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Ruotsin 1600-luvulla saavu ama Itämeren herruus ei perustunut varallisuudelle eikä tarpeeksi suurelle poten aalille.
Se oli käy änyt hyväkseen naapurien heikkou a ja pystynyt siten luomaan suurvalta aseman. Tämä asema romah
aika moisten taistelujen jälkeen 1700-luvun alussa vähän niin kuin kor talo. Ruotsille jäi Itämeren eteläosaan alueita
aina Napoleonin so in saakka, mu a ne alueet aiheu vat omistajalleen enemmän hai oja kuin iloa, sillä niiden takia
Ruotsi joutui osalliseksi sellaisiin eurooppalaisiin konﬂikteihin, joihin sillä muuten ei ollut osaa eikä arpaa. Ruotsin
häviämä suursota nos Venäjän Itämeren herraksi eikä Ruotsi kyennyt enää sen asemaa vaarantamaan. Kun
ruotsalaiset olivat hävinneet, niin parissa seuraavassa sodassa Ruotsi oli hyökkääjänä, ja sen venäläiset aina
mielellään o avat esille kun he esi ävät heitä vastaan aina hyökätyn.
Näin he unohtavat kaikki omat hyökkäyksensä. 1740 - 41 ns. Ha u-puolue pää aloi aa sodan Venäjää vastaan täysin
valmistautuma omana. Siihen teh in kolme vaihtoehtoa: Kun Venäjä voitetaan, niin silloin siirretään raja Uralille
saakka. Jos tulee tasapeli, niin silloin vedetään raja vain Vienanmereen saakka ja jos hävitään, niin vaaditaan vain se
mikä menete in Pohjan Sodassa, eli Pietarikin vaaditaan. Koko sota oli yhtä illusionäärinen – ei Ruotsi pystynyt
Venäjän valta-asemaa enää murskaamaan ja Venäjä hallitsi nyt Bal aa ja Puolakin, joka oli ollut Itämeren val o,
tuho in Puolan jaoissa Venäjän saadessa siitä leijonan osan. Itämeren etelärannikko Preussia lukuun o ama a tuli
Venäjän hallintaan. Kun venäläiset si en vielä valtasivat Suomen ja lii vät sen suuriruh naskuntana valtakuntaansa
1812 lopullises , niin aikaisempi ruotsalainen Itämeri oli muu unut venäläiseksi Itämereksi.

Yksi uhkatekijä kuitenkin oli ja se oli Preussi, joka kohta yhdis kin Saksan. Kun muistamme sen ajan Saksan, niin sehän
ulo ui itään aina Königsbergiin as ja siitä vähän pidemmällekin. Itämeren etelärannikko, joka toisen maailmansodan
jälkeen anne in Puolalle, oli tuolloin Saksaa. Venäjän itämerenherruu a häiritsi nouseva Saksa selväs . Se ei ollut
ainoa vaara. Me olemme to uneet siihen, e ä ei länsivallat tänne kaukaiselle Itämerelle ainakaan tunkeudu, mu a
Kriminsodan aikana nekin tuli tänne. Englan lais-ranskalainen laivasto 1854 hävi Bomarsundin linnoituksen ja
seuraavana vuonna pommi Viaporiakin ja tekivät tuhotöitään Loviisan ja Kotkan luona sekä Viipurinlahdella ja
kävivät jopa Pietarissa Krontad n edustalla. Tämä vihollinen tuli kovin kaukaa ja kaikki tällaiset asiat ovat venäläisten
muis ssa. Näiden tapahtumien seurauksena Ahvenanmaasta tuli demilitarisoitu alue ja nämä kansainväliset
sopimukset ovat edelleen voimassa. Meillehän se on hankalaa vaikka sanotaankin, e ä ei siitä mitään hai aa ole –
niin onhan siitä. Me olemme velvollisia sitä puolustamaan, mu a emme voi sitä linnoi aa emmekä pitää siellä
joukkoja. Tietenkin meillä on suunnitelma e ä jos tulee se kamala tapaus X eli sota, niin me äkkiä miehitämme
Ahvenanmaan. Pakkohan suunnitelmat on olla, mu a paljon helpompaa olisi, kun Ahvenanmaa olisi jo meillä.
