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KIRJA-arvostelu

Moskovassa 13.3. 
allekirjoitetun rauhan-
sopimuksen jälkeen 
maailmansodan päänäyt-
tämöllä oli tapahtunut 
paljon. Kaikkien aikojen 
häikäilemättömimpien
despoottien välisen 
sopimuksen mukaisesti 
Puola ja muu Eurooppa 
oli jaettu etupiireihin.

Rauhansopimuksen mukaisesti Suomen sotavoimat 
oli lähes riisuttu aseista ja sijoitettu varuskuntiin. 
Neuvostoliitolle luovutetussa Hangossa ei ollutkaan 
käynnistetty rannikkotykistöbunkkereiden raken-
nustöitä, vaan sen sijaan tukikohtaan tiedettiin 
sijoitetun runsaasti panssariajoneuvoja ja jalkaväen 
aseistusta, jota epäiltiin kuljetetun meritse rajan yli 
myös Manner-Suomen puolelle. 

Kikkien aikojen salaisimman sotilastiedusteluope-
raation avulla Suomi oli kuitenkin saanut Viron 
vastaavan isänmaallisen organisaation kautta tiedon 
venäläisten valmisteleman Baltian miehityksen ajan-
kohdasta ja siihen liittyvästä suunnitelmasta Suomen 
osalta: kotikommunistiemme avustuksella oli ollut 
tarkoitus kaapata presidentti, ylipäällikkö sekä Yleis-
radio yllätyshyökkäyksellä, minkä jälkeen vuorossa 
olisi ollut ”avunpyyntö” maamme liittämiseksi osaksi 
Neuvosto-Venäjää.

Reservin majuri Ville Kaarnakari on kirjoittanut jo 
useita sotatrillereiksi kutsuttuja tarinoita Suomen 
viime sodista kiistattoman asiantuntevasti ja taustat 
niin tunnollisesti tutkittuina, että historiaan pereh-
tyneenkin on vaikeaa erottaa, mikä osa on fiktiota ja 
mikä toistaiseksi salattua sotahistoriaa. 

Operaatio Vernan tapahtumat käynnistyvät varsinai-
sesti Aero O/Y:n kolmimoottorisen Junkers-matkus-
tajakoneen alasampumisesta Suomenlahdella. Kävikö 
todellisuudessa niin, että venäläisten lentäjien suo-
rittaman sotarikoksen syyksi oletettu, siviilikoneella 
Tallinnasta Helsinkiin pakomatkalla olleen tärkeän 
henkilön murhaaminen ei kuitenkaan ollut onnistu-
nut, koska oletettu kohde ei matkustanutkaan kysei-
sessä koneessa — ja mitä vaikutusta tällä oli samana 
päivänä siepatun Puna-armeijan hyökkäyskäskyn 
välittämiselle Suomeen? Kaarnakari tietää taustat ja 
osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja vauhdikkaasti. 

Viimeinen Tallinnasta lähtenyt siviilimatkustajakone 
Kaleva ammuttiin alas 14.6.1940, ja kaksi päivää 
myöhemmin katkesivat myös Viron kaikki muut 
ulkomaanyhteydet. 17.6. mennessä Neuvosto-Venäjä 
oli miehittänyt koko Baltian.

Suomessa ei kuitenkaan kesäkuussa 1940 tiedetä 
tapahtuneen maanpetosta, vallankaappausta eikä 
mitään muutakaan miehitysyritykseen viittaavaa — 
vai tapahtuiko sittenkin? Operaatio Verna ”paljas-
taa”, miten lähellä Molotov–Ribbentrop-sopimuksen 
täytäntöönpano olikaan myös meillä Suomessa. 
Sujuvasti soljuvan juonen kulusta on vaikeaa erottaa, 
miltä osin se on fiktiota ja kuinka suuressa mää-
rin ennen julkistamatonta sotahistoriaa. Vaikka 
loppuratkaisu onkin tiedossa, kirjan lukemista on 
mahdotonta jättää kesken. Suosittelen! 

Lahjakortti älykkyystestiin on hauska 
lahjaidea ystävälle tai perheenjäsenelle. 

Mensan lahjakortin voit tilata hintaan  38 €/kpl sis. 
toimituskulut Suomessa (normaali testin hinta 40 €). 
Lahjakortti on voimassa vuoden ostopäivästä. 
Lahjakortin voi käyttää missä tahansa Suomen 
Mensan järjestämässä älykkyystestissä.

Tilausohjeet: 

Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@mensa.fi 
ja kerro viestissäsi, montako lahjakorttia haluat tilata 
ja toimitusosoite tai -osoitteet. Saat vastauksena 
maksuohjeen. Tilauksesi toimitetaan, kun suoritus 
näkyy Mensan pankkitilillä. Vaihtoehtoisesti voit 
maksaa Paypal-maksupalvelun kautta. 
Paypal-linkki löytyy verkkosivuilta www.mensa.fi.

KENET HALUAISIT 
LÄHETTÄÄ 
ÄLYKKYYSTESTIIN?

MOVIE MAKERS-SIG TARVITSEE SINUA

MM-SIG ottaa mielellään vastaan Mensa-
aiheisia sketsejä kuvattavakseen ja kokous-
viikonlopun yhteydessä esitettäväksi.

Sketsit voi lähettää sähköpostilla osoittee-
seen jori.palomaki@gmail.com.

KALENTERIMERKINTÄ
Suomen Mensan kevätkokous
Rovaniemellä 8.–10.4.2016

Ville Kaarnakari: Operaatio Verna

ÄLYKÄSTÄ FIKTIOTA VAI SALATTUA SOTAHISTORIAA?
Älystä-blogissa älykkyystutkimuksen 
tuoreimmat tulokset selvällä suomen 
kielellä ja säännöllisesti päivittyen.

http://blog.mensa.fi

Näillä Suomen 
postinumeroalueilla 
asuu eniten 
mensalaisia.

MISSÄ MENSALAISET ASUVAT?


