaa kirjoitettaessa. 

 

  

                                                
19 Säkeistö on runosta "Döbeln Juuttaalla" ("Vänrikki Stoolin tarinat"). 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Liite 2.   
 
Observatorion johtajan Elias Levannon kirjoitus vuoden 1918 tapahtumista observatorion 
vuosikertomuksessa. Levanto toimi Sodankylän magneettisen observatorion johtajana vuoteen 1920 
saakka. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Lindforsin jälkeen observatorion uudeksi johtajaksi nimitettiin fil. maist. Elias 

Levanto (1890–1965) 1.7.1918. Hän kirjoitti observatorion vuosikertomukseen 

vuonna 1919 (Nevanlinna, 2018): "Kohtalokas vuosi 1918 muodostui kohtalokkaaksi 

myöskin Sodankylän Magneettisen Observatorion toiminnalle. Se muodostui 

kohtalokkaaksi ennen kaikkea sen kautta, että observatorion v. t. johtaja, fil. kand. 

Heikki Lindfors, joka vielä vuoden alussa ohjasi toimintaa, tunsi velvollisuutensa 

isänmaata kohtaan vaativan hänetkin rientämään niiden eturintamaan, jotka ase 

kädessä ja kaikkensa alttiiksi pannen olivat ryhtyneet luomaan vierasta ja vieraisiin 

yhtyneitten petturien hirmuvaltaa pois hartioiltaan. Maisteri Lindforsin lähtö 

keskeytti observatorion tieteellisen toiminnan n. kolmeksi kuukaudeksi ja hänen 

kaatumisensa Tampereen edustalla maaliskuun 28. päivänä pakotti, monivuotisen ja 

ansiokkaan varsinaisen johtajan, fil. maisteri J. Keräsen siirryttyä toiselle toiminta-

alalle, uskomaan observatorion johdon allekirjoittaneelle, kokonaan uudelle miehelle 

Suomessa suoritetun magneettisen tutkimustyön alalla. Maisteri Lindforsin aikainen 

kuolema merkinnee muuten menetystä ei ainoastaan Sodankylän Magneettiselle 

Observatoriolle, jonka johdossa hän maisteri Keräsen jälkeen epäilemättä olisi 

toiminut mitä suurimmalla menestyksellä, vaan samalla myöskin koko Suomen 

tieteelle. Sillä hänellä oli harvinaiseen kyvykkäisyyteen yhtyneenä myöskin 

harvinainen rakkaus tutkimusta kohtaan, sekä melkein verraton omantunnon tarkkuus 

tehtävien suorittamisessa. Mutta, kun isänmaa kutsui poikiaan, näyttivät maisteri 

Lindforsista kaikki muut tehtävät ja kaikkinainen muu kutsumus toistaiseksi 

mitättömältä. ”Observatorion toiminta lopetetaan johtajan sotaan lähdön vuoksi, ja 

aloitetaan jälleen, kun voitto on saatu”, on hän lähtöpäivänsä aamuna kirjoittanut 

”Vaihteluhuoneen” päiväkirjaan. Kunnioitettuna säilyköön sellaisen miehen muisto! 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Liite 3.   

Heikki Lindforsin kirjoitus revontulista Nuori Voima -lehdessä20.  

 Artikkelissa kuvaillaan ensin revontulivalon vaihtelua rauhallisesta tilanteesta 

voimakkaaseen myrskyyn saakka. Esitys on vauhdikas ja kielellisesti taitava. 

Kirjoitus kuvaa hyvin revontulien vaihtelevia muotoja ja värejä myrskyn aikana. 

