Tarton matkaraportti
Pekka Koivisto ja työryhmä: Raija Koivisto, Riitta ja Taisto Valkonen sekä Sakari Kinnarinen
Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta teki vuoden 2018 sotahistorian matkan Viron 100vuotisjuhlan kunniaksi eteläiseen naapurimaahamme 22 hengen ryhmänä. Pääkohteinamme olivat
Suomen suurlähetystö Tallinnassa, Tartto ja Pilistvere. Matkan johtamisesta ja ohjelmasta
vastasivat Pekka ja Raija Koivisto. Esa Vahtera toimi kokeneena kuljettajana ja kertoi matkan
aikana mielenkiintoisia tietoja ja tarinoita lukuisista Viroon tekemistään matkoista.
Maittavan brunssin jälkeen saavuimme Tallinnaan ja satamasta suoraan Suomen Viron
suurlähetystöön. Uusi suurlähettiläs Timo Kantola ja sotilasasiamies Antti Hauvala olivat
jättämässä valtuuskirjaa Narvassa Viron Presidentti Kersti Kaljulaidille. Meidät vastaanotti
lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi, joka piti erittäin mielenkiintoisen ja kattavan esitelmän
Suomen ja Viron sotilaallisesta yhteistyöstä vuodesta 1919 nykypäivään saakka.

Suurlähetystö on kauniilla paikalla Tallinnan vanhassa kaupungissa. Lähetystön päärakennus on
viimeistelty kreivi Otto Jakob von Uexkullin toimesta 1850-luvulla. Lähetystörakennus on ollut
moninaisessa käytössä Neuvostoliiton aikana, mm. kirjastona ja teekkariasuntolana. Vuonna 1993
Suomen valtio hankki rakennuksen sekä aloitti saneerauksen suurlähetystökäyttöön.

Kuva Pekka Koivisto: Hannele Valkeeniemi esittelee Tallinnan näkymiä lähetystön parvekkeelta.

Kuva Pekka Koivisto: Matkalaiset hevosenkengän muotoisessa juhlasalissa

Kuva Sakari Kinnarinen: Juhlasalissa

Suomalaisten 1. vapaaehtoisjoukko ratkaisi Narvan valtauksen 19.1.1919 ja Pohjan Pojat
osallistuivat moniin taisteluihin, joista merkittävin oli voittoon päättynyt Pajun taistelu 31.1.1919.
Yhteensä 3700 suomalaista vapaaehtoista taisteli Viron vapaussodassa kevään 1919 ajan. 1930luvulla Suomi ja Viro suunnittelivat tehokkaan meripuolustusjärjestelmän Suomenlahden
sulkemiseksi Helsingin ja Tallinnan väliltä.
Operaatio Erna koulutti 1941 Viron vastarintamiehiä Staffanin saarella vuonna 1941 yhteistyössä
suomalaisten kanssa. Virolaiset Suomen-pojat taistelivat JR 200 riveissä jatkosodassa. Yhteinen
Tallinnan ja Helsingin ilmapuolustus oli erittäin tehokas. Suuri Tallinnan pommitus 9.3.1944
torjuttiin yhteisvoimin. Miehitysvalloista virolaiset pitivät saksalaisia pahempina kuin venäläisiä.
Inkeriläisiä tuli Suomeen 1943-44 yhteensä 63000 henkeä jopa 15000 henkeä viikossa. Väinö Valve
pelasti 184 virolaisen palautuksen Neuvostoliittoon 1944.
Viimeiset venäläiset joukot poistuivat Virosta 31.8.1994. Suomen puolustusvoimien Viro-projekti
1996-2003 koulutti 1200 virolaista ja materiaali- ja koulutusyhteistyö on jatkunut. Estofilia 100
julkaisussa estofilia.finland.ee on hyvää tietoa Suomen ja Viron yhteistyöstä. Presidentti Sauli
Niinistö otti vastaan Suomen 100-vuotisjuhliin kaksi Suomi-poikaa.

Tartto
Kaupunkikierrokselle lähdimme aamiaisen jälkeen oppaamme Lea Asson johdolla. Toomemäen
puistokierroksella näimme merkkihenkilöiden patsaita ja kirkkoraunioita sekä vanhan
synnytyslaitoksen rakennuksen.

Kuva Pekka Koivisto: Kirkon raunio Toomemäellä

Kuva Pekka Koivisto: Puistossa

Kuva Sakari Kinnarinen: Matkalaiset ryhmäkuvassa

Oppaamme vei meidät katsomaan Suomenkin kulttuurihistorialle tärkeää rakennusta, jota monet
suomalaiset olivat tuloksetta etsineet. Iso keltainen Aino ja Oskar Kallaksen huvila oli
umpeenkasvaneen puuston ja pensaikon keskellä. Tyhjä talo on nykyään Rakennusyhtiö
Nordeconin omistuksessa. Suomalaiset kirjallisuuspiirit voisivat harkita talon hankkimista
kirjailijoiden ja muiden taiteilijoiden residenssiksi.

