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Johdanto
Koko Eurooppa

järkyttyi helmikuun 24. päivänä 2022, kun Venäjä aloitti

epäoikeudenmukaisen hyökkäyksensä kohti Ukrainaa. Tiedotusvälineet välittivät
suurelle yleisölle jatkuvalla syötöllä tietoa tilanteen etenemisestä ja ukrainalaisten
siviilien olosuhteista sotatilan keskellä. Venäjän armeijan pommitukset kohti siviilejä
vahvistivat kollektiivista tunnetta siitä, että ukrainalaisia on autettava. Syntyi valtava
auttamisenhalu ja altruismin aalto, joka näkyi kirkkaasti myös Suomessa. Yksityiset
toimijat alkoivat kerätä avustustarvikkeita lähetettäväksi Ukrainaan, samalla kun
avustusjärjestöt keräsivät rahaa ja valtio vastasi tukevansa Ukrainaa asein ja
sotilasvarustein.1 78

% suomalaisista kertoi

maaliskuun

lopussa tehdyn

kyselytutkimuksen mukaan olevansa valmiita auttamaan ukrainalaisia ja Ukrainaa. 2
Ukrainaan lähti Suomesta myös vapaaehtoisia taistelijoita sotimaan Ukrainan
joukkojen rinnalla Venäjän armeijaa vastaan. 3
Kevään 2022 tapahtumat muistuttivat hyvin paljon tilannetta vuoden 1918 lopussa,
kun Venäjällä valtaan päässeet bolsevikit hyökkäsivät juuri itsenäistyneeseen Viroon.
Tuolloin Suomeen kantautui tiedotusvälineiden kautta dramaattisia uutisia
virolaisten epätoivoisesta tilanteesta, jotka herättivät suomalaisissa myötätuntoa ja
auttamisenhalua. Viron auttamista perusteltiin ennen kaikkea viattoman osapuolen
auttamisena epäoikeudenmukaista vihollista vastaan, mutta taustalla vaikutti myös
heimoromanttinen ideologia.
Viroon lähti Suomesta vapaaehtoisia taistelijoita sotimaan bolsevikkeja vastaan,
kuten

myös

keväällä

2022

Ukrainaan.

Toiseen

maahan

lähteneet

vapaaehtoistaistelijat ovat aina herättäneet ihmetystä ja hämmennystä. Mikä saa
ihmisen jättämään elämänsä kotimaassaan ja lähtemään sotimaan toisen maan
suvereniteetin puolesta, mahdollisesti jopa oman henkensä kustannuksella?
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”Suomi lähettää Ukrainaan aseellista materiaaliapua” Puolustusministeriön tiedote 28.2.2022.
”Valtaosa suomalaisista on valmiita auttamaan ukrainalaisia ‒ Pakotteet hyväksytään, vaikka ne
laskisivat elintasoa Suomessa.” Helsingin Sanomat 10.4.2022.
3 ”Sodassa vieraalla maalla” Helsingin Sanomat 22.5.2022.
2

3

Kertooko uhrautuminen toisen maan tai kansan puolesta jotain ihmisen omasta
kansallisesta identiteetistä?
Syitä on monia ja ne riippuvat usein lähtijästä itsestään. Viron vapaussotaan ja
Ukrainan sotaan lähteneiden lähtömotiiveissa on havaittavissa huomattavia
yhteneväisyyksiä: auttamisenhalu, taistelu vääryyttä vastaan, taistelu länsimaisen
sivistyksen puolesta ja kiinnostus osallistua sotimiseen. Osallistuminen Ukrainan
sotaan nähdään

jopa

ennakoivana

puolustuksena

Suomen

rauhan

sekä

turvallisuuden eteen, kuten yli sata vuotta sitten Viroon lähdettäessä ajateltiin.
Vetäviä tekijöitä ovat usein myös ideologiaan liittyvät seikat: esimerkiksi
ukrainalaisten kanssa jaettu identiteetti, joka pohjautuu kokemukseen yhteisestä
historiallisesta vihollisesta ‒ tässä tapauksessa Venäjästä.4
Auttamisenhalu Viroa kohtaan oli ennennäkemättömän suurta ja vain muutamien
viikkojen aikana Viron vapaussotaan ilmoittautui lähes 10 000 vapaaehtoista
Suomesta talvella 1918–1919, mutta noin 3700 heistä lopulta huolittiin mukaan.
Keväällä 2022 Ukrainaan lähteneiden lukumäärä on huomattavasti pienempi, mutta
ilmiönä se on yhtä mielenkiintoinen. Mielestäni asiassa on tärkeää tutkia sitä, miten
lähtijät itse perustelevat lähtöään ja miten he kokevat toimintansa kuvatessaan sitä
suurelle yleisölle. Jätän Ukrainaan lähteneiden vapaaehtoisten motiivien ja
kokemusten tutkimisen tulevaisuuden historiantutkijoiden tehtäväksi, sillä tässä
tutkielmassani tarkastelen Viroon lähteneiden vapaaehtoisten kokemuksien ja
asenteiden kuvauksia muistelmakirjallisuudessa.

Tutkimustehtävä
Pro gradu -tutkielmani aiheena on tarkastella suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden
kokemuksia, muistoja ja asenteita osallisuudestaan Viron vapaussotaan vuosina
1918–1919. Tutkin sotaretkellä mukana olleiden osapuolten muistelmien avulla,
kuinka vapaaehtoiset suhtautuivat Viron vapaussotaan osallistumiseen sekä Viroon
ja virolaisiin, ja miten tätä kokemusta muistelmissa muisteltiin ja miksi. Keskityn
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”Lähdemme sotaan” Yle 8.3.2022.
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sotilaallisten toimien sijaan vapaaehtoisten sisäisen maailman analysointiin, kuten
kokemuksien, muistojen ja asenteiden tarkasteluun. Tutkimuskysymykseni ovat
seuraavat:
1. Miten Viron vapaussotaan osallistuneet suomalaiset vapaaehtoiset (sotilaat
ja muut mukana olleet vapaaehtoiset) suhtautuivat Viron maaperälle
sijoittuviin sotatoimiin, kuinka sotatoimia perusteltiin ja miksi niitä
perusteltiin muistelmissa niin kuin muisteltiin? Millaisia lähtömotiiveja
vapaaehtoisilla oli?
2. Miten suomalaiset vapaaehtoiset suhtautuivat Viroon ja virolaisiin, miten
virolaisia kuvattiin ja miksi? Millaisia kohtaamisia muistelmissa nostetaan
esille ja miten eri kansallisuuksia kuvailtiin? Miten vihollista kuvattiin? Miksi
eri ryhmiä kuvattiin tietyllä tavalla?
3. Miten Viron vapaussotaan osallistumista muisteltiin? Millaisia asioita ja
tapahtumia muistelmissa nostettiin esille tai korostettiin? Jätettiinkö jotain
kertomatta tai vähemmälle huomiolle? Miksi?

Tutkielman

pääasiallinen aikarajaus

perustuu

vuosiin

1918–1922,

lähdeaineistoni muistelmat ovat julkaistu. Muistelmissa kuvataan

jolloin
pääosin

tapahtumia talvella 1918–1919, jolloin suomalaisia vapaaehtoisia taisteli Viron
vapaussodassa noin kolmen-neljän kuukauden ajan. Kaikki muistelmat julkaistiin
muutaman vuoden sisällä kirjoitettujen tapahtumien jälkeen. Ne tarjoavat siis
suhteellisen

tuoreen

kuvan

sotaan

osallistuneiden

vapaaehtoisten

kokemusmaailmasta, eikä ajallista hämärtymistä tapahtumista todennäköisesti
ehtinyt

vielä tapahtua.

vaikuttanut

muistelmien

Muistelmien julkaisuajankohta on
sisältöön, joten

todennäköisesti

tutkielmassani tarkastelen myös

julkaisuajankohdan kontekstia suhteessa muistelmiin.
Tutkielmani lukeutuu uuden sotahistorian piiriin. Perinteinen sotahistoria keskittyy
tarkastelemaan

tapahtumia

tyypillisesti

kansallisesta tapahtumakeskeisestä

näkökulmasta, kun taas uuden sotahistorian piirissä tapahtumia pyritään tutkimaan
laajemmassa viitekehyksessä, analyyttisemmin ja monitieteellisemmin. Uusi
sotahistoria ottaa huomioon aikaisempaa paremmin uudet lähestymistavat kuten
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sosiaalihistorialliset näkökulmat ja tunnehistorialliset tulkinnat. Näkökulmien
avartuminen tuo keskiöön ”tavallisten” ihmisten, niin rivisotilaiden kuin siviilienkin
kokemuksia sodasta – näkökulmia, joita aikaisemmin ei ole tutkittu ja joiden kautta
voimme ymmärtää sotaa ja sitä käyviä ihmisiä paremmin.5 Tutkielmani keskittyy
kokemushistorian tutkimiseen lähteiden eli muistelmien lähdekriittisen analyysin
perusteella.

Selvitän

vapaaehtoistaistelijoiden kokemuksia

ja

tuntemuksia

tapahtumista heidän omasta näkökulmastaan, sekä selvitän miksi he muistelivat
asioita tietyllä tavalla. Muistelmissa kuvattujen kokemuksien rinnalla koetut tunteet
ovat tärkeä osa analyysia, joten tutkielma sivuaa myös tunnehistoriallista
näkökulmaa.

Lähdeaineisto
Pääasiallisena lähdeaineistonani ovat Viroon lähteneiden suomalaisten ja Viron
hallituksen alaisuudessa toimineiden vapaaehtoisten muistelmateokset, joiden
tapahtumat sijoittuvat pääosin ajalle joulukuu 1918 – toukokuu 1919. Viron
Avustamisen Päätoimikunta lähetti Suomesta kaksi eri retkikuntaa: Martin Ekströmin
komentama Ensimmäinen suomalainen vapaajoukko saapui Tallinnaan 30.12.1918
sekä hieman myöhemmin 12.1.1919 lähtien Viroon saapuivat Hans Kalmin
komentamat Pohjan Pojat.6
Ensimmäinen suomalainen vapaajoukko oli kooltaan pienempi ja merkitykseltään
vähäisempi, kun taas Pohjan Pojat ovat saaneet historiankirjoituksen lehdillä
enemmän huomiota. Suurin osa aineistostani keskittyy Pohjan Poikien rykmentin
kokemuksiin. Kyseessä ei ole allekirjoittaneen tekemä valinta aineiston suhteen vaan
kyse on siitä, että tässä ovat muistelmat, joita Viron vapaussotaan liittyen on
suomalaisten toimesta julkaistu. Vilho Helasen aikalaislähteestä löytyy myös
lainauksia Ensimmäisen Suomalaisen Vapaajoukon muistelmista ja päiväkirjoista,
joten sitä kautta saan avarrettua hieman Ekströmin joukkojen tunnelmia.

5
6

Kinnunen & Kivimäki 2006, 14‒18.
Kuussaari 1957, 208.
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On kuitenkin syytä muistaa, että suomalaisia osallistui Viron vapaussotaan myös
bolsevikkien puolella taistellen. Tämä tutkielma keskittyy kuitenkin Viron hallituksen
alaisuudessa

toimineiden

suomalaisvapaaehtoisten

muistelmiin,

joten

vapaaehtoisista kertoessani tarkoitan näitä Viron itsenäisyyden puolesta taistelleita
toimijoita.
Johan Emil Sainion muistelmateos Pohjan pojat Virossa: kuvauksia suomalaisten
osanotosta Viron vapaustaisteluun (1. painos 1919, uudistettu painos 2012) on
ensimmäinen Viron vapaussodasta julkaistu muistelmateos aineistoni joukossa.
Johan Sainio osallistui sotaretkelle Hans Kalmin kokoaman Pohjan Poikien
rykmentissä ensin lähettiupseerina ja myöhemmin komppaniapäällikkönä. Vuonna
1919 julkaistu muistelmateos kertoo Sainion kokemuksista Viron retkeltä runsaiden
valokuvien ja elävän kerronnan voimin. Mukana on myös muiden osanottajien
kuvauksia, kuten luutnantti Reposen kuvausta.
Vuonna 1922 julkaistu Pohjalaisia Viron tantereella. Muistelmia Pohjan Poikain
rykmentin 2. pataljoonan 6 komppanian osanotosta Wiron wapaustaisteluun –
muistelmateos on pääosin kirjoitettu luutnantti Sulo Kallion muistelmien perusteella,
mutta täydennetty muidenkin osanottajien muistelmilla. Syynä tähän on se, että
Kallio haavoittui ensimmäisessä taistelussa ja joutui toipilaana jäämään hetkeksi
sivuun sotatoiminnasta. Kallio koki tärkeäksi saada tallennettua komppanian vaiheet
kirjoitettuun muotoon,

joten hän päätti antaa sananvuoron myös muille

komppaniansa sotilaille. Muistelmateos on julkaistu Sulo Kallion nimissä, mutta
tapahtumien kuvauksissa on myös ainakin vänrikki Eero Rekolan sekä sotilas Kaarlo
Määtän muistelmakirjoitusta. Nämä osiot on merkitty selkeästi erikseen Kallion
tuotoksista, vaikkakaan tyyliltään ne eivät kovin poikkea toisistaan.
Vilho Helanen oli myös yksi Viron vapaussotaan lähteneistä vapaaehtoisista, jotka
julkaisivat kokemuksistaan eräänlaisen muistelmateoksen. Hän ei osallistunut Virossa
taisteluihin rintamalla, vaan työskenteli Tallinnassa keväällä 1919 Suomen Viron
avustamisen päätoimikunnan kansliassa sihteerinä avustaen matkustajaluetteloiden
ja sähkösanomien välittämisessä. 7 Suomalaiset Viron vapaussodassa vuodelta 1921

7

Sepp 1997, 41.
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poikkeaa huomattavasti muista lähdeaineistoni teoksista, sillä se on kirjoitettu Viron
Avustamisen

Päätoimikunnan

tilauksesta.

Teos

on

sivumäärältäänkin

poikkeuksellisen laaja ja muistuttaa rakenteeltaan ja tyyliltään historiikkia. Helasen
teos havainnollistaa Ensimmäisen suomalaisen vapaajoukon vaiheita, joita ei muista
aineistoni teoksista ilmene. Helanen mainitsee esipuheessaan, kuinka teos pyrkii
puolueettomaan kuvaukseen tapahtumista, mutta historiallista objektiivisuutta ei ole
ollut mahdollista saavuttaa lähinnä monipuolisen aineiston puutteen vuoksi. Hä n on
käyttänyt teoksessaan useiden eri retken osanottajien päiväkirjoja, muistelmia,
kirjeitä ja muuta aineistoa. Mukana on osia kaikista tutkimukseni lähdeaineistoon
kuuluvista muistelmista. Vaikka Helasen aikalaislähteeksi kuvattu teos ei ole
suoranaisesti muistelmateos, olen ottanut sen osaksi lähdeaineistoani, sillä se
koostuu suurelta osin muiden kirjoittajien muistelmista ja päiväkirjamerkinnöistä.
Olen siis hyödyntänyt teosta osana aineistoa etenkin muistelmien osalta ja
analysoiden sitä, millaisia asioita Helanen on valinnut retkeltä kuvattaviksi ja miksi.
Hans Kalmin muistelmateos Pohjan poikien retki (1921) tarjoaa aineistooni
komentajan näkökulman sotaretkestä. Kalm oli virolainen sotilas, joka vaikutti
suurimman osan elämästään Suomessa. Hän soti ensimmäisessä maailmansodassa
Venäjän armeijassa, Suomen sisällissodassa valkoisten puolella ja myöhemmin
jatkosodassa

suomalaisten

riveissä. Hänet

kuitenkin

muistetaan

etenkin

vapaaehtoistaistelijoista koostuneen Pohjan poikien rykmentin karismaattisena ja
omapäisenä komentajana, joka vaikutti Viron vapaussodassa vuosina 1918–1919.
Kalmin muistelmat ovat sikäli myös mielenkiintoinen osa aineistoani, sillä se avaa
tutkimukseen virolaissyntyisen osanottajan näkökulman.
Kyllikki Pohjala muistetaan pääasiassa poliittisesta urastaan eduskunnassa ja
kunnallispolitiikassa, mutta ennen poliittista uraansa hän toimi sairaanhoitajana
vuosina 1917–1919; ensin Suomen sisällissodassa Satakunnan rintamalla ja
myöhemmin

Viron

vapaussodassa Pohjan

poikien

rykmentissä.

Pohjalan

muistelmateos Pohjan poikain matkassa vuodelta 1920 tarjoaa erilaisen näkökulman
Pohjan poikien sotaretkestä Viron maaperällä, kuin itse sotatoimiin osallistuneiden
sotilaiden muistelmat. Sotilaallisten toimien sijaan Pohjala keskittyy huomattavasti
enemmän tunteiden, nuorten sotilaiden, siviilien ja sairaanhoidon kuvaamiseen.
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Metodit
Tutkielmani on laadullista tutkimusta ja sisällönanalyysi toimii sekä teoreettisena
viitekehyksenä että

tutkimusmetodin

runkona.

Olen analysoinut aineistoa

tutkimustehtävän perusteella sekä historiallisen lähdekritiikin voimin ja eritellyt sieltä
asioita, jotka sisältyvät tutkimuskysymyksiini. Lähdeaineiston jäsentämisen avulla
olen löytänyt toistuvia teemoja ja

vastannut tutkimuskysymyksiini analyysin

perusteella.8 Analysoimalla vapaaehtoisten muistelmiin kirjoittamia tapahtumia ja
ajatuksia pyrin nostamaan esille mahdollisesti toistuvia teemoja, kuten kollektiivisia
kokemuksia ja ajatuksia Viron vapaussodan tapahtumista.
Käytän tutkimusprosessin metodisena kivijalkana Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven
Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi -oppikirjaa, jonka uudistettu painos ilmestyi
vuonna 2018. Toinen osa metodikirjallisuuttani on Sami Lakomäen, Pauliina Latvalan
ja Kirsi Laurénin toimittama teos Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia
kirjoitettuihin aineistoihin vuodelta 2011, josta saan paljon hyödyllistä tietoa ja
työkaluja muistelmien analysointia varten.
Muistelmien käyttäminen lähdeaineistona edellyttää historiallista lähdekritiikkiä
siinä missä muidenkin aineistojen käyttö. On tärkeää tiedostaa muistelmien erilainen
luonne

historiallisena lähteenä. Kari Teräs kuvaa artikkelissaan ”Epäilystä

vuoropuheluun.

Muistelmateokset historiantutkimuksen aineistona” teoksessa

Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin, kuinka
muistelmia voi hyödyntää historiantutkimuksessa ja mitä asioita niistä silloin on
otettava huomioon. Muistelmat ovat kertojan omasta näkökulmasta kirjoitettuja
kuvauksia

koetuista

tapahtumista,

jotka

on

julkaistu vuosien

tai

jopa

vuosikymmenien tapahtumien jälkeen. Muistelmien subjektiivisesta luonteesta ja
ajallisesta etäisyydestä johtuen muistelmateosten käyttöä historiantutkimuksessa on
vierastettu, vaikka erilaisten suullisten ja kirjallisten muistitietoaineistojen käyttö
onkin

nykypäivänä

yleisesti hyväksyttyä.

Muistitietoaineistoja

on

pidetty

lähtökohtaisesti epäluotettavina historiallisina lähteinä, sillä ihmisillä on tapana
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Tuomi & Sarajärvi 2018, 104–105.
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muistaa asioita väärin, korostaa omaa merkitystään, kertoa asioista liikaa omasta
näkökulmastaan
tarkoituksena

ja
ei

osuutta

tapahtumissa.9

Tutkielmani

muistelmien

perusteella

tapahtumien

vähätellä muiden
olekaan

selvittää

totuudenmukaista kulkua, vaan analysoida sitä, kuinka asiat nähtiin ja koettiin
mukana olleiden toimijoiden näkökulmasta ja miksi tapahtumia muisteltiin tietyllä
tavalla, esimerkiksi suomalaisten sankaruutta ihannoiden ja merkitystä sodan
lopputuloksen suhteen korostaen.
Muistelmien käyttäminen lähdeaineistona edellyttää muutaman seikan huomioon
ottamista. Ensinnäkin perusoletuksena on, että muistelmateoksen kertoja on sama
henkilö kuin muistelmien kirjoittaja. Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan teoksen
tekemiseen on voinut osallistua useita henkilöitä, kuten toimittaja tai toimituskunta.
Myös kirjallisuusinstituutio sekä kustannusliikkeet vaikuttavat teoksien sisältöihin ja
painopisteisiin. Muistelmateos ei ole suora heijastus muistelijan eletystä elämästä ja
kokemusmaailmasta, vaan se rakentuu suhteessa julkaisuaikaansa sekä -paikkaansa.
Muistelija tietää, mitä muistelmateokselta odotetaan, mitä asioita siinä tulisi käsitellä
sekä missä suhteessa ja järjestyksessä asiat tulisi esittää. Kertoessaan tarinaansa
muistelija valitsee joko tietoisesti tai tiedostamatta asioita, joita haluaa korostaa,
painottaa, jättää vähemmälle huomiolle tai jopa mainitsematta täysin.10 Näitä
seikkoja tutkijan tulee osata analysoida ja tulkita kyseisten valintojen merkityksiä
tutkimusongelman kannalta.
Muistelmakirjailija ottaa väistämättä huomioon myös julkisuuden kirjoittaessaan
muistelmateostaan: hän kertoo kokemuksistaan sen, mitä haluaa suurelle yleisölle
esittää

ja

painottaa

todennäköisesti

asioita,

joilla

kokee

olevan

kirjoitusajankohtanaan merkitystä. Näin ollen tutkijan on osattava analysoida itse
muistelmien kirjoittamis- ja julkaisuajankohtaa, eikä niinkään teoksessa kuvattujen
tapahtumien aikaa. Muistelija tulkitsee menneisyyden tapahtumia nykyhetkestään
käsin, jolloin hänellä on jo tiedossa tapahtumien lopputulema sekä myöhemmin
tapahtuneet

asiat,

joita

hän

on

saanut

mahdollisesti

jo

prosessoida

elämänkokemuksiensa kautta. Tutkijan tehtävänä on löytää nämä ajalliset

9

Teräs 2011, 181–185.
Teräs 2011, 187–188.
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10

kerrostumat muistelmista ja pohtia niiden merkitystä historiallisen kontekstinsa
kautta,11 sekä muistettava kysyä läpi tutkimusprosessin, minkälaisessa kontekstissa
aineisto on syntynyt ja mitä tarkoitusta varten.
Kokemushistoriaa tutkiessa muistelmat toimivat lähteenä erinomaisesti, kunhan
tutkija pitää mielessään lähdeaineistonsa luonteen ja ymmärtää sen mahdollisuudet
sekä rajoitukset. Suvi Kouri erittelee artikkelissaan ”Elämäkerta – totta vai tarua?
Elämäkertatutkimus ja sen käyttö sosiologiassa” sotilasmuistelmien käyttöä
akateemisessa tutkimuksessa. Hän korostaa sitä, kuinka sotilasmuistelmia tutkimalla
on mahdollista tavoittaa ulottuvuuksia, joita ei välttämättä tavoita millään muilla
tutkimusmenetelmillä. Sotilasmuistelmat ovat korvaamattomia lähteitä aseellisista
konflikteista, varsinkin silminnäkijän näkökulmasta. Virallisista raporteista poiketen
ne sisältävät henkilökohtaista reflektointia sekä tunteiden läsnäoloa tekstissä ja
tarjoavat näin erinomaisen väylän armeijan henkilöstön kokemusmaailmaan. 12
Muistelmia

analysoitaessa

otan

huomioon

myös

narratiivisuuden

eli

kertomuksellisuuden tiedon välittäjänä ja rakentajana, sekä kokemuksien ja
tuntemuksien ilmentäjänä.13

Keskeiset käsitteet
Tieteellisesti oikea heimokansoja kuvaava määritys, suomalais -ugrilaiset kansat,14 on
laaja sisältäen piiriinsä muun muassa suomalaiset, virolaiset, Viron inkeriläiset,
liiviläiset, unkarilaiset ja Siperiassa asuvat suomensukuiset kansat. Suppeamman
määritelmän mukaan heimokansoina voidaan pitää suomalaisten lähiheimolaisia, Itä Karjalan ja Inkerin asukkaita sekä Länsipohjassa ja Ruijassa asuvia suomalaisia.
Jälkimmäinen määritelmä on heimotyötä tehneiden järjestöjen käsialaa, jotka tekivät
heimokansoihin kohdistettua ja heimolaisten hyväksi tarkoitettua työtä. 15

11

Teräs 2011, 189–191.
Kouri 2017, 14.
13 Kouri 2017, 4.
14 Määrityksen teki jo Lönnrot vuonna 1863, Nygård 1978, 266.
15 Nygård 1978, 16.
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Tuhansia suomalaisia vapaaehtoisia osallistui sotatoimiin itärajan takana ItäKarjalassa, Inkerissä, Petsamossa sekä Viron vapaussodassa vuosien 1918 –1922
aikana. Tästä sotaretkien kokonaisuudesta käytetään yleensä Suomen sotahistoriassa
nimitystä

heimosodat.

Heimosotien

tavoitteena

on

perinteisesti

nähty

suomensukuisten heimojen asuinalueiden irrottaminen Neuvosto-Venäjästä ja joko
auttaa niitä itsenäistymään tai liittää ne osaksi Suur-Suomea.16

Tutkimustilanne
Sotahistoriallinen kiinnostus heimosotia kohtaan kasvoi maailmansotien välisenä
aikana, jolloin etenkin sotilaat hakivat oppia aikaisemmista käytännön kokemuksista
alueilla, joiden arveltiin pian taas päätyvän sotatoimien näyttämöksi. Jääkärieversti
Eero Kuussaari oli yksi näistä sotilastaustaisista historiankirjoittajista. Hän keräsi Sotaarkistoon

laajan Heimosota-arkisto -kokonaisuuden

erilaisista asiakirja- ja

haastatteluaineistosta, sekä tutki heimosotia vuosien ajan. Kuussaaren vuonna 1957
julkaistu lähdeviitteetön esitys Vapaustaistelujen teillä. Sotahistoriallinen katsaus
Suomen

rajantakaisilla

heimoalueilla 1900-luvun

alkupuoliskolla

käytyihin

sotatoimiin on ollut ainoa yleisesitys heimosodista 2000-luvulle asti.17 Teos keskittyy
suurelta osin Itä-Karjalan heimosotiin, ja Viron vapaussodasta kerrotaan vain viiden
sivun verran. Viron vapaussodan käsittelyn vähäisyyteen on lienee vaikuttanut
Neuvostoliiton mielipiteen merkitys historiankirjoituksen kentällä kylmän sodan
aikana ja siten suomalaisten ja virolaisten yhteistyötä ei koettu luontevaksi käsitellä
yksityiskohtaisemmin.
Suomen historian ja Suomen sotahistorian dosentti Jussi Niinistön teos Heimosotien
historia (2005, uusin painos 2016) on ensimmäinen ajantasaiseen tutkimustietoon
perustuva yleisesitys heimosotureiden taisteluretkistä itärajan taakse Itä-Karjalaan,
Inkeriin, Petsamoon sekä Suomenlahden yli Viroon vuosina 1918–1922. Niinistön
tavoitteena on sanojensa mukaan ollut paikata nykyhistoriankirjoituksemme aukko
ja laatia kattava yleisesitys heimosodista käyttäen aikaisempaa monipuolisempia
aineistoja tutkimuksensa perustana. Hän on hyödyntänyt aineistonaan muun muassa
16
17

Niinistö 2016, 10–11.
Niinistö 2016, 10–11.
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osanottajien muistelmia, artikkeleita, arkistolähteitä, aikaisempaa tutkimusta sekä
heimosotureiden sukulaisten yksityisarkistoista löydettyjä ennennäkemättömiä
valokuvia ja tarinoita sotaretkistä. Teoksen painopiste on retkien sotilaallisissa
vaiheissa, mutta se avaa myös yksittäisten heimosotureiden kokemuksia, jotka ovat
relevantimpia näkökulmani kannalta. Heimosoturien historia antaa tutkimustyölleni
kelvollisen tietopohjan heimosotien suhteen, vaikkakin paljon tärkeää tietoa jää
uupumaan,

kuten

sotaretkien

kansainväliseen kehitykseen.

laajempi

Teosta

on

taustoittaminen
kritisoitu

ja

liittäminen

liiallisen korostuneesta

heimoromanttisesta näkemyksestä, johon lienee vaikuttanut Niinistön poliittinen
sitoutuneisuus oikeistoon.
Viron historian asiantuntijan Seppo Zetterbergin asiantuntemusta olen hyödyntänyt
teosten Viro ja Suomi: 1917‒1920 (2018), Uusi Viron historia (2017) ja Suomen sillan
kulkijoita (2015) osalta. Lisäksi Mirko Harjulan teos Viro 1914–1922 tarjoaa
perustavanlaatuisen tietopaketin Viron historiasta ensimmäisen maailmansodan ja
sitä seuranneiden raskaiden vuosien ajalta.
Tutkielmani kannalta tärkeänä tutkimuskirjallisuutena on nostettava esiin myös Olavi
Hovin ja Timo Joutsamon vuonna 1971 julkaistu haastattelututkimukseen perustuva
esitys Suomalaiset heimosoturit Viron vapaussodassa ja Itä-Karjalan heimosodissa
vuosina 1918–1922, jonka näkökulma keskittyy vapaaehtoisten taustojen ja
lähtömotiivien

tarkasteluun.

Hovi

ja

Joutseno

haastattelivat heimosotiin

osallistuneita puoli vuosisataa tapahtumien jälkeen tarkoituksenaan selvittää kolme
tutkimusongelmaa: Miten heimosoturit jakautuivat alueellisen lähtökohtansa
mukaan, millaista heimosoturiaines oli sosiaalisten näkökohtien valossa ja mitä olivat
heimosoturien lähtömotiivit? Lisäksi teoksessa tarkastellaan myös vapaaehtoisten
soveltuvuutta sotatoimiin sekä joukon kuria ja mentaliteettia retkien aikana. 18 Hovin
ja Joutsenon esitys on auttanut suuresti tutkimustyössäni etenkin lähtömotiivien
tarkastelun suhteen.
Heimosotien ajanjakso kiinnittyy olennaisesti Suur-Suomi -aatteeseen, joka oli
itämerensuomalaisten

18

kansojen yhteenkuuluvuutta

Hovi & Joutsamo 1971, 107–108.

korostava

heimoaatteen
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radikaalimpi muoto. Perehtyäkseni heimosotien yhtenä taustasyynä pidettyyn
aatteeseen tutkimuskirjallisuuden joukosta löytyy Sari Näreen ja Jenni Kirveen
toimittama Luvattu maa. Suur-Suomen unelma ja unohdus (2014). Tutkielmassani
olen halunnut selvittää, millaisia yhteyksiä suomalaiset kokivat Viroon ja virolaisiin ja
kuinka asenteet vaikuttivat suomalaisten toimintaan Virossa. Myös Toivo Nygårdin
väitöskirja Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen: aatteellinen heimotyö
itsenäisessä Suomessa (1978) on tukenut työtäni aatteellisen taustan selvittämiseksi.
Aapo Roseliuksen ja Oula Silvennoisen tuore teos Villi itä: Suomen heimosodat ja ItäEuroopan

murros

1918–1921

vuodelta

2019

tarjoaa

aikaisemman

tutkimuskirjallisuuden joukosta poikkeavan näkemyksen heimosotien historiasta.
Roselius ja Silvennoinen edustavat uutta näkemystä ”heimosota” -nimityksen
harhaanjohtavuudesta. Heidän mukaansa kyse oli Itä-Karjalan valloituksesta ja
aseellisista interventioista Venäjän sisällissotaan, ja heimoaatetta käytettiin lähinnä
hyökkäysten oikeutuksena propagandan keinoin. Roseliuksen ja Silvennoisen uusin
tutkimus keskittyy erityisesti Viron ja Latvian tapahtumiin, joten se on tarjonnut myös
oman tutkimusaiheeni

kannalta paljon mielenkiintoisia näkemyksiä.

Lisäksi

tutkimuskirjallisuuteni joukosta löytyy Roseliuksen teos Isänmaallinen kevät.
Vapaussotamyytin alkulähteillä (2013) sekä Roseliuksen, Silvennoisen ja Marko Tikan
teos Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet (2016). Kuten Niinistönkin, myös
Silvennoisen poliittinen sitoutuminen on huomioitava. Hän on perehtynyt
historiantutkijana

purkamaan

valheellisia

narratiiveja

Suomen

historian

valonarimmista kohdista ja saanut siitä syystä äärioikeiston raivon niskaansa.
Silvennoinen on myös ollut eduskuntavaaleissa vihreiden ehdokkaana.
Vesa Leinon pro gradu -tutkielma Oikeudenhoito suomalaisessa vapaaehtoisjoukossa
Viron vapaussodassa 1919 vuodelta 2001 osoittaa, että suomalaiset syyllistyivät
avustusretkellään Viron vapaussodassa erilaisiin rikoksiin, kuten omaisuus-,
väkivalta- ja palvelusrikoksiin, joita olivat lähinnä karkuruus, pelkuruus, niskoittelu ja
laiminlyöminen. Leinon tutkimus keskittyy selvittämään, kuinka oikeudenhoito Viron
retkellä toimi ja millainen oli tyypillinen rikoksiin syyllistynyt sotilas. Kurinpidollisten
vaikeuksien valossa suomalaisten vilpitön auttamisenhalu näyttäytyy ristiriitaisena.
Leinon tutkimus tarjoaa oikeushistoriallisen näkökulman vapaaehtoisjoukkojen
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oikeudenhoitoon ja tutkimukseni tueksi tärkeän näkökulman siitä, miksi rikoksia
vieraalla maaperällä vapaaehtoistoiminnan ohessa tehtiin sekä kuinka rikoksiin ja
niiden tekemiseen retkikunnassa suhtauduttiin.
Henri Rantasen pro gradu -tutkielma Vapaus ja veljeys vai viha ja pelko?
Suomalaisvapaaehtoisten lähtömotiivit Viron vapaussotaan vuosina 1918–1920
vuodelta 2018 osuu aiheeltaan ja osittain myös aineistoltaan lähelle omaa
tutkimusaihettani. Rantanen keskittyy selvittämään tutkimuksessaan suomalaisten
vapaaehtoisten lähtömotiiveja Viron vapaussotaan ja lähestymään kysymystä
aikaisempaa tutkimusta laajemmassa viitekehyksessä. Lähdeaineistoinaan Rantanen
on käyttänyt sotaan lähteneiden kirjallista aineistoa kuten kirjeitä, päiväkirjoja ja
muistelmia sekä keskittynyt tarkastelemaan yksilön kokemusta ulkomaille sotimaan
lähdöstä. Vaikka osa tutkielmani tutkimuskysymyksistä osuu samaan aihepiiriin
Rantasen

tutkielman

kanssa,

poikkeavat

tutkielmat

keskenään

etenkin

lähdeaineistoltaan. Rantasen tutkielmassa analysoituja muistelmia on kaksi: J. E.
Sainion ja Vilho Helasen julkaistut muistelmat. Näin ollen otos lähtömotiivien
selvittämisestä muistelmien osalta jää verrattain pieneksi. Rantasen tutkielmasta
olen saanut tärkeää vertailupintaa etenkin muiden lähdeaineistojen suhteen
yhteisten tutkimuskysymysten kannalta.
Suomen historiantutkimuksen kentällä heimosotia on tutkittu suhteellisen kattavasti,
vaikkakin paljon on vielä tutkimatta. Baltian alueella tapahtuneita heimosotiin
yhdistettyjä yhteenottoja on myös viime vuosien aikana tutkittu enemmän, vaikkakin
hyvin sotahistoriallisesta näkökulmasta. Militaristisen ja poliittiseen näkökulmaan
keskittyviä tutkimuksia vapaaehtoistaistelijoista Viron vapaussodasta on kattavasti,
ja viime aikoina tapahtumista on tehty myös uudenlaisia tulkintoja.19
Tutkielmani tulee poikkeamaan aikaisemmasta heimosotiin liittyvästä tutkimuksesta
lähinnä näkökulmaltaan: tavoitteenani on keskittyä sotilaallisten toimien sijaan
yksittäisten toimijoiden sisäisen maailman selvittämiseen, sekä muodostaa aineiston
perusteella yleistettäviä selityksiä, miksi Viron retkeä on muisteltu ihannoivalla
tavalla ja sen merkitystä korostaen. Vaikka viime vuosina uutta tutkimusta

19

Roselius & Silvennoinen 2019, passim.
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suomalaisista vapaaehtoisista Viron vapaussodassa on ilmestynyt, on tutkielmani
näkökulma – kokemukset, asenteet ja muistot muistelmissa – yhä tutkimatta. Myös
tapahtumien sosiaaliseen puoleen, kuten suomalaisten ja virolaisten sosiaaliseen
kanssakäymiseen, perustuva tutkimus kyseiseltä ajanjaksolta uupuu yhä.
Koska tutkielmani keskiössä ovat yksittäisten henkilöiden muistelmat, olen kokenut
tärkeäksi kartoittaa myös heidän elämänkaarensa vaiheita, etenkin muistelmien
analysoinnin kannalta tärkeiden seikkojen valossa. Tästä syystä tutkielmani
tutkimuskirjallisuuden joukosta löytyy myös muistelmien kirjoittajien elämänkertoja.
Hans Kalmin ja Vilho Helasen elämänkaaret löytyvät painettuina kansien välistä sekä
Johan E. Sainion elämän vaiheita

löytyy selvitettynä

Suomen

jääkärien

elämäkerrastosta vuodelta 1975. Kyllikki Pohjalasta ja Sulo Kalliosta ei ole
kirjoitettuna

elämäkerrallista materiaalia, mutta

Pohjalan tapauksessa olen

hyödyntänyt Pohjalan toista muistelmateosta Kuljin tietäni vuodelta 1966.

Historiallinen konteksti
Saksalaisten ristiretket Baltiaan 1200-luvulta lähtien liittivät liiviläiset, lättiläiset ja
virolaiset läntiseen kulttuuripiiriin. Saksalaisten tuoman feodaalisen järjestelmän
mukana talonpojat, joihin suurin osa väestöstä kuului, vajosi hiljalleen suoranaiseen
maaorjuuteen. Saksalaista talonpoikaistoa Baltiaan ei siirtynyt lainkaan, vaan sinne
asettautuivat yläluokkaa edustavia aatelisia, pappeja ja porvareita. Näin hallitsevan
yläluokan muodostivat saksalaiskielinen ja -kulttuurinen väestö ja alamaiset
kuuluivat vironkieliseen väestönosaan. 20 1700-luvun alussa Suuren Pohjan sodan
aikana Venäjän tsaari onnistui alistamaan sekä alueen saksalaiset että virolaiset
valtakuntaansa. Saksalaiset onnistuivat säilyttämään etuoikeutensa Venäjän
vallassakin, kun taas virolaiset pysyivät maaorjina. Vaikka maaorjuus lakkautettiin
vuoteen 1819 mennessä ja virolaisista saatiin näin vapaita veronmaksukykyisiä
kansalaisia, pysyivät he käytännössä 1900-luvun alkuun saakka alisteisina

20

Zetterberg 2017, 34‒35.
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baltiansaksalaisille, jotka omistivat suurimman osan viljelysmaista ja hallitsivat
liiketoimintaa.21
Virolaisten kansallinen herääminen oli alkanut jo 1800-luvun jälkimmäisellä
puoliskolla, jota Venäjän toimesta pyrittiin tukahduttamaan vuonna 1885 alkaneella
venäläistämiskaudella. Maaliskuun vallankumous vuonna 1917 avasi mahdollisuudet
Viron valtiolliselle itsenäistymiselle ja virolaiset ryhtyivät ripeästi toimimaan maansa
vapauttamiseksi. Kesään 1917 mennessä virolaiset olivat saaneet Venäjän
väliaikaisen hallituksen myöntämän autonomian, puolueita ja oman armeijan ytimen.
Heinäkuun 16. päivänä pidetyssä kansalliskokouksessa Maahallitus valtuutettiin
ajamaan Viron kansan asiaa ja kokouksen osanottajat julistivat virolaisväestön
kannattavan Venäjän muuttamista liittovaltioksi ja Viron kuulumista siihen
itsehallinnollisena osana.22
Bolsevikkien vallankumouksellinen kuohunta levisi vuoden 1917 lopussa myös
Viroon, minkä seurauksena venäläiset ja virolaiset bolsevikit hajottivat asevoimin
Viron maapäivät sekä hallintolaitokset ja asettivat tilalle omat elimensä. NeuvostoViron aikaa kesti talven 1917‒1918 ajan, jonka aikana hallintoelimet järjestettiin
uusiksi ja porvarien maat, omaisuus, yhtiöt sekä pankit kansallistettiin. Helmikuun
alussa

Viron

bolsevikkijohto

esitti

Pietarin

suuntaan

suunnitelmansa

itsehallinnollisesta Viron työväenkommuunista, jolle Pietarissa näytettiin vihreää
valoa. Suunnitelmia ei kuitenkaan saatu vietyä tämän pidemmälle, sillä myös Saksalla
oli edelleen omat intressinsä Viroa kohtaan ja se valmistautui miehittämään Viron
viikkojen sisällä.23
Saksan joukkojen hyökkäys alkoi 18. helmikuuta 1918 edeten vaivattomasti, sillä
Venäjän vanhan armeijan miehistö oli suurelta osin palannut koteihinsa eikä jäljellä
olevista ollut vastarintaan. Viron kansallismieliset tahot päättivät osallistua
bolsevikkien karkotukseen ennen saksalaisten saapumista, jotta heillä olisi
myöhemmin paremmat asemat neuvotteluissa saksalaisten kanssa. 24 Aamulla 24.

21

Harjula 2009, 18.
Harjula 2009, 19, 49‒51.
23 Harjula 2009, 63‒84.
24 Harjula 2009, 86‒87.
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helmikuuta

virolaiset suojeluskunnat ryhtyivät ottamaan Tallinnaa takaisin

hallintaansa punakaartilaisilta. Päivän

päätteeksi

bolsevikkivallankumouksen

pyörteisiin ajautunut Viro julistettiin itsenäiseksi tasavallaksi ja puolueettomaksi
meneillään olevassa sodassa.25
Itsenäisyyttä ehti kestää vain yhden päivän verran, kun jo julistusta seuraavana
päivänä Saksan armeija saapui ja miehitti Tallinnan. Vasta Saksan keisarikunnan
romahdettua marraskuussa 1918 Viron väliaikainen hallitus pääsi jatkamaan
toimintaansa Konstantin Pätsin johdolla. Vaikeudet eivät silti olleet ohi. Saksalaisten
miehitys oli päättynyt, mutta saksalaiset pitivät edelleen hallinnassaan kulkulaitosta
ja viestintää, talvi oli tulossa ja raha, elintarvikkeet sekä polttoaine olivat vähissä.
Kommunistien tiedettiin olevan tulossa idästä ja heidän kannattajakuntansa Virossa
valmistautui tukemaan tulijoita. 26
Viron väliaikaishallitus oli yrittänyt värvätä sotilaita armeijaansa vapaaehtoisesti heti
marraskuussa 1918, mutta tulos jäi laihaksi. Lopulta hallituksen oli turvauduttava 2128-vuotiaiden täysimittaiseen mobilisointiin 24. marraskuuta alkaen. Poisjääviä
uhkasi 15 vuoden ura pakkotyössä. Baltiansaksalaiset saatiin mukaan puolustukseen
myöntymällä

erilliseen

baltiansaksalaisten

asejoukkojen

muodostamiseen.