Lindfors kertoo myös revontulien fysikaalisista syistä aikansa tietämyksen mukaan 

Birkelandin teorioiden perusteella. Auringonpilkut ja niistä sinkoutuvat 

elektronisuihkut kuuluvat selitysmalliin. Itse revontulivalon synty jää selittämättä, kun 

ei sitä yli 100 vuotta sitten vielä tieteellisesti tunnettu. Loppuosa Lindforsin 

kirjoituksesta menee vahvasti spekulaatioiden puolelle, kun revontulien  ja 

auringonpilkkujen 11-vuotinen esiintymisrytmi ja mm. rikollisuuden vaihtelut 

kytketään toisiinsa, vaikkakin tällaisia syy-yhteyksiä haettiin monissa muissakin 

aikalaiskirjoituksissa. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Lapin taikavalot 
 

[Kirjoittanut fil. kand. Heikki Lindfors Nuori Voima -lehteen Sodankylässä 24.1.1918. Kirjoitus on 

myös julkaistu E. A. Saarimaan toimittamassa oppikoulujen lukukirjassa II (WSOY, 1959)] 

 

Usein kuulee valitettavan, ja syystäkin että äiti luonto on kovin puolueellisesti 

kohdellut lapsiaan lahjottaessaan etelän kuumille seuduille niin runsain käsin 

kaikenlaista kauneutta ja rehevyyttä, kuten suurenmoisen kasvi- ja eläinmaailman, 

joka ainaisen kesän helmassa elellen tarjoo mitä upeimpia nähtävyyksiä, kun sitä 

vastoin me napamaiden asukkaat olemme siinä suhteessa saaneet tyytyä paljon 

vähempään. Lyhyt on suvemme, yksitoikkoinen ja karu polkemamme maankamara. 

Mutta jotain on sentään perimmäiselle pohjolallekin suotu, jotain sellaista 

vieraidenkin ihmetystä ja ihailua herättävää, mistä etelämaat eivät saa ylpeillä. 

                                                
20 Nuori Voima -lehti perustettiin nuorten kirjalliseksi foorumiksi vuonna 1908. Lehti ilmestyy 
edelleenkin. 1920- ja 1930-luvuilla lehti oli erittäin suosittu ja tunnettu. Sinne kirjoittivat mm. Mika 
Waltari, Olavi Paavolainen ja Saima Harmaja. Nykypäivänä lehti on filosofinen kirjallisuuslehti, joka 
paneutuu sekä kirjallisuuden, filosofian että yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 
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Köyhän maallisen luonnon korvaukseksi on se saanut loistavat taivaan tulet: sydänyön 

auringon ja - revontulet. 

 Niin, viimemainituista haluaisin nyt teille hieman kertoa, koska pidän siinä 

itseäni asiantuntijana, - olen näet viettänyt jo puolisen vuotta täällä uuden 

tasavaltamme ainoassa siirtomaassa, Lapin raukoilla rajoilla, Sodankylän 

magneettisessa observatoriossa. Paitsi että ilmiö täällä on yleinen ja esiintyy kaikessa 

komeudessaan, olen tullut sitä kuluvana talvena jo virkanikin puolesta tarkanneeksi.. 

Peräpohjolan pojille lienee pohjanpalo melko hyvä tuttu; itse Etelä-Suomessa 

syntyneenä olin aikaisemmin tällä nimellä kuullut kunnioitettavan vain jonkinlaista 

epämääräistä, pohjoisella taivaanrannalla esiintyvää hohdetta, jota yhtä hyvin olisi 

voinut luulla päivänkajastukseksi. Saavuin sitten tänne viime kesäkuun21 alussa, 

jolloin napaseudun aurinko alkaa yöt läpeensä paistaa. Ensi kerran se laski hetkeksi 

vasta heinäkuun puolivälissä. Tällaisessa valkeudessa ei tietenkään koskaan näy kuuta 

eikä tähtiä, vielä vähemmän muita taivaallisia tapahtumia. Niin ollen jouduin 

tekemään tuttavuutta revontulten kanssa vasta syksyllä. 

 Oli kaunis syyskuun päivä, siihen aikaan, jolloin Lapissa ohra tuleentuu ja 

heinänteko päätetään. Hämärtyvät illat ja kolea pohjantuuli jo ennustelivat talven 

tuloa, saman kuun lopussa satoikin maahan ensi lumen, ja 10-asteinen pakkanen veti 

joen lahdet riitteeseen. Mutta vielä nautimme kesän viimeistä suloa. Toverini22 teki 

kankaalla olevassa teltassa eräitä magneettisia mittauksia; itse olin ottanut toimekseni 

