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Tamperelainenkoulupoika Aunusta vapauttamassa

" Suomisuureksi- Viena vapaaksi.
Nyt, jos koskaan,se onnistaa.
Nyt on hetkija nyt on aika,
Nyt on suuriensuuntaintaika
Pohjanpoikien ponnistaa."
kuuta. Pahaksionneksi Saksaaloitti samanapiiiviinli suurhyrikkiiyksenliinsirintamalla.Liinsival- epiiiliviit hy<iklat - Englantija USA etuneniiss?i
kiiysten kuuluvan samaan suunnitelmaanja ilmoittivat Suomenhallitukselle, ettii Muurmannin
radan valtaus johtaisi sodanjulistamiseen Suomelle. Niiin lt?i-Karjalan kysymys tuli osaksi
suurvaltainpolitiikkaa. Siihen sekaantumiseen
ei
nuorella Suomellaollut varaa, eiviithln Englanti
ja USA olleet viel?itunnustaneet
mzulmmeitsenliisyyttiikiiiin. Suomalaiseteteniviit liihelle Vienan
Kemiii, mutta veteytyiviit pian asemiin Uhtualle
ja sielta syksyn mittaan kotiin. Vuoden lopulla
suomalaistenhallussaoli rajan takanaen?iiiRepolan kunta.Ensimmiiinenvalloitusvritvsoli kuivunut kokoon.

Nain ti4oitti Vienan Karjalan ystiivii Ilmari
Kianto keviiiill5 1918. Maamme itseniiistymisen
my<itZi
oli vanhaajatusSuomenheimon - suomalaistenja karjalaisten- yhdist?imisestiivirinnl't.
Yhteisenkulttuuriperinn<ininnoittamanaKiantokin levitti heimoveljeydenaatetta.

n tytdt. Kouluvun Suomessa.
LenSeura:Hki
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mmin: Kaami-

ulut IX, ei kZiy
m suorittaneet.
I oppikoulujen
iliir?istaon van?iistenluokkiilellejii2ineiden
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Heimoaatteenkannattajienja aktivistien ohella
mycismaanhallitusja valkoinen sotilasjohtohelliviit ajatustalti-Karjalan liittiimisestiivasta itseniiistyneeseen
Suomeen.Ne perustivatajattelutaja sotilaspoliittisiintekipansa maantieteellisiin
jriihin.Suomenlahdelta
ja
Laatokkaan,
Aiiniseen
edelleenVienanlahteenkulkeva kolmen kannaksen raja olisi helpommin puolustettavissa
kuin
autonomianaikainen maaraja.Lisiiksi oli peliittiivissii,etta itArajanyli Ven?ijZilleloikanneetpunaisetsaattaisivatyrittiiii It?i-Karjalankautta vastaiskuavalkoistenselustaan.Se olisi estettAve.
Vapaussodanalkupuolella, 23 piiiviin?i helmikuuta 1918 luettiin Antreanasemallamiekkavalana tunnettu Mannerheimin piiiviikiisky, jossa
hiin vannoi karkottavansaviimeisenkin "Leninin
soturinja huligaanin"niin hyvin Suomestakuin
Vienan Karjalastakin.Pari viikkoa my<ihemmin
jiiiikiiriyliluutnantti (mycihemmin kenraalimajuri
ja kirjailija) K.M. Walleniusehdotti valkoisten
piiiimajalle sotaretkeAIfii-Karjalan valloittamiseksi.Mannerheimhlviiksyi suunnitelmanja viirylittiv?it rajan 21. maalisviityt vapaaehtoisjoukot