Kuva Pekka Koivisto: Aino ja Oskar Kallaksen huvila
Kirjailija Aino Kallas, o.s. Krohn, avioitui v. 1900 virolaisen diplomaatin, kirjallisuus- ja
kansanrunoustutkija Oskar Kallaksen kanssa. He olivat tunnettu ja näyttävä pari Tarton
kulttuuripiireissä. Avioiduttuaan Kallakset asuivat ensin Pietarissa ja muuttivat takaisin Tarttoon
1904. Arkkitehti Walter Thome suunnitteli heille ison uusklassisen huvilan, jossa oli peräti 14
huonetta. Aino Kallas iloitsi kovasti omasta työhuoneesta, josta hän oli jo pitkään haaveillut. Huvila
sai nimekseen Kallaste, mutta siinä asuminen jäi kuitenkin lyhyeksi.
Viron itsenäistyttyä Kallas toimi lähettiläänä Suomessa ja sen jälkeen Britanniassa vuosina 192234. Lontoon seurapiireistä Kallakset halusivat kesälomilla Viroon ja he hankkivat Hiidenmaalta
huvilan, missä Aino Kallas nautti kirjoittamisen rauhasta. Kun Neuvostoliitto miehitti Viron, Kallas
perheineen pakeni Ruotsiin, missä Oskar Kallas kuoli 1946. Aino Kallas sai takaisin Suomen
kansalaisuuden, muutti Suomeen ja kuoli Helsingissä 1956.

Kuva Pekka Koivisto: Tarton laululavalla nostimme maljat 100-vuotiaalle Virolle. Riitta ja Pekka
lauloivat onnittelulauluna Suvivirren ensimmäisen säkeistön.

Kansallismuseo
Viron kansallismuseo on rakennettu Raadin entisen lentokentän kiitoradalle. Avajaiset pidettiin
22.9.2016. Museo on kolossaalinen rakennus, jonka pituus on 356 m. Pääsisäänkäynnin korkeus on
15 m ja kalteva katto kuvaa lentokoneen nousua.
Tutustuimme museon pysyviin näyttelyihin Kohtaamisia ja Uralin kaiku. Kohtaamisissa kerrotaan
tavallisten virolaisten arkitoimista ja kotielämästä sekä selviytymisestä suurissa maailmanhistorian
tapahtumissa. Uralin kaiku kuvaa suomalais-ugrilaisten kansojen asuinpaikkoja ympäristöineen
sekä heidän erilaisia rituaalejaan. Museon esittelyt oli toteutettu nykyaikaisella vuorovaikutteisella
tekniikalla, millä pääsi halutessaan syvälle aiheiden yksityiskohtiin. Pääsylipun yhteydessä voi valita
omakielisen muistikortin näyttelykohteiden esittelyyn.

Kuva Pekka Koivisto: Perinnetalon keittiössä
Vaihtuva näyttely Anu Raudin Isänmaan maisemia esittelee yli 50 seinätekstiiliä vuosilta 19682018. Uusi työ Isänmaan maisemia on omistettu 100-vuotiaalle Virolle.

Illallinen

Kuva Raija Koivisto: Kiitokset Lea Assolle ravintola Wernerissä

Tarton Ylikoolin naapurissa on kuuluisa ravintola Werner osoitteessa Ylikooli 11. Tämä on ollut
läheisen yliopiston professorien ”kotiosoitteena” lukukausien aikana. Maittavan illallisen
yhteydessä puheenjohtaja Jukka Kleemola tarjosi syntymäpäiväsnapsit kesäisen merkkipäivän
kunniaksi. Matkan johtaja Pekka kiitti kukkasin opastamme Lea Assoa päivän ohjelmasta.

Kuva Pekka Koivisto: Illallinen

Kuva Pekka Koivisto: Illallinen

Kuva Pekka Koivisto: Illallinen

Suomi-poikien museo
Kotimatkan aluksi poikkesimme Suomi-poikien museoon. Museon esitteli lyhyesti paikallinen opas.

Kuva Pekka Koivisto: Jögevan taistelupaikan pienoismalli Suomi-poikien museossa

Museon pienoismalli Jögevan ja Tarton maakuntien taistelupaikoista oli varsin vaikuttava.
Museoon oli koottu aseita, asepukuja ja kuvia, jotka esittelivät Suomi-poikien elämää sodan
ankeissa oloissa. Sakari Kinnarisen yksityiskohtainen kartta elävöitti esitelmää Viron vapaussodasta.

