
- , 
, 

(! 

/ 



1 

-

1 
I 



\ 

Mannerheim 

, 

~ 

u 

, 
• 





j 

, 

/~·g;U':~a-/.' ~9??/' 
I k4/vS4CA;/ss:O.,L c...-
/ ~w/;ee.T 

MANNERHEJM 
SUOMEN VAPAUTTAJA 
JA VALTIONHOITAJA 

M1TA H AN ON SAN ON UT JA 
MITA H ANESTA SANOTTU 

TorMITT ANUT 

YRJO KOSKELAI NEN 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 

HELSI NGISSA 
KUSTANNUSOSAKEYHTIO OTAVA 

TVOVÄENUKKEEN KIRJAST O 

KIRJASTO 



l 
t 

l 

I • 

HELSINKI 1919. 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINO O.Y. 

-



t$lwripiirteinM yksimielisyys olkooll 
ttmnussanamme.~ 

&Suomi far vitsee kaikki poikal~sa! Ojen
lakaa selwltoksi toisillenne kätenne, ylitse 
1naakunta- ja kielirajojen, yksimieliseen 
työhiin isänmaan voimaksi ja onneksi/ii 

*Antakaamme voimalt ja lempe1Jden yh
tyä viisauteen 1'a kaukonäköisyyteen, ja 
pystylläkiiämme yhteiskunwrakennukseJlt1"ne 
sellaiseksi , eftä jokainen tässä maassa voisi 
siiliä viihtyä, .. Jlulla älkoon kukaan 
Suom,essa unohtako, I'Uä ?Mi(lån, isiemm.e 
tal;oin, täytyy rakentaessamm,e seisoa ,niekka 
toisessa kädessä alati valmiina puoZustuk
seen , , ,. 

tMeidäJt vahva pääliiksemnw on. et/emme 
koskaan eJlää anna johtaa tai pakoilua 
,itseä1lune valtiolliseen riipPlwaisuuleen 10s
takin loisesta valtakwtnasla.» 

.. Viipurin 1ltltw'il sortuvat ennen pääl
lemme kuin ioudwnmevihollisen valtaan," 

Kustaa Mannerheim. 
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Kustaa N\annerheimin puheet. 

1. 

Eri tilaisuuksissa on Suomen kansa kuullut vapaaherra 
Kustaa )lam,Iel'heimin, niin »valkoisena kenraalina., kuin 
Suomen valtionhoitajana, puheessa lausuvan julki ajatuk· 
siaan. Yleiseen tunnustettaneen että kenraali Manner-
heim ei ole ainoastaan suuri sotapäällikkö vaan myös 
san a n miehenä erituiin huomattava. Hänen puheensa 
sisältävät kokoonpuristetussa muodoss(j. ajatuksia, jotka 
tunkeutuvat kuulijan mieleen sillä voimalla, jolla jalo ja 
laajakatseinen persoonallisuus hallitsee ympäristöään, ja 
näillä ajatuksilla on usein miehekkään lennokas, vieläpä 
runollisesti vaikuttava muoto. Harvoin lienee sodissa 
annettu niin ylevähenkisiä ja leimuavia piiiväkäskyjii 
kuin ovat eräät valkoisen armeijan ylipäällikön Suomen 
vapaussodassa antamat. Tämä kaikki osoittM että meillä 
valtiomme edusta vimmalla paikalla tätä nykyä on mies, 
jonka luova kyky ulottuu myös puhtaasti henkiselle 
alalle. Kustaa Mannerheimin keskeisin elämänaate, pat-
riotismi, on tehnyt häiiestä isänmaallisen ja valtiollisen 
puhujan, joka osaa suoraan kuulijan sydämeen, ja mo-
Ilessa polvessa viljelty sivistys ja hienostus ilmaisekse 
siinä tahdikkuudessa ja sopusointui~muden tehossa, jolla 
hän sanansa muovailee. 

Nämä puheet ovat pidetyt eri kuulijakunnille ja eri 
osissa maata; monet niistä ovat laajemmalti' tunnetut 
vain sanomalehtiselostuksista.1) Sentähd en on allekirjoit-

') Kenraali J',lannerh eimin ylipäällikkönä pitämät puheet tava-
taan kenraali Ignatiuksen julkaisemassa kirjassa .Gustaf Manner-
heim.; sensijaan hnnen valtionhoitajana pitäminnn puheita ei ole 
koottuna juikaistu. . 

----_._-------------------------~ 
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lanut, keräämällä yhteen kaikki kenraali Mannerheimin 
varsinaiset puheet sekä suulliset ja kirjalliset kehoituk-
set (joitakin pienempiä, kirjoittamattomia ja muistiin-
merkitsemättömiä, ei ole ollut mahdollista tähän kokoel-
maan s..'lada), tahton ut helpottaa kokollaiskäsityksen muo· 
dostamista vapa3 herra Mannerheimistä puhujana, kan~ 

samme nostattajana sen hädässä ja illllostajana yleviin 
pä:imääriin. 

Tässä kokoelmassa esiintyy siis kenraali Mannerheimin 
persoonallisuus hänen oman sanansa kautta ja valossa . 
Mutta tullakseen oikein ymmärretyikei vaativat monet 
puheista selonteon siitä, missä oloissa ne ovat s)'utyneet, 
ja kun suurin osa on lausuttu Y3stauksena valtionhoita-
jalle ttimän viirnckeväisillä matkoilla eri osissa valtakun-
taarnme esitettyibin tervehdyksiin, on näyttänyt asian-
mukaiselta ottaa kokoelmaan huomattaximmat näistä 
va ltionhoitajaan kohdistetuista puheistakill. En luule 
että kirjasen arvo on vähentynyt sen kautta että se 
näin antaa yleiskuyan siitä , mitä edusta"at henkilöt 
kaikista kansankerroksista o"at vuosien 1918-19 tapall-
tumien aikana ja jälkeen ajatelleet ja lausuneet ju lki ken -
raali Mannerheimistä. Hetken ja. yaltiollisen tilanteen 
välittömänä ilmauksena näillä Mannerheim-puheilla on 
oma historia llinen todistusvoima.nsa ja arvonsa. 

II. 

Tutnstuessaan kenraali J.lannerheimin puheisiin , kehoi-
tuksiin ja päi\'äkäskyihin on lukija paneva merkille ett;1 
suuret, usein joskin eri äiin ilajeissa toistuvat johtoaiheet 
niissä ovat: kehoitus yksimielisyyteen, kehoitus ullrautu-
vaan t yöhön isänmaan hyväksi ja kansalaiskuntoon, 
kehoitus valppauteen kalliisti ostetun vapauden varjele-
miseksi, jalon ase veljeyden ylistys, länsimaisen oikeus-
kulttuurin ja valtioaatteen vakaumuksellinen julistami-
nen, usko elämän lääkitsevään ja uudistavaan voi-
maan. kunnioitus isien uskontoa kohtaan . Näin rohkeina 
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lyhennyksinä ottaen nämä aatteet voivat tuntua joko 
ir,sestään selviItä tai kuluneilta, mutta Mannerheimin 
julkilausumina ne eivät ole kumpaakaan. Ensiksikin on 
Suomen kansa, läpikäytyään vapauden tuli- ja verikas-
teen, toinen kuin se kansa, joka Venäjän keisarikotkan 
l'uojissa taikauskoisesti palvoen rauhan ja rahan jumalia, 
kokeili kaikenlaisilla opeilla, uskomatta enää oikein 
mihinkään. Suomen kansa on saapunut henkiseen mur-
rokseen, se janoo kestävää omaa elämänkatsomusta ja 
sentähden se näkee uudessa valossa vanhatkin totuudet. 
Toiseksi on kenraali Mannerheimin sanoissa se persoo· 
nallinen järkyttä\'ä :voima, jota täytyy pysähtyä kuule· 
maau. Kun mielivalta maassa on 'oHut jokaisen pyöye-
linä , tiedämme vihdoin mitä lainalaillell yapaus merkit· 
se.e, kun raakuus ja tunnottomuus on mennyt yli kaiken 
odotuksen, olemme vihdoin oppineet ymmärtä mään, mjkä 
jalostava voima uskonnossa on, joka silmälll'äpäys ajat· 
tel.cnlatta ulkonaisen kil'kon heikkouksia, niinkuin ))nyky· 
aikainen ihminen» ta,'allisesti tekee. J a mitä siihen isän-
maallisu uteen tulee, jota kenraali Mannerheim edustaa , 
niin on se jotain tykkänään toista kuin entinen juhlien 
tunnevaahto: tämä on tekojen ja todellisten otteiden 
patriotismia. Huolimatta gustavian isesta nimestä puhuu 
Mannerheimin kautta semmoinen suomalais·kansallinen 
paatos että se yht'aikaa riemastuttaa ja hämmästyttää. 
ÄäniJaji , jossa ylipäällikkö vapauss6dan aikana vetosi 
P ohjanmaan talonpoikiin oli suo m e a ja ymmälTettiin 
siksi; se kehoitus, jonka hä n kesken pala\' inta taistelua 
osoitti Vienan ,karjalaisille , näytti välähdyksellä hänen 
aito,Suomalaisen politiikkansa tarkoitusperät -ja suuret 
unelmat ja se yoima, jolla hän useissa t ilaisuuksissa on 
julistanut Suomen kansan päätöstä seistä tai kaatua 
vapaana, on sydäntä va'~allduttava. Suurt:mmoisessa 
piiiväkiiskyssii Viipurin suojeluskunnalle (29. IV. 19) hän 
sanoo että Suomen lippu nostettiin TO l'kel KllUntinpojan 
linnan huipulle &päivänä, jota vuosisatoja oli odotettu$. 
Mikä pyhä vala sisältyykiiän sanoihin: ~V{ipurin muurit 
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sortuvat enncn päällemme kuin joudumme vihollisen 
valtvan !)} 

Tåmän korkean kansallisen hengen tapaam· 
me jo kenraali Mannerheimin ensimmäisissä Sotilaallisissa 
kehoituksissa helmikuulta 1918. llaillitussa päiväkäskyssii 
kaikille karjalaisille sanotaan jo ennen taistelua: &Luot· 
taen urhoollisiin miehiimme ja uhl'autuviin llaisiimme 
luomme me nyt mahtavan, SUurell Suomen.. Viipurin 
\'alloituksen johdosta: .Otsa korkealla voi nyt suoma· 
lainen astella isäntänä omassa maassaan.~ Oikein lausui 
Viipurin muistojuhlilla pitämässään puheessa pankinjoh-
taja K. X Rantakari että Mannerheim oli ensimmäinen, 
joka suomalaiskansalliseen sotilaskuntool~ vetoamalla kokosi 
armeijan ja kannusti sen suuriin tckoihin. 

Yk s imi e li syy den tärkeys ja pikkumaisten riitojen 
syrjäyttämisen välttämättömyys on ajatus, joka usein 
toistut.1 puheissa. &Olkoon se veri, jonka olemme mak· 
saneet saavuttaaksemme itsenäisyyden, omiaan kohotta-
maan koko kansamme yli kaikkien pikkumaisuuksien, 
yli kaikkien sellaisten riitojen, jotka pirstoavat ja hei· 
kontavat sitä ja llouskoon isänmaallinen mieli kansassamme 
tämän kansallisen vapaussodan johdosta niin korkealle, 
että jokainen kilpailee siitä, miten maallensa enimmän 
vois i antaa», sanotaan Viipurin valloituksen johdosta 
annctu,ssa piiiväkäsk-yssä. Ja Vaasan juhlilla, missä kau-
pungin suojeluskunnan ruotsalaisen osan päätös ottaa 
juhlapäivänä ruotsi komennuskieleksi aiheutti selkkauk-
sen ja suomalaisten suojeluskunti.lin poisjäämiscn pataa-
dista, lausni valtionhoitaja, kuin tithän viitaten, päivä-
käskyssään : ~Suomi tarvitsee kaikki pOikansa I Ojentakaa. -
sen vuoksi toisillenne kätenne, ylitse maakunta- ja kieli-
rajojen, yksimieliseen työhön isänmaan voimaksi ja on-
neksi.l Puheessaan Mikkelissä valtionhoita.ja lausuu: 
uPienille mielipiteiden eroavaisuuksille ei 5<1.<1 antaa rat-
kaisu\Taltaa, kun on kysymykses5<'i i5<1.nmaall onnen raken· 
t<lminen. . .. ~uuripiirteinen yksimielisyys olkoon tunnus-
sanamme!» Tämän JlSuuripiirteisen yksimielisyydeM heriit-
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tiimisen on wtltionhoitaja Mannerhpim ilmeisesti kii sittä -
nyt yhdeksi yaltiollisen toimintansa johtoaatteeksL 

Korkean vclvoittavana kaikuu puheissa kehoitus isä 11-
maallis ee n ty ö b ö n j a kallsalli sku.nto o ll . 
tIlman sitä uhrautuyaisw mieltä , joka silloin (kapinan 
puhjetessa) , valtasi jokaisen valveutullcen kansalaisen, 
olisi vapausliikkeemme ollut t uomittu SOl'tllmaan väki-
va llan jalkoihin ja jiiämiiän k..'\ uniiksi unelmaksi. (puhe 
Iisalmessa), sentähden se .yhteenkuuluvaisuuden ja epii -
it3ckkään uhrautu.vaisuudell henki, joka sädekehänä ym-
päröi kansanllousuamme, älköön milloinkaan unhottukot 
(puhe Kajaanissa). Kaikkein meidän, niin .kaupunkien 
porvarien, maaseudun vapaiden talonpoikien, tehtaitten 
työläisten, nykyään isänmaata vailla oleyan köyhälistön, 
Iliinhyvin ylhäisen kuin alha isen, niinhyvill suorpea kuin 
ruotsia puhuvan täytyy t untea Olll istavallsa yhteinen isä n-
maa, jonka puolei>ta hä n on yalmis uhraamaan voimanS<1. 
luokkaetunsa ja elämänsii, jos niin tarvitU<1IU KehoitLls 
ei tarkoita ainoastaan sotilaa llista a lttiutta vaan nyt, 
toisten aikojen tult ua, ponnistelua kaikissa rauhan -töissä 
sodan haavojen parantamiseksi. Tämä mielenlaatu voi 
ilmet ä niinhyvin tieteenharjoittajissa , joille »ankara työ 
ja hiljaist en öiden valvonta ovat opettaneet eWi ,kieltäy -
mys ja raudanluja tahto raivaayat tien korkeampia pää-
määriä kohti* (puhe pl'omovendeille) kuin koulunuorisossa, 
jonka elämään se luo uuden korkean gäveleell. Kaunis 
on valtionhoita.jan kääntymys Suomen nuorison puoleen 
joka paikassa, mihin saapuu , ja vetoaminen sen kirk-
kaaseen Japsenmieleen. Siellä hän ainakin odot t<1a tapaa-
vansa soraäänettö~än rakkauden _yhteiseen ehjään , suu-
reen Suomeen.& Hänen opetuksensa ydin on : _Isänmaall-
rakkaus on j<1loin niistä tunteista , jotka liikkuvat illln i-
sen povessa~ (Iisalmen koululaisille). 

~lutta jo nuol'isolIe h{m ya rsinkin itä-Suomessa t eroit- . 
laa sot ilaalli se n v a lppaud e n tärkeyttä, jota kas· 
vattaa suojeluskunta-aate. Suojeluskunta ei valtionhoi-
tfljan silmissä ole ainoastaan \-oima npautemme ja riip-
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pumattomuutemme puolesta, jota kaikkien täytyy kun-
nioitta..1 , se on sen ohelfa ~kaikille koulu, jossa kielelli-
set ja ,'altiolliset vastakohdat väistyvät Isänmaan suur-
ten pyrkim ysten tieltä, koulu, joka voimakkaasti vaikut-
taa yhteisymmärryksen rakentamiseksi, mitä me niin 
välttämättä tarvitsemme.. Järjestys, täsmiillisyys, alis-
tumiskyky ovat ominaisuuksia, jotka itsenäisyyspäätöksen 
tehneen pienen kansan tä ytyy kokonaisuudessaan omak-
sua, mutta tärkeintä on se persoonallinen vastuunalai-
auna vapaudestamme, jonka suojelusaate kasvattaa. tLin-
noitukset , t}\kit ja vieras apu eivät auta, ellei joka mies 
itse tiedä että j u u r i häll seisoo maansa vartijana. t 
(Pkäsky 16. V. 18.) Sillä Suomen asema on semmoi-
nen että *meidän täytyy tulla toimeen omin neuvoin.8 

Samaa voimakasta pllolustustahtoa ovat omiaa.n yllä-
pitämään jo käydyt ja voitetllt taistelut ja niiden pysyvä 
muisto:. ja l 0 ase vei j e y 8. Niinkuin luonnollista ta-
paamme tässä eräät puheiden kalskahtavimmista, mie-
hekkäimmistä s.'i.velistä. Taistelun aikana ylipäällikkö roh-
kaisee, tulistuttaa sotilait.:'\all (buomao! varsinkin karja-
laisille, joukOill e annetut lennokkaat päiväkäskyt), taiste-
lun jälkeen hän kiittää heitä sydämeellkii.yvällä ritarilli-
suudella. Mutta samalla hän kaikissa tilaisuuksissa osoit-
taa kunniaa kaatuneille ja huolenpitoa haavoittuneita 
kohtaan. Koko arvovallallaan hän rauhan tultua vaatii 
kansalta ja sen edustajilta, ettei t50tilaiden uhri ole ollu t 
turha.» (Puhe hallituksen jäsenille 16. V. 18, ) 

.Niin kauan kuin Suomen nimeä historia3sa mainitaan , 
tullaan kertomaan, kuinka suomalainen rahvaanmies astu i 
metsien ja salomaiden syvyydestä pJl.rempiosa isten vel-
jiensä rinnalle taistellakseen oikeuden ja vapauden puo-
lesta.. .Ne siteet, jotka solmitt iin taistelukentällä tyk -
kien jyskeessä ja kuularuiskuj en tulessa, kun jokainen 
tarjosi enimmän, minkä antaa voi - henkensä, kun kuo-
levan toverin viimei nen sammuvu silmä ys puhui samaa 
vilpitön t:i. luott..1.musta oikeaan asiaamme, semmoiset siteet 
eivät koskaan katkea t~ (puhe rll otsa laiselle prikaatille 
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28. V. 18.) Erotessaan valkoisen armeijan ylipäällikkyy-
dest:i vapaussodan . kanuunanlaukausten vielä ehtinl1tttä 
hälvet-ii» valtaa kelll'aalin miehekäs ka ipauksen liikutus. 
&Te urhcat toverit, joiden miehuus ja kuolemanbalvek-
sIlmillen ovat aina herä ttäneet iha iluani .. " Kaiken olette 
uskaltaneet, kaiken olette uhranneet. Verisellä polulla, 
joka ulottuu Rovaniemestä Viipuriin ja Terijoelle asti. 
puhuva t äsken peitetyt sankarihaudat hilj aista ki eltiiän. 
.. Suomen vapaus Oll ostettu Teidän vCl'elJänne, se on 
Teidän hankkimanllc. ... llinä kiitiill Teitä jokaisesta 
jalosta ja kauniista muistosta urotöidemme ja voitto-
jemme päiviltä.... Olen vakuutettu siitä , ettette koS"-
kaan tule pettämään lippujemme valkoviirejä, joihin 
ritarillisuus, kuolonuhma, uskollisuus ja isänmaanrakkaus 
ovat kirjoitetllt.~ 

Näiden s..'lllojen lausujaa itseään kuyaa se että armei-
jan tunnussanoista r i t ari II i s uu S on ensimmäisenä. 

Kustaa llallnerheim on sotilas, mutta sotilas siinä mie-
lessä kuin pat riootti ja kulttuuri-ihminen sitä " oi olla. 
Hän('1\ pulieisS<l<'ln sotila ille ei ole mitään karua , kiihot-
t.avaa yllytystä tai vetoomista ihmisen alempiin vais-
toihuI. Hän ei pik~stä ta ist elun aatteellista, siveellisesti 
ojkeuttaval päiimääräli milloinkaan silmistään. 

Kun 'fampereen ta istelu on p,liit t ynyt , tSuurin ja veri-
sin , mitii. koskaan on Suomessa taisteltu ," esitWii hän 
piiiväkäskyssiiän kamppailun suuren, syvällisen merki-
tyksen. .Tämii voitto ei merkitse ain oastaan Suomen 
vapautta ja itsenäisyyttä , tämä voitto on myös koko 
maaihMn kulttuurivoit to. . Ja Viipurin va lloituksen jJ l-
keisessii. juhlassa hän näkee tämän tapauksen loistavana 
päätekolltuna Suomen itsenäisyys- ja laHlisuustaistclulle. 
&Omisttl.n aja t ukseni ja tunteeni Ui nä suurena päivänä 
kaikille lainkuuliaisille ja taipumatto mille . .. ~ 

Lainkuuliaisu utecn sisällyWiä hän myös sen 0 i k e u s-
ja ~ h e i s ku nt akä s i ty k se n, jonka puolesta sota 
käytiin. TäsSä. kohden on kenraali .l\lannerheimin ajatus-
tavalle eriWHn va laiseva puhe, jonka hän piti 'rampe· 
reen valJoituksen vuosipäivanii. 
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Vapaussota oli ollut taistelua kahden maailmankatsomuk-
sen välillä. $'l'oisella puolella liike, joka yrittää ainoastaan 
tietopuolisen ajattelun avulla luoda uut~a yhteiskunt.aa, 
joka sanoissa takaa tasa-arvoisuuden, mutta käytännösSä 
muodostuu luokkahirmuvallaksi, millä yaan pimeimmiissä 
keskiajassa on vertaistaan. Hyväksyttäviä ja osaksi jalo-
jakin vaikuttimia käytetään, inhimillisiä heikkouksia pal-
velemalla, alhaisten prrteiden herättämiseell. Historiallisen 
l<ehityksen loukkaamattomat lait s)'rjäytetään ja tilall e 
asetetaan oppeja, joita ei missiiän maassa eikä minään 
aikana ole voitu elävässä elämässä toteuttaa. Sii11ä se 
bo 1 s h c v i s m i, jota YRstaan valkoinen Suomi taistelussa 
asetti oman jyrkästi erilaisen maailmankatsomuksensa. 

»Tätä taustaa vastaal} kohoaa Suomen kansannousu 
yksimielisenii, mahtavana ja luottamusta herättävänii. 
Se kehoitti kansalaisia puolustamaan yhteiskuntamuotoja, 
joita lukemattomat polvet ennen meitä olivat luoneet . 
sovitettuina meidän historia1li<;een kehitykseemme, vuosi-
satojen halki säHrtettyiuä suurimmilla uhreilla, jOit.:'t 
hoimo 'voi kansallisen crikoisuutensa hyväksi kantaa. 
Ja lopuksi koski taistelu kansan kalleinta omaisuutta, 
sen valtiollista itseniiisyyttä, meidän ja esi-isiemme 
ylpeintä ajatusta ja rakkainta unelmaa.» 

Käydessään Viipurin hovioikeudessa valtionhoitaja te-
roittaa että »uudelleen täytyy herättää menneiden pol-
Yien kunnioitus lain pyhyyttä kohtaan ja Suomen kun-
S:lssa luoda tunne lain turvasta, joka aina on ollut sen 
voima». 

Mutta samalla on puhuja täysin selvillä siitä, että 
uudistetun kallsalaismielen luomiseen tarvitaan muuta-
kin kuin lain ankaruutta. Ylevämielinen ja ajatuksista 
rikas Vaasan muistojuhlilla pidetty puhe sisältäii seuraa-
van kohdan: 
~Me voitimme verisessä kamppailussamme lain ja oikeu-

den puolesta. :Me olemme näyttäneet voimamme, me 
olemme näyttäneet lempeyttä. 

Antakaamme nyt voiman ja lempeyden yhtyä viisau-
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teen ja kaukolläköisyyteen, ja pystyttäkäämme yhteis-
kuntarakennuksemme sellaiseksi, että jokainen tässä 
maassa voisi siina viihtyä. 

Mutta älköön kukaan Suomessa unohtako, että mei-
dän , isiemme tavo in , täytyy rakentaessamme seisoa miekka 
toisessa kädessä, alati valmiina puolustukseen mahdolli-
sia ulkoisia tai sisäisiä vihollisia vastaan.)) 

Tämä sävel paisuu sittemmin johtavaksi kaikissa val-
tionhoitajan puheissa. Tampereella, missä sodan hävityk-, 
set olivat suurimmat, lausui hän: .samaten kun olen 
vakuutettu että Suomen suurin tehdaskaupunki pian 
hkeruudella, yritteliäisyydellä ja tarmolla lähimmässä 

tulevaisuudessa korjaa sodan vauriot, samaten toivon 
että Suomen kansakin suurilla sisäisillä uudistuksilla pa-
rantaa veljessodan haavat ja että pian se a ikaa koittaa, 
jolloin jokainen työtä tekevä kansalainen saavuttaa sel1ai~ 
sen toimeentulon, että hän todella tun.tee itsensä vapaaksi 
kansalaiseksi vapaassa maassa.t 

Rakentava, sisäinen uudistustyö tulee hänelle läbim· 
pien aikojen tunnussa.naksi, samalla kun puolustustahtoa 
kansassa kaikin keinoin o'n hänen mielestään pidettävä 
yllä. Puheet 1918 valtiopäivien lopettajaisissa ja 1919 alka~ 
jaisissa antn.vat yleiskuvan valtionhoitajan lähimmästä ulko· 
ja sisäpoliittisest..'\ ohjelmasta. Edelliseen kuuluu sen 8UO· 
malaiskansaUisen heimoavun jatkaminen, josta. kenraali 
Mannerheim jo sodan aikana oli antanut todistuksia. Tässä· 
kin on taustalla yleisinhimillinen puoli. »Ojentakaamme, 
missä se on mahdollista, auttava kätemme kärsiville 
kansoille. Jos tämän teemme, olen vakuutettu siitä, että 
olemme kaikiksi ajoiksi turvanneet itsellemme kunnioite -
tun paikan maailman vapaitten kansojen joukossa. (Vaasan 
juhlilla). Sisäpoliittisesti luettelee valtionhoitaja valtio~ 

päiväpuheissaall erinäisiä tärkeitä uudistuksia. Hän sanoo: 
tYhteistyö (puolueiden kesken) edellyttää sitä, että re· 
heJ1isesti pyriWäll sovittamaan ristiriitaisia etu uksia kuin 
myöskin että isänmaan onni asetet\l.an ryhmä- ja luokka-
harrastusten yläpuolelle. Tätä silmälläpitäen täytyy tie-
Mannerheim , 
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toisuuden velvollisuudestamme yhteiskunnan kovempi-
osaisia kohtaan yhä edelleenkin ohjata lainsäädäntötyö-
tu mme.» HämcenlinnasB.:'l., missä myös valtuuston sosia-
listiset jäsenet oli vat valtionhoitajaa vastaanottamasssa, 
lausui hän tiistä julki erikoisen ilonsa. 

Kauniiss<'l muodoss..'l. puhkee tämä 1 u 0 t t a m u s e I ä-
män omaan lääkit se vä än voimaan esiin Porin 
muistojublilla annetu8s..'l. päiväkaskyssä. .Suomen kevätau-
ringon lämmössä beräävä, karu luonto kehoittaa teitä 
uudeneen rakentamaan rauniot, parantamaan haavat, -
rauhaan ja sovintoon. Rakentakaammc, kyntäkäämme, 
kylväkäämme, mutta käsi miekan kahvassa, niin kauan 
kun meitä uhkaavat ne, jotka tahtovat polkea lakiamme, 
oikeuttammc, kulttuuriamme ja vapauttamme.t · 

Keskellä elämän melskeitä ja taisteluja näkee kenraali 
Mannerheim u s k 0 n n 0 s s a voiman, joka viljelee ja 

,kehittää ihmisen jalornpia J..]'kyjä. Sentältden on kan-
sankirkkomm e hänelle rakas, hän osoittaa sille kunnioi-
tustaan ja odottaa siltä tehokasta apua uuden Suomen 
elämä nkatsomuksen rakentamisessa. 

Erikoisesti mainittava on puhujan lämmin suhtautuminen 
Karjalaan ja sen väestön pyrkimyksiin. Hän ei a inoas-
taan yhä uudestaan teroita Karjalan suuriarvoista var-
tiovelvollisuutta itää vastaan , hän ylistää lennokkaasti 
Karjalan sotilaita ja Jlänen silmissään tämii maakunta 
on sekä la illisuusta istelun pääpaikkoja että kansalliseepok-
semme Kalevalan maa. 

III. 

Ei ole vielä aika yrittää arvioida Kustaa.. .llanner-
ll eimin työn koko kantavuutta ja hänen merkitystään 
Suomen historiassa. Loistavat ovat hänen palveluksensa 
isiinmaall e olleet , miltei tarumaisia myös biinen elämänsä 
kOhtalonkäänteet. 

Hänen puheistaa n yksi muita täyteläisemmin ja ko-
meammin julkilausuu tämän työn todellisen merkityksen. 
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Se on puhe hallituksen jäsenille valkoisen armeijan 
marss iessa päiikaupunkiin 16. V. 18. 

Oikeutettua itsetuntoa, jota aniharvojen ihmisten on 
sallittu tuntea, henkivät nämä sanat: 

~Suomen nuoren voittoisan armeijan etunenässä seison 
minä tänään tääl1ä ' ja tervehdin sen nimessä hallitusta, 
joka 011 8<1.3nut kokea niin vaihtelevia kohtaloita, juuri 
t~äUä samassa linnass<'\, jossa tasan neljä kuukautta sit-
ten suomalaiset upseerit saivat miläräykscll ottaa joh-
taakseen armeijan, jota ei ollut olemassa, vaan joka oli 
luotava . . .» 

tMeidän on suotu murskata vahva vihollinen sekä hal-
litukselle ja kansalle luoda se valta ja voima, joka tar-
vitaan isänmaan tulevaisuuden uudestirakentamiseksi.t 

$ ..• Hallitukselle, jonka on täytynyt avuttomana nähdä 
Suomen kansalaisia murhattavan, kunnes siltä vihdoin 
riistettiin viimeinenkin vallan varjo ja sen jäsenten oli 
paettava tai piileskeltävä ... 

Sen ytimekkäämmin ja samalla historiallisen totuudeI! 
mukaisemmin ei kukaan voi kuvatn valkoisen armeijan 
ja sen valkoisen kenraalin työtäl 

Epätoivon kuilusta ne nostivat neljässä kuukaudessa 
kansamme ja maamme vapauden kultaiselle kukkulalle. 
Ylpeämpiinä ei yhdelläkään sotaplltilliköllä ole ollut ai-
hetta seistä hallituksen8<'l edessä. 

Mutta koko sen ihailun ja kiitollisuu(len, jolla. koko-
nainen kansa häntä terveht ii, hän kääntää takaisin tä-
hän kansaan, sot ilaihinsa, nimettömiin auttajiinsa, tais-
teluto\'ereihinsa. Koko sen arvovallan, jonka hän työl-
lään on kotona ja Euroopassa saavuttanu t, hän käyttää 
opettaakseen tälle kans .... l. lIe is.'i.nmaanrakkautta, yksimieli· 
syyi tä, Jannistumatonta Yapausmieltä. 

Tajuaako Suomen kansa, mikä johtaja sillä historiansa 
myrskyh;ellä aikana on miehessä, joka julistaa koko maail~ 
malJe: 

tMeidiin vakaa pää tökse mm e on, ettemme kos-
k aan enää anna johtaa tai pakottaa itseämme val-

• 
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tioUisecn riippuvaisuuteen jostakin toisesta valta kun· 
nasta.' 

.Viipurin muurit sortuvat ennen päällemme kuin jou-
dumme vihollisen valtaan. ' 

.Aseita vastaan seisovat lujina taajat rivimme. petosta. 
vastaan kUllniamme ja uskollisuutemme 1. 

Mies, jonka sanaan on voitu luottaa! 

YRJ(J KOSKELAINEN . 



l • 

J. 

Valkoisen armeijan 
ylipäällikkönä. . 



• 
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M aa ja sen nuori, äsken maailmalle julistettu va~ 
pans näytti perikatoon tuomitulta . 

Kurjasti petetyt ja eksytetyt, silmittömiin te-
koihin yllytetyt joukot olivat nousseet kapinaan kansan-
eduskuntaa ja laillista hallitusta vastaan. Maa oli täynnä 
kuritonta vierasta sotaväkeä, joka oli liitossa kapinallis-
ten kanssa. Pitkällinen anarkia oli hämmentänyt yksin-
kertaisten ihmisten käsitteet ja horjuttanut monen uskon . 
Tahtoa maan nostamiseen, alttiutta, uhrautuvaista mieltä. 
ei kansalta puuttunut, mutta välikappaleita ei ollut ja 
ennen kaikkea ei johtajaa, joka olisi korottanut äänensä 
kaikkien kuuluviin. J 

Kapinalliset tyhtyivät avoimeen ~oirointaan tammikuun 
27 p:nä 1918. Vielä samana päivänä julkaisivat maan 
lailliselle hallitusvallalle uskollisten puolueiden eduskunta· 
ryhmät julistuksen, jossa oli seuraavat l'ohkaise'\'"at, te· 
l'äkseltä kajahtavat sanat: 

&Sen hallituksen ympärillä, jonka Eduskunta on asetta· 
nut maata lailla ja oikeudella hallits~maan, lujina sei· 
sonune. Isänmaan vapaus on nyt vaarassa. Suomi kut· 
suu kaikki kansalaiset . hellittämättömään taisteluun 

, 
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maamme itsenäisyyden ja kaikkien, köyhän niinkuin rik-
kaankin, oikeuksien puolustamiseksi niitä vastaan, joiden 
tie kulkee yli vapauden haudan, kohti sortoa ja häpeää.~· 

Vihdoinkin selvä, vapauttava sana! 
Se oli taistelnunkutsu. Mutta johtaja, mies, joka ko-

koisi ja järjestäisi joukot, missä hän oli? 
Seuraavana päivänä, tammikuun 28:na, levisi yli maan 

julistus, jonka alla oli lail1isen hallituksen Helsingissä 
olevien jäsenten- P. E. Svinhufvudin , Arthur Castrenin, 
Kyösti Kallion, Jalmari Castrenin ja O. V. Louhivuoren 
nimet. 

Julistus kuului: 
»:Muutamien vallanhimoisten henkilöiden yllyttämänii 

on osa ' Suomen kansalaisia noussut, vieraisiin pistimiin 
ja voimiin nojaten, kapinaan Suomen Eduskuntaa ja sen 
asettamaa laillista Hallitusta vastaan, ehkäisten väki vaI· 
laJIa niiden toiminnan ja saattaen isänmaan äsken saa· 
vutetun vapauden vaaranaJaiseksi. Maan Hallitus on näh-
nyt olevansa pakoitettu ryhtymään kaikin käytettävissä 
olevin keinoin tekemään lopun tästä kavalluksesta. Siinä 
tarkoituksessa ovat ne järjestyskunnat, jotka Eduskunnan 
antamilla valtuuksilla on perustettu järjestystä maassa 
ylläpitämään, alistettu yhteisen johdon alaiseksi ja on 
Ken r a a li M an n e r h ei m nimitetty niiden ylipäälli-
köksi. Hallitus käskee maan lainkuuliaista väestöä avus-
tamaan Kenraali Mannerheimia ja hänen joukkojaan kai-
kella sillä, minkä hän katsoo tehtävänsä menestyksellistä 
suorittamista varten tarpeelliseksi. 