Tosi lanteessa

Yksi uhkatekijä kuitenkin oli ja se oli Preussi, joka kohta yhdis kin Saksan. Kun muistamme sen ajan Saksan, niin sehän
ulo ui itään aina Königsbergiin as ja siitä vähän pidemmällekin. Itämeren etelärannikko, joka toisen maailmansodan
jälkeen anne in Puolalle, oli tuolloin Saksaa. Venäjän itämerenherruu a häiritsi nouseva Saksa selväs . Se ei ollut
ainoa vaara. Me olemme to uneet siihen, e ä ei länsivallat tänne kaukaiselle Itämerelle ainakaan tunkeudu, mu a
Kriminsodan aikana nekin tuli tänne. Englan lais-ranskalainen laivasto 1854 hävi Bomarsundin linnoituksen ja
seuraavana vuonna pommi Viaporiakin ja tekivät tuhotöitään Loviisan ja Kotkan luona sekä Viipurinlahdella ja
kävivät jopa Pietarissa Krontad n edustalla. Tämä vihollinen tuli kovin kaukaa ja kaikki tällaiset asiat ovat venäläisten
muis ssa. Näiden tapahtumien seurauksena Ahvenanmaasta tuli demilitarisoitu alue ja nämä kansainväliset
sopimukset ovat edelleen voimassa. Meillehän se on hankalaa vaikka sanotaankin, e ä ei siitä mitään hai aa ole –
niin onhan siitä. Me olemme velvollisia sitä puolustamaan, mu a emme voi sitä linnoi aa emmekä pitää siellä
joukkoja. Tietenkin meillä on suunnitelma e ä jos tulee se kamala tapaus X eli sota, niin me äkkiä miehitämme
Ahvenanmaan. Pakkohan suunnitelmat on olla, mu a paljon helpompaa olisi, kun Ahvenanmaa olisi jo meillä.
Tosi lanteessa voi tällaisten asioiden hoitaminen osoi autua jopa hankalaksi. Se on kuitenkin perintöä siltä

ajalta, jolloin Venäjän herruus oli jo kärsinyt, vaikka se kartalta näy kin hyvältä. Saksa yhdistyi 1871 ja siitä
tuli mahtava Bismarckin luoma Saksan valtakunta ja se ryhtyi varsinkin Wilhelm II:n aikana luomaan
itselleen suurta laivastoa, joka tosin oli tarkoite u kilpailijaksi englan laisille mu a mahdollises myös
venäläisille. Kielin kanava, joka valmistui 1898, mahdollis myös tämän laivaston liikkumisen kevyes
Pohjanmereltä Itämerelle tai päinvastoin eli se lisäsi Saksan liikkuma laa. Seurauksena oli Venäjän

varustautuminen. Kumpikin osapuoli näkee toisen mörkönä ja syntyy kilpavarustelu lanne ja näin kävi Saksalle ja
Venäjällekin huolima a siitä, e ä niiden hallitsijat olivat serkuksia.Willi ja Nikki oli lempinimet, joilla he toisiaan
kutsuivat. Tulee aina mieleen kun nykyiset EU-johtajat aina halailevat toisiaan eivätkä kuitenkaan ole serkuksia ja kun
sekään ei estä vihollisuuksia niin kuinka si en nämä halailut tms.
Kilpavarustelu siis alkoi, mu a si en Venäjän kävi huonos . Se läh laulaen sotaan Japania vastaan. Pienet keltaiset
apinat oli kuulemma helppo kukistaa. Venäjän koko Itämeren mahtava ja suuri laivasto läh sinne Kaukoitään.
Seikkailurikkaan matkan jälkeen ammu uaan englan laisia kalastusaluksia Pohjanmerellä luultuaan niitä
japanilaisiksi, josta meinasi tulla sota Englan a vastaan, laivasto päätyi Tsushimaan ja meren pohjaan. Sinne meni
koko laivasto ja nyt Venäjällä ei ollut Itämerellä merivoimia pikku purkkeja lukuun o ama a. Jotakin oli tehtävä kun
Saksalla oli suuri laivasto ja niin Venäjä ryhtyi linnoi amaan rannikoita. Siitähän meillä on jäljellä ns. Pietari Suuren
Merilinnoitus, joka ei suinkaan ole Pietari Suuren ajalta vaan tältä ajalta korvauksena tuolle upotetulle laivastolle. Siltä
ajalta meillä Etelä-Suomessa olevat saarilinnoitukset ovat peräisin. Samoin Suomenlahden eteläpuolella olevat aina
Saksan rajalle saakka. Si en kun tuo sota puhkesi, kävi ilmi, e ä Venäjän nöyryyte yä ja pohjaan menny ä laivastoa
ei oltu saatu uudelleen kuntoon vaikka pari taistelulaivaa olikin. Saksalaisilla oli kahden rintaman sodastaan
huolima a kuitenkin Itämeren herruus. Maasotatoimetkin liikkuivat siihen suuntaan, e ä vuonna 1915 saksalaiset
olivat Riiassa ja siellähän ne meidän jääkäritkin olivat. Kun Venäjällä 1917 puhkesi vallankumous ja Venäjä sisäises
sortui saksalaiset, etenivät varsin kevyes Viroon saakka ja miehi vät sen. Venäjän laivastossa puhkesi
levo omuuksia – Helsingissäkin, joka oli tuolloin Venäjän tärkein sotasatama. Vanhoista kuvista näkee, kuinka
Katajanokan ympäristö oli täynnä venäläisiä sotalaivoja.
