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Voidaanko puhua jatkosodan ihmeestä?
Vuosikymmeniä on puhuttu »Talvisodan ihmeestä», kun on tarkoitettu
sitä, että pieni ja huonosti sotaan valmistautunut Suomi onnistui torjumaan Neuvostoliiton murskaavan ylivoimaisen hyökkäyksen. Ihmettä
oli sekin, että vain kaksi vuosikymmentä aikaisemmin sisällissodassa
katkerasti kahtia jakautunut kansa unohti kostonhimonsa ja kykeni vertaansa vailla olevaan yksimielisyyteen ja raudanlujaan puolustustahtoon. Tässä aikakauskirjassa oleva Heimo Kukkosen artikkeli Viljo Vyyryläisestä, punaorvosta, josta tuli Marskin ritari, on konkreettinen esimerkki kansakunnan henkisestä kehityksestä.
Ihmeenomainen selviytymistarina oli myös jatkosota, jossa piti luovia suurvaltojen, Neuvostoliiton ja Saksan, puristuksessa ja jossa valtiolaivaamme tihenevässä sumussa ohjasivat ja päätöksiä tekivät kylmäpäiset johtajat – kärjessä Mannerheim, Ryti ja Tanner. Idän uhkan paineessa Suomi valitsi yhteistyön Saksan kanssa. Olemme kutsuneet tätä
suhdetta aseveljeydeksi kun olemme halunneet välttää leimautumista
Hitlerin liittolaiseksi. Aseveljeydelle oli myös historiallista taustaa vuodelta 1918, jolloin saksalaiset ratkaisevasti nopeuttivat laillisen hallituksen joukkojen voittoa.
Suhde Saksaan takasi sen, että jo ennen jatkosodan syttymistä saimme Saksasta elintarvikkeita, aseita, teollisuuden raaka-aineita ja polttoaineita ja lisäksi saksalaiset ottivat rintamavastuun Pohjois-Suomen
itärajasta. Kun sota ei vastoin odotuksia päättynytkään muutamassa
kuukaudessa, Saksan apu jatkui ja osoittautui Suomen pelastukseksi,
vaikka avun saamisessa oli aika ajoin pahojakin ongelmia. Elintarvikeapu pelasti Suomen nälkäkatastrofilta, raaka-aineet ja polttoaineet pitivät teollisuuden ja armeijan pyörät pyörimässä ja aseapu takasi armeijan taistelukunnon.
Suomen suuri ongelma, josta ei kovin paljon ole puhuttu, oli siinä,
että maan sotatalouden kestokyky oli kaikesta vuosien 1940–1941 varustautumisesta huolimatta heikko. Jo syksyllä 1941 sotatalouden niukat eväät oli syöty käytännössä loppuun, kuten professori Karl-Erik
Michelsen Suomen Sotahistoriallisen Seuran seminaarissa Mikkelissä
syyskuussa 2011 totesi.
Ratkaisevin vaihe oli kesällä 1944. Ilman tuntuvaa sotilaallista apua,
joka edellytti presidentti Risto Rytin henkilökohtaista uhrautumista,
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Suomi ei olisi mitenkään selvinnyt puna-armeijan massiivisesta hyökkäyksestä, jonka iskuvoima perustui suunnattomaan ase- ja miesylivoimaan sekä tuntuvasti kohentuneeseen sotataitoon. Kesän 1944 sotilaallisen ihmeen ratkaiseva tulos oli se, että Stalin joutui muuttamaan politiikkaansa Suomen suunnalla; hän ei enää pyrkinyt Suomen täydelliseen valloittamiseen, vaan aloitti tunnetun kilpajuoksunsa Berliiniin.
Yleistilannetta helpotti se, että Saksa tarvitsi Suomessa olevat joukkonsa, noin 250 000 miestä, muualla eikä pyrkinyt miehittämään Suomea,
joka näin säästyi joutumasta suurvaltojen sotatantereeksi.
Hyvät lukijat. Käsillä olevan Sotahistoriallisen Aikakauskirjan teemaksi on nimetty jatkosota. Osa artikkeleista liittyy teemaan väljästi
kuten Ronny Rönnqvistin kirjoitus hakaristin pitkästä historiasta.
Perinteisestä sotahistoriasta poikkeavaa lähdeaineistoa on käyttänyt
Olli Kleemola, joka sotavalokuvien analyysin avulla rakentaa kuvaa vihollisesta. Noora Wilms-Narvola puolestaan lähestyy haastatteluaineiston pohjalta arkaa aihetta, sotavankien ja suomalaisnaisten välisiä suhteita.
Kiitokset kirjan kaikille kirjoittajille. Antoisia lukutuokioita Sotahistoriallisen Aikakauskirjan parissa.

