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Aleksanteri I ja Napoleon, Tilsitissä, keisarinleikkauksella!
Klas’in, Ukko Noan siemenpussin päivänä, 7.7.1807, eli 07, 07, 07 joka on 21,
Jack Pot, Ventti, Aleksanterilla kolme seiskaa

M

onissa pimeissä yhteyksissä ollaan kirjoiteltu Maltan Ritarikunnan yhteyksistä
erilaisiin salaseuroihin, mm. Da Vinci koodin
ja sen selitys-teosten osalta, joten on paikallaan kertoa sen yhteyksistä Suomenkin kohtaloihin, siitä miten se vaikutti maamme tulemiseen kansaksi kansakuntien joukkoon.
Aloitetaan Skotlannin Stuart kuningassuvusta, sen päämies kun oli Vapaamuurarien
ja myös Maltan ritareiden maailmanmestari,
ja hän sattui kuolemaan Firenzessä vuoden
1807 tammikuussa, aikana jolloin Napoleon
oli Euroopan herra, mutta Aleksanteri I:stä tuli
Napoleonille, jollei nyt ihan herra niin ainakin
tasavertainen mestari neuvotteluissa, hänen
perittyään, Gottorpin sukukuntaan kuuluvana, tuon hyvin korkean tittelin, ja joita neuvotteluja nämä kaksi herraa kävivät Tilsitissä
saman vuoden Juhannuksesta lähtien, jossa
he sopivat uusista Euroopan rajoista, ja joka
sopimus lyötiin lukkoon 7.7.1807, Klasin eli
Ukko Nooan ”rypäleiden” päivänä, käsittäen
myös sopimuksen Suomen kohtalosta, siten
että Napoleon ehdotti Aleksanterin ottavan
Ruotsin nuo mitääntekemättömät (tsih tsih)
itäiset maakunnat omaksi suuriruhtinaskunnakseen, ei liittäen sitä Venäjään, kuten
ei liittänytkään, ja tekevän siitä mallivaltion
Eurooppaan, Amerikan mallin mukaan, senaatteineen päivineen.
Napoleon halusi Ruotsin, joka korvauksena sai Norjan, ja lähetti sinne kreivi

Bernadotten kuninkaaksi, siellä kun oli kuningaspula juuri silloin, ja Ruotsin valtaneuvosto
hyväksyi sen, varsinkin kun Napoleon samalla lupasi maksaa Ruotsin mittavat sotavelat
pois.
Aleksanteri I:stä tuli siis Maltan Ritarien
Suurmestari, ja hän ”sai” Suomen kuin vahingossa, aivan ilmaiseksi. Jo seuraavan vuoden
helmikuussa, venäläiset ratsujoukot, tulivat
silloisen rajan yli vaikka oli kovat pakkaset ja
lunta paljon, mutta rajakin oli Kymijoella, niin
eihän siitä niin pitkä matka ollutkaan, ei edes
Helsinkiin, joka oli sikäli tärkeä paikka, että
Viapuri oli hyvin vahva linnoitus sen edustalla, ja oli luultavaa, että se tekee vastarintaa.
Sieltä lähetettiinkin kuriiri Tukholmaan viemään sanaa Napoleonille, että he mieluummin ottaisivat Napoleonin herrakseen, mutta
saatuaan tietää sopimuksesta jonka nuo kaksi
herraa olivat solmineet, niin antautuivat tehdyn sopimuksen mukaan 3.5. jättäen aseet
jälkeensä ja marssiessa pois, jolloin venäläinen varusväki marssi sinne soittokunnan jäljessä liput liehuen, ja niin Aleksanterin joukot
ottivat sen haltuunsa. Hetkinen, siis milloin,
03,05,08, joka sattuu olemaan: Kultainen
leikkaus….
Aleksanteri lupasikin meille yhdeksän
hyvää ja kymmenen kaunista, jotta olisimme olleet hiljaa ja tyytyväisiä, ja niinhän me
olimmekin, ja hän pitikin lupauksensa, meitä
kohdeltiin kuin silkkihansikkailla, saimme pi-
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tää lakimme, uskontomme, rahamme ja kielemme, mikään ei muuttunut, itärajankin hän
siirsi Kymijoelta Rajajoelle jolloin Karjala tuli
”varsinaisen” Suomen yhteyteen. Kannattaa
pitää mielessä, että sen sopimuksen he sinetöivät Maltan ritarien tapaan, ”voitelemalla” toisensa omalla spermallaan, (ehkä syöttämällä sitä toisilleen, Ior Bock) ollessaan
kaksistaan teltassa, sillä Aleksanteri otti
nyt tässä kaupankäynnissä uuden ”ystävänsä” Maltan Ritariksi, jota pestiä Napoleon oli
kovasti havitellut, mutta ei ollut voinut saada kun ei ollut tarpeeksi korkeaa aatelia, ja
siksi hän oli tuhonnut ritareiden päämajan
Maltalla! Mutta kuten tiedämme, kaikki on
kaupan politiikassa, jopa periaatteetkin, jos
on tarpeeksi hyvä hinta, ja nyt oli, ja tuo lahja
jonka Napoleon sai, sehän ei kestänyt kauan,
Napoleon kun joutui antautumaan muutaman vuoden kuluttua, joten se ei rasittanut
Aleksanteria pitkään, hyvän kaupan hän siinä
mielessä teki!
Nyt sitten tilanne oli sellainen, että
Aleksanteri I oli Maltan ritarien päämies ja
titteli siirtyi 1825 hänen veljelleen Nikolai
I:lle, mutta heillä ei ollut paikkaa missä
kokoontua. Nikolai sai idean, hyvän idean, että koska Suomi nyt on hänen oma
Suuriruhtinaskuntansa, niin hän voi pitää niitä kokouksia täällä, ja hän valitsi siihen tarkoitukseen Suursaaren, jolloin sille annettiin
nimi Hogland, mikä sana ”hog” tarkoittaa hyvää mieltä, eli tarkoitus oli että se olisi ollut
”Mielihyvän saari”. Sinne hän sitten rakennuttikin hienon kasinon ja sinne hänen ritariystävänsä, Euroopan monet ruhtinaat ja hallitsijat, saattoivat tulla huomaamatta omilla
huvipursillaan, eikä maailma tiennyt siitä mitään, ei ollut lehtimiehiä tai paparazzeja heitä
bongaamassa, heitä ei päästetty saarelle, saarelaiset kuitenkin toimittivat heille ruokaa,
ainakin kasviksia, kalaa ja maitotarvikkeita,
samppikset piti tuoda itse!
Se vaan ei riittänyt näiden ritarien vaimoille, jotka eivät niihin kokouksiin saaneetkaan
ottaa osaa, joten he rakennuttivat hulppeita
huviloita Helsingin Kaivopuistoon, josta käsin