Itämeren herruus oli käytännössä siirtynyt Saksalle. Venäjän laivasto vetäytyi aselevon aikana, joka alkoi vuoden
seitsemäntoista lopulla, hiljaiseloon jäljellä oleviin sotasatamiin ja Suomen vapaussodan aikana poistui Pietarin
suuntaan. Tilanne oli kokonaan saksalaisten hallussa. Täällä oli ollut mm. kolme englan laista sukellusvene ä
Hangossa, mu a eivät ne mitään olleet saaneet aikaiseksi ja nyt nekin upote in Hangon edustalle e ä eivät joutuisi
saksalaisten haltuun. Venäjähän pakote in tekemään si en Brest-Litovskin rauha, joka sitä kovas nöyryy ja se
mene suuria alueita ja joutui tunnustamaan Suomen, Bal an, Valko-Venäjän, Ukrainan ja Kaukasuksen val ot –
vähän niin kuin nykyäänkin. Mu a si en Saksa mene kuitenkin sodan lännessä ja Brest-Litovskin rauha purkaantui.
Venäjä palasi taas Itämerelle, mu a heikentyneenä. Se oli mene änyt ranta-alueistaan Suomen ja Bal an maat,
samoin Puolan ja joutui tyytymään melkoiseen aluetappioon. Siellä ryhdy in rakentamaan Neuvostolii oa ja sille
kahdenlaiset suunnitelmat. Kaikilla val oillahan on aina puolustussuunnitelmat ja niin Neuvostoliitollakin. Kannaksen
rajaakin linnoite in puolustusta varten. Mu a Neuvostolii o oli myös vallankumousval o, jonka tarkoituksena oli
levi ää ideologiaansa kau a maailman.

Maailmanvallankumous, vaikka siitä virallises luovu in, kuului NL:n ohjelmaan. Aggressiivista
hyökkäysohjelmaa ei etenkään tunnuste u, mu a se oli olemassa. Esimerkiksi Suomen
valtaussuunnitelmat teh in. Puolustussuunnitelmat olivat etenkin kuten kaikilla val oilla tai ainakin
suurilla val oilla. Siellä on myös mappi Ö, josta löytyy ne mahdolliset hyökkäyssuunnitelmat. Se on ihan
luonnollista. Tällaisella pienellä val olla kuten meillä, on varmaan vain puolustussuunnitelmat – tuskin
meillä on mappi öötä, miten valtaamme Pietarin takaisin (kenraali Olli Nepposen ääni: ”Ei ole”). Suurvalloilla
on puhuvatpa ne mitä tahansa ja iso ongelma on siinä, e ä kun puhutaan epäluulosta, niin kumpukin puoli
vilpi ömäs uskoo, e ä sillä vastapuolella on nimenomaan hyökkäyssuunnitelmat. Niin se on varmaan
tälläkin hetkellä. Venäjällä uskotaan kaikki mahdollinen paha Yhdysvalloista ja Natosta ja lännen puolella
kaikki mahdollinen paha Pu nin yrityksistä, e ä kyllä se kuitenkin jotakin kamalaa hautoo. Tässä on se
vaara, e ä kun ihan vilpi ömäs uskotaan, e ä naapurilla on pahat aikeet, niin joskus voi tulla törmäys.