touko pe rko
dosentti
päätoimittaja
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RONNY RÖNNQVIST
(s. 1943), valtiotieteiden maisteri. Eläkkeellä oleva Finnairin kansainvälisten
asioiden apulaisjohtaja, harrastuksena muun muassa Japanin ja keisarillisen
Venäjän historia sekä sotahistoria. Kirjoittanut kirjan Baron Ungern,
Mongoliets härskare (2006) sekä artikkeleita esimerkiksi Ratsuväen vuosikirjaan, Sotilasperinteen Seuran julkaisuun ja Ilmailumuseoyhdistyksen
lehteen. L. Pohjanheimon Asekokoelmasäätiön puheenjohtaja.

Hakaristin pitkä historia
Maailmassa on tiettävästi kaksi valtiota, jotka edelleen käyttävät hakaristiä valtiollisena symbolina – Suomi ja Mongolia. Suomessa hakaristi
sisältyy tasavallan presidentin lipun ylimpään sisäkulmaan sijoitettuun
vapaudenristiin. Mongoliassa taas valtionvaakunaa ympäröivät kultaiset hakaristit. Myös Panaman Kuna Yalan autonomisen alueen punakeltaisessa lipussa on musta hakaristi. Hakaristi on epäilemättä meidän
aikamme tunnetuimpia symboleja. Se on myös maailman vanhimpia
symboleja, joka on levinnyt joka puolelle maapalloamme. On mahdotonta varmuudella määritellä hakaristin ikää, sen alkuperä on historian
hämärän peitossa.
Valitettavasti hakaristi tunnetaan tänä päivänä yleisesti lähinnä kansallissosialistisen Saksan tunnuksena. Mutta Hitlerin kolmas valtakunta
oli olemassa ainoastaan 12 vuotta, kun taas hakaristin historia on vähintään 8 000 vuoden ikäinen. Näin ollen hakaristi on esimerkiksi noin
6 000 vuotta kristinuskon käyttämää latinalaista ristiä vanhempi. Tätä
taustaa vasten on varsin lyhytnäköistä tuijottaa hakaristiin vain kolmannen valtakunnan symbolina. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on
valaista hakaristin historiallista taustaa sekä tunnuksen merkitystä suomalaisena symbolina.

Nimi ja yleisimmät tyypit

Hakaristi (suom. myös »vääräpää») tunnetaan maailmalla yleisimmin
sen sanskriitinkielisellä nimellä svastika tai sauvastika. »Su» tarkoittaa
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Hakaristin lukuisat variaatiot Lechlerin mukaan. Kuva: Lechler, Jörg: Vom
Hakenkreuz.
The many variations of the swastika, by Lechler. Photo: Lechler, Jörg: Vom
Hakenkreuz.