Nojautuminen isäntiin, porvareihin ja baltiansaksalaisiin ei herättänyt kansan
enemmistössä luottamusta hallitusta kohtaan. Muutenkin vain harva virolainen uskoi
mahdollisuuteen puolustautua bolsevikkeja vastaan.27
Kommunistit valtasivat Narvan marraskuun loppuun mennessä ja perustivat sinne
Neuvosto-Viron hallituksen, joka sai viikkoa myöhemmin

Neuvosto-Venäjän

tunnustuksen ja rahallista tukea huomattavan kymmenen miljoonan ruplan arvosta.
Narvasta punaiset saivat valtavan määrän aseita ja satoja vapaaehtoisia liittymään
joukkoihinsa. Vapaussota oli alkanut kansalliselle hallitukselle tärkeän kaupungin
menetyksellä.28

25

Harjula 2009, 87‒91.
Harjula 2009, 114‒116.
27 Harjula 2009, 119‒120.
28 Harjula 2009, 121–123.
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Joulukuussa 1918 tilanne Virossa oli tukala. Jouluun mennessä neuvostojoukot olivat
vallanneet Narvan, Tapan rautatiesolmukohdan ja Tarton yliopistokaupungin. Pätsin
hallituksen oli toimittava, joten hallitus julisti yleisen liikekannallepanon sekä lähetti
apupyyntöjä maailmalle. Puolet Viron pinta-alasta oli jo bolsevikkien hallussa ja punaarmeijan joukot olivat enää vain noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista. Lisäksi
virolaiset kommunistit suunnittelivat vallankumousta lähestyvien bolsevikkien
tukemiseksi.29 Tunnelma oli epätoivoinen,

ja hetken aikaa tappio tuntui

väistämättömältä. Vuodenvaihteeseen mennessä väliaikainen hallitus onnistui
kuitenkin järjestämään asevoimiensa johdon uuteen uskoon ja lähetettyä rintamalle
taistelutahtoisia osastoja, joiden varaan puolustus uskottiin.30
Apua saatiin myös ratkaisevalla hetkellä Englannista. Joulukuun 12. päivänä
brittilaivasto saapui kahdentoista aluksen voimin tuoden Viroon aseita ja estäen
mereltä tulevat bolsevikkien hyökkäykset Viron rannikolle ja pääkaupunkiin. IsoBritannian tuki ei kuitenkaan ollut pelkkää hyväntekeväisyyttä vaan reaalipolitiikkaa.
Maailmansota oli juuri päättynyt horjuvaan aselepoon ja saksalaisten toimintaa
Baltiassa oli valvottava. Neuvosto-Venäjä oli mitätöinyt valtionvelkansa länsimaille ja
kansallistanut yksityisomistuksen, jossa oli ollut kiinni paljon myös brittiläistä
pääomaa. Tämän vuoksi ympärysvallat olivat sopineet tukevansa kaikkia bolsevikkeja
vastustavia tahoja. Baltia kuului Iso-Britannian vastuualueeseen, johon sisältyi
Venäjän kauppasaarron valvonta Itämerelläkin. 31 Britit toivoivat että valkoiset
kukistaisivat bolsevikit omin neuvoinensa, mutta loppuvuoteen 1918 mennessä
tilanne vaikutti vaikealta. Bolsevikit oli murskattava, mutta Iso-Britannian osalta
sotilaallinen interventio tulisi rajoittaa ehdottomaan minimiin. Maailmansodan
jälkeinen tilanne niin taloudellisesti kuin yleisen mielipiteenkin osalta ei kestäisi uutta
sotaretkeä vieraalla maalla. Iso-Britannian ulkopolitiikaksi muodostui käytännön
tasolla paikallisten, Venäjän imperiumin entisten alusmaiden kansallisten hallitusten
tukeminen.32
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30

19

Muut pohjoismaat kieltäytyivät auttamasta Viroa puolueettomuuteensa vedoten,
paitsi Suomi. Oli nimittäin Suomenkin etu, että bolsevismin eteneminen saataisiin
pysäytettyä ja Suomenlahden eteläranta pysyisi ystävällismielisten virolaisten
hallussa. Viron ulkoministeri Jaan Poska saapui Suomeen ulkomaanedustaja Jaan
Tõnissonin kanssa neuvottelemaan avustuksesta 23. marraskuuta 1918.33 Kaksi
päivää myöhemmin valtionhoitaja Svinhufvud hyväksyi avustuksen virallisesti
hallituksen istunnossa painokkaan periaatteellisin sanoin: ”Ystäviä on autettava”.34
Suomi auttoi lähettämällä Viroon aseita ja lainarahaa, mutta hallitus ei suostunut
kiivaimpien aktivistien vaatimuksiin lähettää Viroon suomalaista siirtoarmeijaa. 35
Muodollisesti tämän esti laki, mutta käytännössä Suomen oma turvallisuuspoliittinen
asema oli yhä epävarmassa tilassa – olihan Suomi vielä itsekin sotatilassa NeuvostoVenäjän kanssa. Kun vielä liittolaismaa Saksa oli juuri luhistunut, ei hallitus voinut
horjuttaa muutenkin riittämättömäksi koettua puolustusvalmiutta. 36
Suomessa sisällissodan jälkeistä aikaa leimasi voittajaosapuolen hallitsema
näkökulma ja tulkinta sodasta. Virallisen näkemyksen mukaan kevään 1918 sota oli
vapaussota, jossa valkoiset suojeluskaartit olivat taistelleet Suomen itsenäisyyden
puolesta ja punaiset sitä vastaan. Voittaneen osapuolen tulkinta oli ainoa oikea
virallinen totuus asiasta, jonka mukaisesti julkisuudessa ylläpidettiin myyttistä
mielikuvaa punaisten epäinhimillisyydestä ja raakalaismaisuudesta, etenkin 1920‒
luvulla.37
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1. Suuret tunteet ajoivat matkaan ‒ Lähtömotiivit
Kuvatakseni innostusta mainittakoon tässä, että eräs Suomen
vapaustaisteluun osaa ottanut nuorukainen, torpanpoika Matti Kuha,
Ranualta, innostuneena sanomalehdissä olleesta ilmoituksesta, lähti
kiireimmän kaupalla hiihtämään tuon toistasataa km. pitkän taipaleen
Ouluun joutuakseen yhteen matkaan Oulusta lähtevän komppanian
mukana Viroa vapauttamaan.38
Yllä oleva lainaus havainnollistaa sitä poikkeuksellista lähtöinnostusta, jota ilmeni
ympäri Suomen ja jota muistelmissa haluttiin korostaa. Innokkuutta osoitti myös
värväyksen tehokkuus: Muutamassa viikossa noin 10 000 henkilöä ilmoittautui
haluavansa vapaaehtoiseksi sotimaan Viroon.39 Mikä selittää näin poikkeuksellista
innokkuutta lähteä sotimaan toisen kansan suvereniteetin puolesta? Eikö edellisenä
keväänä koettu raskas sisällissota ollut verottanut sotaintoa?
Näitä lähtöön

liittyneitä syitä tarkastelen tässä luvussa

lähtömotiiveina.

Vapaaehtoisten muistelmat alkavat poikkeuksetta oman toiminnan perustelulla –
kirjoittajat ovat yleensä halunneet antaa perusteellisen pohjustuksen ja oikeutetun
syyn sille, miksi lähtivät vapaaehtoisesti Viroon taistelemaan bolsevikkeja vastaan.

1.1. Auttamisenhalua ja ”suur’isänmaallisia haaveita”
”Nyt on suomalaisten heimojen aika nousta ja yhdessä me nousemme!” –
Aatteelliset syyt

Keskeisin yksittäinen teema lähtömotiivien joukossa on Viron auttaminen. Sitä voi
pitää yhtenä tärkeimmistä syistä, joka on motivoinut vapaaehtoisia lähtöön.
Muistelmissa auttamisenhalua on korostettu läpi teosten ja perusteltu erilaisista
näkökulmista. Myös aikaisemman tutkimuksen
38
39
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näyttäytynyt

yleisimpänä

haastatteluihin

Viroon

perustuneessa

lähtemisen

syynä. Hovin

tutkimuksessa

42,6

%

&

Joutsamon

vastaajista

kertoi

auttamisenhalun olleen ensisijainen lähtösyy ja joka viidennelle (20 %) se oli tärkein
toissijainen lähtösyy. Hovi & Joutsamo huomauttavat, ettei tuloksia voi pitää täysin
luotettavina vaan ne heijastavat enemmänkin niitä käsityksiä, joita vapaaehtoisilla oli
tutkimuksen

tekohetkellä

puoli

vuosisataa

myöhemmin

silloisista lähtö-

motiiveistaan.40
Dramaattiset

uutiset

Suomenlahden

toiselta

puolen

herättivät

vahvan

auttamisenhalun suomalaisten keskuudessa: useat tahot herättelivät ajatusta
vapaaehtoisten

keräämisestä

ja

lähettämisestä

virolaisten

avuksi.

Pian

perustettiinkin yksityisluontoinen Viron Avustamisen Päätoimikunta, jolle Suomen
hallitus sekä uusi valtionhoitaja Mannerheim antoivat siunauksensa. Toimikunnan
tehtävänä oli värvätä 2000 vapaaehtoista taistelijaa ympäri Suomea ja lähettää
heidät lahden yli virolaisten avuksi mahdollisimman nopeasti. Suunnitelmana oli
perustaa kaksi joukkoa, joista ensimmäisen johtoon asetettiin ruotsalaissyntyinen
majuri Martin Ekström ja toisen ryhmän johtoon virolaissyntyinen everstiluutnantti
Hans Kalm. Joukkojen yhteiseksi ylipäälliköksi asetettiin kenraalimajuri Martin
Wetzer. Vapaaehtoisten aseistuksen, varustuksen, muonituksen ja palkkauksen
puolestaan lupasi kustantaa Viron hallitus. 41
Värväystoiminta lähti lennokkaasti liikkeelle ja sitä vauhditettiin erilaisilla vetoavilla
lehtikirjoituksilla, iltamilla ja rahankeräyksillä. Myös everstiluutnantti Kalm julkaisi
joulun alla sanomalehdissä kirjoituksen, jossa hän vetosi sisällissodan aseveljiänsä
auttamaan:
[– –] Viime talvena minulla oli onni taistella teidän rinnallanne teidän
synnyinmaanne, minun heimokansani puolesta. Kysyn teiltä, tahdotteko
nyt taistella kanssani minun synnyinmaani, teidän heimokansanne
puolesta, joka nyt on vaarassa?42
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Suomalaisten innostus eteläisen heimokansan auttamiseksi oli ennennäkemättömän
suurta, kun jo muutamassa viikossa noin 10 000 ihmistä ilmoittautui halukkaaksi
lähtemään taistelemaan vieraalle maalle. 43 Retkelle hyväksyttyjä vapaaehtoisia
kertyikin lopulta reilusti yli tarvittava määrä, noin 3 700 miestä. Lisäksi voidaan laskea
mukaan avustustoimikuntien ja värväyspisteiden henkilöstö, sekä sairaanhoitajina ja
sotilaskotisisarina työskennelleet

naiset,

jolloin

vapaaehtoisten

lukumäärä

kokonaisuudessaan lähentelee neljää tuhatta. Osa vapaaehtoisista värväytyi myös
oma-aloitteisesti

suoraan Viron

armeijaan,

joten

heitä

ei

ole

laskettu

joukossa

aloittaa

avustustoimikunnan lukumäärään.44
Lähes poikkeuksetta

jokainen

muistelmateos

aineistoni

kertomuksensa Viron hätää ja avuntarvetta korostamalla. Kuvaukset ovat hyvin
dramaattisia, kuten sairaanhoitajaksi lähteneen Kyllikki Pohjalan muistelmien
ensimmäiset sivut osoittavat:
Eesti, virolaisten maa, oli hukkua bolshevismin vyöryihin, kadota
kansakuntien joukosta. Vuosisatojen orjuudessa oli pieni kansa
kuitenkin

säilyttänyt

itsenäisyysunelmansa.

Maailman

suur-

mullistuksessa sai sekin nähdä hetkensä lyöneen, hetken, jolloin kahleet
voisi katkoa.45
Bolsevismin epäoikeudenmukaisena pidetty hyökkäys juuri itsenäistynyttä Viroa
vastaan oli omiaan nostattamaan kiukkua suomalaisten mielissä. Edellisenä keväänä
käyty raskas sisällissota ja sen kauhut eivät olleet kadonneet ihmisten muistoista .
Viroa uhkaavat voimat koettiin yhteiseksi, epäoikeudenmukaisuutta kylväväksi
viholliseksi, joka myös Suomen itsenäisyyttä oli uhannut.
Auttamisenhalun ytimessä on havaittavissa suomalaisten kokema yhteys virolaiseen
kansaan, joka kumpusi pitkälti heimoaatteesta. Jokaisessa aineistooni lukeutuvassa
muistelmateoksessa virolaiset on kuvattu suomalaisten ”heimokansana” tai
”veljeskansana” – kansana, joka koettiin läheisemmäksi kuin muut kansat ja jota
lähdettiin
43
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Roselius 2019, 112.
Niinistö 2016, 92.
45 Pohjala 1920, 7.
44

heti,

kun

apua

pyydettiin.
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kuvasivat
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muistelmissaan vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta virolaisten kanssa ja rinnastivat
virolaisten kokemukset omiinsa: yhteisen heimotunteen lisäksi heitä yhdisti sama
vihollinen, jonka kukistaminen toisi yhteisen voiton.
Veljen hätä on meidän hätämme, veljen valitus valitusta omassa
ruumiissamme. Meitä sitoo yhteenkuuluvaisuuden tunne. Meillä on yksi
vihollinen, yhteinen voitto ja sama tappio. Siksi käymme kamppailuun
ja ojennamme auttavan käden; sentähden puhaltakoon pohjoinen tuuli,
vieköön viestin meiltä: Me tulemme!46
Suomalaisen heimoaatteen juuret kumpuavat 1800-luvulta, kun kansallisromantiikan
ja suomalaiskansallisen herätyksen nimissä virisi kiinnostus suomalaisten mahtavien
juurien etsimiseen. Vuosisadan alussa tapahtunut valtiollisten olojen muutos yhdessä
romantiikan synnyttämän luonnontilassa olevien kansojen ihailu herättivät
suomalaisten kiinnostuksen karjalaisia ja heidän kulttuuriaan kohtaan. Romantiikan
aikana alettiin korostamaan kansojen historian merkitystä: mitä vanhempi, suurempi
ja alkuperäisempi jokin kansa oli, sen mahtavampi oli sen historia ja siten nykyinen
poliittinen merkitys. Näin kiinnostusta sukulaiskansoihin ja etenkin karjalaisten ja
heidän kulttuuriinsa siivitti nationalismin kehitykselle varsin olennainen näkemys. 47
Suomalaisten ja virolaisten läheiset suhteet oltiin rakennettu jo pitkälti 1800-luvun
puolella. Aluksi kielentutkijat kiinnostuivat Virosta ja sen kielestä, jonka myötä
keskusteluyhteys Suomenlahden toiselle puolen avautui. Kielentutkijat, kuten August
Ahlqvist ja Elias Lönnrot, ideoivat jopa suomen ja viron kielten yhdistämistä
vuosisadan puolivälin tienoilla. Tämänkaltaiset kielitieteelliset suunnitelmat jäivät
ideoinnin tasolle, mutta Suomen ja Viron välisiä suhteita rakennettiin vuosisadan
loppupuolella matkailun ja vierailujen voimin, joiden yhteydessä intellektuellit
pääsivät jakamaan ajatuksiaan heimotunteesta. Yhteyksiä ylläpidettiin sittemmin
lehtien, kirjojen, kirjeiden ja kansanlaulujen sanojen välityksellä. Käytännöllinen
yhteistyö ja avustustoiminta alkoivat jo varhain: virolaiset lähettivät avunkeräyksensä
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katovuosista kärsivään Suomeen vuosina 1867‒1868 ja suomalaiset avustivat Viroa
myöhemmin vastaavassa tilanteessa. 48
Vaikka Suomen siltaa rakennettiin heimoaatteen nojalla 1800-luvun jälkipuoliskolla
tiiviisti suomalaisten ja virolaisten intellektuellien kesken, oli Suomen silta kielikuvana
kuitenkin paljon vanhempi. Ensimmäisen kerran Suomen silta esiintyy symbolisessa
merkityksessään jo 1850-luvulla Fr. R. Kreutzwaldin Kalevipoeg-runoelmassa, jossa
Kalevipoeg kaataa suuren tammen ja rakentaa siitä meren yli kulkevan sillan, joka
yhdistää Virumaan ja Suomen rannat. Zetterbergin mukaan tutkimuksessa on todettu
Kreutzwaldin luoneen oman myyttinsä kansanrunouden pohjalta, ja Kalevipoegrunoelmasta lähtien Suomen silta onkin toiminut symbolina kahden sukukansan
yhteydelle. Ajatus Suomen sillasta sai 1850-luvulta lähtien nostatusta etenkin
virolaisten runoilijoiden, kuten Lydia Koidulan, innokkaan viljelyn seurauksena. Hän
piti Suomea virolaisten esikuvana ja toivoi läheistä yhteyttä kansojen välille. 49
Viron vapaussotaan sairaanhoitajaksi lähteneen Kyllikki Pohjalan muistelmissa
mainitaan lähtöhetkellä lähtijöiden kesken lauletun ”verellä lunastettavasta uudesta
sillasta, joka yhdistäisi Väinölän lapset.” 50 Tällä hän viittasi vuonna 1882 julkaistuun
kansallisromanttiseen runoon nimeltä Väinölän lapset, joka oli peräisin kielentutkija
ja runoilija Arvid Genetzin kynästä. Kyseinen runo levisi julkaisunsa jälkeen pitkälti
kuorolauluna ja vaikutti vahvasti siihen, miten Suomen sillasta ja yhteisestä Väinön
kansasta eli heimokansoista, Suomessa puhuttiin ja kirjoitettiin.51
Runossa kerrotaan ”Väinölän lapsista”, jotka olivat eksyneet toisistaan ja
hajaantuneet Aunukseen, Viroon, Karjalaan ja Kainuuseen. Runo päättyy haaveiluun,
jossa ”heimoushengen” myötä nämä kansat vihdoin yhdistettäisiin yhteisen sillan
avulla. Suomessa ajatus saatettiin 1880-luvulla lukevan yleisön tietoisuuteen, kun
heimokansojen

lähentymistä

yritettiin

motivoida

julkaisemalla idealistisen

tunneperäisiä ajatuksia kadonneista heimon haaroista. Suomalaisilla nähtiin olevan
historiallinen tehtävä suomea puhuvien heimojen yhdistämisessä. 52
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Venäjän vuoden 1905 suurlakko politisoi heimoromanttisen Suomen sillan, kun
Suomeen alkoi tulla Virosta pakolaisia.53 Vuonna 1906 virolainen Gustav Suits piti
Suomalais-Virolaisen Liiton perustamiskokouksessa alustuksen, jossa hän käsitteli
suomalais-ugrilaisten kansojen vuosisatoja kestänyttä ahdinkoa Venäjän imperiumin
alaisuudessa. Hänen mukaansa suomalaisia ja virolaisia yhdisti se, että vain nämä
kansat olivat onnistuneet säilyttämään kulttuurinsa ja kehittämään sitä. Vaikka
kansat olivat vieraantuneet toisistaan, toivat uudet tapahtumat nyt huomion jälleen
yhteyden solmimiseen. Suitsin mukaan yhteiset tekijät, kuten sama rotu ja samat
olosuhteet, osoittautuisivat tärkeiksi tekijöiksi niiden olemassaolon puolesta
taistellessa. Hän kysyi, ”mikseivät suomalaiset ja virolaiset vihdoin viimein rupeaisi
oivaltamaan

ja

harrastamaan

omintakeisuuttaan

yhtenä

sukuna,

yhtenä

kokonaisuutena”, kuten skandinaavit. 54
Ajatus ”Suomen sillasta” nousee esille lähes kaikissa muistelmissa. Asiasta
keskusteltiin esimerkiksi mahdollisuutena eräänlaiseen valtioliittoon. Helasen
mukaan Viron pääministerin Konstantin Pätsin kerrottiin olleen Viron ja Suomen
välisen valtioliiton suuri ja innokas kannattaja. Suomalaisavun saapuminen Viroon
suurimpana hädän hetkenä sai aikaan monissa virolaisissa piireissä voimakkaan
Suomi-Viro-unioni -aatteen kannatuksen heräämisen. Helanen kirjoitti Pätsiä
siteeraten: ”Vuodatettu veri on ikuisesti yhdistävä molempia kansoja toisiinsa ja
mahdollisesti myöskin valtiollisesti.” 55 Helanen halusi painottaa, kuinka yhteneväisiä
ajatuksia Suomella ja Virolla oli maidensa välisistä suhteista tulevaisuudessa. Viron
vapaussodan myötä Helasen suhde Viroon oli muodostunut läheiseksi ja hän toimi
aktiivisesti maiden heimosuhteiden puolesta muun muassa ylioppilaiden Suomen
sillan sanansaattajana 1920-luvulla.56
Suomen ja Viron unionin suunnitelmia oli ideoitu jo vuosia aikaisemmin. Suomessa
pakolaisena asunut tuleva valtionpäämies Konstantin Päts oli vuonna 1909
valmistellut vision, jossa hän kehitteli maiden ja kansojen lähentymistä taloudellisesti
ja kulttuurisesti. Hahmotelmaa voi pitää perustana niille suunnitelmille, joita Päts
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myöhemmin kaavaili itsenäisessä Virossa. Myös Gustav Suits kirjoitti Suomen ja Viron
tasavaltojen unionista ajatuksiaan vuonna 1917. Näitä ajatuksia kannusti nuori
kirjailija Friedebert Tuglas, joka myöskin innostui kirjoittamaan esseitä asiaan liittyen
samalla kun emämaa Venäjä natisi liitoksissaan. Ideat valtioliitosta niin Suomessa
kuin Virossakin saivat Zetterbergin mukaan kuitenkin kohtalaisen kylmän
vastaanoton.57
Virolaisten auttamisenhalua korostettiin muistelmissa voimakkaasti. Pohjalan
mukaan Suomessa innostus Viron avustamiseen oli suurenmoista: vapaaehtoisia
ilmoittautui useita tuhansia, joista vain noin viidesosa huolittiin matkaan. Viron asian
puolesta pantiin toimeen rahankeräys, ja Pohjalan mukaan kaikki olivat valmiit tavalla
tai toisella auttamaan veljeskansan taistelua. 58 Avustamisen innokkuus on
todennäköisesti ollut ympäri Suomen suurta, mutta erityisen suurta se on ollut
heimoaatteen kannattajien keskuudessa. On perusteltua ajatella, että Viron retken
jälkeen julkaistut muistelmat on kirjoitettu mahdollisimman ihanteellisesta
näkökulmasta, ja siten pyritty tietoisesti korostamaan yleisen mielipiteen olleen
lähtöhetkellä auttamisen suhteen yhteneväinen ja retkelle lähtemisen kannalla.
Viron auttamisenhalun suurta kannatusta korostettiin kaikissa muistelmissa
kuvaamalla sitä valtavaa ihmispaljouden määrää, joka oli saapunut Helsingin
Katajanokan rantaan saattamaan Tallinnaan lähteviä vapaaehtoisia, vaikka tarkka
lähtöajankohta oli pyritty salaamaan. Kalmin mukaan ihmisiä oli jopa tuhatpäinen
joukko.59 Pohjala kuvasi erään savolaisen sotilaan tuolloin tuumineen: ”On sitä
hälinee joskus Saimaankin rannalla ollu kun hyvästejä on jätetty, muttei se sentään
tällaista oo ollu.”60 Kaikki muistelmat kertovat asiasta samoin: suomalaisia
vapaaehtoisia oli tullut saattamaan valtava määrä kansalaisia, jotka toivottivat
rohkeille isänmaan sankareille onnea ja menestystä tulevaan. Heidän rohkeuttaan ja
uhrautuvaisuuttaan taistelussa veljeskansan puolesta korostettiin. Tilaisuudessa
pidettiin myös juhlallisia ja mielialaa nostattavia puheita, jotka uhkuivat voimaa ja
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historiallisen suurta taistelunhalua, kuten Pohjan Poikien komentajan Hans Kalmin
puhe:
Me lähdemme nyt kuten muinoin hakkapeliitat. Ja ”hakkaa päälle”, se
on meidänkin tunnussanamme. Karhun voimalla me lyömme ja kohta te
saatte kuulla töistämme.”61
Viittaukset suomalaisten historiaan, kuten hakkapeliittoihin, olivat osa heimoaatteen
mukaista narratiivia, jonka avulla pyrittiin nostattamaan suomalaisten kansallista
identiteettiä. Vasta itsenäistyneessä Suomessa kansakunnan historiankirjoituksen
merkitys oli merkittävässä roolissa. Tulevan Viron retken merkitys nähtiin yhtä
suurena, ellei suurempanakin mahdollisuutena nostaa Suomi suurten kansakuntien
joukkoon historiankirjoituksen lehdille. Aktiivit, kuten Helanen, korostivat halua
näyttää maailmalle, kuinka vahva juuri itsenäistynyt Suomi oli ja millaisiin urotekoihin
se pystyi.62 Myös Pohjala kuvaili sotaretken vieraalla maalla olevan Suomelle sen
”suuri historiallinen hetkensä”. 63 Erityisesti aktivistit ja jääkärit suunnittelivat asein
luotavaa Suur-Suomea, jonka piiriin lukeutuisivat kaikki Venäjän vallan alta
vapautetut heimokansat. Näin saataisiin myös turvalliset rajat, joiden menestyksekäs
puolustaminen olisi helpompaa. Joidenkin näkemyksissä tähän kokonaisuuteen olisi
voitu sisältää myös Viro.64
”Näkemiin, näkemiin! Pian tulemme takaisin – Pietarin kautta
tietenkin!” 65
Jo Viroon lähtiessä vapaaehtoiset uhosivat palaavansa Pietarin kautta takaisin.
Kyseessä oli jo aikaisemmin esitetty ajatus Pietarin valloittamisesta ja Inkerinmaan
vapauttamisesta.

Keväällä

1918

itsenäisyyssenaatin päämiehenä

toiminut

Svinhufvud oli visioinut Pietarin ja sen ympäristön eli Inkerinmaan valtaamista
Suomen ja Viron mahdollisen valtioliiton keskustelun yhteydessä. Svinhufvudin
mukaan Pietarin jääminen Venäjän haltuun tulisi aina muodostamaan uhan Suomelle
ja Baltian maille, mutta jos Suomi ja Viro yhdistyisivät, vaikka löyhästikin, olisi niiden
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välissä oleva Inkerinmaa mahdollista sulauttaa Viron ja Suomen yhteyteen. Alue
voitaisiin

jakaa

joko

kahtia

maiden

kesken

tai

yhdistää

Inkerinmaa

kokonaisuudessaan osaksi Suomea, sillä Svinhufvud katsoi sen olevan kielellisesti
lähempänä Suomea kuin Viroa. Saattamalla Inkerinmaa ja Pietari Suomen
vaikutuspiiriin saataisiin Venäjä työnnettyä pois Itämereltä. Ajatus suomalaisvirolaisesta kaksoisvaltiosta sopi hyvin Svinhufvudin Pietarin ja Inkerinmaan
valloitussuunnitelmaan.66
Pietarin kysymys muodostui Suur-Suomi aatteen kannattajien keskuudessa päivän
polttavaksi aiheeksi. Helasen mukaan monien Viron Avustamisen Päätoimikunnan
jäsenien mielestä avustustoimintaa ei saatu rajoittaa pelkästään Viron auttamiseen.
Venäjän vallankumouksen jälkeinen tilanne ”näytti otolliselta Suomen arvon
kohottamiseksi ja sen elinkysymysten ratkaisemiseksi suomalaisten toivomusten
mukaisesti.” 67 Aktivistien keskuudessa ajatus Pietarin mahdollisesta valloittamisesta
Viron retken ohessa nähtiin yhtenä potentiaalisenakin vaihtoehtona suomalaisen
historiankirjoituksen menestystarinana.
Myös Kalm ilmaisi tukensa Pietarin retkelle, ilmaisten asian niin etteivät Pohjan Pojat
palaisi Suomeen laivalla vaan junalla. Hän kuvasi tuntemuksiaan suursuomalaisuuden
kannatuksesta retkeläisten kesken näin:
Suursuomalaiset kangastukset hohtivat jo Viron retkelle lähdettäessä,
muodoiltaan

kyllä

epämääräisinä,

hahmoittamattomina,

miltei

jokaisen Pohjan Pojan mielikuvituksessa. Voimme sanoa, että se sotilas,
joka Helsingin satamasta lähdettäessä 12.1 arveli j u n a l l a tultavan
takaisin, tulkitsi koko rykmentin salaisia suur’isänmaallisia haaveita.
Lisäksi ansainnee huomauttamista, että poikain mielissä tieto että
saatiin taistella r y s s ä ä v a s t a a n liittyi äärettömän mieluisana
pyrkimykseen heimoveljien avustamiseksi ja – Suur-Suomen luomiseksi,
missä muodossa se nyt sitten olikaan tapahtuva. 68
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Kalm ajatteli hetken koittaneen yli 200 vuotta sitten Pietari Suuren varastaman
suomaisille kuuluvan maan palauttamiselle ja Suomen sekä Viron rajojen
suoristamiselle. Hyökkäystä suunniteltiin tehtäväksi kolmelta suunnalta: Aunuksesta,
Karjalan kannakselta ja Länsi-Inkeristä. Operaatioon osallistuisivat suomalaiset,
virolaiset, inkeriläiset sekä Pohjan Pojat. Suunnitelmassa ”punainen hylkyväki”
ajettaisiin kotiinsa Venäjälle ja ”kunnollinen aines” tuotaisiin Suomeen tai Viroon. Itse
Pietarin kaupunki joko tuhottaisiin tai jätettäisiin tyhjilleen rapistumaan. Nevan
suulle jäisi vain pienen pieni satama. 69
Helasen mukaan Suomi oli tuolloin Pohjois-Euroopan ainoa valtio, jolla oli kykyä ja
halua ”positiiviseen” toimintaan. Nyt kun Venäjä näytti olevan häviönsä partaalla ja
lähes puolustuskyvytön, nähtiin mahdollisena turvata Suomen itsenäisyys estämällä
Venäjän palautuminen entiselleen. Suur-Suomen luominen ei näyttänyt enää
mahdottomalta:

Virossa Suomi-Viro

-unionilla

vakuutettiin

olevan

paljon

vaikutusvaltaisia kannattajia ja inkeriläisten, aunukselaisten sekä vienankarjalaisten
kerrottiin valmistautuvan kukin tahoillaan nousemaan venäläisiä vastaan ja olevan
halukkaita liittymään suomalaisiin. 70 Tällaista kuvaa Suur-Suomen kannattajien
keskuudessa haluttiin nostattaa, vaikka heimosotien kannatus esimerkiksi Karjalassa
jäikin lopulta laihaksi paikallisten kansojen keskuudessa.
Viron valtiollinen ja sotilaallinen johto näyttivät vihreää valoa Pietarin operaatiolle –
kaikki riippui siis Suomen ja länsivaltojen mielipiteestä. Valtionhoitaja Mannerheim
kannatti operaatiota, mutta kun länsiliittoutuneet eivät osoittaneet suopeutta
hankkeelle, ei Suomikaan lopulta uskaltautunut mukaan. Suomalaisia aktivisteja oli
myös häirinnyt mahdollinen yhteistyö operaatiossa valkoisten venäläisten kanssa,
sillä he eivät olleet tunnustaneet Suomen ja Viron itsenäisyyttä. Vaikka Pietarin
valloitushanke hallituksen suunnitelmana kuihtui kasaan, toteutui suomalaisten
vapaajoukkojen hyökkäys Aunukseen huhtikuun lopulla 1919. 71
Pietarin mahdollinen valloitusretki nähtiin monimutkaisena aiheena, vaikkakin
Helasen mielestä kannattavana ja silloisessa maailmantilanteessa mahdollisena
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operaationa. Helanen käsitteli muistelmissaan Pietarin valloituksen problematiikkaa
ja poliittista keskustelua asian tiimoilta. Apuretkikunnan rohkeita suunnitelmia ei
Helasen harmiksi toteutettu, vaikka niiden onnistuminen olisi hänen mielestään ollut
vallitsevissa oloissa mahdollista ja hyödyttänyt Suomea. 72
Helanen kirjoitti teoksensa Viron Avustamisen Päätoimikunnan tilauksesta, 73 joten
ymmärrettävästi

Päätoimikunnan

näkemykset tulevat siinä vahvasti esille.

Päätoimikunnan jäsenistö koostui pitkälti aktivisteista ja jääkäreistä, jotka olivat
vankkoja Suur-Suomen kannattajia. On siis syytä olettaa, että päätoimikunnan
jäsenistön mielipiteet ovat voineet vaikuttaa siihen, mitä ja miten Helanen on asioita
kuvannut. Myöhemmin Helanen tunnettiin etenkin tulisieluisena Suur-Suomen
kannattajana,

joka

toimi

aktiivisesti Akateemisen

Karjala-Seuran

riveissä.

Todennäköistä onkin, että Helanen on itsekin kannattanut ajatusta Pietarin
valtauksesta.
Ajatus Pietarin valloituksesta tulee useita kertoja vastaan lähes kaikissa aineistoni
muistelmissa.74 Sekä Pohjalan että Helasen muistelmissa kerrotaan, kuinka joukot
Helsingistä lähtiessään uhkasivat tulla takaisin Pietarin kautta, samalla kun pitäisivät
huolta Suomen rajoista sekä etelässä että idässä. 75 Kyseessä oli selkeästi joidenkin
vapaaehtoisten mielissä kytevä ajatus suuresta valloitusretkestä Suur-Suomen
puolesta, olihan kyseessä juuri kaatuneen Venäjän keisarikunnan pääkaupunki.
Pietarin retkestä uhottiin myös myöhemmin Marienburgin valloitusta seuranneissa
juhlissa ja sen puheissa. Sainion mukaan juhlissa laulettiin isoon ääneen Isontalon
Antista, selostettiin sodasta, nostettiin maljoja sekä voiton kunniaksi että
kaatuneiden muistamiseksi, keskusteltiin rauhasta ja sotimisen lopettamisesta mutta
myös sotimisen jatkamisesta Inkerinmaalla, Pietarissa, Moskovassa ja jopa Persiassa
asti.76
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Viron avustamiseen vedottiin myös moraalisena velvollisuutena ja jalona kunnian
asiana. Yhteisen näkemyksen mukaan olisi kansallinen häpeä, jos Viroa ei autettaisi. 77
Pohjalan mukaan Viron auttamatta jättäminen hädän hetkellä olisi osoittanut sen,
kuinka kehnoa kansaa suomalaiset olisivat olleet. 78 Millainen kansa olisi jättänyt
veljeskansansa tuhon omaksi, etenkin kun vapaaehtoisia löytyi niin sankoin joukoin
ja avustamishalua löytyi niin valtavasti? Asia nähtiin myös oman kokemuksen kautta:
nyt oli suomalaisten vuoro auttaa hädänalaisia, niin kuin saksalaiset olivat edellisenä
keväänä auttaneet suomalaisia. Saksan apua sisällissodassa pidettiin tärkeänä ja nyt
suomalaiset halusivat auttaa samalla tavalla veljeskansaansa yhteistä vihollista
vastaan.79
Sotaretkellä vapaaehtoiset korostivat toimivansa Viron lisäksi oman maansa
puolesta. Viron auttaminen nähtiin olevan tiiviissä yhteydessä Suomen ja isänmaan
puolustamiseen, sekä fyysisesti että henkisesti. 80 Viroon lähteminen nähtiin
eräänlaisena ennakoivana Suomen puolustamisena. Esimerkiksi luutnantti Kallio
perusteli osallistumista Viron tapahtumiin, kuinka ”parempi on torjua vihollisen
hyökkäystä oman maan rajojen ulkopuolella, kuin myöhemmin ehkä muodostaa oma
maa taistelutantereeksi.” 81 Velvollisuus taistella Viron kansan puolesta koettiin
Suomen ja suomalaisten yhteiseksi asiaksi. Taustalla vaikutti isänmaallinen
heimoaate.
Helasen esittäessä syitä virolaisten auttamiselle muistelmissaan hän antoi paljon
palstatilaa Viron joukkojen vaikeuksien kuvailuille. Helasen mukaan virolaisia
joukkoja ja siviilejä vaivasi yleinen epäusko sotimisen mahdollisuuksiin bolsevikkeja
vastaan.82 Helanen keskittyi kuvaamaan virolaisten sen hetkisten joukkojen
sekasortoisuutta, joka koostui sotilasmielivaltaisesta käytöksestä ja ryöstelyistä, joita
suojeluskuntalaiset yrittivät estää. 83 Halusiko Helanen siis muodostaa kuvan
virolaisista
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lähettäminen näin jälkikäteen katsottuna olisi ollut perustellumpaa? Hyvin
todennäköisesti sitä kuvaa ainakin haluttiin vahvistaa.
Helanen toi esiin virolaisten joukkojen moninaisina ongelmina esimerkiksi yleisen
moraalisen heikkouden, pelokkaat sotilaat ja rintamalta karkaamiset.84 Virolaisten
joukkojen taistelukykyjä ja -tahtoa kyseenalaistettiin useaan otteeseen muissakin
muistelmissa. Näin vahvistettiin näkemystä siitä, että Viroa oli autettava ja
suomalaisten vastuulla oli nostaa veljeskansa niin henkisesti kuin fyysisestikin
takaisin kansakuntien joukkoon. Kontrastina virolaisten sotilaiden ongelmille
Helanen korosti suomalaisten merkitystä esikuvina. Suomalaisten tuli näyttää,
kuinka taisteluun oli mentävä ilolla ja kaikki taistelijoiden kärsimykset oli kestettävä
nurkumatta. ”Ja he tekivätkin sen. He eivät olleet pelastamassa ainoastaan Viron
valtiota, vaan he nostivat myöskin Viron kansan perikadolta.” 85 Helasen muistelmista
heijastui suomalaisten ja virolaisten välisiä suhteita leimannut ylimielinen asenne,
jossa Viro nähtiin heikompana ”pikkuveljenä” ja Suomen velvollisuus ”isoveljenä” oli
auttaa.

