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Raimo Heikkilii

" Suomi suureksi - Viena vapaaksi.
Nyt, jos koskaan, se onnistaa.
Nyt on hetkija nyt on aika,
Nyt on suurien suuntain taika
Pohjan poikien ponnistaa. "

Nain ti4oitti Vienan Karjalan ystiivii Ilmari
Kianto keviiiill5 1918. Maamme itseniiistymisen
my<itZi oli vanha ajatus Suomen heimon - suoma-
laisten ja karjalaisten - yhdist?imisestii virinnl't.
Yhteisen kulttuuriperinn<in innoittamana Kianto-
kin levitti heimoveljeyden aatetta.

I retkikunta kevddlld 1918

Heimoaatteen kannattajien ja aktivistien ohella
mycis maan hallitus ja valkoinen sotilasjohto hel-
liviit ajatusta lti-Karjalan liittiimisestii vasta itse-
niiistyneeseen Suomeen. Ne perustivat ajatteluta-
pansa maantieteellisiin ja sotilaspoliittisiin teki-
jr i ihin. Suomenlahdelta Laatokkaan, Aiiniseen ja
edelleen Vienanlahteen kulkeva kolmen kannak-
sen raja olisi helpommin puolustettavissa kuin
autonomian aikainen maaraja. Lisiiksi oli peliit-
tiivissii, etta itArajan yli Ven?ijZille loikanneet pu-
naiset saattaisivat yrittiiii It?i-Karjalan kautta vas-
taiskua valkoisten selustaan. Se olisi estettAve.

Vapaussodan alkupuolella, 23 piiiviin?i helmi-
kuuta 1918 luettiin Antrean asemalla miekkava-
lana tunnettu Mannerheimin piiiviikiisky, jossa
hiin vannoi karkottavansa viimeisenkin "Leninin
soturin ja huligaanin" niin hyvin Suomesta kuin
Vienan Karjalastakin. Pari viikkoa my<ihemmin
jiiiikiiriyliluutnantti (mycihemmin kenraal imajuri
ja kirjailija) K.M. Wallenius ehdotti valkoisten
piiiimajalle sotaretkeA Ifii-Karjalan valloittami-
seksi. Mannerheim hlviiksyi suunnitelman ja viir-
viityt vapaaehtoisjoukot ylittiv?it rajan 21. maalis-

Tamperelainen koulupoika Aunusta vapauttamassa

kuuta. Pahaksi onneksi Saksa aloitti samana piii-
viinli suurhyrikkiiyksen liinsirintamalla. Liinsival-
lat - Englanti ja USA etuneniiss?i - epiiiliviit hy<ik-
kiiysten kuuluvan samaan suunnitelmaan ja il-
moittivat Suomen hallituksel le, ettii Muurmannin
radan valtaus johtaisi sodan julistamiseen Suo-
melle. Niiin lt?i-Karjalan kysymys tuli osaksi
suurvaltain politiikkaa. Siihen sekaantumiseen ei
nuorella Suomella ollut varaa, eiviithln Englanti
ja USA olleet viel?i tunnustaneet mzulmme itsenlii-
syyttiikiiiin. Suomalaiset eteniviit liihelle Vienan
Kemiii, mutta veteytyiviit pian asemiin Uhtualle
ja sielta syksyn mittaan kotiin. Vuoden lopulla
suomalaisten hallussa oli rajan takana en?iii Repo-
lan kunta. Ensimmiiinen valloitusvritvs oli kuivu-
nut kokoon.

ll retkikunta kevddlld 1919

Suomen hallitus piti kuitenkin tiukasti kiinni siitii,
ettii Itii-Karjala kuuluu Suomelle. Tiitii painotet-
tiin Suomen ja Neuvosto-Venijiin rauhanneuvot-
teluissa, jotka kolme viikkoa kestettyliiin paietryi-
viit tuloksettomina elokuussa 1918. Seuraavan
vuoden alussa tavoitetta lievennettiin: ensivai-
heessa Suomi tukisi Aunuksen vapauttamiseen
t?ihtiiiiviii hankkeita ja pyrkisi vasta mycihemmin
maailmansodan rauhankonferenssissa saamaan
koko Itii-Karjalan. Rauhanneuvottelut alkoivat
12.1.1919 Pariisissa.