hyvää, verbi »astin» perusmuoto tarkoittaa olla, ja »ka» on diminutiivia
tarkoittava suffiksi. Svastika on siis »pieni hyvänoloa tuova esine» eli
onnenmerkki. Intiassa hakaristi tunnetaan myös nimellä shubhtika eli
»hyvä merkki». Antiikin Euroopassa hakaristi tunnettiin kreikankielisellä nimellä tetraskelion tai latinalaisella nimellä crux grammata. Suomalainen hakaristi-nimi on samaa sukua Skandinaviassa yleisesti käytössä olevan nimityksen kanssa (hakkors, hakekross, hagekross, haka-
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kross), kuten myös saksankielisen Hakenkreuz-nimen kanssa. Englannissa hakaristi sen sijaan tunnettiin nimellä fylfot ja Ranskassa latinalaissukuisella nimellä croix gammee.
Hakaristin perusmuoto on ns. kreikkalainen risti, jonka jokaisen sakaran pää on taivutettu 90 asteen kulmaan. Päät voivat olla käännetyt
joko vasemmalle tai oikealle. Tämä ilmentää hakaristin pyörimissuuntaa. Vasemmalle käännettynä hakaristi pyörii myötäpäivään (dextrorsum) ja oikealle käännettynä vastapäivään (sinistrorsum). Joskus näkee
väitettävän, että vastapäivään pyörivä hakaristi tuottaa huonoa onnea,
mutta historiallisesti katsottuna pyörimissuunnalla ei näytä olevan
merkitystä. Molemmat versiot esiintyvät nimittäin rinnakkain arkeologisissa löydöissä eri puolilla maailmaa. Myös Aasiassa molemmat tyypit
esiintyvät uskonnollisina symboleina. Niinpä Japanissa oikealle pyörivä
hakaristi (omote manji) merkitsee ääretöntä laupeutta ja vasemmalle
pyörivä hakaristi (ura manji) älyä ja voimaa.
Hakaristin muodossa ja ulkonäössä voi olla suuriakin eroavaisuuksia. Hakaristin taivutetut päät voivat olla pitkiä tai lyhyitä tai sen sakarat eripaksuisia. Tavallisin muoto on suorakaiteen muotoinen, vaakasuorana seisova hakaristi, mutta usein hakaristi on kallellaan tai sen sakarat on pyöristetty. Lisäksi sakarat voivat olla taivutettuina mitä erilaisimpiin muotoihin. Eräs hakaristin muoto on kolmejalkainen, useimmiten pyöreä triskellion. Harvinaisempi muoto on pyöreä monijalkainen, auringon säteitä muistuttavilla sakaroilla varustettu hakaristi, ns.
»musta aurinko». Erikoinen on Baskimaassa perinteinen ja edelleenkin
kansallisena tunnuksena käytettävä »pisararisti» (lauburu), jonka sakarat ovat pisaranmuotoiset. Vaikeammin hakaristi on tunnistettavissa
toistuvissa meander-muodoissa, joita löytyy lukemattomia muunnelmia eri koristekäyttöön.
Myös hakaristin värillä on merkityksensä, lähinnä niissä yhteyksissä,
jolloin hakaristiä käytetään uskonnollisena symbolina. Niinpä esimerkiksi buddhalainen sininen hakaristi symboloi äärettömiä taivaallisia
hyveitä ja punainen hakaristi Buddhan sydämen äärettömiä hyveitä.

HAKARISTIN PITKÄ HISTORIA
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Hakaristin alkuperä ja käyttötarkoitus

Hakaristin alkuperästä on useita teorioita. Hakaristi esiintyy kaikissa
maanosissa paitsi Australiassa ja arktisilla seuduilla. Tutkijat eivät ole
päässeet yhteisymmärrykseen siitä, onko hakaristi syntynyt itsenäisesti
eri kulttuureissa vai onko sillä jokin yhteinen alueellinen alkuperä. Varhaisimmat tunnetut löydöt ovat kuitenkin Mesopotamian kivikautisesta Samarra-kulttuurista, joka kukoisti Pohjois-Irakissa noin 6000 eKr.
Tämä voisi viitata siihen, että hakaristi olisi otettu käyttöön ensin näillä seuduilla ja sitten siirtynyt kauppareittejä pitkin yhä laajemmille
alueille. Tämä ns. migraatio-teoria ei kuitenkaan selvitä, miksi hakaristi löytyy myös Amerikan mantereen intiaaneilta. Vai onko hakaristi
kenties peräisin niiltä ammoisilta ajoilta, jolloin kaikki kansat olivat
vielä yhtä?
Myös hakaristin alkuperäisestä tarkoituksesta on ainoastaan olettamuksia. Oliko hakaristi kenties alun perin jokin salainen, mystinen taikamerkki, vai oliko se pelkkä miellyttävä koriste? Yleisin teoria on, että
hakaristi olisi jollain lailla yhteydessä auringonpalvontaan. Hakaristi
esittäisi auringon vaellusta taivaalla. Tämän olettamuksen vahvistaa
hakaristin esiintyminen esimerkiksi intialaisen valonjumalan Agnin,
kreikkalaisen Apollonin tai slaavilaisen Svarogin yhteydessä. Kelttiläisessä kulttuurissa hakaristi esiintyy usein aurinkoa kuvaavaan pyöräristiin liittyen. Ukkoseen ja salamaan viittaa balttilainen Perkons-jumala
ja skandinaavisen mytologian Thor. Hyvin vanhasta kiinalaisesta käsikirjoituksesta on löytynyt kuvaus komeetoista, joista yksi on hakaristin
muotoinen. Ehkä hakaristi on saanut alkunsa jostain tällaisesta luonnossa nähdystä ilmiöstä? Hakaristi esiintyykin luonnossa sekä makroilmiönä, kuten hurrikaaneissa tai joidenkin galaksien muodoissa, että
mikroilmiönä, kuten kristalleissa sekä DNA-molekyyleissä.
On myös arveltu, että hakaristi esittäisi jotain varhaista intialaista
tulentekovälinettä tai että se olisi ollut hedelmällisyyssymboli. Tähän
viittaavat eräät löydöt, joissa naista esittävään piirrokseen on vatsaan
tai sen alapuolelle piirretty hakaristi. On toisaalta hyvin todennäköistä,
että hakaristin funktio on vaihdellut alueittain. Arkeologisissa kaivauksissa löydetyissä savi-, terrakotta-, keramiikka- ym. esineissä hakaristin
tarkoitus näyttää kuitenkin olevan pääosiltaan koristeellinen. Ei voida
kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että joissain tapauksissa kyse
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on ollut taikamerkistä. Varmaa on, että hakarististä näyttää jo varhain
tulleen myös onnea kuvaava symboli, kuten jo sen svastika-nimityskin
ilmentää.