ll retkikuntakevddlld1919

Suomenhallitus piti kuitenkintiukasti kiinni siitii,
ettii Itii-Karjala kuuluu Suomelle.Tiitii painotettiin Suomenja Neuvosto-Venijiinrauhanneuvotteluissa,jotka kolme viikkoa kestettyliiinpaietryiviit tuloksettomina elokuussa 1918. Seuraavan
vuoden alussa tavoitetta lievennettiin: ensivaiheessaSuomi tukisi Aunuksen vapauttamiseen
t?ihtiiiiviiihankkeitaja pyrkisi vasta mycihemmin
maailmansodan rauhankonferenssissasaamaan
koko Itii-Karjalan. Rauhanneuvottelutalkoivat
12.1.1919
Pariisissa.
Samoihinaikoihin Suomi liihti tukemaanmyris
Viron vapaustaistelua.
Neuvosto-Veniij?intarkoitus oli vallata maa puna-armeijanavullaja perus-
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taa sinne neuvostotasavalta.Joukot liihestyiviit
Tallinnaa.Viro pyysi apuaEnglanniltaja Suomelja aseita,Suota. Englanti antoi laivasto-osaston
mesta liihetettiin rahaa, aseitaja vapaaehtoisia.
Retki onnistui, punaisetjoukot tycinnettiin kahdessa kuukaudessapois Viron alueelta. T[mii
vahvisti uskoa siihen. ettii heimokansatvoitaisiin
muuallakinasevoiminvapauttaa.

valtojen kanssa keskusteluaPietarin valtaamisesta.Kaupunginpuolustuskuitenkinkesti.
Ulospiiin ei haluttu antaa kuvaa, ettii Suomi
liihteevalloittamaanAunusta.Tehtav:inaoli vain
auttaa aunukselaisiavapaufumaanNeuvosto-VeniijAn 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 antaisiaseet
ja varustuksen, mutta retki
piti rahoittaayksityisesti.

Vapaaehtoistenvdrvdys

Helmikuun lopussa l9l9
perustettiinKarjalankomitea,
jonka tehtiiviinii oli huolehtia
retken rahoituksesta ja
edustaa
retkikuntaa
hallituksen suuntaan. Retki
olisi
komitean alainen.
Retken johtajaksi nimitettiin
jeiikiirimajuri Gunnar von
Hertzen. Rahavarojenkeriiys
kiiynnistyi
nopeasti ja
sotilaiden viirviiys aloitettiin
viivyttelemiitt5. Retkikunta
pyrittiin saamaan liikkeelle
ennen keviiAn tuloa, jotta
jiirvien ja jokien ylittlminen
kAvisivaivattomasti.
Sittenseurasitakaisku,joka
pitkitti kohtalokkaastiliihtdii.
Hallitus keskeytti 19.3.
retkenvalmistelun,koska"on
epiilojaaliaottaamukaankutsuntaikiiisiii" niin
kuin
hallitukselle oli kerrottu
Komitea antoi hallitustatlydy$avan
tapahtuneen.
vastineenja kielto purettiin 1.4.,minkii jiilkeen
viirviiys taasjatkui. Kaksi viikkoa kallista aikaa
oli kuitenkin mennythukkaan.Jiiiit olivat heikenneetja tuleva vastustajaoli saanutaikaa valmistautua.

Ryhdyttiin valmistelemaanAunukseentehtavaai
sotaretkeii.Jos Suomi saisi haltuunsaAunuksen,
rausillii olisi mahdollisuuksia
saadalopullisessa
hassakoko Itii-Karjala. Ajankohta tuntui otollihajoselta,koskaoletettiin,ettli Neuvosto-Ven?ijii
aa nopeastieri puoliltatulevienpaineidenkeskella. Silta todella nliytti. Saman keviiiin lopulla
Pietarioli piiritystilassaja kaupunginympiirill?i
oli aseellisiayhteenottoja.Suomikinkiivi liinsi-
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Tampereelta
Sortavalaan