Lehdistö vaikutus avustushalun kannatukseen
Viron itsenäistymistä seuranneena päivänä alkanut saksalaismiehitys maassa oli
estänyt sanomalehtien vapaan ilmestymisen ja vaikeuttanut uutisten kulkua
Suomeen vuoden 1918 aikana, mutta marraskuusta lähtien tietojen saaminen
etelänaapurista alkoi olla helpompaa. Suomen aikaisempi saksalaissuuntaus oli myös
osaltaan estänyt Suomen yleisen mielipiteen kiinnostuksen osoittamista Viron
tilanteeseen, joka oli tuolloin Saksan miehityksen armoilla. Suomen ulkopolitiikan
painopisteen suuntauduttua Saksasta muihin länsivaltoihin, pääsi tämä kiinnostus
jälleen nousemaan esiin ja yhteydet Helsingin ja Tallinnan välillä paranivat uudelleen
avatun lennätinyhteyden avulla.86
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Viron kiristynyttä tilannetta alettiin seuraamaan tiiviisti lehdistössä ja vapaaehtoisten
keräämisen puolesta kirjoitettiin useita vetoomuksia. Viron itärajan asukkaiden
kokemat kauhut bolsevikkihyökkäyksen alettua konkretisoituivat Narvan kirkkoherra
Johan Kajanderin kirjoituksessa ”Hätähuuto Virosta”, joka julkaistiin useissa
suomalaisissa sanomalehdissä.87 Kirjoitus tavoitti paljon yleisöä ja vahvisti suuren
yleisön keskuudessa koettua solidaarisuutta Viroa kohtaan.
Lehdistössä avun

tarjoaminen

Virolle

vaikutti

Helasen mukaan

ilmeisen

yksimieliseltä. Hänen mukaansa sanomalehdet kaikkialla maassa asettuivat miltei
poikkeuksetta hankkeen puolelle, mikä todisti sen, kuinka yleinen oli kansan halu
auttaa virolaisia ja miten lujasti omiin voimiin uskottiin. 88 Näin asia olikin
porvarillisissa sanomalehdissä, mutta näkemys ei ollut aivan niin yhtenäinen kuin
Helanen antoi ymmärtää.
Suomen sosiaalidemokraattien suhtautuminen Viron ”puolustussotaan”, kuten he
asian ilmaisivat, oli monimutkaisempi kuin muiden. Sosiaalidemokraattien kanta
suhtautumisessa sotaan ja Viron avustamiseen selkiytyi hitaammin kuin muiden:
puolue ei varsinaisesti vastustanut vapaaehtoisten lähettämistä ja suhtautui asiaan
lähinnä viileän asiallisesti.89 Toisista sanomalehdistä poiketen sosiaalidemokraattien
lehdistössä ei julkaistu vapaaehtoisia hakevia ilmoituksia, mutta kommentoitiin asiaa
kohtalaisen myötämielisesti.90 Jälkikäteen Suomen sosiaalidemokraatit kertoivat
syyksi nuivaan suhtautumiseensa ja vetäytymisestään avustustoiminnasta Suomen
sisällissodan aiheuttamat haavat ja porvarien sorron Suomen työväenluokkaa
kohtaan – yhteistyö tuolloin avustustoimintaa valmistavien porvarillisten kanssa
nähtiin mahdottomana, vaikka sympatiat olivatkin vahvasti virolaisten puolella. 91
Helasen mukaan ainoastaan ruotsinkielinen lehdistö suhtautui kylmäkiskoisesti
hankkeeseen. Ruotsinkielisen lehdistön näkökulmasta Suomen olisi jätettävä
avustustyö suurille länsivalloille, sillä Viron avustaminen toisi Suomelle vain vaaroja
ja kärsimystä. Kun Englannin apu jäikin laivaston muodossa Viron rannikolle, oli
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ruotsinkielistenkin keskuudessa selvää, että Suomen oli toimittava. Myös
ruotsinkielinen väestö Suomessa otti sittemmin osaa avustustyöhön ”suurella
innolla”.92
Viron epätoivoisen tilanteen jatkuva uutisointi ja käsittely lehdistössä on hyvin
todennäköisesti

vaikuttanut

merkittävissä

määrin

yleiseen

mielialaan

ja

halukkuuteen lähteä Viron rintamalle. Hovin & Joutsamon tutkimuksen mukaan
vapaaehtoisista yli puolet (53,8 %) sai tiedon värväyks estä Viron retkelle
sanomalehtien välityksellä. Neljännes (28,4 %) kuuli asiasta tuttavaltaan ja 13,6 % sai
tiedon suojeluskunnan kautta.93 Sanomalehdistön vaikutus on siis ollut suuri.
Lehdistön yhtenäistä käsitystä Viron sotilaallisesta avustamisesta Helanen on
jälkikäteen halunnut vahvistaa ja siten pyrkinyt korostamaan tämän operaation
saaneen koko maan yleisen kannatuksen. Todennäköistä on, ettei Helanen
perehtynyt sen tarkemmin esimerkiksi vasemmistolaisten lehtien näkemyksiin
asiasta, vaan piti porvarillisten lehtien näkemyksiä koko kansan tahtoa kuvastavina.
Porvarilliset sanomalehdet, kuten Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet,
korostivat heimohenkistä kansallisaatetta palstoillaan ja perustelivat Viron
auttamista heimoveljeydellä. Ylösen mukaan lehdistö rakensi kuvaa Suomesta
vahvempana ”isoveljenä”, jolla oli velvollisuus auttaa heikompaa ”pikkuveljeään”
Viroa. Tärkeimpänä perusteena virolaisten auttamiselle oli kuitenkin maan
joutuminen ulkoisen vihollisen hyökkäyksen kohteeksi. 94

1.2. ”Mätäpaise, joka on puhkaistava” ‒ Antibolsevismi ja kosto
Suomi ja Viro julistautuivat itsenäisiksi lähes samoihin aikoihin nähdessään
mahdollisuutensa tulleen, kun Venäjän imperiumi natisi liitoksissaan. Suomen kansan
kahtiajakautuminen purkautui kuitenkin itsenäistymistä seuranneena keväänä
sisällissotana valkoisten ja punaisten kesken alkuvuodesta 1918. 95 Sisällissodan
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aikana punaiset saivat Neuvosto-Venäjältä aseita ja jonkin verran sotilaallista apua,
muun muassa Suomeen jääneiltä venäläisiltä joukoilta, jotka liittyivät vapaaehtoisesti
punakaartien riveihin. Venäläisten merkitys punaisten sodankäyntiin jäi lopulta
vähäiseksi,96 mutta tätä eivät sodan voittajiin lukeutuvat valkoiset unohtaneet.
Suomessa sisällissodan jälkeistä aikaa leimasi voittajaosapuolen hallitsema
näkökulma ja tulkinta sodasta, joka läpäisi koko yhteiskunnan. Virallisen näkemyksen
mukaan kevään 1918 sota oli vapaussota, jossa valkoiset suojeluskaartit olivat
taistelleet Suomen itsenäisyyden puolesta ja punaiset sitä vastaan. Sodan jälkeisenä
aikana molemmat osapuolet korostivat vastapuolen julmuuksia, mutta peittelivät
omia rikoksiaan. Voittaneen osapuolen tulkinta oli kuitenkin ainoa oikea virallinen
totuus asiasta, jonka mukaisesti julkisuudessa ylläpidettiin myyttistä mielikuvaa
punaisten epäinhimillisyydestä ja raakalaismaisuudesta, etenkin 1920‒luvulla.97
Voittajien näkökulmasta valkoinen armeija oli säilyttänyt Suomen valtiollisen
itsenäisyyden ja pelastanut suomalaiset kommunismilta, kun taas työväkeä
syyllistettiin punakapinallaan liittymisestä vieraaseen valtaan.98
Viron vapaussota oli puolestaan melko puhdas vapaussota eikä sisällissota, sillä
suurin osa Viron joukoissa taistelleista oli virolaisia, kun taas heitä vastaan sotineista
suurin osa oli muita kuin virolaisia. Puna-armeijan sotilaiden kansallisesta
koostumuksesta Viron rintamalla ei ole tarkkaa tietoa, mutta Viron armeijan
helmikuussa 1919 antaman ilmoituksen mukaan vihollisen 35 rykmentistä, joissa
jokaisessa oli 600‒700 miestä, vain neljä oli virolaisista koostuvia. Loput olivat
pääosin venäläisiä tai lättiläisiä (latvialaisia). 99 Mukana oli myös suomalaisia
punakaartilaisia,100 jolloin osa vapaaehtoisista saattoi nähdä Viron vapaussodan
eräänlaisena Suomen sisällissodan jatkumona, vain vieraan maan maaperällä ja
hieman erilaisin kokoonpanoin. Muistelmissa sisällissotaan viitatessa vihollinen oli
sama kuin Virossakin: kommunismi ja bolsevismi.
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Antibolsevismi ja kostonhalu vanhaa verivihollista vastaan
Me tiedämme idän vihollisen, tunnemme sen pyrkimyksen länttä kohti.
Se tahtoo sammuttaa vapausliekkimme ja valaa myrkkyä kansalliseen
ruumiiseemme. Oma aatteemme on vaarassa, ihanteemme on uhattu,
meidän täytyy rientää.101
Bolsevismin hyökyaalto idästä kohti länttä herätti suurta huolta Euroopassa. Taistelu
bolsevismia vastaan nähtiin samaan aikaan läntisen sivistyksen puolustamisena.
Kyseessä

oli

osa

radikalisoituminen

yleiseurooppalaista

ideologista

konfliktia:

poliittinen

ensimmäisessä maailmansodassa ja sen jälkeen

olivat

nostattaneet erilaisten liikkeiden ja aatteiden välistä kilpailua. Ympärysvallat
liputtivat demokratian ja nationalismin puolesta, kun samaan aikaan bolsevikit
kaappasivat Venäjällä vallan ja perustelivat sitä oikeudellaan luokkataisteluun. 102
Bolsevikkien

vallankaappaus

Venäjällä

herätti

uudelleen

henkiin

maailmanvallankumouksen pelon, jota oli pelätty aikaisemminkin. 1800-luvun
kansannousut olivat saaneet konservatiivit ja vastavallankumoukselliset luomaan
omat käsityksensä vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää uhkaavista vaaroista : näissä
kauhuskenaarioissa väkivaltainen ja kasvoton väkijoukko hyökkäsi porvarillista
luokkayhteiskuntaa ja sen perinteisiä arvoja vastaan, kuten omistusoikeus ja
sukupuoliroolit.103 Uutiset bolsevikkien tosista ja liioitelluista terroriteoista, jotka
kohdistuivat kaikkeen keskiluokkaisuutta edustavaan, levisivät Länsi-Euroopassa
nopeasti

herättäen

pelkoa.

Sanomalehdet

uutisoivat bolsevikkien keinoja

kaihtamattomista terroriteoista sekä poliittisista murhista. Pian kaikki Venäjän
vallankumoukseen

tai

bolsevikkeihin

liittyvä

yhdistettiin

niiden

arvojen

vastakohdiksi, joihin länsimaalainen sivilisaatio perustui. 104
Suomalaiset olivat saaneet lukea sanomalehdistä bolsevikkien kasvavasta terrorista
Virossa syksystä 1917 saakka. Eräiden Venäjän armeijan joukkojen kerrottiin tekevän
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Virossa hirvittäviä tekoja, kuten murhaavan siviilejä, polttavan taloja ja viljaa sekä
teurastavan karjaa ilman mitään syytä.105
Bolshevikien hyökkäys Viron rajajoen yli tarkoituksella tukahuttaa juuri
itsenäiseksi julistautuneen kansan, herätti Suomen veljeskansassa
ansaittua suuttumusta ja Suomen vapaustaistelun aikuinen innostus
taisteluun vanhaa verivihollista, ryssää, vastaan oli havaittavissa. 106
Ylläoleva lainaus on luutnantti Sulo Kallion muistelmateoksen aloittava virke. Siinä
kiteytyvät tyypillisimmät tunteet ja ajatukset, joita muistelmissa korostettiin
kerrottaessa

Viroon

lähtemisestä ja

lähtöpäätökseen

vaikuttavista

syistä.

Merkillepantavaa on maininta Suomen sisällissodasta kantautuva into päästä
taistelemaan vanhaa ”verivihollista” vastaan. Helasen mukaan kansan syvälle
juurtunut venäläisviha oli peruja sortovuosien ajoilta, ja sisällissodassa viha purkautui
isänmaallisen taistelun rinnalla.107 ”Ryssäviha” eli viha venäläisiä ja venäläisyyttä
kohtaan on muistelmissa vahvasti korostettuna ja se tulee esiin lukemattomia kertoja
etenkin lähtösyiden perusteluissa ja myöhemmin taistelukuvauksissa.
Bolsevikkien toiminta itärajalla nähtiin epäoikeudenmukaisena ja suuttumusta
aiheuttavana. Muistelmissa maalattiin kuva viattomasta Viron kansasta, joka oli
pitkän sorron jälkeen saavuttanut itsenäisyyden ja nyt katoamassa kansakuntien
joukosta.108 ”Viron vapauttaminen” toistuu muistelmissa jatkuvasti ja sillä viitataan
Viron vapauttamiseen bolsevikkien vallankumouksen uhan alta.
Ei meidän tarvitse olla mitään sodan jättiläisiä eikä vertajanoovia
ihmispetoja, vaan rauhaa rakastavia vapaustaistelijoita, jotka muistaen
oman hätämme, oman tuskaisen tilamme, kuulemme veljesveren
avunhuudot maailman myrskyn viimeisistä mainingeista.109
Vapaaehtoiset

kuvasivat

itsensä

tyypillisesti

”vapaustaistelijoina”

tai

”vapaussotureina”, jotka toimivat vapauden ja rauhan puolesta. Taistelu Viron
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auttamiseksi bolsevismin uhkaa vastaan koettiin moraalisena velvollisuutena ja
kunnian asiana.110 Etenkin kun kyseessä oli oma veljeskansa, joka taisteli oman
olemassaolonsa puolesta, tehtävä nähtiin hyvin tärkeänä. Muistelmissa Viron kansa
kuvattiin hädänalaiseksi, vuosisatoja sorretuksi kansaksi, joka tarvitsi kipeästi
suomalaisten apua. Viron kansa oli tilanteeseensa syytön, se yritti vain suojautua
”raakalaisuutta vastaan”.111
Helasen mukaan suomalaiset toimivat myös länsimaisen sivistyksen puolustajina
bolsevismia vastaan. Hän korosti kuinka suomalaiset olivat ’vapaussodallaan’
estäneet bolsevismin pääsyn pohjoista tietä Eurooppaan.112
Bolsevikit kuvattiin muistelmissa mahdollisimman alhaisina, julmina, väkivaltaisina ja
murhaavina rosvoina. Viha ja katkeruus kommunismia ja venäläisiä kohtaan istui
suomalaisissa vapaaehtoisissa syvällä. Jos suomalaiset eivät olisi taistelleet edellisenä
keväänä punaisia vastaan sisällissodassa, ei ryntäys Viron avuksi olisi todennäköisesti
ollut aivan näin suurta. Vaikka sisällissodassa suomalaiset olivat taistelleet pääasiassa
toisia suomalaisia vastaan, muistelmissa bolsevikit Virossa nähtiin samana
kasvottomana

vihollisena, jota vastaan edellisenä keväänä oltiin Suomen

sisällissodassa taisteltu. Bolsevikit nähtiin siis tyypillisesti synonyymeina Suomen
punaisille.
Muistelmien mukaan kosto toimi yhtenä vaikuttimena sotaretkelle lähtöön ja sitä
korostettiin todella paljon. Muistelmissa bolsevikit esitettiin vanhoina vihollisina,
joille haluttiin päästä kostamaan edellisenä talvena käydyn ”vapaussodan” kaunoja.
Helasen teoksessa luutnantti Kirotar kuvasi haastattelemiensa vapaaehtoisten syitä
Viron retkelle lähtemiselle:
Katsokaas, minulla on vanhoja velkoja niille punaisille. Tappoivat koko
perheeni. En voi sitä unohtaa, lähden kostamaan niille, saan
vastaukseksi. – Entä te? kysyn eräältä yksikätiseltä mieheltä, joka on
tullut kuuntelemaan keskusteluamme. – Sama juttu! Kaikki tappoivat ja
polttivat. Tampereen luona menetin vielä kätenikin. Mutta kyllä minä
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niille saatanoille yhdelläkin kädelläni näytän! ja mies puristaa ainoan
kouransa nyrkkiin.113
Aikaisemmassa tutkimuksessa kostonhalu ei kuitenkaan ole näyttäytynyt yleisesti
ensisijaisena motiivina sotaretkelle osallistumiselle, vaan se on sekoittunut
toissijaisena motiivina vihaan bolsevikkeja ja venäläisyyttä kohtaan.114 Hovin ja
Joutsamon tutkimuksessa kostonhalu yksittäisenä motiivina on yllättävän pienessä
osassa: ensisijaisena lähtömotiivina se oli 2,1 % osallistuneille, mutta erikseen asiasta
kysyttäessä noin kolmannes (33,5 %) oli kertonut tunteneensa jonkinlaista
kostonhalua bolsevikkeja kohtaan sisällissodan tapahtumien vuoksi. 115 Lähtöhetkellä
ajatus kostosta on todennäköisesti ollut hyvinkin yleistä, mutta Hovin ja Joutsamon
tutkimuksessa on huomioitava tutkimuksessa vastanneiden ajallinen etäisyys
tapahtumiin, sillä käsitys omista lähtömotiiveista on voinut muuttua 50 vuoden
jälkeen.
Sotaintoa bolsevismia vastaan nostattivat paitsi edellisen kevään kaunat, mutta myös
bolsevikkien huhutut ja lehdistössä raportoidut julmuudet Virossa, etenkin siviilejä
kohtaan. Puheet bolsevikkien tekemistä murhista, raakuuksista ja kidutuksista
kuuluivat jo tuolloin sotapropagandan välineistöön, vaikka ne eivät toki olleet pelkkää
propagandaa.116 Bolsevikkien tekemiä rikoksia tuotiin muistelmissa esiin hyvin
vahvasti ja kuvailtiin jopa inhorealistisen tarkasti, jotta saatiin vahvistettua tätä
epäinhimillistä kuvaa bolsevikeista ja sitä kautta terästettyä syytä, miksi Viron
auttaminen oli tuolloin ainoa moraalisesti oikea vaihtoehto.
Sisällissodan jälkeistä valkoista Suomea leimasi vahva ”ryssäviha”. Valkoinen
propaganda lietsoi näkemystä,

jonka mukaan suomalaiset punaiset olivat

venäläisten bolsevikkien kätyreitä ja sisällissota esitettiin ulkoista vihollista vastaan
käytävänä sotana.117 Monien mielessä viha etnisiä venäläisiä kohtaan yhdistyi vihaan
bolsevismia ja kaikkia kommunisteja edustavaa kohtaan:
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Poikamme näet katsoivat olevansa sodassa sekä bolshevikkeja että
yleensä ryssiä vastaan, sillä näitä molempia oli Suomessa totuttu viime
aikoina pitämään yhden ja saman pahan edustajina.118
Hovin & Joutsamon tutkimuksessa 7,4 % vapaaehtoisista ilmoitti ensisijaiseksi
lähtösyykseen ”ryssänvihan”, mikä on yllättävän pieni tulos ajatellen vuosien 1918‒
1919 ilmapiiriä. Hovi & Joutsamo toteavatkin, että todennäköisesti viha venäläisiä
vastaan on ollut tuloksia yleisempi, sillä erikseen kysyttäessä yli puolet (52,3 %)
vapaaehtoisista myönsi tunteneensa ”ryssänvihaa” enemmän tai vähemmän. Lisäksi
on jälleen huomioitava tutkimuksen ajallinen etäisyys, jonka myös Hovi & Joutsamo
toteavat todennäköisesti vaikuttaneen varovaisuuteen vastauksissa poliittisen
tilanteen muutoksen lisäksi.119
Vakaumuksellinen antibolsevismi ja ”ryssänviha” näyttäytyvät

muistelmissa

merkittävässä roolissa. Tämä johtuu tulkintani mukaan siitä, että suurin osa
muistelmien kirjoittajista on ollut osa sitä äärikansallismielistä joukkoa, jotka ovat
halunneet toimia aktiivisesti taistelussa bolsevismia vastaan ja joille bolsevismi edusti
anarkiaa ja yhteiskunnan tuhoa. Aktivistit ja agitaattorit olivat tyypillisesti osa tätä
kansallista

nuorta

venäläisvastaisia

älymystöä,

mielipiteitään

ylioppilaskuntaa,
ja

kävivät

jotka

taistelua

ylpeinä

julistivat

isänmaan

puolesta.

Maailmansotien välisenä aikana vaikutusvaltaisin ylioppilasyhdistys Akateeminen
Karjala-Seura eli AKS toimi Suur-Suomen luomisen, kansan yhdistämisen sekä
ryssävihan lietsonnan puolesta. Ryssänvihan lietsonnan katsottiin edesauttavan
kahden edellä mainitun tavoitteen saavuttamisessa. 120 Esimerkiksi Vilho Helanen oli
aktiivinen heimohengen ja Suur-Suomi -aatteen puolestapuhuja, ja hän osallistui
kiinteästi AKS:n toimintaan vuodesta 1923 lähtien vaikuttaen sen aatemaailman
muovaamiseen.121
Hovin & Joutsamon tutkimuksen mukaan aatteelliset syyt olivat ensisijaisena
lähtömotiivina 9 %:lle vapaaehtoisista ja toissijaisena 15 %:lle. 122 Tutkimus ei kerro
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sitä, minkä ideologian perusteella lähtömotiivi perusteltiin aatteelliseksi, mutta
todennäköistä on, että tähän lukeutuvat sekä heimoaatteelliset sekä antibolsevistiset
aatteet.
Vakaumuksellinen antibolsevismi ei todennäköisesti ole ollut tavalliselle rivisotilaalle
merkittävin lähtömotiivi, vaan lähtöpäätöstä ovat vauhdittaneet enemminkin
auttamisenhaluun sekoittunut seikkailunhalu ripauksella kostonhimoa venäläisiä
kohtaan. On myös huomattava, että retkellä vapaaehtoisiin kohdistettiin paljon
heimohenkistä valistustyötä erilaisten luentojen muodossa,123 toisin sanoen
heimoromanttista valkoisen Suomen propagandaa. On siis mahdollista, että
aatteelliset syyt ovat korostuneet lähtömotiivien osalta vasta retken jälkeen.

1.3. Seikkailunhalu, tappelun tarve ja oman kunnollisuuden osoitus

”Taisteluun paloi mieli, rintamalle kuului kutsu” ‒ Suuria seikkailuja ja
unohtumattomia kokemuksia
Seikkailunhalua

ei

muistelmissa

ole

ilmoitettu

erityisesti

vapaaehtoisia

houkuttelevaksi lähtömotiiviksi, vaikkakin Helasen mielestä ”nuorekas taisteluinto ja
seikkailunhalu ajoivat useimpia heistä retkelle” tärkeimmän lähtömotiivin ollessa
hänen mukaansa ”suuri isänmaallinen innostus”. 124 Muistelmissa todella kuvataan
paljon sitä palavaa intoa, jännitystä ja seikkailumieltä, joka nuoria miehiä on reissuun
innostanut. On selvää, että monilla oli hyvin romantisoitu kuva sotaretkestä, joka
rohkaisi heitä värväytymään mukaan sankarilliselle retkelle. Sainio kuvasi asiaa näin:
Olihan lähtöpäivä käsissä. Oli päättymässä jo viikkokauden kestänyt
ikävä odotus ja eteen aukeamassa uusi elämä vieraalla maalla
toiveitten takainen salaperäinen ja vaarallinen sotaelämä, jota varten
he olivat maan eri puolilta, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä
tänne kokoontuneet.125
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Aikaisemman tutkimuksen mukaan seikkailunhalu on ollut yksi merkittävimpiä
lähtösyitä Viroon lähtemiselle – esimerkiksi Hovin ja Joutsamon tutkimuksessa 19 %
ilmoitti seikkailunhalun yleisimmäksi lähtösyyksi ja 27,5 % toissijaiseksi lähtösyyksi.
Taustalla vaikuttivat hetkellinen innostus Viron auttamiseksi ja vapaaehtoisten nuori
ikä, joka osaltaan saattoi selittää seikkailunhaluisempaa asennetta kuin vanhemmalla
joukolla olisi ollut. Lisäksi 64 % haastatelluista vapaaehtoisista oli erikseen
kysyttäessä myöntänyt seikkailun olleen ainakin jos sain määrin houkutteleva tekijä
lähtöön. Myös Rantasen havainnot tukevat tätä näkemystä. 126
Hovi & Joutsamo selvittivät tutkimuksessaan myös Viron retkelle osallistuneiden
ikärakenteen. Heidän mukaansa joukkojen keski-ikä oli 21,1 vuotta, mutta kun
vapaaehtoisten ikärakennetta tarkastellaan jaettuna erillisiin ikäluokkiin, saadaan
selkeämpi kuva ikärakenteen jakautumisesta. 3045:stä vapaaehtoisesta 127 (4,2 %)
oli alle 15-vuotiaita, 1616 (53,4 %) 16‒20-vuotiaita, 818 (27,1 %) 21‒25-vuotiaita ja
loput 465 (15,3 %) yli 26-vuotiaita. Nuorin retkelle osallistunut oli Hovin ja Joutsamon
tietojen mukaan 12-vuotias työmies Helsingistä, ja 13-vuotiaitakin tiedettiin olleen
mukana ainakin seitsemän.127
Seikkailunhalu on todennäköisesti liittynyt vahvasti vapaaehtoisten nuoreen keskiikään. Lähteminen sotaretkelle oli tuohon aikaan useille ainoa mahdollisuus lähteä
oman kotimaan ulkopuolelle. Suurelta osin vapaajoukot koostuivatkin ensi kertaa
sotivista pojista, joilla ei ollut kokemusta monestakaan asiasta. Jääkärit olivat pääosin
ainoita retkikuntalaisista, joilla oli takanaan varsinaista sotilaallista koulutusta ja
sotakokemusta.128 Nuoret pojat ja miehenalut todennäköisesti halusivat kokea
olevansa osa tätä sotaisen sankaruuden sukupolvea.
Viron retkelle värväytyneistä vapaaehtoisista yli puolet olivat 16‒21-vuotiaita. 12‒16vuotiaita oli noin 4,2 %. Psykologisesta näkökulmasta katsottuna näihin ikäryhmiin
kuuluneet nuoret miehenalut olivat juuri murrosiän kuohuvimmissa vaiheessa.
Esimerkiksi juuri 12‒16-vuotiaana alkanut irrottautuminen kodin ja perheen
holhouksesta sekä uuden minuuden hakeminen on voinut tapahtua värväytymisenä
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Viron apuretkikunnan mukaan. Ikäkaudelle tyypillisen uhman purkautuminen saattoi
näyttäytyä aggressiivisena kapinointina vanhempien auktoriteettia kohtaan, jonka
vuoksi monet karkasivat rintamalle luvatta purkamaan uhmaansa vanhaa vihollista
vastaan. Suuret tunnekuohut saattoivat aiheuttaa kokemusta kaikkivoipaisuudesta,
mutta kyky arvioida riskejä oli puutteellinen eikä sodan raakaa todellisuutta
todennäköisesti vielä tässä vaiheessa ymmärretty.

16‒19-vuotiaat saattoivat

innostua uusista aatteista ja liittyä heitä puhuttelevien järjestöjen, kuten
suojeluskuntien

toimintaan.

maailmankatsomukselliset

Kaveripiirin

kysymykset

ja

vaikutus
uudet

ideat

oli

vahva,

hakivat

kun

muotoaan

rakentuvassa identiteetissä. 129 Nuorille ominainen jatkuva tunnenälkä ja suurten
elämysten jano vei mitä luultavimmin monet Viroon etsimään suuria seikkailuja ja
unohtumattomia sankarikokemuksia.
Jouko Vahtola on selvittänyt teoksessaan Nuorukaisten sota. Suomen sotaretki
Aunukseen 1919. (1997) nuoria sotaretkelle houkuttaneita syitä. Hänen mukaansa
monet Aunukseen lähteneistä olivat koululaisia ja vasta valmistuneita työmiehiä.
Koululaiset olivat kansankoulun ja yhteiskoulun ylimpien luokkien oppilaita, joiden
suureen määrään Vahtola arvioi vaikuttaneen eniten aatteellis -sotilaalliset tekijät
sekä niiden pohjalta kaveriporukoissa levinnyt innostus lähteä taistelemaan nuoren
Suomen turvallisuuden ja heimokansan puolesta. Myös suojeluskuntiin kuuluneiden
koululaisten keskuudessa syntyi joukkoliikehdintää Aunuksen retkelle lähtemiseksi.
Työmiesten osalta Vahtola ei usko joukkoinnostuksen vaikuttaneen niin vahvasti kuin
nuorempien koululaisten keskuudessa, mutta ystäväpiirin esimerkillä oli varmasti
paljon vaikutusta.130 Todennäköisesti Vahtolan huomiot toteutuvat myös Viroon
lähteneiden osalta.
Muistelmissa kuvattiin innostuksen olleen suurta ja tunnelmien malttamattomia
matkalla

Viroon.

Odotus

Helsingin

entisellä

meriväen

kasarmilla

kävi

tuskastuttavaksi, kun joukkoja muodostettiin ja odoteltiin varustuksia retkelle.
Pelättiinpä komppanian jopa jäävän paitsi koko retkestä, kun Virosta saatiin tietoja
siitä, kuinka vihollinen perääntymistään perääntyy. Kallion mukaan alkoi jo näyttää
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siltä, että he saisivat palata Helsingistä kotiin tyhjin toimin, 131 mikä olisi ollut valtava
pettymys seikkailunjanoisille nuorille miehille.
Seikkailunhalu näkyi myös keskivaiheessa retkeä, kun kasarmielämä alkoi nopeasti
kyllästyttämään sotilaita toistuvine rutiineineen. Tarve päästä uusiin seikkailuihin oli
suuri. Esimerkiksi aika Valgassa turhautti monia, vaikka sieltä löytyikin huvituksia
suomalaisille. Vapaaehtoisille tyypillinen levottomuus vaivasi miehiä ja uudet
seikkailut innostivat aina pitkän reservissä olon jälkeen, kuten Kallio muistelmissaan
totesi: ”Viikkokautisesta yksitoikkoisuudesta vapautuminen ja uusien taistelujen
salaperäisyys riemastutti miehiä.”132
Vahtolan mukaan koulupoikien keskuudessa innostus päästä sotimaan oli suuri.
Mukaan lähti paljon niitä, jotka eivät olleet päässeet syystä tai toisesta osallistumaan
’vapaussotaan’ ja halusivat kokea sodan kokemukset, taistella isänmaansa puolesta
venäläisiä vastaan ja osoittaa kunnollisuutensa ja miehisyytensä muiden joukossa.133
Vastavallankumouksellisia sodan hävinneissä Keski-Euroopan maissa tutkineen
Robert Gerwarthin mukaan sota-aikana varttuneet nuoret kasvoivat kuunnellen
tarinoita sankarillisesta taistelusta ja verenvuodatuksesta, mutta eivät itse päässeet
osallistumaan. Nuorten aktivoitumiseen ja radikalisoitumiseen vaikuttivat tappio,
vallankumous ja alueellinen pirstoutuminen. Heille militantti aktivismi avasi
mahdollisuuden päästä toteuttamaan romantisoituja sotaseikkailuja, joihin he eivät
olleet voineet nuoren ikänsä vuoksi ottaa osaa. Joidenkin nuorten huomattiin myös
kompensoivan

taistelukokemuksensa

puutetta

tarpeettoman

karkealla

militaristisella käytöksellä, jota he oppivat pitämään hyveenä ja joka osaltaan vaikutti
myöhemmin vahvasti militanttien järjestöjen yleiseen ilmapiiriin. 134
Suomessa valkoiset olivat voittaneet ’vapaussodan’, jossa valkoinen osapuoli katsoi
taistelleensa ulkoista vihollista eli bolsevismia vastaan. Näin ollen Suomessa punaista
vallankumousta vastustamaan muotoutunut vastavallankumouksellisuus ja sen
rinnalla suojeluskuntien militaristinen ihanne kumpusi voitosta eikä tappiosta kuten
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Keski-Euroopan maissa. Tämän vuoksi kansallismielisten nuorten usko omaan
toimintaan ja voiton todennäköisyyteen oli valtavan suuri. Heillä ei ollut kokemusta
tappiosta

ja

sitä

seuraavista

asioista,

vaan

heidän

uskonsa

omaan

voittamattomuuteensa oli horjumaton. Ei siis ihme, että sotaretket innostivat
Venäjän

vallankumouksen

jälkeisten

vuosien

myllerryksessä

niin

monia

hakeutumaan vapaaehtoisina heimosotiin.
Maailmansotaa edeltävänä aikana Euroopan monikansallisten ja monikulttuuristen
imperiumeissa ei ollut ollut tilaa suomalaiselle kansallismielisyydelle. Imperiumien
romahtamisen jälkeen tilanne näytti kääntyneen päälaelleen, ja mikä tahansa vaikutti
olevan yhtäkkiä mahdollista ‒ kansallisuusaatteen synnyttämiä tavoitteita olisi
mahdollista ajaa asein. Kansanmielisen politiikan toteuttamiselle vaikutti olevan nyt
lukemattomia

mahdollisuuksia,

jotka

ajoivat

seikkailunnälkäisiä

nuoria

heimosotiin.135

”Kerjäämme päästä tappelemaan” ‒ sotaisan sankaruuden ihanteen
houkuttelevuus
Jännitetyin mielin alkoi matka. Oltiin varmoja siitä, että kyllä sitä
tapella saadaan ennen kuin Valkin porteista sisään marssitaan. 136
Sotaisan sankaruuden ihanne houkutteli monia vapaajoukkoihin. Ilmiöön liittyy
useita erilaisia tekijöitä, jotka vaihtelevat esimerkiksi lähtijän iästä tai sosiaalisesta
asemasta riippuen. Tarve päästä tappelemaan esiintyy muistelmissa useaan
otteeseen. Se näyttää yhdistyvän usein nuoruuden kiihkoon ja ajalle tyypilliseen
militaristiseen henkeen sekä etenkin bolsevismin vastaisuuteen.
Pohjan Poikien komentaja, eversti Hans Kalm, kuvasi muistelmissaan erästä
välikohtausta joka sattui jo Helsingissä, juuri ennen lähtöä Tallinnaan. Rykmentiltä
oltiin edellisenä yönä varastettu ruokaa ja punaisia epäiltiin luonnollisesti varkaiksi.
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Osa Pohjan Pojista päätti illalla liikkua Sörnäisissä, jossa he ottivat yhteen paikallisten
kanssa.
Täällä he olivat saaneet sakilaisilta eräitä sapekkaita nimityksiä ja
lieneepä ollut pientä tappelunnujakkaakin, jossa ehkä sakilaisten
puukotkin tulivat näkyviin. Pojat tästä sydämistyivät, mieleen tuli
yöllinen varkaus, ja niin he päättivät panna toimeen hieman järjestystä
Sörnäisissä, kulettivat sakilaisia poliisikamariin tutkittaviksi niin paljon,
että lopulta poliisilaitoksen täytyi ilmoittaa, että tilaa ei enempää ollut
ja pyytää, että eiköhän asian selvittämiseksi riittäneet jo ne pidätetyt,
jotka oli laitokselle tuotu.137
Kalm vaikutti ylpeältä poikien toimista ‒ eihän hän todennäköisesti muuten olisi
nostanut tätä tapausta muistelmiensa sivuille suuren yleisön luettavaksi. Tapausta ei
nosteta esille muissa aineistooni kuuluvissa muistelmissa tapahtumien kuvauksissa,
mutta

tarina

välikohtauksessa

esiintyy

sotaretkellä

syntyneiden

laulujen

sanoituksissa, 138 joita muistelmissa kyllä nostettiin esille. Kenties muut muistelmien
kirjoittajat eivät pitäneet kyseistä välikohtausta kovin imartelevana kuvauksena
Pohjan Poikien omavaltaisesta innokkuudesta pitää järjestystä yllä, eivätkä siitä
syystä kertoneet tapauksesta sen enempää. Tässä tapauksessa nuoruuden
kiihkomielisyys ja malttamattomuus pian koittavaa sotaretkeä kohtaan yhdistettynä
omavaltaiseen järjestyksenpitoon purkautui hallitsemattomana tappelunujakkana
Sörnäisten ”sällejä” kohtaan. Tarvetta päästä tappelemaan on vaikuttanut olleen
vaikea hillitä Suomenkin puolella, mutta Kalmin mielestä se vaikutti olevan vain hyvä
asia.
Helasen teoksessa kuvattiin erään nuoren pojan näkemys hänen lähtömotiiveistaan,
kun luutnantti Kirotar oli haastatellut Väinämöisen kannella lähtijöiden syitä. Nuori
miehenalku kertoi olevansa 13-vuotias ja perusteli lähtöään Viroon kuvastamalla
samalla aikakaudelle tyypillistä miesihannetta: ”Mitäpä sitten mies voi muuta tehdä
kuin tapella, samantekevää missä!”139
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Vaikka useat heimosotiin osallistuneista olivat kokemattomia nuorukaisia, olivat
monet Viron vapaussotaankin lähteneistä vapaaehtoisista sisällissodan veteraaneja
ja jääkäreitä. Näitä miehiä yhdisti vaikeus palata siviilielämän pariin ja monille se ei
onnistunut enää lainkaan. Rintamasta oli muodostunut heille koti ja omasta yksiköstä
perhe, jonka yhteenkuuluvuuden tunne ja kaipaus adrenaliinintäyteisiin taisteluihin
sai monet heistä hakeutumaan aina uusiin taisteluihin. Näille miehille sota oli
elämäntapa ja hakeutuminen sotaretkille mahdollisti pakenemisen ankeasta
siviilielämästä. Heidän identiteettinsä oli olennaisesti kietoutunut jatkuvaan
liikekannalla

oloon

ja

taistelukokemusten

ravitsemaan

poikkeukselliseen

tunteeseen.140 Näitä taisteluista huumaantuneita elämäntapasotureita osallistui
myös Viron vapaussotaan. Helanen kirjoitti heistä erästä virolaista sotilasta lainaten:
Siellä on upseereja, jotka ovat taistelleet monella puolella. Eräs
Persiassa,

toinen

Kongossa,

kolmas Saksan

joukoissa,

neljäs

Turkinmaalla. Sotimisen vuoksi. Vanha, rauhaton Pohjolan veri on näitä
miehiä vienyt joka taholle uusiin maihin, joissa elämän saa panna
vaaraan tunteakseen sen avulla sydämen lyövän voimakkaammin.141
Aikaisemman tutkimuksenkin mukaan sotakokemuksesta tuli monille veteraaneille
tärkeä ja voimakkaimpien tunteiden näyttämö. Rintama oli taistelijoille miehuuskoe,
jonka avulla oli mahdollista karkaistua, puhdistua, voittaa itsensä ja kohota
ihanteidensa arvoiseksi.142
Mahdollisuus sosiaaliseen nousuun oli yksi olennainen osasyy muiden lähtömotiivien
ohella. Vaikka sitä ei muistelmissa erityisesti nosteta yleisenä lähtösyynä esille, on se
ollut mitä luultavammin tärkeänä taustatekijänä ja kannustimena monelle.
Lähteminen

sotaretkelle

saattoi

olla

monelle

sosiaaliselta

taustaltaan

vaatimattomalle miehelle ainoa mahdollisuus ansaita kunnioitusta ja arvostusta
tovereiltaan

tai

sosiaalisesti

ylempiarvoisilta

esimiehiltään.

Rintamalla

kunnostautuminen saattoi auttaa mahdollisuuteen sosiaaliseen nousuun myös
siviilielämässä, jos oli rintamalla onnistunut todistamaan olevansa sotaisan
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sankaruuden ihanteen mukainen. Sotilaallisilla teoilla niitetty maine ja kunnia toivat
usein korkeita upseerinarvoja tai runsaita kunnianosoituksia.143
Monet innostuivat lähtemään Viron retkelle karismaattisten johtajien perässä,144
kuten luutnantti Sulo Kallio. Hän kertoi muistelmissaan, kuinka kuullessaan
vapaussodassa kunnostautuneiden upseerien, Kalmin sekä Ekströmin, lupautuneen
Viron apuretkikuntaan, oli hänessäkin kypsynyt ajatus auttaa ja osallistua
apuretkikunnan toimintaan. Kallio päättikin kerätä Oulusta ja Oulun ympäristöstä
Pohjoispohjalaisen komppanian eversti Kalmin joukko-osastoon. Hän oli arvellut, että
muodostamalla komppanian paikallisesta väestöstä hän saattoi paremmin valvoa,
että mukaan saatiin ”kunnollista ja luotettavaa ainesta.” Näin Kallio katsoi
palvelevansa tehtävää

paremmin

kuin

tarjoutumalla

muuten

retkikunnan

palvelukseen. Hän uskoi yhteiseen heimotunteeseen ja keskinäiseen luottamukseen
rakennetun sotilaskurin olevan vankemmalla pohjalla kuin ”ympäri maata kerätyistä
sekalaisista aineksista muodostetuissa komppanioissa.” 145
Osa miehistä halusi lähteä Viron retkelle, koska ei ollut syystä tai toisesta päässyt
osallistumaan sisällissotaan ja halusi olla osa tätä kansallista rintamaa, joka osallistui
sankaritekoihin sodassa bolsevismia vastaan.146 Monet heistä olivat myöhästyneet
vapaussodasta nuoren ikänsä vuoksi, osa tavoitteli ammattisotilaan uraa ulkomailla,
mutta toiset halusivat todistaa omaa miehistä kunnollisuuttaan, kuten Yrjö Nikkilä.
Yrjö Nikkilän tarina kerrottiin Kallion muistelmissa. Nikkilä oli tullut Kalliolle tutuksi jo
sisällissodan aikana, jolloin tämä oli Kallion mukaan toiminut ensin hiihto-osastossa,
mutta siirretty sitten pelkuruuden vuoksi jalkaväkeen ja sieltä edelleen kuormastoon.
Kun Oulussa oli värvätty vapaaehtoisia Viron retkeä varten, oli Nikkilä ilmoittautunut
vapaaehtoiseksi. Kallio oli ensin kieltäytynyt ottamasta häntä mukaan sisällissodasta
saadun kokemuksensa perusteella, mutta oli kuitenkin lopulta suostunut, kun Nikkilä
oli sanonut haluavansa osoittaa ettei ole pelkuri.
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Kallion loukkaantuessa rintamalla Nikkilä saikin osoittaa rohkeutensa pelastamalla
luutnanttinsa kuulasateesta ”kuolemaa halveksivalla rohkealla toiminnallaan”. Kallio
kiitti ja kunnioitti vuolaasti Yrjö Nikkilää henkensä pelastamisesta rohkealla
toiminnallaan kuvaillen samalla, kuinka näyttämisenhalu oli tuonut Nikkilän
vapaaehtoiseksi Viron retkelle, jossa hänen onnistui todistaa olevansa pelkurin sijasta
sankari.
Kuulin sitten, haavoittumiseni jälkeen rintamalle palatessani, että hän
oli kaikissa taisteluissa kunnostautunut ja pidettiin komppanian
rohkeimpina. Hän saavutti sankarikuoleman Petserin rintamalla
maaliskuun 17 päivänä 1919. – Kaunis esimerkki siitä kuinka arasta
miehestä saattaa kehittyä sankari. Kunnia hänen muistolleen! 147
Myös Hovin & Joutsamon tutkimuksessa ilmeni vastaavanlaisia lähtömotiiveja Viroon
lähtemiselle. Nämä ”muut syyt” saattoivat olla alemmuuskompleksi, rintamalla
miehuuden pätevöittäminen, itsensä vertailu tovereihinsa ja siten sosiaalinen paine
lähtöön. Erikoisimpia syitä lähtöön Hovin ja Joutsamon tutkimuksen mukaan olivat
isän antama käsky sotaretkelle ja esimiesasemassa olevan upseerin pyyntö osallistua
Viron vapaussodan avustamiseen.148 Myös nämä ovat sosiaalisen aseman
parantamiseen liittyviä lähtösyitä.
Harvoilla Viroon sotimaan lähteneillä lähtömotiivina on ollut pelkästään yksi syy, vaan
enemmänkin useita eri motiiveja, joilla oli eri henkilöille erilaiset painoarvot. Joillakin
heimohenkinen auttamisenhalu yhdistyi seikkailunhaluun, joillakin kostonhimo
bolsevikkeja kohtaan oli tärkein vetävä tekijä. Joillakin oli myös vaikeuksia jäädä
sotimisen jälkeen enää normaaliin elämään, jolloin uudet sotaretket houkuttelivat
elämäntapasotureita hakeutumaan koukuttaviin ja elähdyttävien sotakokemusten
pariin.
Tutkielmani tulokset lähtömotiiveista ovat pääosin samankaltaiset aikaisempaan
tutkimukseen verrattuna, tosin pienin eroin. Aineistoni joukosta taloudelliset tekijät
lähtösyynä eivät näyttäytyneet juuri lainkaan, mikä onkin muistelmateosten
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viitekehyksessä tyypillistä. Muistelmissa on haluttu korostaa 1920-luvun julkisen
keskustelun

valtavirtaa

mukailevia

teemoja,

kuten

heimoromantiikkaa,

auttamisenhalua virolaisia kohtaan, ”ryssävihan” lietsontaa, antibolsevismia, kostoa
ja seikkailunhalua. Taloudellisten syiden, kuten vapaaehtoisille maksettavien
palkkarahojen perässä lähteminen, ei olisi näyttäytynyt kovin imartelevana
kuvauksena näiden isänmaallisten sotaisten sankareiden kuvauksessa ja olisi
kuvannut vapaaehtoisten motiivit tyystin erilaisiksi. Palkkarahoja ja niiden maksuun
liittyviä ongelmia muistelmissa kyllä sivutaan, millä on kenties haluttu osoittaa
todeksi ne turhautumisen johtaneet syyt, joita suomalaiset vapaaehtoiset Virossa
etenkin retken loppuvaiheessa kohtasivat.
Helanen pyrki muistelmissaan myös oikaisemaan taloudellisiin lähtösyihin liittyviä
huhuja. Suomessa oltiin esitetty kritiikkiä vapaajoukkoja kohtaan, joiden mukaan
päävaikuttimeksi Viron retkelle lähtöön oli leimattu ryöstelynhalu ja vapaaehtoisia
verrattiin jopa ruotsalaisiin sekä saksalaisiin ristiretkeilijöihin, ”jotka kätkivät
ryöstönsä ja hävityksensä suuren aatteen varjoon”. Helanen teilasi ajatuksen siitä,
että retkelle olisi lähdetty nimenomaan ryöstelemään, vaikkakin myöntää, kuinka
”jokin määrä huonojakin aineksia pääsi pujahtamaan retkelle.” Hänen mukaansa
sotilaiden säädyt ja ammatit puhuivat sen puolesta, että he olivat hyvissä asemissa ‒
miksi olisivat siis lähteneet ryöstelemään? Näin asia ei ollut, vaan syynä lähtöön oli
”suuri ja puhdas innostus”.149
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2. Heimoromantiikan värittämää suhtautumista muihin
kansallisuuksiin ja paikkoihin
Miksi teillä on tuollainen lippu? kysyin eräältä virolaiselta.
‒ Katsokaahan, se on samanlainen kuin Suomen lippu, siinä on vain
surureuna. Meidän kohtalomme on ollut paljon synkempi kuin teidän,
vastasi virolainen verkkaan.150
Monet Viron retkelle värväytyneistä lähtivät nyt ensimmäistä kertaa Suomen rajojen
ulkopuolelle. He olivat saaneet lukea viime kuukausien aikana sanomalehdistä,
kuinka Suomenlahden toisella puolella veljeskansa yritti selvitä idästä saapuvan uhan
kynsistä, mutta harva suomalaisista tiesi tässä vaiheessa virolaisista tai muista
balteista sen enempää. He kyllä tiesivät virolaisten olevan suomalaisten veljeskansa,
jonka kanssa oli heillä oli enemmän yhteistä kuin muiden baltialaisten kansojen
kanssa.
Tässä luvussa tarkastelen sitä, kuinka suomalaiset vapaaehtoiset suhtautuivat
retkellään tapaamiin eri kansallisuuksia ja etnisiä väestöryhmiä edustaviin ihmisiin ja
miten he näitä kuvasivat. Selvitän myös millaisia kuvauksia ja kohtaamisia
muistelmissa nostetaan esille ja löytyykö muistelmien kuvausten joukosta usein
toistuvia asenteita tai ajatuksia liittyen tiettyihin ihmisryhmiin, kansallisuuksiin tai
paikkoihin, sekä mistä tietynlaiset kuvaukset voisivat johtua. Miten esimerkiksi
heimoromantiikka vaikutti suhtautumisessa virolaisiin tai viholliseen?