Hakaristi Aasiassa

Aasiassa hakaristi tunnetaan yleisesti onnea tuovana tai pahalta suojaavana symbolina. Mahdollisesti hakaristiä käytettiin ensin Intiassa, jossa
se tunnettiin ainakin noin 3000 eKr. Paitsi että hakaristi Intiassa tunnetaan yleisesti onnea tuovana merkkinä, se on jain-uskonnon pyhä symboli. Myös hindutemppeleissä hakaristiä käytetään edelleen uskonnollisena merkkinä. Jokapäiväisessä elämässä hakaristikuvioita maalataan
usein autoihin ja kotien oviin tai muihin sopiviin paikkoihin suojaamaan pahoilta voimilta.
Yhtä vanhaa on hakaristin käyttö Kiinassa, jossa se liittyy läheisesti
Buddha Siddharta Gautamaan. Uskonnollisena symbolina se ilmentää
Buddhan käden- ja jalanjälkiä tai sydäntä. Esimerkiksi Hongkongin
Lantausaaren jättiläisbuddhapatsaan sydämen kohdalla on hakaristi.
Buddhalaisuuden myötä hakaristi uskonnollisena symbolina levisi
kaikkialle Aasiaan, ja ajan myötä se sai onnea tuovan symbolin funktion. Kiinaksi hakaristin nimi on wan ja japaniksi manji, ja molemmat
kuvaavat 10 000-kertaista onnea. Hakaristiä voi sellaisenaan käyttää
tekstissä 10 000:ta tarkoittavana merkkinä. Onnea tuovana merkkinä se
esiintyy vielä tänäkin päivänä usein rinnakkain pitkää ikää tarkoittavien symbolien kanssa esimerkiksi kiinalaisten mattojen ja huonekalujen ornamentiikassa. Kiinassa tätä nykyä kielletyn Falun Gong (Falun
Dafa) -järjestön logossa on kuvattuna keltainen hakaristi punaista
taustaa vasten, perinteisten yin-yang-symbolien ympäröimänä.
Japanissa hakaristi koristaa usein buddhalaistemppeleitä. Sikäläisissä
kartoissa se kuvaa buddhalaistemppelien sijaintia. Keskiajasta lähtien
myös moni mahtava samurai-suku käytti hakaristiä sukuvaakunanaan
(mon). Hakaristi meander-muodossa on suosittu myös kimono- ja
yukata-kankaitten koristeena (sayagata) sekä kabuki-teatterin rekvisiittana. Tänä päivänä taistelulaji Shorinji Kempo käyttää Japanissa edelleen omote manjia tunnuksenaan. Myös Tiibetin, Mongolian ja Nepalin tantrisessa lama-uskonnossa hakaristillä (yungdrung) on tärkeä sija

HAKARISTIN PITKÄ HISTORIA
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uskonnollisena symbolina, samoin Tiibetin alkuperäisessä bön-uskonnossa. Mongoliassa hakaristin (khas) käyttö koristeaiheena on niin
yleinen, että Mongoliaa voi aiheellisesti sanoa »hakaristien maaksi».
Mainittakoon, että Kiinassa, kuten Sri Lankassakin, sikäläinen Punainen Risti (»Punainen Swastika») käytti punaista hakaristiä tunnuksenaan 1930-luvulla. Näin ollen Aasian maissa hakaristiin ei liity minkäänlaista poliittista painolastia.

