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Sinivalkoinen Suomi 

Siitä lähtien kun ymmärsin asian on itsenäisyys ollut minulle hyvin 
tärkeä. Minulle oli kunnia puolustaa isänmaata, vaikka se merkitsikin 
vuosikausien kipeää eroa rakkaasta perheestä.  
Suomen armeija oli ennen sodan alkua heikosti varustettu. Eduskunta ei 
hyväksynyt menoja puolustusvoimiin, ei uskottu Venäjän hyökkäävän 
Suomeen. Mutta toisin kävi. Vähän ennen sodan syttymistä valtio kutsui 
miehet ’ylimääräiseen harjoitukseen’, joka itseasiassa oli liikekannalle 
pano. Muutama päivä sodan syttymisen jälkeen minäkin sain 
lähtömääräyksen. Hyvin varustettu venäläisarmeija oli edennyt jo 
Pelkosenniemelle asti. Venäjän tarkoitus oli panna Suomi poikki siitä 
kohdalta; ehdimme juuri ajoissa sotkemaan vihollisen suunnitelmat.  
Yhteishenki pataljoonassa oli ainutlaatuinen. Poliittiset ja 
yhteiskunnalliset erot katosivat, ei ollut kommunisteja ei sosialisteja, ei 
demokraatteja, ei eri virkoja, vaan yhteinen henki puolustaa rakasta 
Suomea. ’Karkuun ei lähdetä ennenkuin on vastapuolta tervehditty’ oli 
meidän mottomme. Meillä oli teltassa radio. Kuunneltiin Moskovan Tiltun 
uhkauksia: ’vielä vähän aikaa ja olette tekin venäläisiä’. Tiltu oli entinen 
suomalainen, jättänyt hyvästit Suomelle ja oli silloin Moskovassa 
asumassa. Tiltun ’räkytykset’ vain vahvistivat yhteishenkeämme ja 
isänmaallisuuttamme. Kriisitilanteissa on ihmisen hyväksymis- ja 
oppimiskyky rajaton. Esimerkiksi tykin käyttöön sain kokonaista kaksi 
oppituntia ja jouduin heti samalla hetkellä suuntaajaksi.  

Sallassa Venäjän puolella ollessamme täytyi patajoonani vetäytyä 
taaksepäin kun vastapuolelta aukaistiin tulitus. Minä etumiehenä päätin 
vielä lähteä katsomaan kuinka kaukana venäläisten armeija oli. Kävelin 
lumipuvussani latua pitkin kun yhtäkkiä huomasin että vastaan tuli 
venäläinen vartiomies. Täysin yllättyneinä pysähdyimme molemmat vain 
muutaman metrin päähän toisistamme. Tuijotimme toisiamme muutaman 
sekunnin ajan silmiin. Venäläismiehen mahdollisuus selviytyä 
kaksintaistelusta oli nolla prosenttia, minun mahdollisuuteni sata 
prosenttia. Hänen kiväärinsä oli olkapäällä ja minun konepistoolini 
kainalon alla tulitusvalmiina. Nuori venäläismies katsoi minua tyynesti 
silmiin valmiina vastaanottamaan mitä tulemaan tuli, hänen elämänsä oli 
sillä hetkellä minun käsissäni. Mikä sai minut päättämään: sinä et minun 



käteni kautta kuole, olet niin rehdin näköinen. Hänellä, niinkuin 
minullakin, oli ehkä vaimo ja pienet lapset, jotka hartaasti odottivat että 
puoliso ja isä palaa kotiin. Sodan mielettömyys, parin ihmisen 
suuruudenhulluus ja vallanhimo pakottivat meidät molemmat tähän 
tilanteeseen. Kranaattien paukkuessa etempänä päätin palata 
pataljoonani asemiin. Käänsin selkäni venäläismiehelle, hän olisi voinut 
avata tulen, mutta sitäkään ei tapahtunut. Kymmenisen metriä juostuani 
käännyin katsomaan taakseni. Mies seisoi vielä täsmälleen samassa 
paikassa, tyynesti minua katsoen, kivääri olkapäällä... 

Syvärin takana ollessamme saimme määräyksen lähteä kiireesti 
asemistamme. Syvärin joen ylitettyämme saimme kuulla, että rauhan 
ehdoista keskusteltiin. Matkalla huonoa metsätietä pitkin Suomea kohti 
kuulimme että rauha on tullut. Miten ihana oli tuo uutinen, mutta kun 
kuulimme rauhan ehdot oli pettymys rajaton. ’Turhaan taistelimme, 
turhaan menetimme aseveljemme!’ sanoi joku mies joukossa. Johon 
toinen vastasi: ’Ei tosiaan turhaan, menetimme ystävämme ja ihanan 
Karjalan, mutta meillä on vielä itsenäinen Suomi, lippumme on yhä 
sinivalkoinen eikä punainen.’  
Menetimme paljon; monet kymmenet tuhannet antoivat henkensä 
isänmaan puolesta, Karjala oli luovutettava, Lappi raunioiksi poltettuna, 
älyttömät lunnaat, mutta jälleenrakentamisen henki oli rajaton. 
Mukisematta pani koko kansakunta töpinäksi tuloksena ihana uudistunut 
Suomenmaa. 

Minun neuvoni vanhana soturina tuleville sukupolville  on seuraava: 
vaalikaa kaunista sinivalkoista Suomea kuin kukkaa kämmenellä, kuin 
kauneinta jalokiveä. Puolustakaa sinivalkoisia rajoja mihin hintaan 
tahansa, itsenäisyytemme on kallein aarteemme. Kunnioittakaa 
edesmenneitä esi-isiänne, jotka puolustivat Suomea ja niitä monia jotka 
matkalle jäivät. Kunnioittakaa ja vaalikaa Suomen luontoa, sen rajatonta 
kauneutta. Luokaa katseenne sinitaivaalle ja kiittäkää Luojaa vapaasta 
isänmaasta, olkaa ikionnellisia että saatte elää sinivalkoisessa 
Suomessa.  