Tavoitteenaoli kerltii hyvin varustettu I 000
miehenjoukko. Uskottiin, ettii Karjalassatapahtuu heti kansannousuja sinne perustetaanoma
jonka rungoksi tulee suomavapaaehtoisarmeija,
lainen retkikunta. Suurempi sotajoukko ei olisi
tarpeen.
Esimiehiksinimettiin kokeneitajii?iklireitii, sotamiehiksiotettiin koululaisia,vastavalmistuneita
ylioppilaita tai muita 16 - 20-vuotiaita nuoria
poikia.Vapaaehtoisiakiytyi, koska isiinmaallinen
innostusoli nuorison keskuudessakorkealla ja
hiljattain perustetuissasuojeluskunnissaoli harj oiteltuaseenkiiyttciii.
Viipurissasilloin koulua keynyt Keskonentinen
piiiijohtaja Ilmo Nurmela kertoo muistelmissaan,
ettli piiiitdslZihteiiAunukseensyntyi 'Jonkinlaisen
joukkopsykoosinvaikutuksestaja ilman varsinaistaharkinta-aikaa".Komppanianpiinllikk<ioli
harjoituksissakysynyt, ketkii olisivat valmiit liihtemiiZinKarjalan sotaan heimoveljiii vapauttamaan.Sotaretkialkaisi parin viikon kuluttua.Lyhyen harkintatauon piiiitlrttyii halukkaiden piti
astuaaskeleteenpiiin.Jokainenotti tuon askeleen.
"Olisi ollut sietiimiitdnhiipeii 16-vuotiaallejAadii
jalansijoilleen." Kotona kerrottiin asiasta vasta
jiilkeenpiiin.

Tampereen pojat liihtiviit huhtikuun 11 piiiviinii
junalla retkikunnan kokoontumispaikaksi mliiiriittlyn Sortavalaan. Liiht<itunnelmista kertoo nimim.
Ako
Rintamamies-lehdessii 3311934:
"Aivan kuin suureen juhlaan valmistautuneina
kokoontuivat nuorukaiset asemalle, jonne jo ennemmin oli keriiiintynl,t viikeii runsaanpuoleisesti.... Asemalle keriiiintynyt ihmisjoukko kohotti
valtavan eliikci<in,johon vastasimme tutulla Karjalan marssilla."
Liihtci tapahtui ilman julkista kohua, mutta huhuja oli toki liikkeellii. Liihtcipiiiviinii oli eduskunnassa viilikysymys
itiirajan tapahtumista.
Piiiiministeri Ingman kuvasi vastauksessaan Aunuksen olojaja avun tarvetta: "Sielliikin vallitsee
mitli raain sorto, turvattomuus, niiliinhiitii ja kaikenlainen kurjuus." Eduskunta sii*yi yksinkertaiseen piiiviijiirjestykseen. Samana piiiviinii ilmoitettiin Tukholmasta:
"Suomen liihetystci on jyrkiisti peruuttanut huhut,
ettii Suomessavalmisteltaisiin sotatoimia Veniijiiii
vastaan."
Tamperelaisten llihdcistii ei lehdissii ollut uutista. Liihtci?i seuraavana aamuna oli Aamulehdessii
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sahk
ja yleisesikunnanselityksiii
vain sotaministericin
tapahtumista itdrajalla:
"Yleisesikunnantaholta ilmoitetaanjyrkiisti, ettei
ainoakaansuomalainen,yhtii viihiin siiiinndlliseen
armeijaankuin vapaajoukkoihinkuuluva,ole kulkenut yli rajan. Samalla ilmoitetaan, ettii huhut
bolshevikkijoukkojen keskittymisestii itiirajallemme ovat viiiiriit taikka joka tapauksessasuurestiliioitellut."
joukossaoli 18.1.1904syntynyteli
Liihtijciiden
juuri l5 vuottatiiyttiinyt TampereenLyseonoppipoika Yrjci' Onni Heikkilii,
las, rakennusmestarin
tiimiin kirjoittajan setii.Yrjii oli liittyny't suojeluskuntaanjo edellisenii syksynii l4-vuotiaana ja
saanutlokakuussaoman kiviiiirin. Tammikuussa
hiin osti vielii - omilla siiiistciilliiiin- kiisiaseen.
Harjoituksissahiin kiivi siiiinnrillisesti."Ei ole
pojalle pistoavattulaiskanunta yhteniikiiiinpyhiiaamunasiitii saakkakun se alkoi", kirjoitti Yrjdn
iiiti toisellepojalleenHelsinkiin.
alin ikiirajaoli 17
Lain mukaansuojeluskunnan
ja vanhempien
vuotta,mutta poikkeustapauksissa
suostumuksellavoitiin ottaa nuorempiakin.
Luultavasti poikkeustapauksiaoli paljon, Yrjd
heistii yhtenii. Vuoden 1918 lopussasuojeluskunnissaoli lahes 60 000 jiisentii,joista Hiimeen
lii5nissii9 000.