Ne harhaanjohdetut kansalaiset, jotka asevoimin ovat 
nousseet laillista yhteiskuntajärjestystä tuhoamaan, luo-
pukoot viipymättä tästä yrityksestä ja viekööt aseensa 
maaJl Hallitukselle uskollisille joukoille. Elleivät he' te-
konsa rikollisuutta huomaa ' ja sen johdosta alistu, niin 
rnuistakoot, että heidän yrityksensä on joka tapauksessa 
tuomittu epäonnistumaan. Hallituksen joukot ovat jo 
vallanneet suuren osan maata ja lähenevät etelässä ja 
lounaassa olevia kaupunkeja. Mitkään vastukset eivät 

, 
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tule niitä pidättämään niiden taistelussa isänmaan va· 
paud en puolesta maan pettureita. vastaan .• 

Ensi kerran kuuli Suomen kansa nyt kenraali Manner-
heimin nimen. Kuka hän oli? Mistä oli hän ilmestynyt 
juuri tämän hirveirnmän hädän hetkellä? Mistä sai tämä 
tuntematon mies uskon ja itseluottamuksen niin suureen, 
niin uljaaseen tehtävään? 

~)lannerheim . leusi huulilta JlUulilJe, Mannerheim sai 
niinä päivinä ikuisen sijan Suomen kansan sydtimissä. 
Kukaan ei ollut häntä nähnyt, mutta hänestä tuli yht'-
äkkiä yhdistävä side kaikkien niiden väli1le, jotka tun-
nustivat .valkoista uskoa., hänestä tuli sotahuuto ja 
toimintaan velvoittavan isänmaallisuuden eduskuva. Pet-
tureille ja kapinallisille oli hänen nimensä kauhistus. 

Meillä oli usko ja meillä oli johtaja, joka kykeni loih~ 

timaan esi in välikappaleet. Taistelu oli jo ratkaistu. 





Puheita ja kehoituksia sotilaille ja Suomen 
kansalle. 

Jääkäreille. 
HelmikuWl 26:8 1918 oli unohtumaton päivä valkoisen 

Suomen soa.anaikaisessa pääkaupungissa, Vaasassa. Sil· 
loin Suomen Saksassa tehtäväänstl valmistuneet jääkärit 
saapuivat kotimaahan asettuaksocn opettaj ina ja päällys-
tönä valkoisen armeijan etunenääll. Vaasan torilla pide-
tyssä tulokatsclmuksessa lausui kenraali nämä odotetut ja 
arvokkaat auttajansa tervetulleiksi se uraavin sanoi n: 

_Minä tervehdin Teitä, jääkärit, tervetulleiksi isän-
maahan. Aikana, jolloin isänma&ll kobtalo näytti mitä 
synkimmältä, uskoitte Te, nuoret, sen tulevaisuuteen. 
Te ubrasitte kotiun e, ollncnne - kaikki , voidaksenne 
rakentaa onnettomalle maallemme suuren ja onnellisen 
tulevaisuuden. Ja Teidän johtotähtenne ei ole johtanut 
Teitä harhllan. ISänmaa tervehtii Teissa parhaimpia 
poikiansa. Suomen nuori nouseva armeija näkee Teissä 
sen tulevat johtajat ja opettajat. Nyt Teitä odottaa 
suuri, mutta kunniakas työ: Teidän on luotava täällä 
armeija, joka voi vapauttaa Suomen ja tehdä suomalai-
sista suuren, mahtavan kansan. Olkaat tervetulleet jouk-
koomme. Eläkööt jääkäritl. 

Kaikill e Suomen ja Vienan karjalaisille. 

Päiväkäsky, annettu 23. II. 1918. 
Kenraali Ignatiuksen mukaan annettiin tämä päiväkäsky 

sen johdosta että kenraa li :lIannerheim oli nähnyt eräitä 
sosialistisia sauomalehtiä, jo tka sisälsivät kirjoituksiaVenä-
jän ja Suomen bolshevikkihallitusten välisestä s~uk-
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sesta, missii. Suomelle luvattiin koko Vienan Karjala ehdolla 
että Suomi luovuttaisi Illon patterit VenäjiiJle. Kun pu-
nainen hallitus käytti tätä sopimusta kiihotuskeiIlona val-
koista anneijaa vastaan , vastasi kenraali Mannerheim tähän 
seuraavana vetoomuksclla: 

&Saapuessani Karjalan rintamalle t el'vebd in ul'hoollisia 
karjalaisia, jotka niin rniehuuUisesti ovat k1istelleet Le-
ninin roistoja ja heidän kurjin kätyreitiiän vastaan, mie-
hiä vastaan, jotka Kainin merkki otsalla hyökkäävät 
omien veljiensä kimppuun. Lenin in hallitus, joka toi-
sena kädellä lupasi Suomelle itsenä isyyden, on toisella 
kädellä lähettå11yt sotaväkensä ja huligaaninsa valloitta-
maan, niinkuin hän itse on ilmottanut, Suomen takai-
sin ja kukistamaan meikäläisen punakaartin avulla Suo-
men nuoren vapauden vereen. Yhtä petollisesti ja ka-
tajasti hän koettaa nyt, kun tuntee voimamme kasva-
van, ostaa kansaamme ja hi eroo sen takia kauppaa Suo-
men kapinoitsijain kanssa, luvaten heill e Vienan Karja-
J'an , jota hänen pUJla inen armeijansa hävittää ja ryöstää. 
Me tunn emme hänen lupauksiensa arvon ja olemme kyl · 
Iin vahvat vapauttamme ylläpitämään ja puolustamaan 
veljiämme Vienan Karjalassa. Meidän ei tarvitse ottaa 
armolahjana sitä maata, joka jo verell siteillä kuuluu 
meille, ja m inä van non sen suomalaisen talonpoikaisar-
meijan nimessä, jonka ylipäiillikkönä minulla on kunnia 
olla, etten pane miekkaani tuppeen, ennenkuin laillinen 
järjestys vallitsee maass.'l., ennenkuin kaikki linnoitnkset 
ovat meid iin käsissiimme, ennenku ln , ' iimeinen Leninin 
soturi ja huligaani on karkotettu niin hyvin Suomesta 
kuin Vienan Karjalastakin. Luottaen oikeaan jaloon 
asiaamme, luottaen urhoollisiin miehiimme ja uhrautuviin 
naisiimme luomme me nyt mahtavan, suuren Suomen. 

Mannerheim.» 

Eteenpäin! 
Järjestelmälli sten valmistusten jälkeen, jotka punaisen 

Suomen alueella kärsivistä kansalaisistamme saattoivat 



29 

tuntua toivottoman pitkällisiltä, mutta jotka olivat välttä-
mättömät, jos mieli välttää kammottavaa taka-iskua val-
koisten asialle, kenraali !'l;lanncrheim maaliskuun 16 p:nä 
anto i merkin yleiseen hyökkäykseen Satakunnan ja Hämeen 
rintamil1a. Tämä tapahtui seuraavan lyhyen, sähköttävän 
päiväkäskyn muodossa , jonka julkilukeminen muodosti 
unohtumattoman hetken kaikille mukanaolleille: 

.Hctki on tullut, jota koko kansa odottaa! Nälkäiset 
ja kidutetut veljemme ja sisaremme etelä-Suomessa kiin-
nittävät viimeisen toivonsa Teihin. Murhattujen kansa-
laisten ryöstetyt ruumiit ja poltetut rauniot huutavat 
taivaaseen asti kostoa maan pcttureille. b-furtakaa kaikki 
esteet! Eteen päin valkoisen Suomen valkoinen armeija! 

• Mannerheim .• 

Kaksi viikkoa myöhemmin oli työ edistynyt niin pitkälle 
että ylipäällikkö Satakunnan, .Hämeen, Savon ja Karjalan 
joukoille julkai~i seuraavan kiitoksen (31. IU.): 

tSotilaat, veljet! Teidän voittoisain aseittenne johdosta, . 
joiden avulla Te verisissä taisteluissa olette vapautta· 
neet jo suurimman osan maatamme ja murtaneet maan 
vihollisen rintamat, on minulla mieluisa velvollisuus kiit-
tlä i'eitä tänä pääsiäispyhänä, jota maamme viettää 
synkässä, omia eksyneitä ja rikollisia kansalaisia vastaan 
käytävässä sodassa. Te olette pelastaneet Suomelle sen 
nuoren itsenäisyyden, sen vapauden, sen kansan kirkot, 
joita punaiset ovat häväisseet mitä törkeimmillä rikok-
silla. Eläköön nuori, uljas armeijamme! 

Mannerheim.' 

Niille, jotka makasivat haavoissaan sotilassairaaloissa, 
julistutti kenraali "samaan aikaan: 

.Tänä pääsiäispyhänä, jonka Suomen kansa viettää 
synkässä, hirvittävässä sodassa, taistellen oman maan eksy-
ne itä ja rikollisia kansalaisia vastaan, katson mieluisaksi 
velvollisuudekseni kiittää Teitä kaikkia uljaita sotilaita, 
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jotka olettO haavoittuncet taistelussa isiinmaan itsenäisyy-
den, kansalaisvapauden ja kansankirkon puolesta. Teidän 
aseittennc avu lla saa maamme sen vapauden, joka sen si-
sälliselle ja ulkonaiselle kehitykselle on Ullpcen. Teidän yc-
rcllän:i:te saamme Ollllcttomalle kansallemme sisäisen, pysy-
väisen rnulJan. Mannerheim.» 

K a r j ala n r i n ta m a n j 0 U koi II c. 

Päiväkiisky, annettu 6. IV. 1918. 
Kenraali Mannerheim saapui esikuntineen huhtikuun 6 

p:nä Antrean asemalle. Asemalla vastaanotti hänet Kar-
jalan joukkojen v. t. Päällikkö, everstiluutnantti Sihvo. 
Tervehdittyään joukkoja luki Mannerheim suomeksi seu-
raavan päiväkäskyn Karjalan joukoille: 

.Karjalan urheat joukot! 
Viisymättömftllii tarmolla ja suurella suomalaisella sit-

keydellä olette jo kolmatta kuukautta puolustaneet kau-
hista Karjalaa ylivoimaista vibollista vastaan, mutta 
Teidän rintojanne vastaan ovat turhiksi käyneet yhdis-
tyneitten ryssien ja maanpetturien hyökkäykset, Taas 
olette liittäneet laakeriinne uuden loistavan voitonlehvän, 
Verivihollinen on lyöty ja vangittu Raudussa, ja kaksi-
toista tykkiä ja tuhansia vankeja on tulos reippaasti 
ja suurella kyvyllä suol'itetuista liikkeistänne sekä pon-
tevuudella ja pelkäiimättömyydellä suoritetusta hyök-
käyksestä, Minä kiitän Teidän UI'heita piiälJikköjänne, 
minä kiitän urheata Karjalan armeijaa, joka ikuisiksi 
ajoiksi kirjoittaa nimensä Suomen sotahistoriaan. 

Mannerheim.,. 

Tampereen valloituksen jo.hdosta. 
Päiväkäsky Satakunnan ja Hämeen joukoille , annettu 

7. IV. 18 . 

• Minä kiitän 'f eitii isänmaan, Suomen hallituksen ' ja 
omasta puolestani siitii. yerra\tomasta urhoolJisuudesta ja 
kestävyydestii, jota olette osottaneet kaikissa taistelui8~a 
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näinä kolmena viime viikkona ja jonka suurena ja loista-
vana loppun äytöksenå on ollut Tampereen valloitus. Tämä 
taistelu on suurin ja verisin, mikä koskaan on taisteltu Suo-
messa, tämä voitto on myöskin loistavin , mink<1 suomalaiset 
joukot ovat saavuttaneet. Tämä voitto ei merkitse ainoas-
taan Suomen vapautta ja itsenäisyytt ä, tämä voitto on myös 
koko maailman kulttuuri voitto Venäjän bolsllOvikeistli ja 
heidän maailmaamullistavista ja sivistystäbäviUävistä opeis-
taan. Scntäbden olen varma. että Tampereen voitonsano-
ma otetaan vastaan ilolla ei ainoastaan koko Suomessa, 
vaan myös koko 8ivistynecs~ä maailmassa ja että Tampereen 
voitto on voitto, joka tuottaa maineen seppeleen nuorelle 
urhoolliselle armeijallemme. Paljon verta on maksanut 
SUOmel) vapautussota, paljon toivorikkaita nuorukaisia, 
pal jon jo kypsynoitä miehiä ja perheen turvia On kuolon 
kaipa niit.tänyt joukoistamme, paljon verta on vieläkin vuo-
datettava onnenkuin Suomi on puhdistunut , ennenkuin 
Suomi on valkoinen, mutta miktiän kansa ei saa vapauttaan 
lahjaksi, sillä vapaus on ost ettava verellä, jotta sillä olisi 
arvoa. 

Suomen nuori, urhokas armeija! Minä tervehdän Teitä 
tänään ja onnittelen sydänverellänne ostetun voiton joh-
dosta.' 

S a k s a i a i se n av u n saa p u e s S a. 

Päiväkäsky, annettu Tampcrcel1a 8. IV. 1918. 

»Suomen hallituksen pyynnöstä on joukko-osasto Sak-
san voittoisasta ja mahtavasta armeijasta noussut mai-
hin Hangossa auttamaan meitä karkottamaan maastamme 
bolshevikit ja heidän murbaajakoplansa . Olon vakuu-
tettu, että se aseveljeys , joka vastaisissa taisteluissamme 
solmitaan verellii, on li säävä sitä ystävyyttä ja luotta-
musta , jOlla Suomen kansa aina on katsonut Saksan suu-
reen keisariin ja mahtavaan kansaan. Minä toivon, että 
Suomen nuori armeija, taistellcssaan rinnatusten Saksan 
maineltikkaiden joukkojen kanssa, t ulee sen rautaisen 
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sQtilaskurin, sen suuren järjestyksen. sen mahtavan veI-
voUisuudentunnon läpitunkemaksi , jotka ovat luoneet Sak-
san armeijan suuruuden ja vieneet sen voitosta voittoon. 
Tervehtien Saksan urhakkaita sotureita tervetulleiksi Suo-
meen, toivon, että jokainen mies Suomen armeijassa käy-
töksellään osottaa, että hän ymmärtää sen uhrin suuruuden, 
jonka Saksan jalo kansa kantaa maallemme aikana, jolloin 
joka mies tarvitaan sen oman maan sodassa. 

Mannerhei1l1 .• 

Vii p' u r i n v a II 0 i t u k 8 e n j 0 h dos t a. 
Tämän merkkitapauksen johdosta lausui kenraali Man-

nerheim Suomen senaatille lähettämässään voitonsanornas-
saan seuraavaa: 

.Suomen Senaatille voin tänään ilolla i1mottaa , että 
maamme nuori sotajoukko on liittänyt uuden suuren voi-
ton edellisiin saavutuksiinsa. Vahvasti linnoitettu ' Viipuri 
on vallattu rynnäköllä. Täten on tämä tärkeä linnoitus 
yhdistetty vapaaseen Suomeen, jonka vahvana tukena ja 
vahtina se tulevaisuudessa tulee olemaan. Koska Viipurin 
valloittamisen kautta Suomen itsenäisyys on turvattu, 
tahdon tehdä itseni niiden tunteitten tulkiksi, jotka elä· 
hyttävät armeijaa ehdottaessani Suomen hallitukselle, että 
tänä suurena juhlapäivänä kunnioitettaisiin ei ainoastaan 
niitä, jotka taiste lutantereella panevat elämänsä ja verensä 
isänmaan edestä alttiiksi , vaan myös sitä epäitsekästä isän· 
maallista työtä, joka yhdessä armeijan ponnistusten ja uhrien 
kanssa on johtanut Suomen vapauteen. Armeijan voittoja 
on valmisteltu sen pitkän ja sitkeän taistelun avulla , jota 
vaikeina ja kovina vuosina eri luokkain Suomen kansalaiset 
ovat taistelleet. Samalla saan ehdottaa että kaikille näille 
kansalaisille, jotka uhrauksilla ja itsensäkieltäymisellä ovat 
toimineet vapauden pyhän asian puolesta, annettaisiin va· 
paudenristi, joka taistelutantereella on perustettJl Suomen 
vapauden muistoksi . . Suomen arme ija pitäisi kunnianaan, 
jos maan ensimmäinen mies, senaattori Svinhufvud kantaisi 
tämän ritarikunnan suurristiä.& 
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Viipurissa toukokuun 1 p:nä pidetyssä suuressa paiaa:-
dissa julkiluottiin seuraava kenraali Mannerheimin ).mohtu-
maton päiväkäsky: 

»Saapuessani Viipuriin, tähän vanhaan Karjalan pää-
kaupunkiin ja ' nähdessäni Torkkelin . vanhan linnan, joka 
vuosisatojen aikana On' ottanut vastaan idästäpäiri "tulleiden: 
laumojen hyökkäyksiä, kunnes se kaksisataa Vuotta ' sitten 
siirtyi venäläisten käsiin, valtaa mieleni kiitollisuuden ja 
ilon tunne, sillä nyt liehuu tässä linnassa Suomen lippu ja 
nyt tule~ taas Viipuri olemaan se tuk~koh~a , joka .s~ojelee 
Suomea) mutta ei njinkuin ennen --:- osaa toise.st,a ,val,ta-
kunnast~ - vaan suurta, itsenäistä, vapaata Suomea. Tei~ 

dän v~rel1änne, urhoollinen armeija, on nyt S!lomi tuput 
tasa-arvoiseksi muitten Euroopan kan~ojen kanssa . . Ot~a 
korkealla voi nyt s\lomala.inen astella isäntänä. omassa maas· 
saan. Toivon, että Suomen anneijtm. eri joukot, jotka vi ':lre-
tysten ovat vuodattaneet vertan~a kalliin isänmaan p~olest8:, 
ovat näissä taisteluiss_a saavuttanee~ s~n aseveljeyden ja 
yksimielisyyden, jo~a yksin voi tehdä. Suomen armeijast.a 
k~nf!alle turvallisen , mllttft viholliselle pelottavan sotajoukon. 
Kiitän Itä-ar:meijaa erityisesti niistä toistavista . voitoista, 
jotka kuten salarnaniskut seurasivat toisiansa. Nämä voi-
tot ei~ät olisi onee~ mah~ollisia, ellei Kafjalan uljas divisiona 
olisi seisonul' kolme kuukautta lepäämättä vankkana muu-
rina ylivoimaista vihQllista vastassa ja nurisematta täyttä-
nyt kaatuneitten sankarien paikat yM uusilla ja, uusilla mie-. 
hiJlä. Olkoon my9S s~ veri, jonka olemme maks;meet saa~ 
yuttaaksemme itsenäisyytemme , omiaan kohottamaan koko 
kansamme yli kaikkien pikkumaisuuksien, yli kaikkiensel-' 
laisten rii~ojen, jotka pirstoavat ja heikontavat sitä, janou8-
koon isänmaallinen mieli kansassamme tämän kansallisefl 
vapaussodan johdosta 'niin korkealle, että jokainen' kilWlilee 
siitä, miten rnaallensa enimmin. voisi antaa! Se kansaUirien 
nousu, se tihraavaisuus, se suurenmoinen voimien ponnistus: 
se urhoollisuus, se kunto ja se usko tulevaisuuteen, jota SUO" 
men kansa on osottanut tämän sodan aikana, oyat takeena 

Mannerheim 3 
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siitä, että meidän tulevaisuutemme on perustettu vankalle 
pohjalle. Eläköön Suomen urhooDinen, voittoisa armeija! 
Eläköön kovaa kokenut, vaan nyt vapaa, rakas isänmaamme! 

K. Mannerheim .• 

Samana päivänä pidetyillä päivällisillä, jossa läsnä oli 
joukko Viipurin ensimmäisiä kansalaisia ja taisteluun osaa~ 
ottaneita sotilashenkilöitä, piti kenraali Mannerheim seu· 
raavan puheen: 

.Hyvät Herrat! 
Tänään, jolloin vietämme toukokuun ensimmäistä pal-

vää, tänä juhlapäivänä, joka varmaankin on saanut jokaisen 
suomalaisen sydämen lämpiämään ja kiihkeämmin sykki-
mään, tänä päivänä, . joUain vapautettu Viipuri jälleen 
seisoo turvanamme itää vastaan ja sen ylväs linna vapau-
temme takeena, tahdon onnen muita muistaa kaikkia Illiitä, 
jotka kymmenien vuosien kuluessa oyat taistelleet ja kär-
sineet isänmaan puolesta, jotka ovat uhranneet rakkaim-
panaa ja jotka kaikki ovat jalossa itseullrautuvaisuudessa 
kilpailleet keskenään. He ovat valmistelleet sitä voima-
kasta, vastustamatonta liikettä, jota meil1ä on ollut kunnia 
johtaa ja jonka tnlokseksi on tullut valkoinen ja vapaa Suo-
mi. Hyvät Herratl Omistan ajatukseni ja tunteeni tänä 
suurena päivänä kaikille lain1:uuliaisille ja tail2umattomilJe 
Suomen vapauden puolesta kamppaileville, jotka eivät ole 
empineet uhrata itseään maansa puolesta, samoin kuin kai-
kille niille, jotka ovat taistelussa kaatuneet. Eläköön he 
ja eläköön heidän muistonsa ainaisesti vapaassa maas-
sammel. 

Val.koi sen armeijan s uur ena pä ivänä. 
Torstai toukokuun 16 päivä 1918 oli suuremmoisin juh-

lapäivä, minkä maan pääkaupunki olemassaolonsa ajalla 
on nähnyt. Tuhansittain sinivalkoisia ljppuja ja punakel-
t aisia viirejä hulmusi silloin heleätä kevättaivasta vasten ja 
koko kaupungin väestö oli jalkeilla ihmeellisen, ennen koke-
mattoman juhlatunnelman vjilla.ssa.. Olil13.Jl maan vapau-



35 

tustyö nyt saatettu loppuun ja k 0 k 0 h i 8 tor i a 11 i-
ne n Suo m i, Pohjanlahdesta Rajajokeen, ensi kerran 
sanan ,täysimmässä mielessä va p a a -' Olihan punainen 
painajainen kaikkineen väistyuyt , saihan pääkaupunki 
clli)i kerran nähdä maan voittoisan, uljaan g.'nkatakkisen 
kansanarmeijan ja sen miltei tarumaiseksi muuttuneen 
valkoisen kenraalin. Ensi kemm meidän valtakuntamrnc 
tiiysvaltaisuus sai niin loistavan ulkonaisen ilmestyksen, että 
mikään edellisistä suku polvista varmaan ei ole uskaltanut 
semmoista uncksiakaan. Arupuivathan vanhan Via porin 
tykit Suomen vapauden 1,:ullniaksi. 

Kun tiistä päivästä ennen on julkaistu laajoja kuvauksia, 
jiiljennämme tähän flinoastS<lll kenraali MRflJlerheimin 
omat puheet ja huomattavimmat häneen kohdistetut lan· 
sunnot. *) 

Toukokuun 16 p:n päiväkäsky, johon sisältyi ylipäälli-
kön kiitos valkoiselle armeijalle sen hyvin suoritetusta työstä, 
kuului: 

.s uomen a rm'e ijall e. 

Teitä oli kourallinen huonosti aseistettuja miehiä, jotka 
pelkäämättä lnkuisaa Vihollista a]otitte vapaustaistelun 
Pohjanmaalla ja Karjalassa. Lnmivyöryn tavoin on 
Suomen armeija sitten kasvanut voittokulkunsa aikana 
etelää kohti. 

Armeijan päämäärä on saavutettu, Maamme on va-
paa. Lapin tuntureilta, Ahvenanmaan u'ommaisilta luo-
doilta aina SieRtarjokeen asti liehuu Jeijonalippu, Suo-
men kansa on pudistanut päältään satavuotiset kahleet 
ja seisoo valmiina ottamaan vastaan sen paikan, joka 
sille kuuluu, 

Minä kiitän sydämellisesti Teitä kaikkia, jotka olette 
ottaneet osaa näiden kuukausien väsymättömään työhön. 
Kukin on kantanut taakkansa, ja kaikki olemme i1oin-
neet saavutetusta menestyksestä. Minä kiitän Teitä. kes-
tävyydestänne ja minulle osqttamastanne luottamuksesta 

.) Yksityiskohtainen selonteko paivlln jllhlallisullksista on 'Erkki 
Kivijll.rven kirjassa tSuomen vapaussota_ 1 ja Hannes 19natiuksen 
kirjassa l(}uataC Mannerheim •. 
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silloin, kun toivomme oli synkimmillään. Kiit.:1.D Teitä 
urhoollisuudestanne taistelukentillä, unettomista öistä, ras· 
kaista marsseista ja yli-inhimillisistä ponnistuksista. Kii-
tän lämpimiä tovereitani, armeijan kenrM leja ja upseereja, 
alipäällyst6å, miehistöä, lääkärejä, sairaanhoitajattaria ja 
ja -hoitajia, sotapappeja ja niitä naisia, jotka ovat seu-
ranneet armeijaa ja hoitaneet sen muonitusta, sekä kaik-
kia, jotka ovat avustaneet vapaustyötä. Minä kiitän 
niitä urhoollisia Ruotsin ja pohjoismaiden miehiä, jotka 
ovat kunnelleet sydämen ja kunnian vaatimusta ja kil-
rnhtaneet avuksemme silloin, kun taistelumme oli vaikein, 
jotka niin runsaasti ovat vuodattalleet vertansa meidän 
oikean asiamme puolesta ja herättäneet meissä henkiin 
~enneitten vuosisatojen ' muistot. Mutta ennen kaikkea 
kohdistuvat ajatukset sekä kiitollisuuden ja ihailun tunteet 
niihin, jotka kovien vaivojen ja täytettyjen yelvollisuuk-
siensä jälkeen nyt makaavat maan povessa. 

Nyt yli sadan vuoden kuluttua kuulemme ensi kenan 
sJlomaliisten tyklåen ' jyskeen Viaporih linnasta. Se On 
tervehdys' kaatuneilIe urhoille, mutta myöskin viesti uuden 
päivän noususta. 

Uusi aika uusine velvollisuuksineen! Ja kuitenkin ratA 
kaistaan nyt kuten ennenkin suuret kysymykset taudalla, 
.ja·:verellä. Suojellakseen vapauttamme täytyy årmeijan 
seistä valmiina. Linnoitukset, tykit ja vieras apu eivät 
auta, ellei joka mies itse tiedä, että juuri hän seisoo maansa 
vartijana. Muistakoot Suomen miehet, että ilman yksi· 
m'ielisyytth ei luoda vahvaa armeijaa, ja ainoastaan voi~ 
makas kansa voi turvallisena käydä kohti tulevaisuuttaan. 

Sotilaat! ' Liehukoon . sentähden korkealla ja tahra-
tonna Teidän lippunoe, meidän kaunis valkoinen lippumme, 
jo·ka. meidät kaikki 00' yhdistänyt ja vienyt voittoon! : 

Kenraali Mannerheim.» 

Ratsastettuaan riemukulussa senaatintorille, nousi ken-
raali senaatin täysi-istuntosaJij~ l jossa hän jälleen ~el-

" , 
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sinkiin kokoontuneille hnllituksim jäsenille piti seuraavan 
puheen: 

.Hyvät he rr at, .hallit u ksen j äsenet! 
Suomen nuoren, voittoisan armeijan etunenässä sei-

son minä tänään täällä .ja tervehdin sen nimesSä halli-
tusta, joka on saanut kokea niin vaihtelevia kohtaloita, 
juuri tääl1ä samassa vanhassa linnassa, jossa tasan neljä 
kuukautta sitten suomalaiset upseerit saivat määräyksen 
ottaa johtaakseen armeijan, jota ei ollut olemassa, vaan 
joka oli luotava kansalaisten kokoamilla varoilla ja varus· 
tettava aseilla, jotka vielä olivat ostettavat tai viholli-
selta otettavat. 

Myöskin me olemme siitä pitäen eläneet ihmeellistä 
murrosaikaa, vanhan ja uuden, hyvän ja pahan vaiheita. 
Mutta meidän on suotu taistelujen ja vaivojen kestettyä 
nähdii. varjojen väistyvän valon tieltä, meidän on suotu 
murskata vahva vihollinen sekä hallitukselle ja kansalle 
luoda se valta ja voima, jota tarvitaan isänmaan tulevai-
suuden uudestirakentamiseksi. 

Tämän ylvään tietoisuud,en elähyttämänä Suomen 
nuori armeija tänään marssii maan pääkaupunkiin eikä 
tätä tietoisuutta vähennä suinkaan se, että Saksan jalo 
liittyminen vapaustaisteluumme on sitä }yhentänyt. 

Hyvät herratl Meidän enSimmäinen suuri tehtävåmme 
on suoritettu, jota vastoin teidån nyt vasta alkaa koko 
laajuudessaan. Edessänne ovat suuremmat ratkaista-
vat kuin mitä millään ballituksella tai eduskunnalla mei-
dän maassamme tätä ennen on ollut. 

Ja näiden suur ten tehtävien ratkaisu joutuu sen sa-
man hallituksen osaksi, joka viime syksynä lausui julki 
t uon ylpeän ajatuksen - Suomi suvereniseksi valtioksi, 
mutta joka kiitokseksi on saanut tyhjentää koettelemu13-
ten maljan pohjaan asti, joka on pakosta ollut voimatonna 
ryöstöjä ja rosvouksia vastaan, jonka on täytynyt avut-
tomana nähdä Suomen kansalaisia murhattavan, kunnes 
siltä vihdoin riistettiin viimeinenkin vallan varjo ja sen 

• 
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jäsenten oli paettava tai piileskeltävä. Armeija pitää 
oikeutenaan saada avoimesti lausua toivomuksenaan, 
että moisten olojen uudistumisen välttämiseksi annetaan 
takeita luomalla yhteiskuntajärjestys ja hallitusvalta, 
jotka ainaiseksi suojaavat meitä uudelta samanlaiselta 
hirmukaudelta, josta maamme juuri on pelastunut. Ar-
meija pitää tältä varalta ainoana takeena sitä, että Suo-
men valtio laivan peräsin uskotaan lujiin käsiin, joihin 
eivät puoluekinat ylety ja joiden ei ole tarvis kompromis-
sejä tehdä, pilkkahinuasta kaupitella hallitusvaltaa. 

Valkoisen armeijan riveissä seisoo jokainen luottavai-
sena uskoen, että aika, joka on koittamassa, ei ole pettävä 
hänen toiveitaan. Tuhannet valkoiset ristit hautausmailla, 
tuolla kaukaisilla Suomen seuduilla, puhuvat äänetöntä 
kieltänsä. Vainajat vaativat, ettei heidän uhrinsa ole 
.ollut turha. 

Tähän puheeseen vastasi senaattori Svinbufvud seuraa-
vasti: 

.Herra Kenraalil 
Kun isänmaa oli mitä suurimmassa vaarassa, kun har-

haan johdettu ja villiintynyt osa Suomen kansaa ikivan-
hain sortajaimme kiihottamana ja avustamana nousi lail-
Jista yhteiskuntajärjestystä vastaan ja uhkasi tuhota nuo-
ren vapautemme, uskoi hallitus Teille, Herra Kenraali, 
maan puolustamisen. Teidän tarmokkaalla johdollanne 
Suomen lll).ori armeija luotiin. Te annoitte tälle kansall-
armeija1le sen kiinteän järjestyksen ja juurrutit.t.e siihen 
sen ' sotilaallisen kurin , jota ilman ei rnitMn pysyväisiä 
tuloksia voida saavut.ta..1.. Ja Teidan ylijohdollallue ovat 
palavan isällmaanrakkauden e]ähyttåmät sotajoukot , mur-
taen vihollisen vastaritman, kulkeneet voitosta voittoon. 
Tampereen ja Viipurin linnoitettujen kaupunkien valloi-
tukset mainitaan aina historian lehdillä loistavina uro-
töinä ja samalla Suomen vapaustyön merkkitekoina. 

Isänmaan nimessä hallitus kiittää Teitä, Herra Ke~l
raali, kaikesta, mitä olette tehnyt maan pelastamiseksi, 
'ja lausuu Teidät tervetulleeksi pääkaupunkiin sekä pyy-
tää Teitä viemään hallituksen kiitoksen voitokkaalle ar-
meijalle ensimmäisestä upseerista viimeiseen sotamiehen 
saakka .• 
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Eduskunna.n jäsenet olivat kokoontuneet senaatintorille, 
Aleksanteri Il:n patsaan edustalle. Eduskunnan puhemies, 
pankinjohtaja Lundson, tervehti täällä kenraali Manner-
heimiä seuraavin sanoin: 

.Kunnioitettava HeITa Kenraali. 
Suomen kansa terve htii 'l'eissä ihaillun kansanarmei-

jansa voitokasta päällikköä. Nuori armeijamme on Teidän 
nerokkaaJla johdollanne nyt suorittanut SUUIen vapau8-
työnsä. Jalolla uhrautuvaisuudella ja sankarillisella urhool-
lisuudella se on taistellut isänmaalle vapauden ja palautta-
nut kansamme, keskuuteen Jajn ja oikeuden ' valtioon. 
Tästä ikimuistettavasta työstä pyydän minä, kun Te nyt 
tämän armeijan korkeimpana päällikkönä saavutte maan 
pääkaupunkiin, saada Suomen eduskunnan puhemiehenä 
lausua 'reillo ja Teidiin kauttanne koko armeijalle isänmaan 
syvän kiitollisuuden. Kansamme tuntee, että se veri, jonka 
Suomen uljaat sotnrit ovat isänmaan puolesta vuodattanect, 
velvottaa meitä uhraamaan kaikki voimamme työhön Suo· 
men maan ja kansan onnen rakentamiseksi.. 

Tähän puheeseen vastasi kenraali Mannerheim suomeksi: 

.Suomen kansan edustajatl Minä kiitän Teitä Suomen 
nuoren armeijan puolesta niistä ystävällisistä sanoista, 
joilla olette tuloamme maamme paäkaupunkiin tervehti· 
neet. 