2.1. ”Hehän ovat eläneet ikeestä ikeeseen vuosisatain vaihtuessa” ‒ Sorretut
ja väheksytyt virolaiset

Muistelmateoksessaan Helanen myönsi, että ennen Viron vapaussotaa suomalaiset
eivät tienneet Virosta tai virolaisista paljoakaan. Helasen mukaan suomalaisten ja
virolaisten vuosisatojen aikana tapahtunut vieraantuminen toisistaan oli harmillista,
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vaikkakin täysin luonnollista. Venäjän sortoaikana syntyneet ennakkoluulot,
epäluulot ja katkeruudet kalvoivat yhä joidenkin suomalaisten mieliä vaikuttaen
haluun auttaa virolaisia: näiden tahojen mielestä virolaisten vuoksi oli turha
vuodattaa verta, olivathan he vain ”santarmikätyreitä ja salakuljettajia”. Epäluuloa oli
Helasen mukaan myös Viron puolella. Suomessa edellisenä keväänä käyty
’vapaussota’ oli Helasen mukaan kuitenkin ratkaiseva syy siihen, miksi Viroa haluttiin
auttaa. Suomalaisilla olivat bolsevikkien julmuudet vielä tuoreessa muistissa ja
uutissanomat

veljeskansan

ahdingosta

sekä

kärsimyksestä

herättivät

myötätuntoa.151

Ihmetystä, empatiaa, epäluuloa ja ylimielisyyttä
Virolaisia ja heidän suhtautumistaan suomalaisiin ihmeteltiin, kun virolaisten
ensireaktio Ensimmäisen Suomalaisen Vapaajoukon saapumiseen Tallinnaan oli
hiljainen, hämmentynyt ja jopa epäluuloinen – suomalaiset tulkitsivat sen jopa
viileäksi. Helasen muistelmissa virolaisten kokemien kauheuksien vaikutusta uusien
joukkojen saapumiseen yritettiin ymmärtää. Olivathan he nähneet useita eri
armeijoita Tallinnassa, eivätkä he välttämättä uskoneet suomalaisten voivan
vaikuttaa sotatilanteeseen. Mutta kun suomalaiset osoittivat taisteluissa pystyvänsä
haastamaan bolsevikit, saivat he Helasen mukaan virolaisten suosion puolelleen.152
Tästedes virolaisten suomalaisia kohtaan osoittamaa suosiota ja kiitollisuutta
korostettiin muistelmissa usein.
Pohjan Poikien saapuessa Tallinnaan oli heille järjestetty suuri ja juhlallinen
vastaanotto satamassa. Paikalla kerrottiin olevan Viron hallituksen pääministeri
Konstantin Päts, armeijan ylipäällikkö Laidoner ja eversti Kalm adjutantteineen sekä
paljon

paikallista yleisöä.

”Laivan

laskiessa laituriin

tervehti

virolainen

torvisoittokunta meitä ”Porilaisen marssin” säveleillä ja Tallinnan naiset osoittivat
myötätuntoaan heittelemällä kukkia laivaan.”153 Näitä juhlallisuuksia ja tervetullutta
vastaanottoa pidettiin suuressa arvossa suomalaisten keskuudessa, sillä niitä
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korostettiin jokaisessa Pohjan Poikien muistelmissa. Näin haluttiin kuvata sitä suurta
ihailun ja kiitollisuuden tunnetta, jota virolaiset tuona hetkenä suomalaisten
näkemyksen mukaan suomalaisia kohtaan tunsivat ja jolla oli ilmeisen suuri merkitys
suomalaisten taistelutahdolle Virossa.
Reippaassa tahdissa astelivat poikamme Tallinnan kivisiä katuja ja
toinen toistaan repäisevämpi sotilaslaulu raikui ilmoille, samalla kun
rakennusten ikkunat kahtapuolta, joihin ilmestyi uteliaita hymyileviä
naisia, lensivät selälleen, sen mukaan kun komppania eteni. 154
Virolaisten suhtautumista suomalaisiin on kuvattu muistelmissa usein. Luutnantti
Kalliota on selkeästi miellyttänyt näky auki lennähtävistä ikkunoista ja uteliaista
hymyilevistä naisista, kun komppania on kulkenut pitkin Tallinnan katuja eteenpäin.
On ilmeistä, että vapaaehtoiset sotilaat ovat kaivanneet ihailua ja suosionosoituksia
paikallisväestöltä, jopa sankarimaista kohtelua. Vastaavanlaisia tilanteita on
muistelmissa mainittu paljon.
Kuvaillessaan Tallinnaan saapumisen hetkeä Pohjala keskittyi muistelmissaan
kuvaamaan virolaisten tunnelmia ja ajatuksia suomalaisista. Hänen mukaansa
virolaiset olivat olleet aivan haltioissaan, kukittaneet joukkoja ja kehuneet
ensimmäisten Viroon saapuneiden suomalaisten urotöitä. Pohjala koki tärkeäksi
kuvata näitä tunnelmia, esimerkiksi kuinka virolaisten omien sanojen mukaan he
olisivat olleet täysin hukassa ilman suomalaisten apua. ”Ajatelkaa, ensimäiset
teikäläiset lähtivät hiihtäen rintamalle. Kyllä me ihmeissämme katselimme.”, olivat
paikalliset Pohjalan mukaan kertoneet.155

Suomalaisia kohtaan suunnattu

ihmetyksen sekainen ihannointi oli vahvaa ja nostatti epäilemättä suomalaisten
kansallista itsetuntoa. Varsinkin suomalainen erikoisuus, hiihtäminen, oli omiaan
nostattamaan suomalaista erityislaatuista ja vahvaa kuvaa virolaisten silmissä. Tätä
ihailun määrää haluttiin muistelmissa korostaa ja rakentaa kuvaa suomalaisista
ulkomaillakin arvostettuina sankareina, jotka toivat kunniaa isänmaalleen.
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Pohjalan muistelmien alkupuolella Tallinnaan saapuessa kuvattiin ensimmäisiä
suomalaisten vapaaehtoisten ja virolaisten paikallisten kohtaamisia ja heidän
välistään kommunikaatiota: ”Virolainen ja suomalainen tulivat helposti toimeen
keskenään, sillä kielessä on paljon yhtäläisyyttä. Eräs suomalainen sotilas väittikin,
että kun osaa hyvin puhua Rauman murretta, niin kyllä toimeen tulee.” 156
Aikaisemmassa

tutkimuksessa

on

ilmennyt,

kuinka

monet

suomalaisista

vapaaehtoisista olivat hämmästyneet huomattuaan, ettei virolaisilla ja suomalaisilla
ollutkaan yhteistä kieltä. Heimohenkisessä propagandassa oltiin korostettu niin
vahvasti suomalaisten ja virolaisten sukulaisuutta, että monet olivat luulleet
virolaisten osaavan puhua suomea. 157 Tällaista ihmettelyä ei kuitenkaan löydy
muistelmien parista, sillä muistelmien kirjoittajat ovat todennäköisesti olleet
valveutuneempia virolaisten ja suomalaisten kansallisista yhteneväisyyksistä ja
eroista, tai ainakin näin ovat asian halunneet esittää, eivätkä tuoda ilmi moisia
harhakäsityksiin perustuvia luuloja.
Myös Tarton ”sydämellisestä vieraanvaraisuudesta” mainittiin muistelmissa useaan
otteeseen. Suomalaiset otti vastaan juna-asemalla rintamaosaston päällikkö eversti
Puskar, kaupunkia edustavat henkilöt, sankat hurraavat ihmisjoukot sekä Tarton
torvisoittokunta. Pohjalan mukaan valtava määrä ihmisiä oli odottanut heitä asemalla
jopa neljä tuntia. Asemalla suomalaiset saivat astella Tarton naisten muodostaman
kukkaiskujan läpi, joka sai suomalaisille sotilaille hillityn hymyn huulille.
Juhlasaatossa sitten lähdimme asemalta tarttolaisten seuratessa meitä.
Aina asuntoihin asti suuret ihmisjoukot meitä saattoivat. Sydän sykähti
ilosta. Kunpa voisimme olla kaiken tuon ystävällisyyden arvoiset, kunpa
jaksaisimme kunnialla tehtävämme täyttää!158
Suomalaisille oli järjestetty tervetuliaisjuhla, jonka ohjelman kerrottiin olleen hyvin
monipuolinen. Tarjolla olleista ruuista erityisesti marmeladileivät olivat olleet
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monien mieleen, olipa joillakin sotilailla oli ollut jopa seuraavana päivänä täysi
”krapula”.159
Muistelmissa kuvattiin usein kuinka suomalaiset kokivat empatiaa virolaisia ja heidän
kokemuksiaan kohtaan. Tämä ei ollut mikään ihme, kun otetaan huomioon millaisen
näkyvyyden Viron tilanne Suomessakin oli ennen retkeä saanut. Ensimmäisen
junamatkan Tallinnasta Tarttoon koittaessa luutnantti

Kallio kuvasi Viron

rautatiekaluston mahdottoman huonoa kuntoa. Syy tähän olivat saksalaiset, jotka
olivat Kallion mukaan Virosta poistuessaan vieneet mukanaan parhaimmat veturit ja
vaunut, kuten muutkin sotilastarpeet ja valtavasti viljaa sekä muita elintarvikkeita.
”Eipä ihme, jos virolaiset saatuaan tämän kokemuksen saksalaisista entisten lisäksi,
olivat heitä kohtaan sangen katkeroituneet.” 160 Kallion mietteet ovat aineistoni
joukossa harvinaista kuvailua saksalaisten epäreilusta toiminnasta nimenomaan
suomalaisesta näkökulmasta, olihan kyseessä Suomelle aikaisemmin tärkeä
liittolainen.
Myös Pohjala tunsi empatiaa virolaisia kohtaan ihmetellessään saksalaisten paronien
kartanoiden loistoa ja komeutta, kun samaan aikaan virolaiset asuivat surkeissa,
pimeissä ja likaisissa maalaishökkeleissä. 161 Pohjala

ei ollut uskoa niitä

ihmisasunnoiksi, sillä olosuhteet olivat niin kurjia. Kontrasti saksalaisen yläluokan
oloihin oli järkyttävän suuri. Tämä herätti Pohjalassa suuria epäoikeudenmukaisuuden tunteita.
Mukavuudessa ja upeudessa elävät paroonit ja kurja, matelevan nöyrä
kansa! Kyllä Suomessa sentään oli toisenlaista!162
Vaikka muistelmissa virolaista veljeskansaa kuvattiin yleensä melko suopein
sanakääntein, tuli muistelmissa esille myös paljon epäluuloa virolaisia kohtaan.
Tärkeitä tehtäviä hoitamaan haluttiin laittaa mukaan suomalainen, jotta asia tuli
varmasti oikein hoidetuksi. Esimerkiksi rautateillä kuulemma vallitsi ”aito venäläinen
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epäjärjestys”. Sen vuoksi kaikkiin toimintoihin asetettiin mukaan suomalaisia, omia
miehiä, jotta asiat hoituisivat oikein ja ajallaan.
Sitä paitsi aito venäläinen epäjärjestys vallitsi rautateillä. Senvuoksi
asetimme aina kuljetukseen omia sotilaitamme, joiden joukossa oli
myös rautatieläisiä, avustamaan virolaisia, valvomaan ja ylläpitämään
järjestystä sekä asemilla junaa pantaessa kuntoon ja vaunuja
vaihdettaessa että myös matkalla, jolloin veturiin aina sijoitettiin kaksi
sotilasta. Kokemus näet osoitti, ettei juna muuten milloinkaan ollut
määräaikana valmiina, eikä vaunuja riittävästi, ja kaikenlaisia
tarpeettomia pysähdyksiä saattoi usein tapahtua matkalla. 163
Tähän

vaikutti

oletettavasti

erilainen

toimintakulttuuri

ja

epäluuloinen

suhtautuminen virolaisten ”venäläismäiseen” toimintaan. He toimivat Helasen
mukaan kuten venäläiset, mikä aiheutti suomalaisille ylimääräistä työtä. Vaikuttaa
siltä, että Helasen mukaan virolaisten toiminta ei ollut yhtä tehokasta kuin
suomalaisten. Todennäköisesti taustalla oli myös pelko punaisia virolaissoluttautujia
kohtaan. Etenkin retken alkuvaiheessa tapahtunutta junaonnettomuutta Tarton
lähistöllä pidettiin aluksi sabotaasina, jonka takana olisivat olleet bolsevikit virolaisiksi
veturinkuljettajiksi soluttautuneina.164
Tapahtuma oli kuitenkin antanut aihetta meille varovaisuuteen, jonka
johdosta

virolainen

junamme

veturinkuljettaja

vapautettiin

tehtävästään ja tilalle määrättiin pataljoonaan kuuluva sotilas, joka
Suomessa oli toiminut veturinkuljettajana. Se turvasi meidät ainakin
petoksesta.
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Myös Pohjala kritisoi virolaisten toimintakulttuuria samaan tapaan kuin Helanen.
Pohjalan mukaan virolaisten toiminta oli joskus äärettömän hidasta ja jopa
saamatonta. Kun ambulanssijunaa yritettiin varustaa lähtövalmiiksi Valkista
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rintamalle, hän kertoi

epäilleensä jopa

osalta puuttuvan

tahdon auttaa

suomalaisia.166
Koska muistelmat ovat kirjoitettu koskien sotaretkeä, ovat taistelukuvaukset ja niihin
liittyvät strategiset valmistelut merkittävässä roolissa. Näissä kuvauksessa
keskitytään pääasiassa suomalaisten vapaaehtoisten joukkojen toimintaan, mutta
usein niissä kerrotaan myös virolaisista joukoista, eikä aina kovin mairittelevaan
sävyyn. Esimerkiksi virolaisten taisteluintoa ja -taitoa moitittiin usein. Näitä pieniä
huomioita tulee vastaan jokaisessa muistelmassa aina vähän väliä. Esimerkiksi
Pohjala kertoi ”virolaisten katsovan ihmeissään, kun suomalaiset tekivät kunniaa
upseereilleen. Virolla ei oltu sellaista nähty Venäjän vallankumouksen jälkeen.” 167
Virolaisten sodankäyntiin liittyvien perinteiden epäiltiin tulleen venäläisiltä ja siksi
suomalaiset ajattelivat virolaisten ihmettelevän suomalaisten tapaa, jossa esikunta
oli rintaman läheisyydessä:
Venäläisillähän on tapana pitää esikuntansa, jossa kaikki päälliköt istuvat,
monien kilometrien päässä taistelupaikoista, virolaiset kai olivat perineet
saman tavan ja siksi kummastelivat suomalaisia päälliköitä, jotka aina
olivat siellä missä taistelu oli käynnissä. Kuulinkin kerran erään virolaisen
sotilaan sanovan: ‒ Emme me niin helposti perääntyisi, jos meillä olisi joku
päällikkö taistelussa mukana.168
Muistelmista paistaa läpi ajatus virolaisista kansallisesti ”alempiarvoisena” kansana.
Esimerkiksi Pohjalan muistelmissa virolaiset kuvattiin vuosisatojen ajan sorrettuna
kansana, joka on joutunut tyytymään kohtaloonsa ja palvelemaan aikojen saatossa
eri isäntiä. Ajatus tulee ilmi myös muissakin muistelmissa.
Maat ovat jo pitkät ajat olleet saksalaisten paroonien hallussa, jotka
eivät niistä ole välittäneet enempää kuin mikä heille itselleen ja omalle
mukavuudelleen on ollut välttämätöntä. Virolainen talonpoika on
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orjana saanut viljellä omaa maataan. Se onkin häntä tylsistyttänyt ja
vienyt alaspäin.169
Mistä ylimieliset asenteet oikein kumpusivat? Näkemyksen taustalla vaikutti
nähdäkseni useita syitä. Virolaiset olivat pitäneet Suomea esikuvanaan jo 1800-luvun
loppupuolelta lähtien, kun Suomen ja Viron välisiä suhteita tunnusteltiin. Virolainen
kansallinen eliitti oli elätellyt toiveita Suomen sillasta, tasapuolisesta hyväksynnästä,
kiinnostuksesta sekä yhteistyöstä maiden välillä, mutta s uomalaisten jo tuolloin
välinpitämätön asenne ei tuonut konkreettisia tuloksia. 170 Nyt Viro oli pyytänyt apua
Suomelta, ja vapaaehtoisten miellettiin toimivan ikään kuin isoveljen roolissa. Tästä
näkökulmasta katsottuna Viron ja Suomen välisten suhteiden dynamiikka vaikutti
myös suomalaisten käsityksiin Virosta ja virolaisista. Näin poliittiset asenteet
heijastuivat myös muistelmissa.
Suomalaisten vapaaehtoisten joukossa oli myös useita jääkäreitä, jotka olivat
omaksuneet käsityksensä balttilaisista taistellessaan ensimmäisessä maailmansodassa Saksan itärintamalla Kuurinmaalla. Matti Lackmanin mukaan jääkärit eivät
baltteja arvostaneet. Yhteisten leirien ja rintamakokemusten perusteella jääkärit
kuvasivat päiväkirjoissaan baltteja kielteiseen sävyyn, tyypillisesti pelkureina.
Kielteisessä suhtautumisessa baltteihin oli havaittavissa rodullisia vivahteita:
Itämeren maakuntia pidettiin kehittyneen ja sivistyneen maailman ”takapajulana”,
jonka alueella asukkaat olivat tottuneet nöyristelemään ja olemaan orjan osassa sekä
pelkäämään saksalaisten tai venäläisten herruutta.171 Todennäköisesti suomalaisia
kansallisesti lähempänä pidettyihin virolaisiin suhtauduttiin vähemmän halventavaan
sävyyn, mutta uskon jääkäreiden piirissä yleisten asenteiden vaikuttaneen
vapaajoukoissa ilmenneisiin näkemyksiin virolaisista.
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Virolaisten väheksyntää ja suomalaisten kansallisen itsetunnon nostatusta ‒
Kohtaamiset suomalaisten ja virolaisten kesken
Aineistoni muistelmissa on havaittavissa hyvin selkeä yhteneväinen teema
kohdattujen

virolaisten

kuvauksissa. Hyvin

usein

kuvauksissa

keskityttiin

korostamaan siviilien kokemaa punaisten terroria ja julmuuksia korostaen niiden
vaikutusta virolaisiin. Näiltä raakuuksilta suomalaiset olivatkin tulleet heitä
pelastamaan. Kallio kuvasi virolaisia empaattisesti, kuinka virolaiset olivat
vieraanvaraisia veljeskansalaisia, joiden surunvoittoiset vakavat katseet kertoivat
kärsimyksistä ja sodan kauhuista. 172 Sainion kuvauksista paistoi ylimielinen asenne
virolaisia kohtaan:
Hehän ovat niin vaatimattoman näköisiä, likaisia, repaleisia, vapisevia
ja pelokkaita. He tuskin käsittävät mikä ies heitä painaa, mikä mahti
maan tasalle masentaa. Hehän ovat vain eläneet, olleet olemassa,
tehneet työtä ja nukkuneet, ovat heränneet päivän valkeuteen,
painautuneet levolle yön hämärtyessä ja ristineet kätensä ja tyytyneet.
Hehän ovat eläneet ikeestä ikeeseen vuosisatain vaihtuessa. 173
Wastseliinan taistelujen aikana Pohjan Pojat kohtasivat virolaisia siviilejä, jotka
kiireellä pakkasivat tavaroitaan valmistautuessaan poistumaan kylästään. Myös
Pohjala kuvasi virolaisia siviilejä sorrettuja ja pelokkaana kansana, joka oli joutunut
tottumaan vuosia kestäneeseen sotatilaan.
Kuluneita nyyttejä heitettiin rekeen, ne olivat jo vuosia olleet valmiina,
viety metsiin ja taas tuotu takaisin. Virolaiset olivat nyytteineen
tottuneet etsimään pakopaikkaa milloin mistäkin kolosta. Vihollinen oli
ryöstänyt mitä käsiinsä oli saanut, vieraat sotajoukot olivat tallanneet
maata, ihmishenki ja omaisuus olivat aina olleet vaarassa. Vähän
tiedämme me suomalaiset vuosia sodan jaloissa kituneen alaspainetun
veljeskansamme kärsimyksistä.174
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Pohjala kuvasi virolaisia siviilejä dramaattisesti ja sorrettuna kansana, aidosti
veljeskansan apua tarvitsevina. Kuvaukset virolaisista hädän alaisina on linjassa sen
kanssa, miten suomalaiset näkivät virolaiset ja miten virolaisten auttamista oli
julkisessa keskustelussakin perusteltu: apua tarvitsevana ”pikkuveljenä”, jota oli
autettava nousemaan kansallisesta alemmuudestaan ja pelastettava kärsimyksiltä.
Myös Kalmin kuvasi muistelmissaan Valgan asukkaita ja heidän kohtaamiaan kauhuja
Pohjan

Poikien

saavuttua

kaupunkiin.

Itsekin

virolaissyntyisenä

hän

ei

ymmärrettävästi kuvannut kansanmiehiään ja -naisiaan alentuvaan sävyyn, mutta
kuvasi heidän

kasvoiltaan paistaneen ”pitkällisten kauhujen

synnyttämän

turtumuksen” ja kuinka he eivät meinanneet uskoa parempien aikojen nyt koittavan.
”Vain vähin erin he huomasivat, että valoisampi aika koitti aurinkoisena helmikuun
ensi päivänä”.175
Vaikka muistelmissa keskityttiin kuvaamaan virolaisia lähinnä hädänalaisena
kansana, on mukana myös positiivisempia kuvauksia, joissa virolaisia ei kuvata
pelkästään uhreina. Näitä kuvauksia ovat esimerkiksi maininnat ystävällisistä ja
vieraanvaraisista isännistä ja emännistä. Esimerkiksi Sainio kertoi Taivolan hovin
lähettyville

majoittautuessa

kansakouluun,

”jonka

osan joukoista

joutuneen

asumaan erääseen

isäntäväki esiintyi sangen ystävällisenä.” 176 Helanen

puolestaan kuvasi, kuinka virolaiset ja balttilaiset perheet jopa kilpailivat keskenään
päivällisten ja kahvikutsujen toimeenpanosta suomalaisille, joten suomalaisten olo
Tartossa oli hyvin viihtyisää.177
Pohjalan muistelmissa virolaisia siviilejä kuvattiin korostuneesti uhreina ja surkeissa
oloissa elävänä sorrettuna kansana, mutta löytyy hänenkin muistelmistaan
muutamia positiivisia kuvauksia siviileistä. Kun sanitääriosasto asusti pitemmän aikaa
Solovan kylässä, saivat he majoittua ystävällisen isäntäväen mökissä, johon kuului
emäntä ja tämän aikuinen poika, joka piti huolta talon töistä. Pohjala kuvasi
ihmeissään, kuinka mökin emäntä niin nopeasti ja helpon näköisesti leipoi vieraille
leipää, joka hyvin kahvin kanssa maistuikin. Pohjala kuvasi emäntää hyvin
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positiiviseen sävyyn, kuinka hyvillä mielin tämä oli heidät ottanut vastaan ja niin
ansiokkaasti vieraitaan kestitsi. Erityisesti Pohjala arvosti talon siisteyttä ja hyviä
vuoteita,178 jotka varmasti vaikuttivat tämän arvioon emännän taidoista ja
luonteesta. Kaiketi Pohjola arvosti vahvaa emäntää, joka pystyi sodankin keskellä
huolehtimaan kodistaan kunnon emännän tavoin.
Majoitusaika kyseisessä talossa oli osoittautunut mielenkiintoiseksi, kun talon
emäntä oli toivonut sanitääriosaston mukana kulkenutta hevoshoitajaa miniäkseen
taloon. Pohjalan mukaan heti heidän saapumistaan seuraavana päivänä oli emännän
poika, August nimeltään, saanut uudet hienot vaatteet päälleen. Vaikka koko
ambulanssiväki ja pataljoonan esikunta olivat yrittäneet kaikin tavoin auttaa emäntää
tässä ”arkaluontoisessa asiassa”, ei asiaa oltu ehditty järjestää ennen lähtöä. ””Ilus
preili” lähti jättäen emännän ja Augustin sydänsuruun.”179
Vastaavanlaiset positiiviset kuvaukset ovat muistelmissa hyvin paljon harvinaisempia
kuin virolaisten kuvaaminen uhreina. Taustalla on vaikuttanut suomalaisten jo
aikaisemmin omaksuttu hieman ylimielinen asenne virolaisia kohtaan. Lisäksi
tavoitteena oli todennäköisesti korostaa suomalaisten oikeutusta Viron avustamisen
retkelle, ja tämän narratiivin tukemiseen valittiin tapa kuvata virolaisia uhreina,
vuosisatojen ajan sorrettu kansana, jotka elivät surkeudessa eivätkä uskoneet omiin
mahdollisuuksiinsa taistelussa bolsevikkeja vastaan ja kuinka heidät täytyi pelastaa ja
vapauttaa bolsevismin uhan alta. Samalla ymmärrettiin se, että virolaisista täytyi olla
muunlaistakin kuvausta kuin pelkkää uhrikertomusta.

Sen vuoksi Pohjalan

muistelmiin on todennäköisesti valikoitunut myös näitä sydäntä lämmittäviä
kohtaamisia, jotka tuovat virolaiset lähemmäksi ja tutummaksi lukijalle.
Suomalaisten ja virolaisten välisiä kohtaamisia hiersivät toisinaan osapuolten suhteet
muihin Virossa toimineisiin kansallisuuksiin: virolaisia häiritsivät suomalaisten
lämpimät suhteet saksalaisiin ja suomalaisia virolaisten arkisen läheiset suhteet
venäläisiin. Pohjala kertoi muistelmissaan, kuinka suomalaiset saattoivat huomauttaa
virolaisia venäjänkielen käyttämisestä Tallinnassa. Myös Venäjän raha herätti
suomalaisissa hyvin vastenmielistä tunteita. Eräs suomalainen sotilas oli ajautunut
178
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riitaan virolaisen myyjättären kanssa, koska suomalainen ei ollut suostunut ottamaan
venäläistä vaihtorahaa vastaan.180
Erityisesti kohtaamiset, joissa suomalaisten hurjaa rohkeutta ja taisteluintoa
ihmeteltiin virolaisten toimesta, on muistelmissa mielellään korostettu. Kallion
muistelmissa kuvattu kohtaaminen paikallisen hevosmiehen kanssa on erinomainen
esimerkki tästä.
Edettyämme viimemainitusta kylästä noin pari
vastaamme

virolainen

hevosmies,

joka

virstaa,

ilmoittaa

tulee

vieneensä

bolshevikeille leipäkuorman seuraavaan kylään ja että noin virstan
parin päässä metsän laidassa on bolshevikien kenttävahti. Edelleen
kertoi hän vihollisia olevan kovin paljon ja ihmetteli, että näin vähillä
voimilla uskallamme lähteä niitä hätyyttämään. Siis vihdoinkin
tapasimme vihollisen!181
Kyseinen kohtaaminen on mainittu myös Helasen muistelmissa. Vastaavanlainen
ihmettely ymmärrettävästi hiveli suomalaisten itsetuntoa. Oli varmasti hienoa kuulla
virolaisten siviilien suusta, kuinka erikoislaatuista ja poikkeuksellista suomalaisten
rohkeus heidän mielestään oli. Eiväthän virolaiset Helasen mukaan olleet juuri
uskoneet omiin mahdollisuuksiinsa vastata bolsevikkien aiheuttamaan uhkaan ennen
suomalaisten avun saapumista. Virolaisten pelkoa bolsevikkeja kohtaan korostettiin
suhteessa suomalaisten päinvastaiseen tunteeseen: malttamattomuuteen päästä
taistelemaan bolsevikkien kanssa.
Mökkiläiset tien varrella ihmettelevät kulkuetta. Puistelevat päätään ja
supattavat. – ”Linnassa paljo, paljo bolshevikkeja.”
Se ei pelästytä taisteluintoisia sotilaita. – Sitä parempi. Sittenhän
saadaan kunnollisesti tapella ja voittokin juhlallisempi, arvellaan ja
painetaan vain myhäillen eteenpäin. 182
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Suomalaisten sotaisan sankaruuden ihanne näkyi vahvasti kuvatuissa kohtaamisissa.
Myös Pohjalan muistelmissa löytyy Pajun kartanon (Luhde Grosshofin kartanon)
taisteluiden tiimellyksestä virolaisen sotilaan innokkaasta hehkutuksesta, kuinka
hurjapäisesti suomalaiset virolaisten rinnalla taistelivat.
Ensimmäinen, mökin nurkalla haavoittunut, virolainen sotilas tuli sisään
innoissaan kertoen miten ”vahva” Suomen poika on ja miten hurjasti siellä
nyt eteenpäin mennään. Hän ei välittänyt rikkiammutusta, verta
vuotavasta

kädestään,

hänen uupuneessa katseessaan

oli vain

kummallinen palo.183
Kallion muistelmissa kerrottiin paljon positiivisista kohtaamisista, jotka olivat usein
reservissä iltavapaiden aikana paikallisen naisväen kanssa tapahtuneita, mutta joista
kerrottiin mahdollisimman niukasti ja siveellisesti ajan ihanteiden mukaisesti.
Veijarimaisella otteella kirjoitetut kuvaukset ovat kylläkin kirjoitettu muistelmia
lukevalle suurelle yleisölle sopiviksi.
Pohjalan mukaan Tallinna oli täynnä ”viettelyksiä ja vaaroja”. 184 Epäsuora ilmaus
paljastaa sen, mistä ei haluttu suoraan puhua, etenkään suurelle yleisölle
tarkoitetuissa muistelmissa. ”Viettelyksillä” Pohjala viittaa siveellisen elämän
haureuksiin, eli sukupuolisuhteisiin paikallisten naisten kanssa, kenties juurikin
maksullisten naisten kanssa. Viettelys kuvaa houkutuksia, kiellettyjä ja syntisiä asioita
– asioita, joita ei pitäisi kunniallisten miesten toimesta tapahtua.
Pohjan

Poikien rykmentin

ensimmäisen pataljoonan

saavuttua Tallinnaan

sukupuolitaudit alkoivat leviämään pataljoonassa kenraali Wetzerin mielestä niin
merkittävästi, että hän päätti jo viiden päivän jälkeen siirtää miehet terveydellisistä
syistä

Tapan

kauppalaan.185

Itse

muistelmissa

sukupuolisuhteista

ja

sukupuolitaudeista puhutaan hyvin vähän, koska ajan siveellisten ihanteiden
mukaisesti ne ilmensivät paheksuttua ”haureutta”. Ainoa maininta asian tiimoilta
löytyy Kallion muistelmista:
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Kun Pohjan Poikain 1. pataljoonan miehistön joukossa ‒ ‒, oli ilmaantunut
useita veneristä tautia sairastavia ja kun huomattiin, että kaupunki
kauhistuttavassa määrässä oli näiden tautien saastuttama, antoi eversti
Kalm päiväkäskyn, jossa kiellettiin myöntämästä sotilaille lomaa kello 7
jälkeen illalla ja poistumasta yön aikana kasarmilta. Jos joku sotilaista oli
ollut naisen

kanssa

sanitäärialiupseerille

tekemisissä,

tuli

asianomaista

varovaisuustoimenpiteistä

huolimatta

hänen

käsittelyä
sattui

2.

heti

ilmoittautua

varten.

Näistä

pataljoonassakin

muutamia tällaisia sairaustapauksia.186
Kallion muistelmissa lämpimiä suhteita paikallisten virolaisten kanssa on kuvattu
selkeästi enemmän kuin muissa muistelmissa. Valgasta Kallio kertoi, kuinka heti
vapaille päästyään suomalaiset olivat lähteneet kiertelemään talosta taloon ”ja missä
vain näkivät ihastuttavan virottaren, heti tuttavaksi lyöttäytyivät. – Niin oli kyläpaikka
herkkuineen tiedossa.”187 Kallio kuvasi ilkikurisesti, kuinka ”Illalla käveltiin pääkatua
ja otettiin kiinni virottaria.”188 Tästä ”virottarien” jahtaamisesta hän ei kertonut sen
enempää, mutta kuvailluista kohtaamisista saa mielikuvan, kuinka paikalliset naiset
olivat vapaaehtoisten mieleen. Valgassa suomalaiset järjestivät kasarmin suureen
saliin tanssit, jonne he kutsuivat tyttöjä ympäri kaupungin.189 Kallio kuvasi myös
neitien perheiden lämmintä suhtautumista suomalaisiin ‒ hänen mukaansa monet
perheet kutsuivat suomalaisia usein koteihinsa syömään ja majoittumaan.
Kalliolle lämpimät suhteet virolaisiin ovat siis olleet tärkeitä asioita, joita hän on
halunnut lukijoille kuvata. Kallion muistelmista ei nouse esiin sellaista aatteellista
paloa, kuin vaikkapa Sainion tai Helasen muistelmista, joten hänen muistelmansa
kertovat asioista osin paljon suoremmin tai ainakin vähemmän peitellyllä
aatteenmukaisella tavalla. Toisaalta Kallio on varmasti ollut tietoinen suomalaisten
väitetystä juopottelusta, ryöstelystä ja siviilien terrorisoinnista retken jälkeen. On siis
mahdollista, että Kallio on halunnut omalta osaltaan antaa ylikorostuneen
positiivisen kuvan suomalaisten ja virolaisten välisistä suhteista retkeltä, niin että
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suuri yleisö on omaksunut mielikuvan siitä, kuinka suomalaiset ovat toimineet
moitteettomasti säilyttäen lämpimät välit virolaisiin.

Virolaisten kylien ja kaupunkien kriittistä kuvailua
Muistelmissa kuvataan kaupunkeja ja niiden ominaispiirteitä melko tarkasti, osassa
yksityiskohtaisemmin kuin toisissa. Kaupunkien kuvaukset muistelmissa sisälsivät
usein ajatuksia siitä, ovatko ne ”venäläistyyppisiä”, eli vanhoja, likaisia, pimeitä,
ahtaita, vai moderneja ja puhtaita. Kaikki negatiivinen usein liitettiin venäläisyyteen
tai bolsevismiin.190 Uuteen kaupunkiin tai kylään saapuminen oli jännittävää ja sitä
kuvattiin tyypillisesti yksityiskohtaisesti. Yleensä ensimmäinen asia mitä uuteen
paikkaan saapuessa pantiin merkille, oli se miten paikalliset suhtautuivat suomalaisiin
vapaaehtoistaistelijoihin. Tämän perusteella tehtiin arvioita siitä, olivatko asukkaat
mahdollisesti vihollisen vai heidän puolellaan.
Tallinna oli useimmille muistelmien kirjoittajista hienoinen pettymys, sillä se
muistutti enemmän venäläistä kuin virolaista kaupunkia. Suomalaisten odotukset
olivat lienee melko korkealla, sillä heimokansan asuttamien kaupunkien kenties
odotettiin vastaavan suomalaisia kaupunkeja jollain tavalla ‒ jos ei ulkoisesti, niin
ainakin hengeltään. Tallinna oli vanha kaupunki ja vanhat rakennukset koettiin
edustavan jälkeenjääneisyyttä. 1900-luvun alussa modernismin ihanteen mukaisesti
”vanha” maailma tuli hylätä vastalauseena pysähtyneisyydelle. Uusi rakennustapa
suosi tarkoituksenmukaisuutta ja selkeyttä. Ajan ilmapiiri ja ihanteet ovat lienee
heijastuneet kielteisenä asenteena myös venäläistä arkkitehtuuria kohtaan:
vanhanaikainen rakennuskanta edusti taaksejäänyttä ja pieleen mennyttä maailmaa.
Uudenaikaisuus puolestaan edusti kehitystä, ja kehitys oli mahdollista vain vahvassa
valtiossa.
Pohjalan muistelmista löytyy perusteellisia kuvauksia jokaisesta suuremmasta
kaupungista, jonne suomalaiset vapaajoukot menivät. Tallinnaan saapuessaan hän
kertoi tunteneensa suurta juhlallisuutta saapuessaan vanhaan keskiaikaiseen
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hansakaupunkiin. Pohjala kuvasi Tallinnaa ja sen historiallisia nähtävyyksiä suuresti
ihaillen ja kunnioittaen.191 Kaupungin suuri koko oli yllättänyt suomalaiset, mutta
monien mielestä kaupunki oli myös ”likainen” ja ”repaleinen”. Katujen kapeus ja
mutkikkuus oli tyypillinen keskiaikaisille kaupungeille, mutta suomalaisille sotilaille
ne saattoivat tuottaa hankaluuksia, kuten eräs sotilas oli Pohjalalle asian ilmaissut:
Täällä voi helposti lyödä päänsä seinään. Varsinkin vieraan on hyvin
vaikea löytää paikkaa, johon haluaisi. Kun muutaman kadunkulman on
kulkenut, ei enää tiedä mistä on liikkeelle lähtenyt. Rakennukset ovat
enimmäkseen

puutaloja,

tiilikattoisia

ja

päädyt

kadulle

päin.

Oudonnäköiset pitkät tunnelit kulkien vanhojen vallien lävitse yhdistävät
paikoin katuja toisiinsa.192
Pohjala kiinnitti retkellä paljon huomiota virolaisten oloihin ja etenkin siisteyden
tasoon. Esimerkiksi virolaiset sairaalat olivat Pohjalan arvion mukaan yleensä hyvin
kolkkoja ja epäsiistejä. Tämä heijastui tietenkin suomalaisten omista standardeista:
Pohjala perusteli arviotaan sillä, kuinka suomalaiset olivat tottuneet näkemään
moderneja, valkoisia ja ennen kaikkea puhtaita sairaaloita. 193
Tapan kauppalaa kuvattiin muistelmissa todella negatiiviseen sävyyn. Helasen
mukaan pieni ”kyläpahanen” oli tympeä, pimeä ja likainen. Paikallinen virolaisväestö
oli ”tylyä ja itseensä sulkeutunutta” ‒ kysyessä jotain sai yleensä ”töykeän
vastauksen, jos sitä ylipäänsä saakaan”. Lisäksi Helasen mukaan kaupoissa
suomalaisilta veloitettiin enemmän kuin muilta ostajilta. Ruokapaikkoja kylästä kyllä
löytyi, mutta ne olivat hirvittävässä kunnossa:
Horjuvajalkaiset pöydät, irvistelevät, paperittomat ja savun mustaamat
seinät. Torakoita runsaasti. Lasit ja lautaset pesemättömiä. Joskus
kuitenkin jäämme viettämään iltaa niihin. Otamme lasin ”tsajua”.
Hörpimme sen tulikuumana, ja huulet ja kieli puoleksi palaneina
taivallamme kasarmillemme. Pimeää, tympeätä…194
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Pohjala ja muut sairaanhoitajat puolestaan järkyttyivät Tapassa majapaikkansa
siisteyden tasosta. Huone oli ollut täynnä hämähäkinseittejä, kukkien varisseita lehtiä
pitkin lattiaa, vuoteet syöpäläisten hallussa ja pölyä runsaasti joka paikassa.
– On tämäkin hotelli, puhtaammin lehmätkin Suomessa elävät. – Kyllä nyt
osaa panna arvoa suomalaiselle puhtaudelle. – Niin, ja Suomenmaalle. –
Eihän näiltä virolaisilta voi liikoja odottaa. Vaikeammissa oloissa ovat
eläneet kuin me. – Luuletteko, että täällä Tapassa viivytään pitemmältä?
Kannattaisiko näitä huoneita ruveta siistimään? – Siistitään kuitenkin,
näytetään että olemme suomalaisia. 195
Tästä saa kuvan, kuinka suomalaiset, ainakin sairaanhoitajattaret, pitivät itseään ja
suomalaisia virolaisia siistimpinä ja siten parempina. He ymmärsivät puhtauden
merkityksen, toisin kuin virolaiset. Toisaalta he toivat esiin ”ymmärryksen” siitä,
kuinka vaikeissa oloissa virolaiset olivat eläneet, eikä heiltä voinut parempaa odottaa.
Suomalaiset halusivat näyttää heille mallia ja päättivät siivota huoneensa .
Myöhemmin maaseudulla maalaiskylien asumukset järkyttivät Pohjalaa vieläkin
enemmän. Hän ei ollut uskoa hökkeleitä ihmisasunnoiksi lainkaan, ja kuvasi
näkemäänsä näin:
Rakennukset olivat hyvin matalat, akkunat pienet ja rikkinäiset. Sisällä
vallitsi hirveä epäjärjestys ja kurjuus, kaikenlaiset syöpäläiset elivät kuin
kotonaan ainakin. Ihmiset ja eläimet asuivat useimmiten saman katon
alla.196
Tapan jälkeen Pohjan Poikien kerrottiin iloitsevan, kun heille ilmoitettiin koko
rykmentin siirtyvän Tarttoon. Kaupunki oli vapautunut bolsevikeista jo pari viikkoa
aikaisemmin, mutta Helasen mukaan kaupungissa edelleen pelättiin punaisten uutta
hyökkäystä. Kenties siksikin tarttolaiset ottivat suomalaiset niin iloiten vastaan.
Vastaanotto oli järjestetty erittäin juhlalliseksi. Helasen mukaan tarttolaiset halusivat
näyttää, kuinka suuren arvon he antoivat suomalaisille vapaaehtoisille ja heidän
toiminnalleen. Suomalaisia oli vastassa muun muassa eversti Puskar, kaupungin
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pormestari,

maakunnan

hallituksen edustaja, yhteistyön edustajat, joukko

sotilashenkilöitä ja eri yhdistysten edustajia sekä valtavasti paikallista väestöä.
Helasen muistelmat kertoivat vastaanoton pitäneen sisällään juhlavia puheita,
suomalaisten

kukitusta,

paikallisten

hurrausta,

vapaaehtoisten

syleilyä,

tervetuliaistoivotuksia, liehuvia nenäliinoja, laulua, kyyneleitä ja sydämen kyllyydestä
pursuavaa riemua.197
Sainion mukaan Tartto oli ”enemmän suomalaisen tajunnan mukainen kaupunki kuin
Tallinna.” Tartossa suomalaiset kokivat suurenmoista vieraanvaraisuutta ja
kohteliaisuutta asukkaiden puolelta: tarttolaiset kestitsivät suomalaisia auttajiaan
sekä henkisesti että ruumiillisesti. ”Yhteisymmärrys, ilo ja tyytyväisyys vallitsi
molemmin puolin”.198 Helasella oli tiivis yhteys Tarton yliopiston piireihin, mutta hän
ei tuonut asiaa tietoon muistelmissaan.
Myös Pohjala ihastui Tarttoon – sen kauneuteen, historiaan, puhtauteen ja
sivistykseen. Hänen mukaansa Tartossa oli sitä heimoushenkeä, joka sai ”uskomaan
Viron kansan tulevaisuuteen.” 199
Kun suomalainen tahtoo tutustua Viron maahan ja sen kansaan, saa
hän mielestäni parhaimman kuvan vasta Tartossa. Tämä on
yliopistokaupunki, joka on koonnut ympärilleen Viron intelligenssin;
sieltä me suomalaiset vasta tunsimme löytäneemme sen mitä olimme
mielessämme kuvailleet: Viron valistuneen, vapautensa käsittävän ja
vapautta janoavan kansan. En sano liikaa, kun sanon: Me suomalaiset
olimme sangen ihastuneet Tarton kaupunkiin.200
Valga, rajakaupunki Viron ja Latvian rajalla, oli puolestaan suomalaisten mielestä
epämiellyttävämpi paikka, lähinnä sen vanhanaikaisuuden ja venäläistyylisyyden
perusteella. Kaupunkia kuvattiin pieneksi ja ahtaaksi, kadut olivat kaitaisia ja
mutkikkaita, rakennukset enimmäkseen vanhoja, matalaseinäisiä ja jyrkkäkattoisia
puuhökkeleitä luukkuikkunoineen ja ”kömpelöine ammattikyltteineen”. Sainion
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mielestä etenkin laitakaupunki

muistutti

ahdasta venäläistä maalaiskylää.