Joka tapauksessa Toinen maailmansota tuli ja Itämeren herruus siirtyi joksikin aikaa Saksalle. Punalaivasto, jonka
Stalin meinasi jo tuhotakin Pietarin alueella, oli siellä Suomenlahden pohjukassa miinoitusten ja Saksan ilmavoimien
sekä laivaston saartamana, eikä se juuri mitään saanut sodan aikana aikaiseksi. Kun ajatellaan meidänkin pitkiä
rannikoita, niin voidaan kuvitella, e ä ne ovat hyvin vaarallisia alueita. Sen vuoksi meillä olikin rakenne u kaksi
panssarilaivaa. Ne olivat tavallaan liikkuvia rannikkotykistöpa ereita, joita voitaisiin siirtää pitkin rannikoita. Tämä
vaara ei onneksi toteutunut, ehkä Viipurinlahtea lukuun o ama a ja sekin lii yy sikäläisiin maasotatoimiin.

Ei venäläisten aikaansaannokset tässä suhteessa mitään suuria olleet lukuun o ama a sitä vaihe a, e ä kun
saksalaiset joutuivat laivastoineen vetäytymään hallitsemaltaan Itämereltä. Eihän meidän kauppakaan ilman Saksan
laivastoa olisi ollut mahdollista. Mehän kävimme koko ajan kauppaa Keski-Euroopan eli Saksan kanssa. Ruotsi myi
sinne malmia, joka Pohjanlahtea pitkin meni etelään ja mahdollis Saksan sodankäynnin ja niin edelleen. Tämä ei olisi
ollut mahdollista, jos punalaivastoa ei olisi pide y hiljaisena siellä Suomenlahden pohjukassa. Si en kun saksalaiset
joutuivat vetäytymään -44 – 45 talvella niin si enhän se pääsi purkautumaan Itämerelle ja nyt se sai jotakin siellä
aikaiseksi, mu a ei ne niin kunniakkaita ne teot olleet. Ne nimi äin upo vat pakolaisia vieviä saksalaisten laivoja.
Kuuluisinhan on Gustloﬁn upotus, jossa meni noin kymmenentuha a henkeä haavoi uneita sekä naisia, lapsia ja
vanhuksia. Myös sellainen alus kuin Steuben upote in ja siinä meni noin kahdeksan tuha a ja se oli vielä merki y
niin suurin punaisen ris n merkein kuin ikänä mahdollista. Goya-niminen alus – sama ju u. En edä kanna aako
näistä kovin ylpeitä olla. Sukellusveneet olivat upo ajia ja jos mennään pikku detaljiin, niin tämä upo aja oli
muistaakseni kapteeniluutnan , mu a nimeä en muista, hän alkoholisoitui sodan jälkeen. Oliko syynä si en se, e ä
omaatuntoa kuitenkin vähän pis .
Sodan jälkeen hän muu ui täydelliseksi juopoksi, eikä ollut missään Neuvostoliiton sankarei en lue elossa, eikä
hänestä mitään puhu ukaan. Nyt kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana hän on päässyt tape lle ja nyt hän
on Neuvostoliiton tai Venäjän sankari niin kuin nykyään sanotaan. Hänelle tuli patsaskin tuonne Kaliningradiin eli
en seen Königsbergiin, missä hän nyt tähystää sukellusveneen tornissa vihulaisia. Taas yksi esimerkki nykyisestä
venäläisestä patrio smista, joka etsii itselleen tukea tällaisistakin asioista. Minä olisin kyllä hiljaa tästä herrasta, mu a
näin se nyt kuitenkin on.