Se valtava kansanliike, joka yhdisti kaikki kansanluo· 
kat taistelemaan kaiken sen puolesta , mikä kansalle on kai· 
leinta: sen isiltä perityn uskonnon, isänmaan ja kodin 
puolesta, on tehnyt mahdo1!iseksi t ehdä lopun siitä hirmu· 
vallasta, joka uhkasi upottaa nuoren itsenäisyytemme ja 
vapautemme vereen. Ne poltetut kylät, ryöstetyt karta· 
not ja mökit, joita näette yltympärillänne Suomessa osot· 
t'avat, minkälaista aasialaista kulttuuria oli aikomus 
kylvää maahan. Ne häväistyt kirkot, joista sanomaleh· 
dissä olette lukeneet, puhuvat siitä omantunnon vapau· 
desta, jolla punainen hallitus aikoi kansamme tehdä on· 
nelliseksL 

Tällaisen toistumista vastaan täytyy kansalla olla 
tuki. :Mutta ei ainoastaan tätä varten. Te tiedätte myös, 
että nykyaikana tallataan kaikkea kansainvälistä oikeutta, 



ja ainoastaan se kansa, joka itse kykenee auttamaan it~ 
seänsä, voi luottamuksella katsella kohti tulevaisuutta, 
Suomen tulevaisuus itsenäisenä valtiona riippuu sen armei~ 
jasta ja sen armeija siitä. kannatuksesta, jota Te Suomen 
edustajat , sille a~natte, Olen vakuutettu, että tämä ar~ 

meija, joka maan on pelastanut, saa Teiltä kaikkea sitä 
kannatusta, jota se tarvitsee pysyäkseen maan ja kansan 
turvana,9J 

Helsingin valtuuston puheenjohtaja, pankinjohtaja A, 
Norrmen, tervehti anneijan ylipäällikköä seuraavin sanoin: 

tKärsimättömänä on Suomen pääkaupunki odottanut 
tilaisuutta saada lausua Teidät ja voitokkaan armeijamme 
tervetulleiksi tänlle Suomen sydämeen, 

Tapahtumain pakosta estyneinä ottamasta aktivisesti 
osaa suureen vapaustaisteluull olemme me vilpittömiillä 
ihailulla kuunnelleet kertomuksia Teidän uskomattoman ly~ 
hyessä ajassa luomanne sarkapukuisen kansanmiesten ar~ 
meijan loistavista urotöistä, siitä 'kuinka se mitä a1ttiiksi~ 
;tntavimman isänmaanrakkaudell innostamana on pel otto~ 
masti käynyt hyökkäämätin paljon monilukuisempaa, hyvin 
'varustettua vihollista vastaan, kuinka sekä päälliköt että 
Jokainen sot ila's horjumatta on seissyt paikallaan &nälis~ 
sään, palellessaankint ja il omielin uhrannut henkensä tais-
.telussa isänmaan, sen vapauden, järjestykEen, lain ja oikeu-
den puolesta , Ja ylpeillen olemme ajatelleet: tViel elää isäin 
11cnki, on Suomcss' urbo ja,)} . 
, Herra kenrnalil lFeidäh johtamanne vapaustyö on nyt 
-saatettu onnelliseen loppuun, Puhdistettuna sekä ulkonai-
81,sta että sisäisistä vihollisista voi Suomi käydä tulcvaisuut -
,taan rakontamaan, Syvimmällä kiitol]isuUI]clla on isämnaa 
.täsSä työSSä aina muistava niitä uhreja,joita Suomen urhea 
armeija On tämän korkean päämäärän saavuttamiseksi saa-
nut uhrata ja S'en ylim~än johtajan nimi lucOlan kultakir-
'jaimin kirjoitettuna historian lehdillä isäTtlnaan pm haiden 
nimien joukossa. 

TImaistakseen påäkauplUlgin syvåä kiitollisuutta ja 
ihaiiua Suomen nuoren knllsallif:laJmcij<ll1 rntkairevaa. to i ~ 
n;tintaa kohtaan vapaustaistelussa on Helshlgin Kaupun~ 
ginvaltuusto ,päättänyt osottaa miljoonan markkaa sotilas-
hallinnon lähemmän määräyksen mukaan käytettäväksi 
kaatuneiden 'suomalaisten soturien varattomien leskien ja 



41 

lasten seka niiden soturien avustamiscksi, jotka saamiensa 
vammain johdosta ovat kokonaan tai osittain menettäneet 
työl.:ykynsii tai muuten ovat taloudellisen aVUl\ tmpeessa. 
Ja minulla on täten k"Ullnia Teille, Bena Kenraali, antaa 
pankkiosotus mainitul1e rahamääriille.t_ 
.i iValtuuston puheenjohtajan puheeseen vastasi kenraali 
Mannerheim seuraavin sanoin: 

• Herrat Ka u'pu'n g'in v'a I t u u s"rn i eh e t I . .. . 
A1kaessamme t.<tistclun punaista raakalaisuutta vas· 

taan ja askel askeleelta tunkeutucssamroe etelää kohti oli 
lopullisena päämiiäriiniimtne aina pääkaupungin vapautta-
minen. Mutta kaikki o1i luotava tyhjästä. Päivät venyi-
vät viikoiksi, viikot kuukausiksi ja tunsimme itsessämme, 
että hätä tilällä etelässä kasvoi kasvamistaan. Me saa-
vuimme liian myöhään tuodaksemme Helsingin asukkaille 
sen helpotuksen; jonka hyväksi jOkainoa armeijassa olisi 
ollut valmis antamaan henkensä. Että pääkaupungin asu]{· 
kaat kuitenkin ovat meidän toimiamme seuraneet, suo· 
den niille hartaimmat onnen~oivotuksensa, sen tunsimme 
je sen näemme nyt siitä suuremmoisesta vastaanotosta, 
minkä he ovat Suomen nuorelle armeijalle valmistaneet. 

Kaupungin asukkaat voivat tästä lähin rauhallisesti 
nukkua tietoisina si;tä, ettei omain vartiosotilaittemme 
tasatahtisten askelten po}jenta enään milloinkaan lak· 
kaa kaikumasta päUkaupungin kaduilla, niin kauan kuin 
kansassamme elää sama henki, mikä tänä koettelemusten 
vuonna on meidät vienyt voitosta voittoon. 

Suomen nuoren armeijan puolesta pyydän kiittää Hel-
singin kaupunkia täälla osaksemme tulleesta lämpimästä 
vastaanotosta ja meidän kohdistetuista sydämellisistä 
sanoista .• 

Suomen ylioppilaskunnan nimessä kwman varapuheen-
johtaja, maist. B. 108ch, lausui kClll'uuli A[annerh~imille 
seuraavaa: 

.Herra Kenraali! . 
Tällä hetkellä, jolloin sekä sisällinen ettji ulkonainen~ vi· 

hollman on kukistettu ja maamme vapaut.taminen näyttää 
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taatulta'°Yi't myöskin Suomen ylioppilaat saaneet tilaisuuden 
esiint~ onnittelullsa ja julkilausua kiitollisuutensa Teille, Jierra Kenraali, ja Teidän kauttanne voitokkaalle kansan-

armeijaliemme, joka on rientänyt Teidän lippunne luo joka 
taholta maatamme. llomme on sitä suurempi, kun nuoriso 
jo kauan aikaa on kansamme syvien rivien keskuudessa ta-
vannut liittolaisenSA. Kun nuorisossamme vähitellen se aja-
tus pääsi juurtumaan, että meidänkin maamme kohtalon 
hetki oli tullut, herätti tämä ajatus mitä voimakkainta vas-
takaikua maalaisten taboUa, ja kun ajatus kypsyi toimin-
naksi, asettui maalaisväestö eturiviin valmiina uhrautu· 
maan epätasaisessa taistelussa. Ja nyt, kun vapaustaiste-
lumme on loppuun suoritettu, tunnustamme sen etupäässä 
Teidän, Herra Kenraali, johtamanne maalaisanneijan all~ 
sioksi. Se on ollut nuorisolle unhottumattomana i sänmaan~ 
rakkauden esikuvana. 

Siihen kiitollisuuden tunteeseen, jonka nuoriso pitkän 
ja kärsivällisyyttä kysyvän odotuksen jälkcen vihdoin on 
voinut ilmaista Teille, Herra Kenraa1i , ja Teidän kaut~ 
taune jokaiselle sotilaalle , rohkenemme liittää sen toivo~ 
mukscn, ettfL nuorison valoisa tulevaisuudenusko ja kan~ 
sananneijan luja päättäväisyys sekä lannistumaton voiton~ 
varmuus nyt yhteisissä taisteluissa karaistuina, edelleen-
kin tulisivat säilymään isänmaallemme ikuiseksi onneksi .• 

Tähän vastasi kenraali Mannerheim seuraavalla suomen-
kielisellä puheella: 

.. Nähdessäni Suomen ylioppilaat - Suomen toivon-
johtuu mieleen i Ylioppilastalon otsikossa oleva kirjoitus: 
Spci suae Pa.tria dedit. Ja tuskinpa voidaankaan sanoa, 
että löytyisi pitäjää tai edes kylää Suomessa:, jossa ei 
ilolla otettaisi vastaan kesän tullessa meidän valkolakki-
sia ylioppilaitamme. Te valkoisine lakkinenne, 're kuu~ 
lutte valkoiseen Suomeen ja Teidän riveistänne on lähte-
nyt se vapausliike, joka valtavana virtana on johtanut 
maamme vapauteen. Suurin joukoin olette Te liittyneet 

'armeijaan ja sen tulevaisuus on teidän käsissän ne, sillä 
Yliopistosta on meidän saatava oppilaat solakouluihin. 
Kiitän Teitä tervehdyksestänne ja voin vakuuttaa, ettei 
mikään tervehdys anneijalle voi olla mieluisampi kuin 
Suomen ylioppilasnuorison, kuin maan toivom. 
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Naisten lähetystöIle, joka toi perille HeIs' in naisten 
ompeleman kunnialipull, lausui kenraali Manner 1:11~-....... 
toksensa seuraavin sanoin: 

»~amalla kun armeijani ja :'omasta ;.puolestani pyydän 
esiin tuoda syvästi tuntemani hartaan kiitoksen siitä kau-
niista vastaanotosta, ja siitä suuresta kunniasta, minkä 
Helsingin naiset ovat Suomen nuorelle armeijalle valmista-
neet sen ylipäällikön persoonaan kOQdistettuna, olen on-
nellinen saadessani tässä julkituoda ne kiitollisuuden tun-
teet, jotka eläbyttävät armeijaa sen suuremmoisen, jalon 
ja uhrautuvan työn johdosta, minkä Suomen naiset ovat 
suorittaneet vapaustaistelussamme. 'l'aistelutantereella 
laupeudensisarena tai Lotta Svärdinh tai kodissa uupu, 
mattomasti aherrellen sotilaiden varustamiseksi ja muonit-
tamiseksi, kaikkialla, kaikilla aloilla on Suomen na.inen 
työskennellyt hiljaisuudessa ja vaatimattomasti muista-
matta unta ja lepoa. Hänen ansionsa ovat arvaamatto-
mat, eivätkä ne milloinkaan unohdu sotilaittemme har-
maissa riveissä. Vähemmän suuremmoinen ei hänen osalli-
suutensa suinkaan ole ollut rohkeuden ja isänmaanrak-
kauden kohottajana urheissa p~jissamme. Muistamme 
aina varmasti sen naisen kuvan, jonka niin usein olemme 
nähneet seuraavan rakkaillta, jonka hän on omistanut ja 
kadottanut, ja joka vaieten, mutta ylpeänä_ on seisonut 
paarien ääressä salIimatta ainoaJlkaan kyneleen kostut-
taa silmäkulmaa.» 

Ruotsalaisen prikaatin 
Helsingistä 28. V. 

lähtiessä 
1918. 

Kauppatorilla pidetyssä jäiihyväisparaadissa. lausui ken-
raali Mannerheim ruotsalaiselle prikaatille seUl'uavat sanat: 

, 
tRuotsalaiscn prikaatin toveritl Kun minä tänään 

tarkastan Ruotsalaista Prikaatia, pyydän minä Suomen 
kansan, sen armeijan ja omasta puolestani saada kiit-

_Teitä kaikista niistä taisteluista, joissa. niin suuressa mää-
rässä olette vertanne vuodattaneet mcidän",lJlaamme va-

! 
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paUde~lltsenäisYYden puolesta. Ei ole raikuvilla hyvä-

L-------~'~~~.~; ja ylevillii puhcilla)ekojamme ylistettävä, sem-
moinen unohtuu pian,~ vaan. ne siteet, jotka solmittiin 
taistelukentällä tykkien jyskeessä ja kuularuiskujen tu-
lessa, kun jokainen tarjosi enimmän, mutka voi antaa -
henkensä, kun kuolevan toverin viimeinen sammuvasilmäys 
puhui samaa vilpitöntä luottamusta oikeaan asiaamme, 
semmoiset siteet eivät koskaan katkea, ja ylevä. tietoi-
suus siitä, että on- ottanut osaa Messukylän, 'l'ampereen, 
Lempäälän y. lli. voittoihin tulee vielä Teidän elämänno 
ehtoonakin olemaan paras muisto ja suW'in tunnustus. 
ViekäåL. mukanallue kiitoksemmc myösk in Ruotsiin, ja 
q(koon sanottu, että 'l'e, toyerit, olette uudestaan sitoneet 
'ne vuosisatojen~vanhat siteet, jotka 'olivat murtumaisil-
laan. Te olette'vieneet meidät uudestaan meidän runoili-
jaimme Ruotsiin ja osottaneet, että miehuutta ja kunnian-
tuntoa on vielä urhojen maassa. 

Kenraali 1lIanne rh eim sa n oO jäähyväi-
set valkoiselle armeijalle. 

Jo muutamia päiviä suuren paraadin jälkeen levitti häm-
mästystä maahan sanoma että kenraali lllauneJ'heim oli 
hallitukselta anonut vapautusta arme ijan ylipäällikön toi-
mesta. 'rosin se selitys että armeijan luoja ja maan vapaut-
taja, suoritettuaan loppuun tehtävän, jonka oli Suomen hal-
litukselta kapinan puhjetessa ottanut vastaan, nyt katsoi 
täysin asianmukaiseksi vetäytyä syrjään, kuvaa kenraali 
Marrnerheimin suoraa sotiJasluonnetta, mutta yleinen mieli-
pide aavisti että tähän askeleescen oli olemassa toisia ja 
lähempiäkill syitä. Niiden erimielisyyksien aiheesta ja luon-
teesta, joita todella on ilmennyt silloisen hallituksen ja ken-
raali )[anncrheimin välillä ja jotka jOhtivat tähän välitet-
tavaan ratkaisuun , ei julkisuudessa ole tyhjentävästi ja al'-
vosteltavasti esitetty. Tosiasia on että kenraali Mannerheim 
toukokuun ~l p:nä päiväkäskyssä ilmoitti jättävänsä ar-
meijan ylipäällikkyyden. nänen miehekkään kaipauksen 
tU,nteon _leimaamat jaähyväissanansa kuuluvat: 

Kun 'minäj-tänään Senaatin'" minull(myönwmän)irka-
eron johdosta jätän- armeijan ylipaälliklGyyden, käsken 

, 
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~!-e~f": Itsenäisyyden puol~ta. Ei ole raikuvilla hyva-L.. __ ----- ;..lulldOllla ja ylcvillä puheilla)ekojamme ylistettävä, sem-
moinen unohtuu pian, vaan ne siteet, jotka solmittiin - . taistelukentällä tykkien jyskeessä ja kuularu iskujell tu-
lessa, kun jokainen tarjosi .enimmän, minka voi antaa -
henkensä, kun kuolevan toverin viimeinen sammuva silmäys 
puhui samaa vilpitöntä luottamusta oikeaan asiaamme, 
semmoiset siteet eivät koskaan katkea, ja ylevä tietoi-
suus siitä, että on" ottanut osaa Messukylan, 'l'ampereen, 
Lempäälän y. m. voittoihin tulee vielä ti'eidan e1ämåuDc 
ehtoonakin olemaan paras muisto ja suurin tunnustus. 
ViekäåL. mukananne kiitoksemme myöskin Ruotsiin, ja 
c;koon sanottu, että 'l'e, toyerit, olette uudestaan sitoneet 
'ne vuösisatojen~vallhat siteet, jotka olivat murtumaisil-
laau . Te olette'vieneet meidät uudestaan meidän runoili-
jaimme Ruotsiin ja osot.taneet, että miehuutta ja kunnian -
tuntoa on vielä urhojen maassa. 

Kenraali 
• et 

Mannerheim sa n oo jäähyvä i-
valkoiselle armeijalle . 

Jo muutamia päiviä suuren paraadin jalkeen levitti häm-
mästystä maahan sanoma että kenraali Mannerheim oli 
hallitukselta anonut vapautusta armeijan ylipäällikön toi-
mesta. Tosin se solitys että armeijan luoja ja maan vapaut-
taja, suoritettuaan loppuun tehtävän, jonl-a oli Suomen hal-
litukselta kapinan puhjetessa ottanut vastaan, nyt katsoi 
täysin asianmukaiseksi vetäytyä syrjäiin, kuvaa kenraali 
:Mannerhcimin suoraa sotilasluonnetta, mutta yleinen mieli-
pide aavisti että tä hän askeleeseen oli olemassa toisia ja 
lähempiäkin syitä. Niiden erimielisyyksien aiheesta ja luon-
teesta , joita todella on ilmennyt silloisen llUllituksen ja ken-
raali Mannerheimin välillä ja jotka johtivat tähtin välitet-
tavaan ratkaisuun, ei julkisuudessa ole tyhjentävästi ja ar-
vosteltavasti esitetty. Tosiasia on että kenraali Mannerheim 
toukokuun· ql p:nä päiväkäskyssä ilmoitti jättävänsä ar-
meijan ylipäällikkyyden. Hänen miehekkään kaipauksen 
tunteen leimaamat jäähyväissanansa kuuluvat: 

Kun'-'minäj- tänään Senaatin-minuJl!~.:myöntämän~ virka-
eron johdosta jätän" a.rmeijan ylipäällikJayyden, käsken 
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minä. v. t. esikuntapäällikön, kenra.alimajurin Ignatiuksen 
ottamaan vastaan armeijan ylipäällikkyydon siksi, kunnes 
Senaatin äSken nimittäolä ylipäällikkö astuu virkaansa. 

Suomen valkoisen armeijan upseerit ja sotilaat! Kun 
minä tänään jätän ylipäälIikkyyden, jota niin suurella 
ylpeydellä olen hoitanut, valtaa minut syvä liikutus lau-
suessani jääbyväiseni Teille, urheat toverit, joiden' mie-
hnus ja kuolemanhalveksuminen ovat aina herättäneet 
ihailuani. ...... Hyrskyvän kevät virran tavoin raivasi kansan-
armeija tiensä kaukaisesta Pohjolasta, se särki kaikki su-
lut, se mursi kaiken vastustuksen tieltään eikii. pysähty-
nyt ennenkun päämäärä oli saavutettu. Lukemattomissa 
taisteluissa olette · Te kamppailleet-ja verta vuodattaneet. 
Kaiken olette uskaltaneet, kaiken olette uhranneet, Veri-
sellä polulla, joka ulottuu Rovaniemestä Viipuriin ja 
Terijoelle asti puhuvat äsken peitetyt sankarihaudat hil~ 
jaista kieltään. Ne osottavat, ettei Suomen valkoinen 
armeija kammonut mitään uhria maaIi oikeutta puolus-
taessaan. 

Suomen vapaos on ostettu Teidän verellänne, 8e on 
Teidän hankkimanne. Ylpeydellä voitte muistella niitä 
voittoja, joiden nimet olette aikakirjain lehdille piirtä-
neet, ja niitä sankareja, jotka nyt lepäävät vapaan Suo-
men mullassa. Niin kauan kuu Suomen nimeä histo-
riassa manitaan , tullaan kertomaan, kuinka suomalainen 
rahvaanmies astui metsien ja salomainen sYVyYdestä 
parempiosa.isten veljiensä rinnalle taistellakseen oikeuden 
ja vapauden puolesta. 

Soturitl Teidän ylipäällikkönänne on minulla kunnia 
ollut johtaa' Teitä tässä jalossa ja suuressa taistelus&'l.. 
Viimeinen kerran käännyn Teiden puoleenne sanoakseni 
Teille jäähyväiset ja lausuakseni kiitokset kaikista Tei-
dän uhrauksistanne, kaikesta Teidän sankarillisuudes-
tanne, kaikesta siitä syd!i.nverestä, joilla meidän menes-
tyksemme on ostettu Minä· kiitän Teitä jokaisesta ja.-
losta ja kauniista muistosta urotöidemmfl ja voittojemme 
päiviltä. Taistelujemme kanuunanlaukausten vielä ehti-
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mättä hälvetä lausun Teille, Te Vaasan, Seinäjoen, Ou-
lun, Vilppulan, Lavian, Suodenniemen. Hämeenkyrön, 
Oriveden, Tampereen, Lempäälän, Varkauden, Mouhun, 
Raudun, Ahvolan, Terijoen, Viipurin, Kouvolan, Kotkan 
ja monien muiden taisteluiden voittajat, jäällyväiseni ja 
lämp!män, vilpittömän kiitokseni. Olen vakuutettu siitä, 
ettette koskaan tulo pettämään lippujemme valkovärejä, 
joihin ritarillisuus. kuolonubma. uskollisuus ja isänmaan-
nikkaus ovat kirjoitetut. 

Erityisen sydämclJ isen kiitokseni lausun niille, jotka 
ovat seisoneet vicrcUäni, jotka lähinnä minun kanssani 
ovat jakaneet taakan tänä vastuunalaisena aikana sekä 
IlarvinaiseJla kyvylläiin, alttiilla isänmaanrakkaudeIlaan 
ja v!'lsymättömällä työllään ovat auttanef~t minua rat-
kaisemaan näiden kuukausien suuria tehtäviä. Saan 
lausua kenraaleille Löfströmille, Wetzerille, Wilkmanille ja 
Linderille sekä eversteille Sihvo, Ausfeld ja Hjalmarsson 
lämpimät ja vilpittömät kiitokseni siitä kyvysta, jolla he 
ovat armeijan osastoja johtaneet. Sydämestäni kiitän 
kenraaleja Thcslöfia ja Ignatiusta, jotka Yleisesikunnan 
päällikön ja ylimajoitusmestarin toimissa ovat seisoneet 
lähinnä minua, everstikIutnantteja Waldenia ja Serla-
chiusta, joiden koeteltu kyky harvinaisen vaikeissa olo-
suhteissa on auttanut nunua niin monen vaikean tehtä-
vän suorituksess..'l., kaikkia osastopäälliköitä ja koko cai-
kuntaani, joka väsymättömässä tYÖSSään on unhottanut 
erotuksen yön ja päiv,ln välillä. Vielä kerran tahdon 
kiittää piiripäälliköitä ja paikallisia järjestöjä, Suomen 
naisia ja miehiä heidän pontevasta avustaan, uhrautu-
vasta työst:ään ja minulle alituisesti osottamastaan luot-
tamuksesta. 

K. .M annerheint.t 

Eronsa jälkeen matkusti kenraali :Manncrheim Ruotsiin 
ja sieltä Lontooseen ja Pariisiin. 
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Va Itionhoita jana. 





Kotiinpaluu. 

Marraskuun 15 p:nä 1918 olivat puolueiden eduskunta-
ryhmät, muuttuneen ulkopoliittisen aseman johdosta, teh-
neet keskinäisen sopimuksen, jonka mukaan kenraali Man-
nerheim oli ulkomailta kutsuttava Suomen valuonhoita-
jaksi, kapinunaikainen eduskunta hajoitettava ja julistet-
tava uudet vaalit. Sittekun kenraali Mannerheimin suostu-
mus oli saatu, tapahtui hänen vaaJinsa valtionhoitajaksi 
joulukuun 12 p:nä. Pian senjälkeen lähti uusi valtionhoitaja 
kotimatkalle astuen isänmaansa mantereelle Turussa jou-
lukuun 22 p:nä. 

On Ylnmärrettävää että vastaanotto oli erittäin lämmin. 
Saapui'han )}valkoinen kenraali» toiiltamiseen auttamaan 
vaikeassa asemassa olevaa kansaansa. Paitsi asianomaisia; 
virkahenkilöitä ja sotilas-kunniakomppaniaa soittokunti-
neen oli Turun satamaan saapunut kaupungin maistraatti, 
valtuusto, kunniavartiosto suojeluskunnasta ja suuri kan-
sanpaljous. Kun Turun läänin maaherra Aho oli suomeksi 
lausunut muutamia tervehdyssanoja pit i valtuuston puheen-
johtaja, rehtori Candolin, seuraavan puheen: . 

»HeITa Kenraali! Kuusi kuukautta sitt.en Turun kauPurW<i 
kokoontui tänne tervehtiäkseen Teissä kansanarmeijamme 
voittoisaa päällikköä, tämän armeijan, joka palavan isän-
maanrakkauden elähyttämänä kulki voitosta voittoon ja-
uhrautuvaisuudella ja sankarillisella urhoollisuudella va-
pautti isänmaamme ja palautti kansallemme lain ja oikeuden 
tun;an. Silloin Jausuimme toivomuksenamme saada pian 
nähdä Teitä täällä. Ilomielin olemme vastaan ottaneet tie-
don, että Te, Herra Kenraali , ette tahdo kieltäytyä, jos maan 
edut sitä vaativat, työskentelemästä kanssamme isänmaan· 
hyväksi. Turun kaupungin valtuusto lausuu Teidät sydämel-
lisesti tervetulleeksi, kun Te nyt Suomen valtion hoitajana 
palaatte kotimaahan. ' 

Valtionhoitajamme! Europan kansat ovat ahkerassa työs-
sä viitoittaakseen tien isänmaansa ja samalla koko maan-
osamme tulevaisuudelle. Meidänkin pieni kansamme tahtoo .l. 

Mannerheim , 
/ 



sähtymään, sillä muuten oliv{lot vasta saavuttamamme va-
paus, kultuurimrue ja oikeusjärjestyksemme ja ehkä myös-
kin me itse tuhon omat ja maamme ehdottomasti menetetty. 

Oli itsestään selvää, ettij. tämä ajatus saisi vastakaikua 
Pohjanmaan vapauttarakastavissa miehissä, jotka eivät 
milloinkaan olleet voineet alistua venäläiseen ikeeseen ja 
joiden keskuudessa punaisten harhaopit oivät myöskään 
mainittavissa määrin saaneet jalansijaa. Jo keväällä 1917 
oli suojeluskuntia muodostettu kaikkialla näillä seuduill 
ja kun ne syksyllä oli osittain varustettu aseilla, jotka suu-
ria vaikeuksia voittamalla oli tällä välin haIlkittu, oli 8UO-
jelu8kulltia harjoitettu, osaksi maahan palanneiden jääkä-
rien johdolla, harjoitettu harrastukselJa ja menestyksellä, 
niin että ne jo ennen vapaUSSOdan puhkeamista olivat 
valmiina ryhtymään taisteluun punaista sortoa vastaan, ja 
monasti saattoi vain yJijohdon antama tiukka käsky hillitä 
kuuman pohjalaisveren kichahtamasta yli äyräittensä. 

Kun sitten mainehikas ja kunnioitettu ylipäällikkömme 
esikuntineen ja muut vapaussodan johtomiohet tammikuun 
puollvälissä kokoontuivat tänne valmistelemaan ja johta-
maan taistelua, niin sanoma tästä herätti kaikkialla maa-
kunnassamrne suurta innostusta. Jokaiselle asioihin pcreh-
tyneelle oli selvää, että nyt tulisi tapaJltumaan se, mitä 
oli niin kauan kärsimättömästi odotettu. Kun tammil.."Uun 
26 päivänä annettiin käsky riisua kaikkialla Etelä-Pohjan-
maalla. aseista. tfullle majoitettu venäläinen sotaväki, niin 
oltiin valmiit vitkastelematta ryhtymään toimiin. 

Seuraavana päivänä oli venäläisistä puhdistettu ruotsa-
lainen maaseutu Vaasan ympäristönä ja senjiilkeen oli ryh-
dyttävä riisumaan aseista täkäläistä sang<Jn mieslukuista 
varusväkeä. Tämän tehtävän oli eversti Wetzer, joka oli 
laatinut tätä varton suunnitelman ja johti sotatoimia, us-
konut Vaasan suojelush.'unnalle sekä lähi pitäjien suojelus-
kunnille. Kun tuli miiäriihetki, klo 3 tammikuml 28 p:n 
vastaisena yönä, niin olivat kaikki mainitut suojeluskunnat 
valmiina ryhtymään työhön. Huomaarnatt.l. Ile olivat tul-
leet asemapaikoilleen ja pian herätti kuularuiskujell ja kivää-
rien paukkina kaupungin asukkaat - joista suurin osa 
ei edes tiennyt, mistä oli kysymys, niin salassa oli suunni-
telma onnistuttu pitämään. Kun keväinen aamu koitti, 
oli suuri osa venälä istä varusväkeä jo antautwlUt armoille 
ja toinen 0&1. nällnyt pathaaksi ryhtyä neuvotteluihin, jotka 
päättyivät klo 2,40 päivällä, jolloin antautumisehdot alle-
kirjoitettiin. 
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suisi minut tehtäviin, vaikeampiin ja laadultaan koko· 
naan toisenlaisiin kuin ne, jotka aikaisemmin olivat suo-
ritettavananL Niiden ratkaisemista varten - tarvitaan, 
kuten sodankin päivinä, yksimielistä yhteistyötä. Jos 
kaikki vetävät kukin omalle suunnalleen, cillIY!e pääse 
mäen päälle, ja kun keli on huono, voi pienikin kivi 
kaataa kuorman. 

Ensimmäistä kertaa historiansa aikana on Suomi nyt 
vapaa vieraista aotajouk9ista. 

Me olemme its,enäisiä, ja me olemme ostaneet vapau-
temme raskailla uhreilla. Käyttäkäämme :Itä ilman itse-
rakkautta, mutta viisaudella ja lujuudella. 

MeiOän täytyy tulla toimeen omin neuvoin ja lisäksi 
aikana, jolloin toisia valtakuntia syntyy ja toisia hajoo, 
mutta me uskomme juuria myöten terveeseen kan-
saamme, sen voimaan ja kykyyn johtaa omia kohta-
loitaan ja meidän vakaa päälOksemme on, ettemme kos
kaan enää anna johtaa tai pakottaa itseämme valtioll i-
seen riippuvaisuuteen jostakin toisesta valtakunnasta . 

Pyrkikäämme ystävälliseen yhteistyöhön kaikkien naa-
puriemme kanssa, mikäli se ei ole ristiriidassa yhteist.en 
etujemme kanssa ja soveltumaton asemaamme riippumatto-
mana valtiona. Olkoon vakava pyrkimyksemme saavut-
taa ystävälliset suhteet lännen suuriin kansoihin, jotka 
ovat auttaneet meitä kun nälkä oli vieraanamme, ja 
osoittakaamme myötämieltä ja ojentakaamme, missä se 
on mahdollista, auttava kätemme kärsiville kansoille. J os 
tämän teemme, olen vakuutettu siitä, että olemme kai-
kiksi ajoiksi turvanneet itsellemme kunnioitetun paikan 
maailman vapaitten kansojen jouk0ssa. 

Me voitimme verisessä kamppailussamme 1 lain ja oi-, 
keuden puolesta. Me olemme näyttäneet voimamme, 
me olemme näyttäneet lempeyttä. 

Antakaamme nyt voiman ja lempeyden yhtyä viisau-
teen ja kaukonäköisyyteen, ja pystyttäkäämme yhtejs-
kuntarakennuksemme sellaiseksi, että jokainen tässä 
maassa voisi siinä viihtyä. 
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Kunnioitett.:'l.va HClT3 Kenraali! 
Teille benkilökohtaisesti suotiin suurin onni, mitä ihmi-

sen osalle voi tulla: toteuttaa samo'llla kertaa oma kallein 
toiveenne ja kansan kallein toiyo,· isänmaan vapauttaminen. 
Johtaja-ascmanne tässä historiallisessa suurtyössä sekä jalot 
persoonalliset ominaisuutenne vaikuttivat että Valkoillen 
Suomi, kaikkia kaosaomiehiä myöten, omisti yksimielisen 
nrvonantonsa ja kunnioituksensa yJipäälliköllcen. Kansa. 
kiinnitti huomiota Teidän yleväiin mieleenne. Se ihaili 
Teidän isänmaanrakkauttanne. Se huomasi, että isänmaan 
,kunnia, koskemattomuus, yhtenäisyys ja suuruus oli Teidän 
silmämäiiränno, että Teidän huolenpitonne esineinä olivat 
myöskin sorretut Averiheimolaisemme itärajan takana. Se 
näki Teidän valvovan kansallisuutemme luonno11i~ia oikeuk-
sia ja etuja. K'Iiken tämän vuoksi kansa on myöskin mielel-
lään nähnyt Teidät kutsntuksi täyttämään Suomen .valta-
kunnan korkean jobtajapaikan. 

Paitsi suurimpana vapaussankarinamme, tervehdimrne 
Te itä, Herra Kenraali, nuoren valtiokokonaisuutemme, maa-
ilmanhistorian nä:yttiimölle nousevan kansallisuutemme tun-
nuskuvallisena edustajana. Tämä knupunki on onnellinen 
siitä, että. sekin tictiiä kerran nuorena, toivorikkaana, innos-
tuksen täyttämänä pääkaupunkina edustaneensa samaa suur-
ta 'yhteiskansallista ihannetta. 

Meillä, pohjalaisilla, vaasalaisilla, ei varmaankaan tiillai-
sena päivänä kuin tänäiin saata olla omasta puolestamme 
Teille, korkea kunniavieras, sen parempaa toivomusta kuin 
että Te voisitte säilyttää meistä sen llOrjumattoman tietoi-
suuden, että olemme samoja suoramielisiä, rehellisiä yhtei-
sen isänmaan suojeIijoita kuin olimme Teidän johdossanne. 

Tässä mielessä ol iRi Teistä, Herra Kenraali, vannaankin 
syvfulti hämmästyttävää , jos Valkoinen Pohjanmaa koskaan 
voisi osoittaa välinpitämättömyyttä siinä t<:fpallksessa, että 
niin alkeellisen -selviä isänmaallisia aatteita ku in Suomen 
riippumattomuutta, jakamattomUlltta ja koskemattomuutta 
tai sen kansallisuuden kunniaa lOllkattaisiin. Te ette ole 
kärsinyCniiden loukka<lmist,"l. Te olette johtanut vapaus-
joukot niitä puolustamaan. Toivon että meissä poh jalaisissa 
tulee aina elämäiin Teidän pyhä vihanne maan ja kansan 
pettäjiä vastaan. . -

Arvoisat knnsalaiset! 
Vietämme nyt Sllomen Ilistorinn suurimpien muif':tojen, 

Vnnsan in Pohjnnmann ikllisen kunoilJll päiviiä. Älköön 
mikään himmentäkö tätä juhlaa älköönkä hfiiritkö sitä iloa, 
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.Vuosi sitten tähän aikaan oli asema maassamme toinen 
kuin nyt. Epävarmaa oli, tulisiko valtioll inen itsenäisyytem-
me tunnustetuksi, nälänhätä oli silloin jo suuri ja maassa 
sijaitseva vil1iintynyt venäläinen sotaväki harjoitti kaikkial-
la ilkitöitä:1n, kehotettuna tänne jäämään harhaan johdetun 
suuren oman kansalaisryhrnän puolelta. 

Nämät surulliset seikat ovat kaikilla niin vcrokscssä muis-
tossa ja laadultaan sellaiset, etten tässä tilaisuudessa tahdo 
niihin laveammin kajota. 

Mainittakoon kuitenkin," että juuri~samaan aikaan oli 
tfW.lIäld n meidän rauhaisessa. Pohjolassamme asema kär-
jistynyt siihen määrin, että minä hetkenä tnhans..'\ laillista 
yhteiskuntajärjestystä kannattavat kansanainckset voivat 
odottaa hyökkäystä venäläisten ja heidän liittolaistensa 
puolelta. . 