Yrjii kirjoitti Salmista19.4.iiidilleensinetdidyn
kirjeen: 'Liihetiin n?imii200 mk kotiin ette ne pysyisi tallessa.PistiikA?iniimii ja se 50 mk, joka
minultajai kotiin, jonnekin erikseensiksi kun tulen. Liihetiin lisiiii taaskun saan.Kyllii minii tiiiille
hyvin voin. Te luulettevarmasti ettataji-Salmi on
joku kyliin prutku korvessa.Mutta tiiiillii on eliiviitkuvatja siihkcivaloja puoteissakinon mitii tavaraahyviinsii.Hyvestija voikaa hyvin." J?ilkikirjoitus seuraavanapiiiviinii: "Meidiin pataljoona
taitaa liihteii tiiniiiin rajalle, mutta kirjoittakaa
sentiiiin."
Tiimii kirje oli viimeinen elonmerkkiYrj6sta.
Rahatovat vieliikin odottamassa
hiinenpaluutaan.

Sotatoimet, eteneminen ja katkera vetaytyminen

Taistelujen kulku oli Yrjdn komppanianosalta
lyhyestiseuraava:
Sunnuntaina20.4. siinyttiin rajalle Manssilan
kyliiiin, sieltii2l.4. yli rajan Rajakontuunja edelleen marssien 18 km Viteleen kirkonkyliiiin,
missii oli ensimmiiinentaistelu. 22.4. marssittiin
15 km Tuulokseen,23.4.18 km Alavoistenkyliiiin ja sielta edelleen 15 km Aunuksenkaupunkiin, joka vallattiin talo talolta taistellen.24.4.
edettiintaistellenl5 km:n pliiissiiolevaanMiigrin
kyliiiin ja edelleen40 km: piiiissii olevaanAleksander Svirskin luostariin. Sen ympiiristdssii
kiiytiin monta piiivii?ikovia taisteluja moninkertaista vihollista vastaan.Koko etenemisenajan
kiirkijoukkonaoli Eonsuunjohtama 3. komppania,Yrjo muidenmukana.
Yrjci katosimaanantaina
28.4. taistelussa
luostarin eteliipuolella.Pataljoonansotapiiiviikirja
kertootAltApiiiviiltii seuraavaa:
"Viime ycinii katsoi I pataljoonankomentaja
tilanteen AleksanderSvirskin Iuostarissasiksi
arveluttavaksi,ettii periiiintyi sielt?i.Tiinii aamuna
ja miehitti luostarin
rohkaisihiinjiilleen luontonsa
uudelleen.Muutamiatunteja leviittyiiiinon kapteeni Sihvonenjatkanut marssiaanluostarista
etelSiinpiiinja saavuttanuttienhaaransen eteliipuolella.Siinii kohtasihiintii siksi voimakasvastus, ettAtiiytyi pysiihtyii.
Klo 2.30 j.p.p. ilmoittaa kapteeni Sihvonen
poikien olevanniin viivyneitii,etta itkevet.Toinen
tykeistiion jo ammuttumelkein rikki ja toisella
onjiiljellii 30 shrapnellia.