Uudenaikaisuudesta kielivät kaupungissa useampikerroksiset tiilirakennukset, jotka
olivat enimmäkseen kouluja, hallintovirastoja tai muita julkisia rakennuksia. Olipa
asemalle johtava puistokatukin Sainion mukaan nykyaikaisempi kuin mutkikkaat
kujat, mutta siihen uudenaikaisuus kaupungissa sitten loppuikin.201
Valga oli tärkeä risteysasema, josta lähti rautatielinjat viiteen eri suuntaan. Sainio
olettikin, että sijainniltaan niin merkittävässä paikassa sijaitsevan kaupungin täytyi
olla tärkeä tehdaskaupunki tai vilkas liikekeskus, mutta pettymyksekseen Sainio
totesi kaupungista löytyvän käsityöläisiä, rihkamakauppiaita, partureita ja ajureita
liikaa 8 000

asukkaan kaupungille.202

Valgassa Sainio

kiinnitti

huomiota

kansallisuuksiltaan varsin moninaiseen elämään: väestö koostui pääosin virolaisista
ja latvialaisista, mutta kaupungissa asui hänen mukaansa paljon myös venäläisiä,
saksalaisia ja juutalaisia.203
Myös Pohjala piti Valgaa ikävänä kaupunkina. Kaikki kaupat ja yksityiskodit olivat
ryöstetyt, kaupungissa ei ollut mahdollisuutta minkäänlaiseen ”virkistävään
ajanvietteeseen” paitsi ”kehnot elävät kuvat”, joissa käymällä yritettiin unohtaa
jokaisen päivän harmautta. Kaiken lisäksi pyrkivät kaupungin lättiläiset ja juutalaiset
”kaikin tavoin tekemään elämän suomalaisille niin sietämättömäksi kuin
mahdollista”. Lisäksi rikkinäiset saappaat, ”syöpäläiset” ja vuoteiden puute saivat
Pohjalan mukaan sotilaidenkin mielet mataliksi.204

2.2. ”Sai ihmetellä sitä Baabelimaista kielen sekavuutta” ‒ Suhtautuminen
muihin kuin etnisiin virolaisiin

”Sotaa käydessä ei ole aikaa ajatella kielipuhdistusta” ‒ Kielten sekavuuden
paheksuntaa
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Tallinnaan saapumisen jälkeen suomalaiset alkoivat asettua aloilleen ja aloittivat
kasarmielämän sekä harjoitukset. Harjoitusten lomassa suomalaiset saivat tutustua
kaupunkiin ja todistaa sitä kielten ja kulttuurien monipuolisuutta joka Tallinnan
kaduilla oli arkipäivää. Tämä herätti suomalaisissa suurta ihmetystä.
Ja jos hän matkallaan teki tuttavuutta kaduilla ja liikkeissä kulkevan
yleisön kanssa, niin hän sai ihmetellä sitä baabelimaista kielen
sekavuutta, mikä siellä vallitsi. Rinnan pääkielen kanssa puhuttiin
saksaa ja venäjää. Tämän lisäksi vielä jossakin tapauksessa ruotsia,
juutalaiskieltä ja jotakin baltilaista sekamelskaa, jota suomalaisen
korva ei ollut ikinä kuullut.205
Sainion mielipide asiaan ei jäänyt epäselväksi. Hän myönsi, kuinka tällaisessa
tilanteessa suomalaisen sotilaan mieleen saattoi tulla jotakin epämiellyttävää ja
tuomitsevaa suomalaissukuisen Viron kansan puhtaudesta. Hän kyseenalaisti Viron
”heimon” kansallisen ryhdikkyyden ja kyvyn hallita koskaan itse itseään. Sainio näki
Viron ”heimon” sekavana ja epäkansallisena, ja kyseenalaisti suomalaisten
apuretkikunnan tehtävää auttaa Viron kansaa taistelussa bolsevikkeja vastaan. Hän
murehti, etteiväthän he tulleet Viroon vuodattamaan pohjalaisverta turhaan tällaisen
viisikielisen kansan vuoksi, josta ei tiennyt, ketkä olivat ystäviä ja ketkä vihollisia. Hän
jopa pohti, mikseivät he olleet ennemmin lähteneet Karjalaan auttamaan Vienan ja
Aunuksen läänien ”suomalaista” väestöä. Sainio myönsi, kuinka rannikkoseudulta
tulleet saattoivat ajatella asiasta suopeammin, sillä oli kuullut kotiseudullaan venäjän
ja ruotsin kielen runsauden.206
Kielen yhteneväisyys oli selkeästi Sainiolle yksi perusperiaatteista kansallisen
yhteneväisyyden ja ”puhtauden” määrittelemisessä, eikä monikulttuurisuus ollut osa
sitä Viroa, jota hänen mukaansa suomalaiset halusivat puolustaa. Sotaretkeä ei silti
ollut tarpeen perua, sillä Sainion mukaan asian teki ymmärrettäväksi se, että Viro oli
valtiollisesti vielä lapsen kengissä. 207
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Itsenäinen Virohan on vasta viime vuonna esiin loihdittu. Sillä on vielä
vuosisataisten kahleittensa jäljet kansallisessa ruumiissaan. Se astuu
vasta ensimmäisiä askeliaan elämänsä taipaleella, lyhyitä, hoippuvia
lapsen askelia, ja nekin on ase kädessä taistellen astuttava. 208
Itseasiassa Viro ei ollut valtiollisen itsenäisyyden näkökulmasta Suomea edes paljoa
nuorempi. Suomi ja Viro itsenäistyivät samoihin aikoihin vain muutaman kuukauden
erotuksella. Kenties Sainio näki Suomen valtiollisen kehityksen edistyneempänä
aikaisemmin saavutetun eduskuntauudistuksen vuoksi ja hänen kielteinen ja
alentava suhtautumisensa baltteja kohtaan taas oli todennäköisesti peruja jo
Saksassa hankitun jääkärikoulutuksen ajoilta.
Sotaa käydessä ei ole aikaa ajatella kielipuhdistusta. Tulevaisuus vasta
voipi luoda puhtaan, yhtenäisen kokoomuksen. 209
Sainion tuntemukset kuvastivat vahvasti heimoromanttista ideologiaa. Kenties
Sainion mielessä siinsi Suur-Suomi, heimoaatteen ihanteiden mukainen valtio, jonka
rajojen sisältä löytyisivät kaikki itämerensuomalaiset heimot, jotka muodostaisivat
kansallisesti yhtenäisen ja ”puhtaan” kansakunnan. Tähän tarinaan sisältyisi
kielipuhdistus, jonka seurauksena kaikki muut kuin suomalais-ugrilaiset kielet
syrjäytettäisiin. Puhdas, yhtenäinen ja kielellisesti yhdenmukainen kansakunta voisi
muodostaa voimakkaan kansallisen valtion.
Muistelmista ilmenee vahvasti aikakauden ihanteet kansallisesta yhtenäisyydestä ja
”puhtaudesta”. Muita kuin itämerensuomalaisia eli heimoaatteen mukaisia
sukulaiskansoja paheksuttiin eikä niille nähty paikkaa kansallisesti vahvassa valtiossa.
”Yksi maa, yksi kansa, yksi kieli” -ajatuksen mukaisesti kansallista yhteneväisyyttä
korostavassa ihanteessa monikulttuurisuus ei ollut hyväksyttävää.
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”Viekkaat lättiläiset”
Kansanluonteesta oli tullut 1800-luvun nationalistisen innostuksen rinnalla keskeinen
käsite, jonka avulla määriteltiin valtion olemassaoloa, asemaa ja ominaispiirteitä. Sen
avulla saatettiin korostaa sisäistä yhtenäisyyttä ja erityisyyttä, sekä muodostaa eri
kansoihin ja rotuihin yleistettävissä olevia stereotypioita. 1900-luvun alussa
kansanluonne oli yleisesti hyväksytty käsite ja tutkimuskohde niin maantieteessä,
historiassa kuin antropologiassakin. 210 Usko kansanluonteisiin ja niihin pohjautuviin
kansallisiin stereotypioihin näkyi vahvasti myös muistelmissa.
Vihollisen puolella taistelleet latvialaiset (lättiläiset, lätit) kuvattiin tyypillisesti
viekkaina sotilaina ja erinomaisina tarkk’ampujina, joista oli enemmän vastusta kuin
tavanomaisista bolsevikeista. Sainio kutsui heitä ”Lätin pyöveleiksi”. 211 Kallion
mukaan heidän kerrottiin olevan Venäjän armeijan parasta sotajoukkoa, joista
puhuttiin kunnioittavampaan sävyyn kuin muista vihollisen joukoista: he olivat
”tarkka-ampujia sanan varsinaisessa merkityksessä.” 212 Myös Pohjala kertoi
latvialaisista tarkka-ampujista sotilaiden kertomusten perusteella:
‒ Kyllä ne bolshevikit ampuvat koko hyvin, suorina vain seisovat, eivät
ollenkaan väistä. ‒ Kuuluvat olevan lättiläisiä, punaisen armeijan
parasta voimaa.213
Suhtautuminen siviileihin muuttui, kun Pohjan Pojat ylittivät Viron ja Latvian rajan.
Etenkin tästedes latvialaisiin siviileihin suhtauduttiin varauksella – heidän oletettiin
olevan vihollisen puolella tai ainakin myötämielisiä punaisille. 214 Sen vuoksi
latvialaisiin ei yleensä luotettu ja heidän puheisiinsa tuli suhtautua suurella
varauksella. Koskaan ei voinut tietää, kuka heistä puhuu totta ja kuka yrittää asettaa
ansan punaisten puolesta. Rajan läheisyydessä kohdattuja siviileitä Sainio kuvasi
vastenmielisiksi, vain koska he olivat ”lättiläisiä” ja heitä saattoi pitää
bolsevikkeina.215
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Lätin rajalla huomasi bolshevistisen hengen täydellistyneempänä.
Ihmiset eivät juuri iloinneet meikäläisten tulosta, olivatpa muutamat
varsin nyrpeän näköisiä. Likaisuus oli myöskin silmäänpistävämpi kuin
puhtaasti virolaisella alueella.216
Tehtävä veljeskansan pelastamisesta synnytti ajatuksia myös muidenkin kuin
heimokansojen pelastamiseen bolsevismin pimeydestä. Pohjala näki läteissä paljon
potentiaalia, ja nosti ilmoille uudenlaisen ajatuksen lättien ”pelastamisesta”.
Pohjalan mukaan heidät tulisi vain varovasti viitoittaa oikealle tielle, pois bolsevismin
pauloista. 217 Tätä ajatusta ei esiinny muista kuin Pohjalan muistelmista, joten idea ei
liene herättänyt innostusta heimoaktiivien parissa. Ajatus kuvasti kuitenkin mainiosti
sitä ylimielistä asennetta, jonka suomalaisten suuri kansallinen innostus oli
muodostanut: tunteen kansallisesta paremmuudesta ja ylivertaisuudesta, jonka
vuoksi suomalaisilla oli velvollisuus auttaa ”eksyneitä” kansoja.
Latviassa Marienburgin kauppalan valtauksen jälkeistä tunnelmaa kuvattiin
muistelmissa eri tavoin. Sainion kuvaus on riemuntäyteinen ja positiivinen: hänen
mukaansa Pohjan Poikien saapumista kaupunkiin seurasi juhlallinen tunnelma. Hän
kirjoitti muistelmissaan, kuinka osa Pohjan Pojista päätyi juhlistamaan voittoa
kauppalasta alkoholin voimin, kun taas osa löysi ”sivistyneitä opettajia, nuoria iloisia
opettajattaria tai muita puheliaita neitosia ja viettivät soitoin, lauluin ja iloisin puhein
yhteisymmärryksestä rikkaita hetkiä, sikäli kuin molemminpuolinen kielitaito salli.” 218
Hänen kuvauksensa perusteella myös latvialaiset iloitsivat Pohjan Poikien saapumista
kauppalaan ja siviilit halusivat viettää aikaa soittaen ja laulaen, vaikka yhteistä kieltä
ei välttämättä ollut.
Pohjolan mukaan paikalliset suhtautuivat suomalaisiin eri tavalla, ainakin
Marienburgin sairaalassa. Pohjan Poikien rykmentin

haavoittuneet sotilaat

kuljetettiin aluksi kaupungin sairaalarakennukseen, josta täytyi vaatia alakerta
suomalaisten käyttöön, kun sitä muuten ei saatu. Aluksi haavoittuneet joutuivat
makaamaan paareilla, kunnes huoneisiin saatiin koottua joitakin vuoteita ja patjoja.
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Toiminta oli Pohjolan mukaan tylyä, ja sairaalan henkilökuntakin kohteli suomalaisia
haavoittuneita ”ilmeisellä kylmäkiskoisuudella”. 219

”Kierot juutalaiset”
”Viron ”yhteiskunnallistuttamisessa” olivat juutalaiset kuiskaajina
lättiläisten takana ja kiinalaiset ja venäläiset näitten työaseina. 220
Ylläolevasta lainauksesta kuvastuu Kalmin näkemys juutalaisista Viron yhteiskunnassa. Hänen mukaansa juutalaiset toimivat ikään kuin taustapiruina
latvialaisten, kiinalaisten ja venäläisten kanssa. Kyseessä on muistelmissakin esiintyvä
ajatus juutalaisista bolsevikkien ”kätyreinä”, jotka kuuluvat samaan vihollisen leiriin.
Juutalaiset ja bolsevismi yhdistettiin toisiinsa 1910‒1920-luvuilta lähtien. Etenkin
äärioikeiston piirissä väite kommunismin olevan juutalaista alkuperää oli yleinen,
vaikka väitettä esitettiin myös muilla tahoilla. 221 Antisemitismi oli tuolloin kuitenkin
Suomessa vähäistä verrattuna suurimpaan osaan muita Euroopan maita. Venäjän
bolsevistisen vallankumouksen johdossa olleiden juutalaisten suuri lukumäärä oli
herättänyt Suomessakin huomiota ja leimasi siten sekä vallankumousta että
juutalaisia. Juutalaiset yhdistettiin etenkin oikeiston toimesta usein bolsevismiin ja
kommunisteihin,

vaikkakaan mitään leimallista piirrettä juutalaisuudesta ei

Neuvostoliiton kuvaan tehty.222
Suomalaisten suhtautuminen juutalaisiin muistelmien perusteella oli ristiriitaista.
Muistelmista löytyy myönteisiä kuvauksia juutalaisista, mutta tyypillisempää on lievä
juutalaisvastaisuus, vaikkakin sitäkin kokonaisuuden kannalta melko vähän. Pääpaino
muistelmissa on luonnollisesti annettu muiden asioiden kuten taistelukuvausten ja
virolaisten hädän kuvaukselle.
Tyypillisesti muistelmissa juutalaiset kuvattiin muun muassa veljeilevän bolsevikkien
kanssa ja suhtautuvan suomalaisiin nuivasti. Pohjala kertoi muistelmissaan, kuinka
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Valgaan saavuttaessa ”pyrkivät juutalaiset sekä osa lättiläisiä kaikin tavoin tekemään
elämän suomalaisille niin sietämättömäksi kuin mahdollista”.223 Juutalaiset olivat
Pohjalan kertoman mukaan myös aluksi kieltäytyneet tekemästä kauppaa
suomalaisten kanssa, mutta sakkouhkailut olivat saaneet heidät muuttamaan
mielensä.
Suomalaisten oli jo alusta pitäen hyvin vaikea tulla toimeen noiden
molempien kansallisuuksien kanssa, lättiläiset kun suurimmaksi osaksi
olivat bolshevikkeja, juutalaiset taas eivät voineet sietää suomalaisten
joukkojen tuomaa ankaraa kuria ja järjestystä. Melkein kaikki kaupatkin
olivat juutalaisten käsissä, ja vasta kun kolmentuhannen markan sakon
uhalla vaadittiin juutalaisia aukaisemaan kauppahuoneensa, vasta silloin
suurin osa sen teki.224
Pohjolan lainauksesta ilmenee uskonnollista antisemitismiä yleisempi taloudellinen
antisemitismi, jonka negatiivisen stereotypian mukaan juutalaiset kuvattiin ahneina,
ovelina ja vähemmän rehellisinä kauppiaina. Taloudellista antisemitismiä esiintyi niin
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. 225
Aikakauden juutalaisvastaisesta sanomalehtikirjoitteluista teemojen ja sanavalintojen osalta on huomattu aikaisemmassa tutkimuksessa löytyvän huomattavaa
ulkomaista

ja

etenkin

saksalaista vaikutusta.

Monilla

juutalaisvastaisesti

kirjoittaneilla oli ollut yhteys Saksaan opintojen tai jääkäriliikkeen kautta. Varsinkin
puoluepoliittinen juutalaisvastaisuus oli Suomessa lähinnä keski-eurooppalaista
tuontitavaraa.226 On siis mahdollista, että suomalaisvapaaehtoisten parissa
antisemitismi ei ole alkujaan ollut kaikista suosituin aate, mutta retken aikana
vaihdetut ajatukset ovat levinneet jääkäreiltä muillekin ja saaneet siten varovaista
kannatusta muidenkin osalta.
Asenteista ja suhtautumisesta juutalaisiin kertovat myös kuvaukset Marienburgissa
tapahtuneista ryöstelyistä. Kun Pohjan Pojat valtasivat Kalmin johdolla Latvian
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puolella sijaitsevan Marienburgin kauppalan, seurasi kauppalassa ryöstelyjä, joiden
kerrottiin eri lähteiden mukaan kohdistuneen sekä punaisten jättämiin varastoihin
että yksityiseen omaisuuteen. Sekä Helasen että Kalmin muistelmissa siteerattiin
jääkärikapteeni

Hannulan

muistelmia,

jonka

mukaan

”jotkut

yksityiset

komennuskuntaan kuulumattomat sotilaat” ryhtyivät omavaltaisesti anastamaan
sotasaalista ja jonkin verran myös yksityistä omaisuutta. Hannula selitteli
tapahtunutta ryöstelyä kuitenkin lievemmäksi mitä se tosiasiassa oli, koska yksityistä
omaisuutta vietiin etupäässä ”kuitenkin juutalaisilta”, jotka sitä paitsi olivat
paikallisten mukaan ”kauttaaltaan bolshevikkeja”.227 Laittomat ryöstelyt siviileiltä siis
voitiin katsoa läpi sormien, koska ne kohdistuivat juutalaisten ja bolsevikkien
omaisuuteen.
Myös Hannulalla oli suora yhteys Saksaan jääkäriliikkeen kautta. Hän osallistui
taisteluihin Saksan itärintamalla, 228 jolloin hän todennäköisesti omaksui Saksassa
yleisenä pidettyjä antisemitismisiä näkemyksiä. On ilmeistä, että tämän vuoksi hän ei
pitänyt juutalaisilta ryöstelyä niin tuomittavana asiana, etenkin kun juutalaiset
muutenkin rinnastettiin tyypillisesti bolsevikkeihin.
Toisaalta muistelmista löytyy joitakin positiivisia ja neutraaleja kohtaamisia, varsinkin
retken alussa Tallinnassa ja Tartossa. Kuvauksen tyyli riippui kirjoittajasta: esimerkiksi
Sainion, Kalmin ja Pohjalan muistelmien rivien välistä huokuu aikakauden oikeistolle
tyypillinen juutalaisvastaisuus, mutta Kallion muistelmista ei. Kallio kertoi lämpimistä
kohtaamisista paikallisten virolaisten perheiden kanssa, jotka kutsuivat usein sotilaita
illalliselle koteihinsa.
Moskovankadun 35:ssä asuu kaunis virolaisneiti. Sinne ovat Pohjan
Pojat aina tervetulleet. – – ja siellä on taas eräs juutalaisherra, jolta saa
konjakkiryypyt j.n.e. Sitä kyllä riitti vaikka kuinka pitkästi.
Komppanian vääpeli, ‒ ‒ oli haltioitunut. Hän oli tavannut
juutalaisperheen, jolla oli ”jumaloitu” tyttö, ”Tulisilmä Ella”. Hän muutti
heti asumaan sinne ja ”omana poikana” hänet siellä vastaanotettiin. –
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Muutamat löysivät erään ”shneiderin” ja saivat kodin hänen rouvansa
turvissa. Komppaniasta kanneltiin sinne aina limppu, läskinpala ja
ryynipussi ja siellä sitten rouvan valmistamat maukkaat ateriat syötiin
niin, että ”heikkopäistä hirvitti”, kuten ”pikku-Kalle” tapasi sanoa
katsellessaan ”Vetsun” hirveätä ruokahalua. Syötyä juotiin ”saijua” ja
pantiin maata ”shneiderin” verstaaseen, yksi sänkyyn, toinen sohvalle
ja kolmas pöydälle.229
Hän kuvasi etenkin virolaisia juutalaisia positiiviseen sävyyn. Kyseessä ovat tosin
maininnat vapaaehtoisten seuraelämästä, joihin lukeutuivat kauniit neidot ja heidän
perheensä. Kallion muistelmat

poikkeavat aineistoni

muista muistelmissa

nimenomaan aatteellisen palon vähäisyyden vuoksi. Tämä ilmenee selkeästi
positiivisista kuvauksista juutalaisista, kuten ylläoleva lainaus osoittaa. Muut
muistelmat kuvaavat juutalaisia lähes poikkeuksetta kielteisessä valossa ja niissä
ilmenee enemmän

juutalaisvastaisuutta.230 Kallio ei ainakaan muistelmien

perusteella suhtautunut juutalaisiin negatiivisesti, joten hänen kuvauksensa ovat
muistelmissa paljon myönteisempiä kuin muiden muistelmakirjoittajien.
Valk, vaikka olikin jo tuttu ja kodikas, tuntui nyt varisten ja naakkojen
kaupungilta, juutalaisten ja hyödyttömäin ammattien harjoittajain
inhottavalta paratiisilta, jossa ei voinut viipyä. 231
Myös Sainion muistelmista löytyi jonkin verran juutalaisvastaista kuvausta, vaikkakin
epäsuorempaan muotoon kirjoitettuna ja vähäisenä määrin. Sainion muistelmissa oli
enemmän

paatoksellista monikulttuurisuuteen

liittyvää

paheksuntaa,

joka

oletettavasti kumpusi syvästä heimohenkisyyden ja kansallisaatteen puhtauden
ihanteesta. Sainio oli myös hakenut jääkärikoulutuksensa Saksasta ja taistellut
ensimmäisessä maailmansodassa Saksan itärintamalla Kuurinmaalla.232 Tuolloin hän
oli todennäköisesti saanut ensimmäiset käsityksensä balteista ja muista Kuurinmaalla
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asuvista kansallisuuksista, kuten juutalaisista, jotka vaikuttivat hänen näkemyksiinsä
ainakin jossakin määrin.

2.3. ”Kauhua levittävät barbaarit, verenhimon villitsemät roistot” ‒ kuvaukset
vihollisesta
”Idän saastoja” ja ”villipetoja” ‒ Vihaa ja halveksuntaa venäläisiä ja bolsevikkeja
kohtaan
Sotapropaganda oli saavuttanut ensimmäisessä maailmansodassa uudenlaiset
ulottuvuudet kaikkialla Euroopassa. Propagandasta oli tullut yksi merkittävimpiä
sodankäyntivälineitä: sen avulla saatiin täytettyä armeijan rivit ja varastot sekä
mobilisoitua kansan henkiset resurssit sodankäynnin kannalle. Valkoisen Suomen
propaganda noudatti samaa teemaa, millä Saksa ja Iso-Britannia perustelivat
sotatoimiaan maailmansodassa: pelastivat maailman ja taistelivat idästä vyöryvää
pahuutta vastaan. Perustelut olivat yleensä osapuolesta riippumatta samankaltaisia:
oma sodankäynti perusteltiin aina puolustustaisteluna moraalin ja tärkeiksi koettujen
arvojen puolesta raakalaisuutta, kulttuurin tuhoa ja yhteiskunnallista kaaosta
vastaan.233
Propagandan tehokkaimpia keinoja oli keskittyä vihollisen pahuuden korostamiseen.
Tavoitteena oli mustamaalata vihollinen kaikin mahdollisin keinoin: viholliskuvaan
liitettiin kertomuksia hirvittävistä julmuuksista ja sotarikoksista sekä pyhien arvojen
pilkkaamista. Bolsevismin vastainen

propaganda

levitti

tarinoita

pappien

ristiinnaulitsemisista, siviilien tappamisista ja vankien kidutuksista ‒ näistä
kertomuksista tuli yleiseurooppalaisia myyttejä, jotka levisivät tehokkaasti maasta
toiseen, myös Suomeen.234
Suomessa sotapropaganda virisi etenkin vuodesta 1917 lähtien. Valtatyhjiö,
maailmansota ja bolsevistien vallankumous saivat aikaan ilmapiirin, jossa kaksi
osapuolta pyrkivät saamaan kansan omalle puolelleen propagandan avulla.
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Propagandan kiihtyminen lietsoivat anarkian ja pelon ilmapiiriä, jotka osaltaan
kärjistivät agitaatiota entisestään. Sisällissodan syttyessä viimeisetkin estot katosivat
ja vihollisten hirvittävistä julmuuksista kertovat huhupuheet täyttivät maan.235
Eräitä selkeimpiä ja yhdistävimpiä teemoja muistelmissa on valtava viha ja
halveksunta venäläisiä ja bolsevikkeja kohtaan. Se näkyy poikkeuksetta kaikissa
aineistooni kuuluvissa muistelmissa. Vihasta oli tullut sotapropagandan myötä
valtava voima ja sen lietsontaa käytettiin tehokkaasti hyödyksi taistelussa vihollista
vastaan. Vihollisen epäinhimillistäminen ja siihen kohdistuva viha purkautui niin
sisällissodan aikana sekä heti sen jälkeen verisinä puhdistuksina.236 Samankaltainen
agitaatio jatkui myös Viron vapaussotaan liittyvässä retoriikassa.
Sotapropagandaan olennaisena osana kuuluva vihollisen tekemien julmuuksien
tarkka kuvailu sekä vihan ja pelon lietsominen olivat aineistoni muistelmissa vahvasti
läsnä. Etenkin bolsevikeista vapautettua rajakaupunki Valgaa ja sen asukkaiden
kohtaamia

kärsimyksiä

kuvattiin

jokaisessa

muistelmassa

poikkeuksetta

inhorealistisen yksityiskohtaisesti sekä sanoja säästelemättä.237
Kiduttaen

olivat

bolshevikit murhanneet

ja metsiin ruumiit

haudanneet. Moni vainajista oli runneltu ja silvottu niin pahasti,
etteivät omaiset voineet tuntea. Oli monta sellaista, joiden pää ja
kasvot olivat aivan muodottomiksi raastetut. Eräältä oli suupielet
viilletty auki melkein korviin asti. Kaamean vaikutuksen teki myös
muuan ruumis, jonka ranteet olivat puhelinlangalla yhteen sidotut ja
käsivarret olivat täynnä arpia, joista voi päätellä, että uhria oli
käsitelty kuumilla raudoilla. [ ‒ ‒ ] Missä vielä kasvonpiirteet olivat
eheinä säilyneet, olivat ne kauhun ilmettä täynnä; käsi oli useimmiten
nyrkkiin puristunut. Kaikki ruumiit olivat miltei alastomiksi ryöstetyt.
Näky oli unohtumaton. Tällä tavoin olivat bolshevikit kiduttaneet noin
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200 kaupungin asukasta, mikä sitten lienee ollut niiden kolmensadan
kohtalo, jotka vankeina oli mukaan otettu. 238
Myös Kalm kuvaili Valgaa samoin. Hänen lukumääräiset arvionsa tapetuista sekä
siepatuista asukkaista olivat tosin huomattavasti suuremmat kuin muissa lähteissä.
Punaiset olivat ennen lähtöänsä panneet kaupungissa toimeen
verilöylyn. Mitä kauheimmilla tavoin surmattujen kaupunkilaisten
ruumiita löydettiin lähes kolmesataa ja sitä paitsi olivat punaiset
ottaneet vankeina mukaansa noin viisisataa henkeä. [ ‒ ‒ ] Kävi myös
ilmi että erääseen yhteishautaan oli sullottu 39 ruumista, jotka olivat
enimmäkseen toisiinsa sidottuja ja lääkärintutkimuksessa selvinneiden
seikkojen nojalla useimmat elävältä haudattuja. Eräs nainen oli hakattu
poikki lantion alapuolelta ja hänen kahden poltetun lapsensa
kärventyneet ruumiit sullottu päällekkäin pieneen puulaatikkoon. 239
Kalmin muistelmista löytyy myös valokuvia Valgasta, joissa on kuvattuna kuolleita
ihmisiä kuvatekstillä: ”Punaisten hirmutyöt Valkissa. Yhteensidottuja s ilvottuja
ruumiita.”240 Tällä on varmasti haluttu ensinnäkin todistaa bolsevikkien tekemiä
julmuuksia ja tuoda ne julkiseen tietoon, mutta myös korostaa järkyttävien
tapahtumien

shokkiarvoa

sekä Viron

avustamisen moraalista

oikeutusta.

Bolsevikkien rikoksia korostamalla voitiin vahvistaa sitä kuvaa, jonka mukaan
suomalaiset suorittivat Virossa tärkeää tehtävää: he olivat pelastamassa Viron kansaa
siltä tuholta, jolta Valgan asukkaat eivät olleet pystyneet itse suojautumaan. Nyt
kaupunkiin saapuessa suomalaiset voitiin kuvata sankareina, jotka pelastivat
virolaiset punaisten aiheuttamalta tuholta ja kärsimykseltä.
Bolsevikkeja haluttiin kuvata kaikin tavoin kielteisessä merkityksessä. Bolsevikkien
jälkeensä jättämien paikkojen ja tilojen olosuhteita kuvattiin tyypillisesti surkeina,
likaisina ja käytännössä asuinkelvottomina. Esimerkiksi Kallio kuvasi muistelmissaan,
kuinka Valgasta poistuneet bolsevikit olivat jättäneet jälkeensä vain hävitystä ja likaa.
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Valka. Hyvässä kunnossa, kuten kaikki muutkin bolsujen hyväilemät
kaupungit! Asemahuoneet hävitettyinä, ikkunat rikottuina, huonekalut
palasina ja yli kaiken inhoittava likaisuus. 241
Kaikki bolsevismiin liittyvä esitettiin negatiivisessa valossa ja bolsevismia käytettiin
synonyymina surkeudelle ja kelvottomuudelle. Vihollista kuvattiin läpi muistelmien
mitä halveksuttavimmilla ja alentavimmilla nimityksillä. Tavoitteena oli vihollisen
epäinhimillistäminen ‒ kuvaaminen eläimellisinä, vaistojen varassa toimivina
”villipetoina”, joita eivät ohjanneet minkäänlaiset sivistyksen ohjenuorat. Etenkin
bolsevikkien hävityksiä ja julmuuksia kuvatessa sai vastapuoli mitä moninaisimpia ja
kielteisimpiä kuvauksia, kuten ”idän saasta”, ”villipeto”, ”raakalainen”, ”ryöväri”,
”varas”, ”kauhua levittävät barbaarit” ja ”verenhimon villitsemät roistot.” 242
Näistä kuvauksista räävittömimmät olivat yleensä peräisin Sainion kynästä. Hän
esimerkiksi vertasi bolsevikkien vallankumousta ”mätäpaiseeksi silmässä”, joka oli
puhkaistava. Siinä sivussa tapahtuneet kärsimykset oli vain kestettävä, jotta tämä
”mätäpaise” saataisiin puhkaistua. Kuvauksessa on mukana hurjaa sotaisen ihanteen
nostatusta ja antibolsevistista aatteellista paloa.
Me olemme Pohjan Poikia sotaretkellä Lätin maassa. Vaviskaa sydämet,
notkistukaa polvet, kussa me kuljemme! Lempeän armon evankeliumia
me emme tunne. Me olemme puhkaisseet mätäpaiseen omasta
silmästämme, nyt puhkaisemme sen veljemme silmästä. Ruumis
kärsiköön, koko ihmiskunnan saastainen ruumis, joka sen synnytti. 243
Pohjala on muistelmien kirjoittajista ainoa, joka myönsi tunteneensa vihollisvankeja
kohtaan sääliä, vaikka suurin tunne kasvottomia bolsevikkimassoja kohtaan oli viha.
Nämä kaksi tunnetta aiheuttivat hänelle selkeästi ristiriitaisen olotilan.
Oli muuten omituista ajatella, että vaikka tunsikin jonkinlaista vihaa
tuota joen toisella puolella olevaa bolshevismimassaa kohtaan, niin
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yksilöitä ei jaksanut vihata. Vankien edessä tunsin aina itseni mykäksi,
vain säälin tunne täytti sielun.244
Pohjalan näkökulma poikkesi toisista muistelmien kirjoittajista siinä, että hän oli
mukana retkellä mukana pelastamassa ihmishenkiä, ei surmaamassa niitä. Hän toimi
retkellä

sairaanhoitajana,

jolle

ajatus

ihmishengen

riistämisestä

aiheutti

todennäköisesti voimakkaampia tunteita kuin vapaaehtoisena sotivalle. Hän myös
tiesi mikä sotavankeja kohtasi ‒ Kalm oli ensimmäisessä päiväkäskyssään ilmoittanut,
ettei sotavankeja otettu, joka toisin sanoen tarkoitti näiden teloittamista pian
kiinnioton jälkeen.

”Kuinka voisi ryöväri, aatteeton anastaja ‒ ‒ olla urhoollinen?” ‒ Bolsevikkien
kuvaukset taistelijoina
Muistelmissa kuvatut kohtaamiset bolsevikkien kanssa tapahtuivat harvoin muualla
kuin taisteluissa, takaa-ajoissa tai väijytyksissä, jotka yleensä päättyivät vähintään
aseelliseen kahakkaan. Tyypillisesti bolsevikit kuvattiin pelokkaina ja huonoina
vastustajina.
Kuinka voisi ryöväri, aatteeton anastaja, joka katsoo vain omaa
etuansa, olla urhoollinen? Hän saattaa kyllä olla ruumiiltaan väkevä,
mutta kuoleman edessä hänen henkensä horjuu, ja silloin hän pyrkii pois
kohtalonsa alta. Hänen vahvat lihaksensa eivät saa tukea hänen
heikolta hengeltänsä, ja elämän vaisto voittaa – hän pakenee…245
Bolsevikkien rohkeutta

vähäteltiin ja heidät kuvattiin

usein kauhuissaan

perääntyviksi.246 Bolsevikkien perääntyminen kuvattiin yleensä raukkamaisena
juosten pakenemisena. Suomalaiset myös kertoivat mielellään tarinoita siitä, kuinka
bolsevikkien kerrottiin pelkäävän suomalaisia:
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Niin pelätään suomalaisia, ettei uskalleta antautua vangiksi – ja onko
se sitten ihme, onhan bolshevikeilla meistä yleensä se käsitys, että me
eläviltä keitämme vankimme ja syömme sitten makeisiin suihimme. 247
Vihollisen kuolemaa kuvattiin yleensä arkipäiväisesti ja eleettömästi. Kuvauksissa ei
yleensä ollut minkäänlaista kunnioitusta aatteensa puolesta kaatumisen puolesta,
vaan bolsevikit nähtiin perin halveksittuina ‒ jopa kaatuneinakin. Kuolleita
bolsevikkeja kuvailtiin yleensä tunteettomasti: pelkkinä laskettavina ruumiina, jotta
tiedettiin, kuinka monta vihollista oltiin saatu hengiltä ja siten taistelumenestys
arvioitua. Taistelukuvausten päätteeksi käytiinkin läpi aina omien joukkojen
haavoittuneiden sekä kaatuneiden määrät ja nimet, sekä kaatuneiden vihollisten
lukumäärät. Ruumiita harvemmin kuvailtiin muuten kuin lukumäärällisesti, mutta
Sainion sotaa romantisoiva realistinen tyyli toi pienen poikkeuksen:
Kaikkialla rintama-alueella makaa kaatuneita vastustajia, missä yksi,
missä kaksi, kolme, neljä tai kokonainen ryhmä. Yli kolmen sadan on
heitä. Lävistetyin rinnoin, verisin kasvoin, sumein katsein he siellä
lepäävät ja monenmoisissa asennoissa kivääreineen ja reppuineen
hankea kirjavoittavat.248
Kyseessä on harvinaisia kertoja sotilaiden muistelmissa, kun vihollisen kaatuneiden
ruumiit aiheuttavat minkäänlaista tunnereaktiota muistelijassa. Sainio oli hyvin
tunteikas kirjoittaja ja hän halusi tuoda sotilaiden sisäistä tunnemyrskyä suuren
yleisön tietoon sekä ymmärryksen siitä, etteivät he olleet pelkkiä kylmäverisiä
tappajia, vaan vastustajan kuolema herätti heissä myös toisinaan sääliä.
Sotilaan herkkä sydän vavahtaa, raju rinta tyyntyy, ja syvä sääli saa
hetkeksi vallan hänessä.249
Näissäkään tunteellisissa kuvauksissa ei kuitenkaan tuotu esiin punaisten inhimillistä
puolta, kuinka hekin olivat joidenkin lapsia, veljiä, isiä tai ystäviä. Ainoastaan heidän

247

Helanen 1921, 252.
Sainio 1919, 120.
249 Sainio 1919, 121.
248

84

kuolleet ruumiinsa saivat sääliä. Pohjala oli muistelmien kirjoittajista ainoa, jonka
tekstistä paistaa edes jonkinlainen inhimillisyyden häivähdys bolsevikkeja kohtaan.
Melkein kaikki olivat nuoria, kahdenkymmenen korvilla olevia
nuorukaisia. Surullista oli katsella noita ruumiita. Miten monta
hukkaanmennyttä elämää! Mutta sota on sota, se ei anna aikaa pitkiin
mietiskelyihin. Se ei säästä ihmiselämää, pirstoo vain. 250
Pohjala yritti ajatella asiaa siirtäen tunteet sivuun, sillä sodassa ei ole sijaa eikä aikaa
miettiä kaatuneita vihollisia, keitä he olivat ja ketkä heitä jäivät kaipaamaan. Sota oli
sotaa ja sen seuraukset tiedettiin. Kaatuneiden lähempi tarkastelu mahdollisti
näkemään sen, kuinka monikansalliset bolsevikkien joukot olivat. Vihollisen
monikansallisuutta ihmeteltiin ja se oli todennäköisesti yksi syy, jota kansallisuusaatteen puolesta taistelleet isänmaalliset suomalaiset paheksuivat. 251
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3. Heimohenkisen sankaritarinan kiillotusta ja virheiden peittelyä
Miesten hyökkäysinto ja taistelutahto oli voittamaton. Sitä eivät
vastukset, ei nälkä eikä väsymys voineet lannistaa. 252
Ylläoleva lainaus kuvaa sitä tyypillistä narratiivia, jonka mukaan suomalaisten
vapaaehtoisten osallistumista Viron vapaussotaan on perinteisesti muistelma kirjallisuudessa kuvattu: urhoollisena sankaritarinana, joka sai ajoittain jopa
epäinhimillisen sisukkuuden piirteitä. Todellisuudessa Viron retkellä tapahtui paljon
muutakin kuin sankaritekoja. Tässä luvussa tarkastelen, millaisia asioita ja
tapahtumia muistelijat itse nostivat esille kertomisen arvoisiksi tarinoiksi. Miten he
halusivat muistelmissaan kuvata suomalaisten toimintaa ja merkitystä Viron
vapaussodassa sekä mitä he halusivat jättää suurelle yleisölle kertomatta?

3.1. ”Suomalainen veri vei voittoon” ‒ Sotaa romantisoivaa kuvausta

”Saipa kadehdittavan ihanan sankarikuoleman” ‒ Aatteen puolesta uhrautuminen
Sotaretkestä

kirjoitetut

muistelmat koostuvat

suureksi osaksi strategisten

suunnitelmien kuvauksista, taisteluihin valmistautumisista sekä itse jännittävistä
taistelukuvauksista. Erityisesti tunteiden kokemukset taisteluiden yhteydessä ovat
tutkielmani kannalta tärkeässä osassa kuten myös se, millainen kuva suomalaisista
haluttiin taistelijoina antaa ja ennen kaikkea miksi.
Mennään eteenpäin varovasti, vaanien, silmänä ja korvana jokainen
lihas ja jänne. Tiheässä metsässä voi piillä vihollinen lähellä. Se voi olla
ylivoimainen ja ampua vasta kymmenen metrin päästä. Mutta
eteenpäin on päästävä, kuoleman uhallakin ‒ joka mies.253
Suomalaisten uhkarohkeutta korostettiin kertomalla vähän väliä hullunrohkeistakin
tempauksista. Esimerkiksi Pohjala kertoi Latvian rajan läheisyydessä tapahtuneesta
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tapauksesta, kun suomalaiset kävivät varastamassa vihollisten ruokavarastoista sian,
pari kanaa ja lampaan, vaikka bolsevikit olivat aivan lähistöllä. 254 Kiinnijääminen olisi
tiennyt varmaa kuolemaa, mutta Pohjan Poikien kuvailtiin suorittaneen tehtävän
leikkimielisen kepeästi.
Muistelmissa nousee esille suomalaisten uhrautuminen eri syiden vuoksi. Pohjolan
muistelmista korostui näkemys suomalaisten uhrautumisesta oikeuden ja totuuden
puolesta. Hänen mukaansa suomalaisista ei näkynyt katumusta siitä, kuinka he olivat
uhranneet elämänsä ja tulevaisuutensa sen puolesta, jotta vääryys saisi palkkansa.
Tuo suomalainen pataljoona, joka vaikeiden taistelujen jälkeen lepoa
saamatta jälleen talvisena aamuna seisoi taisteluvalmiina Valkin
kaupungissa, ei katunut sitä, että oli kotoiset hyvyydet jättänyt ja
vieraalle maalle lähtenyt. Ei silloin laskettu kustannuksia – kuoleman
edessä ei yleensä kustannuksia lasketa. Tie oli selvänä edessä, henki oli
uhrattava vapauden puolesta. Oikeutta, totuutta oli poljettu, vääryyden
täytyi saada palkkansa. Päättäväisyys ja tahdonlujuus loistivat
kasvoista. Vieraalla maalla oli oma isänmaa käynyt monin verroin
rakkaammaksi. Jälleen kaikui laulu: ”Veri, henki Suomellemme, teemme
veljet valan kallihin…” 255
Isänmaan puolesta uhrautuminen nousee muistelmissa esille useaan otteeseen.
Heimokansan vapauden puolesta taisteleminen nähtiin liittyvän olennaisesti
isänmaan kunniaan ja sen puolesta taistelemiseen. Uhrautuminen näiden aatteiden
puolesta oli aikansa hyve, mikä puolestaan kannusti ja rohkaisi monia hakeutumaan
näille hengenvaarallisille sotaretkille. Esimerkiksi Helasen mielestä heimosodat olivat
”kieltämättömiä ilmauksia vapaussotaan välittömästi seuranneesta, heimousaatteen
herättämästä kansallisesta innostuksesta ja uhrautumishalusta.” 256
Uhrautuminen näkyi etenkin omien taistelutovereiden puolesta uhrautumisena.
Näitä tarinoita

muistelmissa kuvattiin

todella usein,

sillä ne

kuvastivat

vapaaehtoisten urhoollisuutta ja kuolemaa uhmaavaa rohkeutta. Näin toimivat
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esimerkiksi sotilas Yrjö Nikkilä ja ryhmän johtaja Matti Keskipoikila, kun luutnantti
Sulo Kallio haavoittui keskellä taistelua. He syöksyivät pelastamaan Kalliota oman
henkensä uhalla ‒ Keskipoikila haavoittui operaatiossa, mutta Nikkilä selvisi
vammoitta.257
Sankarikuolemien
ihanteeseen

ja

ihannointi
näyttäytyi

kytkeytyi

olennaisena osana sotasankaruuden

voimakkaasti

kaikissa

sotilaiden

kirjoittamissa

muistelmissa. Kun Sainion muistelmissa kohdattiin kuolema ensimmäistä kertaa,
kuvattiin se sankarillisena tapahtumana ja runsain muistopuhein siivittämänä.
Vääpeli Pietilä kaatui yrittäessään pelastaa taistelutoveriaan, joten hänen muistoaan
kunnioitettiin sankarillisen ylistyksen muodossa ja hirvittävää kostoa viholliselle
vannoen. 258 Myös Kallio kuvasi vääpeli Pietilän kuolemaa sankarikuolemana.
Tuntui omituiselta ajatella, että hän nyt makasi tuolla hengettömänä,
joka reippaana, rohkeana ja elämäniloisena oli toiminut komppanian
etunenässä. – Siinä meni sotilas Luojan armosta!