saattoivat ottaa osaa uuden pääkaupungin
menoihin ja jossa niitä puuhuviloita on vieläkin muutama jäljellä, sekä Hankoon, jossa niitä onkin enemmän säilynyt, meidän nyt ihastella. Että tällainen on Maltan Ritarikunnan
sormenjälki Suomessa, tosi iso, jättimäinen
suorastaan, isompi kuin millään muulla kansakunnalla, mutta kun ei tämäkään ole ollut
tiedossa tähän asti.
Vieläkin haluan tuoda paremmin tiedoksi tuo sopimuksen solmimispäivän, 7.7.1807
joka on siis Klasin, Ukko Noan siemenen mutta
muutenkin yleinen iloittelu ja siemennyspäivä,
07 07 07 eli se oli Ventti, Jack Pot, Täys käsi,
Aleksanterilla oli kolme seiskaa kädessään, ja
se on Suomen ensimmäinen syntymäpäivä,
Suomi synnytettiin ”Keisarinleikkauksella” noiden kahden keisarin ja Maltan ritarin ollessa
kätilöinä! Siis voisiko sen arvokkaammin mikään valtakunta enää tulla synnytetyksi! Ja
johan on hitto jos ette nosta Suomen sinivalkoista kaikkien lippujen äitiä salkoon sinä
päivänä, ja pistä yleiset juhlat pystyyn, joka
vuosi, 7.7., Hiisi vieköön!
Sattuu vielä niin että sinä ”Ancillarum
Feriae” päivänä Roomassa muinoin sen
Viikunapuun Temppelin ”virallinen” Viikunapuu sai alleen Vuohenviikunapuun oksia, sen papittarien kerääminä, jolloin sen
pienet kiilupistiäiset pölyttivät sen viikunapuun kukat joten siihen tuli myös hedelmiä, jotka kypsyessään auringon valossa ja
lämmössä halkeavat ylhäältä alas muistuttaen niin…. Roomalaiset vaelsivatkin silloin
joukolla Venuksen temppelille jossa pikniköivät syömällä vulvan mallisia kakkuja!
(Haloo, onhan meilläkin, Karjalan piirakat,
niihin kun vielä ruiskautamme siemenpusseistamme muna-voita (?) päälle, khi khi!)
Meillä vaan ei ole viikunapuita eikä Venuksen
temppeliäkään,(pitäisi olla) mutta meillä on
Saarnipuita, (Asktre, Ashtree, Tuhkapuu,
Naisten hyvin ”mahlainen” puu) joiden alle
voimme mennä maistelemaan ja siementämään niitä ”Karjalaisia piirakoita”!
Eli se oli yleinen ”siemennyspäivä”, kun
vielä seuraavakin päivä oli itsensä Vitula
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Jumalattaren päivä, Vitulaatio, (ohhohhoo,
silloinko jo suomalaiset turistit…?) naisten villiintymispäivä, orjattaretkin kun saivat vapaata silloin, niin mikä ettei! En suostu uskomaan että se olisi ollut sattumaa,
sen päivän valitseminen, Aleksanterille ja
Napoleonille, ei, kyllä se oli vakaasti harkittu
teko, (Aleksanteri I oli syntynyt 1777) ja meidän olisi syytä pitää se mielessä ja muistissa,
sehän on kesän parasta aikaa, on lämmintä,
mättäät ja kunnaat kutsuvat, mehiläisetkin
pörräävät kukissa, varsin hedelmällinen päivä, Suomi Neito kun tavallaan hedelmöitettiin
ja sai alkunsa silloin.
Vielä kerran, Suomen ”Isinä” ja samalla kätilöinä ja kummeina olivat Ukko Noa ja
Joulupukki (molemmat tarkoittaen miehen
siemenpusseja), sekä Napoleon ja Aleksanteri
I, jotka hekin spermallaan…! Millään muulla
maalla ja kansalla ei ole voinut olla tuollaista
joukkoa Isinä, Kummeina ja Kätilöinä, todella Nektarin ja Ambrosian tuoksuinen alku
Suomella!
Toinen kerta Suomen synnyttämistä,
tällä kertaa pihtisynnytyksenä, oli kun
Gottorpin keisarihuoneen edustajan ja
korkean ”muurarin”, kenraalin ja Saksan
Yleisesikuntapäällikön Erich Ludendorffin toimesta 6.12.1917, Nikolauksen, Joulupukin
päivänä, Suomi synnytettiin, hänen pidellessä pihtejä ja vetäessä! Hänhän oli tullut
maahamme kaksi päivää aiemmin Suomen
valmiiksi kirjoitettu itsenäisyysjulistus mukanaan, väärennetyllä passilla, ja niin ujoja
olimme, että ei edes valokuvaajaakaan päästetty eduskuntaan sen nopeasti käännettyä
lukemista todistamaan! Että sanokaa nyt vielä
etteikö muka Joulupukki olisi olemassa? Että
noin läheltä kiltti Maltan Ritarikunta liippaa
Suomen kohtaloita, olisi siinä salapoliisikirjailijoille työtä, sen selvittämisessä. Tämä
vaan ei naurata niin kuin se eka kerta, sillä
tämä teki kipeää, kun jo maaliskuussa -18
tehtiin ”parempi” sopimus jossa Suomi alistettiin kokonaan Saksalle, kuninkaineen päivineen, mutta joka mitätöityi Saksan häviöön