Hakaristin käytön leviäminen Euroopassa ja Uudessa maailmassa

Euroopassa hakaristi tunnetaan lukuisista varhaisista muinaislöydöistä.
Keski-Euroopassa hakaristi esiintyi Tonavan seudulla ja Italiassa noin
3000–4000 eKr. Se oli tunnettu ornamenttina kelttiläisillä, kreikkalaisilla (gammadion) ja roomalaisilla (crux grammata), jotka käyttivät hakaristiornamentiikkaa sekä esineistössä että rakennusten koristeena
(esimerkiksi lattiamosaiikeissa). Myös Skandinaviassa hakaristi tunnettiin jo viikinkiajalla, jolloin se esiintyi riimukivissä sekä Tanskassa että
Ruotsissa. Euroopassa hakaristiä käytettiin tuolloin erityisesti taikamerkkinä, mihin viittaa hakaristikuvioitten esiintyminen esimerkiksi
keihäänpäiden ornamentiikassa. Keskiajalla hakaristin käyttö näyttää
kuitenkin vähentyneen Euroopassa, mutta hakaristiä käytettiin edelleen meander-koristeena esimerkiksi kirjankansien ja -lehtien koristuksessa. Yleisesti tunnettu merkki se ei näinä aikoina kuitenkaan ollut.
Euroopassa alettiin kiinnostua hakarististä ja sen historiasta uudelleen 1800-luvun alkupuolella. Tanskassa meriupseeri Abrahamsson julkaisi jo vuonna 1810 tutkielman hakaristin ja ns. Thorin vasaran
(Thors hammare) esiintymisestä muinaisessa Skandinaviassa. Ukkosjumala Thorin vasaraa pidettiin nimittäin eräänä hakaristin muunnelmana. Hakaristin historiasta saatiin yllättävästi lisää tietoa myös arkeologisten kaivausten kautta. Vuosina 1871–1875 saksalainen arkeologi
Heinrich Schliemann teki laajoja kaivauksia Turkin Anatoliassa Hissalrik-nimisellä paikalla ja löysi muinaisen Troijan kaupungin jäännökset.
Sieltä löytyi eri historiallisina kerroksina suuri määrä savi- ja terrakottaesineistöä, joissa oli koristeena erimuotoisia hakaristejä (varsinkin
löydetyissä värttinöissä). Niistä varhaisimmat olivat peräisin noin 13.
vuosisadalta eKr. Schliemannin löydöistään julkaisemat kirjoitukset
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Hakaristin levinneisyys Lechlerin mukaan. Kuva: Lechler, Jörg: Vom Hakenkreuz.
The area where the swastika has been encountered, by Lechler. Photo: Lechler,
Jörg: Vom Hakenkreuz.