– Mutta saipa

kadehdittavan ihanan sankarikuoleman!259
Sankarikuolemaa ei ”jouduttu” kohtaamaan, vaan se ”saavutettiin”, kuten
sisällissodasta pelkurin mainetta Viroon korjaamaan lähteneen Yrjö Nikkilän kohdalla
kävi.260 Marienburgin valtauksen yhteydessä kaatui monia sankareita ja heitä
muisteltiin sen mukaisesti:
Kuula on käynyt, kaatunut on ystävä, veli henkensä heitti. Siinä te nyt
uinutte, harmaat soturit, verentahraiset, sanattomat sankarit. 261
Sankarikuolemia kuvailtiin ja korostettiin kaikissa aineistoni muistelmissa, jotka ovat
sotatoimiin osallistuneiden kirjoittamia. Sankarikuolemien korostamisen merkitys on
sodan tavoitteen kannalta luonnollista, sillä sodassa kaatuneiden tekemien
uhrauksien ei voitu antaa ymmärtää olleen turhia. Heidän panoksensa yhteisen
tavoitteen eteen oli nostettava jalustalle, jotta saatiin vahvistettua näkemystä
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yhteisestä jalosta päämäärästä, jossa jokaisen panos on tärkeä. Kuolema rintamalla
ja sodassa oli tämän näkemyksen mukaan tärkeämpi ja kunniallisempi kuin
tavanomainen kuolema. Heimosoturien tavoitteet itämerensukuisen heimokansojen
yhdistämisestä nähtiin suomalaisten suurena historiallisena tehtävänä ja tehtävään
osallistuvat saivat ikiaikaisen sankarimaineen yllensä. Lisäksi sankarikuolemien
korostamisen tavoitteena muistelmissa oli todennäköisesti tarkoitus tarjota omaisille
suunnattua lohdutusta. Vaikka kuolemaa pyrittiin välttämään, pidettiin sankarikuolemaa muistelmissa kuitenkin kunniallisena tapana poistua tästä maailmasta,
kuten Sainio asian ilmaisi:
Ihanaa olisikin nyt poistua.. Voiko kauniimpaa kuoloa, ytimekkäämpää,
hautauspuhetta toivoa! – ’Kaatui joukkonsa etunenässä.’ – Ah!262
Pohjala oli muistelmien kirjoittajista ainoa, joka ei kuvannut sankarikuolemien
hienoutta. Hän ei varsinaisesti suoraan paheksunut tätä, mutta ei myöskään
ihannoinut. Tyypillisesti hän puhuikin kaatuneista suomalaisista kalliina ”uhrauksina”
Viron vapauden puolesta.
Ihmisiä oli kokoontunut asemalle. Pohjan Poikain torvisoittokunta soitti
Jääkärien marssia. Repaleissa olevat, kuoleman kanssa kamppailevat
sotilaat makasivat vaunuissa. – Aukaiskaa vähän ovea, jotta kuulisin
paremmin tuon soiton, sanoi yksi vaikeasti haavoittunut. Ovi aukaistiin,
sävelet kaikuivat mahtavina ja näiden sävelten soidessa päättyi kahden
vaikeasti haavoittuneen Pohjan Pojan ajallinen retki.263
Tässä lainauksessa Pohjola ei suoraan ihannoinut sankarikuolemaa, mutta kuvasi
kuoleman hetkellä koettua kansallisen sankaruuden tunnetta. Muistelmissaan hän
jopa hieman kritisoi Marienburgin retkeä sen kovan hinnan vuoksi: ”Juna lähti hiljaa
liikkeelle. Ei sillä ollut mukanaan ”ryöstötavaraa”, vain elämänsä uhranneita ihmisiä.
Tuoni oli riistänyt runsaan sadon, hinta Marienburgin kaupungista oli maksettu.” 264
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Jännittävien taistelukuvausten lomasta löytyy myös kuvausta monia sotilaita
koukuttaneesta taisteluhuumaukseksi kutsutusta ilmiöstä. Lähestyvän vaaran tunne
ja vaistojen herääminen adrenaliinisyöksyinä aiheutti monille sotilaille huumaavaa ja
riippuvuuttakin aiheuttavaa tunnetta. Kallion ja Sainion muistelmissa tätä tunnetta
on kuvattu humalan kaltaiseksi huumaukseksi ja kuvauksia tästä löytyy useita, kuten
Sainiolla kiihkeän bolsevikin takaa-ajon aikana:
– Hetki lyö! – ajattelen. Mieleeni ei juolahda, että takaa-ajettava on
ihminen, ei edes että vihollinen. Metsämiehenvaistoni ovat heränneet,
jännittävä ajo lumoaa ajatukseni, ja ihminen on muuttunut saaliiksi,
riistaksi, viekkaaksi otukseksi, joka on mennyttä, jos pääsee aidan
takana olevaan puistoon.265
Sainio kuvasi yleensä muistelmissaan sotilaan päänsisäisiä tuntemuksia ja ajatuksia
tarkasti. Vihollisen ajojahti eteni kuin vaistojen varassa, joihin sotilaan ihmisyydellä
eikä moraalilla ollut sanottavaa. Pakeneva vihollinen ei ollut hänelle enää ihminen,
vaan saalis, riista, viekas otus, joka täytyi saada tapettua.
Kallio harmitteli muistelmissaan taistelusta myöhästymistä, kuinka ”hyvät humalat”
menivät hukkaan. Komppania oli saanut juuri tiedon kuormaston kimppuun
hyökänneestä vihollisjoukosta ja kiiruhtivat auttamaan.266 Matkalla sotilaat ehtivät
saada euforisen adrenaliiniryöpyn, joka oli ilmeisen koukuttava ja yksi syy sille, miksi
sodista selvinneet miehet kaipasivat aina uusiin vaarallisiin taisteluihin. Taistelujen
huumaava vaikutus koukutti.
Voimakkaat riemun ja hyvänolon tunteet kumpusivat yleensä taisteluista, vaaran
kohtaamisesta ja siitä selviytymisestä sekä toisten puolesta uhrautumisesta. Joukon
jäsenenä ansaittu arvostus yhdessä näiden tunteiden kanssa ei ollut mahdollista
muuten kuin sodan ääriolosuhteissa. Taisteluhuumaus oli purkautuvan jännityksen
aiheuttama endorfiinihumala, joka sai kokemuksen tuntumaan poikkeuksellisen
voimakkaalta, jopa epätodenmukaiselta,
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riippuvuutta. Näin sotakokemus myös rampautti, sillä paluu tavalliseen siviilielämään
ei tarjonnut sotilaille vastaavia tunne-elämyksiä.267

”Viha vieköön kuolemaan” ‒ Vihan ja uhkarohkeuden korostamista sekä pelon
väheksymistä
Muistelmissa uhkarohkeutta

ja sinnikkyyttä kuvaavat taistelukuvaukset ovat

pääosassa. Huomiota saivat ilmiömäisen rohkeat rynnäkköhyökkäykset vihollista
kohti ja selviytymiset mahdottomistakin tilanteista ‒ tietenkin rohkeuden avulla.
Kalm korosti Pohjan Poikien rohkeutta ”unohtumattomalla tapauksella”, joka
tapahtui Pajun kartanon taistelun aikana. Konekivääriä ampunut sotamies
Lappalainen oli kuollut konekiväärin ääreen saadessaan osuman päähänsä. Tuolloin
Oskar Häggman oli siirtänyt vainajan syrjään ja astunut itse tilalle. Hän ei ehtinyt
aloittaakaan, kun sai jo luodin päähänsä ja kuoli konekiväärin päälle. Hänen veljensä,
Sven Häggman nosti kaatuneen veljensä syrjään ja astui itse tilalle alkaen ampumaan.
Hän selvisi haavoittumattomana sodan loppuun saakka.268 Vastaavanlaisia sisukkaita
ja rohkeita urotekoja korostettiin muistelmissa ahkerasti.
Etenkin Sainion muistelmissa käydään vähän väliä sotilaan päänsisäistä keskustelua
ja tunteiden kirjojen kartoitusta. Esimerkiksi ennen Marienburgin valloitusta Sainio
kuvaili, kuinka sotilaan täytyi olla optimisti eikä antaa pelolle valtaa. Kuolemanvaara
oli jatkuvasti läsnä, sehän kuului asiaan sotaretkellä. Taisteluun oli täytynyt lähteä
tietäen, ettei sieltä välttämättä palannut hengissä takaisin. Uhkarohkeaksi tiedetyn
operaation lähestyminen jatkuvan raskaan väsymyksen ohella sai sotilaiden
ajatuksissa aikaan monenlaisia muotoja: koti-ikävää, hermostuneisuutta ja kuoleman
aavistelua. Sainio kuvasi, kuinka osa miehistä saattoi herkistyä ennen taisteluja
kertomaan tovereilleen omista toivomuksistaan ja omaisistaan. Suurin osa miehistä
ei hänen mukaansa kuitenkaan ajatellut näin herkkämielisesti tai kuolemaa peläten.
Olivathan he usein jo kohdanneet kuolemaa tämän retken aikana, jopa luulleet
kaatuvansa tai jopa haavoittuneet, mutta selvinneet silti. Sainion mielestä kuoleman
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ajattelusta ei ollut mitään hyötyä – hän näki elämän lahjana luonnolta ja toisilta
ihmisiltä, joilla oli oikeus periä elämä myös takaisin.
Elämämmehän on lahja luonnolta ja toisilta ihmisiltä. Ne sen perikööt
takaisinkin. – Ellei luonto, niin ihmiset sitten; ei rakkaudessa, kuten sen
antoivat, vaan vihassa. Viha vieköön kuolemaan, niin kuin rakkaus
herättää elämään.269
Viha vieköön kuolemaan ‒ Näin Sainio asian kiteytti ja se lienee kuvannut monen
vapaaehtoisen mielenmaisemaa. Viha bolsevikkeja kohtaan oli niin suurta, että heitä
lähdettiin surmaamaan Suomenlahdenkin yli vieraan maan maille. Sen tunteen
puolesta saatettiin uhrata oma henkensä ja hyväksyä kuoleman mahdollisuus. Nämä
ajatukset varmasti kävivät useimpien mielessä ennen taistelua.
Sainion teoksesta huokuu valtava viha ja katkeruus bolsevikkeja kohtaan. Hän ei sitä
ole yrittänyt peitellä joten on todennäköistä, että hänen yleisesti sotilaiden
mielenliikkeitä kuvaaviksi tarkoitetut kertomukset ovat värittyneet hänen omilla
tunteillaan ja ajatuksillaan. Sainio oli Viron vapaussotaan lähtiessään jo kahden sodan
veteraani ja toiminut

usealla eri paikkakunnilla suojeluskuntien paikallis-

päällikkönä.270 Viha ja katkeruus olivat juurtuneet syvään ja sotilaan identiteetti
selkeästi muotoutunut. Todennäköisesti nuoremmat mukana olleet sotilaat eivät
kokeneet asioita näin voimakkaalla paatoksella.
Myös keskellä jännittävää Marienburgin taistelun kuvausta Sainio pyrki kuvailemaan
sotilaiden sisäistä maailmaa ja tunnelmia, kuten paljon peiteltyä mutta käsin
kosketeltavaa pelon tunnetta. Harhakuulien viheltäessä päiden yllä he ajattelevat
kohtaloaan, kiroten sotaa, sen kauhuja ja sitä tulista helvettiä, johon heidän on
syöksyttävä.
Vaikka he eivät äsken välittäneet elämästään ja vaikka he vieläkin
voivat hymyillä ja sanoa jotakin halveksivaa kuolemasta, niin kuitenkin
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liikkuu heidän sisässään toista. Kuolema, joka tuntui niin tutulta äsken,
on nyt kolkko vieras, kun se on lähellä. 271
Pelon tunteen käsittely on sotamuistelmissa sivuosassa, eikä sitä Viron retken
muistelmistakaan paljoa löydy. Rohkeuden ja voimakkuuden kuvaus on heikkouteen
yhdistetyn pelon tunnetta merkittävämmässä roolissa, mutta Sainio on halunnut
tuoda omaan muistelmateokseensa kaikenlaisten inhimillisten tunteiden käsittelyä.
Hän kuvaili, kuinka pelon hetkellä osa sotilaista oli halunnut sanoa jotain lapsellista ja
miehelle sopimattomia sanoja, mutta häpeän ja sosiaalisen paineen pakosta nämä
asiat jäivät sanomatta. Joku taasen saattoi tuntea pahoinvointia ja ajatteli
ilmoittautuvansa sairaaksi, mutta hänkään ei tehnyt sitä – velvollisuudentunteestaan
päällikköä ja tovereitaan kohtaan. ”Eivät he ole pelkureita eivätkä huonoja sotilaita,
mutta kuitenkin jäytää kauhu sydäntä.”272
Kyllikki Pohjalan muistelmat tuovat myös herkemmän ja ymmärtävämmän
näkökulman sotilaallisuutta ja maskuliinisuutta korostavaan kuvaukseen. Myös hän
huomasi sotilaiden herkistyvän ennen rintamalle lähtöä ja sopineen ystäviensä
kanssa, että nämä huolehtisivat heidän ruumiinsa takaisin Suomeen omaisten luo, jos
pahin tapahtuu ja kuolema heidät korjaa. 273 Sekä Sainio että Pohjala kokivat tärkeäksi
tuoda esille sen laajan tunteiden kirjon, jonka sotaretkelle osallistujat joutuivat
käymään läpi. Kenties he halusivat osoittaa, että rohkeimmatkin isänmaalliset
sankarisoturit ovat loppujen lopuksi inhimillisiä ihmisiä, jotka kuoleman edessä
tuntevat muutakin kuin uhkarohkeutta ja tappamisenhalua.
Sainio julkaisi myöhemmin tarinoita ja kertomuksia isänmaallisissa julkaisuissa.
Hänen muistelmansa erottuvat

aineistoni joukosta varsinkin kirjoitustyylin

perusteella – hänellä oli kirjailijalle tyypillinen tyyli kuvata sotaretkillä koettuja
tapahtumia ja tunteita monenlaisin tyylikeinoin, kuten metaforin ja kuvauksellisten
sanavalinnoin. Sainio pyrki

avaamaan taistelijoiden päänsisäistä maailmaa

lukijoilleen, sillä muuten taisteluissa mukana olleisiin tunteisiin ja ajatuksiin suuri
yleisö ei olisi päässyt käsiksi. Hänen kuvauksistaan käy myös ilmi, kuinka tärkeitä
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retket ja taistelut hänelle itselleen olivat. Kerronta on yleensä sotaa romantisoivaa,
mutta paikoin myös brutaalia.274 Varsin sotaa ihannoivasta näkökulmasta huolimatta
Sainion muistelmissa myös pohditaan ja kyseenalaistetaan ihmisyyttä, tappamis ta ja
sotimista. Marienburgin taistelujen jälkeen Sainio kuvasi taistelijoiden sisäistä
tunnemyrskyä näin:
Olemmeko me ihmisiä, Jumalan luomia yleviä olentoja maailmassa?
Eikö meillä ole eläimen villit vaistot, tappelemme, murhaamme? Eikö
meidän ihmissydämemme ole kokonaan kadonnut tässä maailman
myllertävässä melskeessä? Nyt olemme tunnottomia koneita, julman
sodan rautaisia välikappaleita. Astumme yli kuoleman kangistaman
soturin, paljasjalkaisen, ryöstetyn ruumiin, hymyilemme, iloitsemme
voittajan ylpein rinnoin ja ihailemme kaunista jälkeä. [ ‒ ‒ ] Miksi juuri
meidän pitää astua vihan ja kuoleman tuskaista tietä?275
Sainion kuvauksen perusteella jatkuva tappaminen kävi paatuneimmankin sotilaan
omatunnon päälle. Vaikka Sainio oli itsekin useamman sodan veteraani, hänkin
todennäköisesti pohti vastaavia kysymyksiä yön hiljaisina tunteina ja halusi jakaa ne
suuren yleisön kanssa ja osoittaa, etteivät sotilaat olleet pelkkiä tunteettomia sodan
”välikappaleita”.

”Mutta sotilaan lepo on lyhyt” ‒ Vapaaehtoisten arjen kuvausta
Muistelmissa haluttiin kuvata yksityiskohtaisesti rintama-arjen kuluttavuutta ja
raskautta, sillä tästä koettelemuksesta eivät ketkä tahansa selviytyisi, mutta
suomalaiset vapaaehtoiset taistelijat pystyivät siihen päättäväisellä tarmokkuudella
ja suomalaisella sisulla. Retki ei ollut huviretki, kuten eversti Kalm oli ennen retkeä
varoittanut. Esimerkiksi Kallio kuvasi Pohjan Poikien retken alussa välipysähdystä ja
yöpymistä Jölkin suurtilalla, joka oli ollut koko talven täysin kylmillään eikä sotilaille
saatu edes keittoa tuotua junasta valjaiden katoamisen vuoksi. ”Mutta sehän on
sotilaiden kohtalo: ”vilua ja nälkää”.” Seuraavana aamuna komppania aamun
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sarastaessa lähti marssimaan ”unen pöpperössä” ja ”vilusta väristen” kohti rintamaa.
Tästäkin selvittiin sisulla ja reippaalla asenteella: ”kiivaassa marssissa miehet
lämpiävät; raikas talviaamu virkistää ja pian unohtuu nälkä ja kylmän kourissa vietetyt
viime yöt.”276
Kun Pohjan Pojat palasivat Valgaan reserviin, oli sopiva hetki rauhoittua ja kirjoittaa
kirjeitä kotimaahan. Sainio kuvaili tunnelmia ja kirjeisiin päätyviä tarinoita yleisellä
tasolla, mutta reflektoi varmasti mukaan myös omia tuntemuksiaan.
Joku voi kertoa tappeluista, onnellisesta sattumasta, kuinka kuula oli
lävistänyt kenttäpullon, halkaissut takin selkämyksen tai hipaissut ihoa
poskipäässä, tai sanoa elävänsä kokonaan vihamielisessä ympäristössä,
jossa miehellä, miekalla ja panostetulla pyssyllä oli ylin yksinvalta. Joku
kehui Tarton naisia maailman kauneimmiksi ja moitti Valkin neitosia,
sanoi tutustuneensa juutalaistyttöön, jonka silmät paloivat kuin fosfor
pimeässä, - niin, ja joka illan kemuissa tanssi kuin nymfi nurmikolla. 277
Sainio kuvaili näitä nuoren sotilaan temperamentin ja viattoman leikillisiksi
kuvauksiksi. Matka oli ollut täynnä jännittäviä seikkailuja kotiportilta kaukaiseen
kaupunkiin saakka ja tarjosi yllin kyllin täytettä paperille. Oli koettu ja nähty paljon.
”Sielu oli rikastunut uusista näkemyksistä, ja mielikuvitus tulvaili yli äyräittensä.”
Sainio totesi sodan vakavuuden olevan tunnelmissa läsnä. Sotaretkellä oltiin monen
puutteen alaisuudessa ja tykkien jatkuvat jymähtelyt muistuttivat sodan kauhuista.
Monet olivat todistaneet kuolemaa lähietäisyydeltä, jolloin viimeistään sodan
todellisuus oli lyönyt vasten kasvoja.278 Huumoria ei kuitenkaan unohdettu, olihan se
yksi tärkeistä selviytymiskeinoista raskaan sodan keskellä.
Mitä mikin kirjoittikin, niin kukaan ei voinut unohtaa Valkin variksia, sillä
ne muodostivat mahtavan enemmistön kaupungin piirissä. Ne olivat
ensimmäisinä valloittajia

vastassa

ja

tietysti

viimeiset heitä

hyvästelemässä. Niitä parveili tiellä, tien vierillä ja leijaili aurinkoa
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pimittävänä parvena sinisen taivaan alla. Niitä lenteli kaikkialla, istui ja
käveli joka puolella, missä tuulet puhaltavat ja ilma vapaana virtaa. 279
Kaupunkilaisten harmiksi suomalaiset sotilaat ottivat asiakseen ampua variksia ja
naakkoja kielloista huolimatta. Päivisin he säikyttelivät ammuskeluillaan kaduilla
kulkevia siviilejä ja öisin saivat sotilaankin hätkähtämään ja vilkuilemaan ympärilleen.
Sainio

antoi

kyseiselle

tempaukselle

huomattavan

määrän

palstatilaa

muistelmassaan, joka viittaa siihen, että hän on kokenut asian myös itselleen
tärkeäksi. Vaikuttaa siltä, että naakkojen ja varisten aiheuttama ärsytys on
kuvastanut sitä turhautumisen ja tylsistymisen määrää, joka reservissä odottavien
sotilaiden osaksi tuli. Kenties kyseisestä toiminnasta on esitetty retken jälkeen
paheksuntaa, johon Sainio halusi antaa oman näkökulmansa muistelmissaan.
Perusteluja jo tuolloin kielletylle tiedetylle toiminnalle riittää:
Onhan Pohjan Poika itsepintaisen ja väkivaltaisen Suomen kansan
helmasynneissä

siinnyt

ja

syntynyt

luonnonlapsi,

on

saanut

pamahtelevan kiväärin ja käskyn ampua eläviä ihmisiäkin kohden, niin
miksi hän säästäisi varista, mitättömintä ja ruminta luojan luonnon
lintua taivaan kannen alla?280
Syitä Sainion mukaan löytyi jo Pohjan Pojan perimästä ja suomalaiselle ominaiseksi
katsotusta väkivallasta. Mielenkiintoista on, kuinka Sainio näki ja kuvasi Pohjan
Poikia. Hänen mukaansa he olivat itsepäisen ja väkivaltaisen kansan helmasynneissä
syntyneitä luonnonlapsia ‒ näin hän kirjoitti väkivaltaisuuden ihanteen suomalaisten
perimään.

3.2. ”Olimmeko me sittenkin murhemuiston arvoiset?” ‒ Rikosten ja ylilyöntien
peittelyä

Paheellisten houkutusten ja huonon käytöksen pimitystä
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Tallinnaan saavuttuaan Pohjan Pojilla oli mahdollisuus tutustua kaupunkiin
iltalomiensa aikana. Suurkaupunkimainen yöelämä oli monelle uutta ja jännittävää
verrattuna tutun kotipitäjän illanviettoihin. Monet viettivät iltavapaansa halvan
viinan ja maksullisten naisten parissa. Paheksuttuja vapaa-ajanviettotapoja pyrittiin
kylläkin suitsimaan tiukennetulla kurilla ja järjestyspartioilla, mutta holtiton yöelämä
ehti vaatia yhden kuolonuhrin: jääkärivääpelivääpeli Ville Kuhmu ammuttiin
suomalaisten välisen riidan päätteeksi. 281 Tästä tapauksesta yksikään aineistoni
muistelma ei mainitse sanallakaan – mikä kertoo siitä, ettei tapahtunutta ole haluttu
suurelle yleisölle paljastaa. Kyseessä on hyvin traaginen juopottelusta ja
holtittomasta käytöksestä johtuva tapaus, jonka ei haluttu antaa määritellä Pohjan
Poikien kunnollisuutta.
Helasen teoksessa näkemys Pohjan Poikien käytöksestä oli hyvin erilainen. Hän
mainitsi suomalaisten ja valkoisten venäläisten upseerien välillä esiintyneen pieniä
kahnauksia Tallinnassa, mutta näistä selkkauksista huolimatta Pohjan Pojat olivat
mukautuneet mallikkaasti sotilaselämään. Helasen kuvaus on selkeästi kiillotetumpi
kuin mitä todellisuus oli ‒ arvatenkin tavoitteena on ollut puhdistaa Pohjan Poikien
mainetta ryöstelyiden ja huonon käytöksen aiheuttaman kritiikin vuoksi.
Kuri ja järjestys vallitsivat kuin konsaan vakinaisessa väessä.
Ilahduttavaa oli myös havaita, kuinka lyhyessä ajassa Pohjan Pojat
pienimmästä lähettipojasta alkaen olivat omaksuneet sotilaallisen
käytöksen, esim. esiytymisessä upseereja kohtaan, tervehtimisessä,
vartiopalveluksessa ja yleensä kaikessa, erottuen tässä suhteessa
silmäänpistävästi muista kaupungissa majailevista joukoista.282
Helanen todellisuudessa piti suomalaisten käytöstä erittäin moitittavana. Hän
työskenteli Virossa Viron Avustamisen Päätoimikunnan kansliassa ja oppi tuntemaan
vapaaehtoisjoukot hyvin. Koska hän kirjoitti Päätoimikunnan tilaaman kirjan, hän ei
voinut ottaa juurikaan kantaa joukkojen toimintaan Virossa. 283

281

Niinistö 2016, 109‒110.
Helanen 1921, 353.
283 Heino 2000, 9.
282

97

Virheiden peittely ‒ kuka oli vastuussa junaonnettomuudesta?
Alkuvaiheessa sotaretkeä Tarton lähistöllä sattui junaonnettomuus, jossa etelään
päin ajaneen junan vauhti oli ehtynyt jyrkässä ylämäessä ja takaa tullut tykistöä
kuljettanut juna oli ajanut pysähtyneen junan päälle niin, että junan kolme viimeistä
vaunua tuhoutui. Tapaturmassa kuoli yksi henkilö, loukkaantui 20 sotilasta ja useita
hevosia oli lopetettava vaikean haavoittumisen seurauksena.284
Muistelmista ei selviä, kenen tekosia tai kenen vastuulla onnettomuuteen johtanut
virhe oli. Ilmeisesti kyseessä oli vain surkea sattuma, sillä edellä pysähtyneen junan
veturi ei ollut jaksanut vetää pitkää junaa mäen päälle, eikä pimeässä yössä
matkannut takaa saapuvan veturin kuljettaja ollut ehtinyt nähdä taikka reagoida
edellä pysähtyneeseen junaan ajoissa.
Pohjala kertoi muistelmissaan onnettomuudesta

tarkasti, sillä hän matkusti

ensimmäisessä junassa sanitääriosaston kanssa. Matkustajat olivat heränneet
yhtäkkiä hirveään tärähdykseen. Junan viimeiset vaunut jotka onnettomuudess a
pirstoutuivat, olivat hevosvaunuja. Harmillisesti niissä oli matkannut myös miehiä,
sillä ne olivat lämpimämpiä kuin muut vaunut. Pohjala kuvaa hetkeä juuri
onnettomuuden jälkeen inhorealistisella tavalla:
Miehiä makasi hevosten alla jäsenet murskana, yksi oli saanut
voimakkaan tärähdyksen päähänsä – pimeässä hapuillessa voi helposti
koskettaa lämpöisiä aivoja. ‒ Auttakaa meitä pois täältä, kuului
valittavia huutoja.285
Junaonnettomuudesta syytetyt tahot vaihtelivat muistelmissa kirjoittajasta riippuen
ja bolsevikkeja epäiltiin ymmärrettävästi ensimmäisinä. Kallio kuvasi tapaturman
laskeneen sotilaiden mielialaa, mutta kun kuultiin onnettomuuden takana olleen
todennäköisesti bolsevikkien salajuoni, reipas mieliala palasi ja tapahtunut vain
nostatti sotaintoa ja sekä kostonhalua bolsevikkeja kohtaan. Kallion mukaan tapaus
horjutti luottamusta virolaisiin veturinkuljettajiin, jonka takia veturinkuljettajaksi
määrättiin tästä lähtien luotettavana pidetty suomalainen sotilas, jolta löytyi
284
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aiempaa kokemusta tehtävästä. 286 Suomalaisten keskuudessa aavisteltiin, että
punaisia virolaisia saattoi olla soluttautuneina missä vain.
Kalm paljasti muistelmissaan vaihtoehtoisia näkemyksiä junaonnettomuuteen
johtaneista tapahtumista. Hänen mukaansa rykmentissä heräsi epäilys, ettei
onnettomuus voinut olla pelkkä tapaturma, koska tykistöjunan kuljettajat tiesivät
ensimmäisen pataljoonan junan olevan edessään ja törmäys tapahtui varsin jyrkässä
ylämäessä, jossa nopeakin pysähtyminen olisi ollut mahdollista. Punaisten
osallisuutta tapahtumiin pidettiin rykmentissä hyvin todennäköisenä, mutta asiaa ei
saatu selvitettyä kunnolla, koska onnettomuutta alettiin tutkimaan viralliselta taholta
vasta toukokuussa, useimpien todistajien jo poistuttua Virosta. Kaiken lisäksi eräs
tunnettu virolainen sanomalehti oli spekuloinut, kuinka tykistöjunan upseeristo olisi
ollut niin juovuksissa, ettei olisi pystynyt junan kulusta huolehtimaan. Kalmin mukaan
tämän väitteen paikkansapitämättömyys olisi helposti todistettavissa. 287
Helasen muistelmissa junaonnettomuus kuvattiin pelkästään onnettomuutena, eikä
syyllistä tai vastuussa olevaa tahoa kerrota. Kenties onnettomuutta jälkikäteen
selvitettäessä syyllistä ei ollut löytynyt ja siten todettiin sen olleen valitettava
onnettomuus, ja näin asia virallisen kannan mukaan Helasen muistelmissa
kuvattiin.288 Jos kyseessä olikin oma virhe, sitä ei haluttu paljastaa.
Virheitäkin sotaretkellä kerrottiin tapahtuneen, mutta maininnat niistä ovat vähäisiä,
niiden kuvaukset ovat neutraaleja eikä virheistä pyritä juuri ottamaan vastuuta.
Esimerkiksi Marienburgissa tapahtunut epäonnistunut tykkienhakuretki epäonnistui
pahasti. Se oli puhtaasti bolsevikkien järjestämä ansa, mutta joka suomalaisten
ahneudesta, uhkarohkeudesta ja naiiviudestakin johtuen päättyi hyvin surkealla
tavalla.289 11 miestä haavoittui, yksi kuoli ja kahdeksan luultavasti kaatui ja jäi
vihollisen käsiin. Tapahtumien kerrottiin vaikuttaneen miehistön mielialaan ”sangen
masentavasti, aivan toisin kuin uhriksi joutuminen voittoisassa taistelussa.” 290
Helasen mukaan retken epäonnistuminen johtui miesten tottumattomuudes ta
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yöllisiin retkiin sekä tykistön ratsumiesten hermostuneisuudesta,291 sillä hän ei
selvästi halunnut myöntää sitä kuinka suomalaiset olivat langenneet bolsevikkien
järjestämään ansaan. Siitähän retken epäonnistuminen todella johtui.

”Oli tullut erehdys ‒ ‒ yksi niitä erehdyksiä, joita ei koskaan voida korjata” ‒
Sotavankien ja siviilien teloituksista haluttiin vaieta
Aikaisemmassa tutkimuksessa on

todettu

Viron

sotaretkellä tapahtuneen

sotavankien ja jopa siviilien teloituksia. Vaikka Haagin julistuksessa vuodelta 1889
todettiin, kuinka aseensa laskenutta vihollista ei saanut tappaa tai haavoittaa eikä
taistelussa saanut antaa käskyä ettei armoa annettu, ei rauhan vuosina annettujen
julistusten merkitys ollut suuri Viron vapaussodan aikaan.292
Vapaaehtoisten rikoksia ja oikeudenhoitoa Virossa tutkineen Vesa Leinon mukaan
vankien kohtelu Viron vapaussodassa oli tilanteen mukaista ja tarpeiden mukaan
sovellettua. Sotavangiksi antautuvalle riski joutua teloitetuksi oli sattumanvaraista,
mutta Leinon mukaan Virossa vankien kohtelusta on vedettävissä yhteneväisyyksiä
Suomen sisällissodassa tehtyihin teloituksiin. Ne kohdistuivat tyypillisesti yksittäisiin
vankeihin tai pieniin ryhmiin ‒ joukkomurhiin ei siis yleensä ryhdytty. Monet Viroon
lähteneet olivat Suomen sisällissodan veteraaneja, ja todennäköisesti muistivat
Mannerheimin antaman kuulutuksen, johon sisältyneen säännöksen mukaan
antautuneita saatiin ottaa vangiksi päällikön harkinnan perusteella tai jopa
teloittaa.293
Virossa Pohjan Poikien komentaja eversti Kalm taas ohjeisti ennen ensimmäistä
taistelua operaatiokäskyssään, kuinka ”vankeja ei oteta”. Käsky oli monitulkintainen,
mutta Leinon mukaan se on yleisluontoisena voitu käsittää ”avoimeksi valtakirjaksi”
teloittaa vihollisiksi arvioidut. Vankien kohtelusta tai kuulusteluista ei annettu
minkäänlaista yksityiskohtaisempaa käskyä. 294
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Muistelmissa Viron vapaussodassa kiinniotettujen sotavankien kohteluista ei kerrota
juuri lainkaan. Ainoa erityisen suoraan kuvattu tapaus on Valkin valtaukseen
johtaneen Pajun taistelun jälkeen 31.1. tapahtunut siviilien teloittaminen. Pohjala
kuvasi tapahtuman jälkeisiä hetkiä ja tunnelmia muistelmissaan riipaisevalla tavalla.
Kartanon pihamaalla makasi kaksitoista siviilipukuista ruumista. Naiset
itkivät ja hyväilivät niitä, pienet lapset seisoivat mykkinä ruumiiden
ympärillä. En jaksanut tuota katsella, mutta eräs sauvaansa nojautuva
vanha vaimo tarttui kiinni hameeseeni ja puoliksi viron- ja venäjänkieltä
käyttäen, aina välistä itkuun purskahtaen koetti selittää mitä oli
tapahtunut. Miehet olivat kartanon alustalaisia, ja olivat he taistelun
aikana olleet kellarissa. Tappelun tauottua olivat he kenties liian
aikaisin tulleet esille. Oli tullut erehdys - - yksi niitä erehdyksiä, joita ei
koskaan voida korjata. En kyennyt mitään vastaamaan, painoin vain
pääni alas aivan kuin anteeksi pyytäen. Tiesin, että milloin vain
mainittaisiin suomalaisten kovista taisteluista Pajun kartanon luona,
silloin myöskin aina näkisin silmieni edessä tuon sydänverta vuotavan
näyn.295
Suomalaiset teloittivat Pajun taistelujen jälkeen kiinni saamansa noin 50 sotavankia
sekä 12 siviiliä, jotka olivat taistelujen päätyttyä tulleet esille piiloi staan. Pohjan
Poikien rykmentti kärsi Pajun taistelussa raskaita tappioita, joiden Leino arvelee
olleen osasyynä teloituksiin, joita oikeutettiin ennen taistelua annetulla komentajan
käskyllä. Suomalaisten ja virolaisten päällystön mukaan sotavankien teloittaminen
kuului asiaan, kun taas siviilien teloitus oli vain harmillinen erehdys, josta ei syyllisille
seurannut minkäänlaisia rangaistuksia. Leino pitää

mahdollisena osasyynä

sotavankien teloituksiin myös bolsevikkien huhuttuja hirmutekoja, jotka olivat
levinneet rykmenttiin.296 Niinistön mukaan jonkun paikallisen epäiltiin ilmiantaneen
kellariin piiloutuneet työläiset bolsevikeiksi. 297 Suomalaiset ampuivat kellariin
piiloutuneet ihmiset ja ryöstivät taskuista heidän rahansa. Pajun kartanosta Pohjan
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Pojat ottivat mukaansa sen, mitä vielä oli jäljellä: yksi leikkasi taulun raameistaan ja
toinen otti mukaansa kartanon koiran. 298 Näitä tekoja muistelmissa ei kuvattu
lainkaan.
Pohjolan lisäksi vain Kalmin muistelmissa mainitaan Pajun taistelujen jälkeen
kellarista löytyneet ihmiset, jotka olivat Kalmin näkemyksen mukaan enemmänkin
vihollisia. ”Kartanon kellarista löydettiin vielä joitakuita kätkeytyneitä, joukossa pari
kiinalaista. Vastustajamme olivat lättiläisiä, joukossa myös kiinalaisia, joiden
viimemainittujen ruumiita löydettiin kaatuneitten joukosta.”299 Kalm ei eritellyt
kellarista löytyneitä henkilöitä sen tarkemmin. Hän ei maininnut heidän olleen
siviileitä, mutta paljasti parin löydetyn olleen kiinalaisia, mistä lukija saattoi saada
kuvan, kuinka kaikki olisivat olleet kuitenkin vihollisiin lukeutuvia henkilöitä. Epäselvä
kuvaus on todennäköisesti aivan tarkoituksellisesti kirjoitettu, sillä hän ei tietenkään
halunnut myöntää, että Pohjan Pojat olisivat vahingossakaan teloittaneet syyttömiä
siviileitä. Kalmin muistelmista ei myöskään selviä, mitä näille siviileille myöhemmin
tapahtui.
Vankejakin oli yön kuluessa otettu ja sotaoikeus oli käynnissä. […]
Rikokset olivat kuitenkin siksi painavat, että tuomio muodostui varsin
lyhyeksi. Ennen tuomion täytäntöön panoa olivat vangit heittäneet
hyvät turkkinsa lumihangelle.300
Leinon mukaan Pohjalankin muistelmissa mainittu sotaoikeus oli ilmeisesti tilapäinen
ja epävirallinen menettelytapa

pyrkiä

oikeuttamaan

sotavankien murhat.

Varsinaisissa sotaoikeuksissa ei hänen mukaansa käsitelty ainuttakaan sotavangin
tapausta

eikä

sotavangeille

siten

missään

vaiheessa

langetettu

kuolemantuomioitakaan. Suomalaiset toimivat Virossa Suomen lakien alaisina, jolloin
kuolemantuomioita tai muitakaan tuomioita ei voitu panna täytäntöön ilman
sotaoikeuden päätöstä. Sotatuomari

Majantie

oli kuitenkin

huomauttanut

kuolemantuomioiden toimeenpanomääräyksen antajien joutuvan Suomessa laillisen
edesvastuun alaiseksi. Tästä huolimatta yksikään suomalainen ei joutunut retken
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aikana eikä jälkeen syytetyksi osallisuudestaan sotavankien teloituksiin tai käskyn
antamisesta niihin.301
Aineistossani Pohjalan ja Kalmin muistelmat ovat ainoita teoksia, joissa Pajun
taistelujen jälkeen kellarista löydetyt siviilit mainitaan, mutta muista muistelmista
asiasta ei löydy lainkaan mainintoja. Pohjalan muistelmateos on lisäksi aineistoni
joukossa ainoa teos, jossa sotavankien kiinniotoista ja teloituksista ylipäätään
kerrotaan, vaikkakin lyhyesti ja vain pariin otteeseen. 302 Todennäköisesti sotavankien
teloitukset koettiin kaikesta huolimatta vääräksi, eikä asiaa haluttu tuoda
muistelmissa ilmi suurelle yleisölle.