Täällä Oulullsa oli silloin pieni kaupungin suojeluskunta 
kokoontunut lääninhall itukseen ja maaherr:m asuntoon 
ollakseen varnillansa ja puolustaaksccn uhattlla k:llI pu nkia 
voimainsa takaa. Asema näytti kuitenkin to ivottomalta, 
sillä olimmehan niin viihälukuisia monilukuisia viholli-
siamme vastaan. Tiedot muualta maassamme oliwlt yhtä 
synkät. vieläpä uhkaavammatkin. Pitikö todella kaikki, 
mitä vuosisatojen )..·lJluessa. täällä oli toimittu rakkaan 
Suomemme hyväksi, joutua rikollisten ja osaksi mahdotto -
mien teoriain harhaanjohtamien kansankerrosten kautta 
maahan poljetllksi ja raiskatuksW 

Silloin välähti salama etelästä. 
Sa.:'lpui minulle sähkösanoma: 
»Kaikki venäläiset sotajoukot ovat aseista riisuttavat. 

Kenraali Mannerheim .• 
Se kehotus v[l.sta kaiun sai! Sehän kohdistui vanhoja 

sortajiamme v[l.staan. Oliko mitMn ylevlimpää ja mieltä 
kohottavampM kllin tämän käskyn täyttäminen? 

Toivottiin vieläkin , että saisimme ratkaista välimme bei-
dän-kanssann muitten asia.:'ln sckaantl.imatta . Nuoret suo-
jeluskuntalaiset hehkllivat innosta käydä asiann käsiksi. 

Ei tuumittu kauvan, ennenkuin sähkösanoma lähetettiin 
edelleen joka paikkann. missä venäläistä sotaväkeä oli si-
joitettuna. Kuinka mielelläni puhuisinkin lähelllmin siitä, 
mit.en alussa hyökkMjien lukumäärään nähden suuret ja 
hyvin asestetut venäläiset sotajoukot sekä tJlii ll ä että muual-
la yllätettiin ja uskomattoman helposti voitettiin, mi ten 
heiltä saimme Rscita ja varustukflia. joista meillä oli niin 
suuri pu~tc, mutta samahan tapa htui yhtä rei ppaasti kaik-
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Kohottak,1amme kolminkertainen raikas eläköönhuuto 
Valtionhoitaja kenraali l\Iannerhoimille!. 

Tärnänjälkeen lausu i rehtori H. Karjalainen Oulun Suo-
jeluskunnan tervehdyksen valtionhoitajalie. 

Puheisiin vastasi kenraali Mmlllcrheim ensin suomeksi, 
sitten nlotsiksi, seuraavin sanoin : 

. Hyvät naiset ja h e rrat! 
Kiitän teitä kaikkia siitä suuremmoisesta ystävyydestä, 

jota minulle on tänään 080tettu. 
Käydessäni niissä osissa maatamme, jossa kaivatun 

vapauden soihtu ensin sytytettiin muistorikkaina tammi-
kuun päivinä, olen halunnut käydä myöskin pohjoisim-
massa läänissä ja sen pääkaupungissa. Voimalla tämä 
m<k'\kunta löi päältään vieraan ikeen. Ensimmäisestä päi-
västä se otti vapaustaisteluun osaa ja vaikutti siten te-
hokkaasti tapausten seuraavaan kehitykseen. Samalla 
antoi se kauniin todistuksen siitä terveestä ja pelkää-
mättömästä mielenlaadusta, joka versoo revontulien 
maassa. 

Toivon lämpimästi, että tämä maakunta, suurempi 
kuin mikään muu maamme lääni, saa tilaisuutta käyt-
tää hyväkseen suuria mahdoJlisuuksiaan. Täällä ovat 
maamme metsärikkaudet, joita valtiotaloutemme on otet-
tava huomioonsa, nyt kun yhä uudet tarpeet kysyvät 
valtion varoja. Täällä odottavat maamme luonnolliset 
voimakeskukset, mabtavat kosket, päästä teollisuuden 
palvelukseen tämän maanäären hyödyksi avatakseen uusia 
mahdollisuuksia teollisuudellemme kokonaisuudessaan. 
Tähän liittyy oleellisesti kysymys läänin kulkuneuvoista. 
Maakunnan luonnollisten joki teiden lisäkSi ovat uudet 
kulkutiet toivottavat yhdistämMn ylämaan mereen, kai-
ken ulkokaupan valtatiehen. Suurimmalla mielenkiin-
nolla on muun Suomen seurattava sitä työtä, jota täällä 
Pohjolassa yllä suuremmassa mittakaavassa tehdään ja-
lojen kivenniiisainesten murtamiseksi karusta maastamme. 
Tämänkin kysymyksen taloudellinen kantavuus, jos tu-
los vastaa odotuksia, on sangen suureksi arvattava. 

1 
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Se on mielenkiintoinen. jokaiselle,· joka haluaa nähdä 
taloudellisen kehityksemme vie\'än yhä uusiin saavutuk-
siin. 

Hyvät herrat! Minulle on ollut mieluista käydä täSsä 
osassa maatamme, jonka ilmasto-sullteet jo antavat sille 
erikoisleimam;a. Minä tiedän että tämä pohjoinen leveys· 
aste anf..:1a terästä tahtoon ja luo vahvat luonteet. Sel· 
laisia talvitsee manmme nyt ja vastedes. 

Eläköön Suomen pohjoisin maakunta! Eläköön sen 
pääkaupunki!. 

Päivällisten jälkeen ajoi valtionhoitaja asemalle. Tuskin 
koskaan 011 Oulussa nähty liikkeellä niin valtavia ihmisjouk· 
kojn. kuin ·tällöin oli saapunut juhla vierasta saattamaan, 
vakuuttavat Oulun lehdet . 

NoustuaaJl ajoneuvoista alkoi valtionhoitaja hyvästellä 
lähellä seisovia lapsia ja suojeluskuntalaisia , joita sadottain 
tunkeutui rakastetun .valkoisen kenraalin. ympärille. Läm· 
pimät kädenpuristukset kävivät vihdoin niin lukuisiksi että 
valtionhoitajan oli lliistä luovuttava. Noustuaan ascmarap· 
pusilIe ja jätettyään yleiset hyvästit, alkoi yleisö hurrata 
loppumattomiin. Vihdoin sa i vaItiollhoitaja sananvuorOIl 
huudahtaell: 1ICläköön Oulu&, jOhon yleisö yhtyi. 

Tultuaan asema sillalle, johon kokoontuiYat suojeluskunnat 
klllllliaa tehden, ja jätettyään hyvästinsii, nousi valtionhoi-
taja junaan , jonka lälltiessä paikalle kerääntynyt valtava 
yl eisö ja suojeluskuntalaiset hUlTasivat niin kauan kuin junaa 
näkyi. • * * 

Torstaina , tammikuun 30 p:l1ii , saapui valtiollhoitaja Tam· 
p e r e e 11 e. A~eDlalla oli valtionhoitajaa "astassa komppania 
jMikäripataljoonaa, pataljoonan esikUllta , Tampereen suo-
jcluskUllllan esiktlllta, valtuuston ja virastojen edustajat 
ynnä naisten lähet ystö. . 

Valtuust on puheenjohtaja, tehtailija lEak Julin , lausui 
\'altionhoitajan t ervetulleeksi kaupunkiin. Naisten lälle-
tystön puolesta , joka ojensi tulijalle kukkia, lausui maisteri 
Olga Lavollius seuraavaa: 

.Tampereen naiset ovat tahtoneet tuoda ilmi t untemall&1 
kiitollisuuden ja kunnioitukEell saad essaan nähdä Teidät 
kaupungissamme. 
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On kulunut vuosi siitä, kun TaIl}.pereella ensi kerran kuu-
limme Teidän nimenne, kWl saimme julistuksellue; että Te, 
Pohjanmaan talonpoikia johtaen aiotte muuttaa unelman 
Suomen itsenäisyydestä todeksi. 

Tänään on kulunut vuosi siitä, kun Tampereelta lähti 
liikkeelle ryhmä nuorukaisia yhtyäkseen niihin joukkoihin, 
jotka taistelivat Teidän johdoS8allIlC - tuo parvi, jonka 
retki niin verisesti Sllinulaan päättyi. Siitä päivästä läh-
t ien me lausuimme llimeämlc joka päivä. Kiihkeästi me 
Teitä odotimme, toivoen ja luottaen, ja lopulta jo peläten, 
jopa epätoivoisinakin, ijilJä Teillä oli edessänne työ, joka 
vaati aikansa, työ jonka vain harvat valioihmiset, kuin Te, 
voivat suorittaa.: luoda tyhjästä vo ittoisa armeija. Teillä 
oli edessänne tie, joka jOkaisella askcleellaan oli taistellen 
vallattav3. Ja heikoimpina hetkill ämme me jo uskoimme, 
että nimi ~fannerheim oli vain tarina, kaUJlis satu, joka 
meille kerrottiin, että meillä olisi jotakin , joka ylläpitiiisi 
meidän rohkeuttamme, kun se väkisinkin tahtoi sortua. 

Vihdoin Te tulitte. - RalUlioiksi sortuivat kotimme nii-
den kanuunain jyskeessä, jotka tuloanne ilmoittivat, mutta 
tuo jyminä soi meille sittenkin toivoa ja vapautta. 

Nyt tulette toisella tavalla . Ylpeinä ja onnellisina terveh-
dimrne Teissä Suomen valtionhoitajaa, ensimmäistä miestä 
tässä vapaassa Suomessa, jonka vapaus niin suuressa määrin 
on Teidän työtänne. 

Suomi saa kiittää Teitä paljosta, jota emme nyt voi mai-
nita. Emme olisi naisia ellemme muistaisi yhtä: sitä leipää, 
jOka nyt lievittää nälän kurjuutta sadoissatuhansissa ko-
deissa - leipää, jonka Te olette meille hankkinut. 

Herra Valtionhoitaja. 
Me kiitämme teitä. kaikesta siitä isänmaan rakkaudesta, 

joka toiminnassanne on ilmennyt. Me pyydämme Teitä 
ottamaan vastaan nämä kukk..'l.sct Tampereen naisten ter-
vehdyksenä. Ne ovat heikkoja ja hentoja, multa ne kerto-
vat sentään lämmöstä ja keväästä, niistä voimista, jotka 
synkimpinäkin aikoina työskentelevät ihmisten iloksi.& 

Kwnpaankill puhepseen vastasi valtionhoitaja . suomeksi 
kii tWen. 

Kaupungintalon juhlasalissa, jonne oli kokoontunut val-
tuuston, kaupungin virastojen ja koulujen ed ustajat y. m. 
kansalaisia, lausui valtionhoitaja. ilonsa siitä että sai tällä 
kertaa uusissa ja paremmissa oloissa tutustua kaupunkiin, 
joka vuosi sitten oli ollut Suomen valkoisen armeijan suu· 
rimpien hu ollen esineenä. 
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Kauppatorilla pidetyssäparaadissa lausui valtionhoitaja 
suomeksi seuraavat sanat: 

tSu oj elu sk un ta l aisetl 
Se veri, joka niin runsaasti on vuotanut Kangasalan 

ja Messukylän harjulla, Roineen, Längelmäen ja Näsi· 
järven rannoilla ja tamän kaupunginkin sisällä juuri Tam-
pereen ja Hämeen vapauttamiseksi, se veri velvoittaa 
teitä muodostamaan vahvoja suojeluskuutia, jotka seiso-
vat vapauden ja lain vankkana turvana Hämeessä. Olen 
sen tähden iloinen nähdessäni teidät ja lausuessani julki 
toivoni, että suojeluskunta-aate saa yhä enemmän kan-
natusta paikkakunnillanne.t 

Paraadi oli suuremmoinen ja onnistunein Tampereella 
pidetyistä. Valtionhoitaja lausuikin näkemästään erinomai-
sen tyytyväisyytensä. 

Tämänjälkeen kävi kenraali Mannerheim seurueineen 
Tampereen sankarihaudoilla ja ruotsinmaalaisten muisto-
kivellä. Kumm9-ssakin paikassa laski hän seppeleen. 

Käytyään Teknillisellä opistolla - se Suomen kouluista, 
jonka oppilaita suurin prosenttimäärä kaatui vapaussodassa 
- siirtyi valtionhoitaja aamiaispäivällisille teatteriravinto-
laan. Täällä piti rehtori Kaarlo Tiililä puheen, jossa hän 
kiitti valtion hoitajaa Tampereen kaupungin pelastajana ja 

• vapauttajana sekä lausui hänet tervetulleeksi Suomen val-
tionhoitajana. Kiitos hänen isänmaanrakkautensa ja tai-
tons.:'\, lausui puhuja, olemme me nyt siinä onnellisessa ase-
massa, että Suomi voi jo omistaa voimansa rauhan töille 
niin valtiollisella kuin yhteiskunnallisellakin alalla, se voi 
omistautua valtakunnallisuusajatuksilleen ja se voi uurastaa 
kaikessa niin aineen kuin bengenkin aloilla. Tämä 011 tulok-
sena vapaudestamme, jossa valtionllOitajalla on niin haihtu-
mattomat ansionsa. Niinpä uurnstetaan täälläkin, sodan kau-
huja eniten kokeneessa Suomen kaupungissa, jotta. verestä 
ja tuhkasta nousisi jotakin uutta ja kukoistavaa. Onnetto-
muus ei ole tamperelaisten mieliä ja toimintatarmoa lannis-
tanut. Lopuksi pyysi puhuja vakuuttaa, että se, mikä 
täällä tehtäncenkin, ei ole työtä itseä kaupunkia varten eikä 
sen vahinkojen korjaamiseksi, vaan on sitä arvosteltava 
osana kokonaisuudesta, joka tähtöä isänmaan onneen. 

Valtionhoita.ja vastasi: 
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>'1Arvo isat kansalaiset. 
Kun minä nyt ellsikertaa Valtionhoitajana saavun Tam-

pereelle niin muistuvat mieleeni viime keväiset tapaht u-
mat. Tampere oli kauvan aikaa suurin huolemme so-
dassa, aen valloittaminen oli koko sodan tärkein saavu-
t us, joka vaati koko pohjois-Suomen jännityksen ja pon-
nistuksen. Eikä mikään kaupunki Suomessa ole kärsinyt 
sodan aikana niin paljon kuin Tampere. Mutta sama-
ten kun olen vakuutettu, että tämii. Suomen suurin 
t ehdaskaupunki pian ahkeruudella, yritteliäisyydellä ja 
tarmolla lähimmässä tulevaislludessa korjaa sodan vau' 
riot, samaten toivon että SuoIllen kansakin suurilla si-
säisillä uudistuksilla parantaa v'4i~ssodall haavat ja että 
pian se aika koittaa, jolloin joka\ID:lll työtä tekevä kan-
salainen saav llttaa sellaisen to imeentulon, että hän to-
della . tuntee itsensä vapIl.aksi kalls!llaiseks i vapaassa 
maassa, se a ika, jolloin Suomen kansa yksimielisenä te-
kee tytitä rakastetun isänmaamme hyväksi. Silloin on 
Suomessa huomen. Tässi to ivossa tyhjennän maljani 
Tampereen onneksi.» 

Matkalla asemalle tapahtui välikohtaus, jota Wsnäolleet 
sanovat Tampereen vierailun huippukohdaksi. 

Emauksen katuristeyksessä pysäytti valtionhoitaja rc -
kensä ja otti vastaan koulunuorison kunnioituksenosoituk-
set. Siinä hänelle ojennettiill useita kukkalaitteita. Pääs-
tyään aseman portaiden luo, kutsui hän sankan nuoriso-
parven luokseen ja johdatti heidät asemalaiturille, missä 
puhui heille ilmeisesti itsekin liikutettuna. Pllhe oli muis-
tiinpanojen mllkuun seuraava: 

tTulen Pohjanmaalta, Isonkyrön pelloilta ja Limingan 
niityiltä. Siellä näin vuosi sitten niiden joukkojen ko-
koontllvan , jotka niinkuin risbretkien ritarit ja Engel-
brektin miehet, joilta olette historiassa lukeneet, lähtivät 
taisteluun vapauden ja isänmaan puolesta·. 

Niiden joukossa, jotka silloin seurasivat sydämensä 
sisintä kutsua, nä in silloin monen nuorukaisen, silmä 
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innostuksesta kirkkaana ojentaen kätensä, joka aivan 
äsken oli selaillut koulun kirjoja , kivääriin. Moni näistä 
nuorista sotureista ei koskaan ellään palannut kouluunsa. 
Olen koulujen juhlasalcissa nähnyt mal'moritauluibin piir-
rettynä niiden nuorien sankarien nimiä, jotka antoivat 
isänmaalle uhrina lIuoren elämänsä. ' 

Rauhallisemmat olot ovat palanneet maahamme. Anta-
koou Jumala, että samallaista koettelemuksen aikaa ei 
maamme milloinkaan enää tarvitsisi kokeal Tämä riip-
puu teistä, te varttuvat nuoret. Sotilaan tavoin pitää 
teidänkin totella niitä, jotka ~ johtavat, ja tottua 
uskolHseen velvollisuuden täyttämiseen . . Kuuliaisuus, veI-
vollisuudentunto, isänmaanrakkaus - olkoot ne aina 
tunnuslauseemme. Vaatikaa sitä itseltänne ja vaatikaa 
sitä tovereiltanne. 

Teidän pitää muistaa, että kun koulu kerran loppuu 
ja te astutte ulos elämään, vaaditaan teiltä samoja omi-
naisuuksia, mutta paljon suuremmassa mitassa. Ja mitä 
ette ole tahtoneet nuorinå oppia, sitä on vaikea myö-
hemmin saavuttaa. Luonnonlujasta. n~orukaisesta tulee 
myös hyvä kansalainen, joka astuu elämään hyödyttääk-
seeJl> isänmaataan. Sellaisia kansalaisia tarvitsee Suomi 
nyt. Sentähden katsoo se luottamuksella nuorisoonsa ja 
uskoo, ettei sen toivo joudu häpeään .• 

Valtion hoitajan välitön ilo nähdessään valtavan nuoriso-
parven ympärillään puhkesi herttaisen kauniilla tavalla 
ilmi. Hyväillen hän taputteli rnmttamia lähinnäolevia lap-
sukaisia. 

• • • 
Vielä samana päivänä saapui valtionhoitaja H äm e e n -

linnaan. 
Kaupwlgissa oli tehty laajoja valmistuksia, jotta valtion-

päiimies tulisi saamaan mahdollisimman juhlallisen vaS-
taanoton. Useissa taloissa hulmusivat valtakuunanliput ja 
torille oli pystytetty .lIiimeenlinnan ja Hämeen ·vuakunali-
put. Paitsi paikkakunnan omaa suojeluskuntaaja kaupunkiin 
majoitettua sotaväkeä oli sinne saapunut useita maaseu' 
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dun suojeluskuntia. Asemalta kauppatorille oli muodostettu 
kunniakujanne suojeluskuntalaisista . Asemalla oli kun· 
niavahtina osasto Porin jalkaväkirykmenttiä ja virallisesti 
vastaanottamassa läänin ja kaupungin korkeimmat viran-
omaiset. 

Ensinnä kävi valtionhoitaja seurueineen kaupungin kir-
kossa, jossa hänet vastaanotti rovasti L. Enkvist. Kirkon 
ovella ojennettiin hänelle kukkia, valkeita kieloja, joista 
valtionhoitaja lausui sydämelliset kiitoksensa. 

Täältä hän kulki kaikkien joukko-osastojen ja suojelus-
kuntien obi tarkastaen ja tervehtien näitä kutakin erik-
seen. Senjälkeen marssivat ne kukin yksitellen kunnia-
marssissa valtionhoitajan ohi. 

'Suojeluskunnille luki valtionhoitaja seuraavan suomen-
kielisen päiväkäskyn: 

&Hämeenlinnan s u oje lu sk unt a lai set. 
Olen iloinen nähdessäni teidät kokoontuneina ja uuden 

todistuksen siitä, että suojeluskunta-aatteella on täällä. 
hyvä maaperä. Tällä aatteella on suuri kasvattava merki· 
tyksensä. Se ei sisällä ainoastaån asestettua turvaa vapau-
dellemme ja isänmaallemme. Yhtä suuri on sen merkitys 
senkautta, että se kokoaa kansalaiset vapaaehtoisesti ja 
luottavaisesti alistumaan yhtenäiseen johtoon ja totuttaa 
kansalaisista yhä laajemmat kerrokset levolliseen työhön 
ja uskolliseen velvollisuuden täyttämiseen. Kun nämät 
ominaisuudet saavat revityssä kansassamme yhä kasva-
vaa jalansijaa, välttyvät lain rikkomiset ja voimme sääs-
tyä sisäIlisistä kumouksista. 

Kasvakoot ja voimistukoot maamme suojeluskunnatl 
Tuntekoon jokainen teistä täyttävänsä velvollishutensa 
itseänsä ja kansaansa kohtaan! 

Eläköön Suojeluskuntab 

Raatihuoneen juhlasaliin olivat maistraatti, valtuusto ja 
muut kunnalliset viranomaiset kokoontuneet valtionhoita-
jaa vastaanottamaan. Valtuuston puheenjohtaja Chydenius 
lausui hän'et tervetulleeksi. Puheeseen vastasi valtionhoitaja 
suomeksi seuraavasti: 

l 
r 

• 
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tKiitän teitä huomaavaislludestanne. Toivon että sopu 
ja rauhallinen työ saavat jalansijaa myöskin kunnallisessa 
elämässä. Se on välttämätöntä, jotta rauha kaikilla 
aloilla saadaan palaamaan ja rikkirevitty kansamme taas 
kootuksi. Se on edellytys kaikelle työlle, joka on tehtävä 
vapaan , yhtenäisen Suomen hyväksi. 

Erityisesti ilahduttaa minua se, että tällä paikkakun-
nalla ' sosialistinen puolue on ottanut osaa tähän vastaan-
ottoon, sillä se on todistus siitä että Suomen kansa ei 
enää seiso kahdessa vihamielisessä leirissä toinen toistaan 
vastaan vaan että, vaikkakin omaten hyvin erilaiset val-
tiolliset nåkökannat, tämä ei estä meitä kaikkia työsken-
telemästä isänplaamme hyväksi. Tätä minun iloani tulee 
varmaankin tuntemaan koko Suomen kansa. joka har-
taasti tohTOo työrauhaa ja mahdollisuutta kehitykseen ja 
yleiseen hyvinvointiin. 

Toivon menestystä työllelme. 
Eläköön Hämeenlinnan kaupunki.. 

Kaupungin Iyseolle olivat kaikkien Hämeenlinnassa ole-
vien koulujen oppilaat koköontuneet odottamaml .valkoisen 
kenraalin. vierailua. Ystävällisest i tervehti valtionhoitaja 
lapsia lausuen heille: 

..»Te Suomen ,nuoriso, te Suomen lapsetl Kun minä 
näen teidän kirkkaat katseenne, niin se lämmittää sydän-
täni ja silloin, silloin minä vasta tunnen että tällä maaUa 
on tulevaisuutta. Te lapset, te nuoriso , kantakaa aina 
sydämmessänne lämmin rakkaus isänmaahan, yhteiseen 
ehjään ja suureen Suomeen, 

Eläköön Suomen lluoriso, eläköön Suomen lapset. )) 

POislähtiessään hyvästeli valtionhoitaja erikseen koululai-
sia, jotka kilvan ojensivat hänelle käsiään. $Kaikkien sil-
mät loistivat kun saivat puristaa tuon suuren miehen kättä , 
josta'he olivat kuulleet niin paljon puhuttavan . Thastunut 
nuorisojoukko kohotti lopuksi hän~t ilmaan voimakkaiden 
eläköönhuutojcn kaikuessa , Valtion hoitaja kulki kättele-
mässä myöskin kaikkia käytävässä o!evia aivan nuoria kan-
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sakoululapsia ja lausui heille muutamia ystävållisiä sanoja. 
Lasten ihastus oli rajaton .• (Hämetär.) 

Karjalan matka. 

'futustuaksecn ori maakuntiin, niiden väestöön, sota-
väen osastojen ja suojeluskuntien järjestelyyn ja henkeen 
sekä kans..'llaisten yleisiin tarpeisiin ja toivomuksiin teki 
valtionhoitaja Mannerheim valtakautensa ensimmäisinä: 
kuukausina matkoja lmikkiin Suomen osiin. Pohjanmaan 
ffiq.tkaa seurasi kierros Karjalaan; sen ensimmäinen pysäys-
paikka oli Joensuu. 

Jo e n suu h u n saapui valtionhoitaja hclmikuwl 5:n päi-
vän aamulla. Vastassa asema lla olivat kaupwlgin virka-
kunnat V.t. pormestarin V. Å. Cornerin johdolla, joka ter-
vehti häntä lyhyellä puheella. Asemalta ajoi valtionhoitaja 
seurueinee n kirkkoon , missä tervchd ysju hlallisuuden toi-
mittivat pastori A. Pärnänen ja kirkkohen'a A. Tevaluoto. 
Kaupungintalolla tapahtui tämänjälkeen tavamnukainen 
virkakulltien esittely, tervehdyspuheen piti valtuuston 
puheenjohtaja J . Laille. Valtionhoitajan suomenkielinen 
vastaus siihen k-uului: ' 

, :Pyydän vilpittömästi kiittää teitä ystävällisestä vas-
taanotosta. 

Olen iloinen saadessani vierailla Joensuussa, jonnl! jo " 
viime vuonna vapaussodan päivinä useasti aioin tulla. 
Samalla saan suullisestikin kiittää tämän maakunnan 
osanotosta siihen suureen voimainkoetukseen, joka vuosi 
sitten kahlehti kaikkien mielet ja voimat. TIman sanot-
tavaa apua muulta valkoiselta Suomelta itäinen Suomi 
uupumatta ja päättäväisenä uhrautuvaisuudella muodosti 
luotettavan henki'\"artiOIl muulle Suomelle. Siitä. on Itä-
Suomi saava historian tunnustavan kiitoksen. Tuntui 
siltä kuin olisi koettelemusten aika herättänyt tä.män 
maanäären miesten povissa eloon vaistot niiltä ajoilta, 
jolloin heidän oli itäiseltä "ainolaiselta suoj eltava kotejaan . 

Minä näen tässä hyvän tulevaisuuden enteen. Suokoon 
Jumala, että Karjalan' mies t ulevaisuudessa saa kantaa 
uhrinsa vain rauhallisen toiminnan työmaalla. Esiinty-
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kööt silloin samat luonteenominaisuudet yhtä päättäväi· 
sessä muodossa, ja olkoot ne yhtä hyvänä esikuvana 
kaikille kansalaisille, jotka ovat mukana rakentamassa 
yksimielistä, vahvaa Suomea! 

Eläköön Joensuun kaupunkH. 

K.:'l.upungintatotta ajo i valtionhoitaja urheilukentälle, jos-
sa hänet ottivat vastaan Pohjois-Karjalan suojeluskuntien 
piiripäällikkö, lehtori K. E. Levälahti ja täällä majailevan 
rajavartioryhmän komentaja majuri J. Heiskanen. Val-
tionhoitaja tarkasti koolla olevan sotaväen ja suojeluskunta-
joukot, sekä lausui niille suomeksi: 

*Se veri, joka kuluneena vuonna on vuotanut Suomen 
vapauden puolesta, kehoitti kaikkia kansalaisia taajoin 
rivein kokoontumaan sen turvaksi. Niin syntyivät suo-
jeluskunnat, vapaaehtoinen kansalaisarmeija. Saakoon tämä 
erinomaisen tärkeä aate edelleenkin yhtä suurta kanna-
tusta. Liittykööt yhä laajemmat rivit nuorisoa ja kyp -
syneitä kansalaisia sen valkoisten lippujen alle. Kasvat-
takoon se elävään velvollisuuden-tuntoon ja uskolliseen, 
tarmokkaaseen työhön isänmaan onneksi. 

Eläköön Suojeluskunta!. 

Paraadin jälkeen kävi valtionhoitaja sankarihaudalla, 
jolle laski isänmaan nimessä seppeleen. Samalla puhutteli 
hän niitä kaatuneiden vanhempia ja omaisia, jotka olivat 
tilaisuudessa läsnä. 

Joensuussa, niinkuin kaikissa ~ muissa paikOissa näillä 
tutustumismatkoilla, valtionhoitaja omisti moniaita het-
kiä koulunuorisolle. Niinpä olivat lyseon ja yhteiskoulun 
oppilaat opettajakuntineen kokoontuneet lyseon juhlasaliin 
häntä vastaanottamaan. Valtionhoitaja saapui ja antautui 
välittömään keskusteluun lasten kanssa, joista monet oli-
vat olleet mukana vapaussodassa. Rehtori K. A. Wege-
liuksen puheesta lainattakoon seuraava kuvaava kohta: 

»Teidän sydAmenne On sykkinyt ymmärtämystä ja luotta-
mlIsta, jopa ihailuakin Karjalan kansaa ja Karjalan nuori-
soa kohtaan, enkä luule Teidän erehtyneen arvostelussan-
ne. Näitten nuorten joukossa, jotka ovat kokoontuneet tän-
ne Teitä tervehtimään, on monta molemmista oppilaitok-

l 
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sista - ja niistä moniaat vapaudenristin ritareitakin -
jotka Teidän yJipäällikkyytenne alaisina ovat sankarilJi-
sesti taistelleet Valkoisen Suomen ja koko isänmaan pyhän 
asian puolesta. Heidän rivinsä ovat kyllä harvenneet; 
seitsemän lyseon oppilasta on jäänyt taistelutantereelle; 
he lepäävät nyt, velvollisuutensa täyttäneinä sankarihau-
doissansa, kuusi heistä sen hautakmnmun alla, jota Te vast'-
ikään olette käynnillänne kunnioittaneet ja yksi on sankari-
haudasSallSt't hänkin, annaan isänmaamme povessa, tietä-
mättämme missä .• 

Valtionhoitaja puolestaan lausui: 

.Te Suomen nuorisoI Te olette saaneet elää sellaista 
aikaa, jota ei mikään polvi ennen teitä. Te olette näh-
neet isänmaan vapauden ostettavan kalliilla verihinnalla. 
Ehkä kaatuneiden sankarien joukossa on läheisiä suku-
laisianne, ehkä isä tai veli. Olkoon heidän työnsä teille 
tienviittaajana koko eHimänne aikana. Velvoittakoon 
heidän muistonsa teitä seuraamaan heidän jälkiänsä. Sil-
loin saa isänmaamme olla levollinen. 

Eläköön isänmaa!. 

Sanomalehti .Karjalaisen. loppus<,mat tästä vierailusta 
kuuluvat: 

tValtionhoitajan käynti Iyseolla teki kaikkiin, sekä oppi-
laisiin että opettajiin , mitä parhaimman vaikutuksen, hä-
nen teeskentelemätön ystävyytensä ja miehekäs käytök-
sensä vahvisti meissä sitä tosi ritarin kuvaa, minkä hänestä 
.jo aikaisemmin valkoisen armeijan ylipäällikkönä olimme 
mielil-:uvituksessarnme luoneet .• 

• • • 
Samana päivänä saapui kenraali Mannerheim 80 rta va-

1aan. 
Täälläkin alkoi vierailu jumalanpalvelukseJla kaupungin 

kirkoss .... l; saarnan piti rovasti Aarnisalo. Senjälkeen oli sota-
väen ja suojeluskuntien paraadi, jossa valtionlloitaja lau-
sui joukoJle: 

tSuojeluskunnat ovat näkyvin ilmaus siitä kansallisesta 
innostuksesta, jOllka juuret johtavat viime vuoden koette-
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iemu ksen palvun. Suojeluskunnat seisovat. ympari maata 
nuoren vapautemme lujana ja luotettavana vartiona. 
Vallitkoon niissä edelleenkin sama harras mieliala. Liit-
tykööt yhä taajemmat rivit niiden valkoisten lippujen 
alle. Niiden turviss..'\ voi kasvaa ja vahvistua yksimieli-
nen ja vahva Suomi. 

Eläköön Suojeluskunta! Eläköön Suomi!. 

Suojeluskunnan päällikkö leht. Vartiainen lausui tämän 
jälkeen: 

»Suojcluskuntalaisct! Teillä on nyt edessän ne se mies, 
Suomen valkoinen 8.:'lukari,joka on johdattanut suojeluskun-
nat taisteJ,uihin ja voittoihin, isänmaamme vapauteen ja 
itsenäisyyteen. Eläköön kenraali Mannerheim!. 

Valtionhoitaja kiitti vielä sotajoukkoja seuraavin sanoin: 

»Kiitän teitä, Suomen etuvartiat, tunnollisesta palve-
luksestanne. Olosuhteet ovat vaikeat ja palveluksenne 
raskas. Mutta paikkanne on tärkeä ja vaatii teiltä pal-
jon. Isänmaa luott.:'la kiitollisena teihin. vankkaan etu-
vartioonsa.& 

Valtuuston tarjoami lla päivällisilHi puhui kauppias T. 
Nissinen kosketellen m. m. karjalaisen heimon eJämänaa-
tetta, karjalaisten yhtymisajatusta. 

»Valtakunnan raja kulkee vielä tänäkin päivänä halki 
Karjalan maakunnan. Su uri osa karjalaista heimoa vielä 
tänäkin päivänä saa taistclla vierasta sortajaa vastaan. Vel-
jemme rajan takana, heimostaan erotettuna, odottavat 
sitä miestä, joka purkaisi raja-aidan , mikä Karjalan 
kansan tänäkin päivänä jakaa kahtia. 

Karjalan kansa katsoo vielä Teihin. Se toivoo, että Te 
olisitte se mies. joka tämän raja-aidan purkaisitte. Tapah-
tu isiko se sodan Vili rau han aseilla, olisiko mickka vai diplo -
matia teraväm pi ase , sen asian Te itse parhaiten ymmärrätte 
ja tulette varmaan, jos onni näyttää snotuisalta. parhainta 
asetta aikanaan käyttämään. Me toivomme vain että tämä-
kin tehtävä Teille hyvin olluistuisi.8 

Valtionhoitajan .... astauspuhe kuului: 

,Pyydän kiittää ystävällisestä vastaanotosta. Oikeute-
t u1la ylpeydellä seurasi muu Suomi tämän maanosan IlOU-



, 

78 

sua maan ja laillisen järjestyksen vihollisia vastaan. Sen 
sitkeä vastarinta pystytti turvallisen suojamuurin muulle 
Suomelle. liman ailwtta ei ole ylpeätä Karjalan maa -
kuntavaakunaa kuvattu siinä vapauden ristissä, jolla kii-
tollinen isänmaa palkitsi sotilaallisia urotekoja äskeisen 
kamppailun aikana. 

Luja vakaumukseni on, että Karjala, karaistunut vuo-
sisatojen myrskyistä lännestä ja idästä, on valppaana 
ojentava nyrkkiin puristetun kätensä kaikkea sitä vas-
taan, joka voi häiritsevästi aset tua yksimielisen ja koko-
naisen Suomen tie1Je. Läpitunkekoon tunne siitä, että 
Suomi on yksi ja jakamaton ja että Re vain seUaisena 
voi täyttää tehtävänsä riippumattomana val\akuntana 
jokaisen kansalaisen tässä maassa ja johtakoon tämä 
tunne heidät epäitsekkääseen, uhrautuvaan työ1lön isän-
maan onni päämääränään. 

Eläköön isänmaa ja sen tulevaisuus!» 