saivat osakseen laajaa huomiota. Osittain tästä syystä hakaristin käyttö
yleistyi vuosisadan lopulla monenlaisiin tarkoituksiin. Varsinkin arkkitehtuurissa meander-muotoisen hakaristin käyttö tuli suosituksi etenkin rakennuksien friiseissä.
Myös eräät okkultistiset ajattelijat keksivät hakaristin, jossa he näkivät jonkinlaisia mystisiä voimia omaavan symbolin. Näistä mainittakoon esimerkiksi saksalaiset Guido von List sekä Jörg Lanz von Liebenfels. Myös tunnettu venäläinen mystikko Helena Blavatsky mieltyi hakaristiin. Monet näiden mystikkojen edustamista liikkeistä olivat juutalaisvastaisia, ja näin hakaristi sai joissakin piireissä myös juutalaisvastaisen symbolin arvon, vaikka hakaristi löytyy myös juutalaisesta kulttuurista. Samoihin aikoihin moni kansallismielinen seura lähinnä Saksassa otti hakaristin tunnuksekseen tai sisällytti sen logoonsa. Esimerkkeinä mainittakoon Germanenorden, Reichshammerbund sekä Thuleseura, joihin kaikkiin liittyi mystiikkaan kallistuvia piirteitä. Hakaristi
esiintyy myös Teosofisen seuran logossa yhdessä muitten kabbalististen
tunnusten kanssa.
Vuonna 1894 amerikkalainen antropologi Thomas Wilson julkaisi
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laajan tutkimuksensa The Swastika. The earliest known Symbol, and its
Migrations American National Museumin julkaisemana. Tämä on varsin seikkaperäinen tutkimus hakaristin oletetusta historiasta ja levinneisyydestä maailmassa. Teos toimii edelleen hyvänä lähteenä hakaristin varhaishistoriaan.
Hakarististä oli tullut varsin tunnettu merkki ympäri maailmaa
1900-luvun alussa. Anglosaksisissa maissa sitä alettiin käyttää yleisesti
onnea tuovana symbolina esimerkiksi onnentoivotuskorteissa ja vastaavissa tilanteissa. Myös Venäjällä hakaristi oli tunnettu. Keisarinna
Aleksandra Fjodorovna käytti sitä onnenmerkkinä, ja väliaikainen hallitus käytti hakaristiä 250 ruplan setelin koristeena vuonna 1917. Englannissa tunnettu kirjailija Rudyard Kipling käytti hakaristiä kirjojensa
sinettinä. Myös partiojärjestön perustaja lordi Baden-Powell tunsi hakaristin Intian-ajoiltaan, ja hän sisällytti sen vuonna 1922 partiojärjestön ansiomitaliin ranskalaisen liljatunnuksen (fleur-de-lis) kera. Hakaristiä käytettiin tuolloin muutoinkin partiojärjestössä onnea tuovana
merkkinä. Siitä luovuttiin 1930-luvun lopulla, koska hakaristi yhdistettiin yhä kiinteämmin kansallissosialistiseen Saksaan. Kuriositeettina voidaan mainita, että puna-armeijaan kuuluvan 1. Kalmukialaisen ratsuväkirykmentin hihamerkkiin kuului vielä 1920-luvulla hakaristi.
On varsin mielenkiintoista, että hakaristi löytyy myös Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikasta. Tennesseen ja Ohion seuduilta tehtyjen löytöjen perusteella hakaristi oli tunnettu Amerikan alkuperäisväestön piirissä. Myös maanmiehemme G. Nordenskiöld löysi Coloradon Mesa
Verden kaivannoissa useita hakaristikoristeisia esineitä. Myöhemmin
sekä navajo-, hopi- että pueblointiaanit käyttivät yleisesti hakaristiä jokapäiväisten esineitten koristeina. Heiltä hakaristi levisi viime vuosisadan alussa laajalti tavallisten amerikkalaisten käyttöön onnea tuovana symbolina. Esimerkiksi Coca Cola -yhtiö käytti tuolloin hakaristiä
mainoksissaan. Ensimmäisen maailmansodan aikana kuuluisa amerikkalainen Lafayette-lentolaivue käytti tunnuksenaan intiaanipäätä, johon oli liitetty hakaristi. Ainakin yhdellä koneyksiköllä oli myös isompi
hakaristi maalattuna runkoon. Punaisella pohjalla oleva keltainen hakaristi otettiin käyttöön myös Yhdysvaltojen armeijassa 45. Jalkaväkidivisioonan virallisena tunnuksena. Sen miehistö rekrytoitiin laajalti
intiaaniväestön piiristä. Tunnuksesta kuitenkin luovuttiin vuonna
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1939. Myös amerikkalaisia intiaaneja kehotettiin samoihin aikoihin
luopumaan hakaristin käytöstä. Syy tähän oli tietenkin hakaristin yhdistäminen kansallissosialistiseen Saksaan.