”Se, joka pelkää eikä uskalla lähteä, astukoon heti rivistä pois” ‒ Marienburgin
valloitusretki herätti ristiriitaisia tunteita
Viron armeijan ylipäällikkö Laidoner oli kaavaillut etelärintamalla hyökkäystä
Marienburgin tasolle Pohjois-Latviassa. Pohjan Poikien oli määrä pysyä tuolloin
reservissä, mutta Kalm oli eri mieltä. Hän ei myöntynyt enää komentoihin pysyä
paikallaan, sillä hän oli kyllästynyt odottamaan samalla kun virolaiset olivat raskaissa
taisteluissa. Omavaltaiseen tyyliinsä Kalm ilmoitti 16. helmikuuta etenemisestä
Pohjois-Latviaan.303
Kalm perusteli muistelmissaan Marienburgin hyökkäystä etenkin otollisen hetken
perusteella. Hänen mukaansa paikkakuntalaisilta oltiin saatu tietoja, joiden mukaan
punaisten keskuudessa oli ristiriitoja. Virolaiset ja venäläiset bolsevikit vaativat
peräytymistä, mutta latvialaisten kerrottiin vastustaneen ajatusta ja uhanneen
enemmistön roolissa riisuvansa kieltäytyjät aseista. Kalmin mukaan tämä saattoi olla
ainoa mahdollisuus hyökätä ja valloittaa Marienburg, ennen kuin vihollinen ehtisi
livahtaa pois tai järjestäytyä vastarintaan. Hyökkäys päätettiinkin suorittaa heti
seuraavana aamuna.304

301

Leino 2001, 54‒55.
Pohjala 1920, 54, 70‒71.
303 Niinistö 2016, 122‒124.
304 Kalm 1921, 144.
302

103

Kalm esitti suunnitelmansa Marienburgin valloittamiseksi. Kuultuaan miehistön
epäröinnistä taistella Viron rajan ulkopuolella, hän ilmoitti ettei voinut käskeä
pataljoonaa toteuttamaan suunnitelmaa, sillä se käsitettiin todella uhkarohkeaksi.
Muistelmissaan Kalm kertoi, kuinka hän oli halunnut antaa miehistön itse päättää
osallistumisestaan retkelle. Keskusteltuaan alaistensa kanssa komppanioiden
päälliköt ilmoittivat, että kaikki lähtevät mukaan, vaikkakin Valgasta lähdön jälkeen
tiedettiin komppaniassa olleen vallalla ajatus, että ”suomalaisten vapaaehtoisten
tehtävänä oli ajaa vihollinen Viron rajojen ulkopuolelle, mutta ei lähteä maita
valloittelemaan.” 305
Puhtaasti sotilaalliselta kannalta katsoen edustaa mainittu ilmiö ehkä
yleensä heikointa ominaisuutta tällaisessa vapaaehtoisessa joukossa,
joka ei ole alistettu ehdottomaan sotakuuliaisuuteen, vaan jossa
päällikön valtaa rajoittavat määrätyt sopimukset ja ehdot. 306
Kalmin mielestä rajan ylitys oli aivan perusteltua strategisista ja taktisista syistä.
Häntä selkeästi ärsyttivät sopimukset ja ehdot, jotka rajoittivat päällikön
päätäntävaltaa, kuten

sotilaiden allekirjoittama välikirja, jossa oli sovittu

vapaaehtoisten tehtävästä ja toimintatavoista. Kuvailemalla lähtöpäätökseen
päätymisen tekijät ja kuuntelevansa mitä mieltä komppaniat asiasta olivat, Kalm on
halunnut osoittaa retkelle osallistuneiden olleen hänen kanssaan samaa mieltä
suunnitelman toteutuksesta.
Lähtöaamuna ensimmäisen komppanian päällikkö kuitenkin ilmoitti yllättäen, että
komppanian miehistö kieltäytyi lähtemästä Marienburgiin vedoten allekirjoitettuun
välikirjaan. Peläten kyseisen mielialan leviämistä muihin komppanioihin määräsi
Kalm ensimmäisen komppanian siirtymään sivummalle ottamaan kolmannen
komppanian tehtävän, joten tapaus saatiin hoidettua sen herättämättä enempää
huomiota miehistön keskuudessa. Komppanian kieltäytyminen oli tullut Kalmille
yllätyksenä, sillä edellisenä iltana kaikki olivat olleet valmiita lähtemään mukaan.
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Miehistön teko yhtäkkiä
ulkonaisista

vaikutelmista,

oli ilmeisesti aiheutunut
etupäässä

rasitusten

tilapäisistä

aiheuttamasta

väsymyksestä, jota joku kiihoittaja oli käyttänyt hyväkseen. Sillä
myöhemmin ilmoitettiin, että komppania melkein heti oli ruvennut
katumaan tekoaan.307
Kalmin täytyi päästä mainitsemaan, kuinka etenemisestä kieltäytyneet olivat saman
tien alkaneet katumaan päätöstään. Kalm oli täydellinen esimerkki niistä suoran
toiminnan miehistä, jotka tarttuivat epäröimättä aseisiin ja muokkasivat historiaa,
lopulta jopa lähes mieleisekseen. Hänet tunnettiin Suomen sisällissodasta
pataljoonansa uhkarohkeiden rynnäkköhyökkäystensä ja kiistattomien voittojensa
ansiosta.308 Kalm esittikin muistelmissaan peittelemättä kritiikkinsä eri tahoja
kohtaan, jotka eivät jakaneet hänen uhkarohkeita suunnitelmiaan. Vaikean alaisen
maineen hän oli saanut jo Suomen sisällissodan aikana, mutta alleviivasi sen todella
Viron vapaussodassa sivuuttamalla esimiestensä komennot ja hyökkäämällä
omatoimisesti Marienburgiin. Roseliuksen ja Silvennoisen mukaan Kalmia houkutteli
maineikkaan sotaretken toteuttaminen,

jonka ansiosta hänet muistettaisiin

pitkään.309
Myös Sainio kuvasi muistelmissaan, kuinka ensimmäinen komppania oli kieltäytynyt
lähtemästä Marienburgia valloittamaan. Osa vapaaehtoisista kieltäytyi etenemästä
Viron rajojen yli, sillä he noudattivat allekirjoittamaansa välikirjaa ja sen sitoumuksia
tarkasti. Kieltäytyjien päätös esitettiin Sainion muistelmissa neutraalisti, mutta hän,
samoin kuin Kalm, halusi selkeästi korostaa sen olleen väärä päätös. Sainion mukaan
muut komppaniat hurrasivat innostuksesta, kun saivat kuulla pääsevänsä mukaan
retkelle. Sainio itse pyysi myös päästä mukaan ja saikin siirron toiseen komppaniaan.
Alkaa

uhkarohkea

kiertoliike

läpi

vihollisalueen Marienburgin

eteläpuolelle – retki, joka johtaa muistelemaan Kaarle XII:n kulkemia
latuja.310
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Sainio viittasi historiaan luodakseen tunteen siitä, kuinka Pohjan Pojat olivat itsekin
uhkarohkealla hyökkäysretkellään kirjoittamassa tarinaansa historiankirjoituksen
sivuille. Kansakunnan ikiaikainen historia kuului välttämättömänä rakennusaineena
nationalismille

ja

historiankirjoituksella

oli

tärkeä

rooli

kansakuntien

syntyprosessissa. Siksi sotilaille tähdennettiin heidän toimintansa olevan osa
historiallista jatkumoa. Myöhemmin hän selvitti Marienburgin valtauksen syitä ja
tarkoitusperiä kertomalla, kuinka Liivinmaalla sijaitsevan latvialaisen kaupungin
liittäminen Viroon ei luonnollisesti kuulunut apuretkikunnan tavoitteisiin, vaan
kaupunki vallattiin strategisista syistä, kuten rintamalinjojen turvaamisen vuoksi.311
Myös Pohjala kuvasi Marienburgin retken aiheuttamaa miehistön hajaannusta
muistelmissaan erään kolmannen komppanian sotilaan sanoin. Rajaa lähestyttäessä
alkoi miehistön keskuudessa kyseleminen Viron rajojen ylittämisestä, sillä tiedettiin,
ettei se kuulunut sopimukseen.
Silloin komppaniamme päällikkö jääkäriluutnantti Marttinen selitti, että
olimme jo tulleet rajan yli ja oli aikomus mennä valloittamaan
Marienburgin kaupunki, jonne bolshevikit olivat vieneet Viron miltei
koko rautatiekaluston sekä paljon muuta tavaraa. Nyt oli tarkotus
panna kaupunki piiritykseen ja ottaa tavara pois. ’Se, joka pelkää eikä
uskalla lähteä, astukoon heti rivistä pois’, sanoi luutnantti M.
Komppaniassa ei kenelläkään ollut mitään sanomista, kukaan ei
halunnut jäädä pois matkasta.312
Marienburgin retken jälkeinen kriittinen keskustelu oli selvästi vaikuttanut siihen,
mitä Pohjala koki tärkeäksi retkestä muistelmissaan kertoa. Hän mainitsi Suomesta
välitetyn kritiikin, jonka mukaan Marienburgin retkeä oli ”väitetty aivan turhaksi ja
hintaa, mikä siitä maksettiin, liian kalliiksi.” Pohjalan mukaan kauppalan valtauksen
seurauksena rintamaa saatiin siirrettyä muutamassa päivässä 60‒70 kilometriä
etelämmäksi viikkojen pitkän paikallaolon jälkeen. Retken avulla vihollinen oltiin
saatu ”kauhun valtaan” ja virolaisetkin saivat nähdä, kuinka ”bolshevikit pienenkin
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voimin voitiin voittaa, heidän taistelunsa ei siis ollut toivotonta”.313 Pohjalan mielestä
oli tulevaisuuden puolueettoman tutkimuksen tehtävänä arvioida, oliko retki turha ja
hyötyynsä nähden liian kallis. Hän oli selvästi Pohjan Poikien puolella.

Rikosten peittelyä ja pakko-ottojen puolustamista
Ryöstelyä eli ”besorgausta” (saks. besorgen, ’hankkia’) tapahtui myös suomalaisten
vapaaehtoisten

toimesta.

Sen

on

todettu

kuuluvan

olennaisena

osana

vapaajoukkojen sodankäyntiin. Roseliuksen ja Silvennoisen mukaan esimerkiksi
Martin

Ekströmin

lähestulkoon

täysin

Ensimmäinen
matkan

Suomalainen

varrelta,

Vapaajoukko

mielellään

toimi

viholliselta

Virossa

suoritetun

”besorgauksen” varassa, sillä hän vei joukkonsa sotaan täysin ilman huoltoa. 314
Pakko-ottoja koskevien kirjausten vuoden 1899 Haagin julistuksen mukaan
sotajoukko ei saanut suorittaa takavarikointeja yksittäisiltä siviileiltä tai yhteisöiltä
muuhun kuin armeijan välittömiä tarpeita varten. Vain sotajoukon komentaja
pakottavien seikkojen johdosta saattoi tällöin antaa käskyn takavarikointien
suorittamiselle, jotka piti maksaa rahalla tai antaa takavarikoinnista kuitti. Viron
armeijalle pakko-otot olivat jopa tyypillinen hankintakeino, vaikkakin Viron
väliaikainen hallitus kielsi 24.2.1919 niiden tekemisen lailla. Laidoner antoi tämän
jälkeen erillisen määräyksen, jonka mukaan kaikki ryöstämästä tavatut tuli ampua
paikan päällä.315
Pakko-ottoja raportoitiin tapahtuneen Ensimmäisen Suomalaisen Vapaajoukossa
etenkin

sotaretken

alussa muonavarojen

hankintana,

mutta

omin

päin

tapahtuneiden pakko-ottojen kerrottiin päättyneen erillisen kieltämisen jälkeen.
Pohjan Poikien rykmentissä omatoimiset kotitarkastukset ja pakkoluovutuks et
kiellettiin helmikuun

alussa, mutta

pakkoluovutusten

varjolla suoritettuja

laittomuuksia raportoitiin tapahtuneen ja niihin syyllistyneiden kerrottiin olleen usein
juovuksissa. Tähän Kalm reagoi ilmoittamalla juopottelun olevan rangaistava teko ja
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kotitarkastuksia sekä vangitsemisia oli oikeus panna toimeen vain niillä, joilla oli tätä
varten erillinen määräys.316
Muistelmista löytyy joitakin kuvauksia tapahtuneista pakko-otoista. Kalmin
kuvaukset ovat lyhyesti ilmaistuja ja perusteltu niin, että vihollisilta ryöstäminen oli
Viron ulkopuolella sallittua. Kalm kertoi muistelmissaan ”Luutnantti Kalervon miesten
muonitushuolista Viron ja Lätin rajamailla”:
- Herra luutnantti, emmekö saisi tappaa paria sikaa, kun ei tuo
puurokaan oikein ota ajanpitkään maistuakseen?
- Kyllä vaan, mutta omassa maassa ei saa ”besorgata”. Kun käynette
Lätin maalta hakemassa, niin miks’ei.
Oli nimittäin sovittu, että Viron raja tässä piirrettäisiin pitkin Aa-joen
rantoja, ja sen takana oli niin ollen Leninin ihannevaltakunta, jota
miehistön katsantokannan mukaan sopi hieman verottaa.
Heti keräsi eräs ryhmäpäällikkö ryhmän vapaaehtosia, joka kahdella
hevoskonilla ajaen sivuutti määrätyn rajalinjan. Jonkun ajan kuluttua
alkoi kuulu asianmukainen laukaustenvaihto. ”Nyt siellä hierotaan
siankauppoja”, sanoivat toverit. Ja aivan oikein, tunnin kuluttua
saapuivat ”kauppiaat” omiensa luo jälleen, mukanaan kaksi sikaa. 317
Pakko-ottoja siviileiltä kerrottiin tapahtuneen etenkin Viron rajan ylityksen jälkeen.
Kalm perusteli asiaa niin, etteivät muonakuljetukset Valgasta olleet enää tuolloin
mahdollisia, sillä kuormia suojaamaan olisi pitänyt varata tarpeeksi miehiä. Koska
miehiä ei tähän tehtävään riittänyt, täytyi joukkojen turvautua hankkimaan ruokaa
ympäristön taloista. Kalm korosti, että tässä asiassa pyrittiin noudattamaan
kohtuullisuutta ”ottamalla huomioon kunkin talon varallisuus, ja kaikki omavaltainen
muonanhankinta oli ankarasti kielletty.” 318 Kalm halusi korostaa kuvaa siitä, ettei
pakko-ottoja suoritettu ainakaan virolaisilta siviileiltä ja rajan ylityksenkin jälkeen
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vain tarpeeseen ja luvan kanssa. Mistään silmittömästä ”ryöstelystä” ei ollut siis
hänen mukaansa kyse.
Helasen muistelmissa pakko-ottoja kuvattiin ja perusteltiin samaan tapaan kuin
Kalmin muistelmissa: tarpeenmukaisina ja tilannekohtaisina, mutta kaikenlaisten
omavaltaisten pakko-ottojen painotettiin olevan ankarasti kiellettyjä.319 Kallion
muistelmissa pakko-ottoja ei mainita lainkaan, mutta Pohjolan muistelmista löytyy
eräs juonikas kuvaus uhkarohkeasta varkaudesta bolsevikkien varastosta:
Hämärän tullen hiipivätkin muutamat henkensä uhalla ruokatavarain
hakuun vihollisen puolelle. Vähällä olivat olleet henkensä menettää,
mutta saaliiksi oli todella saatu sika, pari kanaa ja lammas.
‒ No mistähän nyt ovat tuon sian pimittäneet? kysyi päällikkö
nähdessään pojat sian ympärillä.
‒ Täytyihän meidän se ampua, kun uskalsi päälle yrittää, sanoi joku
joukosta toisten hymähtäessä myöntyvästi. 320
Pohjolan kuvaama lainaus heijastelee mentaliteettia, kuinka sääntöjä ja rajoja
saatettiin venyttää tilanteen mukaan. Ryöstely ei ollut sallittua, mutta sitä tehtiin
kielloista huolimatta ja tempaus saatettiin leikkimielisesti kääntää itsepuolustukseksi.
Pohjolan muistelmista ei selviä, mitä mieltä hän itse oli sotilaiden toiminnasta, mutta
kuvatessaan tapauksen

muistelmissaan hän on antanut

sille eräänlaisen

hyväksynnän. Kenties Pohjala on hyväksynyt asian välttämättömänä toimena
sotaretkelle ominaisissa vaikeissa olosuhteissa.
Hyväksytyiksi koetut ja siten muistelmissa kuvatut pakko-otot ja varkaudet olivatkin
lähes aina vihollisilta tai vihollisiksi koetuilta suoritettuja. Ainoastaan Sainion
muistelmissa pakko-ottoja mainitaan suoritetun myös siviileiltä. Leinon mukaan
pakko-ottojen kohteena olleista noin 40 % oli virolaisia,321 mutta luku ei vastaa
muistelmissa kuvattuja tapauksia. Virolaisia kohtaan tehtyjä pakko-ottoja ei
juurikaan ilmene muistelmista, sillä niitä ei tietenkään pidetty sopivina esittää
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suurelle yleisölle, etenkin kun Viroon oltiin lähdetty auttamaan veljeskansaa eikä
ryöstelemään heiltä.
Sainion muistelmateos on julkaistu ensimmäisenä, heti retken jälkeen vuonna 1919,
jolloin ajallista hämärtymistä tai tietoista piilottelua ei ole paljoa kaan ehditty
puntaroimaan. Näin ollen Sainion muistelmissa pakko-otoista kerrottiin hyvin
suoraan, vaikkakin perustellen toimia olosuhteiden pakolla, kun Valgasta mukaan
otetut eväät loppuivat.
Tyynesti selitteli komppaniapäällikkö keittiömiehistölleen: Ottakaa
tästä hovista viisi lammasta ja jauhoja tai leipää päivän varasta tai
tuokaa tuolta talosta lihaa ja leipää niin paljon kuin saatte, teurastakaa
sika tai lammas. Ellei ole, niin seuraavasta sitten etsikää jotakin
syötäväksi kelpaavaa. Ottakaa hevoset ja asestetut miehet mukaan,
olkaa varovaisia ja toimikaa nopeasti. [ ‒ ‒ ] Ei ollut aikaa tutkia köyhän
perheenäidin ruokavarastoja, ei kysellä, mitä mahdollisesti annettaisiin,
eikä udella, oliko naapuri rikkaampia, ei kieltoja eikä neuvoja
kuulemaan. Ovet temmattiin auki ja ainoa siankinkku kaivettiin esille,
viimeinen leipä jaoteltiin ja lasten vähäinen maitotilkka särvittiin
pois.322
Sainio ei vaikuttanut olevan kovin ylpeä kyseisestä toimintatavasta, varsinkin kun
ryöstelyt saattoivat viedä köyhän perheen lasten viimeiset ruuat. Selitykseksi hän
antoi sen, kuinka Pohjan Pojat olivat tavallisia rivimiehiä jotka kärsivät nälkää ja vilua,
”ja tulivat tunnottomaksi kaikelle.” Sainio puolusti pakko-ottoja sillä, etteivät he
huvikseen ihmisiä ryöstäneet tai ilokseen vääryyttä tehneet, vaan pakon ja
olosuhteiden vuoksi. Aina Sainio ei edes perustellut pakko-ottoja sen erikoisemmin,
vaan totesi nyt vietettävän sissielämää. 323 Hän halusi osaltaan kiillottaa kuvaa
suoritettujen pakko-ottojen taustasyistä ja motiiveista sekä korostaa sitä, etteivät
miehet toimineet näin puhtaasti itsekkäistä syistä tai kiusallaan, vaan pelkästään
olosuhteiden pakosta.
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Roseliuksen ja Silvennoisen mukaan monien vapaajoukkojen jäsenen päiväkirjojen
kirjoituksista löytyi kuvauksia ja oikeutuksia ryöstelyihin. Perustelut nojasivat usein
väitteeseen Viron pääministeri Konstantin Pätsin myöntämästä oikeudesta
vapaajoukoille anastaa viholliselta ”kaiken mitä sotasaaliina saatte”. Ryöstely Virossa
oli lopulta niin yleistä, että huhut alkoivat leviämään nopeasti Suomessakin. Viron
Avustamisen Päätoimikunta tiesi ongelmasta, mutta päätti kiistää kaiken. Sen
mukaan väitteet suomalaisten tekemistä ryöstöistä ja muista vahingonteoista olivat
eri osapuolten suorittamien tutkimusten mukaan ”perättömiä”. 324 Tämän vuoksi
suurimmassa osassa suurelle yleisölle julkaistuja muistelmia kuvaukset pakko-otoista
ovat hyvin maltillisia ja niistä kertovat maininnat lukumääräisesti vähäisiä.
Suomalaisten toimesta tehtyjä omaisuusrikoksia taas ei mainittu tapahtuneen
muistelmien perusteella lainkaan, vaan ne olivat tyypillisesti bolsevikkien tekosia.
Leinon tutkimuksen mukaan 32 suomalaista vapaaehtoista syytettiin omaisuus rikoksesta ja tapaukset asetettiin apuretkikunnan oikeudenhoidon käsiteltäviksi.
Merkittävä osa syytetyistä (40,6 %) oli kotoisin Helsingistä, joten Leinon mukaan oli
perusteltua olettaa, että Helsingistä värväytymisen helppous oli mahdollistanut
monelle rikollisen taustan omaavalle tilaisuuden poistua Suomesta huolettoman
oloiseen ryöstelyyn Virossa. Omaisuusrikoksiin syyllistyneissä näkyi myös painotus
alle 20-vuotiaisiin, mutta kaikista nuorimmat ikäluokat näyttivät olevan kuuliaisempia
noudattamaan sääntöjä.325
Marienburgin ryöstelyt saivat myös paljon kritiikkiä osakseen retken jälkeen. Viron
armeijan komentaja kenraali Laidoner oli kaavaillut rintamalinjojen työntämistä
Pohjois-Latvian puolelle Marienburgin kauppalan tienoille asti. Kalm halusi
rykmentteineen olla osa tätä operaatiota ja päättikin omapäiseen tapaansa toteuttaa
hyökkäyksen joukkoineen itse, lopulta ilman esimiestensä lupaa. Kalm perusteli
Marienburgin valtausta ennen kaikkea strategisista syistä: operaation ansiosta olisi
mahdollista turvata Viron alueen rajat, mutta taustalla painoivat kuitenkin myös
materiaaliset syyt. Kalm oli riitaantunut pääintendentin Hjalmar Göösin kanssa ja
syyttänyt tätä Pohjan Poikien rykmentin surkeasta huoltamisesta. Marienburgin

324
325

Roselius & Silvennoinen 2019, 157‒158.
Leino 2001, 56‒57.

111

retkellekin jouduttiin lähtemään puutteellisin varustein. Kun vihollisen tiedettiin
keränneen sotasaaliinsa Marienburgiin,326 käytettiin tavaran takaisin hakemista
yhtenä perusteluna hyökkäykselle.
Marienburgin

retkeä

kuvattiin

muistelmissa

tyypillisesti

sankarillisena ja

uhkarohkeana

seikkailutarinana. Raskaiden taistelujen jälkeen Pohjan Pojat

valloittivat Marienburgin kauppalan. Sainio kuvasi tapahtumien etenemistä näin:
Valloituspäivänä

oli

miehistössä voiton

humalaa,

jonkunlaista

epänormaalia huumausta, niin kuin joskus rauhan ihmisissäkin, kun he
paljon kärsittyään yht’äkkiä pääsevät kahlitsijansa herraksi. Kun he
riemukkaina, tulisin innoin syöksyivät aseman seudun verisen
taistelukentän poikki kaupunkiin ja näkivät bolshevikkisinetillä suljetun
liikehuoneiston, niin enempää ajattelematta he särkivät ovet ja
työntyivät sisälle kauppahuoneistoon. Tällöin saattoi joku miehistä
katsoa kunnioitettua omistusoikeutta omalta sotaiselta näkökulmaltaan ja menetellä sen mukaisesti, mutta järjestys palautui heti, kun
rykmentti järjesti vahdit tälle samoin kuin muillekin sotasaalisvarastoille.327
Sainio ei tarkentanut mihin joukkoihin miehet kuuluivat, mutta kuvauksen
perusteella ”oman sotaisan näkökulman” mukaisesti menetelleet eivät olleet erillisiä
toimijoita, vaan kuuluivat Pohjan Poikien kanssa samaan joukkoon. Omatoimista
sotasaaliin keräystä kesti niin pitkään, kunnes järjestys saatiin palautettua ja vahdit
asetettua.
Sekä Kalmin että Helasen muistelmissa Marienburgin tapahtumat kuvattiin hieman
toisin kuin Sainion muistelmissa. Helanen myönsi, kuinka tapahtumien todellinen
kulku oli kirjoitushetkellä vielä hämärän peitossa ja tapahtumaa koskevat tiedot ja
selitykset keskenään jyrkästi ristiriitaisia. Koska Helanen ei itse ollut retkellä mukana,
hän siteerasi jääkärikapteeni Hannulan muistelmia, sillä toimituskunnan mukaan
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Hannulan näkemys tapahtumien kulusta ”osui oikeimpaan”. 328 Myös Kalmin
muistelmissa siteerattiin Hannulan muistelmia Marienburgin retken osalta.
Hannulan mukaan taistelujen jälkeen osa Pohjan Poikien joukoista asetettiin
kokoamaan

sotasaalista rautatieasemalle,

jolloin

myös

jotkut

yksittäiset

komennuskuntaan kuulumattomat Pohjan Pojat aloittivat omatoimisen sotasaaliin
keräyksen.
Tällöin

ryhtyivät

kuulumattomat

myös
sotilaat

jotkut

yksityiset

omavaltaisesti

komennuskuntaan
toimeenpanemaan

kotietsintöjä, tunkeutuivat luvatta punaisten jättämiin varastoihin
anastaen itselleen jonkun verran sotasaalista ja valitettavasti myös
yksityistä

omaisuutta,

etupäässä

kuitenkin

juutalaisilta

(jotka

kaupungin asukkaiden ilmoitusten mukaan olivat kauttaaltaan
bolshewikeja). Tämä vallattomuus saatiin kuitenkin kohta ehkäistyksi
kaupungille asetettujen patrullien avulla sekä ankaralla rykmentin
käskyllä, eikä sellaista tapahtunutkaan muuta kuin ensimmäisinä
tunteina kaupungin valloituksen jälkeen, joten avustamiskomitean
etapin kautta kulkeutuneet ja Suomessa paistutetut tiedoitukset
”Marienburgin ryöstöstä” ovat ilkeämielisten ja kateellisten henkilöiden
sepittämiä ja levittämiä tarkoituksella saada tahratuksi Pohjan Poikien
maine ja riistetyksi Marienburgin valloitukselta sen kunnia ja
sotahistoriallinen arvo.329
Sekä Helanen että Kalm jakoivat Hannulan näkemyksen, kuinka huhut ”Marienburgin
ryöstöstä” olivat pelkkiä kateellisten sepityksiä. Syytökset olivat heidän mukaansa
täysin liioiteltuja ja vääristeltyjä, sillä ne koskivat korkeintaan muutamia yksittäisiä
henkilöitä, jotka innostuksissaan toimivat yli valtuuksiensa. Heidän mielestään usean
tunnin kestäneillä omatoimisilla kotietsinnöillä ja takavarikoinneilla ei vaikuttanut
olevan

merkitystä

näiden

syytösten

kanssa,

eikä

esimerkiksi

Kalmin

operaatiokäskyssä esittämillä asioilla ollut vaikutusta Marienburgissa todistettuun
toimintaan. Kalm oli operaatiokäskyssään todennut, kuinka pääintendentuuri oli
328
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laiminlyönyt rykmentin varustamisen ja täten Kalm oli ”puhtaasti taloudellisista syistä
pakoitettu tekemään saaliinpyydystysretken Marienburgiin”. 330 Miehilleen Kalm itse
oli luvannut heidän saavan ryöstää kaupunki putipuhtaaksi. 331
Ryöstelyä tapahtui myös matkan varrella tyhjilleen jätetyissä kartanoissa.
Roseliuksen ja Silvennoisen mukaan eräs vapaaehtoinen oli kertonut, kuinka katkeraa
oli ollut katsella päällikköjen tavatonta ryöstelynhalua, samalla kun kaiken työn
tehneet tavalliset rivimiehet eivät saaneet mitään. Matkalla Marienburgiin Pohjan
Pojat veivät Adselin ja Ilsenin kartanoista kaiken mitä tarvitsivat ja mitä jaksoivat
kantaa.

Osa vapaaehtoisista

ei

kuitenkaan voinut hyväksyä

tapahtumia.

Idealistisimmat nuorukaiset paheksuivat Marienburgissa todistettua suomalaisten
vapaaehtoisten silmitöntä ryöstelyä, sillä sitä ei heidän mukaansa saattanut sanoa
enää edes ”besorgaukseksi”. Toiminta oli niin hävytöntä, että heitä hävetti sillä
hetkellä olla suomalaisia. 332 Vastaavaa toimintaa ei aineistoni muistelmissa
tietenkään haluttu suurelle yleisölle kuvata.
Kallion näkökulma tapahtumiin olikin tyystin toisenlainen: hänen muistelmissaan ei
mainita

mitään

Marienburgissa

tapahtuneista

ryöstelyistä.

Hän

kuvasi

muistelmissaan, kuinka riemukkaissa ja tervetulleissa tunnelmissa päivä hänen
mielestään kului.
Päivä kului kulkiessa talosta taloon hyväsydämisten marienburgilaisten
antimia maistellen. Satakilometrisen marssin vaivat ja kiivaan taistelun
veriset jäljet hävisivät äkkiä poikien mielestä. Kuppi ”saijua”
vehnäleivän kera nostatti mielet entiselle tasolle ja iloiset laulut
kaikuivat kaupungin kaduilla, kasarmin saleissa ja yksityisten huoneissa
aamuvarhaisesta iltamyöhään.333
Kallion näkökulmasta Marienburg oli vapautettu bolsevikeilta. Hän antoi kuvan,
kuinka paikalliset olivat kiitollisia Pohjan Poikien avusta ja tarjosivat näille kiitollisina
syötävää. Ilakoinnin kuvaus on tosin niin ympäripyöreää, ettei siitä saa tarkkaa kuvaa,
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ketkä kaupungissa juhlivat aamuvarhaisesta iltamyöhään. Lavean kuvauksen vuoksi
päivästä saa sellaisen kuvan, että myös paikalliset olisivat saattaneet olla mukana
juhlinnassa. Todennäköisesti juhlijat ovat koostuneet vain ja pääasiassa Pohjan
Pojista, jotka joivat bolsevikkijohtajilta jääneet väkijuomat.
Marienburgista löydettiin bolsevikkikomisarion juomavarastot, muun muassa
samppanjaa, konjakkia ja spriitä, joiden Sainio kertoi päätyneen miehistön
juhlajuomiksi, voiton kunniaksi. 334 Sainio kuvasi juhlintaa yllättävän avoimesti ja
kursailematta ‒ kuvaukselle riehakkaista juhlista Sainio on suonut useita sivuja
muistelmistaan,335 samoin kuin kuvaukselle juhlimista seuranneesta olotilasta ja sen
aiheuttamista

tuntemuksista.

Houretilan

mukaista

kerrontaa

painajaisista

juhlapäivän jälkeen löytyy kahdeksan sivun verran, joiden aikana Sainio päätyi jopa
muistelemaan Raamatun tapahtumia saadakseen oloonsa selvyyttä. Olotilan
raskautta kuvasi Sainion toiveet tarvittavasta lääkkeestä. ”Ei, ei aspiriini, ei se mitään
auta, hyvä tohtori, turha vaiva. Mutta morfiinipulveri, sitten menen maata, tai
spiritusta, niin olen heti terve.” 336
Sainion riehakkaat kuvaukset juhlista ja raskaasta krapulasta kertovat hourailut ovat
todella harvinaista kuvausta aineistoni joukossa. Vaikka Sainio oli selkeästi
idealistinen heimoaatteen sanansaattaja, halusi hän todella kuvata omakohtaisia
kokemuksiaan suoraan, oman näkemyksensä mukaisesti. Kenties hän halusi kuvastaa
sitä villiä ja seikkailuntäyteistä elämää, joka miehiä sotaretkellä kohtasi. Suurten
voittojen jälkeen oli syytä juhlia suurella tavalla. Lisäksi Sainion muistelmien aikainen
julkaisuajankohta on varmasti vaikuttanut siihen, ettei hän ole ehtinyt siistimään
muistelmiaan kaikista niistä rikkeistä, joista Pohjan Poikia jälkikäteen syytettiin.
Muistelmissa suomalaisten tekemistä rikoksista pyrittiin vaikenemaan ja kertomaan
niistä mahdollisimman vähän ja mahdollisimman siloteltu versio. Helasen
muistelmissa yleisessä keskustelussa velloneiden huhujen mukaisten rikosten, kuten
ryöstelyjen, tapahtuminen Virossa pyrittiin kieltämään jyrkästi ja muista rikoksista ei
mainittu mitään. Tämä ei kuitenkaan vastannut Helasen omaa henkilökohtaista
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näkemystä asiasta. Hän kirjoitti aikalaiskuvauksensa päätoimikunnan tilauksesta,
jonka vuoksi hän ei voinut ottaa asioihin kantaa omasta näkökulmastaan.
Todellisuudessa suomalaisten vapaaehtoisten käyttäytyminen ja toiminta Virossa oli
Helaselle valtava pettymys. Hänen mukaansa puolet avustusretkikunnan sotilaista
oli täysiä roistoja ja vain neljäsosa suomalaisupseereista oli kunnollisia. Kirjeissään
Helanen kuvasi, kuinka juopottelu, siveettömyys, siviiliväestön terrorisointi ja
ryöstely olivat olleet Virossa arkipäivää suomalaisille.337
Marienburgissa tapahtunut venäläisen käsikranaatin ”huolimaton käsittely” 338
hotellihuoneessa johtui todellisuudessa humalassa melskanneista sotilaista ja heidän
tempauksistaan. Etenkin jääkärikapteeni Hannulan pataljoonan toiminta aiheutti
Virossa paljon harmia. Hannula itse juopotteli ja ammuskeli hotellihuoneessaan,
samalla kun sotilaat räyhäsivät kaupungilla ja ampuivat ainakin kaksi virolaista
siviiliä.339 Näistä asioista muistelmat eivät kerro lainkaan, eivätkä esimerkiksi
suomalaisten välisistä kuolemaan johtaneista humalaisista välienselvittelyistä. 340
Muistelmissa haluttiin peitellä tapahtuneita rikoksia ja moraalin heikkenemistä, eli
sitä, kuinka sotilaskuri vapaaehtoisjoukon keskuudessa hölleni ja turhautumisen sekä
koti-ikävän

seurauksena

kelvotonta

toimintaa

tapahtui

varsinkin

retken

loppupuolella. Erikoista kyllä, rikkomuksia tapahtui paljon toukokuussa, kun suurin
osa suomalaisista oli jo palannut Suomeen ja Virossa oli enää niin sanottu kaaderi eli
tulevaisuudessa uudelleenvärvättävän Pohjan Poikien rykmentin päällystö. 341 Tämä
vahvistaa Helanen kirjeissään mainitseman näkemyksen siitä, kuinka suurin osa
suomalaisista upseereista oli kelvotonta sakkia. 342

”Kaikki muuttui mustaksi ja rumaksi” – Levottomuudet ja tunnelman kiristyminen
Ja niin alkoi taas elämä Valkissa: harjoituksia ja ruokailua, ruokailua ja
harjoituksia. Ensimäiset päivät menivät kyllä hyvin, mutta vähitellen,
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Marienburgin retken huumauksen ohimentyä, yksitoikkoisuus ja kotiikävä alkoivat vaivata miehiä.343
Luutnantti Kallion kuvauksesta käy ilmi se, kuinka vapaaehtoiset olivat eläneet
seikkailuista ja niitä varten. Marienburgin valloituksen jälkeisen huumauksen
haihduttua oli aika palata reserviarkeen Valgaan. Tylsistyminen säännöllisessä ja
ennalta-arvattavassa reserviarjessa oli väistämätöntä ja koti-ikävä saapui painamaan
mieltä aiheuttaen turhautumista ja kurin höllentymistä.
Sainion mukaan koti-ikävän myönnettiin olleen jo yleisesti olemassa maaliskuun
alkupäivinä, jolloin Petserin suunnalta oltiin saatu tieto virolaisten perääntymisistä.
Kun rykmentti määrättiin jääkärimajuri Snellmanin johdolla taas rintamalle, alkoi
mieliala entisestään laskea. Punnittiinpa tilannetta ”sotilasaivoissa” ja ”oltiin vähällä
antaa koko kunnian mennä hiiteen”. Mutta Sainion mukaan parempi puoli voitti.
Virolaiset todella tarvitsivat apua, sillä he eivät pystyneet yksin vähäisten joukkojensa
kanssa vastustamaan ylivoimaista vihollista. Suomalaiset hoitivat velvollisuutensa ja
lähtivät auttamaan virolaisia joukkoja. Nämä Petserin suunnan taistelut olivat Sainion
mukaan Pohjan Pojille erityisen raskaita,344 mutta niistäkin selvittiin kaikesta
huolimatta kunnialla. Sainio kuvasi tilanteen niin, että tunnelmat olivat vaikeita,
mutta suomalaiset sinnikkäästi hoitivat loppuun asti sen, minkä olivat aloittaneetkin
eivätkä luovuttaneet vaikka mieli olisi tehnytkin.
Pohjalan mukaan miehistön turhautuminen ja mielialan lasku johtui ulkopuolisista
syistä. Hän kertoi muistelmissaan, kuinka retken loppuvaiheessa Pohjan Poikien
keskuuteen oli levitetty ”kaikenlaista hapatusta”. Tästä hän syytti maanalaista
toimintaa, joka suurenteli ja vääristeli kaikenlaisia pieniäkin epäkohtia, jotta
saataisiin tyytymättömyyttä joukkoihin. Tavoitteena oli hajottaa joukot kaikenlaisilla
kavalilla keinoilla. Pohjala syytti tästä sekä suomalaisia sosialisteja että Suomen
porvareitakin, jotka yrittivät mustamaalata Pohjan Poikien tekoja ja jopa kieltää
hautapaikan Virossa kaatuneilta sotilailta. Agitaattorien ja vakoojien toiveet eivät
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kuitenkaan toteutuneet,

vaan joukot

saatiin lopulta

lähtemään Pihkovan

rintamalle.345
Retken loppuvaiheessa Kirovan taistelujen jälkeen Pohjan Pojat valtasivat vielä
Nastahinan kylän, jonne toisen pataljoonan kuudes komppania asettui asumaan.
Siellä käydessään Pohjala tapasi erään pohjalaispojan, joka oli selvästi hyvin väsynyt,
yski pahasti, tunsi nälkää ja vilua ja näytti levottomalta jatkuvan vaaran läsnäolon
myötä. Tämän kanssa keskustellessaan yleistynyt taisteluväsymys ja turhautuminen
kävi ilmi.
‒ On ollut verinen päivä tänään, sanoin.
‒ Niin on. Kyllä sitä väkistenkin tulee ajatelleeksi, kannattaako tämän
kansan tähden uhrata näin paljon. Nytkin on vallotettu ryssäläisiäkin
kyliä virolaisille. Mutta kyllä meidän pojat omaa maataan eniten
ajattelevat, kun täällä taistelevat. Oman maan kunniahan tässä
myöskin on kysymyksessä.346
Pohjala paljasti muistelmissaan, kuinka hän tuolla hetkellä oli aikeissa kertoa
sotilaspojalle Suomesta saadusta sähkösanomasta, jossa oli ilmoitettu kuinka Virossa
kaatuneille suomalaisille ei ollut isänmaassa tilaa, mutta sanat eivät tulleet ulos
hänen suustaan. Pohjala kuvasi sitä valtavaa ristiriitaa sisällään, kuinka hän ei
saattanut viedä pojan uskoa isänmaataan kohtaan, joka toi hänelle toivoa kaiken
kurjuuden keskelle. ”Hän taisteli isänmaansa puolesta, hän uskoi, että hänen työnsä,
kaikki se kärsimys, vaiva ja elämän alttiiksi paneminen ymmärretään täysin
kotimaassa, ja tuo tietoisuus kannusti häntä kuolemankin edessä.” 347
Hetken kuluttua tuo sama nuori sotilas tuotiin paareilla Pohjalan luo – bolsevikkien
granaatti oli iskenyt viereiseen latoon ja pirstonut samalla koko miehen. Kun
sanitäärit olivat kysyneet Pohjalalta, minne vievät ruumiin, oli hän vastannut: ”En
oikein tiedä, kun Suomessakaan ei kuulu olevan tilaa Virossa kaatuneille.” Tuolloin
sotilaita oli kokoontunut ympärille ja tivannut varmistusta huhuille sähkösanomasta.
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Kun asia oli varmistunut, olivat sotilaiden ilmeet muuttuneet oudon katkeriksi ja
jäykiksi. Erään sotilaan lausuma kuvasi tuntemuksia hyvin: ”Me olemme kadottaneet
isänmaamme,

minä

en palaa koskaan takaisin, liityn Viron armeijaan.”