Kuva Pekka Koivisto: Sakari Kinnarinen luennoi Viron vapaussodasta
Viron vapaussota alkoi marraskuussa 1918 ensimmäisen maailmansodan päätyttyä, kun saksalaiset alkoivat
vetäytyä Viron maaperältä. Neuvosto-Venäjä heitti Saksan keisarikunnan kanssa solmimansa ns. BrestLitovskin sopimuksen roskakoriin ja alkoi vyöryä Viron maaperälle. Kaksi kuukautta Viro oli toivottomassa
tilanteessa. Neuvosto-Venäjän joukot valtasivat nopeasti suurimman osan Virosta. Tilanne saatiin kuitenkin
rauhoitettua jo tammikuussa 1919 omien joukkojen perustamisen nopeutuessa ja ulkomaisen avun turvin.
Apua antoivat Iso-Britannia suurella laivasto-osastollaan ja Suomi vapaaehtoisjoukoin.
Sotaonni kääntyi virolaisten puolelle ja koko vuoden 1919 ajan Neuvosto-Venäjän joukot pystyttiin
pitämään rajojen ulkopuolella. Kesäkuussa 1919 käytiin lyhyt ns. Lantwehrin sota saksalais-latvialaisten
vapaaehtoisjoukkoja vastaan. Rauhansopimus allekirjoitettiin Tartossa maaliskuussa 1920 puolta vuotta
aikaisemmin kuin Suomen rauhansopimus.
Viron vapaussota oli sanan varsinaisessa merkityksessä vapaussota, jossa se voitti kahden suurvallan joukot.
Rauhansopimus Neuvosto-Venäjän kanssa oli erittäin edullinen Virolle. Sisällissotaa Viron kommunistit eivät
saanet aikaan. Rauhansopimuksessa kirjattu ”ikuinen koskemattomuus” ei kuitenkaan kovin pitkälle
ulottunut. Jo vuonna 1924 Viro koki vallankumousyrityksen ja samaa ”ikuisuutta” Neuvostoliiton puolelta
koeteltiin jälleen vuonna 1940.

Pilistvere
Vierailu Pilistveren kirkonmäellä pastori Hermann Kalmuksen johdolla oli matkamme
mielenkiintoisin kohde. Pilistveren Pyhän Andreaan linnoituskirkko on peräisin 1200-luvulta. Seinät
ovat paikoin 2,5 m paksuja. Kirkon 70,5 m torni on Viron sisämaan korkein kirkontorni ja se
tuhoutui 1905 syysmyrskyssä. Pastori Vello Salum rakensi tornin uudelleen 1990-luvun alussa
kyläläisten kanssa. Kirkossa perustettiin 20.8.1988 pastori Salumin toimesta Viron Kansallisen
Itsenäisyyden Puolue, mikä oli ensimmäinen ei-kommunistinen puolue Neuvostoliitossa. Kaksi
vuotta myöhemmin 20.8.1990 Viro jatkoi aikaisemmin alkanutta itsenäisyyttä.

Hermann Kalmus esitteli Viron ja Pilistveren historiaa värikkäästi. Kivikangur, kommunistisen
kansanmurhan muistomerkki, pystytettiin sielujen päivänä 2.11.1988 300 kyläläisen voimin.
Muistomerkkiä on laajennettu jatkuvasti uhrien omaisten toimesta kaikkien 206 100
kommunismin uhrin muistoksi.

Kuva Hermann Kalmus: Matkalaiset Kivikangur muistomerkin edessä

Kuva Pekka Koivisto: Kivikangur muistomerkki
Pilistveren pappila oli tuhottu Neuvostoliiton aikana perustuksiin saakka. Pastori Vello Salum
rakennutti pappilan uudelleen paikallisen kolhoosin johtajan vastustuksesta huolimatta vanhalle
perustukselle. Nautimme maittavan lounaan pappilan tiloissa, missä järjestetään yhteistyössä
suomalaisten seurakuntien kanssa rippileirejä.
Kotimatkalla Pekka Koivisto kertoi Kyynel-sissiradiosta, radiotiedustelun isästä Reino Hallamaasta
ja kaukopartiotoiminnasta. Puheenjohtaja Jukka Kleemola esitti ajatuksen pyytää pastori Hermann
Kalmus luennoimaan Sotilaspoikien kuukausikokoukseen. Tämä toteutuu toukokuun kokouksessa.
Tyytyväiset matkalaiset saapuivat turvallisesti kotiin. Kiitokset kaikille matkalaisille!