Kansallissosialistien hakaristi

Varsinaisen »läpimurron» suuren yleisön silmissä hakaristi sai vasta
Adolf Hitlerin päästyä valtaan Saksassa vuonna 1933. Tästä seurasi hakaristin huono maine maailmassa, varsinkin kolmannen valtakunnan
tappion jälkeen vuonna 1945. Miten hakaristi siis joutui kansallissosialistien tunnukseksi? Hitler itse mainitsi, että hän oli ensi kertaa nähnyt
hakaristin toimiessaan kuoropoikana Lambachin kirkossa. Siellä hakaristi esiintyi erään piispan vaakunassa. Tuolloin myös kirkko käytti hakaristiä, osaksi rinnakkain tavallisen ristin kanssa. Nuori Hitler oli tutustunut edellä mainitun Lanz von Liebenfelsin julkaisemiin kirjoituksiin (esimerkiksi Ostara-lehteen), joissa hakaristillä oli näkyvä paikka.
Ja kuten edellä mainittiin, moni kansallinen järjestö Saksassa käytti jo
tuolloin hakaristiä tunnuksenaan.
Hitler halusi vetävän symbolin perustamalleen NSDAP-puolueelle
vastakohtana kommunistien käyttämälle punaiselle tähdelle sekä vasaralle ja sirpille. Vapaajoukko »Sturmbrigad Erhardt» käytti hakaristiä
tunnuksenaan heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen nimenomaan
tähän poliittiseen tarkoitukseen, mm. teräskypärissään. Todennäköisesti mallia oli saatu joukkojen taistellessa Baltian maissa, joissa hakaristin
käyttö oli varsin yleistä.
Hitler kehitti 1920-luvun alussa hakarististä oman versionsa, jonka
perusmuoto oli kallellaan seisova hakaristi valkoisella pyöreällä pohjalla punaista taustaa vasten. Hitler käytti hakaristiä NSDAP:n tunnuksena vuodesta 1920, mutta aina vuoteen 1923 puoluejärjestöjen käyttämien hakaristien mittasuhteet olivat varsin sattumanvaraisia ja »kotitekoisia». Hitlerin päästyä valtaan tammikuussa 1933 hakaristilippua
käytettiin jonkin aikaa rinnakkain vanhan puna-valko-mustan lipun
kanssa. Virallisesti Saksan Weimarin kauden lippu vaihdettiin hakaristilippuun 13.3.1933. Ja kuten tunnettua, hakaristiä käytettiin vuosina
1933–1945 Saksassa yleisesti erilaisten virallisten järjestöjen tunnuksena sekä moniin muihinkin tarkoituksiin. Hitlerin politiikan takia haka-
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ristin käyttö anglosaksisissa maissa 1930-luvulla väheni huomattavasti,
koska hakaristi suuren yleisön silmissä kytkettiin automaattisesti kansallissosialistiseen Saksaan.

Hakaristin vetovoima

Mikä hakaristissä sitten viehättää niin, että se on levinnyt kaikkialle
maailmaan ja tuntuu vetävän puoleensa ihmisiä laidasta laitaan? Ainakin piirustusteknisesti hakaristi on epäilemättä yksinkertaisen kreikkalaisen ristin (crux immissa quadrata) kehittyneempi muoto. Vääräpäitten lisääminen ristiin tekee sen visuaalisesti mielenkiintoisemmaksi ja
tuo siihen eräänlaisen »dynamiikan». Se oli näin ollen entisinä aikoina
haasteellisempi piirtää tai kaivertaa savi- tai terrakottaesineisiin. Mutta
kun sen piirtämisen taidon osaa, hakaristiä voi helposti kehittää monenlaiseen koristekäyttöön. Tänäkin päivänä tarkkaavainen kulkija voi
löytää hakaristin muotoja mitä erilaisimmista yhteyksistä. Usein tekijä
ei ilmeisesti ole ollut tietoinen siitä, että kyse on hakarististä. Näin ollen
hakaristissä täytyy olla jokin vaistomainen viehätys, joka vetää puoleensa.
Hakaristikuviota voi löytää jokapäiväisistä esineistä, kuten huonekaluista, kotitalousesineistä, autojen pölykapseleista tai jopa ruoka-annosten esillepanosta. Myös monen yhtiön logossa voi olla elementtejä,
jotka enemmän tai vähemmän muistuttavat hakaristiä. Hakaristiä tavaramerkissään käyttivät aiemmin mm. ASEA, Carlsbergin olutpanimo
sekä islantilainen laivayhtiö Eimskip. Varsinkin pyöristetty, »vauhtiviivoilla» koristeltu hakaristi antaa logolle dynaamisen vaikutelman. Esimerkkeinä hakaristin käytöstä nykypäivän Suomessa mainittakoon
YTV:n vanha logo, jossa oli kallellaan oleva hakaristikuvio sekä Vestasillipurkkien logo, jossa »madot» muodostivat hakaristin. Vuonna 2009
tämä logo muutettiin, ja nyt neljä kalaa muodostaa samantapaisen kuvion. Radiokanava Ylen aikainen käytti 1980-luvulla logonaan hakaristin muotoista pyöreää merkkiä, jossa keskellä oli taajuusluku 94. Myös
Siuntion kylpylän logossa on selvästi näkyvissä hakaristi.
Hakaristi löytyy myös koristeena mitä erilaisimmista rakennuksista,
ei vain Suomesta, vaan kaikkialta maailmasta. Meander-kuvioinen hakaristi on friisinä esimerkiksi Helsingissä Engelin piirtämässä kansallis-
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Hakaristi jäähdytinkoristeena keisari Nikolai II:n Delaunay-Belleville-autossa
vuonna 1915. Kuva: Rönny Rönnqvistin kokoelmat.
A swastika adorns the radiator of this Delaunay-Belleville belonging to Czar
Nicholas II in 1915. Photo: Ronny Rönnqvist’s collection.