Saksa oli pyyhi y pois Itämereltä kesään -45 mennessä ja nyt Neuvostolii o oli todella Itämeren hallitsija – näin
voidaan sanoa. Koko Bal an alue ja koko etelärannikko, kommunis nen Puola ja en nen Itä-Preussi, Königsbergin
alue,jokase liite in suoraan Neuvostolii oon.Paikkojen nimet muu uivat samaan tyyliin kuin Karjalan kannaksella eli
keksi in erilaisia tekonimiä. Siitä osasta Saksaa, mikä vielä ulo ui Itämereen tuli kuuluisa DDR. Se oli vähemmän
itsenäinen val o, elikkä koko Itämeren eteläosa Tanskan porteille saakka oli nyt Neuvostoliiton hallussa. Suomikin oli
tällainen ”ystävyysval o”. Mehän pyrimme parhaamme mukaan pysymään erossa näistä seuroista, mu a olihan
meillä YYA-sopimus, joka tarvi aessa olisi voinut olla hyvinkin hankala, jos neuvostolii olaiset olisivat siihen kriisin
tullessa vedonneet. Syksyllä -44 venäläiset käy vät Suomen rannikkoa hyväkseen – Turkua, josta esimerkiksi läh se
herra, joka upo Gustloﬁn. Suomalaiset joutuivat o amaan osaa Hiidenmaan ja Saarenmaan valtaukseen –
tukemaan sitä. Valtaajat läh vät myöskin Turusta, joten tällaisiakin piirteitä he sodan jälkeisessä Suomessa oli ja
etenkin pitää muistaa Porkkala. Aikaisemman Hangon asemesta se pi luovu aa Neuvostoliitolle ja sehän merkitsi
Suomenlahden täydellistä sulkemista, kun tuolla toisella puolella Virossa oli neuvostolii olaiset ja se merkitsi myös
painostusta Helsingin ja pääkaupungin suuntaan kun oli aivan vierellä. Neuvostoliiton herruus näy aika selkeältä
Itämeren alueella. Ruotsi oli ainoa maa, joka oli ulkopuolella, mu a se pyrki olemaan puoluee omana. Kun sen
lanne nyt oli aika hankala, se satsasi aika paljon puolustukseen. Viisikymmentä- ja vielä kuusikymmentäluvunkin
Ruotsilla oli varsin kunnioite avat asevoimat.
Tältä lanne näy ja kumpikin puoli etys teki suunnitelmiaan. Venäläisten silloisista suunnitelmista on nykyään
etoa, kun niitä on tullut julkisuuteen ja todella me edämme, e ä puolustussuunnitelmien lisäksi heillä oli myös
hyökkäyssuunnitelmat. Ne olivat vielä pääsuunnitelmia. Jos sota olisi sy ynyt, niin he oli tarkoitus katkaista Tanska
Schleswig-Holsteinista eli ero aa se mannermaasta. Si en olisi valla u Tanskan salmet, joihin Molotov oli jo Hitleriltä
vaa nut lupaa päästä. Si en olisi etys varsinainen hyökkäys Keski-Eurooppaan. Tällaiset suunnitelmat heillä oli.
Natolla ei tällaisia hyökkäyssuunnitelmia ollut – sehän oli muodoste u puolustusliitoksi, mu a jos tällainen hyökkäys
tulee, se olisi niin massiivinen ja maavoimien ylivoima niin valtava, e ä Lännessä olisi turvaudu u ydinaseeseen.
Ainakin niin kauan, kun Neuvostoliitolla ei ollut ydinase a, millä olisi selviydy y ja kye y vaikka tekemään selvää
Neuvostoliitosta.
Äske äin ilmestyi Churchillin kirja ”Kolmas Maailmansota”, jota en ole vielä aivan kokonaan lukenut, mu a se
osoi aa, e ä vuonna 1945 Churchill suunni eli Neuvostoliiton tuhoamista. Saksan tuhoamisen jälkeen hän laaditu
suunnitelmat Neuvostoliiton tuhoamiseksi. Hän oli varsin sotaisa mies ja suunni eli aina kaikenlaista ja se kirja
perustuu asiakirjoihin. Hänen kenraalinsa joutuivat toteamaan, e ä silloisilla voimilla Länsi ei kykenisi Neuvostolii oa
tuhoamaan ja niin näistä suunnitelmista pi luopua. Si en tuli kuin taivaan lahjana Churchillille ydinaseet, joita
Neuvostoliitolla ei vielä ollut. Churchillilla oli lue elokin kaupungeista, jotka tuhotaan – Moskova, Leningrad, Kiova,
Stalingrad, Odessa ja mitä niitä olikaan. Jokaiseen atomipommi ja Neuvostolii o on loppu. Tällainen rauhan mies
meillä siinä oli. Mitenkä paljon venäläiset esivät näistä suunnitelmista – se ei kirjasta selviä. Kun puhuin tästä
molemminpuolisesta epäluulosta, niin olihan Neuvostoliitolla sellainen edustelu ja sellaisia agen eja Lännen
johtavillakin paikoilla, e ä heidän on ollut pakko etää jotakin. Se puolestaan on pannut heidät varpailleen.