Suojeluskunnan ja suuren kan&llaisjoukon saattaessa 
asemalle kaupungin vierasta lausui lehtori E. Vartiainen 
jäähyväisiksi: 
. .Herra Kenraalit 

Kun Te nyt lälldette tilstii pienestä Karjalan kaupungista , 
jonka suojeluskunta ensimmäisenä koko maassa riisui perivi-
hollisemme aseista, niin olen minä valtuutettu suojc]uskun-
tamme puolesta Teille vakuuttamaan, ett ä jos isiinmaan onni 
ja kauniin Karjalan puolustus 11iin vaatii, me uudelleen olem-
me valmiit toimimaan samalla ripeydellä, olemme valmiit 
voimiemme mukaan osoittamaan sitä intoa ja llbrautuvai-
suutta, jota me tiediimme Teidän Karjalan miehiltl1 odotta-
van. Kansalaiset, kohottakaamme täysin rinJloin, täysin 
innoin kolmenkertaincn eläkööllhuuto vapauttajakenraa-
lillemmel Eläköönl. 

* • • 
Helmikuun 6 p:nä vieraili valtionhoitaja muutamia t un-

teja K ä k i sa I m e ss a. Täälläkin pidettiin rajavartiopa-
taljoonan ja suojeluskuntien paraad i, jota komensi majuri 
Elfvengren. YhteiskoululJe kokoontuneelle nuorisojoukolle 
puhui valtionhoitaja muutamia mieleenpainuvia sanoja: 
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»Olen iloinen saades&'ln i tervehtiä teitä, Karjalan lap-
sia. Karjalan heimo on kunnialla kestänyt kovan koe-
tuksensa Suomen vapaustaistelusSt'\. Karjalan koulunuo· 
risokin on kantanut kortensa isänmaan alttarille. Siitä 
on ' todistuksena karjalaisten koulupoikien haudat isien 
ja veljien rinnalla. Pysyköön teissä aina voimakkaana 
velvollisuudentunto ja isänmaanrakkaus. jotta suureksi 
tultuanne voisitte olla Suomen vankkana turvana, sillä 
teissä on Karjalan tulevaisuus .• • 

Aamiaisilla puhui lnInniavieraallc valtuuston puheenjoh-
taja, toht. E. Luukkonen. Ennen lähtöänsä lausui valtion-
hoitaja: 

»Kiitän Teitä sydämestäni siitä lämpimästä vastaan-
otosta, joka täällä on tullut minun osakseni. SamaUa 
tahdon minä ilmituoda maan kiitollisuuden siitä osuu-
desta , mikä tällä maanosalla on vapaussodan tapahtumiin. 
Ttuvattakoon se vapaus, joka saavutettiin ase kädessä, 
yhtä uhrautuvaIla työllä rauhallisen viljelyksen palveluk-
sessa. Täten pystytämme arvokkaan muistomerkin kai-
lille niille laillisuudelle uskollisille kansalaisille, jotka antoi-
vat henkensä palauttaakseen ja t uleville sukupOlville säi-
lyttääkseen isiltä perityn yhteiskuntajärjestyksemme. Suo-
men äsken saavutettu, kalliisti ostettu vapaus asettaa 
uusia suuria vaatimuksia jokaiselle miehelle ja naiselle 
tässä maassa. Aset takaamme yhtä suurella innostuksella 
kuin vuosi sitten jakamattomat voimamme sen palve-
lukseen .• 

• • • 
Helmikuun 6 p:nä kJo 2,15 saapu i valt ionhoitajan ylimää-

räinen juna Vii P u r i n asemalle. 
Tiistä päivästä lausuu .Karjala »: 
»Juhlapäivä oli eilen kaupungiss..'lmmc, juhlapäivä, joka 

ei hevin rnuistosta häh'ene. Valtionhoitaja, valkoinen ken-
raalimme, vapaaherra Mannerheim vieraili ensi kerran täällä 
valtionhoitajana. Ja hänet t abto i kaupunki arvokkaasti 
ottaa vastaan .• 
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Vastaanotto muodostaikin suuremmoiseksi ta sydämelJi-
seksi. KauplUlki oli Iiputettu, valtavia illlnisjoukkoja liik-
keellä, juhlatwmcJma ilmassa. 

Asemalla tapahtuneiden esittely- ja tervehdysmenojen 
jälkeen ajoi kenraali Mannerheim kaupungin suomala4>een 
kirkkoon, jossa lääninrovasti K. R. Jauhiainen otti hänet 
vastaan raamatunlauscella ja piti juhlasaarnau. 

Paraadia komensi kenraaliluutnantti v. Oerich. Valtion-
hoitaja piti joukoille seuraavan suomenkielisen puheen: 

.suomen varsinaisen armeijan rinnalla on suojeluskun-
nillamme tärkeä ja kunniakas tehtävä: seisoa laillisen 
yhteiskuntajärjestyksemme valppaana vartijana. 

Ehdittyään jo suorittaa menestyksellisen ja kunniakkaan 
työn isänmaan hyväksi, lepäävät suojeluskunnat nyt 
aseittensa ääressA, Mutta lepo ei saa merkitä aseiden 
poisheittämistä. Niitä on edelleenkin kannettava, sillä 
vielä ei ole vihollinen luopunut kataJista aikeistaan uudel-
leen nousta isiltä perittyä yhteiskuntajärjestystämme tu-
hoamaan. Että juuri suojeluskuntamme ovat paras suoja 
tällaisia vihamielisiä hankkeita vastaan, sitä on omiaan 
osoittamaan se väsymätön toiminta, jota yhteiskunnan 
vihollineIl harjoittaa suojeluskunta-aatetta vastaan. 

Jos suojeluskunnat ovat tarpeellisia muissa osissa maata, 
ovat ne suorastaan välttämättömiä täällä Karjalassa. 
jonka maakunnan rajojen takana sijaitsee se turmeluksen 
pesäpaikka, mistä tartunta jo kerran op. maahamme le-
vinnyt ja josta se otollisen hetken sattuessa jälleen voi 
tänne tunkeutua. 

Sen vuoksi te Ut'heat karjalaiset, säilyttäkäa innostuk-
senne suojeluskunta-asiaatt, kerääntykäa sankoin parvin 
suojeluskuntalippujen ympärille ja vaalikaa suojelush.llll-
tianne sydämienne koko lämmöllä. 

Toivotan teille, Viipurin suojeluskuntalaiset, parhainta 
menestystä tehtävässänne.» 

Tilaisuudessa lausui kenraali Mannerheim tyytyväisyyten-
sä ja kiitok5(lnsa suojeluskwltien hyvästä sisäisestä ja ulko-
naisesta kwmostn paikkakunnalla. 
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Parandill jälkeen kävi valtionhoitaja Viipurin hovioikeu-
dessa. 1'ähän käyntiin liittyi erityinen pCl'bem uist,o, ken-
raali Mannerheimin isä kun on ollut hovioikeuden ensimmäi-
nen presidentti. Presidentti E. EHvcngrenin puheeseen 
vastasi valtionhoitaja: 

tOlen kåtsonut mieluisaksi velvollisuudekseni ja erikoi-
seksi kunniakseni saada hElnkilökolltaisesti tervehtiä Vii-
purin Hovioikeutta , tätä kunni<\kasta, korkeata tuomio-
istuinta, joka kaut.ta aikojen, taipumattomana ku in suo-
malainen graniittimme, on seisonut lain ja oikeudell tur." 
vana. Se on tullut, kuten sen jiisenet, jotka ovat uhran-
neet niin paljon , Iujuutensa kautta esimerkiksi koko maan 
tuomarikullllalle - koko maalle. ' 

Tänä aikana, jolloin yhteiskuntaa hajoittavat opit ovat 
eksyttäneet oikeuskäsityks.en suurelta osalta kansaamme. 
ja lain ja oikeuden hylkiiäminell on selitetty hyveeksi, 
on tuomarin tehtävä sitä vaikeampi. Uudelleen täytyy' 

, h erättää menneiden polvien kUllnioitus lain pyhyyttä 
kohtaan ja Suomen kansassa luoda tunne lain turvasta, 
joka aina on ollut sen voimana. 

Kukaan ei voi täyttää tätä tehtävää paremmin kuin 
' Viipurin Hovioikeus suurella auktoriteetillaan ja taipu-
mattomalIa velvollisuudentunnollaan. 

Hyvät Herrat, toivotan Teille jatkuvaa menestystä 
työssälIne .• 

, 

Esiteltäessä läänin ja kaupungin virkamiehiä kiinnitti 
valtionhoitaja erityistä huomiota niillin, jotka olivat saa-
neet kärsiä Venäjän vankiloiMa. uskollisuudestaan maamme 
laeille. Tällaisia oli läsnäolijoista Kurkijoen kihlaku nnan 
kruunllllVouti Brutus Lagercrantz ja pormestari Pekka 
Zimmermann. 

Viipurin koulunnorisolle oli kansakoulun juhlasaliin va-
rattu t ilaisuus valtionhoitajan näkemiseen ja tervehtimi-
seen. Kukilla ja ~Kat:jalaisten laululla~ hänet otettiin vas-
taan. Valtionhoitajan sanat nuorisolle kuuluivat: 

tTervebdän teitä , Viipurin lapset. Olen iloinen ·säh-
dessani näin paljon kirkassilmäisiä Karjalan tyttöjä ja 

Mannerheim 6 
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poikia ympärilläni. Te olette Karjalan toivo ja Teiltä 
odotamme että kerran tul ette jatkamaan sitä työtä, jonka 
iSänne, äitinne ja veljenne ovat tehneet Karjalan ja 
koko Suomen vapauttamiseksi. AhkeralIe työllä valmis-
tautukaat tähän tehtäväänne. Tulkoon Teistä kunnon 
kansalaisia Karjalan ja Suomen onneksi ja menestyk-
seksi. Eläköön KarjaI.1D nuorisoI Eltiköön lsfinmaa!. 

Raatihuoneella pidetyillä kaupungin päivällisillä piti pan-
kinjohtaja K. N. Rantakari valtuuston puolesta valtion-
hoitajalIe seuraavan puheen: 
~Korkeasti kUllllioitettava HeITa 'Valtionhoitaja. 
SuomeJ} kans..'\ ja siihen kuuluva ~Hjalall väestö ovat 

ikimuistoisista ajoista J.:unnioittaneet esivaltaa ja luotta-
neet siihen. Ti~tä vastaan sen keskuudessa sotivat, nykyajan 
ilmiöt eivät ole kotoisin kansanune luonteesta, vaan ulko-
puolelta tulleista vaikutuksista. Nilitä ilmiöitä täytyy siis 
pitää orumenevinä meillä. 

Tuntien välittömän, vaikka hetkenkin kosketuksen mer-
kityksen, on Karjalan väestö, niinkuin koko Suomen kansa, 
myöskin aina, varsinkin tärkeinä hetkinä, halunnut nähdä 
keskuudessaan esivallan edustajia, ja jos mahdollista valta-
kunnan päämiehen - silloinkin , kun nämä eivät ole edus-
taneet yksistllän Suomen omaa valtiotahtoa. Sitä suurem-
malla luottamuksella stlattaa tämä väestö nyt tervehtiä 
Teitä, korkeasti kunnioitettu Herra Valtionhoita.ja, Suomen 
oman, itsenäisen .valtakunnan päämiehenä, suomalais-kan-
sallisen valtiotahdon ylimpänä edustajana. 

Pyydän siis lausua 'reidät, Suomen valtakunnan pää-
miehen, vielä kerran Viipurin kaupungin valtuuston puo-
lesta tervetulleeksi tähän monia vaiheita kokeneescen, Suo-
men historiassa muistorikkaaseen kaUpllJlkiin sekä kiittåä 
Teitä siitä, etta olotte Karjalan maakuntaa ja karjalaisten 
kes),:uspaikkaa käynniUänne kunnioittanoot. 

Suomen kansa on tuntenut Teihin luottamusta siitä läh-
tien, kun Teidän nimenne kasvoi ja juurtui vapautusso-
taamme, jonka vaiheisiin ja lopulliseen tulokse"en Te olitte 
niin tuntuvalla ta.valla myötävaikuttaneet. Suomen men-
neisyyttä kirjallisesti tuntevat henkilöt tiesivät Teidän kuu-
luvan siihen sukuun. jonka yksi muistettayimmista jäse-
nistä Suomen erottua Ruotsista oli huomattåvalta osalta 
luomas!!a isiillDlaallemme sitä valtiollista asemaa, joka muo-
dostui historialliseksi leYåhdyskohdaksi kapsallcnune mat-



kaIla täyttä itsenälsyyttä kohti. Kautta vapaussodan tuli -
vat kaikki kansalaiset , jotka saattoivat seurata Teidän jul-
kiJausumianne valtiollisia ajatuksia, vhä vak"uutetuimmiksi 
siitä että Te osasitte selvasti t ulkita sen, mihin kansamme, 
sen syvimpienkin kerrosten terveet vaistot ttthtäsivät. Me 
tiedämme ,sen, Herra Kenraali, että Te tahdoitte suoma-
laisilla voimilla maahan musertaa uudenaikaisen raakalai· 
suuden Sel} omaSsa pääpaikassa, rajamme takana. Suomen 
vapautusarmeijan johtaja - uskokaa se, että tämä suuri 
ajatus oli kansamme parhaitten valtiollisten vaistojen ja 
sen kunniakiisitteittcn mukainen . -Me olemme syvästi V3,-

kuutetut, että historia , on Teidät tuosta ajatuksesta aina 
tunnustava - Teille siinä kunniaa tekevä . . 

Mutta Suomen kansa lövsi Teihin luottamusta muitakin 
kuin näitä järjen teitä. Keskon vapautus-sotaa Te lausuitto 
ajatuksen, jolla on vasf.akaiku Suomen kansan ja ennen 
muuta. Karjalan väestön parhaissa tlUlteissa. Te iJmaisitte 
halunue yhdistää ne Karjalan kansan osat, jotka historian 
onnettomat tapau kset ovat toisistaan sadoiksi vuosiksi 
eroittaueet. 

Teidän tultuanne nuoren valtakuntamme päämieheksi, 
on Suomi rientänyt Viron veljcskans&'l. auttamaan . Me edel-
lytämme, että Teidän tabtonne on ollut tässäkin mukana. Me 
näemme, että kantanne Karjalan asiassa on yhdenmukainen 
ajatustenne kanssa Wiron asiassa. 'l'ämä kantanne näissä 
kysymyksissä jlmaisee meille sitä, että Te pyritte valtiomme 
päilmiehenä ulkopoIiitikassanne toteuttamaan suomalais-
kansallista heimousaatetta. Huomatcn tämän, luotamme 
me Teihin. Me näemme noissa kantanne iImauksissa takeet 
siitä, että Te oival1atte suomalais-kansallisen valtiotahdon 
tärkeyden ja että me voimme, Teiltä vastedeskin odottaa 
tämän valtiotahdon mukaista toimintaa, niinkuin me olem-
me Teiltä oikeutetut vaatimaankin ja niinJ..aiin jokaisessa 
itsenäisessä maassa esivallan edustaja kansallisia pyrkimyk-
siä toteuttaa. 

Ulkopolitiikassanne suomalais-kansalIisten vaistojen ja 
tunteitten mukainen henki valaa meihin' luottamusta myös-
kin Teidän siSäpolitiikkMnne. Me uS"komme, että 'l'e ase-
manne edellyttämällä tavalla myötävai1.:utatte tämän kan-
san todellisia tarpeita vastaavien uudistusten aikaansaa-
miseksi, uudistusten, . jotka lisäävät kans.'unme kaikkien 
kerrosten työtarmoa ja kohottavat alempien sekä ylempien 
luokkien henkistä ja aineellista tasoa ynnä kansakunnan 
siveellistä kuntoa . , 
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Sanalla sanoen, kun me uskomme, että Te tajuatte kan· 
I sa llisen Suomen merkityksen, niin me suomalaiset, nimen-

omaan suomenkieliset ka.nnatammc Teitä kaikin mielin ja 
voimin. Tottuneena havaintoja tekemään, ei Teiltä, kor-
keasti kunnioitettu Valtionhoitaja, ole voinut tälläkään mat-
kalla jäädä huomaamatta 130 rakki1.us ja luottamus, mitä 
karjalaiset kansanmichct- syvällä maakunnassa ovat Teille 
osottancet. 

Pietari Brahe lausui. että Suomi on kUllingaskuntion ve-
rOinen eikä suinkaan viihäpätöisimpicu. Niin onkin, kun 
Suomen kansaan vain oikealla tavalla vedotaan. 

Suomen valkoinen Kenraali! Sotilaana 'I'o tiedätte, että 
Suomen pojat ovat kautta historiansa kuuluneet maailman 
parhaimpiin sotureihin, vaikka suomalaisten urheutta ei 
koska.'\n onnen näitä aikoja ole kannustettu sillä, mikä mei-
dän sydämemmc hcrkimpiin kieliin koskettaa: suomalais-
kansalliskuntoon vetoamalla, Te, HelTa Kenraali, olettll en-
simmäisiii, joka tämiin olette tehneet; ja olette ensimmäinen , 
joka sen valtiommo ylimpänii johtajana ja samalla sotajouk-
kojenune korkeimpana päällikkönä olette tehneet. Edel-
lyttäen että me SMmme Toissä vast'edeskill nähdä ja tun-
tea suomalais-kansallisen valtiotahtomme ja kansalliskun-
tomme edustajan kohotamme täällä suomalaisen Kar-
jalan pääkaupungissa Suomen valkoiselle Kenraalille kol-
mikertaisen eläköön-huudon. Eläköön Suomen valtionhoi-
taja, kenraali hfuuuerheim! Eläköön!t 

Tuomari E, Hellström puhui tämanjälkeon lämpimästi 
kaupungin kansalaisten puolesta suomeksi ja ruotsiksi. 

Valtionhoitajan suomenkielinen vastauspuhe kuuiui: 

tKuu käyntini Viipurissh sattuu samoihin aikoihin, 
jolloin Suomell pohjoisissa seuduiasa. vietetään laillisen 
'jä'rjestyksen palauttamisen vuosi päiviä, tahdon käyttää 
tilaisuutta hyväkseni ilmituodakseni sen iha.ileva.n kiitol-
lisuuden, jota muu Suomi tuntee Karjalaa kohtaan sen 
osuuden vuoksi, mikä tiiliä. on ollut vapaustaisteluumme, 

Täällä oli aina luottamus suuri ja synkimpinäkin' ai-
kQina luotettiin t.äällä. oikeaan asiaamme sekä. valmis-
tuttiin tulevaa taistelua varten, Täällä ennenkuin mis-
sään muussa osassa maata. nousivat Viipurin ja Karja-
lan, luvultaan heikot mutta luottamuksessaan itseensä 
vahvat suojeluskunnat, monin verroin ylivoimaista vihol-
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lista vastaan. Kysymättä oliko muu Suomi valmis, 
puristukses&'l Helsingin ja Pietarin välillä, alkoivat ne 
epätasaisen taistelun. Täällä tunnettiin sen vapauden 
tuulen ensimmäinen henkäys, jOka levisi yli koko maan 
ja joka myrsk-yn tavoin Pohjanmaan lakeuksilta hävitti 
kaikki esteet tieltään. Täällä luotiin turva idässä Suo-
men nuotelle armeijalle, joka ikäänkuin nousi maasta. 

Luottam)lksemme Karjalan nh1'3utuvaislIuteen ja voi· 
maan ei pettänyt. Ne saavuttivat unohtumattoman kun -
nian , kun harmaat rivit sulkivat Viipurin muurit rau' 
taiseen syleilyyn ja painajaisentapainen uni muuttui va-
pauden välittömä~si riemuksi. Jälleen oli Karja la väis-
tymättä seisonut muun Suomen vahtina. 

Karjalalla on määrätty tiirkeä tehtäväns.'i meidän 
rnaame muid ell maakuntien rinnalla. Sen väestön kan-
sallinen erikoisuus on tyypillisempi kuin muiden maa-
kuntien. Rajaseutuna uhkaa täti. erikoisuutta suurem-
mat vaarat k'1lin Suomen sydänseutuja. Toivon har-
taasti, että koettelemusten aika on oleva lopussa ja että 
Karjalaa on odottamassa sivistykseUisesti ja taloudelli-
sesti valoisa tulevaisuus: 

Eläköön Karjala , runolaulajien rnaa.~ 

Lopuksi valtionhoitaja muutamin sanoin ruotsiksi kiitti 
hänelle osotetusta myötätUJlJlosta. 

Lähtö Viipurin asemalta muodostui yhtä mieleenpainu-
vaksi kuin koko vierailupäivä. Eläköönhuudot täyttivät 
ilman. 

Alltrean asemalla, missä sllojeluskuntalalsia ja kans.:'l.a 
oli kerääntynyt valtionboitajaa tervehtimään, pysähtyi 
juna hetkeksi. 

Valtionhoitaja puhutteli suojelnskuntalaisia ja kätellen 
kiitteli rintamalla olleita. Sitten hän kääntyi lukuis.:1D ylei-
sön puoleen ja pyysi niitä astumaan esiin , jotka olivat otta-
neet osaa vapaussotaan. Näitä olikin lähemmä 100. Heitä 
kenraali kiitti ja tervehti erityisesti. Naiset ojensivat val-
tionhoitajallc kukkia. 

Perästäpiiin lausui valtionhoitaja moneen kertaan tyy-
tyväisyytensä Karjalan matkaansa. 

SydämelJisyys ja lämpö, millä hänet oli kaikkialla otettu 

\ 
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vastaan, oli ollut suurempi kuin mitä han oli voinut toivoa 
Valtionhoitaja oli viranomaisille erittäin korostanut maa-
seudun suurta merkitystä Suomen rakentamisessa ja suo· 
jelemisessa; \'aikkei tätä osuutta aina 'kyJlj~ai arvosteta. 
Samoin oli hän huomauttanut suornalais-kallsallisen katso-
musta van ja kansallisen yhtenäisyyden pcrustuvast~_ m~r' 
kityksestä nuorelle valtakunnaJlemme. 

Savon matka. 

HelmikuWl 24 p:nä valtionhoitaja lähti Savoon, ulottaen 
matkansa Kainuuseen saakka. Läpi yön kulkenut ylimääräi-
nen juna saapui Kajaaniin helmik. 25 p:u aamuna. Kajaa-
nin pormestari FI'. Hyöky toivotti asemalla valtiOllhoitajaIl 
tervetulleeksi kaupunkiin, kiittäen häntä siitä, mitä vapaut-
~ajakenraali oli isänmaan hyväksi tclJ,nyt. Valtionhoitaja 
vastasi sydämellisin sanoin. Kunnlavartiona asemalla oli 
sotilaita ja suojeluskuntalaisia. KUlllliakujantooksi asemal-
ta kaupungille oli asettunut koulu lapsia , joita valtionhoi-
taja kädestä tervehti. 

Ensiksi valtionhoitaja kävi kauplmglll kil'ko8S..1, missä 
hänet otti vastaan rova~ti Väyrynen muutamin tilaisuuteen 
soveltuvin raamatunlausein. Kirkosta kenraali Manner-
heim ajoi Kajaanin sankariba.udalle ja laski seppeleen . 
. Täältä valtionhoitaja ajoi kaupungin raatihuoneelle, 

missä pormestari toimitti tavanmukaisen esittelyn. Val-
tuuston varapuheenjohtaja, johtaja W. Rihtniemi, toivotti 
valtionhoitajan tervetulleeksi Kajaaniin , Pieta ri Brahen 
perustamaan kaUpWlkiil1. Niinkuin kansa oli tyytyväinen 
Pietari Braheen, niin on se tyytnäinell valtionhoitaja Man-
nerheimiinkin , vapaussodan ylipäällikköön, etevään valtio-
mieheen , joka on m. m. turvannut Suomen kansalle elin-
t(lrpeideJl saannin, lausui puhuja. Perinnäisen maan tavan 
mukaan puhuja esitti muutamia paikkakunnalJisia toivo-
muksia. Valtionhoitaja vastasi seuraavin sanoir. : 

tArvoi'sat1 va·ltuusmiehet. . , 
J o vapaussodan kohtalokkaina päivinä jouduin u~eiD 

kosketuksiin niiden tarmokkaiden miesten kanssa, jotka 
tästä maakunnasta oli,'ut lähteneet isäumaata, puolusta-
maan. Nyt pyydän henkilökohtaises:ti saada lausua julki 
isänmaan kiitollisuuden tämän pohjoisen maouäären osan-
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otosta taisteluull, vapautemme ja itsenäisyytemme puo-
lesta. Myös on herättänyt myötätuntoani tämän seudun 
harrastus itäisen rajamme tuolla puolen asuvia suoma· 
laisia heimolaisia kohtaan , vaikka yleiset valtiolliset olo-
suhteet ja elin tarve-vaikeudet ovat estäneet tämän har-
rastuksen vo imakkaammat ilmaukset. 

Toivon sydämestä et tä se yhtecnkuuluva-isuuden ja 
epäitsekkään uhrautuvaisuuden henki, joka sädekehänä 
ympäröi kans~lll·nousuamme. ei milloinkaan unohtuisi. 
Vieköön se meitä eteenpäin tietoista" maalia kohti. Luo-
koou se lujan yksimielisyyden ja kootkoon se kaikki 
voimamme. 

Toivoen, että ne elanto vaikeudet, jo tka viime vuosina 
ovat pohjoista Suomea painaneet , saadaan helpotetuiksi, 
kiitän vilpittömästi ystävällisestä vastaanotosta ja toi-
yon kehitysdlmsta tulevaisuutta Kajaanin seutukunnalle .• 

Raatihuoneelta kenraali Mannerheim saapui kaupungin 
läheiselle torille sotaväkeä ja Kajaanin t<ekä useiden lähi-
pitäjien suojeluskuntia tarkastamaan. Valtionhoitajn. piti 
suojeluskuntalaisille seuraavan puheen: 

tIlolla näen paikkakunnan suojeluskunuan mieslukuisena 
aseissa. Se on todistus siitä , että te oikealla tavalla olette 
käsittäneet suojeluskuntien isänmaallisen merkityksen. Se 
on myöskin takeena siitä, että sama harrastus, joka he-
rätti henkiin tämän Suomelle ominaisen puolustusmuo-
don, , elää vahvana ja toimintakYkyisell å. 

Te Suomen ritarivartio , seisokaa aina valmiina nou-
dattamaan isänmaan kutsua. Muistakaa: olette nuoren 
Suomen voimakas nyrkki. Eläköön suojeluskunta! Elä-
köön isänmaa1!} 

, 
Puheensa jälkeen valtionhoitaja eriksefjn kiitti kutakin 

8uojeluskuntaa sekä mieskohtaisesti vanhimpia rivim~wa. 
Sotaväki ja suojeluskuntalaiset kulkivat paraatimarssi~sa 
ylipäällikkönsä ohitse. ' 

Sotilaiden, suojelusKuntalaisten ja yleisön eläköönhuuto-
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jen kaikucssa valtionhoitaja seurueineen ajoi vanhan lin-
nan raunioitten ja seminaarin kantta kaupungintalolle, missä 
kaupungin naiset olivat järjestäneet kahvit leivoksineen. 
Naisten puolesta puhui )}valkoiselle Kenraalille* rva Nanna 
Vuorisio ja vastasi valtionhoitaja sydämellisesti kiittäen. 

Hetkisen seurusteltuaan emäntiensä parissa valtionhoi-
taja kiitti läsniiolevia kehottaen yhtymään eläköönhuutoon 
Kajaanin kaupungille ja ajoi senjälkeen suojeluskuntalaisten 
muodostam<la kUllniakujaa asemalle. Asemahuoneessa 
odottivat valtionhoitajaa koululapset. Näille piti valtion-
hoitaja lämminhenkisen puheen viitaten erittäin heidän 
osanottoonsa vapaustaisteluun. KäteUim koululapsia erkani 
valtionhoitaja liikutettunn lasten ynnä saapuvilla olevan 
kansanjoukon raikkaiden eläköön-huutojon raikuessa asema-
huoneesta ja siirtyi aseman edustalle, jossa hän tervehti 
erittäin läsnäolevista suojelusknntalaisista niitä, jotka olivat 
olleet rintamalla. ' 

»Valkoinen kenraalil) oli valloittanut kajaanilaisten sydä-
met viipyossään palisen tuntia heidän kaupungissaan» sa-
noo »Kajaanin Kaiku.!) 

* * * 
Juna kulki etelään · saapuen I isalmerle klo 1/21 päi-

vällä. Asemalla täällä oli vastassa suojeluskuntalaisia, 
Kuopion läänin maaherra; kaupUllginvaltuuston jäseniä 
ja 'kaupungin virkailijoita sekä edustajia maalaiskurtnista. 
Aseman edustalla oli sankat parvet juhlapukuista kansaa. 

Valtionhoitajaa tervehti kaupungin puolesta valtuuston 
puheenjohtaja, kauppaneuvos Lauri Kärkkäinen, esittäen 
hänelle läsnäolevat viranomaiset. Tervehdittyään saapuvilla 
olleita, suojeluskuntia y. lli. valtionhoitaja ajoi kaupunkiin 
suojeluskuntalaisten muodostamaa kunniakujannetta. 

Käytyään kansakoululla, missä tarkastaja O. Wuorl-
salmi tervehti häntä puhuen kansakouluissa tehtä.vän työn 
päämäärästä, siirtyi valtionhoitaja Iisalmen keskikoululle. 
Siell ä olivat opettajat Ja oppilaat kOlllun juhlasalissa valtion-
hoitajaa vastassa. Koulun rehtori K. R. Castren lausui 
tervehdyksen. 

Valtionhoitajan vastaussanat kuuluivat: 

l)Kun näen ' ·nuorisomme, ' toi.von että kasvava' polvi 
saisi elää valoisampaa aikaa kuin me. Viime vuonna näin 
armeijassamme usein nuorukaisia, jotka olivat jättäneet 

, 
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Tuomiokirkossa tuli valtionhoitajaa vastaan papiston 
edustajien ympäröimänä arkkipiispa Gustaf Johansson, 
joka lausui: 

.H e r r a Vai t i 0 II hoi taj a! 
Suurella ilolla ja syvällä kunnioituksella lausuu tämä 

seurakunta 1'cidät., itsenäisen Suomen Valtionhoitajan, 
tervetulleeksi tänne Suomen vanhimpaan sivistysahjoon 
ja tähän muistorikkaaseen templ>cliin. Kuluneen vuoden 
tapahtwnat sanovat. meille: tJumala oli turvamme ja voi-
mamme, apumme hädän aikoina aivan taattu. (ps. 46,2). 
Muutalf\a vuosi sitten häämöitti vapaus kaukaisena ihanteena 
silmäimme edessä. Nyt on Suomen paljon kärsinyt kansa 
saavuttanut vapauden. Mutta' vapaus velvoittaa. Ilman 
sisäistä yhteyttä ei Suomen kansa voi suorittaa historiallista 
tehtävMusä. Kun rikas ja köyhä, työnantaja, työntekjiä, 
ylhäinen ja alhainen veljellisessä so vussa tekevät työtä 
ihmiskunnan korkeiden aatteiden eteen, silloin liehuu Suo-
men sinivalkoinen lippu onnellisen kansan päällä. Tuo 
ihanne näyttää saavuttamattomalta, mutta se on saavu-
tettava. ja se voidaan saavuttaa, sillä totuus ja oikeus lopu l-
ta voittavat. :Mutta se kysyy paljon apua ylhäältä; yhteis-
kunnalta. ulu'autuvaa rakkautta; uskollista oikeuden hoitoa 
valtiolta, jonka pyhä tehtävä on oikeuden valvominen. -
Siunatkoon Jumala työnne isänmaan hyväksi! Olkoon Hän 
Teidän kanssanne!. 

Alttm'ipalveluksen jälkoon valtionhoitaja siirtyi sankari· 
haudalle , jolle laski seppeleen. 

Samalla hän tervehti haudan ääreen kokoontuneita kaa-
tuneiden sankarien omaisia, jokaista erikseen, lausucn heille 
moniaita tu nnustuksen sanoja huomauttaen, ettei kaatu-
o,eiden llrhojen elämäntyö ole ollut turha. 

Hovioikeudessa, jonue valtionhoitaja. täältä siirtyi, otti 
hänet vastaan presidentti Käpy seuraavin sanoin: 
~Kokoontuneina maamme vanhimman ylioikeudell, Tu-

nm hovioikeuden, suojiin, pyytävät täällä sa<lpuvilla ole-
vat viranomaiset lausua Teidät , Herra Valtionhoit..1.ja , kes-
kuuteemme tervetulleeksi, sitä tervetulleemmaksi, kun 
meitä elåhyttää usko siitä, että Suomen valtakwlta sinä 
perustalla , jota Te sangen vaikuttavalta osalta.nnc olette ollut 
laskemassa, sa.a nauttia lainala.iscn yhteiskuntajärjestyksen 
siunausta ja meidän kaikkien yhteisin ponnistuksin kulkea 
kohti onnellista tulevaisuutta. Vielä kerran: TCl'vetultua!. 

Urheilupuistoon olivat ka.upungin koulujen oppilaat ko-

Mannerheim 8 
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koulu penkin saadakseen olla mukana siinä, missä käytiin 
taistelua elämästä ja kuolemasta . Jumala varjelkoon 
meitä uusilta sodilta. Teidän on nyt hyödytettävä isän-
maata rauhan töissä. Kaikki työ, joka tehdään velv01-
lisuudentunnolla, on isänmaalle hyödyksi, ensin pienem-
mässä mitassa koulussa, sitten kansalaisina valtiossa. 
l sänmaanrakkaus on jaloin niistä tunteista, jotka liik-
.kuvat ihmisen povessa. Kasvakoon se vahvaksi teissä 
nuorissal 

Eläköön isänmaa!> 

Valtionhoitaja puhutteli täälläkin oppilaita , tiedusteli 
beidän nimiään ja lukujaull. Raikkaiden eläköönhuutojen 
kaikuessa valtionhoitaja siirtyi suojeluskuntien paraatiin 
kaupungin torille. Paraadissa kutsuttiin valtionhoitajan luo 
kaikki vapaussodassa haavoittmlCet suojeluskuntaJaiset ja 
merkittiin heidän nimensä muistiin. Tarkastettuaan joukot 
kenraali Mannerheim lausui: 

,»Sen innostuksen, joka vuosi takaperin johti vapaat 
kansalaiset suojeluskunt.ien valkeitten lippujen alle, sen 
tulee elää edelleen jokaisen oikein ajattelevan miehen 
povess~ Suomenmaassa, olkoon hän nuori tai vanha. 
Harrastus, joka silloin ajoi nuorukaisen koulupenkiltä ja 
harmaantuneen kansal3.isen rObkeisiin urotekoihin, läm-
mittäköön edelleen jokaisen mieltä. Tuntekoon jokainen 
teistä, jotka seisotte rivissä, että täytätte isänmaallisen 
velvollisuuden ja että ~ynnyinmaa katsoo teihin luotta-
muksella. Eläköön suojeluskuntal Eläköön synnyinmaa!!) 