Samoihin aikoihin Suomi liihti tukemaan myris
Viron vapaustaistelua. Neuvosto-Veniij?in tarkoi-
tus oli vallata maa puna-armeijan avulla ja perus-
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taa sinne neuvostotasavalta. Joukot liihestyiviit
Tallinnaa. Viro pyysi apua Englannilta ja Suomel-
ta. Englanti antoi laivasto-osaston ja aseita, Suo-
mesta liihetettiin rahaa, aseita ja vapaaehtoisia.
Retki onnistui, punaiset joukot tycinnettiin kah-
dessa kuukaudessa pois Viron alueelta. T[mii
vahvisti uskoa siihen. ettii heimokansat voitaisiin
muuallakin asevoimin vapauttaa.

Ryhdyttiin valmistelemaan Aunukseen tehtavaai
sotaretkeii. Jos Suomi saisi haltuunsa Aunuksen,
sillii olisi mahdollisuuksia saada lopullisessa rau-
hassa koko Itii-Karjala. Ajankohta tuntui otolli-
selta, koska oletettiin, ettli Neuvosto-Ven?ijii hajo-
aa nopeasti eri puolilta tulevien paineiden keskel-
la. Silta todella nliytti. Saman keviiiin lopulla
Pietari oli piiritystilassa ja kaupungin ympiirill?i
oli aseellisia yhteenottoja. Suomikin kiivi liinsi-

valtojen kanssa keskustelua Pietarin valtaami-
sesta. Kaupungin puolustus kuitenkin kesti.

Ulospiiin ei haluttu antaa kuvaa, ettii Suomi
liihtee valloittamaan Aunusta. Tehtav:ina oli vain
auttaa aunukselaisia vapaufumaan Neuvosto-Ve-
niijAn vallasta. Itseniiistynyt Aunus voisi sitten
itse piiiittiiii liittymisestAan Suomeen. T:im,in
strategian mukaisesti suomalaisen retkikunnan

piti koostua vapaaehtoisista
"ei kutsuntaikaisista" ja
jiirjest?iyge vasta rajan
takana. Hallitus antaisi aseet
ja varustuksen, mutta retki
piti rahoittaa yksityisesti.

Vapaaehtoisten vdrvdys

Helmikuun lopussa l9l9
perustettiin Karj alan komitea,
jonka tehtiiviinii oli huolehtia
retken rahoituksesta ja
edustaa retkikuntaa
hallituksen suuntaan. Retki
olisi komitean alainen.
Retken johtajaksi nimitettiin
jeiikiirimajuri Gunnar von
Hertzen. Rahavarojen keriiys
kiiynnistyi nopeasti ja
sotilaiden viirviiys aloitettiin
viivyttelemiitt5. Retkikunta
pyrittiin saamaan liikkeelle
ennen keviiAn tuloa, jotta
jiirvien ja jokien ylittlminen
kAvisi vaivattomasti.

Sitten seurasi takaisku, joka
pitkitti kohtalokkaasti liihtdii.
Hallitus keskeytti 19.3.
retken valmistelun, koska "on
epiilojaalia ottaa mukaan kut-
suntaikiiisiii" niin kuin
hallitukselle oli kerrottu

tapahtuneen. Komitea antoi hallitusta tlydy$avan
vastineen ja kielto purettiin 1.4., minkii jiilkeen
viirviiys taas jatkui. Kaksi viikkoa kallista aikaa
oli kuitenkin mennyt hukkaan. Jiiiit olivat heiken-
neet ja tuleva vastustaja oli saanut aikaa valmis-
tautua.
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Tavoitteena oli kerltii hyvin varustettu I 000
miehen joukko. Uskottiin, ettii Karjalassa tapah-
tuu heti kansannousu ja sinne perustetaan oma
vapaaehtoisarmeija, jonka rungoksi tulee suoma-
lainen retkikunta. Suurempi sotajoukko ei olisi
tarpeen.