Jdrjestdytyminen

Lauantaina12.4.Tampereenpojat saapuivatSorja
tavalaan,missiiheidiitmajoitettiinseminaariin
jiiekerimaarattiin1. pataljoonan(komentajana
(piihllikkcinii
kapteeniSihvonen)3. komppaniaan
jiiiik2iriluutnantti
Eonsuu).Senj iilkeentoimitettiin
jako, mistliYrjd kirjoittaaiiidilleen:
varusteiden
"Vaatteitasaimme oikein paljon, jos minii nyt
oikein
luettelenne: Lakin, takin ja pussihousut
hyviistiikankaasta,flanellisetja kudotutkalsonsinellin,vilkit, kudotunpaidan,hyviit saappaat,
pyyhin
tin paremmankuin te oletteniihneetkiiiin,
ja jos jonkin niikdistii
liinan,tumput,selkiirepun
josta saakahvia
tavaraa.Tiiiillii on sotilaskahvila,
ja voileipliii ilmatteeksivaikka kuinka paljon."
150 mk
Palkkaaluvattiin 300 mk kuukaudessa,
kahdestikuussa,mikii oli koulupojalleiso raha.
Seuraavat piiiviit kuluivat harjoitusten merkeissii,kunnes 16.4. liihdettiin reellii Laatokan
jiiiin yli rajanpintaanSalmiin.Jeeoli jo heikkoa,
ia matkakesti 19 tuntia.
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Sverskinluostarinluonaja ettii ruumis oli kiireelI isenperiiiintymisentakiaj 2iiinytkent?ille.Toisaalta samaanaikaantoukokuunlopulla tuli Sortavalasta virallisempi slihke: "Poikanne luultavasti
terveena,koska ei mainita kaatuneideneikii haavoittuneiden luettelossa. Karjalan retkikunta."
Kotiviiki ei tiennyt, mihin uskoa.Yhtii lailla ristiriitaisia tietoja tai arvelujatuli eri puolilta, mutta
varmatietojiii saamatta.
Yrjiin iiiti sairastui vakavastija kuoli vuoden
1923 alussa yhZi epiitietoisenapoikansa kohtalosta.Viisi piiiviiii ennenkuolemaansahiin saneli
testamenttiinsa:
"Jos poikani Yrjd Onni,joka on
kadonnutsotaretkelle,ei siiiinncillistenolojen palattua eniiii saavu kotipaikalleen eikii hiinestii
muutakaantietoavoida saada,niin jaettakoon...".
Yhtii tietiimiittrimiiksijei Yrjiin isii, joka kuoli
samanvuodenlopulla.
Eloonjiilineiden sisarustenhakemuksesta
Tampereen kaupungin raastuvanoikeus paifti
julistaaYrjciOnni Heikkiliinkuolleeksi
19.1.1925
ja mdiirdtd kuolinajaksi tammikuun 1 piiiviin
1923.Oikeudellaoli kiiytettivissliiin retkikunnan
komentajan 5 vuotta Aunuksen retken jiilkeen
kirjoittama todistus, jonka mukaan Yrj0 kuoli
Alexandro-Svirskinluostarin luona 28.4.1919.
Tiedossaei ole, mihin aineistoonkomentajantodistus pohjautui.Hiinhiin ei ollut silminniikijiinii,
eikii Yrj iiZimainittu kaatuneidenluettelossa.
Niiin pii2ittyi tarina tamperelaisestakoulupojasta, Aunuksen vapauttajasta,jolle kohtalo soi
vain lyhyen eliimiin.

