
JÄÄKÄRIT - MAAMME PELASTAJIAKO?

Vietämme jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlavuotta.  Ensimmäiset suomalaiset 
saapuivat 25.2.1915 Saksaan lähellä Hampuria sijaitsevaan Hohenlockstediin 
sotilaskoulutukseen. Kenties lapualaista isänmaallisuutta kuvastaa se, että paikka  
on nykyään Lapuan ystävyyskaupunki. Ystävyystoiminta on kuulemma aktiivista 
tänäänkin.Vuosittain Hohenlockstedissä vietetään Finnentag-päivää 
jääkärikoulutettujen muistoksi.

Pohjalaiset ja tietenkin lapualaaset olivat alusta lähtien mukana. Eräs etappitie kulki 
Lapuan kautta ja Vihtori Kosolan (1884-1936) suuri talo, keskellä Kirkonkylää, oli 
etappipaikka. Kuinkas muuten. Lapuan liikkeestä ei tuolloin tiennyt kukaan yhtään mitään. 
Vikki oli isänmaallinen mies. Saksaan pyrkijän oli etappipaikkaan päästäkseen näytettävä 
25-pennin  kolikkoa ja sanoa vuosiluvun kahden viimeisen numeron summa.  

Helmikuussa 1916 Merenkurkku jäätyi ja Saksaan menijät hiihtivät yli pimeydessä, sillä 
santarmit vahtivat kaikkialla.  Ylitys ei välttämättä ollut mitään lasten leikkiä.  Mm. 
helsinkiläinen, tuleva kenraali, Paavo Talvela  (1897-1973) meni Saksaan Lapuan kautta. 
Muistelmissaan hän  kertoo: ”Helmi-maaliskuun vaihteessa 1916 lähdin kahden 
koulutoverini mukana Helsingin asemalta. Matkamme lähin päämäärä oli Lapua ja siellä 
Kosolan talo...Seikkailumme oli ollut sangen vakava. Olimme olleet yhtämittaisesti suksilla 
lähes kaksi vuorokautta. Pakkasta oli Uumajassa  samana yönä 26 astetta. Vilu, väsymys 
ja toivottomuus olivat olleet pahimmat koetteluksemme. Ne oli kuitenkin voitettu ja edessä 
oli tuntematon, mutta houkutteleva tulevaisuus”. 
Hurjaa meininkiä, sillä Talvelalta paleltuivat lievästi varpaat ja sormet, mutta kaverilta 
Immeliltä meni toisesta jalasta kaikki varpaat ja eräältä jouduttiin amputoimaan toinen 
jalka. 

Itse Kosola joutui pidätetyksi ja sai linnatuomion Spalernajan vankilaan Pietariin 
maaliskuussa 1916.  Kerkesi istua vuoden päivät, kun  Venäjän Vallankumouskaartit 
vapauttivat linnassa istujat. Myös Kosolan vaimo Eelin joutui hetkeksi Vaasan vankilaan, 
sillä koko suku oli mukana isänmaan asioissa. Näitä Spalernajan isänmaallisia miehiä 
alettiin kutsua kalterijääkäreiksi.

Entä nämä Saksan jääkärit sitten? Jääkäriksi koulutettiin noin 2000 miestä. Pääjoukko 
palasi 25.2.1918 Vaasaan ja suoraan sotaan. Mutta mihin sotaan?  Vapaussota, 
kansalaissota, luokkasota, kapina  vai Suomen sisällissota? Olen pitänyt Vapaussotaa 
aivan viimeaikoihin asti oikeana nimityksenä, sillä Suomessa oli noin 40 000 venäläistä 
sotilasta sodan alettua 27.1.1918, vaikka itsenäisyysjulistus oli annettu jo 6.12.1917. 

Toisaalta punaisten puolella oli paljon ääretöntä köyhyyttä  ja alistettujakin kansalaisia, 
jotka taistelivat paremmasta ja  tasa-arvoisemmasta Suomesta.  Leivästä ja asumisesta oli
kysymys. Torpparien häädöt ja mäkitupalaisten asumiset talojen nurkissa olivat 
todellisuutta. Kapinaksi voisi määritellä sodan, koska siinä noustiin laillista hallitusta 
vastaan.  -. Niin, olisikohan sittenkin tuo Kansalaissota oikeudenmukaisin nimitys? -

Saatiinko lopullinen voitto jääkärien ansiosta vai Mannerheimin? Ainakin prof. Kari 
Hokkasen 28.2.2015 Lokctedin juhlassa pitämän puheen perusteella saatiin. - ”Jääkäreillä 
oli ratkaiseva merkitys Suomen itsenäisyydelle. Itsenäissyytemme tärkeimpiä 100-
vuotisjuhlakohtia....Myös punaisten jälkeläiset nauttivat itsenäisestä Suomesta ja sen   
hyvinvoinnista”.  



Jääkärit joka tapauksessa loivat ja kouluttivat Suomen armeijan. Puheena olevan sodan 
uhreina kuoli noin 37 000. Hirvittävä määrä ihmisiä. Vapaudella on  hinta. Ajatelkaamme 
vaikka tämän päivän Ukrainaa. 

Lapuan Tuomiokirkon pihamaalla on sotiemme sankarihaudat ja kahdeksan erillistä 
hautapaasia lapulaisten jääkärien muistolle. Toiseksi viimeisenä haudattiin  eversti Matti 
Laurila  (1895-1983). 

Kun käyn Lapualla, niin käyn useimmiten myös kirkon pihamaalla, eikä minua häiritse 
yhtään ne kaksi tykkiä, jotka vallattiin Ruoveden ja Längelmäen taisteluissa 1918. Ne ovat 
osaltaan muistoja sodasta, jota käytiin maamme vapauden ja hyvinvoinnin  puolesta.
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