Esimiehiksi nimettiin kokeneita jii?iklireitii, so-
tamiehiksi otettiin koululaisia, vasta valmistuneita
ylioppilaita tai muita 16 - 20-vuotiaita nuoria
poikia. Vapaaehtoisia kiytyi, koska isiinmaallinen
innostus oli nuorison keskuudessa korkealla ja
hiljattain perustetuissa suojeluskunnissa oli har-
j oiteltu aseen kiiyttciii.

Viipurissa silloin koulua keynyt Keskon entinen
piiiij ohtaj a Ilmo Nurmela kertoo muistelm issaan,
ettli piiiitds lZihteii Aunukseen syntyi 'Jonkinlaisen

joukkopsykoosin vaikutuksesta ja ilman varsi-
naista harkinta-aikaa". Komppanian piinllikk<i oli
harjoituksissa kysynyt, ketkii olisivat valmiit liih-
temiiZin Karjalan sotaan heimoveljiii vapautta-
maan. Sotaretki alkaisi parin viikon kuluttua. Ly-
hyen harkintatauon piiiitlrttyii halukkaiden piti
astua askel eteenpiiin. Jokainen otti tuon askeleen.
"Olisi ollut sietiimiitdn hiipeii 16-vuotiaalle jAadii
jalansijoilleen." Kotona kerrottiin asiasta vasta
jiilkeenpiiin.

Tampereelta Sortavalaan

Tampereen pojat liihtiviit huhtikuun 11 piiiviinii
junalla retkikunnan kokoontumispaikaksi mliiiriit-
tlyn Sortavalaan. Liiht<itunnelmista kertoo ni-
mim. Ako Rintamamies-lehdessii 3311934:
"Aivan kuin suureen juhlaan valmistautuneina
kokoontuivat nuorukaiset asemalle, jonne jo en-
nemmin oli keriiiintynl,t viikeii runsaanpuoleises-
ti.... Asemalle keriiiintynyt ihmisjoukko kohotti
valtavan eliikci<in, johon vastasimme tutulla Kar-
jalan marssilla."

Liihtci tapahtui ilman julkista kohua, mutta hu-
huja oli toki liikkeellii. Liihtcipiiiviinii oli edus-
kunnassa viilikysymys itiirajan tapahtumista.
Piiiiministeri Ingman kuvasi vastauksessaan Au-
nuksen olojaja avun tarvetta: "Sielliikin vallitsee
mitli raain sorto, turvattomuus, niiliinhiitii ja kai-
kenlainen kurjuus." Eduskunta sii*yi yksinkertai-
seen piiiviijiirjestykseen. Samana piiiviinii ilmoi-
tettiin Tukholmasta:

"Suomen liihetystci on jyrkiisti peruuttanut huhut,
ettii Suomessa valmisteltaisiin sotatoimia Veniijiiii
vastaan."

Tamperelaisten llihdcistii ei lehdissii ollut uutis-
ta. Liihtci?i seuraavana aamuna oli Aamulehdessii
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vain sotaministericin ja yleisesikunnan selityksiii
tapahtum ista itdr ajalla:
"Yleisesikunnan taholta ilmoitetaan jyrkiisti, ettei
ainoakaan suomalainen, yhtii viihiin siiiinndlliseen
armeijaan kuin vapaajoukkoihin kuuluva, ole kul-
kenut yli rajan. Samalla ilmoitetaan, ettii huhut
bolshevikkijoukkojen keskittymisestii itiirajal-
lemme ovat viiiiriit taikka joka tapauksessa suu-
resti liioitellut."