auringon avulla määrittää, miten kellomme kävivät. Ryhdyin työhön ja suuntasin 

kaukoputken kohti auringon kirkasta kehrää. Mutta ihmeekseni ei se tällä kertaa 

ollutkaan oikein kirkas, näyttipä kuin se olisi saanut teerenpisamia kultaisiin 

kasvoihinsa! Turhaan hieroin putken laseja nenäliinallani; täplät olivat ennallaan ja 

liikkuivat auringon mukana23. Ne olivat siis todellisia auringonpilkkuja, joista olin 

lukenut, mutta joita harvoin ennen olin nähnyt. Samassa tuli toverinikin teltasta 

ilmoittaen, etteivät mittaukset tänään lainkaan luonnistuneet; kompassit olivat aivan 

hulluina24. Kiiruhdin konehuoneelle, jossa herkät itsepiirtävät magnetografimme 

sijaitsivat, tutkimaan asian laitaa. Siellä vallitsi suuri levottomuus, neulat heilahtelivat 

milloin minnekin päin, hyppivät ja tanssivat ylös, alas; oli kuten tiedemiehet sanovat, 
                                                
21 Vuonna 1917 
22 Kyseessä lienee observatorion väistyvä johtaja Jaakko Keränen, joka muutti perheensä kanssa 
Ouluun syyskuun lopulla ja sieltä Helsinkiin. 
23 Vuosi 1917 oli auringonpilkkujen 11-vuotisen esiintymisien maksimivuosi. 
24 Sodankylän magneettisten rekisteröintien mukaan syyskuussa 1917 oli useita magneettisia myrskyjä. 
Voimakkain niistä oli 5.9. 
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magneettinen "myrsky". Mutta ulkona oli kaunista ja tyyntä, tuskin tuulenhenkäystä. 

Ei mikään ilmaisuus tavallisuudesta poikkeavaa, vain aurinko ja kompassi osoittivat, 

että jotain erikoista oli tekeillä. Toverini lähti laskutöihin kansliaan, ja minä menin 

jatkamaan keskeytynyttä mittaustani. Auringonpilkut näkyivät yhä, ne vain olivat 

väliaikana auringon pyöriessä hieman siirrähtäneet laidalta keskustaa kohden. 

 Niin tuli ehtoo ja hämärä. Istuessamme illallispödyssä tultiin äkkiä kertomaan, 

että taivas on tulessa! Riensimme ulos. Taivas oli yhä kuulaan kirkas, puhtaassa 

tunturi-ilmassa tuikkivat tähdet loistavampina kuin koskaan etelässä tähän aikaan. 

Mutta muutakin valoa näkyi siellä: leveitä, hehkuvia vöitä, ei vain pohjoisella 

taivaanrannalla, vaan etelässäkin ja ylt'ympäri pimenevää avaruutta. Valon väri oli 

kellahtavaa, usein vihreään vivahtavaa, mutta helposti muuttui se punaiseksi, jopa 

purppuraksikin. Kirkkaudestaan huolimatta olivat vyöt rajoiltaan epämääräisiä, 

harsontapaisia, usvamaisia. Heiketessään ne muistuttivat linnunradan valoa, ja aina 

näkyivät tähdet esteettä tällaisen peitteen läpi. Oikullisempaa ilmiötä on vaikea 

ajatella: valovirta syntyy äkkiä millä suunnalla tahansa, kulkeutuu paikasta paikkaan; 

vyöt ajat toisiaan takaa, yhtyvät, jakautuvat jälleen, välkähtävät ja sammuvat. Usein 

saattaa hohtava verho pysytellä hievahtamatta minuuttikausia paikallaan, heti sen 

jälkeen kiitääkseen pitkin taivaankantta kuin aaltoparvi, jota vihurinpuuska järven 

selällä ajelee; se heikentyy, vahvistuu, vaihtaa väriä, seisahtuu lopulta pystyasentoon 

muodostaen ikään kuin riippuvan mutkikkaan esiripun, jonka poimut hiljalleen 

huojuvat ja aaltoilevat kuin ruispellon korret, joita kesäinen tuulenhenkäys 

koskettelee. Äkkiä loiste kasvaa, näytelmä lähestyy loppukohtaansa: liehuvat vyöt eri 

tahoilla keräytyvät yhteen miltei keskitaivaalle, hiukan laesta etelään n. s. 