Tilannehan jatkui tällaisena – kummallekin tuli ydinase, joka ilmeises es sen, e ä kolma a maailmansotaa ei voinut
tulla. Se olisi merkinnyt tuhoa kummallekin osapuolelle – senhän sanoo järki. Asevoimat oli sil pide ävä kunnossa ja
kilpavarustelu jatkui. Si en kävi niin, e ä Neuvostolii o tuhoutui omituisella – historiassa aika ainutlaatuisella tavalla,
e ä suurvalta näin romahtaa ilman varsinaista verenvuodatusta. (välihuuto: Rooman valtakunta tuhoutui näin) Se
tuhoutui niin useamman sadan vuoden aikana, e ä kyllä siellä eh olla verisiäkin tapahtumia kuten vandaalien
hyökkäykset. Neuvostolii o meni hetkessä. Nyt se joutui suunnilleen siihen asemaan, missä Venäjä ja alkava
Neuvostovenäjä oli ollut Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen. Suomihan ei Venäjälle enää kuulunut paitsi meidän
itäisin maakunta. Me olimme ainoa val o, joka teki Neuvostoliitolle menestyksellistä vastarintaa ja kuitenkin me
olemme ainoa val o, joka on ilmeises pysyväs mene änyt sille omia alueitaan. Kaikki muut, jotka joko antautuivat
tai hävisivät muuten, ovat saaneet alueensa takaisin ja vähän enemmänkin. Me, jotka tappelimme, mene mme
alue amme. Tämä on asia, mitä meikäläinen ei voi sula aa ollenkaan. Fakta se kuitenkin on. Venäjä kuitenkin mene
Bal an maat ja niin kuin Ensimmäisen Maailmansodan loppupuolella myös Ukrainan, Valko-Venäjän ja Kaukasuksen
val ot. Varsinkin Ukrainalla on, paitsi maan eteellises , myös teollisuuskapasitee ltaan ja muilta ominaisuuksiltaan
suuri symbolinen merkitys venäläisille ja koko Venäjän historialle.
Kiovan epitee hän on ”Venäjän Kaupunkien Äi ” ja nyt se ei enää olekaan venäläinen. Tämä symboliikka painaa ja on
paljon muutakin, kuten Krim vaikka se ei Ukrainaan ikinä kuulunutkaan muutoin kuin sen takia, e ä Hrutshev sen
lahjoi Ukrainalle. Hänen kannaltaan oli ihan sama mihin neuvostotasavaltaan se kuului ja hän teki tällaisen hyvän
tahdon eleen, vaikka ukrainalaiset eivät ilmeises sitä edes pyytäneet. Krimillä on selvä so laallinen merkitys. Jos
katsoo kartalle ja kuvi elee, e ä Krim olisi Naton hallussa – sitähän Venäjä tässä mie i – niin olisi eri äin vaarallista
Venäjän kannalta kun Mustameri olisi käytännössä Naton hallussa. Tässä on kova reaalipolii nen tekijä, joka oli
merki ävänä syynä Krimin kaappaamiselle. Symbolisilla aatetekijöillä on myös merkitystä, vaikka tällaiseen
so laalliseen lannearvioon ne yleensä eivät kuulu. Se on vähän virhe, sillä ne pitäisi yleensä myös muistaa. Krimillä
on tällainen merkitys. Nimi äin kris nusko tuli Venäjälle Krimin kau a, kun Vladimir Suuri o siellä kris nuskon
kasteen vastaan 900-luvulla Sevastopolin eteläpuolella ja se on ollut pyhä paikka Venäjän historiassa.Pu nkin kävi
siellä jo silloin, kun se kuului Ukrainaan. Hän kävi siellä joka vuosi e ynä päivämääränä soi amassa symbolisia
kirkonkelloja. Nyt hän pääsee sinne vapaas niitä soi amaan ja tekemään ris nmerkkejä, jotka hän on opiskellut
oikein hyvin. Aluksi hän tekikin sen väärällä kädellä, mu a nyt osaa tehdä oikein.
Jos ole e vänkään seuranneet Venäjän aa eellista historiaa, niin ole e huomanneet, e ä kirkko ja val o ovat aina
olleet symbioosissa keskenään. Jopa Stalinin aikana sen verran, e ä vuonna -43 Stalin ainakin hetkeksi lope
kirkolliset vainot ja pyysi siunausta toiminnalleen. Si en myöhemmin hän kyllä unohteli taas näitä asioita. Mu a
silloin kun ol in vaikeuksissa, ovat val o ja kirkko aina tukeneet toisiaan ja niin se on nykyäänkin. Pu nin luote avin
tuki on ortodoksisessa kirkossa ja sen tuki Pu nissa.