Kaupungin keskikouluUa oli täm'-än jälkeen juhla-aami-
aiset, joihin otti osaa toistasataa kutsu vierasta Iis.:'lJmelta 
ja lähiseudulta. Kauppamuvos L. Kärkkäinen puhui val-
tionhoitajaUe, kiittäen siitä työstä, minkä »valkoinen ken-
raali )} oli vapaussodassa kansamme hyviiksi tehnyt. Valtion-

1 hoitaja vastasi seuraavasti: 

.Kiitän teitä sydämellisesti lämpimästä vastaanotosta. 
Samalla haluan henkilökohtaisesti kiittää sii~. avustuk-

\ , 
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sesta, jota tämä kaupunki ja sen ympäristö antoi va-
paustaistelullemme. Ilman sitä uhrnutuvaista mieltä, 
joka silloin valtasi jokaisen valveutuneen kansalaisen, 
olisi vapauslHkkeemmE' ollut tuomittu sortumaan väki· 
vallan jalkoihin ja jäämään kauniiksi unelmaksi. Siitä 
tuli kuitenkin tosi ja nyt seisoo Suomi itsenäisenä kansa-
kuntien joukossa. Siitä on meidän eun en kaikkea kiit-

'täminen lrnusalaisten alttiutta. Kehottakoou' se edelleen-
kin isänmaalliseen työhön. Rakentakoon se vahvat mUH-' 

rinsa sille vahvalle perustukselle, joka silloin laskettiin 
kansalaisten velvollisuudentunnon avulla. 

Toivot~n Iisalmelle ja koko Savolle parhainta me· 
nestystä.& 

Valtionhoitajan oli kiirehdittäyä matkaansa. 
Asemalla lausui vielä Iisalmen suojeluskuntain ylipäällik-

kö, Santeri Sahlström, kelll'aaJi. Mannerheimille seudun suo-
jeluskuntalaisten sydämelliset, luottamusta uhkuvat kii-
tos- ja jäähyväissanat. Kenraali puolestaan kiitti suojelus-
kuntalaisia uuraudesta sekä poistui teläköidem kaikut;!ssa 
jwwansa, joka vei hänet Kuo'Pioon. 

* * * 
K u'o P i 0 0 n saapui valtionhoitaja iltapäivällä helmik. 

26 p:nä. Kaupunki oli liputettu. Asemalla olivat vastassa 
valtuusto, kaupungin virkakunnat sekä sotaväkeä ja suoje-
luskuntalaisia. Kuopion pormestari R. Zillck lausui valtion-
hoitajan tervetulleeksi Savon pääkaupunkiin. Valtionhoi-
taja kiitti tervehdyksestä, vaståanotti erään pikkutyttöscn 
tuoman kukkasen ja lähti Sitt en, tervehdittyään vielä ase-
malle saapunutta upseeristoa sekä sotaväell - ja suojeluskun-
talaisosastoja, sankkojen kansanjoukkojen eläköönhuuto-
.jen kaikuessa suojeluskuntalaisten muodostamaa kunnia-
kujaa pitkin kuopiolaisille sankarihaudoille. Laskettuaan 
siellä seppeleen ja tervehdittyään vainajien omaisia valtion-
hoitaja läliti kirkkoon. Täällä papisto tervehti häntä tila.i-
suuteen sopivalla raamatunlauseella. 

Kauppatorille oli paraatiin kokoontunut .sotaväkeä ja 
'useita suojeluskuntaosastoja . . Tarkastuksen toimitettuaan 
'kenraali !!-rannerheim lausui suojeluskuntala isille: 

, 
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tSuojeluskunnat ovat kansalaisten harrastuksen kau-
neimpia tuloksia maassamme. Ne ovat arvokas jatko 
sille uhrautuvaisuuddle, josta vapaussotamme antoi niin 
lukuisia todistuksia. Pysyköön innostus edelleen yhtä 
elinvoimaisena. Olkoon mieliala yht.ä altis kuin silloin. 
Sitä vaatii suojeluskuntien isänmaallinen merkitys. Elä-
köön Kuopion ja Savon suojeluskunnat! Eläköön isän-
maah 

Seurasi käynti kaupungintalolla tervehdyspuheineen ja 
esittelyineen. IlIemmiillä saapui valtionhoitaja seurueineen 
Kuopion lyseolle , jonne olivat kokoontuneet oppikoulujen 
opettajat ja oppilaat. Valtionhoitaja piti nuorisolle se!l-
nHlvan puheen: ' 

.Te Kuopion nuoret. Kun näen teidät ympärilläni, 
tulen ajatelleeksi Suomen, rakkaan isänmaamme, tule-
vahmutta. Isänma:t. Oli elänyt kovia aikoja, Suokoon 
Jumala, että ne ajat, jotka sille nyt koittavat tulevat 
valoisemmiksi. Teidän nuorten on tulevaisuus, Valmis-
tukaa kunnon kansa'laisiksL Sen teette, noudattamalla 
aina velvollisuuden ääntä, ja antamalla isänmaallrakkau-
'den puhua povessanne, Sellaisia poikia ja tyttäriä tar-
vitsee synnyinmaa, 

Eläköön Kuopion nuoriso! Eläköön synnyinmaa!. 

Valtiollhoitajalle ojenneUjjn kukkasia ja esitettiin laulua, 
jonka jälkeen hän vielä puhui. nuorille lämpimiä sanoja hei-
dän innostuneina kuunnellessaan . .Monet Kuopion koululai-
sista olivat ottaneet osaa vapaustaisteluun. Pahimmin haa-
voittuneelle N. Perfiljenille kenraali Mannerheim nyt antoi 
vapaudenristi n, 

Käydessään kuuromykkäinkoululla, jossa myöskin olivat 
sokeainkoulun oppilaat , lahjoitti valtionhoitaja kuuromykkä-
koulun oppilaitten vaatetuksen ja muun toimeentulon avus-
tamiseksi 2,000 mk., jonka pääoman koulun johtaja pyysi 
saada säilyttää Mannerheimin rahaston nimellä. Samassa 
tilaisuudessa tervehti "altionhoitaja erit.yisesti erästä sokeain-
koulun oppilasta, joka oli mellettåu)'t näkönsä vapaU!l.-
taistelussa, kiittäen tätä kädestä ])urista.en suuresta ul!-
rista , jonka tämä oli isänmaalle antanut. 
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Käytyään vielä lääninhallituksessa saapui valtionhoitaja 
klo 8 tiennoissa Seurahuoneelle, minne oli järjestettykan· 
salaispäivälliset. 

Juhlapukuinen yleisö tervehti lämpimästi valtakunnan 
päämiestä. ' Päivällisilla puhui rn. m. maanviljelijä P. \y. 
Heikkinen Muuruvedeltä, lausuen savolt,tisen talonpoikais-
väestön puolesta valtionhoitajan tervetulleeksi. Viime 
vuonna Suomen talonpojat uskoivat ja luottivat kenraali 

,Mannerheimiin eivätkä siinä pettyneet. Vaikka nyt vaalien 
edellä kiehui ja kuohui maassamme, niin puhuja oli vanna 
siitä, että talonpojat taas vaaran uhatessa ovat valmiit vieri 
vieressä puolustamaan vapauttamme. Pankinjohtaja T. Nis-
sinen puhui siitä, miten valtionboitajalla on hyvät suhteet 
Skandinavian maihin, mutta hänen sydäntään lämmittä- , 
viit myös suursuomalaiset ihanteet. Valtionhoitajan ym-
pärille kokoontuvat eri leireihin kuuluvat kansalaiset. 
Kiitti valtion hoitajaa ei ainoastaan maan pelastamisesta 
vierMsta sortovallasta, vaan myöskin nälänhädästä, hän 
kun sai aikaan lllMilman vilja -aittojen avautumisen meille. 

Puheisiin vastasi .valtionhOitaja seuraavin sanoin: 

»Arvoisat naiset ja herrat. 
Pyydän vilpittömästi kiittää niistä sanqista, jotka äsken 

minulle omistettiin. 
Kun nyt käyn Kuopiossa, johon minulla ei aikaisem-

min 01e ole ollut tilaisuutta, on minulle mieluista saada 
henkilökohtaisesti kiittää Kuopion kaupunkia sen aIt-
tiista ja uhraa vasta työstä sen koettelemuksen aikana, 
jonka muistojuhlaa täälläkin äskettäin on vietetty. Ne 
sU,uriarvoiset uhrit, joita Suomen kansa kohtalokkaana 
aikana kantoi vapautensa hinnaksi, antavat meille ja 
vielä syntymättömille polville vakuuttavan todistuksen 
siitä voimasta, joka uinuu kansassamme, kun se isän-
maanrakkauden elähyttämänä kokoontuu jalot päämää-
rät edessään. Älköön vapaustaistelumme suuri ·muisto 
milloinkaan lakatko läInmittämästä mieliä tässä maassa. 
Sen epälukuiset urotyöt, täysin verrattavat niihin, jotka 
Runeberg on ikuistuttanut, puhukoot aina mykkää kiel-
tänsä. Ne vaatikoot itsekutakin velvollisuuden mukai-
seen työhön yhteisen isänmaan hyväksi. 
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Tässä toivossa pyydän kiittää teitä lämpimästä vastaan-
otosta ja samalla lausua toivomukscn!, että kehitysrikas tule-
vaisuus koittaisi kauniille Savolle ja sell pääkaupungille .• 

Päiviisillä vallitsi imlostunut ja Isänmaallinen henki. Kaik-
kia läsnäolcvia elähytti ihastunut mieliala sen johdosta, 
että heidän keskuudessaan oli ensi kerrun it.senäisen Suomen 
päämies . 

.Kaikkialla, missä vaitionhoitaja ajoi, olivat kadut ,musta-
naan kansaa, ja voimakkaat eläköön-huudot ka ikuivat. Il-
lalla oli kaupunki myöskin juhlavalaistu. Seurahuollcelta 
valtionhoitaja ajoi l'autaticlIascmallc tu hatlukuiscn, tuli-
soihtuja kantavan suojcluskulltalaiskujallläpi. Suojeluskun-
talaisten ja yleisön cliiköönhuutojcn kailruessa jlma W.hti 
etelään , kenraali Munuerhf'imin viittoe~ vaununsillalta 
jäähyväisiääll. 

• • 
Ali k k eli i 11 saapui valtionhoitaja helmik, 26 p:nä klo 

2,40 päivällä. Asemalla olivat vastassa kaupunginvaltuusto 
ja virkakunnat, Mikkeliin majoitetun sotaväen upseeristo , 
sotilasosasloja, suojeluskuntajoukkoja ja suuret kansan· 
joukot. Mikkelin pormestari Viljo Attila toivotti kenraali 
Mannerheimin tervetulleeksi kaupunkiin, jossa hän jo va· 
paussodan aikana oli oleskellut, siellä piiämajastaan johtacs· 
saan sotatoimia. 

Seurasi käynn,it ?l-Hkkelill kirkossa, missä papisto otti 
valtionhoitajan raamatunlausein vastaan, sekä sankari-
haudoilla, minne kenraali Mannerheim laski ylipäällikkönä 
j~ valtiollhoitaj ... "a seppeleensä. 

HalJitustol'illa oli sotaväen ja :Mikkelin lähiseutujen suo-
jeluskuntain paraati . 

Kun kenraali Mannerheim oli kulkenut sotilaitten ja suo-
jelusl..llntalaistcri ohi tervehtien kutakin komppaniaa, muo-
dostivat joukot t orilla neliön, jonka keskellä valtionhoitaja 
kaikuvalla äänellä l piti seuraavau suomenkielisen pulieen 
suojeluskuntalaisille: 

tTc olette vapaaehtoinen kansalaisarmeija, jatko 'niille 
harmaille joukoille, joihin isannlaa pani kaiken toivonsa, 
kun sen vapaus vuosi sitten uhkasi sortua väkivallan 
jalkoihin. Tärkeä tehtävä on suojeluskunnilla edelleen- . 
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kino Niiden tulee asottaa, että kansalatsissa yhä on 
halu asett..1.a yhteishyvä omien barrastustensa edelle ja 
voima, johon isänmaa aina voi luottaa. Siinä on .suq.-
jeluskuntien suuri merkitys. Olkoon v~la, jonka olette 
tehneet valkoisille lipuillenne, aina pyhä, velvoittava ja 
horjumat.on.' 

, Ja kääntyen sotilaitten puoleen hän lausui: 

tTe sotilaat Suomen armeijassa, teissä on itsenäisen 
Suomen turva. Olen vakuutettu siitä, että olette val-
miit täyttämään velvollisuutenne. niinkuin Suomen sotilas 
kaikkina aikoina on kunnialla aina ja vaikeissakin olo-
suhteissa, isänmMnsa mainetta ja vapautta puoltanut.» 

Mikkelin kaikki koululaiset olivat kerääntyneet lyseolle. 
Kun vaJtionhoitaja saapui seurueineen juhlasaliin ottivat 
pojat hänet lau]u]1a. vastaan. Rehtori A. L. Siljon lausuttua 
muutamia tervehdyssanoja kutsui valtionhoitaja kouluJai-
set ympärilleen ja pitj heille, herttaisen hymyn välkkyessä 
huulilla , seurMvan puheen: 

tMikkelin koululaiset! 
Olkoot ne valkoiset hanget, joita tänään' näemme 

ympärillämme, ja niiden yli kaartuva sininen taivas ver-
tauskuvana nuorison mielialoille; lumi, jossa ei vielä kul-
kijan jälkiä näy, ja korkea taivaanlaki, jota eivät pil~ 

vet peitä. Olkoon nuorisomme mieli yhtä puhdas ja 
ajatukset yhtä korkeat. Siinä on isänmaamme tule;ai-
91111S, se tulevaisuus, jonka me, nykyajan tapahtumia 
eläneet, toivomme rakkaalle Suome!lemme valoisaksi ja 
onnelliseksi. Antakaa jo nuorina itsellenne se lupaus, 
ett'ette väisty ~ikeaan ettekä vasempaan, vaan kul-
jette vakaasti eteenpäin, eestä Suomenmaan. 

Eläköön Mikkelin koulunuoriso. E!äköön isänmaah 

Kutsuttuaan luokseen kaikki vapaussotaan osaaottaneet 
koululaiset keskusteli valtionhoitaja heid1j.n· kanssaan ja 
merkittiin heidän nimensä muistiin. Lyseolta poistuttuaan 
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valtionhoitaja kävi k\luromykkäinkoululla, jonka oppilaat 
suurella mielenkiinnolla olivat valtion hoitajaa odottaneet. 
Koulun johtajan lisäksi eräs poikaoppilas tulkitsi oppilaiden 
tuntoet vapaussodan ylipliällikölJe. 

Käytyään kasanneiIJa saapui kenraali Mannerheim Mik-
kelin seurahuoneelle bänen kunniakseen jäl'jestetyiJle kan-
salaispäivällisiUe. Kunniavieraalle pidetyi$tä puheista mai-
nittakocm maaherra Ernst E. Rosenqvistill, jossa puhuja 
lausui m. m. seuraavaa: 

tKull kansamme valkoinen aines meidänkin paikka kun-
nalJamme nousi vapauttamme puolustamaan, tuntui tais-
telumme aluksi toivotiomalta. Puuttui johtoa, puuttui 
aseita. .Mutta yht'ältkiä levisi meille tieto, että Te, Herra 
Kenraali, maailmansodassa mitä suu rinta .IQainetta saa-
Vlittanut sankari, olitte ottanut vastaan valkoisen armeijan 
ylipäälHkkyyden. Nimenne oli se merkki, jossa me tuli-
simme voittamaan. Pohjanmaalta alkoi tulla voitonsanomia 
tuhkatiheään. Innostus ja voitonvarmuus kasvoi kaikkialla 
kautta Valkean Suomen. Mekin täällä saimme aseita, saim-
me apua. Vihollisen täytyi peräytyä kaikkialta. Tampereen 
loistavan valloituksen jalastä saawitte itse tänne esikun-
tinenne. Tästä samasta talosta'johditte Te'Suomen kohtaloa. 
Teidän neronne rnul"8i vihollisen voiman, ja ennenkun Te 
täältl~ läksitte, oli kapina kukistettu. Olitte pelastanut isän-
maanirne. 

Tämän SUlll:työn tehtyänne jätitte ylipää11ikkyyden ja 
vetäydyiUe pois valtiollisesta. toiminnasta. Maamme ei näinä. 
kohtalokkaina aikoina kuitenkaan tullut ilman Teitä toi-
meen. Kansassamme ei ollut toista miestä, jonka ympä-
rille kaikki kansalaiset olisivat voineet kerääntyä uutta Suo-
mea rakentamaan. Myöskään ei ollut ketaan muuta, joHa 
olisi ollut riittävästi auktoriteettiä ulospäin. Kun hätämme 
jälleen oli suurin, riensitte Te meitä auttamaan. Toisen ker-
ran pelastitte isäDma<,unme, tällä kertaa jos mahdollista vie-
läkin jUlmemman vihollisen kynsistä kuin edellisellä kerralla , 
nälkäkuoloD1asta. 

Herra Kenra..1.li! Kaikkien läsnäolevien ja. koko läänin 
asujainten puolesta saa1} t~ten julkilausua tuntevamme Teitä. 
kohtaan rajatonta kunnioitusta, kiitol1isuntta ja ihailua. 
Myöskin on minun kunnia ilmoittaa, että kaupungin Val.-
tuusto on tunnustukseksi tåällä suorittamastanne työstä ja 
muistoksi, tiiiUlä· olostanne päättänyt muutt.{la. entisen p'ää-
majanne ohi kulkevan Rantakadun nimen .Mai111crheimil) 
tieksi.. ' 
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Syvän hiljaisuuden vallitessa valtionhoitaja seuraa~ sao 
-noin vastasi hänelle pi.dettyihin puheisiin: 

8Arvois..1.t Naiset ja Herrat! 

Olen jo aikaisemmin saanut nauttia tämän kaupungin 
kestiystävyyttä. Se oli silloin, kun vielä käytiin tais-
telua tämän maan tulevaisuude~ta. Käytän nyt tilai-
suutta julkilausuakseni sydämellisen kiitokselli siitä- työ-
rauhasta, jota minulle ja työtovereiUclli valmistettiin tä-
män kaupungin suojissa. 

Samalla on lllinun annettava vilpitön tunnustukseni 
siitä että tämä kaupunki omilla voimillaan lähellä uh-
·kaavaa vihollista urhoollisten joukkoj ensa kautta yllä-
piti asemaa ja esti vihollisen etenemistä. Pidän sitä 
kiito,sta ansaitsevana todistuksena tämän maakunnan 
isänmaallisesta mielestä koettelertmksen päivinä. 

Rauha on seurannut sotaisia tapahtumia . . Suomen 
valtiorakennusta paraikaa rakennetaan. Siinäkin työssä 
vaaditaan samoja kansalaisominaisuuksia kuin silloin. 
Ennen kaikkea tulisisi meidän pitää velvoittavana esi-
merkkinämme sitä yhteisymmärrystä, joka vapAussodan 
päivinä ypdisti kaikki lainkuuliaiset kansalaiset. Pienille 
mielipiteiden eroavaisuuksille ei saa antaa ratkaisuvaltaa, 
kun on kysymyksessä isänmaan onnen rakentaminen 
ehkä määräämättömäksi ajaksi. Muistakaamme edes-
vastuutammo tuleville polville. Suuripiirteinen yksimieli-
syys olkoon tunnussanaIhme. 

Tässä toivossa pyydän kiittää äskeisistä ystävällisistä. 
sanoista ja erityisesti siitä yllättävästä huomaavaisuu-
desta, jolla on haluttu liittää nimeni Mikkelin . kaupun-
gin historiaan. ' 

Toivon valoisaa kehitystä tälle läänille, sen asukkaille 
ja pääkaupungille .• 

Raikuvam eläköönhuutojen kaikuessa kulki valtionhoi-
taja Seurahuoneelta asemalle. Päästyään portaikolle lau-
sui hän häntä saattavalle sankalle ;väkijoukolle: J}Kiitän 
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teitä, mikkeliläiEct! Eläköön Savo! Eläköön isänmaa!. 
Soittokunta viritti lähtömarssin ja juna lähti liikkeel1e . 

• 
Tämän Savon-matkankin varrella maaseudun väestö 

riensi näkemään valtion hoitajaa niille väliasemille, missä 
-juna hetkeksi pysäbt}i. Niin esim. Lapinlahdella ja Pieksä-
.mäellä, jossa ennätettHn lauluin ja puheinkin kunnioittaa 
kenraali Mannerheimiä. Kouvolassa oli valtionhoitajaa. hä-
nen Savosta palatessaan vastaS5.:'l. Kouvolan ja KyminJaak-
SOn suojeluskunnat. Näille kenraali Mannerheim tavan-
mukaisen sotilaallisen tarkastuksen tapa hduttua lausui 
seuraavaa: 

.Juuri täällä, missä isänmaanvillollisten petomainen 
taiste!utapa k(j~osi huippuunsa, olen iloinen nähdessäni 
suojeluskuntien mieslukuiset rivit, Luonnollista että Ky-
minlaakson kauhut vapaussotamme päiviltä ovat nosta-
neet voimakkaan vastaIiikkeen. Pitäkää pyhänä vala, 
jonka olette vannoneet valkoisille lipuillenne. Isiinmaan 
luottamus teihin on horjumaton. Eläkööt Kouvolan ja 
Kyminlaakson suojeluskunnat.. Eläköön isänmaal» 

Kaikkjalla sai kenraali Mannerheim Savon-matkallaan 
illllostuneen vastaanoton. Juhlall isuudet olivat vaatimatto-
mat, juhlapuheet koruttomat, mutta selvästi niissä ilmeni 
kansalaisten 'sydämen tunteet. 

Matka Tampereen muistojuhlille. 

Huhtikuun 4-6 p:nä vietettiin Tampereella suurin juh-
lallisuuksin kaupungin vapab.tuksen vuosimuistoa. 

Valtionhoitaja saapui Tampereelle sunnuntaina, huhtI-
kuun 6:na. Asemalla olivat häntä vastassa suojeluskuntain, 
sotaväen, kaupunginvaltuuston y. m. edustajat. Valtion-
hoitajaIlseurueessa olivat armeijamme nykyiset ja vapaus-
sodanaikuisct johtomiehet. Valtuuston puheenjoht,<'lja toi-
vott.i valtionhoitajan tervetulleeksi Tampereelle - niin-
kuin hän oli ollut tervetullut vuosi sitten. 

Valtavain kansajoukkojen katuvieriItä valtionboitajaa 
Mannerheim , 
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tervehtiessä kulki hän torilla alkavaan suureen suojeluskun: 
talaisten ja sotaväen paraatiin. Tarkastettuaan joukot 
kenraali Mannerheim luki suomeksi seuraavan päiväkäskyn. 

»8u oj e 1 u sk u n ta1a i se t 1 

!sänmaa viettää tänään suurimman ja kalleimmin oste-
tun voittonsa, jonka suomalaiset aseet ovat koskaan 
s,aavuttaneet, vuosipäivää. 

Täällä, Kangasalan ja Messnkylän barjuiUa, Roineen. 
Längelmäved.en, Näsijärven ja Pyhäjärven rannoilla, nuori, 
uljas armeijamme. suureksi osaksi vapaachtt?isia jouk-
koja. taipumattomalla rohkeudella ja päättäväisyydellä 
'ratkaisi taistelun laillisen Suomen ja vallankumoukseen 
nousseittcn välillä, itsenäisen Suomen ja niiden välillä, 
jotka vuosisadan ajan olivat polkeneet Ben vapautta. 

Täällä, Tampereella, oli huonosti varustetuilla, tykis· 
tön" ja ampumavarojen puutteessa olevilla joukoillamme 
kovin kokeensa. Sankaribaudat ja poltettujen talojen 
ra!lniot puhuvat mykkää kieltänsä taistelun ankaruu· 
desta - voiton hinnasta. 

Täällä, Tampereella, laskettiin ensimmäinen luja pe· 
ruskivi Suomen vapaudelle. 

Tänä suurena päivänä tervehdän Teitä, Suojeluskun· 
talaiset - Te Suomen kalliisti ostetun vapauden, lain 
ja oikeuden turva! 

M annerhei1n.* 

Kaupungintalon parvekkeelta rehtori K. Tiililä kDtti 
valkoisen armeijan ylipäällikköä kaupungin vapautuksesta 
vuosi sitten. Tampereen asukkaiden kiitollisuuden taistelussa 
oikean puolesta henkensä uhranneille tutkittuaan puhuja 
kehoitti Valkoisen Suomen turvaa ja voimaa, suojelus-
kunt ia , suojelemaan lakia ja oikeutta maassa. 

Paraatiin liittyi koulunuorison kulkue valtionhoitajan 
ohi. Nuorille valtionhoitaja lausui muutamia sytyttäviä, 
sanoja. 

Samana päivänä oli kansalaispäivällisot valkoisen armei-
jan ylipäällikölle. Niille oli myös jokainen Tampereen va-
pautukseen osaaottanut suojeluskunta lähettänyt edusta· 
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jan&1.. Läsnä oli alIneijan suojcluskuntain johdon ja Tam-
pereen kaupungin edustavimpia henkilöitä. Suojeluskun-
tain ylipäällikkö, evcl'sti von Essen lausui tenchdyspuhecs-
saan m. m. SeUr<l3Vaa: 

Vapaussodan aikana suojeluskullnat oliyat pCihjana ken-
raa li Mannerheimin taitavalla ja nerokkaalla johdolla kas-
vatetulle armeijalle. Suojeluskunnilla on vapaussodaS&1m-
me ollut mitä suurin merkitys. Nyt, kun rauhallisemmat ajat 
koittavat, astuu suojelusk,untaliikc jälleen etualalle. Suo-
men kalliisti ostettua ja pelastettua vapautta on puolus-
tettava. 80,000 suojelusktmtala ista on rinnan 311ueijall 
kanssa valmiina valtaktmnan sotajoukkojen ylipäällikön, 
kenraali Mannerheimin käytettävänä, yalmiina tarvittaes-
sa turvaamaan synnyinmaata, laillista yhteiskuntajär-
jestystä, koteja ja niiden rauhaa, 

Olemme onnelliset omistaessnmme sellaisen ylipäällikön 
'kuin tiedämme kenraali Mmlllcrheimin olevan. Mies, pää-
tään pitempi lIluita. Mies, täysin tehtävänsä mittainen. 
Mies, joka on osoittautunut sekä tnitn"aksi sotRpäiilliköksi 
että eteväksi yaltiomieheksi. Suojeluskum ain puolesta 
pyydän läsnaolevia kohottamanll kolminkertai~en eWköön-
huudon valkoiselle kenraalil1emme. Suotakoon kenraali 
Mannerheimin vielä kaunn vaikuttaa yksimielisen ja on-
Ilelli sen isänrnmm hyödyksi ja Siull<lukseksi.» 

Valtionhoita ja piti seuraaYnn suomenkieliEen puheon: 

. JuhIaan pU,ettulla ja juhlamielin viettää tämä kau-
punki merkillisen verisen aikakauden muistoa Suomen 
kansan historiassa. Läheltä ja kaukaa on Tampereelle 
saapunut kansalaisia, joille nuo tapahtumat. yksityisen 
kansalaisen henki ja onni taustaDa. avat elämän läp'j 
kestävä muisto. 

Tähän vuosimuistoon liittyy monen ajatuksissa surulli-
sia kokemuksia. En kuitenkatl.D luule niitä väärin tul-
kitsevani, jos näen niitä lieventämässä ylpeän tietoisuu-
den siitä, että tarkoitus, jonka hyväksi koettelemukset 
kestettiin, on niin ylevä ja velvoittava. Sen ylevyys 
oli siinä, että kamppailua käytiin kahden maaihnankat-
somuksen välillä. Toisella puolella . liike, joka yrittää. 
ainoastaan tietopuolisen ajattelun avulla luoda uutta 
yhteiskuntaa, joka sanoissa takaa tasa-arvoisuuden, mutta. 

-
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käytännössä muodostuu luokkallirmuvallaksi, millä vain 
pimeimmässä keskiajassa on vertaistaan. Hyväksyttäviä 
ja osaksi jalojakin vaikuttimia käytetään, inhimillisiä 
heikkouksia palvelemalla, alhaisten pyyte idell herättämi· 
scan. Historiallisen kehityksen loukkaamattomat lait 
syrjäytetääD "ja tilalle asetetaan oppeja, joita ei missään 
maassa eikä minään aikana ole voitu elävässä elämässä 
toteut taa. Tässä suhteessa pitäisi itäisen naapurimlamme 
olla varoittavana esimerkkinä siitä, millaiseen yhteiskull -
tao lojen esihistorialliseell muodottomuuteen oltiin me-
nossa. Kun kuitenkin on tahdottu vedota Venäjään esi· 
merkkinä tulevaisuuden valtiosta ja yhteiskunnasta, on 
tämä joko itsepetosta tai käsitteiden hämmen nystä, joka 
johtaa juurensa inhimillisen luonteen a lbaisista vaistoista. 

Tätä taustaa vastaan kohoaa Suomen kansannousu 
yksimielisenä, maht avana ja luottamusta herättävänä. 
Se keboitti kansalaisia puolustamaan yhteiskunta muotoja , 
joita lukemattomat: polvet ennen meitä olivat luoneet. 
sovitettuina meidän historialliseen kehitykseemme, vuosi-
satojen halki säilytettyinä suurimmilla uhreilla, joita 
heimo voi k:Ulsallisen erikoisuutensa hyväksi kantaa. 
J a lopuksi koski taistelu kansan kalleinta omaisuutta, 
sen valtiollista itsenäisyyttä, meidän ja . esiisiemme y l-
peil\tä ajatusta ja rakkainta une lmaa. 

Harvoin on kutsu maan puolustaj illc tarttua aseisiin 
osunut välittömämmin kansan sydänj uuriin. Pakosta ei 
ollut puhetta - sen korvasi innostuksen tuli. Senvuoksi 
kansalainen mielen tasapainoIla kantoi uhrinsa isänmaalle. 
Siitä johtui se vakava varmuus, jok3 innoitti Suomen 
kansaa sen koettelemuksen hetkenä. 

Näinä päivinä vuosi sitten sai lainkuuliainen kansa-
lainen varmuuden siit ä, että hänen luottamuksensa. kan-
san siveelliseen voimaan ei pettänyt. Hänen luotta-
muksensa tulevaisuuteen kasvoi suureks i ja hän näki 
vahvan perustan lasketuksi maan kehitykselle. 

Kun me nyt muist issa elämme uudelleen sitä koette-
lemuksen aikaa, joka verella ja tulella kävi maamme 
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yli, ja muiste]t-mme sitä seurannutta vapauttavaa, rie-
mua, älkäämme myöskään unobtako näiden tapausten 
velvoittavaa merkitystä. Niinkuin silloin on nytkin yh-
teiskuntaa varjeItaya kaikelta, joka voi sen moraalista 
voimaa heikentM, ja nuorta Sucrnm valtakuntaa tuet-
tava sen vaarojen uhkaamalla tiellä valoisaa ja kaikkien 
kansalaisten yksimielisyydessä rakentamM tulevaisuuUa 
kohti. Eläköön velvoittaya muistol Eläköön Suomen 
tulevaisuus! .... 

Kam:aJaispäivälli siU:ä viejä pirlet yiu:ä IDe·nirfa puheissa, 
vapauE50dan ja Tampereen valloitukren eri puolia kuvaa-
viHa ja eri henkil öi1Ie cmistettuisHI, tehostettiin liaikiH'a 
kenraali Mannclbeimin keEkeistä, kok(lov8 jobtajapelsoo-
naJlisuuUa , hänen kaukokatteista isihID2alliwut1aan, taj-
ta yaa ja menestys,'a llr.aa työt ään. 

Suojeluskuntalaisten, sotavl:!en ja vtiestön sUO€icnCfOi-
tusi en EaaUamana "al.tionhoitaja tlimän jälkeen palasi 
rautatieaHmalIe, mistä juna klo 6,EO i. p.läbti Helsinkiin. 

Porin juhlilla. 

Hubtikuun 13 ja 14 päivää vietettim P 0 r i s sa, kaupun-
gin vapauttamisen vuosiIl!uisto'ksi harvinaisen suurilla ja 
tunnclmarikkailla jublallisuuksilla. Juhlille saapui valtion-
hoiiaja myöhään 13:n päivän iltana, viettäen yönsä juna-
vaunussa. 

Matka1la Poriin sai valtionhoitaja osakseen sydämellisiä 
tervehdyksiä Satakunnan väestöItä niillä asemilla, joilla 
juna pysähtyi. Niinpä oli T y r v ään asemalla valtionhoi-
tajaa tervehtimässä paikallinen suojeluskunta soittokunti-
neen ja kuoroineen. Tyrvään nai'set ojensivat valtionhoi-
tajalIe kukkia. Maanviljelijä Taavc Junnila pyySi lausua 
valtionhoitajan paikalla, jota voidaan pitää Satakunnan 
porttina, tervctulleeksi tähän vil javaan maakuntaan. T)'T-
vään kunnanvaltuuston puolesta puhui valtionhoitajalIe 
opettaja O. Braxen. Valtionhoitaja astui ulos vaunusta ja 
kulki keskustellen yleisön joukossa. KouluJapsille, joita oli 
paljon saapunut asemalle valtionhoitajaa katsomaan, pyysi 
hän lomapäivän annettavaksi sekä puheli la sten 'kansEn, 

K 0 k e m ä e II ä ottivat valtiol1hoitajan vastaan alue-
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päällikkö, maisteri K. E. Laipio ja nimismies A. Seppä suo-
jeluskunnan muodostaessa kUlluiavartiostoll. Kansakoulun 
ja yhteiskoulun oppilaat lauloivat valtionhoitajalIe, joka 
astui aistikkaasti koristettuull asemasaliin, minne Koke-
mäen emännät olivat valmistancet hänelle ja hänen seurueel-
leen illallisen. . 

Sunnuntaina 14 p:nä oli Porin asemalla juhlallinen vas-
taanotto. Valtionhoitajaa vastassa olivat kaupungin por-
mestari, va~tuuston puheenjohtaja, rahatoimikamul'in pu-
heenjohtaja, ulkovaltain konsulit , Satakunnan suojelus-
kUIlllanpiirin päällikkö ja esikunta sekä kaikki suojelus-
kuntapataljoonlen päälliköt. Valtionhoitajan astuessa ulos 
vaunustaan teryeh~i suojeluskuntien yhdistetty suuri tor· 
visoittokunta häntä Porin marssin sävelillä. Valtuuston 
puheenjohtaja, pankinjohtaja M. Latva toivotti valtion· 
hoitajan tervetulleeksi Satakuntaan lämminhenkisessä pu· 
heessa, jossa ffi. m. lausui: 

)}lIIiclihyvällä saatamme mainita, että Teille rakas suoje· 
luskunta·aate qn täällä saanut sallgen suuren kannatuksen 
ja on satakuntalaistell suojeluskuntalaisten keskuudessa, 
erikielistenkin, vallinnut aina täydellinen yksimielisyys ja 
sopusointu. 

Me satakulltalaiset lain kuuliaiset kansalaiset terveh· 
dämme Teitä, Suomen jalo vapauttaja ja valtion päämies, 
sekä ilmoitamme olevamme valmiit työllämme ja omaisuu-
dellamme, hengellämme ja ve'reUämme kannattamaan Tei -
dän tilJ.:mokkaita ja viisaita toimellpiteitällne isänlllaamme 
sisäisessä edistys- ja lujitustyössä sekä ulkoisessa turvaa-
misessa ja voimistuttamisessa. , 

Myöskin painaa raskaana sydäm'ellämme lähimpäin hei -
mokallsaimme onneton kohtalo ja haluaisimme hartaasti 
myötävaikuttaa heidän auttamisessaan. 