Sähkösanoman jälkeen ”väsymys tunnettiin kymmenkertaisena.” 348 Loppuvaiheessa
useiden vastoinkäymisten jälkeen pystyttiin muistelmissakin myöntämään, että
sotilaiden henkinen sekä fyysinen jaksaminen olivat koetuksella ja hermot riekaleina.
Kun sitten maaliskuun 22. päivänä neljäs komppania ilmoitti, etteivät he lähtisi enää
hyökkäämään ja rintamallakin viipyisivät enää kolme päivää, Sainio kirjoitti tästä
hyvin lyhytsanaisesti ja neutraalisti. ”Ilmoitin asiasta edelleen. Päivä kului
rauhallisesti.” 349 Kenties Sainio koki, että oli kuvannut tähän tilanteeseen johtaneita
syitä ja tunnelmia jo tarpeeksi. Väsymys ja taistelumotivaation puute ajoivat
väistämättä jossakin vaiheessa tähän pisteeseen, eikä asiaa tarvinnut tässä sen
enempää analysoida tai korostaa. Oli selvää, minkälaista mentaliteettia Sainio ei
halunnut muistelmissaan tuoda esiin.
Kallion muistelmissa asiasta kerrottiin hyvin lyhytsanaisesti mutta katkeraan sävyyn.
Ensin Kallio kehui ihaillen luutnantti Meriluodon ansioita retkellä, etenkin Petserin
rintamalla, missä Meriluodon ansiosta kuudes komppania oli pysynyt uskollisena
asemissaan siihen saakka, kunnes virolaiset joukot olivat saapuneet vapauttamaan
heidät asemistaan maaliskuun 28. päivänä. ”Sitä vastoin Pohjan Poikain muutamien
komppaniojen sotilaat omavaltaisesti poistuivat asemistaan jättäen rintaman siltä
kohti auki.”350 Kallio ilmaisi asian ytimekkäällä tyylillään, eikä jättänyt epäselväksi sitä,
kuinka vastuuttomana hän kyseisten Pohjan Poikien toimintaa piti. Rintaman
jättäminen auki oli itsekästä. Kallion muistelmissa Petserin rintamaosaston
taisteluista pääsi kertomaan myös sotilas Kaarlo Määttä, joka Kallion tavoin kritisoi
rintamalta omin luvin lähteneitä sotilaita, mutta hieman karkeampaan tyyliin:
Paljon oli haavoittunut tai muuten sairaina, mutta oli muutamia
sellaisiakin, häpeä sanoa, joilta ”luonto oli valahtanut housuihin”
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käyttääkseni toverieni sanontatapaa ‒ jotka olivat, ties millä keinoin,
päässeet pujottelemaan Valgaan.351
Valgassa koti-ikävä sen kuin kasvoi, ja sitä kuvailtiin muistelmissa paljon. Sainion
kuvauksen mukaan viimeiset päivät Valgassa olivat kärsimätöntä odotusaikaa.
Sotimisesta oltiin saatu tarpeeksi eikä uusista sopimuksista kannattanut edes
sotilaille puhua. He tahtoivat vain kotiin, yhtä palavasti kuin muutama kuukausi
takaisinpäin olivat halunneet Viroon taistelemaan. Nyt koti-ikävä oli kasvanut liian
suureksi ja oli päästävä kotiin lepäämään. Sainio tähdensi kuinka halu päästä jo kotiin
oli luonnollista, sillä kyseessä ei ollut vihollisen alta pakeneminen vaan rehellinen
paluu kotimaahan suoritettujen tehtävien jälkeen. Kun paluumatka viivästyi,
synkkenivät myös miesten mielet ja katkeruus alkoi painaa. ”Kaikki muuttui mustaksi
ja rumaksi.”352
Todellisuudessa suomalaisten kuri oli tyystin kadonnut Marienburgin retken jälkeen.
Palattuaan Valgaan monet tekivät mitä halusivat. Sotilaat jättivät menemättä
harjoituksiin, upseerit juopottelivat, myivät rykmentin hevosia ja ammuskelivat
kaupungilla. Sotilaat möivät Marienburgista hankittua sotasaalista ja ostivat rahoilla
viinaa. Osa Pohjan Poikien osastoista kävi varastamassa lähialueiden kylien taloista
myös ruokaa ja muita tarpeita. 353 Kurin höllentymistä kuvattiin muistelmissa
kuitenkin tyystin eri tavalla.
Valk, vaikka olikin jo tuttu ja kodikas, tuntui nyt varisten ja naakkojen
kaupungilta, juutalaisten ja hyödyttömäin ammattien harjoittajain
inhottavalta paratiisilta, jossa ei voinut viipyä. 354
Luutnantti Kallio kertoi muistelmissaan, kuinka huhtikuun alussa Pohjan Poikien
keskuudessa kytevä

levottomuus

aiheutti

pelkoa

vakavista yhteenotoista

suomalaisten ja virolaisten välillä. Pohjan Poikien toisen pataljoonan, patteriston ja
ratsuosaston oli määrä päästä matkustamaan iltajunassa Valgasta Tallinnaan, mutta
viime hetkellä matka peruutettiin. Kaikki eivät saaneet ajoissa tietoa peruutuksesta
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tai eivät vain välittäneet asiasta, vaan marssivat asemalle ja asettuivat siellä olevaan
matkustajajunaan. Virolainen sotaväki poisti Pohjan Pojat junasta, josta oli syntyä
vakavia yhteenottoja suomalaisten ja virolaisten välillä. Pohjan Poikien upseeriston
avulla tilanne saatiin rauhoittumaan. Samana iltana tapahtui kuitenkin ikävä tapaus.
Virolaiset olivat pidättäneet kaksi Pohjan Poikien sotilasta ja ampuneet toisen. ”Tämä
tapaus oli omiaan yhä kiihdyttämään jo ennestään kuohuksissa olleita mieliä.” 355
Syytä sotilaiden pidätykselle ja sotilas Juutilaisen ampumiselle Kallio ei paljastanut.
Tapaus aukeaa tutkimuskirjallisuuden avulla: ampumistapausta seurasi suuri
vastalauseryöppy suomalaisten puolelta ja tapaus päätettiin tutkia. Virolaisten
suorittaman tutkimuksen mukaan suomalaiset olivat 7. huhtikuuta aamusta alkaen
aiheuttaneet Valgassa epäjärjestystä: ”ryöstivät, ryöväsivät asukkailta ruokavaroja
jne.” Virolainen komendantti, vänrikki Kriisa oli saanut tilanteen hetkellisesti
rauhoittumaan,

mutta illalla suomalaisten levottomuus

oli jälleen alkanut

meluamisena kaupungilla. Kriisa kertoi ajaneensa räyhääjät muualle, mutta käskyä
kuuntelemattomat otettiin kiinni, joiden joukossa oli myös sotamies Juutilainen.
Virolaisten tutkimuksen mukaan Juutilainen oli hyökännyt puukon kanssa Kriisan
kimppuun, jolloin Kriisa oli ampunut Juutilaista päähän. Suomalaisten versiossa
Juutilainen kuvattiin syyttömäksi ‒ hänen kerrottiin joutuneen virolaisten
vartiomiesten pahoinpitelemäksi ja illan päätteeksi päällikön ampumaksi. Tapaus
osoitti, kuinka tulehtuneiksi suomalaisten ja virolaisten välit olivat kevään aikana
muodostuneet.356
Seuraavana päivänä koitti matka Valgasta kohti Tallinnaa. Edellisen illan tapahtumat
olivat kiihdyttäneet miesten mieliä niin kovasti, että vakavia yhteenottoja pelättiin
nyt toden teolla suomalaisten ja virolaisten kesken. Kallio kertoi vedonneensa Pohjan
Poikiin, että nämä pitäisivät kunnia-asianaan sotilaallisen järjestyksen ylläpitämistä
sekä lähtiessä Valgasta että matkalla Suomeen. Asemalla virolaiset sotilaat olivat
järjestyksen ylläpitämiseksi miehittäneet asema-alueen ja kaiken varalta sijoittaneet
pari konekivääriä vieressä seisovaan junaan osoittaen ne kohti suomalaisia
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kuljettavaa junaa. ”Sanomattakin on selvää, että tämä virolaisten hyvästely oli
omiaan suomalaisten sisua nostattamaan.” 357
Kallion mukaan oli eversti Kalmin ansiota, että lähtö tapahtui olosuhteista huolimatta
rauhallisesti, sillä hän oli ennen lähtöä pitänyt Pohjan Pojille ”ponnekkaan puheen”
joka oli palauttanut sotilaiden velvollisuudentunteen ja samalla tyynnyttänyt
kiihtyneitä mieliä. Tästä huolimatta junan lähtiessä liikkeelle suomalaisten tunnelmia
olivat kuvastaneet korvia vihlova ”eläköön” -huuto ja aseiden laukaukset sekä
pamaukset.358
Tapauksen kuvaus on tutkimusaineistoni joukossa harvinainen. Useissa muistelmissa,
kuten Helasen ja Kalmin muistelmateoksissa, mainitaan levottomuudet ja kiihtyneet
mielialat, mutta sitä kuinka räjähdysherkkä lähtötilanne on ollut, ei kerrota yhtä
suoraan muissa kuin Kallion muistelmissa. Kiristynyt tunnelma on ollut asia, jonka
Kallio on halunnut tuoda esille ja kenties kertoa virolaisten epäoikeudenmukaiseksi
koetusta toiminnasta, etenkin kun suomalaisten apua Virolle voitiin pitää
epäitsekkäänä. Kallio ei kuitenkaan tuonut esiin suomalaisten tekemiä rikoksia tai
vääryyksiä, jotka ovat todennäköisesti virolaisia provosoineet. Esimerkiksi sotilas
Juutilaisen ampumistapauksen taustalla oli pitkäaikaista suomalaisten aiheuttamaa
häiriötä, rikoksia ja mellastusta, joihin virolaiset olivat ymmärrettävästi hyvin
kyllästyneitä. Näitä asioita Kallio ei tapauksen johdosta maininnut, vaan antoi
ymmärtää, kuinka suomalaiset olivat täysin syyttömiä virolaisten viilenneisiin
asenteisiin suomalaisia kohtaan. Toisaalta Kallion tapa kertoa epämiellyttävistäkin
tapahtumista on aineistoni joukossa yksi suorimpia ja rehellisimpiä. Esimerkiksi vielä
laivamatkalla joukkojen parissa ilmeni kurittomuutta,

jonka Kallio paljastaa

kursailematta:
Laivamatka

sujui

rauhallisesti

lukuunottamatta

muutamia

käsigranaatin pamahduksia. Jotkut sotilaat eivät Valkissa olleet
luopuneet heille annetuista käsigranaateista, vaan kätkeneet ne, ja nyt
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urheilivat heittämällä niitä laivan kannelta mereen. Tämän johdosta
täytyi kannelle järjestää upseeripäivystys.359
Vuonna 1919 julkaistussa Sainion muistelmateoksessa kuvataan loppuretken
tunnelmista vain kasvanutta koti-ikävää ja mielialan laskua, mutta ei kuvata
kiristyneitä tunnelmia suomalaisten ja virolaisten välillä lähdön hetkellä yhtä
suorasanaisesti kuin Kallion teoksessa. Joko Sainio on valinnut jättää kertomatta
kyseisistä tapahtumista tai hän ei ole ollut niistä tietoinen, mitä epäilen, tai hän on
halunnut kuvata tunnelmia omalla mystisellä ja epäsuoralla tyylillään. Sainio kyllä
ihmetteli

lähdön

hetkellä muistelmissaan, mikseivät virolaiset olleet nyt

hyvästelemässä sankareitaan Tallinnan satamassa:
Ei yhtään hyvästin sanaa sanottu, ei yhtään toivotusta lausuttu, ei
kättelyä eikä heiluvata liinaa näkynyt, vaan harmaan tyhjänä ja
kolkkona oli Tallinnan satama. Miksikähän tuo kaupunki oli noin
kylmäksi käynyt? Olikohan se saanut kylläkseen Pohjan Pojista,
olivatkohan he solvanneet, polkeneet, häväisseet ja alentaneet sitä? 360
Sainio päätyi pohdiskeluissaan siihen, että virolaiset veljet ja siskot jäivät suruissaan
ja apua tarvitsevina ”koettelemuksen koviin kouriin.” 361 Sota ei ollut vielä ohi, vaikka
suomalaiset lähtivätkin. Tämän surun ja tuskan vuoksi virolaiset eivät tulleet
hyvästelemään suomalaisia Tallinnan satamaan, eikä veljeskansojen kiristyneitä
välejä mainita. Kenties tämä oli Sainion totuus asiasta, jonka hän halusi yleisölle
kertoa. Pohjan Pojat olivat hoitaneet tehtävänsä ja saattoivat palata nyt puhtain
tunnoin kotimaahansa. Myös Pohjola ihmetteli virolaisten hyvästelijöiden poissaoloa
Tallinnan satamassa lähtöpäivänä verraten sitä saapumispäivän riemuntäyteiseen
vastaanottoon:
Mutta miksi on niin hiljaista satamassa? Ei yhtään virolaista ole
saattamassa suomalaisia joukkoja. Kun tulimme Tallinnaan, paistoi
kirkas aurinko, torvisoittokunta soitti porilaisten marssia ja virolainen
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vartiosto teki kunniaa. Nyt on Vironmaa vapaa, nyt ei enää tarvita
suomalaisia joukkoja, nyt sataa ja on hiljaista. 362
Vaikka Sainio pyrki kuvaamaan Pohjan Poikien tarinaa selkeästi positiivisemman
valon kautta ja negatiivisia tapahtumia häivyttäen, löytyi hänen tekstistään
harvinainen häivähdys itsereflektiosta. Hyvästelijöiden olematon lukumäärä
satamassa sai hänet pohtimaan, millaisen muiston he Viroon jättivät:
Olimmeko me sittenkin murhemuiston arvoiset? Jos olimme, niin se ei
ollut meidän tahdossamme. Mitä teimme, sen teimme siksi, että olimme
sotisopaan puetut ja vihasimme vihollista ja kunnioitimme voittoa
aatteen tähden.363
Pohdinta on harvinaista itsereflektiota aineistoni joukossa. Sainio toi esille
mahdollisuuden, ettei Pohjan Poikia muistella Virossa täysin hyvällä retken jälkeen.
Jos he olivat aiheuttaneet murhetta, se ei ollut ollut tarkoituksellista. Hän ei
tarkemmin eritellyt, mitkä asiat olisivat olleet sellaisia jotka vastaavia tunteita
saattoivat herättää, vaan kuvaili tyylilleen ominaiseen epäsuoraan tapaan kuinka
kyseiset teot kuuluivat sotaan, vihaan ja voittoon aatteen tähden. Kyseessä saattoivat
olla ryöstelyt, pakko-otot, juopottelut kuin sivullisten siviilien teloittamiset, joita
retkellä oli tiedettävästi tapahtunut, etenkin sotaretken loppuvaiheessa moraalin
heikentymisen jälkeen.
Pohjala ei hyväksynyt retkikuntaa kohtaan esitettyä kritiikkiä ryöstelyistä ja muista
laittomuuksista, vaan antoi muistelmissa vapaaehtoisista aivan erilaisen kuvan. Hän
puolusti heitä kuvaamalla Valgassa lähtöä odottaneita suomalaisia ja heidän ulkoista
olemustaan niin, että lukija varmasti sai kuvan Pohjan Poikien syyttömyydestä:
Vaatteet ovat repaleiset, loppuun kuluneet, lian ja syöpäläisten
peittämät. Muutamilla on viltti seljässä, toisilla kulunut, melkein tyhjä
selkäreppu. – Siinä oli se kuuluisa omaisuus, minkä eräät suomalaiset
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kuvailivat Viron retkeilijäin tullessaan tuovan. Mitäpä varsinainen
sotamies olisi voinut jo ennestäänkin painavassa repussaan kantaa. 364
Pohjala puolusti Pohjan Poikia, vaikka oli todennäköisesti itsekin todistanut ryöstelyä
tai ainakin kuullut siitä. Uskon rintamakokemuksen yhdistävyyden vaikuttaneen
Pohjalan vahvaan tahtoon puolustaa tovereitaan ‒ he olivat taistelleet yhdessä ja
tehneet yhteistyötä yhteisen päämäärän eteen. Sotilaat olivat myös kantaneet
Pohjolan ”pitkin lumisia ja jäisiä kenttiä” rautatieasemalle junaa odottamaan tämän
sairastuttua espanjantautiin rintamalla. Tilanne vaikutti olevan vakava, sillä hän itse
kuvasi jälkikäteen olleensa tässä vaiheessa ”toivoton tapaus”. 365 Ehkä hän siis koki
olevansa kiitollisuudenvelassa miehille henkensä pelastamisesta, eikä tahtonut
tahrata näiden mainetta muistelmissaan.
Sekä Pohjalan, Helasen että Kalmin muistelmissa kuvattiin tarkasti, kuinka kaikki
Suomeen palaajat tarkastettiin sekä satamassa että viimeistään laivassa ja heiltä
takavarikoitiin kaikki sotasaaliiksi luettavat arvottomatkin tavarat. Edes hylsyjen
kappaleita ei annettu ottaa mukaan retkeltä muistoksi. 366 Mahdollisten sotasaaliiden
pois keräämistä nostettiin muistelmissa ylikorostuneesti esille, sillä haluttiin katkaista
siivet huhuilta, joissa suomalaisia oli syytetty ryöstelystä ja muusta kyseenalaisesta
toiminnasta Viron retkellä.
Moraalin heikkenemistä kuvattiin mahdollisimman niukasti, mutta pitkästi selitellen,
kuinka se johtui lähinnä sotaväsymyksestä, koti-ikävästä, varusteiden heikkoudesta
ja rikkinäisten saappaiden aiheuttamista sairasteluista ja vaivoista, pettymyksestä
Marienburgin ja muiden vaivalla hankittujen asemien menettämisestä takaisin
venäläisille virolaisten joukkojen toimesta.
Lopulta vapaaehtoiset passitettiin takaisin Suomeen vain kolmen kuukauden jälkeen
huhtikuussa 1919. Viroon jäivät vielä Kalmin kaavaileman Inkerin sotaretkelle
osallistuvat kaaderit. Tuolloin bolsevikkien vakavin uhka oli jo ohi, mutta
suomalaisten lähtöä vauhdittivat ongelmat palkanmaksuissa ja vapaaehtoisten
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parissa lisääntynyt levottomuus. 367 Muistelmissa lähtöä kuvattiin pääasiassa niin,
että suomalaiset olivat hoitaneet tehtävänsä ja saattoivat nyt palata hyvillä mielin
takaisin kotiin.

Heimoromanttisten vapauttajien ihanteeseen sopimattomien taistelijoiden
piilottelu
Viroon lähti myös vapaaehtoisia Tanskasta ja Ruotsista, mutta heitä ei juurikaan
mainita muistelmissa. On ilmeistä, että muistelmissa haluttiin rakentaa kuva
Suomesta ainoana maana, joka uskalsi ja pystyi lähettämään joukkojaan taistelemaan
bolsevikkeja vastaan Viron rinnalle. Tämän lisäksi haluttiin vahvistaa näkemystä,
kuinka Suomella oli Viron vapaussodassa poikkeuksellisen suuri ja sankarillinen rooli.
Naiset kuvattiin vain konservatiivisten ja isänmaallisten naisihanteiden kannalta
sopivassa roolissa. Viron retkelle osallistuneet naiset olivat sairaanhoitajattaria,
sotilaskotisisaria tai hevosten hoitajia. Näissä rooleissa heidät hyväksyttiin mukaan.
Helasen mukaan naisia hakeutui mukaan erityisesti talouden- ja sairaanhoitajiksi,
mutta jotkut tarjoutuivat sotilaiksikin. Heitä ei tosin otettu vastaan. Silloin muutamat
heistä leikkauttivat hiuksensa, pukeutuivat miesten vaatteisiin ja pääsivät
pujahtamaan mukaan. ”Nämä naissotilaat taistelivat sitten muiden rinnalla uljaasti,
mutta sittemmin ilmi tulleina palautettiin heidät kotimaahan.” 368
Muista muistelmista ei löydy mainintaakaan miessotilaina esiintyneistä naisista.
Tutkimuskirjallisuudesta

löytyy

kuitenkin

tietoa

ainakin kahdesta

naiseksi

paljastuneesta sotilaasta, toinen heistä oli Aino Mälkönen. Hän pääsi Ensimmäisen
Suomalaisen Vapaajoukon mukaan juuri kuten Helanen oli muistelmissaan kuvannut:
leikkasi hiuksensa, pukeutui miesten vaatteisiin sekä muutti etunimensä Ainosta
Aimoksi. Hän osallistui Narvan valtaukseen konekiväärimiehenä ja palkittiin
urhoollisuudesta. Pian hänet kuitenkin huomattiin naiseksi yhdessä toisen
naissotilaan, kersantti ”Martti Heinon” kanssa. 369 Vaikkakin Mälkösen tarina
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noudattaa Helasen yleisesti kuvaamaa tapaa päästä livahtamaan mieheksi
naamioituneena mukaan sotajoukkoihin, ei häntä palautettu Suomeen naiseksi
paljastumisen jälkeen, vaan hän hakeutui Pohjan Poikiin ja hyväksyttiin mukaan
omalla nimellään. Tämän jälkeen hänestä omien sanojensa mukaan tuli joukkojensa
ylpeydenaihe ja virolaisten ihmetyksen kohde. Virolaiset lehdet kirjoittelivat hänestä,
kadulla ihmiset huomioivat häntä antaen kukkia ja kutsuivat häntä kylään. 370
Olen kuin ulkomaan elävä, jota tarkastellaan silmät ja suu seposeljällään, aivan alkaa jo kiusottaa. Näistä on niin kovin suuri ihme kun
on tyttö sotilaana, täällä ovat miehetkin kovin arkoja. Ja entäs oma
joukkomme sitten; ‒ Olen heidän ainainen ylpeytensä ja ihailunsa esine,
siksi vain että kuulun konekivääriin. Kun he näkivät tuon lehtiilmoituksen niin hyppäsivät sitä jokainen minulle kertomaan. 371
Helasen muistelmateos on ainoa, jossa sotajoukoissa taistelleiden naisten os allisuus
mainitaan. Siinäkin vain kerran, anekdoottina, eivätkä naiset Helasen mukaan
saaneet jäädä rintamalle laisinkaan paljastumisensa jälkeen. Tämä ei kuitenkaan
pitänyt paikkaansa, vaan Helanen on todennäköisesti halunnut kertoa asiasta kuten
sen olisi pitänyt mennä. Voi olla, että muut naiseksi huomatut tosiaan palautettiin
kotimaahan, mutta ainakin Aino Mälkösen kohdalla tehtiin poikkeus ja hänet otettiin
osaksi Pohjan Poikien rykmenttiä. Hän oli selkeästi tärkeä ja arvostettu joukkueensa
jäsen, sillä jopa eversti Kalm oli kirjannut Mälkösen palvelutodistuksen perään
ihailevansa neiti Aino Mälkösen urhoollisuutta ja kuntoa. 372
Isänmaallisen ja konservatiivisen ihanteen muottiin naissotilaat eivät mahtuneet,
eikä heitä sen vuoksi myöskään muistelmissa kuvattu. Naisen tehtävä oli toimia
”sukupuolelleen sopivammissa” tehtävissä, kuten sairaanhoitajana muita hoitaen ja
parantaen, tai taloudenhoitajana sotilaskodeissa muita palvellen. Maskuliinisuuteen
ja militarismiin perustuvan sotilaan ihanteen ei katsottu sopivan naisen tehtäviin.
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Myöskään vapaaehtoisten nuorta ikää ei korostettu, paitsi sairaanhoitaja Kyllikki
Pohjalan muistelmissa. Hän kiinnitti muistelmissaan kovasti huomiota nuorimpiin
sotilaisiin ja siihen kuinka he retkellä pärjäsivät. Viron retken vapaaehtoisten keskiikä oli vain hieman yli 21 vuotta; yli puolet värvätyistä olivat iältään 16–20-vuotiaita.
Nuorimmat sotamiehet olivat 12–14-vuotiaita. Alaikäiset pääsivät mukaan vain
vanhempien suostumuksella, joita ilmeisesti onnistuttiin myös väärentämään.373
Muistelmien perusteella nuoret pojat toimivat sotaretkellä tyypillisesti lähetteinä ja
erityisesti sanitääriosaston lähettinä toiminut poika tuli Pohjalalle tutuksi. Pohjala
kuvasi tämän 12-vuotiaan pojan edesottamuksia suurella mielenkiinnolla ja
myötätunnolla, selkeästi pitäen huolta hänestä ja siitä, oliko tämä päätynyt
ikätovereidensa kanssa aivan väärään paikkaan.
Kun rintamalle lähtö lähestyi, huomasi Pohjala levottomuuden lisääntyneen
”pikkupoikien” joukossa. Hänen tekstistään huokuvat äidillinen huoli ja myötätunto
nuoria poikia kohtaan. Poikien marssiessa kiväärit selässä laulaen Pohjala ajatteli,
että laulaminen oli keino jolla ”pyrittiin tukahduttamaan kotoisia muistoja, isän ja
äidin

varoituksia”.

Hän

kuvaili

säälivänsä

tuota

vaaroihin

marssivaa

”pikkujoukkoa”.374 Huolen ja säälin sekainen tunnemyrsky kuvastuu Pohjalan
muistelmista lähes aina, kun hän kuvaili nuorimpia sotilaita. Arvatenkin hän on tällä
kuvauksella tahtonut jälkikäteen osoittaa pitäneensä huolta pojista ja katsoneensa
nuorimpien perään.
Sotilaiden nuorimmat ikäluokat käyttäytyivät toisinaan ikäisilleen tyypillisellä
vallattomalla tavalla – huolimatta siitä, että olivat lähteneet sotilaiksi vieraalle
maalle. Kuultuaan ambulanssiosaston lähetin sairastuneen oli Pohjola kiiruhtanut
häntä katsomaan. Paikan päällä hän saikin todeta, kuinka koko ”pikkumaailma” oli
kipeänä ja syyksi paljastui lopulta edellisenä yönä poikien yhdessä syöty ämpärillinen
hedelmämarmeladia. Pohjola päivitteli poikien vallattomuutta, mutta totesi sitten,
kuinka rikos saa aina rangaistuksensa: ”Varusmestari raivosi vihasta ja pojat
makasivat vatsavaivoissa.”375 Vastaavanlaisia tempauksia ei muissa muistelmissa
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kuvattu. Eikä sotaretki todella ollutkaan huviretki, kuten eversti Kalm oli ennen
sotaretkeä värväytyjille varoittanut. Osa pojista aneli Pohjalaa toimittamaan heitä
kotiin, sillä olosuhteet retkellä olivat niin surkeat eivätkä he olleet osanneet odottaa
vastaavaa. Romantisoidun sotaretken mainostus ei osoittautunutkaan sen arvoiseksi.
”Eikös täti toimittaisi minua kotiin. En minä saa enää öisin nukutuksi,
koko ruumis on ihotautia täynnä, korvat vuotavat märkää ja vaatteetkin
ovat rikki. On niitä toisiakin tällaisia, kun vain kehtaisivat sanoa.”376
Pohjala kuvasi muistelmissaan paljon nuorimpien sotilaiden vaiheita, joista
paljastuvat lapsenomaiset temput, ajatukset ja tunteet. Esimerkiksi retken
alkuvaiheessa tapahtuneessa junaonnettomuudessa 12-vuotias sanitääriosaston
lähetti oli peloissaan hypännyt junan vaunuista lumihankeen, kun oli ulos
katsoessaan huomannut veturin olevan tulossa päälle, mutta ei ollut uskaltanut
varoittaa muita koska oli pelännyt jäävänsä muiden jalkoihin.377 Pohjala oli
paheksunut pojan pelkurimaista toimintaa, mutta halusi tuoda tapahtuneen
kuitenkin muistelmissaan esiin. Kenties hän on näin halunnut osoittaa, kuinka
pienten poikien paikka ei ollut sodassa, eikä heiltä muunlaista toimintaa voinut
odottaakaan.
Pohjalan muistelmista saa kuvan, kuinka ”pikkusotilaat” todella yrittivät olla kunnon
sotilaiden veroisia ja käyttäytyä

kuin aikamiehet konsanaan. Esimerkiksi

sanitääriosaston 12-vuotias lähetti, Hugo, yritti kovasti toimia sotilaalle tyypillisin
tavoin ja maneerein nuoresta iästään huolimatta.
Lähettimmekin tuli kivääri selässä ja sälytti itsensä rekeen. Hänellä oli
pieni sanomalehtipaperi toisessa kädessä ja mahorkkaa toisessa.
Pyrkien kuluttamaan aikaansa, kostutti hän paperia ja kääri mahorkkaa
sisään. Kun ”paperossi” oli valmis, otti hän tulitikkulaatikon taskustaan,
raapaisi tulta ja tyytyväisen näköisenä veteli sauhuja. – Sinä olet oikein
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tupakkamies, on se nyt vähän liikaa, kun mies on vasta kahdentoista. –
Kyllähän sitä näin sodassa kaikkea oppii, tuumi miehenalku verkkaan.378
14-vuotiaan ratsulähetti Hannes Oksmanin tarinaa seurattiin Pohjalan muistelmissa
muiden poikasotilaiden ohella, mutta hän tulee vastaan myös sekä Kalmin että
Helasen teoksissa.379 Nuoresta iästä huolimatta Hannes oli jo edellisenä keväänä
taistellut sisällissodassa. Häntä kuvattiin poikkeuksellisen rohkeana miehenalkuna,
joka lopulta kuoli Tarton sairaalassa haavoituttuaan Petserin taisteluissa retken
loppuvaiheessa. Rohkeutta pidettiin äärimmäisen tärkeänä piirteenä nuorelle
sotilaalle ‒ eihän nuoria poikia retkelle muuten olisi otettu.
Oli muuten ihmeellistä, että hän niin monen sodan pyörteessä oli
säilyttänyt kauniin lapsen mielen, oli kiltti ja avulias sekä piti
ulkonaisestakin siisteydestään hyvää huolta. Sitä paitsi oli hän hyvin
rohkea.380
Petserin rintamalla Hannes oli tarjoutunut vapaaehtoiseksi, kun eversti Kalm tarvitsi
lähetin eräälle hyvin tärkeälle matkalle. Hän hoiti tehtävänsä ”sotilaan tarkkuudella,
joskin vihollisen kuula sattui päähän”. Pohjala tapasi Hanneksen Tarton sairaalassa,
jonne hänet oli loukkaantumisen jälkeen viety. Poika makasi sängyssään, houraili,
kertoi matkastaan ja ikävöi Suomeen. Kun eversti Kalmin esikunnasta toi eräs upseeri
rykmentin komentajan terveiset ja kiitokset, Hannes heräsi sekavasta unestaan ja
tuskan keskellä keskusteli rauhallisesti upseerin kanssa. Hän kysyi upseerilta, olihan
Kalm saanut tietoonsa että Hannes oli suorittanut tehtävänsä ja vienyt kirjeen perille.
Upseeri vastasi myöntävästi ja välitti Kalmin kiitokset Hannekselle. Hourailun keskellä
Hannes nousi istumaan ja pyysi upseeria sanomaan eversti Kalmille, että lähettäisi
heille rahaa. ”Me tahdomme päästä Suomeen, että nopeammin parantuisimme.
Meitä ei huolita Suomen sairaaloihin, kun meillä ei ole rahaa.”381
Pohjala manasi, kuinka hän sillä hetkellä häpesi maansa puolesta seisoessaan
virolaisessa sairaalassa katsellen 14-vuotiaan pojan kamppaillessa henkensä edestä.
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Suomalaisten keskuudessa oli levinnyt tieto, etteivät suomalaiset sairaalat ottaisi
vastaan haavoittuneita Viron retkeläisiä. Varmuutta tiedon todenperäisyydestä ei
ollut, mutta eri lähteiden mukaan osan sairaaloiden ja niissä toimivien hoitajien
kerrottiin olevan vihamielisiä haavoittuneita Viron retkeilijöitä kohtaan. Pohjala tuns i
hirvittävää vääryyttä asian suhteen, kuinka nuori poika lopulta joutui nukkumaan pois
ajatuksen kanssa, etteivät Suomen sairaalat huolineet köyhää sotilasta hoiviinsa.
Pohjalan mukaan tämä hetki jäi ikuisesti hänen mieleensä. 382
Pohjala ihmetteli muistelmissaan usein nuoria sotilaita ja heidän raaistunutta
mentaliteettiaan tappamiselle. Pieni sotilas oli kertonut, kuinka oli ollut rintamalla
ketjussa ja ampunut bolshevikkiupseerin. Upseeri oli pojan kertoman mukaan anonut
armoa, mutta sillä ei ollut ollut nuorelle sotilaalle väliä, vaan hän oli ampunut
upseerin säälimättä. Pohjalalle hän oli näyttänyt upseerin taskusta löytynyttä
valokuvaa ja ruplia.
Hän ojensi jonkinlaisella ylpeydellä valokuvan nähtäväksi, ja minä
saatoin sinä hetkenä nähdä silmieni edessä pitkän ja voimakkaan
bolshevikkiupseerin polvillaan kyynärän pituisen suomalaisen edessä.
Oli vain kummallista, ettei tuo pieni sotilas tuntenut sääliä, vaan
empimättä tähtäsi ja laukaisi. Oliko sota jo häneltäkin säälin tunteen
tappanut, vai liekö hän sen miehekkyyden varjoon peittänyt?383
Pohjalan muistelmien näkökulma nuoriin ”poikasotilaisiin” poikkeaa selkeästi toisiin
muistelmiin verrattuna. Hän on kokenut tehtäväkseen kuvata poikien tarinaa ja
kokemuksia. Hänen näkemyksensä on ymmärtäväisempi

ja empaattisempi

verrattuna muiden muistelmien kuvauksiin nuorista sotilaista, sillä hän huolehti
pojista ja siitä, kuinka he sotaretkellä pärjäsivät. Pohjala ymmärsi, ettei niin nuorien
poikien paikka ollut sotimassa vieraalla maalla, vaikka hän ei sitä suoraan
muistelmissaan sanonutkaan. Pohjalan voisi luulla ajatelleen asiaa niin sanotusti
äidillisestä näkökulmasta, kun esimerkiksi sotilaiden kirjoittamista muistelmista saa
kuvan, kuinka nuorten sotilaiden ajateltiin olevan yhtä lailla oikeassa paikassa kuin
muidenkin sotilaiden. Nuori ikä ei ollut heille niin merkittävä tekijä kuin se oli
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Pohjalalle. Merkittävämpää oli taistelunhalu ja rohkeus, jotka olivat tärkeimpiä
kriteereitä kenelle tahansa sotilaalle.
Muistelmissa haluttiin luoda mielikuva tyypillisestä ”heimosoturista” valkoisen
Suomen ihanteiden mukaisesti. Muistelmissa tyypillisesti kuvattu soturi oli
isänmaallinen nuori mies, väsymätön, sisukas ja peloton oikeuden ja moraalin
puolustaja. Tähän muottiin ei huolittu naissotilaita. Nuorten miesten ikäjakaumakin
tosin oli todella nuori, mutta sitä ei katsottu tarpeelliseksi korostaa. Pohjala oli tässä
tapauksessa ainoa, joka selosti nuorten lapsien edesottamuksia rintamalla ja
tähdensi sitä, kuinka sota ei ollut lapsille oikea ympäristö.
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Loppulause
Tässä tutkielmassa tutkin suomalaisten vapaaehtoisten kokemuksia ja muistoja
osallisuudestaan Viron vapaussotaan vuosina 1918‒1919 kokemushistorian ja
tunnehistorian näkökulmista muistelmakirjallisuuden avulla. Selvitin sotaretkestä
muistelmateokset julkaisseiden suhtautumista osallistumisestaan Viron vapaussotaan tarkastelemalla heidän lähtömotiivejaan, asenteitaan ja kokemuksiaan
retkeltä. Selvitin tutkimuksessa myös miten suomalaiset Viron retkellä suhtautuivat
muihin kansallisuuksiin kuten virolaisiin, mutta myös juutalaisiin, latvialaisiin ja
viholliseen, sekä miksi eri ryhmiä kuvattiin tietyllä tavalla. Lisäksi tarkastelin sitä,
miten tapahtumia ja asioita muistelmissa kuvattiin: mitä nostettiin kertomisen
arvoisiksi asioiksi ja mitä toisaalta haluttiin häivyttää tai jättää jopa täysin kertomatta.
Läpi tutkimuksen olen pyrkinyt vastaamaan kysymykseen miksi jokin tietty valinta
muistelmien kuvauksessa on tehty. Sotilaallisten toimien tarkastelun sijaan analyysin
pääpaino oli vapaaehtoisten sisäisen maailman analysoinnissa suhteuttaen sen
aikansa kontekstiin.
Muistelmien keskeisin teesi on ollut kuvata suomalaiset sankarillisina heimosotureina, jotka vaikuttivat Viron vapaussodan myönteiseen lopputulokseen
merkittävällä tavalla ‒ niin henkiseltä taistelumentaliteetiltaan kuin sotilaalliseltakin
kannalta. Suomalaisista vapaaehtoisista haluttiin antaa kuva sankareina, jotka
kuolemaa halveksuvalla toiminnallaan itsensä uhraten pelastivat virolaiset ja samalla
puolustivat länsimaista sivistystä bolsevikkien tuomalta turmiolta. Muistelmien
rakentama kuva suomalaisten toiminnasta Virossa on ollut vahvasti 1920-luvun
valkoisen Suomen näkökulmien mukaisesti värittynyttä ja aikakauden ihanteita
kuvaavaa.
Muistelmien perusteella selkeimpänä lähtömotiivina vaikutti ennen kaikkea suuri ja
vahva tunne

auttaa veljeskansana kuvattuja virolaisia. Lähtöä perusteltiin

muistelmissa etenkin Viron hätää ja epätoivoa korostamalla sekä rinnastamalla
virolaisten kokemukset omiin kokemuksiin, sillä suomalaisia ja virolaisia yhdisti
yhteinen vihollinen. Auttamisenhalua

perusteltiin eri näkökulmista,

mutta

keskeisimpänä motiivina oli ”heimohenkinen rakkaus” veljeskansaa kohtaan.
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Suomalaisten nähtiin olevan roolissa, jossa heidän velvollisuutensa oli auttaa
heikompana pidettyä veljeään.
Auttamisenhalun ja veljesrakkauden ohella muistelmista kumpuaa idealistisimpien
vapaaehtoisten

syvemmät

tavoitteet

rakentaa

Suomelle

sen

ansaitsema

historiallinen sankaritarina. Viron vapauttamisen ohella haaveiltiin Suur-Suomen
rajojen luomisesta ja uhottiin Pietarin valloituksesta. Taistelu Virossa bolsevikkeja
vastaan nähtiin myös oman maan ja samalla länsimaisen sivistyksen puolustamisena,
ja näin Suomi saisi näytettyä koko maailmalle vahvuutensa muiden kansakuntien
joukossa. Vasta itsenäistyneen Suomen idealistisimpien aktivistien ja jääkärien
parissa Suomen mahtavuuden todistamisen tarve oli suuri.
Suomen

sisällissodan jälkeiset tunnelmat

valkoisen Suomen

näkökulmasta

heijastuivat muistelmista selkeästi. Monet kuvasivat taistelua bolsevikkeja vastaan
kesken jääneenä, jota täytyi päästä jatkamaan ja kostamaan vanhaa ”verivihollista”
vastaan. Viha sekä venäläisiä että bolsevisteja kohtaan oli suurta ja se korostui
muistelmista todella vahvasti.
Muistelmissa kerrottujen tarinoiden mukaan monia houkutteli retkelle ideologisten
syiden lisäksi seikkailunhalu, tappelun tarve ja oman sosiaalisen aseman
parantaminen. Yli puolet retken osanottajista oli 16‒20-vuotiaita, joista monet olivat
ensimmäistä kertaa sotaretkellä. Osa oli menettänyt mahdollisuuden sotaisaan
sankarikokemukseen sisällissodassa, ja kaipasi nyt todistamaan omaa miehuuttaan
yhteisölleen. Kokeneemmat sotilaat taas eivät päässeet irtautumaan sodan
huumaavasta tunnekuohusta, vaan palasivat aina uusiin taisteluihin.
Harvoilla Viroon sotimaan lähteneillä lähtömotiivina on ollut pelkästään yksi syy, vaan
enemmänkin useita eri motiiveja, jotka ovat yhdistyneet eri henkilöillä eri tavoin.
Joillakin heimohenkinen auttamisenhalu yhdistyi seikkailunhaluun, joillekin taistelu
bolsevikkeja kohtaan oli hyvä tilaisuus päästä todistamaan rohkeutensa. Tutkielmani
tulokset suomalaisten lähtömotiiveista Viron vapaussotaan osallistumisesta ovat
linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, ja muistelmien analyysin avulla aikaisempi
tutkimus on nyt täydentynyt kokemus- ja tunnehistoriallisesta näkökulmasta.
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Varsinaista uutta tietoa tutkimuskentälle tutkielmani tuo etenkin suomalaisten
asenteet Virossa kohdattuja

kansallisuuksia ja vähemmistöryhmiä

kohtaan.

Suomalaisten suhtautuminen virolaisia kohtaan oli muistelmien perusteella virolaisia
väheksyvää. Osa kirjoittajista, etenkin Sainio ja Pohjala, kuvasivat virolaisia pääosin
vuosisatoja sorrettuna

kansana, joka oli henkisestikin nujerrettu.

Heidän

näkemyksiään ohjasi ylimielinen asenne eteläistä veljeskansaa kohtaan ja he näkivät
suomalaisten tehtävänä virolaisten pelastamisen bolsevikkien uhan alta ja
nostamisen tästä kansallisen alemmuuden tilasta. Virolaisten korostettu kuvaaminen
uhreina oli linjassa sen mielikuvan kanssa, jota julkisessa keskustelussa haluttiin
retken jälkeen korostaa: suomalaisten kansallisena sankaritarinana kuvattua
uhrautumista apua tarvitsevan veljeskansan puolesta eikä kurittomien nuorukaisten
ryöstelynhalun leimaamaa sotaretkeä.
Osa kirjoittajista, kuten Kallio ja Helanen, väheksyivät virolaisten taistelutaitoja ja tahtoa, mutta korostivat virolaisten ja suomalaisten lämpimiä suhteita taisteluiden
ohessa. Kaikista muistelmista välittyi suomalaisten kokema empatia virolaisia
kohtaan, mutta suhteita leimasivat myös epäluulo puolin ja toisin. Heimoromantiikan
vaikutuksesta muistelmissa on mielellään korostettu kohtaamisia, joissa virolaiset
ihastelivat ja ihmettelivät suomalaisten hurjaa taistelumentaliteettia, rohkeutta ja
sisukkuutta. Näiden suomalaisten kansallista itsetuntoa hivelevien kuvauksien avulla
pyrittiin luomaan kuva erikoislaatuisen voimakkaista isänmaan sankareista.
Suhtautumista muihin kansallisuuksiin ja vähemmistöryhmiin ohjasivat pitkälti
uskomukset kansanluonteisiin ja niihin perustuviin kansallisiin stereotypioihin.
Lättiläiset eli latvialaiset kuvattiin viekkaina ja ovelina, jotka olivat erityisen taitavia
tarkka-ampujia. Latvialaisia siviilejä kohdeltiin pääosin myös vihollisina tai ainakin
myötämielisinä bolsevikeille, jotka saattoivat milloin vain olla järjestämässä ansaa
punaisten puolesta.
Muistelmissa esiintyi myös jonkin verran antisemitismiä. Juutalaiset yhdistettiin
bolsevikkien ”kätyreiksi” äärioikeistolaisen piirissä yleisen näkemyksen mukaisesti.
Kaikista idealistisimmat kirjoittajat kuvasivat juutalaisia kielteises ti, mutta esimerkiksi
Kallion muistelmista paljastui lukuisia lämpimiä kohtaamisia Viron juutalaisten
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kanssa. Suhtautuminen juutalaisiin muistelmien perusteella oli siis ristiriitainen ja
vaihteli kirjoittajan asenteesta riippuen.
Kuvaukset vihollisesta eli venäläisistä ja bolsevikeista noudattivat ensimmäisessä
maailmansodassa tutuksi tulleita sotapropagandan keinoja. Muistelmissa keskityttiin
täysipainoisesti vihollisen pahuuden korostamiseen ja mustamaalaamiseen jakamalla
inhorealistisen tarkkoja kuvauksia bolsevikkien tekemistä julmuuksista. Vihan ja
pelon lietsontaa hyödynnettiin taistelukuvauksissa, kohtaamisissa vihollisen kanssa
sekä etenkin viholliselta vapautettujen kylien kuvauksissa. Sanoja ei säästelty, kun
kuvailtiin bolsevikkien jälkeen jättämää tuhoa. Kuvauksia todennäköisesti myös
liioiteltiin ja uhrilukuja suurenneltiin, sillä kuvauksissa ja uhrien lukumäärissä esiintyi
jonkin verran vaihtelua eri kirjoittajien välillä.
Tutkielmani kiehtovinta antia oli tarkastella sitä, mitä muistelmissa haluttiin korostaa
ja mitä toisaalta häivyttää tai jättää täysin kertomatta. Muistelmissa kuvattujen
tapahtumien ja asioiden peilaaminen aikaisempaan tutkimukseen paljasti selkeitä
tarkoituksenmukaisia valintoja, miksi joitakin asioita päätettiin jättää mai nitsematta
kun taas joitakin haluttiin korostaa. 1920-luvun militarismia ja heimoromantiikkaa
ihannoivan aikakauden ideaalien mukaisesti sotaa kuvattiin vahvasti romantisoiden.
Sankarikuolemaa, eli aatteen puolesta kuolemista ja elämän uhraamista yhteisen
tavoitteen puolesta pidettiin arvostettuna hyveenä, jonka ansiosta oli mahdollista
saavuttaa ikiaikainen sankarin maine. Toisaalta uhrattujen elämien hintaa pidettiin
suurena.
Muistelmissa kuvailtiin yllättävän paljon sodassa koettuja tunteita. Ymmärrettä västi
vihan ja rohkeuden tunteita korostettiin, mutta runsaasti käsiteltiin myös
kielteisempinä pidettyä tunteita, kuten pelkoa, hermostuneisuutta ja koti-ikävää.
Tunteiden käsittelyn tapa ja määrä vaihteli kirjoittajasta riippuen: Sainio ja Pohjala
kokivat tärkeäksi nostaa suuren yleisön tietouteen vapaaehtoisten sotilaiden
mielenmaisemia ja kokemuksia sotaretkeltä. Mitä luultavimmin he halusivat osoittaa,
kuinka hurjapäisimmätkin taistelijat olivat kaikesta huolimatta inhimillisiä ihmisiä
eivätkä tunnekylmiä tappokoneita.
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Muistelmien tavoitteena on ollut kuvata Viron retkeä mahdollisimman ihanteellisesta
näkökulmasta.

Heimoromanttista

sankaritarinaa

pyrittiin

kiillottamaan

ja

puhdistamaan vapaaehtoisten maine tapahtuneiden rikosten ja huonon käytöksen
aiheuttaman kritiikin osalta. Muistelmissa annettiin kuva sotilaista hyväkäytöksisinä
ja kuria noudattavina sotilaina, jotka olivat tulleet Viroon epäitsekkäistä syistä
auttamaan veljeskansaansa. Huonoa käytöstä, kuten rikoksia, virheitä, ylilyöntejä,
juopottelua, siviilien teloituksia ja terroria pyrittiin peittelemään ja kieltämään
tapahtuneiksi. Ne eivät sopineet kuvaan, joka suomalaisten suuresta historiallisesta
hetkestä haluttiin suurelle yleisölle antaa. Retken loppuvaiheen levottomuuksia ja
tunnelman kiristymistä muistelmissa kuvattiin vain vähän ja perusteltiin lähinnä
luonnollisena turhautumisena, taisteluväsymyksenä ja koti-ikävänä. Epäkohtien
peittely oli tärkeää, jotta heimoretkiin lukeutuvaa Viron vapaussotaan osallistumista
voitaisiin muistella kansallisessa historiankirjoituksessa suurena menestystarinana, ei
ryöstöretkenä.
Tutkielmani aihetta ja näkökulmaa

voisi jatkaa tutkimalla vapaaehtoisten

kokemusten analysointia laajemman lähdeaineiston avulla, kuten Heimosotaarkistosta löytyvien kirjeiden ja päiväkirjojen avulla, joiden kautta olisi mahdollista
päästä lähemmäs vapaaehtoisten rehellisiä tunteita ja kokemuksia asioista.
Aiheeseen olisi mielenkiintoista syventyä myöskin psykohistoriallisen näkökulman
avulla, jonka myötä olisi mahdollista tavoittaa syvempää ymmärrystä siitä, miten
ulkomailla sotiminen on koettu. Esimerkiksi muistelmien viitekehyksessä Viron
sotaretkeä ei ole voitu kuvata täysin rehellisesti, sillä tavoitteena on ollut antaa
suurelle yleisölle myönteinen kuvaus retkestä.
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