Liihtijciiden joukossa oli 18.1.1904 syntynyt eli
juuri l5 vuotta tiiyttiinyt Tampereen Lyseon oppi-
las, rakennusmestarin poika Yrjci' Onni Heikkilii,
tiimiin kirjoittajan setii. Yrjii oli liittyny't suojelus-
kuntaan jo edellisenii syksynii l4-vuotiaana ja
saanut lokakuussa oman kiviiiirin. Tammikuussa
hiin osti vielii - omilla siiiistciilliiiin - kiisiaseen.
Harjoituksissa hiin kiivi siiiinnrillisesti. "Ei ole
pojalle pistoavattu laiskan unta yhteniikiiiin pyhii-
aamuna siitii saakka kun se alkoi", kirjoitti Yrjdn
iiiti toiselle pojalleen Helsinkiin.

Lain mukaan suojeluskunnan alin ikiiraja oli 17
vuotta, mutta poikkeustapauksissa ja vanhempien
suostumuksella voitiin ottaa nuorempiakin.
Luultavasti poikkeustapauksia oli paljon, Yrjd
heistii yhtenii. Vuoden 1918 lopussa suojelus-
kunnissa oli lahes 60 000 jiisentii, joista Hiimeen
lii5nissii 9 000.

Jdrjestdytyminen

Lauantaina 12.4. Tampereen pojat saapuivat Sor-
tavalaan, missii heidiit majoitettiin seminaariin ja
maarattiin 1. pataljoonan (komentajana jiiekeri-
kapteeni Sihvonen) 3. komppaniaan (piihllikkcinii
jiiiik2iriluutnantti Eonsuu). Sen j iilkeen toimitettiin
varusteiden jako, mistli Yrjd kirjoittaa iiidilleen:
"Vaatteita saimme oikein paljon, jos minii nyt
luettelen ne: Lakin, takin ja pussihousut oikein
hyviistii kankaasta, flanelliset ja kudotut kalson-
kit, kudotun paidan, hyviit saappaat, sinellin, vil-
tin paremman kuin te olette niihneetkiiiin, pyyhin
liinan, tumput, selkiirepun ja jos jonkin niikdistii
tavaraa. Tiiiillii on sotilaskahvila, josta saa kahvia
ja voileipliii ilmatteeksi vaikka kuinka paljon."
Palkkaa luvattiin 300 mk kuukaudessa, 150 mk
kahdesti kuussa, mikii oli koulupojalle iso raha.

Seuraavat piiiviit kuluivat harjoitusten mer-
keissii, kunnes 16.4. liihdettiin reellii Laatokan
jiiiin yli rajan pintaan Salmiin. Jee oli jo heikkoa,
ia matka kesti 19 tuntia.

Yrjii kirjoitti Salmista 19.4. iiidilleen sinetdidyn
kirjeen: 'Liihetiin n?imii 200 mk kotiin ette ne py-
syisi tallessa. PistiikA?i niimii ja se 50 mk, joka
minulta jai kotiin, jonnekin erikseen siksi kun tu-
len. Liihetiin lisiiii taas kun saan. Kyllii minii tiiiille
hyvin voin. Te luulette varmasti ettataji- Salmi on
joku kyliin prutku korvessa. Mutta tiiiillii on elii-
viitkuvat ja siihkcivalo ja puoteissakin on mitii ta-
varaa hyviinsii. Hyvesti ja voikaa hyvin." J?ilkikir-
joitus seuraavana piiiviinii: "Meidiin pataljoona
taitaa liihteii tiiniiiin rajalle, mutta kirjoittakaa
sentiiiin. "

Tiimii kirje oli viimeinen elonmerkki Yrj6sta.
Rahat ovat vieliikin odottamassa hiinen paluutaan.