Porin kaupungin puolesta py~rdäll minä täten kUllnioitta -
vimmin lausua Teidät , Vapauttaja·Kcllraali, Suomen Val -
tionhoitaja, sydämellisesti tervetulleeksi kaupunkihnme ja 
yleensä Satakuntaan; toivoen, cttä Te lläkemäställne ja kuu-
lemastanue täällä saisitte Teitä tyydyttävän käsityksen, 
joka rohkaisisi Teitä tarmokkaasti viemään perUle viisaat 
Suullllitelmallne isänmaamme tulevaisuuteen nähden.)) 

Valtionhoitaja kiitti tervehdyksestä . . 
Suojeluskuntapataljoonat olivat muodostaneet rautatie-

asemalta kirkkoon ulottuvan noin puolito ista kilometriä 
pitkän kUlllliaknjan. Valtavat i1unisjoukot olivat kokoon-
tuneet aseman elustalle ja pitkin katuvieriä valtionhoitajan 



tuloa odottamaan. Kun valtionhoitaja nousi hänelle kunl)ia -
portin edustalle varattuihin vaunuihin ja seurueensa kera 
lähti ajamaan kirkkoon, .niin tervehtivät häntä tuhannet 
valkeat liinat ja seura!i.ivat eläköön huudot. 

KirkoS8<l, astui urkujen soidessa seurakunnan papisto val-
t ion hoita jaa v~staan ja kirkkoherra N. Lauha lausui seuraa-
"at tervehdyssanat: . . 
. tRakastettu' ja kunnioitettu Valtionhoitajamme. Useim-

milla seurakuntalaisistamme on nyt ensi kerran ilo nähdä. 
Teid~t kasvoista kasvoihin. Mutta silti olemme kuitenkin 
jo enllenkin olleet paljonkin hengessä Teidän seurassanne. 
Varsinkin viime t..'\ lvon kau!iujen aikoina kohosivat täällä 
sekä suljetuista kammioista. että jokapäiväisistä seurakun-
nan kokouksista hartaat esirukoukset Herran Sebaotin , 
sotajoukkojen Jumalan, puoleen Teidän puolestanne .ynnä 
totuuden tähden urhoollisesti ta.istelevan sotajoukkonue puo-
lesta. Tämän saman kaikkivaltiaan Isän armollisiin käsiin 
kannammo teidät esiru kouksesSa nytkin, pyytäen, että Ju-
malan siunaus t)Jlisi ed'elleen~n runsaasti Teidän o~aksenne.
Pyydämmo lausua Teidät seurueinenue sydämestämme ter-
vetulleiksi seurakulltaamme.1t 

Tervehdykseen .yastilsi valtionhoitaja: ~Kiitän, kiitän Tei-
t.ä sydämestäni kauniista sanoista.» .. 

Kirkossa tapahtui Satakunnan naisten Porin rykJIlentille 
lahjoittaman 'lipun juhlqllinen vihkiminen . Lipuu" }uovut-· 
raja, johtajatar Aili Nfkk'Q, lausui jättäessään sen yaltionhoi-
tajalle m. m.: .\ 

»Sinä rakas lippu , joka väreinäsi kannat kypsyvän vil-
• jan kultaa ja uskollisuuden sineä, johda Porin .Rykmenttiä 

totuuden teiltä, J.."lllmian teillä ja Jumalan teillä .• 
Valtionhoitaja puolestaan luovutti lipun Porin rykmentin 

päälliköll e, majuri Il. ÖStermannille la\1suen: 

»Luovutan tämän lipun Porin r ykmentille. Kantakaa 
lippua tåhrat tomana ja samana kunnialla kuin esi-j5änne, 
entiset uljMi porilaiset, kantoivat revityn sotalippunsa:, 
tähieitä •. 

~Juhlahetki kirkossa teki kokonaisuudessaan unoht umat: 
toman valtaavå"n vaikutuksen läsnäolijoihin" Valtionhoita-
jan Yastaanottohctki liikutti yleisön kY)'lleleihin asti ja kyy-
neleitä nähtiin kimaltelevaIi myös yaltionhoitajan seura-
laisten silmissä." (.Satakunnan Kansat.) 



- Käytyään sankarien haudoilla ja senjalkeen kun viralli-
J1en vastaanotto ja esittely raatihuoneella oli tapahtunut 
valtionhoitaja ajoi Cygnaeuksen koululle, jonne kaupungin 
kaikkien koulujen oppilaat opettajineen olivat saapuneet 
ja jossa hän lapsille puhui isänmaallisia, herättäviä sanoja . 
• Klo 11 oli kauppatorilla juhlaparaadi, suurin mitä Porissa 

on nähty. Yhteensä otti paraadiin osaa 40 suojeluskuntaa 
ja noin 4,000 miestä. Lisäksi tulevat Porin rykmentin knn-
niakomppania ja Tampereen suojelusl.."llDtalaiskomppania. 

Tarkastuksen suoritettuaan valtionhoitaja kaikuvalla ää-
nellä luki seuraavan päiväkäsJ.:yn: 

"Su oj e i u sku n ta la i se tl 
Käydessäni ensi kertaa Satakunnassa ja sen vanhassa 

pääkaupungissa, täällä sankarien kehdossa, jonka mars-
sin uljaat säveleet saavat jokaisen suomalaisen sydämen 
sykkimään ylpeydestä isien urotöitä muistellessa ja näh-
dessäni liehuvat lippunne, joihin voitte piirtää niin kau-
niita voittoja kuin Ablaisten, Lavian, Merikarvian, Suo-
denniemen, Ikaalisten, Kyröskosken, Karkun ja monta 
muuta, olen onnellinen tuntiessani, et.tä vanhojen pori-
laisten urhojen henki elää nykyisissä Satakunnan pojissa. 

Sankat parvenne ja päättäväiset katseenne ovat ta-
keena runoilijan sanome: 

.. Suomi, maamme kotoinen, • 
Et veren vuotamatta joudu koskaan väkivallan alle, 
Eikä ijäss-ikien 
Tää kansa väisty, vapauttaan byljätenl .. 

Porin valloituksen vuosipäivänä, valloituksen, joka niin 
loistavalla tavalla kruunasi kärsimykffenne, vaivanne ja 
työnne rintamaUa, kiitän Teitä ja toivotan Teille me-
nestystä ja voimaa vapautemme ja oikeutemme turvaa-
misessa ja puoltamisessa. 

Eläköön Pori ja eläköön Satakunnan urheat pojatl" 

Klo 2 kävi valtionhoitaja Mäntyluodon Ja Reposaaren 
satamissa. 
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Kaupungin antamilla juhlapäivällisiIJä tervehti valtion· 
hoitajaa naisten lähetystö ' rouvien Tyyne Söderströmin, 
Lempi Widbomin ja maalaisten edustajan emäntä Sanni 
Lahdenrannan kautta. ValtionhoitajaUe puhuivat Porin 
suojeluskunnan pälillikkö, vänrikki M. Ikonen, ja maist. 
Artur Hammarström. Näihin kaikkiin puheisiin vastasi val-
tionhoitaja suomeksi seuraavasti: 

.0len onnellinen saadessani tänä suurena juhlapäivänä. 
Satakunnan ja sen vanhan päiikaupungin vapautuksen 
vuosipäivänä, olla sen kuntien edustajien ja tähän va-
pautustyöhöIl osaaottaneiden keskuudessa ja saadessani 
lausua vilpittömän ihailuni ja lämpimän tunnuatukseni si itä 
sitkeästä kamppailusta ylivoimaista vihollista vastaan ja 
niistä yli-inhimillisistä ponnistuksista, jotka lukematto-
mien taistelujen kautta veivät Satakunnan joukot pää-
määrään, joka usein näytti sauvut tamattomalta. 

Tykkien jyristessä Kyröskoskella, SuodenniemeJlä, La-
vialla, Ahlaisissa ja Porissa katkesivat raskaat kahleet 
~uomi-äidin ympäriltä. Täällä, teidän lumisilla ,kentil-
Hi.nlle ja kankaillanne, talviöiden pakkasissa, myrskyjen 
paubinassa ja luotien suhinassa Satakunnan urhokkaissa 
pojissa heräsi isien soturikunto, suomalaisen voittamaton 
sitkeys. Täällä he oppivat luottamaan omiin voimiin, 
voittamaan tai kaatumaan, kuten ennen. 

Toisen kerran sulaa jo lumi laajoilta lakeuksiltamme, 
huuhtoen pois niille vuotaneen veren viimeiset jäljet. 
Aurinko pilkistää esiin, lämmittäen metsiä ja peltoja, 
joilla rauhan itävä oras ilahduttaa mieltä ja herättää 
luottamusta onnelliseen, rauhaisaan tulevaisuuteen, 
. Kuten hiljan taisteltujen taisteluiden muist'ot pitävät 
teitä valveilla ja valmiina hengellänne puolustamaan ko-
t ia ja kalliisti maksettua vapautta, kehoittaa teitä Suo-
men kevätauringon lämmössä heräävä, kanLluQnto. uude.l-
leen rakentamaan rauniot, parantamaan haavat, - rau-
haan ja sovintoon. Rakentakaamme, kyntäkl1ämme ja 
kylväkäämme, mutta käsi miekan kahvassa, niin kauan 
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kun meitä uhkaayat ne, jotka tahtovat polkea Jakiamme, 
oikeuttamme, kulttuuriamme ja vapauttamme. 

Satakunnan miehet! Menneen vuoden taistelut ja 
voitot, ~aatuneiden sankarien muisto ja lainkuuliaisen 
kansamme usko ja luottamus Teihin .kannustakooll Teitä 
yhä edelleen työssänne Suomen kohottamiseksi, turvaa-
miseksi ja menestykseksi. 

Eläköön Pori ja Satakunta! 
. Eläköön isänmaab 

PäivällisiItä palattuaan vaunuunsa otti valtionhoitaja 
vastaan Satakunnan maataviljelevän väestön lähetystön. 
Siihen kuuluivat maanviljelijät Taave Junnila 'Iyrväästä, 
Edvard Kaapeli Porin maaseurakUllllasta, Pekka (Sallinen 
Ahlaisista ja Br. Huida Laviasta . -Lähetystön puolesta 
tervehtivät valtionhoitajaa Junnila ja Sallinen lausuen maa-
Kunnan väestön vakn.an luottamuksen valtionhoitajaan, 
jonka he kovien koettelemusten hetkinä ovat oppineet tun-
tema:an kansamme miekaksi ja kUveksi. Liihetystö wlkuutti 
Satakunnan talonpoikaisen kansan alttiutta seurata, valt ion-
hoitajaa ja sen hartaan toivomuksen että Korkein sallisi 
kansamme kauan saada nähdä hänen viisamda taitavan kä-
tensä juhtavan nuoren valtiolaivamme pertisintä. Valtion-
hoitaja lausui että hän tahtoo vastata vakuutukseen vakuu-' 
tuksella t ehdä kaikkensa rakkaan isänmaan hyvuksi, jonka 
kansaan ja sen kohtaloihin hän on irl'oittamattomilla si-
teillä kiintynyt. Hän lausui sen vakaumuksen. että maamies 
saa rauhassa kyiltää ja kylvää ja valoisan uskonsa , e.ttä jo 
muut(!.man vuoden kuluttua on eri kal)Sanryhmien välit 
taas luotu eMiksi. Turvatkaamme Korkeimman apuun ja 
jOhdatuksecn, hän ei ole kansaamme hylkäuvä, lausui val-
tionhoitaja, . 

Puristettaessa käsiä jäähyväisiksi vakuutti valtionhoitaja, 
että kun hän ensi kerran käy Satakunnassa' ja ~apaa lähetys-
tön jäseniä, niin haastelee hän heidän kanssaan s).lOmenkieltä 
vapaasti ja esteettömästi, niinkuin hänen sydämensäkin on 
kokonaan suomalainen. .. . 

Valtionhoitaja oli vielä läsnä teatterilla pidetyssä juhla-
iltamas.sa·, jossa maist. Q. G. Neovius muodoltaan kauniissa, 
henkevässä juhlapuheessaan la.usui m. lU.: 
. *Se .loistava kokQnainen , histQriallinen työ jonka vapaa-
herra :Mannerheim kansamme vapauttajana on suorittanut, 
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hakee vertaistansa ei ainoastaan meidän vaan myös kaikkien • 
lmnsojen, koko maailman historiassa. Meidän aikamme, 
Jolloin viJlien joukkojen toimeenpanemat veriset mullistuk-
.set ja anarkia uhkaavat kansojen valtiollista elämää ja 
lainalaista yhteiskuntajärjestystä ja jolloin inhimillinen 
kateus ja pahansuopaisuus hajoittavat voimia kaikkialle, 
meidän aikamme, meidän kansamme tarvitsee enemmän kuin 
mitään muuta luovia, toimivia persoonallisuuksia, joilla 
-on säihkyvä nero, rautainen tarmo, järkähtämätön velvoI-
lisuudentunto ja palava isänmtlf\urakkaus. Sellainen lois-
tava henkilöllisyys, luova ja toimiva persoonallisuus on va}-
tionhoitajamme Mannerheim, jonka ympärille me kaikki yh-
teiskuntaa säilyttävät kansanainekset syvällä kiitollisuu-
della ja täydellä luottamuksella, kokoonnumme hyvin tie-
täen, että valtionhoitajamme, että valkoisen kenraalimme 
t ekoja on aina määräämässä se isänmaallisuus, jonka ru-
noilija on pukenut lauseeseen ))Yksi meill' on Suomiäiti, 
.äitiä ei jakaa saa». 

Vaikuttavan ruotsinkielisen juhlapuheen piti maist. Ak-
'Sel Söderholm. 

Loppuarvosteluna näistä ehei1n Ja korkean tunnelman lei-
maamista Porin päivistä lausuu »Satakunnan Kansa)): 

»Satakunnan jäykkä ja vakava kansa ei ole roeluaviin 
'Suosionosoituksiin taipuvainen, mutta ken osasi lukea niistä 
totisista ja hartaista katseista, joilla so maan vapauttajaa 
,ja valtion päämiestä seurasi, saattoi nähdä että voimakkaan 
'myötätunnon ja kiitollisen rakkauden tunteet liikkuIvat 
nyt tämän väestön sielussa.» 

Porvoon matka. 

Huhtikuun 19 p:nä 1918 oli vuosi umpeen kulunut Por-
\'oon suojeluskunnan eli n. k. Pellingin joukon paluusta 
Porvoon kaupunkiin. Tämän tapauksen ja punaisen hir-
muvallan päättymisen muistoksi vietti Porvoo mainittuna 
:päh;änä juhlaa, johon valtionhoitaja seurueineen saapui 
vieraaksi. 

Asemalla lausui Porvoon valtuuston puheenjohtaja, kon-
suli Gustaf Söderström, valtionhoitajan tervetullQeksi. Ter-
vehdykseen vastasi tämä seuraavin sanoin: 

1)Kunnioituksen, melkein hartauden tuntein olen tänään 
vieraana tässä historiallisessa kaupungissa, jossa J. L. Ru-
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nebergilla oli kotinsa. Hänen runoutensa kokosi kam:amme 
ja antoi sille voimia ja ritarillisia tunteita, sytytti roh:keuden ~ 

joka on sen vienyt routavuosien ja vapaustaistelun kautta 
lopulliseen voittoon. 

Laulu on kauan sitten vaiennut, mutta hänen henkemä. 
leijaa niiden harmaiden rivien päällä, jotka uhmaten niilkiiä. 
ja vilua ankariss.."1 taisteluissa sydänvercl1[lIn' ostivat "apau~ 
tenSa. Ja olen varma, että hänen henkem:ä leijaa niiden reip-
paiden uusmaalaisten joukkojen yllä, jc:.tka tänään viettä-
vät Porvoon kaupungin vapautuksen yuosimuistoa. Ja ~ama 
henki on antava Suomen pojille voimaa suojella vapautta ja. 
maata. 

Täällä Porvoossa luvattiin Suomen kansalle oikeus astua. 
vapaiden kansain riveihin. Tämän jo "uosifadan vanban 
vapauslupauksen olemme nyt toteuttaneet emilia voimil-
lamme, kansamme miehuudella ja uhrautm'aisuudella. Suo-
men kansalle luvatun oikeuden olemme taistelleet omin 
voimin ja nyt Suomi itscnäiEenä kan~ana astuu vapaiden 
kansojen joukkoon. 

Pyydän Teille. herrat , 'altuusmiebet, ja tämän historial-
lisen kaupungin ja ympäristön koko väestölle lausua onnit-
teluni Yallautuksenne kauniin muistojuhlan johdosta.* 

Vietettyään hetkisen tyttökoululla koulunuorison parisf:a 
sii rtyi valtionhoitaja kauppatorilla suoritettaviin juhlalli-
suuksiin. Täällä prof. E. N. Setälä piti ajatusrikkaan juh-
lapuheen ja tuomioroyasti Edw. Hannula vaikuttavan saar-
nan. Porvoon ja Porvoon maalaiskunnan suojeluskunnat 
vastaanottivat t ilaisuudessa naisten lahjoittamat liput ja 
joukot vannoivat suojeluskuntavalan. 

Juhlan aikana jaettiin seuraava valtionhoitajan päiyä-
käSh.-y: 

))U U S maa 1 a i s e t suo j e 1 u s kun taI a i s e t. 

Kun minä nyt, tiimän kunnia-aryoiEnn, vanhal1kaupungin 
vapautumisen vuosipäivänä, ensi kertaa tervehdin Por-
voon ja sen ympäristön suojeluskuntia. ilahduttaa minua 
nähdessäni niiden rh'eissä monta niistä rohkeista nusmaa-
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laisista, jotb jo ennen vap:l.Ussotaa , ubkaavista vaaroista 
v~!ittämättä, liittyivät yhteen yhteiskunnan, laill isuuden 
ja vapauden turvaksi. Täältä ovat lähtöisin meidän ensim· 
mäiset heikot ja melkeinpä aseettomat suojeluskuntamme. 
Täälläsytt yi ensimmäinen säkene, joka sitten leimahtiPohjan-
lli lun ja K'lrjalan pyhäksi, isällmaalliseksi tuloksi, ja täällä 
ensimm äiseksi päättävästi esiintyi vastarilltaullne väkival -
ta:!. ja ylivoimaa vastaan kuulumattoman rohkeassa, va ik-
kakin toivottomassa. taistelussa . 

• :S;tksanie mell pJikien henki vei Uudenmaan b.armaapu-
kuisia rakllUlloita voittokull!ssa taistelusta taisteluun. Si-
p :>ou ja Pellingin joukkueet ovat todistaneet, että täällä 
on kylliksi , enemmänkin kuin kylliksi miehuullisuutta, 
hQrjumat onta uskoa ja isänmaallista uhrautuvaisuutta. Uus· 
m ulaisten vapaajoukkojen kovat kokemukset ja rohkea 
retki Suomenlahden poikki t odistavat, että sitkeä kestä· 
vyy:s, isällmaaurakkaus ja kuolemaa halveksiva uljuus 
vielä ovat eläviä voimia Uudenmaan poj issa ja tyttärissä. 
" Te olette tänään saaneet valkoiset lippullne ja vannoneet 

niille uskollisuutta. Vakuutettuna siitä, että Te näitä :lip- _ 
puja kanllatte korkealla ja että ne ympäriJlensä kokoovat 

• oikeudelle, vapaudelle ja synn yinmaalIe sykkivät sydä-
met, terve h1in minä Teitä, Te kotise utunne turva ja uskoi· 
liuen vartio . Mannerheim.» 

Valtionhoitaja kävi vielä Runebergin haudalle, jolle laski 
seppeleen sekä Euge n Schaumanin ja kahden vapaussan-
karin haudoille, ' joille niinikään laski seppeleet. 

Runebergin seppeleen nauhoissa luettiin: 
»J 0 h a n L u d vi g R u n e b 0 r g i II e. 
Sytytit hengen , joka voittoon vei. 

Gu sta f Ma nner h ei m .• 

Viipurin juhlilla. 

Huhtikuun 29 p:nä 1919 juhli Viipuri vapauttamisensa 
suurta vuosimuistoa. Tilaisuus muodostui erikoisen mieleen-
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painuvaksi sen suuremmoisen suojeluskuntaparaadin kautta . 
joka tällöin Viipurissa nähtiin. Läsnä oli suojeluskunta--
laisia 25:stä suojeluskunta piiristä. 

Klo 1,10 ip. saapui urheilukentälle, mihin tuhatlukuiset 
joukot olivat asettuneet kunniavartioon, valtionhoitaja 
Mannerheim. Kun torvisoittokunta oli soittanut Porilaisten 
marssin ja Karjalan marssin, lähti valtionhoitaja seuruei-
neen liikkeelle pitkin suorakaiteen muotoon asettuneita 
r~vejä tervehtien erikseen kutakin joukko-osastoa. Val-
tionhoitaja kutsui joukko-osastojen päälliköt ympäriUeen 
ja tervehti heitä jokaista kädestä sekä piti lyhyen puheen 
ja jakoi heille seuraavan komean päiväkäskyn annetta-
vaksi miehistölle: 

))Suojelusk untal aiset. Vuosi on vierähtänyt siitä 
suuresta päivästä, jolloin Suomen lippu nostettiin Torkel 
Knuutinpojan kunnianarvoisen linnan huipulle. Ja sen nosti-
vat sinne vapaan Suomen vapaat miehet, päivänä, jota 
vuosisatoja oli odotettu. 

Karjalassa oli sortajamme rautaisen kantapään paino 
tuntunut raskaammin kuin muualla Suomessa. Täältäpä. 
ensimmäiseksi kajahtikin sotabuuto, joka kutsui kansamme 
aseisiin vanhaa valiolaista vastaan. 

Ja karjalaiset nousivat yhtenä miehenä. Uskollisina isiltä-
peritylle· soturimaineelJe takoivat he auranteränsä mie-
koiksi, ja missä vihollisen tuli kaatoi hongat kuin viikate 
teräistä viljaa, seisoi barmaahapsi poikaInsa rinnalla hor-
jumattomana ylivoimaista vihollista vastaan. Ja' heidän 
verensä ja vaivansa palkittiin Viipurin muurien sortuessa. 

Täällä saa~tettiin suuri päämäärä, kansan ja valtakun-
nan vapaus, SuC!men kansan kallis perintö, joka syntyi his-
torian aamunsarastuksessa, jota puolustettiin vuosisatoja 
ja nyt taistellen itse otettiin. 

Tykkien jyske Laatokan ulappain takana, missä vel-
jemme taistelevat vanhaa taistelua vapautensa puolesta 
myös samaa vihollista vastaan, joka nyt koettaa, kun ei 
asein voinut murtaa Suomen ' kansaa, saavuttaa päämää-
ränsä vilpin ja pettureiden avulla - tämä kehoittaa meitä 
valppauteen ja olemaan vaIveilla pUOltamaan 'Vapauttamme. 
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Aseita vastaan seisovat lujilla taajat rivimme, petosta 
vastaan kUllniamme ja uskollisuutemme. 

Kuten Suomen kansa luotti kal'jalaisiin, kun he kesti-
vät tulta ja luoteja vastaan, luottaa se edelleen Teihin, 
Karja)an voimaan ja Suomen kilpeen. Viipurin muurit 
sortuvat ennen päällemme kuin joudumme vihollisen val-
taan. 

Vasta-avatnllc Viipurin suojeluskuntaklubille oli kaupun-
g.ill sU,oje)uskunta j~irjestä~Y:t k!l.~vit.i1aisuuden , ~ossa yal-
tionholttllalle puhuivat pUflpäälhkk6 luutnantti Kanmo 
ja johtaja A. Pietinen. 

Päivän ohjelmassa ott ivat suuren osan eri tahoilla kau-
punkia sekä ulkoilmaan että sisälle järjestetyt kansanjuh-
lat. Niissä esiintyivät puhujina tri M. V. Erich , pankin-
johtaja K. N. Rantakari, johttlja A. A. Niskala. eversti 
A. Sihvo v. m. 

Illalla oii kaupungin t eattel'iss,'l juWanäytäntö , jonka pää-
numerona oli agronomi Eero Eerolan kirjoittama näy tel-
mäkappale t K..'1levalan uhrit.. 

Klo 1/2 9 alkoivat raatihuoneen s,'1lissa juhlapäivälliset val-
tionhoitajan kumliaksL 

Hänelle pidettyihin puheisiin vastasi valtionhoitaja suo-
meksi: 

.Pyydän lausua sydämellisen kiitokseni ystävällisestä 
-t ervehdyksestä, joka minulle on omfstettu ja tästä suurem-
moisesta juhlasta , joka muistoisS<l ni on vienyt minut vas-
tustamattomasti niihin suuriin tapahtumiin, jotka vuosi 
sitten niin merkitykseUisesti vaikuttivat tämän maan his-
t oriaan. . 

Suomen kansan vanhimmat sadut on kera.tty ja säily-
tetty K..'Irjalas8.:'1, ja täältä levisi yli maan suomalaisen ru -
nouden lähde. kansamme suuri kansalliseepos, Kalevala, 
TImarisell takoman Sammon on nyt Viipurin valloitus lah-
joittanut Suomen kansalle. SiIla on nyt maansa. avain, 
tämä lujalinua, joka turvaa sen tulevaisuuden ja onnen -
sen paikan vapaiden kansakuntien joukossa, 

Viipuri vanhoine linnoineen - kaikki täällä kertoo 
menneiden aikojen taisteluista, missä Karjala enemmän 
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kuin mikään muu osa maatamme on ollut verisenä kilpenä, 
joka on ottanut vastaun idän iskut. Mutta kaksinkerroin 
on Karjalan kansa seisonut maamme kilpcnä sitkeällä, 
joskin vcrettömällä taistelullaan uskonnon ja kulttuurin 
puolesta. Sinäaikana,jolloin vanha Suomi oli teväisty Isän-
maan yhteydestä on se pysähdyWinyt idän vaikutuksen 
tunkeutumisen Suomeen. Ja koskaan ei Suomi ole tuntenut 
tämän suojaavan kilven voimaa vahvemmin kuin routa· 
vuosina, jolloin Karjalan uhrit olivat suuremmat kuin muun 
osan maata. Korkeimmalle kohosi karjalaisten vastustus-
voima kuitenkin silloin kun he verisin rinnoin, päivämars-
sin päässä Viipurin muureilta Vuoksen rannoilla mursivat 
sen hyökyaallon, joka idästä uhkasi maatamme valtiolli-
sella ja sivistykselliselJä tuholla. 

Arvoisat naiset ja herrat! Ihailun ja kunnioituksen tun-
tein karjalaisten isiltä perittyjä soturihyveitä, heidän sit-
keyttään ja urhoollisuuttaan kohtaan, kohotan maljani 
Viipurin, Karjalan ja Isänmaan kunniaksi. t 

Varsinais-Suomen suojeluskuntien juhlilla. 

Toukokuun 10- 11 p:ksi 1919 olivat Varsinais-Suomen 
sUojeluskunnat järjestäneet suurisuuntaiset maakuntajuh-
lat Turkuun. Sunnuntaina pidetty suojeluskunien paraati, 
johon otti osaa noin 5000 miestä yli 6O:stä suojeluskunnasta, 
muodostui valtavaksi näytteeksi siitä valppaudesta ja har-
taudesta, jOlla Varsina is-Suomen kansa seisoo vastasaavu-
tetun vapautemme vahtina. 

Kutsua noudattaen saapui valtionhoitaja varhain 11 
p:nä Turkuun. 

Kun hän vaunustaan astui asemasi1lalle tervehti häntä 
parvi valkopukuisia neitosia, joista eräs ojensi valtionhoi-
tajalIe kimpun ruusuja. Tämän jälkeen valtionhoitaja 
tervehti ascmasillalla vastaanottoon saapuneita valtuuston, 
maistraatin ja virastojen edustajia, sekä kaikkia saapuvilla 
olleita. 

Asemalta tuomiokirrkkoon saakka olivat suojeluskunta-
laiset muodostaneet taajan kunniakujan, jota myöten val-
tionhoitaja jalan astui Unikankareelle. 
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Tuomiokirkossa tuli valtionhoitnjaa vastaan papiston 
edustajien ympäröimänä arkkipiispa Gustaf Johansson, 
joka lausui: 

.H e r r a Vai t i 0 n hoi taj a! 
Suurella ilolla ja sy\'ällä kunnioituksella lausuu tämä 

seurakunta 1'eidät, itsenäisen Suomen Valtion hoitajan, 
tervetulleeksi tänne Suomen vanhimpaan sivistysahjoon 
ja tähän muistorikkaaseen templ>cliin. Kuluneen vuoden 
tapahtwnat sanovat meille: tJumala oli turvamme ja voi-
mamme, apumme hädän aikoina aivan taattu. (ps. 46,2). 
Muutalf\a vuosi sitten häämöitti vapaus kaukaisena ihanteena 
silmäimme edessä. Nyt on Suomen paljon kärsinyt kansa 
saavuttanut vapauden. Mutta' vapaus velvoittaa. Ilman 
sisäistä yhteyttä ei Suomen kansa voi suorittaa historiallista 
tehtävMusä. Kun rikas ja köyhä, työnantaja, työntekjiä, 
ylhäinen ja alhainen veljellisessä so vussa tekevät työtä 
ihmiskunnan korkeidon aatteiden eteen, silloin liehuu Suo· 
illen sinivalkoinen lippu onnellisen kansan päällä. Tuo 
ihanne näyttää saavuttamattomalta, mutta se on saavu-
tettava ja se voidaan saavuttaa, sillä totuus ja oikeus lopu l-
ta voittavat. :Mutta se kysyy paljon apua ylhäältä; yhteis-
kunnalta ulu'autuvaa rakkautta; uskollista oikeuden hoitoa 
valtiolta, jonka pyhä tehtävä on oikeuden valvominen.-
Siunatkoon Jumala työnne isänmaan hyväksi! Olkoon Hän 
Teidän kanssanne!. 

Alttm'ipalveluksen jälkeen valtionhoitaja siirtyi sankari· 
haudalle , jolle laski seppeleen. 

Samalla hän tervehti haudan ääreen kokoontuneita kaa-
tuneiden sankarien omaisia, jokaista erikseen, lausucn heille 
moniaita tunnustukson sanoja huomauttaen, ettei kaatu-
o,eiden llrhojcn elämiintyö ole ollut turha. 

Hovioikeudessa, jonne valtionhoitaja täältä siirtyi, otti 
hänet vastaan presidentti Käpy seuraavin sanoin: 
~Kokoontuneina maamme vanhimman ylioikeudell, Tu-

I'Lm hovioikeuden, suojiin, pyytävät täällä 8..'l.apuvilla ole-
vat viranomaiset lausua Teidat , Herra Valtionhoit..'l.ja , kes-
kuuteemme tervetulleeksi, sitä tervetullecmmaksi, kun 
meitä eliihyttää usko siitä, ettii Suomen valtakwlta sillä 
perustalla , jota Te sangen vaikuttavalta osaltanne olette ollut 
laskemassa, saa nauttia lainalaiscn yhteiskuntajäl'jestyksen 
siunausta ja meidän kaikkien yhteisin ponnistuksin kulkea 
kohti onnellista tulevaisuutta. Vielä kerran : Tel'vetultua!. 

Urheilupuistoon olivat kaupungin koulujen oppilaat ko· 

Mannerheim 8 
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koontullcet valtionhoitajaa tervehtimään. Täällä vallitsi 
mitä herttaisin mieli$. 

Valtionhoitaja piti lapsille seUl'uaWIll puheen: 

»Tu r unI a p s e tl Olen iloinen saadessani tänä kauniina 
kevätpäivänä tervehtiä teitä, Auran viljavien rantojen lap-
sia. Luonnossa on kevät, kevät myös rinnoissamme. Sata-
vuotisen talven mentyä on maamme nyt vapaa ja saa 
itse luoda tulevaisuutensa. Kuten Aura on murtanut jää-
kahleensa ja nyt virtaa vapaana merta kohti, on kansamme 
katkaissut siteensä ja valmistautuu täyttämään historial-
lista tehtäväänsä. Suomalaisella verellä on isänmaan vapaus 
lunastettu. Sen tulevaisuus on teidän käsissänne! Kasva-
koon vahvoiksi teissti. toveruu<len ja ystävyyden siteet, jotka 
nuoruuden keväässä niin helposti solmitaan ja. anta.koon 
Suomelle se n, mitä se parhaiten tarvitsee: yksimielisen kan-
san . Nähdessäni teidän uskolliset, avoimet ka.tseenne en 
epäile lu jaa tahtoanne asettaa pään'lääränne korkealle ja 
täyttää velvollisuutenue isäm'Oaata kohtaan. Eläköön 
Varsinais-Suomen nuoriso! Eläköön!$ 

Juhlaparaadin aikana jaettiin seuraava kenraali :Manner-
heimin päiväkäsky: . 

rN a l' s i nai s - Suo m e n Suo j e 1 u s kun n i lie! 

Taajoista riveistänne voin ilolla todeta lninkä kanna-
tuksen suojeluskunta-aate näillä seuduilla - länsimaison 
kulttuurimme kohdossa on saanut. 

Suojeluskuntalipun alle kokoontuvat huolimatta yhteis-
kunnallisesta asemasta rikas ja köyhä, virkamies ja talon-
poika täyt.tämään yhteistä ·ka.nsalaistehtäviiii, suojelemaan 
kotiaan ja maan lainalaista kehitysta . Suojeluskunta on 
kaikille koulu, jossa kielelliset ja valtiolliset vastakohdat 
väistyvät Isänmaan suurten pyrkimysten tieltä,koulu, joka 
voimakkaast i vaikuttaa yhteisymmärryksen rakentruniseksi, 
jota me niin välttämättä tarvitsemme. 

Teidän keskuudessanne minulla on ylväs tunne siitä, 
että Isänmaalla Tcissä on vartio, joka koskaan ei sen lippua 
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petli. Kadowksen partaalta ovat Suomen miehet kohot~ 
luneet maansa ysttivien kUllllioittmnaksi ja vihollisten pcl~ 

kilämäksi valtioksi. Hiukan yli vuoden kestäviiIlä lyhyenä. 
aikana olemme kokeneet enemmiin kuin useat miespolvet 
ennen meitä. 

Myös tämä kllllllimlal"yoisa, v[\lllm kaupunki on men~ 
neen vuodon kuluessa saanut elää vaikeita aikoja. Tunnon 
hyvin sen horjumattoman rohkeuden, miJlii Uudenkau~ 
pungin joukkO taisteli vaikeissa olosuhteis&1, ja sen kun ~ 

niakkaat urotyöt Satakunnan rintaman yerisissä taiste· 
luissa. Sitkeydellään ja urhoollisuudellaan se täydelleen """'-.. 
todisti, että Isien hen ki elää nykyises-sä polves&1 heikontu-
mattomaJla. 

Olen iloinen &'Hldcssani telvelltiii Teitä ja toivottaa 
Varsinais-Suomen SuojeluskUllllille menestystii heidän kau -
niissa isällmaalliseS&1 työssä1ill. 