I Maailmansodassa, saman vuoden marraskuussa! Suomi pullahti pesusoikosta kuin vahingossa takaisin pinnalle, pestiin ja kuivattiin ja alkoi hidas kasvu itsenäisenä maana.
Suomi oli kuitenkin pieni kala siinä isossa rysässä, tämä samainen Erich herra oli jo
toukokuussa -17 hoitanut salonkivaunussa Leninin Pietariin ison rahasäkin kanssa
tekemään vallankumousta siellä, ja siihen
sopimukseen jo kuului että Lenin myöntää
Suomelle itsenäisyyden, kuten hän tekikin,
sillä Saksallahan oli omat suunnitelmansa
Suomen suhteen.
Mutta mistä noin yksityiskohtaiset tiedot Aleksanterin ja Napoleonin tapaamisesta? Aleksanteri asui Helsingissä Bockin majatalossa koska se oli kaupungin parhain,
ja hänen kamaripalvelijakseen asettui luonnostaan kauppias Jacob Bock itse, ja he ystävystyivät, saunoivat yhdessä, molemmat
puhuivat hyvää englantia, ja heistä tuli…
salarakkaat, kuten nykyään sanottaisiin.
Vuonna 1816 Aleksanteri ostikin sen talon
itselleen, ja antoi Engelin rakentaa siihen
kolmas, juhlakerros, ja torin puolelle pylväät
joissa Joonialaiset kapiteelit, merkkinä että
se oli yksityinen asunto, Aleksanterin oma,
jonka Katariinan kadun ja myöhemmin nimetyn Aleksanterin kadun kulmahuoneessa oli
hänen kirjasto ja työhuoneensa, ja juhlasalissa hänen Gottorpien Papukaijavaltaistuin
jonka selkänojan kruusaukset korjattiin
Venäjän kaksoiskotka vaakunalla, nyt nähtävänä Suomen Kansallismuseossa. (Ior Bock)
Vieläkin isompi salaisuus tuohon liittyy mutta
sen kertominen jääköön toiseen kertaan.
Mutta vielä kerran, 7.7. olisi tarjolla mahtavat puitteet suurellekin kansalaisten juhlimiselle, joka vuosi, Ukko Noan, Joulupukin,
Napoleonin ja Aleksanteri I:sen nimissä tehdyn Suomen synnyttämisen johdosta, ja nostaen liputkin salkoon. Tämän kirjoittaja jo sitä
vietti Ior Bockin kera vuonna 2007 kun tuosta
tapahtumasta oli kulunut tasan 200 vuotta.
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