Eksyin tässä vähän tuonne Krimin suuntaan, mu a kyllä sekin tähän aiheeseen lii yy, sillä Krimin kaappaus häly
Län ä ja Bal an val oita, kun osoi autui, e ä Venäjä oli valmis tällaiseenkin tekoon, vaikka se vakuu aa jatkuvas ,
e ä mitään valtauspyrkimyksiä ei ole. Venäjähän hoi tämän pikkuisen kömpelös – varsinkin alun. Muista ehan
kaikki ne ”pienet vihreät miehet” – ei ne mitään pieniä olleet, enkä edä olivatko vihreitäkään, mu a näin niitä
kutsu in. Venäjähän kiis kaikki yhteytensä niihin, vaikka kaikki esivät, mistä ne olivat tulleet. Jostakin ne vain
tulivat ja hoi vat käytännössä lii ymistä Venäjään. Kukaan ei uskonut, kun Venäjä kielsi kaiken. Muutamaa vuo a
myöhemmin Pu n si en kerskaili tällä, kuinka me petku mme län ä lähe ämällä niitä pieniä, vihreitä miehiä sinne.
Nyt siitä tuli hieno temppu.
Ei tämä kerskailu psykologises ollut ihan viisasta ollut. Pienillä Bal an mailla on vakava pelko naapuriaan kohtaan,
joka on osoi anut, e ä se pystyy näin tekemään. Kaikissa näissä maissa – Lie uassa nyt vähemmän, mu a Latviassa
varsinkin ja myös Virossa, on isot venäläiset vähemmistöt ja Venäjän perustuslaki vaa i Venäjää suojelemaan myös
rajojen ulkopuolella olevia venäläisiä. Siinä on olemassa vaara, e ä jonakin päivänä ainakin propagandassa esitetään,
e ä tätä vähemmistöä sorretaan ja sitä joudutaan suojelemaan. Minusta tämä pelko on täysin oikeute u – tätähän
Hitlerkin käy suojellessaan sudee saksalaisia ja tulokset edämme. Sudee saksalaiset halusivatkin suojelusta ja
mistä sen etää tuleeko joskus lanne, jolloin nämäkin vähemmistöt, jotka ovat varsin suuria, haluavat suojelusta.
Venäläisillä on vastakkainen epäluulonsa. Nyt nämä pienet val ot, tajuaahan ne sen, e ä ne eivät yksin pysty
puolustautumaan suurvaltaa vastaan. Tosin Toisen maailmansodan historiasta löytyy esimerkkejä, e ä ei se nyt ihan
mahdotonta ole ollut, kun saksalaiset torjuivat puolen vuoden ajan Narva-joella ja Sinimäellä venäläisten
suurhyökkäykset toisensa jälkeen. Vähemmän heitä oli kuin mitä nämä val ot saisivat kokoon ja siitä huolima a he
pystyivät torjuntaan. Turha tähän on vedota – lanne näy äisi yksinäisille pikkumaille synkältä ja niin ne ovat
turvautuneet Natoon. Yhdysvallat Naton takana on Venäjän kilpailija ja onkin kovin mielellään ollut apua tarjoamassa.
Nyt näitä apujoukkoja, kun otetaan mukaan Puola ja Romania, on noin kolmekymmentätuha a, mikä on suhteellisen
paljon – niitä vaihdetaan jatkuvas . Joukkojen läsnäolo on ärsy änyt suures venäläisiä, sillä Narvasta on 130
kilometriä Pietariin. Ne muistavat saksalaisten hyökkäyksen ja näkevät, e ä Naton joukkoja on näin lähellä jatkuvas .
Kun virolaisetkaan eivät ihan mitään psykologian mestareita ole, niin ne järjes vät viime itsenäisyyspäivänään
paraa n Narvassa ja siellä oli Yhdysvaltalaisia joukkoja joten täh liputkin liehuivat paraa ssa. Venäläiset olivat tästä
tuohtuneita. Mekin voisimme järjestää itsenäisyyspäivän paraa n Vaalimaalla niin e ä se varmaan näkyisi, niin
mitähän ne sanoisivat.
Virolaisten itsetuntoa tuo saa oi koho aa, mu a välillä tuntuu, e ä kumpikin puoli kaivaa verta nenästään.