magneettiseen zenitiin25. Tähän muodostuu sitten "kruunu", komein revontulien 

vaihtelevista muodoista. Sen keskeltä näkyy tumma, pimeä taivas, aukko muistuttaa 

pilven repeämää, ympäri kiertyy laaja, monivärinen, vaihteleva kehys. Tämä on 

alituisessa liikkeessä, huojuu sinne tänne, joskus pyörii kuin ilotulitusaurinko, jonka 

se tietenkin juhlallisuudessa monin verroin voittaa. Kehyksestä sinkoilee säteitä joka 

suuntaan miltei taivaanrantaan asti, sitten jälleen lyheten ja lopulta imeytyen takaisin 

renkaaseen. On kuin mahtava ameba oikoisi valejalkojaan tai jättiläismäinen 

hämähäkki yrittäisi kietoa koko maailmaa hohtavaan verkkoonsa.  ... Mutta 

loistokohta on pian ohi, kehä murtuu ja vyöt taas hajoavat kukin suunnalleen, 
                                                
25 Kirjoittajan lisäys: Magneettinen zeniti (zeniitti) on se taivaankannen piste, johon painopisteestään 
tuetun vapaasti liikkuvan kompassineulan eteläpää osoittaa. 
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heiketäkseen ja sammuakseen lopulta. Sama näytelmä voi sentään uudistua toistekin 

saman iltana, mutta jälkeen puolenyön on jo tavallisesti paras osa ohi; jäljelle jää vain 

sinne tänne epämääräistä linnunrataa muistuttavaa "revontuliusvaa", merkkinä siitä, 

että koko komeus jo alkaa poistua muille maille. - Paikkakunnan asukkaat eivät siihen 

paljoa huomiota kiinnitä, se on niin tavallista. Mutta ensikertalaiseen on sillä 

merkillinen tenho; valvoin myöhään yöhön seuraten tuon suurenmoisen ilotulituksen 

vaiheita. Oli kuin taivaalla olisi näkynyt kajastus siitä maailmanpalosta, joka nyt 

etelän mailla raivoaa ja josta ainoana maininkina tänne saapuu sanomalehtien 

mieltäjärkyttävät uutiset. 

 Kuta pimeämpi tulee, sitä paremmin pohjanpalo leimuaa, ylimmilleen sen 

loisto kohoo sydäntalven tuimina pakkasöinä. Usein sain sitä ihailla istuessani 

yövartijana tieteellisissä mittauksissa. Taivas oli silloin tähtikirkas ja tumman 

kuulakas, pakkanen oikein siperialainen, lähes -50°. Etelässä asuneen mielestä luku 

kyllä on hirveä, mutta kokemuksestani voin vakuuttaa, ettei se niin kylmältä tunnu 

kuin luulisi - on näet aivan tyyntä ja kuivaa. Hengitys vain kiehtoo pilvenä ympärillä 

kuin höyryveturilla, ja kaikki peittyy kuuraan, yksin silmäripsetkin tahtovat jäätyä 

toisiinsa kiinni. Mutta epämiellyttäväksi sitä ei voi sanoa - jos vain on lappalaiseen 

tapaan pukeutunut. 

 Tähän aikaan alkaa heti puolestapäivin uudelleen hämärtää - aamu ja ilta 

lyövät kättä toisilleen. Siksi voi usein jo päivällisaikaan taivaanrannalla pohjoisessa 

nähdä heikkoa hohdetta kuin päivän sarastaessa, loisto vahvistuu ja pian esiintyy 

Otavan alla suuri sateenkaaren tapainen  valoilmiö, vain leveämpi ja harvavärisempi. 

Alhaalla se loppuu jokseenkin jyrkästi, missä tumma taivas tähtineen muodostaa sille 

selvän vastakohdan, ylöspäin se heikkenee ja häipyy  vähitellen, rajaa on vaikea 

vetää. Se seisoo paikallaan hiljaa, majesteetillisen liikkumattomana tunnin, toista.  