Sotatoimet, eteneminen ja katkera vetayty-
minen

Taistelujen kulku oli Yrjdn komppanian osalta
lyhyesti seuraava:

Sunnuntaina 20.4. siinyttiin rajalle Manssilan
kyliiiin, sieltii2l.4. yli rajan Rajakontuun ja edel-
leen marssien 18 km Viteleen kirkonkyliiiin,
missii oli ensimmiiinen taistelu. 22.4. marssittiin
15 km Tuulokseen,23.4. 18 km Alavoisten ky-
liiiin ja sielta edelleen 15 km Aunuksen kaupun-
kiin, joka vallattiin talo talolta taistellen. 24.4.
edettiin taistellen l5 km:n pliiissii olevaan Miigrin
kyliiiin ja edelleen 40 km: piiiissii olevaan Alek-
sander Svirskin luostariin. Sen ympiiristdssii
kiiytiin monta piiivii?i kovia taisteluja moninker-
taista vihollista vastaan. Koko etenemisen ajan
kiirkijoukkona oli Eonsuun johtama 3. komppa-
nia, Yrjo muiden mukana.

Yrjci katosi maanantaina 28.4. taistelussa luos-
tarin eteliipuolella. Pataljoonan sotapiiiviikirja
kertoo tAltA piiiviiltii seuraavaa:

"Viime ycinii katsoi I pataljoonan komentaja
tilanteen Aleksander Svirskin Iuostarissa siksi
arveluttavaksi, ettii periiiintyi sielt?i. Tiinii aamuna
rohkaisi hiin jiilleen luontonsa ja miehitti luostarin
uudelleen. Muutamia tunteja leviittyiiiin on kap-
teeni Sihvonen jatkanut marssiaan luostarista
etelSiinpiiin ja saavuttanut tienhaaran sen etelii-
puolella. Siinii kohtasi hiintii siksi voimakas vas-
tus, ettA tiiytyi pysiihtyii.

Klo 2.30 j.p.p. ilmoittaa kapteeni Sihvonen
poikien olevan niin viivyneitii, etta itkevet. Toinen
tykeistii on jo ammuttu melkein rikki ja toisella
on jiiljellii 30 shrapnellia.
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Klo 7 j.p.p. ilmoitetaan, etta 250 punikkia on
Saarimiien kyl?issii, noin 400 Kuittisten kyliissii ja
500-600 Syviirin pohjoispuolella joukkoamme
vastassa, joka on noin 150 miehen vahvuiseksi
supistunut. Periilintymisk2isky annetaankin klo
7.30 j .p .p."

Pataljoonan tavoitteena oli edetii Slverille ja
valloittaa siellii ollut veniiliiisten tukikohta. SitA
varten piti saada Suomen puolelta apuvoimia.
Toisin kuitenkin kiivi, apuvoimia ei saatu ja Sy-
viirin ranta jiii valtaamatta. Alkoi masentava pe-
riiiintyminen, ensin Miigriin ja sieltii Aunukseen.
Parin viikon kuluttua neuvostojoukot valtasivat
Aunuksen, ja suomalaiset vetiiytyiviit Tuulokseen,
mihin jiiiitiin yli kuukaudeksi. Kes?ikuun lopulla
vihollinen nousi maihin Viteleessii, ja viilttiiiik-
seen mottiin joutumisen suomalaiset joutuivat
kiireesti liihtemiiiin Tuuloksesta kotiin piiin.

Retkikunnan johtajaksi oli 12.5. alkaen komen-
nettu eversti (mycihemmin jalkaviienkenraali ja
puolustusvoimien komentaja) Aarne Sihvo, ja
yleisesikunta o li miiiiriinnyt keskittiimiiiin vo imat
Petroskoin valtaamiseen, mutta sekiiiin ei onnis-
tunut. Retkikunnan rippeet palasivat kotimaahan
heinlikuussa. Vain pohjoisemmat rajakunnat Re-
pola ja Porajiirvi olivat Suomen hallussa seuraa-
vaan vuoteen asti.