Mannerheim .• 

Paraadill päätyttyä siirtyi valtionhoitaja kaupwlgin -
talolle nauttimaan Yirvokkeita. Täällä vatuuston puheen~ 
jOhtaja, rehtori Einar Candolin, piti puheen , jossn hän vii~ 
taten valtionhoitajnll joulukuussa 'rurun kautta tapahtu· 
neeseen kotiinp..'lhmseen, lausui m. lll.: 

;Kun me Teitä ensi kerran valtionhoitajana teJ'vehdimme. 
lnusuimme suornnn odottnvnmmo 'reiItä paljon. Ja kun 
meillä nyt on kunnia Teitä tel'Ye htiii omana viel'annnmme, 
niin Si.latarnrne imnrtelemnUa sanoa, eUemme ole toiveis~ 
smnme pcttyneet. Teidän allsioksenne olemme suureksi 
osaksi lukeneet, että viljalniya toisensa jälkeen on saa~ 
punut St'l tamaamme. Itsenäisyyskysymyksessii on Teidän 
pcrsoonanne }k'l ljon va ikuttanut. Paljon on merkinnyt 
meille se kin , että meill ä näinii eripuraisuuden aikoina Teiesä 
On ollut mies, joka on tahtonut ja kYellllyt ympärilleen 
kokonmnnn eri ryhmät. Sitä työtä, mitä tässä kohden olette 
aikaansaanut, ei su in kanll St'l3 vähäksi aryostella. 

Herra Valtionhoitaja! )Iainitsimrnc itscniiiSY}1emme. 
Itse kyllä olemme pitäneet maamme itseniiisc nll. Erittäin 
on niin nsianlaita ollut se njiilkeen , kun sydäuyerelliirnrne 
oliJmne murtaneet venäläisen ikee n, joka vuosikymmeniä 
oli rnsknnna kansaamme p..1inanut ja joka uhkasi meidät 
murtaa vielä senkin jälkeen, kun itsenäisyytemme Venäjän 

, ' ~~--------------------------~ 
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puolelta oli tullut tunnustetuksi. Kuitenkin on ollut jotakin 
mieliä painosttwaa. Ne valtiot, jotka nykyäiin ovat maail-
man vallanpitäjiä, ovat odotuttaneet tUllllustuslallsa. Nyt, 
santuruume mahtavalta Iso -Britannialt<l, merien haltijalta, 
ja anglc·saksilnisen maailman toiselta 8uurvallalta, Yhdys-
valloilta, vastaanottaa tuon tunnustuksen, on meillä täysi 
sf}' iloita. Ja me iloitscmme, että me juuri cnsiinmäisen 
innostuksen vallatcssa olemme saaneet tilaisuuden Teille , 
Herra Va ltionhoitaja, esittää tämän ricmummc. Sillä , sen 
me t iedämme. Teidän pcrsoonallisuutcnne 011 suuressa. mää-
rässä ollut yaikuttamassa siihen, että maamme On saavut-
tanut luottamusta suuressa maailmassa. Kun me nyt kans-
sanne tästä riemuitsemme, teemme sen itsenäisen Suomen 
vapaina kansalaisina.t 

Puheeseen vastasi valtionhoitaja suomeksi lausuen: 

tArvoisat kansalaiset! Hyvät n a i set ja 
he rr a t! 

Pyydän kmsua sydäme llisen kiitoksen lämpimiistä ter-
vehdyksestä ja kauni ista vastaanotosta. joka on minulle 
valmistettu, vieraiUess..1.ni ensi kerran entisessä pääkau-
pungissa. Elävästi tällä paikkakunnalla kaikki muistut-
taa siitä, et tä se jalo kans..1.laishenki, joka vaihtelevien his-
toriallisten ajanjaksojen a ikana on kasvanut 'l'urtln Linnan 
vanhojen, lujien muurien suojassa ja täältä levitti siunausta 
maallemme, vielii elää heikontumatt omana sukupolvien 
perintönä. 

Tllrun Yliopisto, yksityisen uhraut uvaisuude l1 luoma, 
kirjaUisuuden ja ta iteen temppelit, use ita muita hyvänteke-
väisyyslaitoksia mainitsematta, kaikki nämä meidän olosuh-
teissamme harvinaisessa mittakaavassa todistavat valistu-
nutta kaukonäköisyyttä ja sunremmoista uhrautuva isuutta . 

Toivon että ylevä ajatuskanta ja epäitse käs elämällkäsi-
ty5, jotka tähän mennessä ovat asettaneet 'lurun nimen kor-
kealle, yhä edelleen esiintyvät yhtä epäitsekkiiässä muodos-
sa . Samalla toivon , että ne opinahjot, joid en soihtu sata-
vuotisen väliajan jälkeen syttyy uudestaalI van hassa yli-
opistokaupungissa, levittäisivät valoaan kauaksi yli tämän 
yhteiskunnl,'ln rajojen ja niissäkin kansankcrL'Oksissa, jotka 
hiljan näyt.tivät tietämättömyydcssään itscviiS<lilta, sYllnyt-
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täisivät todellista tiedon janoa. Ja lopuksi toivon, että Turun 
elinvoimainen liikemieskunta saisi näbdä · suurisuuntaiset 
suunn itelmansa totcutuncina: uusia kauppaväyliii lähtevän 
Airiston suurista satamalaitteista, yhä kauvcmmas valtame-
rien t8a, kilpailuvoimaiscll teollisuuden, joka On käyvä 
mahdollise ksi edullisen raaka-aine hankinnan ja talolldel-, 
Iisesti kä.ytettyjen voimanlähteiden kautta ja lopuksi tar-
koitustaan vastaavan liikenneyhteyden ylämaa han sekä 
välillisesti itiiiin - ohjelma, joka onnellisesti t oteutettuna 
tulee olemaan tärkcii osa siitä perustasta, jolle kansamme 
riipPllmattom.uu8 rakemletaan. 

Arvoisat naiset ja herrat! Eläköön Turkll , sen elinvoi-
mainen kehitys ja valoisa t ulevaisuus!. 

JuhlapitivällisilJä Phoeuixissä, missä maisterit Julius 
Sario ja Ludvig Lindström tulkitsivat varsinaissuoma-
laisten t unteita, lausui valt ionhoitaja: 

.Varsinais-Suomen suojeluskuntalaiset, päällystö ja jäse-
net! Maamme ja\kansamme onnellinen tulevaisuus tarvitsee 
nyt enemmän kun koskaan yksimiolisyystä ja eheyttä. 
Senvuoksi jokainen alote ja ajatus, joka voi koota ympä-
rilleen kansalaisia ka\lpungista ja maaseudulta ja kaikista 
känsalaisk~IToks ista, on samalla isänmaallinen herätys. 
Sellaiseksi on kehi ttynyt suojeluskUllta-aate, joka johtaen 
alkunsa vapaussodan harmaista joukoista on muodostunut 
kansalaisvelvollisuudeksi Ja isiinrnaalliseksi kuuniakiisit-
teeksi. Minua on erityisesti ihahduttanu(saada tiillätin nähdä. 
valtava todistu s siitä, kuinka syvälle tämän aatteen juu-
ret ovat tllJlkcutUllcct Varsinais-Suc.meen. Minii toivon, että 
sen kehitys yhä jatkllU maamme wlJlbimmassa maakunnassa. 

Su ojeluskuJltalai~et! Eläköön suojeluskUllta-a<lte ja sen 
isänmaallinen telIUivä!. • 

Snellmanin päiviin aamuna valtioll1lOitaja pa luumatkal-
Jaan Helsink iin pysähtyi Sa 1 0011. Vastaanotto oli täälläkin 
lämmin ja tarkastettuaan suojelUSkuntien p.:lraadin kävi val-
tionhoitaja Uskelan sankarihaudalla ja kirkossa sekä Joen-
suun kartanossa. TIlalla bän jatkoi matkaansa Helsinkiin. 
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Sinirisfilipun ja »valkean kukan» päivänä Helsingissä. 

Valkoisen armeijan Helsinkiintulon vuosi päivää (vietet· 
tiin pääkaupungissa toukokuun 16 p:nä erikoisilla juh· 
lallistluksilla. Niihin kuului m. m. juhla jurnalanpalveluk· 
set kaikissa kirkoissa, valtuuston tervehdyskiiynti valtion-
hoitajan luona (johon sosialistiset jäse net eivät ottaneet 
osaa), sUllri pal'aadi ja koulunuorison tervehdys. 

Valtuuston tervehdyskäynnillä valtion hoitajan palatsisSi.l. 
, lausui valtuuston puheenjohtaja, pankinjohtaja A. Frey 
m.lli.: 

tTeidän saapumisenIle pääkaupullki.imme tänä päivänä 
vuosi takaperin oli vapaussotamme loppunäytös ja mer-
kitsi kansttllemme palaamista sotatoimista rauhan tehtä· 
viin. Tämä palaaminen ei ollut helppo , koska sota, vaikka-
kin lyhyt, oli kuitenkin ollut verisimpiä ja katkerimpia 
mitä maamme on milloinkaan nähnyt . Katkera ennen kaik-
kea syystä, että veljen siinä täytyi taistella veljeä vastaan. 
Sodan aikaallsaamat haavat ovatkin sentähden olleet syviä 
ja vaikeasti paranevia. - - Ainoastaan tekemäll ä rehel· 
Iistä ja kärsivällistä työtä molemmin puolin voimme raken· 
taa sillan yhteiskunnassamme olevan kuillUI poikki. Mutta 
tämä uudestirakentava toiminta vaatii myös ulkonaisia 
edellytyksiä , l·auhaa, järjestystä ja työrauhaa , jotka vuo-
rostaan ede llyttävät siedettäviä olemisen ehtoja kansan 
laajoille kerroksille. 

Tähän uudestirakentavaan työhön, jota maamme ny· 
kyään- kaipaa enemmän kuin mitään muuta, olette Te , 
Herra Valtionhoitaja, ottanut tehokasta osaa. Te olette 
tällä alalla osoittanut kykenevänne hoitamaan rau han ja 
so,rjnlloll t ehtäviä yhtä hyvin kuin aikaisemmin sodan. Te 
olette han kkinut nälkää Iläkevälle kallsa llenune leipää. 
Te olett e lujittanut va ltakwlIlan itselläisYYllen hankki-
malla sille mahta vain valta in tUllllustuksen. Ja Teillä on, 
tietoisena hyvän ja oikean asian tuottamasta voimasta, 01· 
lut rohkeutta käydä sisäisissä asioiss.1.mme noudattamaan 
suvaitsevaisuuden ja sovinnollisuuden politiikkaa , jonka 
mitä hartaimmin toivomme kerran voivan hälventää sen 
epäluulon ja katkeruuden, jotka val itettavasti edelleen su· 
mentavat katseita suuressa osassa kansaamme. Itse olem· 
me usein kuulleet '.reidän lausuvan sydämeen kåypiii kehoi-
tuksia keskinäiseen sopuun ja yksimielisecn työhön synnyin· 
maan hyväksi ja koetamme, niin pitkålle kuin miedåll vä-
häiset voimamme riittävät , osaltamme ediståä niiden toteu-
tumista meidän toimialoillamme.t 
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Kaupungilla olivat partiolaiset, koulula iset ja ylioppilaat 
kokoontuneet Erottajantol'ille järjestyäkseen sieltä Senaa-
tintorille menoa varten. Koko Erottajan aukeama mäen 
päältä qina Heikinpuistoon saakka oli täynnä pientä, kir-
kassilmäisiä väkeä, joka suUt'ella mielenkiinnolla näkyi 
odottavan hetkeä, jolloin valtionhoitnja Hmestyisi heidän 
lähettyvilleen. Kukin koulu muodosti opettajainsa johdolla 
oman ryhmänsä. Kaikilla oli käsissään pieniä sinivalkoisia 
kansallislippuja, partiolaisilla omat lippunsa. Kaikkiaan 
oli jäl'jestyneissä ryhmissä noin kahdeksantuhatta lasta. 

Valtionhoitajan saapuessa terv'e'hti nuoriso häntä lippu-
jenliehutuksella ja eliiköÖTlhuudoilla. 

Valtionhoitajan painettu vastaus kuului: 

»He l singin koululapsille. 
Tänään liehuu Suomen sinivalkoinen lippu vapaasti 

kaikkiallaimaassamm_e; se kohoaa vasta orastavasta nur-
mesta ja lepattaa iloisesti tankoaan vastaan kevätvehrei· 
den kOivujen' keskelW vastasaavutetun vapautemme en-
simmäisenä keväänä. 

Nähdessäni Teidät , Suomen sinisilmäiset lapset, on kuin 
näkisin kevään lupauksineen - tulevaisuuden. Teidän 
vielä hennot kätenne ne tulevat kylvämätin ja niittämään 
uuden Suomen toukoja. Teidän on rakennettava yksimie· 
linen ja onnellinen Suomi! 

Olen näinä työnraskaina aikoina eri osis8a maatamme 
nähnyt ja tuntenut sen lämmön ja isänmaanrakkauQen, joka 
Suomen lapsissa elää. Kirkkaine silmineen ja l'usoposki-
neen o'vat. he tehneet uskoni Suomen onnelliseen tulevai-
suuteen horjumattomaksi. 

Olen iloinen saadessani tänä keväisenä juhlapäivänä nähdä 
ja tervehtiä teitä. Mannerheim.~ 

Paraadissa, johon otti ·osaa, paitsi vakinaista väkeä, 
suojeluskuntajoukkoja koko maasta, jaettiin seuraava päivä-
käsky, 

.sotilaat Ja Suojeluskuntalaisetl 
Tänään, 16:ntena toukokuuta, jota päivää armeijamme 

viettää lopullisen vapautuksen vuosipäivänä, päivänä, joi· 
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loin Suomen sotajoukko ensi kerran marssi maan pääkau -
punkiin, seisovat taajoin rivein valtakunnan lipun )'lTlpä-
tilIä nuorison, armeijan ja suojeluskuntien liput; vertaus-
kuvana päämäärästämme, yksimielisestä kanSc'lsta, voimak-
kaasta ja yhtenäisestä, Suomen lipun ympärillä. 

Tänä muistorikkaana päivänä omistan ajatukseni en-
sinnä niille kunniakkaille aseveljille, jotka antoivat henkensä 
kotinsa ja isänmaansa edestä. Ja Teitä, miehuullisct urhot, 
jotka vuodatitte vertanne lippujemme alla, ja jotka ikänne 
saatte kantaa veristen taistelujen muistoja ruumiissanne, 
tervehdän sydämestäni tervetulleiksi. Tervebdän myös 
ilomielin täänä läsnäolevia sotato"ereita, jotka velvolli-
suutensa täytettyään ovat jättäneet anneijan ja nyt läheltä 
jakaukaa ovat kerääntyneet tänne. Ja Teitä, upseerit , 
sotilaat ja suojeluskuntalaiset, kiitän uskollisesta työs-
tänne. Isänmaalla on oikeus luottaa Teidän taajoihin ri-
veihinne ja horjumattomaan rohkeJlteenne. 

Mannerheim .1> 

Valtionhoita jan eri tila isuuksissa pitämiä puheita 

K ansanedustaiille. 

Vuoden 1918:n lakimääräisten valtiopäivien juhlallisissa 
Päättäjäisissä valtio linnassa lausui valtionhoitaja: 

_Suomen kansan edustajat! 
Sen keskeytyksen jälkeen, jonka yhteiskuntaa särkevät 

voimat saivat aikaan teidän työssänne, o.vat nyt taasen 
rauha ja järjestys palautuneet ja ,mahdolliseksi käynyt 
- teidän laskettuallne Suomen itsenäisen valtion perus-
kiven - ei ainoastaan parantaa sodan syvä haava vaan 
myöskin alkaa järjestelmällinen työnteko yhteiskunnan 
uudelleen rakentamiseksi ja turvaamiseksi. 

Hajoituksen ja rauhattomuuden valtaya hyökyaalto 
vyöryy yli maailman. Ellemme me· tahdo itseämme 
varjella, ellemme me kamppauksessamme pysy yksi mieli-

, 
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sinä, on tämä aalto murtautuva sulkunsa lävitse yli 
meidän pienen maamme ja hautaavn meidät ja meidän 
nuoren vapautemme. Suomen kansa, joka niin kalliisti 
on lunastanut kauan kaivatun vapautensa, nouskoon 
nytkin yhtenäisenä sitä puolustamaan. 

Tällainen yhteistyö edellyttää sitä että rehellisesti py-
ritään sovittamaan ristiriitaisia etuuksia, kuin myöskin, 
että isänmaan onni asetetaan ryhmä- ja Iuokkaharras-
tustell yläpuolelle. Tätä silmälläpitäen täytyy t ietoi-
suuden velvollisuudestammc yhteiskunnan kovempiosaisia 
kohtaan yhä edelleenkin ohjata lainsäädäntötyötämme. 
Kyetköön kansamme, huolimatta meitä ympäl'öivastä 
hajaannuksesta, tällä pohjaUa kaikissa jäsenissään yllä-
pitämään ja lujittam,aan kansallisen yhteenkuuluvaisuu-
temme tietoisuutta isänmaamme onnen ja vapauden 
vakuudeksi. 

Nyttemmin olemme myös voittaneet vaikean elintar~ 

vepulan. Kansamme, joka oli nälänhädän partaalla, 
saattaa nyt, kiitos hallituksen toimenpiteiden ja meille 
ystävällisten våltojen hyväntahtoisen avustuksen, odottaa 
täysin varmoja ja suurennettuja elintarveosuuksia, joita 
ruumiillisen työn tekijälle vieläkin eritoten lisätään. 
Kun te niille valit.sijoil1e, jotka teille ovat luottamuk~ 
sen antaneet, perille saatatte tiedon tästä tuloksesta, 
käsittävät he varmaankin sen siksi arvokkaaksi &1.avu-
tukseksi, ettei sitä enää voida saattaa uhan alaiseksi. 

Suomen kansan edustajat! Lausun Teille parhaimman 
kiitokseni siitä tärkeästä isänmaallisesta työstä, jonka 
olette suorittaneet. Julistan yhdeksäntoistasadan kab-
deksannentoista vuoden lakimääräiset valtiopäivät päät-
tyneiksi.~ 

Vuoden 1919:n varsinaisten valtiopäivien juhlallisissa ava-
jaisissa valtiosalissa, huhtikuun 4 p:nä, piti valtionhoitaja 
:Mannerheim kansanedustajille seuraavan puheen: 

*Arvoisat edust·ajat! 
Raskaat ovat ne uhrit olleet, joilla Suomen kansa on teh-

nyt 'l'eille, edustajilleen, mahdolliseksi sellaisena aikakautena 
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kuin nykyinen on, jolloin veriset mullistukset ja anarkia 
ovat hävittäneet tai uhkaavat hävittää mahtavia ja kukois-
tavia wlltakuntia, taas kokoontua rauhalliseen, rakentavaan 
työhön. 

Teillä, arvoisat edustajat, on nyt edessänne mitii laajakall-
toisimmat tehtävät, ja - älkäämme koettako sitä itseltäm-
me salata - myöskin suuret vaikeudet. 
, Ne ulkopoliittiset vaikeudet, joihin maailmansota oli Eaat-
tanut kansanmle, ovat tosin nyttemmin melkoisesti vähenty-
neet. 

Me voimme ilolla todeta, että niissäkin "altakullnissa, 
jotka ovat lähteneet voittajina tuosta suuresta maailman-
kamppailusta , suurempi luottamus kall5anmme kohtaan on 
päässyt valtaan, sittenkuin se on näyttänyt pystyviillSäko-
valla aikana keskellä levotonta ja hämmennyksissä olevaa 
maailmaa turvaamaan ascmansa itsenäisenä, riippumatonta 
kansallista politiikkaa ajavana valtiona ja }>ysyttämään voi-
massa sisällistä järjestystä ja lainalaista yhteiskuntalai-
tosta, vaikka idässä tapahtuva yhteiskunnan hajoitus yhä 
on ollut uhkaamassa. 

Tätä lisäiilltynyttä luottamusta todistaa sekä se alttius, 
millä lännen vallat ovat käyneet poistamaan maassamme 
vallitS4!vaa nälänhätää ja puutetta , että viclä enemmän ne 
tosiasiallisct, ystävällisct välit, joihjn niimii vallat cdusta-
jainsa kautta ovat asettuneet meitä kohtaan. Minulla on 
se varma vakaumus, että nämä viilit saavat muodollisen 
vahvistuksen ja tulevat kehittymään , niin pian kuin Suo~ 
men kansa on täysin osoittanut , että horjumattomuus ja 
tyyni edjstys ovat ne johtotähdet, joita se on päättiillyt yhä 
edel1eenkin järkähtämättä seurata. 

Maamme ja kansamme kehitys vaatii ehdottomasti sään-
nöllistcn taloudcliistcn olojcn aikaansaamista sekä kauppa-
yhteyden pikaista uudistrunista ulkomaidcn kanssa, cntisen 
laajuiscna. lL'lllitus pyrkii saavuttamaan tämän ulkomaille 
lähettämiensä komisionien kautta. 

}fc pyrimme läheisiin ja ystävällisiin välej hin läntisten 
naapurikansojen kanssa ja olemme se n vuoksi valmiit an-
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tamaan takoita siitä , ettei\';1t mitkiiån vaarat tääl tä piiin voi 
niitä uhata. 

Samalla kuin meidän tiiton t ulee kaikin voimin työskennellä 
suht eittemme lujittamiseksi ja kehittämise ksi kaikkiin nii-
hin valtioi hin , joiden ~kanssa me jo olemme ystävällisissä 
väle issä, me emme vo i välinpitämättömästi katse lla niitä 
kärsimyksiä ja sitä vainoa, joiden alaiseksi Suomen ulko-
puolella asuvat heimolaisomme ovat jout uneet, ja heidän 
ankaraa taisteluaan kansalliste n PYl'kim ystensä saavutta-
miseksi. 

Ulkopoliittisten tal'koituspcriclllmc toteuttaminen vantii 
tahdikkulltta, ymmärtäväisyyttä ja lujaa yhteistoimintaa 
.eduskunnan ja hallituksen vim Uä, isänmaan riippumat to-
muus ja onni ylimpänä ja ainoana päämääränä. 

Myöskin sisäiste n olojemme rauhallinen kehitys asettaa 
'Suuria wl.ati muksia eduskunnan to iminnalle. Te idän on 
otettava käsiteltäväkscn ne kysymys muun tnlevasta ha lli-
tusmuodosta ja minä tOI\'o n, että eduskunnan eri puolueet 
voivat yhtyä kannattamaan sella ista ehdotusta, joka takaa 
Suomelle tun ratull ja itse näise n kehityksen sisäänpäin ja 
ulospäin. 

ÄlkäUmme pyrkikö kestämättömiin päämääriin tai an-
tako ulkona maailmassa raivoavan yhteiskunnallisen lIil'-
mum yrskyn vietellii itseämme kokeiluihin, jotka, sen sijaa n 
että keskittäi3ivät kaikki käytettävissä olevat voimat tuot-
tavaan työhön , ehdyttävät maan voiman valtiollisissa kiis-
toissa ja tekevät sen vaihtelevien virtausten temmellys-
kcntiiksi, suojattomaksi ulkonaisia vaaroja vastaan. 

Ilaisina aikoina , joita me nyt elämme. saattaa ainoastaan 
se hallitusmuoto, joka antaa ha llitukselle riittä\Tän arvo-
v<lllan ja voiman, taata valtion säilymisen ja ra uhallisen ke-
hitykse n, 

H(lUitusmuotokysymyksen rinnalla on kysymys armei-
1umme lopullisesta järjestämisestä, jolle viime eduskunna ssa. 
laskettiin lainsäädännöllinon pohja. 

'r ämit meidän elinkysymykse mme täytyy saada niin rat-
kaistuksi , että maan puolustuslaitos, liiaksi rasitt..'lIllat ta 
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kansamme taloudellista kannatusvoimaa, kuitenkill tekee 
meille malldolliscksi voimakkaasti puolustaa. sitä edesvas· 
tauksellista, mutta samalla myös hnniakasta asemaa, joka 
meillä yhtenä länsimaiden viimeisistä etuvartioista 011. Hal-
litus onkin jo ryhtynyt toimenpiteisiin sotilaslaillsäädännöll 
kehittämiseksi näitä päämääriä silmälläpitiiell. 

Valtiotalouden järjestely niin, että valtakunnan valtioll i-
sen ja yhteiskunnallisen toiminnan ylläpitämiseksi tarvitta-
vat varat saadaan kokoon liiaksi rasittamatta kansaa ja 
varsinkaan sen viihäväkjsiä kerroksia , tulee vaatimaan edus-
kunnan huolellista harkintaa. Noudattamalla tarpeellista 
säästäväisyyttä valtion varojen käytössä ja edistämällä ta-
loudellista tuot:Ultoa, voitaneen saavuttaa tasapaino val-
tiotaloudesta. 

Viimeksi koossa ollut eduskunta on lainsäiidiintötoimin 
pannut alulle suuren l maanomistusolojen \Hldistuksen, joka 
tarkoittaa maanvuokraajain &.'l.attamista sen maan itsenili-
siksi omistajiksi, jota he viljelevät ja asuvat. Tämiin tär-
keän uudistuksen nopea ja onnellinen toimeenpano tulee 
mtimaan eduskunnalta ja hallitukselta valpasta huolen-
p.itoa ja yhteiskunnan pUOlelta alttiutta niihin uhrauksiin , 
joita tällainen toimenpide ehdottomasti vaatii. 

Sosialisen lainsäädännön alalla on myöskin edessämme suu-
ria te htäviä, joiden toteuttamiseksi hallitus valmistaa eräitä 
eduskunnalle niin pian kuin suinkin annettavia esityksiä. 
Kauan valmistelun alaisena ollut kysymys oppivelvollisuu-
den säätämisestä toivottavasti nyt voidaan saada onnelli-
sesti ratkaistuksi. 

Mitä tiissä olen esittänyt , osoittaa, ettå eduskmmalla on 
suuri ja vastuunalaincn työ edessä. Suokoon J1IDHlla, että 
se koituisi Suomen kansamme niin nykyiscn kuin tuleviell-· 
kill sukupolvien onneksi. 

Samalla kuin lausun Teidät tervetullei ksi tähän Teidän 
edessänne olevaan tärkeään työhön julistaIl yhdeksiint ois-
tasataayhdeksäntoista vuoden varsinaiset valtiopäiYät ava-
tuiksi.. 
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Suomen aatelistolllJ. 

Aateliskokoukscn päättäjäisissä maaliskuun 27 p:nii 1919 
lausui valtionhoitaja: 

_Niistä lämpimistä sanoista, jotka minulle on täällä 
lausuttu ja siitä kunniasta, mikä minua on kohdannut, 
kun minut on kutsuttu tähän juhlaan, pyydän lausua 
sydiimellisimmän kiitokseni, toivoen samalla, että minun 
sallitaan muutamin sanoin kääntyä kokouksen osanotta-
jien puoleen. 

Suomen aatelisto ei koskaan ole samassa mielessä kuin 
aatelisto muissa maissa muodostanut ankarasti cristäy-
trnyttä yhteiskuntaluokkaa, jota ympäröi etuoikeuksicll 
kiinalainen muuri ja joka eroa3 muusta kansasta toisen 
maailmankatsomuksen ja erilaisten elämänehtojcl1 kautta. 

Mikä Suomen kansanedustuksessa. antoi aatelistolle ole-
massaolonoikeutukscll , oli se, että Mtelistomme koko 
historiaUisen oJemisensa aikana liitti itseensä uusia ai-
neksia, suureksi osaksi kansan parhaita voimia, sekä 
että sen jäsenet oyat toimineet mitä erilaisimmilla yh-
teiskunnan aloilla melkeinpä kaikissa ammateis~a ja mitä 
vaihtelevimpien elämäpehtojen alaisina. Näin ollon edusti 
aatelista säätyvaltiopä iviell aikana ehkä enemmän kuin 
muut Säädyt ei ainoastaan yhtä kansanluokkaa, vaan 
koko porvarillista yhteiskuntaa , ja uusien sukujen aateloi-
minen on tUOnut säätyyn sille välttämätöntä nuorta verta. 

Edustuslaitoksemme uudistuksen kautta Oli aatelisto 
menettänyt poliittisen merkityksensä ja yhä. enemmän ja 
enemmän alkanut muuttua suljetuksi yhdyskunnaksi, 
joka kait on tuomittu hiljoilleen 'kuolemaan kuten suu-
rimmaksi osaksi ovat kuolleet aikaisemman historiamme 
aikuiset aatelissuvut, mutta niiden tavoin kuolemaan 
kunnialla isänmaata kohtaan täytety n velvollisuuden 
jälkeen. 

Kuten en nenkin vaikuttavat aateliston jäsenet mo-
nilla eri aloilla, mutta tämä ainoastaan loitolllaa heitä 
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toisistaan, sittekun tunne siitä, eWi he voiyat ryhmänä. 
vaikuttaa maan kohtaloihin, ei enää ole heitä yhdistä -
mässä. 

Ainoastaan perintätapojen ja muistojen voima on yh-
dyssiteenä tämänkaltaisessa yhdyskunnassa. 

Monet Ritarihuoneen seinällä olevista kilvistä tietävät 
kertoa esi-isien suurista töistä, mutta laakerikin kelIas-
tuu lopulta eikä esi-isien kunnia yksistään riitä myö-
bäänsyntyneille suvuille. Pysyttääkseen perintä tavat voi-
massa täytyy sentähden jokaisen sukupolven antaa Ii-
Sä11Sä mitä velvollisuudentuntoiseen työhön, loistavaan 
urhoollisuuteen ja isänmaanrakkauteen tulee. 

Ne nimet, jotka pian piirretään Ritarihuoneen mar-
moritauluun 1), ovat sentähden meille eloonjääneille suu-
rempflna tOdistuksena kuin isien kunniakilvet siitä, että 
tällä säädyllä yhä vieläkin on ne ominaisuudet, jotka 
menneinä aikoina pakoittivat sen jäsenet ensi paikkoihin 
taisteluissa. Mutta eivät ainoastaan kuolleet todista 
sitä. Minä näen teidän joukossanne, hyvät herrat , monta 
sellaista, jotka sortovuosina ovat lain ja oikeuden puo-
lesta olleet taipumattomia, mennen ennemmin maanpa-
koon ja vankilaan kuin tinkineet . Tämäkin todistaa, 
että Suomen ritariston ja aatelin j<1senet hyvin tietävät, 
että joskin eiuoikeudet lakkautetaan, ,jää heille jälelle 
jotakin arvokkaampaa - velvollisuudet suomalaista isän-
maata kohtaan. 

PrQ'mQvendeilk. 

Vuoden 1919:n pl'omovendeillc ja seppelecnsitojille val-
tiolinnassa. tarjoamillaan päivällisillä piti valtionhoitaja seu~ 
raavan puheen: 

~On kevät pohjolassa, ilo ja kevät maassamme. Kevään 
merkeissä vflrustautuu iäkäs yliopistomme juhl3fln. Tämän 
vaikutuksen alaisina osoittakaammc kunnioitust<lmme kai-

') Kokouksessa oli päätetty, että vapaussodassa kaatun~iden 
ritariston ja aateli n jäsenten nimet piirretään Ritarihuoneen sei-
nälle ripustettavaan marmoritauluun. 
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kelle, mikä tiiii llä tiiniiiin lc,'ittää kevättunnelmaa ja aurin-
gonpaistetta keskuuteemmc. KlIllnioittakaamme niitä nci-
toju, jotka ovat sitoneet seppeleitään ojentaaksecll t ietc(;1l 
nuorille esitaistel ij ollle voiton ja vaivan palkan viheriöit-
sevissä laakcrcissa. Tervehtikäämme näissä nuorissa Ilci-
doissa elämän kevättä. Kuten muisto tiistä päivästä t ulee 
säilymään kauvan , on samanlainen muisto elävänä Teidän 
edessänne, hyvät naiset, jotka aikaisemmin olette suoritta-
n~et seppeleensitojattarien kauniin velvollisuu.den. 'l'cidän 
seppeleenne ovat seurmmeet maistereitanne kautta elämiin , 
ja niinkuin laakeri alati pysyy vihreänä, niin ovat nämä läpi 
aikojen säilyttäneet kalpcnemattoman muistonr:siitä t ieteen 
ylpeä5tä voitonjuhlasta, jolloin se seppele, jonka Te sid oitte, 
tuli heidän palkillnokseen. 

Teitä t ieteen ja valon nuoria sotureita , jotka nyt olette 
saavuttaneet niin kauniin menestyksen, Teitä tervehdin minä 
ja IPyydän sydämestäni saada onnitella. Teidän ankara 
t yönne ja hiljaisten öiden valvontanne ovat opettaneet 
Teille, että kieltäymys ja raudan lu ja tahto raivaavat tien 
korkeampia päämiiäl'iä kohti. Vieköön tämä t ie kysymysten 
port in, läpi Teidät lähemmäksi ikuisia totuuksia ja 5110-
koon se Teidän hajoittaa tietämättömyyden pimeys, sillä 
valon soihdun korkealla kantaminen ja tien valaiseminen 
omalla kansallenne on se kadehdittava osa, joka on Teille 
suotu. 

Niin, haluan omistaa kunnioitukseni Teille , korkeasti 
kunnioitetut tiedemiehet , jotka puoli vuosisataa sitten laake-
rin seppelöityinä lähditte ulos elämään. Nuoruuden haih-
tuvat päivät , jolloin laakeriseppele ensin kiedottiin otsal-
lenne , ovat ohi , Teiltä ne ovat haihtuneet. Te lähditte- so-
timaan va lon puolesta ja nyt, jolloin taistelu alkaa päättyä, 
kietoo pitkiin elämän lihrautuva työ kunnialaakerin siih~n 
seppeleesee ll , joka näissä vihkiäisissä tulee kruunaamaan 
Teidän eläJlläntyönne. 

Lopuksi minä vakuutan kunnioitustani Teille, m.aine hikas 
herra professori , joka olette valittu näinä juhla päivinä pu-
humaan yliopiston puolesta ja jakamaan tieteen kauneim-
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man palkinnon. Kreikkalaisten ja roomalaisten ajoista 
alkaen on pidetty suurena ja kunniakkaanal saada antaa 
voiton ka unein palkinto, laakeriscppele. 

Kun Te tänä päivänä, tällä tavoin lausutte kauneimman 
menestystoivotukscnne sille nuorisolle, joka nyt astuu osiin 
tietee n lipun alla sekä yhtä kauniin tervehdyksen niille, 
jotka hyvin työnsä tehtytiäu palaavat elontaistelusta, koh-
taavat täällä toisensa eri sukupolvet, toiset lähtevät kukitet-
t uina ja laulaen, kWl taas toisten kynttilä liekki painuu sy-
vemmälle. Ehkä tällöin muutamien kaihoisia muistoja se-
koittuu toisten iloon ja riemuun. Mutta alaku loisu us var-
maankin väistyy, kun ajattelemme. että nyt samoin kuin 
menneinä vuosisatoina voiton laakeri on vaivan palkkana, 
että ajattelu- ja. tutkimustyö aina kuten ennenkin pysyvät 
vapaina ja että tomwnme kerran saa levätä isien vapaassa 
maassa. Ja silloin on viimeinen soppel oleva yhtä kuilltu-
maton kuin ensimmäinenkin. 

Herra professori , tervehdin 'roitäl 
Hyvät Naiset ja Herrat, Ivanhat ja nuoret , maljanne! 
Yhtykäämme kolminkertaiseen oläköönhuutoon! 
KOlminkertainen, suomalainen eläköön!. 
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