Vasta sitten alkaa kehitys, siitä sinkoo pitkiä, kapeita "soihtuja" ylös keskitaivaalle 

kuin tähdenlentoja. Joskus vielä kaaren toinen pää irrottuu taivaanrannasta, huojuu 

epämääräisenä, erottautuu ja,  ja lähtee vyönä avaruuteen harhailemaan. - 

Aavemaiselta näyttää koko seutu tässä valossa, joka melkein voittaa kuun ensi 

neljänneksessä. Juhlallisina seisovat satavuotiset hongat ja niiden oksille alituisessa 

pakkasessa keräytynyt kuura muodostaa mitä erilaisimpia näkyjä, joita ainaisen 

hämärän herkistyttämä mielikuvitus pyrkii jos joksikin kuvittelemaan. Eipä kumma, 

että Lappi jo vanhastaan on ollut taikamaan maineessa! Mutta elotonta on kaikki. 

Vain pakkanen joskus kankaalla paukahtaa kuin pyssy, mutta se ei häiritse erämaan 
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rauhaa, siellä ei liiku ainoatakaan ihmistä, kontio yksin kiskoo pitkää untaan hongan 

juurella, jonka oksilla nälkäinen ahma vaanii Lapin pojan poroa. ... 

 Usein vasta aamupuoleen häipyy revontulikaaren loiste, ja kun aurinko  

puolipäivän hetkellä kurkistaa taivaanrannalta puiden lomitse etelään hakattua linjaa26 

myöten, valaisee se pohjoisessa omituista harsopilvimuodostelmaa, joka 

huomattavasti mukailee yöllistä revontulikaarta. - Aina ei ilmiö esiinny juhlallisena, 

usein se jää vain vaatimattomaksi hohteeksi, jota ei maallikko pohjanpaloksi 

huomaisikaan. Mutta tällainenkin valo on omansa tuntuvasti vähentämään täkäläisen 

miltei keskeytymättömän talven hämäryyttä silloinkin, kun taivas on kokonaan 

pilvessä. Pilkkopimeä ei täällä siten koskaan tule, - vain pari päivää on jolloin aurinko 

ei nouse, - täysikuu ja tähdet suovat osaltaan runsaasti valoa, vallankin ensin mainittu, 

joka talvisydännä kiertää taivasta kuin aurinko kesällä, laskematta. Kun silmä hiukan 

tottuu hämärään, liikkuu yöllä lumihankien hohteessa kuin päivällä ainakin. 

 Mistä aiheutuu sitten pohjanpalo, tämä taivaan ilmiöistä suurenmoisin, jolle 

vain meteori, ukkonen ja sateenkaari voivat majesteellisuudessa vertoja vetää? Syy on 

ilmiön arvoinen, yleismaailmallinen. Kauan turhaan haparoituaan ja esitettyään mitä 

merkillisimpiä teorioja ovat tiedemiehet vihdoinkin päässeet sen luonteen perille. 

Revontulten voima ja useus vaihtelee ja kohoaa suurimmilleen joka 11:s vuosi. Sama 

jakso huomataan auringonpilkkujen esiintymisessä, joiden luku saavuttaa maksiminsa 

aina samaan aikaan kuin revontulet. Selitetään, että auringonpilkkujen ympäristöstä 

sinkoo avaruuteen miltei valon nopeudella pieniä sähköhiukkasia, elektroneja, kuten 

niitä nimitetään. Ne vapautuvat siinä suuressa mullistuksessa, joka on syynä pilkun 

muodostumiseen. Kun pilkku saapuu keskelle auringon pintaa, suuntautuu tuo valtava 

sähkösuihku  maata kohden synnyttäen sähkövirtoja ylemmissä ilmakerroksissa  n. 10 

pnk27 maanpinnan yläpuolella. Maan magneettinen voima kerää ne navoille, joissa 

sitten syntyy revontulia. Sähkövirrat taas häiritsevät maan rauhallista magneettista 

tilaa ja sen osoitinta, kompassia - syntyy magneettinen myrsky. Revontulten eri 

muodot riippuvat siitä suunnasta, missä suihku maata kohtaa; jos purkaus tapahtuu 

suoraan päämme päällä, näemme kruunun, kauempaa se näyttää kaarelta tai verholta, 