Klo 7 j.p.p. ilmoitetaan,etta 250 punikkia on
Saarimiienkyl?issii,noin 400 Kuittisten kyliissiija
500-600 Syviirin pohjoispuolellajoukkoamme
joka on noin 150 miehenvahvuiseksi
vastassa,
supistunut. Periilintymisk2iskyannetaankin klo
7 . 3 0j . p . p . "
Pataljoonantavoitteenaoli edetii Slverille ja
valloittaa siellii ollut veniiliiisten tukikohta. SitA
varten piti saadaSuomen puolelta apuvoimia.
Toisin kuitenkinkiivi, apuvoimiaei saatuja Syviirin rantajiii valtaamatta.Alkoi masentavaperiiiintyminen,ensin Miigriin ja sieltii Aunukseen.
Parin viikon kuluttua neuvostojoukotvaltasivat
Aunuksen,ja suomalaisetvetiiytyiviit Tuulokseen,
mihin jiiiitiin yli kuukaudeksi.Kes?ikuunlopulla
vihollinen nousi maihin Viteleessii,ja viilttiiiikseen mottiin joutumisen suomalaisetjoutuivat
kiireestiliihtemiiiinTuuloksestakotiin piiin.
johtajaksioli 12.5.alkaenkomenRetkikunnan
nettu eversti (mycihemminjalkaviienkenraalija
puolustusvoimienkomentaja)Aarne Sihvo, ja
yleisesikuntaoli miiiiriinnyt keskittiimiiiinvoimat
Petroskoinvaltaamiseen,mutta sekiiiin ei onnistunut. Retkikunnanrippeet palasivatkotimaahan
heinlikuussa.Vain pohjoisemmatrajakunnatRepolaja Porajiirviolivat Suomenhallussaseuraavaanvuoteenasti.
Retkenepiionnistuminen
oli useidentekijciiden
summa. Sotajoukko koostui innokkaistaja urja vielii
hoollisista,mutta tiiysin kokemattomista
pojista.Varustusoli vajaa
osin keskenkasvuisista
ja huoltoyhteydet
heikot.Vastustajaaliarvioitiin.
Retkikuntaoli sotajoukoksiaivan liian pieni,
ei Karjalassaollut tietoakoskakansannoususta
kaan.Aunukselaisetolivat ystiiviillisi?i,mutta eiviit halukkaitataistelemaanketiiiin vastaan.Neuvosto-Veniijliei hajonnutkaanniinkuin otaksuttiin.

Liihteitii:
Itseniiisen
Suomenhistoria1, OsmoApunen1991

Mihinjoutui Yrjd ?
Aunuksenretken muistojulkaisu,A. Sihvo ym.
1930
Yrjcin tarina ei kuitenkaanpii2ittynyt.Yllii mainitsaakka hiimeltii oli tullut
tuun rahakirjeeseen
viesti liihesjoka piiivii. Kun senjiilkeen ei kuulunut mitaiin, kotiviiki tietysti huolestui. Oliko
poika kaatunut,haavoittunuttai mahdollisesti
ja2inytvangiksi? Asiaa kyseltiinviranomaisilta,
ilta ja jopa
sotaretkenosanottaj
suojeluskunnasta,
muttavarmaatietoaei mistiiiinsaatu.
ennustajilta,
Komppanianpaallikko vastasikirjeeseen,ettd
Yrjd oli kaatunut28.4. taistelussaAleksander

RetkeAkoskevaSota-arkistonaineisto
Aamulehtil9l8-19
Kirjoittajan omat arkistot
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Etl" OJ"lt

Olen joutr
laaja ja ji
kirjoittanr
Mutta pu
suuksissa
tua teksti
nen. Nyt I
asiaa kes
kera, tulir
kirjoittaa
heesta.

Viittaan yl
vd. J?irky
kohtalo on
voivat am
sukujensat
jotka ovat r
sa, kun mir
Nyt laajaan
neljiikymm
seurakunta
joka vielii
sukujuuria
Minun o
iiitini kerto
kertoi suku
ymmiirsins
seits2imiin
valokuva-a
on kiteytyn
tiihiin albun
neljekymm
henkil<itari
luettavana.
t?istiiaihees
niin jiirkytt
Silti olen I