Toivo avas se ei johda mihinkään mu a kireitä välit ovat. Ei tuo Venäjän voima niin kovin suuri ole. Län set
edotusvälineet mielellään liioi elevat Venäjän voimaa. Tätä kybervaiku amistahan harjoitetaan ja nythän
peruste in Suomeenkin tällainen keskus, jossa Nato on mukana. Tässä on kuitenkin se vika, e ä siinä keskitytään vain
sellaiseen toimintaan, jossa Venäjä on mukana. Kaikkihan sitä harrastavat. Sen keskuksen pitäisi seurata kumpaakin
osapuolta.
Tällainen kiista jatkuu koko ajan, mu a parempi niin kuin aseiden käy ö ja kybersotaan kuuluu, e ä Venäjän voimaa
paisutellaan aika valtavas kin. Se mitä edän asiasta tällä hetkellä, niin ei sitä vastaan olisi kiva lähteä tappelemaan,
mu a ei sen voima mikään valtava ole. Meidän rajalla oli aikoinaan paljon joukkoja. Nyt on vähemmän. Pohjoisessa
on kaksi prikaa a Petsamossa ja ne on etenkin tarkoite u Naton joukkoja vastaan. Vas kään on peruste u prikaa ,
joka kuuluu tähän samaan kokonaisuuteen. Se on Alakur ssa eli mene ämällämme Sallan alueella. Si en on etenkin
Pohjoisen Jäämeren laivasto, joka on Venäjän voimakkain laivasto, mu a se ei tähän Itämereen kuulu. Si en
saadaankin tulla eteläänpäin aika paljon ennen, kuin löytyy seuraava valmiusjoukko. Se on Karjalan kannaksella.
Meillä esitetään kar oja, joiden mukaan tässä välilläkin olisi joukkoja, mu a ne edot ovat vanhentuneita. Näin
hilja ain uuden kartan, jossa väite in, e ä Kirvussa on varuskunta, mu a ei siellä ole ollut mitään kohta
kahteenkymmeneen vuoteen. Kannaksella on siis yksi valmiusprikaa , Viron suunnassa on Viron ja Latvian
yhtymäkohdassa yksi maahanlaskuprikaa . Tässä ovat nämä valmiusjoukot. Si en laivasto – se meni niin kuin Venäjän
armeija muutenkin – ihan rempalleen. Oli 5,5 miljoonaa miestä ja jonkin ajan kulu ua selkeäs alle miljoona miestä.
Se tarkoi aa, e ä tyhjiä varuskun a on joka paikassa. Kun venäläinen tapa on, e ä kun lähdetään pois, niin pistetään
ikkunat rikki ja kaikki mahdollinen vandalisoidaan, niin nämä ovat surullisia nähtäviä. Niitä löytyy Karjalan
kannakseltakin ja pitkin itärajaa. Samoin tapahtui laivaston kanssa. Tuolla Kronstad ssa oli parikymmentä
sukellusvene ä Itämerta varten. Siellä niitä romute in ja nyt niitä on enää kolme. Uudistamien on kyllä aloite u ja
kalustoa ja koulutusta pyritään parantamaan. Asevelvollisuusaika on nykyisin vain vuosi ja toivo avas se ei enää ole
samanlaista simpu avaa ”koulutusta”, josta Venäjän armeija oli kuuluisa. Ei se mikään hyökkäyskykyinen armeija ole
lukuun o ama a niitä ydinaseita ja nehän ovat vastapuolellakin. Siinä mielessä en sitä uhkana pidä, enkä pidä
myöskään Natoa uhkana venäläisille – tuskinpa siellä suunnitellaan, e ä lähdetäänpä tekemään selvää noista
venäläisistä. Vaara on siinä, e ä kun kumpikin ärsy ää toinen toistaan, niin vahinko voi sa ua vaikka kumpikaan puoli
ei varmas sitä halua. Tämä tarkoi aa kuitenkin sitä, e ä kyllä meidän on puolustuskykymme pide ävä kunnossa
kaiken varalta, e ä ei käy kuin Ruotsin, joka lai oi suunnilleen pellolle koko armeijansa. Nyt kun huomasivat, e ä
ikuinen rauha ei tullutkaan, yri ävät korjailla. Gotlan in, joka on yksi strateginen peruspaikka Itämerellä, laite in
ihan kokonainen komppania.
Aikamme tässä paikassa loppuu, joten tämä jää hiukan kesken, mu a eiköhän minun käsitykseni tästä lanteesta
tullut jokseenkin selväksi. Kiitos mielenkiinnosta.
Puhetallenteesta hiukan lyhentäen teks ksi muu anut Jussi Pie lä