                                                
26 Lindfors on tehnyt havaintojaan observatorion niin sanotussa absoluuttihuoneessa, jossa tehdään 
magneettisten kojeiden kalibrointeja. Mainittu metsään hakattu linja vie ns. miirin luokse muutaman 
sadan metrin etäisyydelle. Suunta miirin on sidottu tähtitieteellisillä mittauksilla tarkkoihin 
ilmansuuntiin. Miiri on kivipilari, johon kaukoputkella tähtäämällä saadaan havaintopaikalle tarkka 
suuntatieto (atsimuutti) magneettisen pohjoissuunnan määrityksiä varten. 
27 100 kilometriä 
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ja hyvin kaukaiset ja korkealla sijaitsevat purkaukset lähettävät vain usvamaista 

hohdetta. 

 Lukuun ottamatta meteoreja ja pyrstötähtiä lienee tuskin mikään 

"taivaanmerkki" antanut niin paljon aihetta taikauskoon kuin pohjanpalo, joka harvoin 

ja salaperäisellä tavalla ilmenee ja jälleen äkkiä selittämättömästi katoo. Kenpä ei olisi 

kuullut historioita sotajoukoista, joiden kerrotaan keskenään ilmassa otelleen suurten 

taistelujen edellä ja jälkeen?  Tuliset miekat, ristit y. m. ovat sotia, nälkävuosia, 

vallankumouksia ennustaneet. Tämä kaikki on luultavasti ollut vain revontulten 

leikkiä. Nyt olemme juuri sivuuttaneet niiden maksimikohdan, ne ovat vähenemässä. 

Vielä puoli vuosisataa sitten olisivat varmaankin revontulet saaneet osansa nykyisten 

mullistusten aiheuttajina! Meidän aikamme vetoo tieteeseen ja kysyy: Onko 

revontulilla mitään yhteyttä muiden luonnontapahtumien kanssa? Paikalliseen säähän 

ne eivät suuria näy vaikuttavan, paitsi että ne voivat synnyttää harsopilviä. Maan 

magnetismia ne kyllä häiritsevät. Mutta lisäksi on luultu huomatun, - joskaan ei 

varmuudella, riittävää tieteellistä todistusaineistoa puuttuu, - että niiden esiintyminen 

on yhteydessä vuoden sään yleisen luonteen kanssa. Yllämainittu 11-vuotinen jakso 

on nim. huomattu muissakin mitä erilaisimmissa ilmiöissä: vuoden lämpöisyydessä ja 

kosteudessa, siitä johtuen myös hyvien ja huonojen satovuosien esiintymisessä, 

edelleen leivän hinnoissa, syntyväisyyden, siirtolaisuuden ja rikollisuuden 

vaihteluissa, mikä edellisen nojalla on ymmärrettävää; onhan ihmisten toimeentulo 

niin suuresti auringosta ja säästä riippuvainen. 

 Mistä sitten johtuu itse tuo auringon 11-vuotinen toimintakausi? Kuten 

useimpien muidenkin luonnonjaksojen, lienee tämänkin pohjimmaisena syynä joku 

kiertoliike. Ja huomattava onkin, että auringonpilkkujen runsaimmin esiintyessä 

sijaitsevat suurimmat auringon lähellä olevista kiertotähdistä: Jupiter, Venus ja Maa 

likipitäen samalla suoralla, joten ne vaikuttavat aurinkoon kaikki samalla tavalla, 

vetävät niin sanoaksemme yhtä köyttä. Tämä asento uudistuu joka 11:s vuosi. Tämän 

mukaan siis planeetoilta perältäkin olisi vaikutusta ihmiskohtaloihin. Paljastakaamme 

siis päämme vanhojen astrologien edessä! Totuuden löytämiseen eivät heidän 

voimansa ja tietonsa riittäneet yhtä vähän kuin alkemistienkaan onnistui löytää 

"viisasten kiveä", mutta perusajatus oli oikea: Tähdet ihmisiä ohjaavat, Jumala tähtiä 

johtaa. 
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