Retken epiionnistuminen oli useiden tekijciiden
summa. Sotajoukko koostui innokkaista ja ur-
hoollisista, mutta tiiysin kokemattomista ja vielii
osin keskenkasvuisista pojista. Varustus oli vajaa
ja huoltoyhteydet heikot. Vastustaja aliarvioitiin.
Retkikunta oli sotajoukoksi aivan liian pieni,
koska kansannoususta ei Karjalassa ollut tietoa-
kaan. Aunukselaiset olivat ystiiviillisi?i, mutta ei-
viit halukkaita taistelemaan ketiiiin vastaan. Neu-
vosto-Veniijli ei hajonnutkaan niinkuin otaksut-
tiin.

Mihin joutui Yrjd ?

Yrjcin tarina ei kuitenkaan pii2ittynyt. Yllii mainit-
tuun rahakirjeeseen saakka hiimeltii oli tullut
viesti liihes joka piiivii. Kun sen jiilkeen ei kuulu-
nut mitaiin, kotiviiki tietysti huolestui. Oliko
poika kaatunut, haavoittunut tai mahdollisesti
ja2inyt vangiksi ? Asiaa kyseltiin viranomaisilta,
suojeluskunnasta, sotaretken osanottaj ilta ja jopa
ennustajilta, mutta varmaa tietoa ei mistiiiin saatu.

Komppanian paallikko vastasi kirjeeseen, ettd
Yrjd oli kaatunut 28.4. taistelussa Aleksander

Sverskin luostarin luona ja ettii ruumis oli kiireel-
I isen periiiintymisen takia j 2iiinyt kent?ille. Toisaal-
ta samaan aikaan toukokuun lopulla tuli Sortava-
lasta virallisempi slihke: "Poikanne luultavasti
terveena, koska ei mainita kaatuneiden eikii haa-
voittuneiden luettelossa. Karjalan retkikunta."
Kotiviiki ei tiennyt, mihin uskoa. Yhtii lailla ris-
tiriitaisia tietoja tai arveluja tuli eri puolilta, mutta
varma tieto jiii saamatta.

Yrjiin iiiti sairastui vakavasti ja kuoli vuoden
1923 alussa yhZi epiitietoisena poikansa kohta-
losta. Viisi piiiviiii ennen kuolemaansa hiin saneli
testamenttiinsa: "Jos poikani Yrjd Onni, joka on
kadonnut sotaretkelle, ei siiiinncillisten olojen pa-
lattua eniiii saavu kotipaikalleen eikii hiinestii
muutakaan tietoa voida saada, niin jaettakoon...".
Yhtii tietiimiittrimiiksi jei Yrjiin isii, joka kuoli
saman vuoden lopulla.

Eloon jiilineiden sisarusten hakemuksesta Tam-
pereen kaupungin raastuvanoikeus paifti
19.1.1925 julistaa Yrjci Onni Heikkiliin kuolleeksi
ja mdiirdtd kuolinajaksi tammikuun 1 piiiviin
1923. Oikeudella oli kiiytettivissliiin retkikunnan
komentajan 5 vuotta Aunuksen retken jiilkeen
kirjoittama todistus, jonka mukaan Yrj0 kuoli
Alexandro-Svirskin luostarin luona 28.4.1919.
Tiedossa ei ole, mihin aineistoon komentajan to-
distus pohjautui. Hiinhiin ei ollut silminniikijiinii,
eikii Yrj iiZi mainittu kaatuneiden luettelossa.

Niiin pii2ittyi tarina tamperelaisesta koulupo-
jasta, Aunuksen vapauttajasta, jolle kohtalo soi
vain lyhyen eliimiin.

Liihteitii:

Itseniiisen Suomen historia 1, Osmo Apunen 1991

Aunuksen retken muistojulkaisu, A. Sihvo ym.
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