kirjaston fasadissa, kuten myös monen vanhan talon portaikon seinässä
tai lattiassa (esim. Standertskjöldin talon portaikko). Entisen KOP:n
Aleksanterinkadun-pääkonttorin pankkisalin lattiassa oli komea hakaristikuviointi ennen kuin se hävitettiin 1980-luvulla tehdyssä saneerauksessa. Eri puolilta maailmaa löytyy lukemattomia esimerkkejä hakaristin käytöstä rakennuksissa. Pietarin Eremitaasin lattioista löytyy
hakaristin meander-kuvioita. Samanlaisia hakaristikuvioita on Brysselin oikeuspalatsin pylväissä, kuten myös monen Lontoon talon fasadissa sekä jopa itse Washingtonin Capitol-rakennuksessa. Kuriositeettina
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voidaan lopuksi mainita, että Kanadasta Ontarion maakunnasta löytyy
paikkakunta, jonka nimi on Swastika. Satavuotias paikkakunta on itsepäisesti pitänyt kiinni vanhasta nimestään.

Suomalainen hakaristi

Käyttö ennen Suomen itsenäistymistä
Kuten edellä on mainittu, Skandinaviassa jo viikingit tunsivat hakaristin ja se esiintyi riimukivissä ja muussa esineistössä. Myös Baltian
maissa hakaristi on vanhaa perua. Latviassa hakaristi tunnetaan nimellä ugunskrusts (tuliristi) tai perkonkrusts (ukkosenristi) ja siellä se on
tänäkin päivänä käytössä kuten Suomessakin. Suomalais-ugrilaisten
heimojen keskuudessa hakaristi oli tunnettu viimeistään pronssikaudella. Jo tuolloin hakaristi esiintyi mordvalaisten, tseremissien sekä
karjalaisheimojen kankaitten kirjonnoissa. Keskiajalla hakaristiä käytettiin kirkollisessa kalustossa ja kirkkojen seinämaalauksissa (esim.
Nousiaisten kirkossa). Suomalaisessa talonpoikaiskulttuurissa hakaristi
tai sen muunnelmat esiintyivät 1700-luvulta lähtien yleisesti puumerkkeinä sekä esimerkiksi kaulauslautojen ja rukinlapojen koristeina. Hakaristiä käytettiin sekä onnen- että taikamerkkinä. Taikamerkkinä hakaristi maalattiin tai veistettiin navetan tai tallin seinään suojelemaan
karjaa painajaiselta (ruots. maran). Saamelaiset käyttivät vanhastaan
»tursan-sydän»-nimistä hakaristikuviota taikamerkkinä. Kirjailija Ilmari Kianto omaksui tämän merkin ja käytti sitä henkilökohtaisena
onnenmerkkinään, jota hän piirsi ja kaiversi huonekaluihin ja käyttöesineisiin. Saamelaisilla oli myös tapana lahjoittaa vastasyntyneelle lapselle rengashelistimillä varustettu hopealusikka, johon usein kaiverrettiin hakaristikuvioita.
Myös suomalaiset taiteilijat löysivät hakaristin 1800-luvun lopulla.
Sekä Akseli Gallen-Kallela että hänen ystävänsä Louis Sparre käyttivät
tuolloin hakaristiä koristeina kuvituksissaan. Inspiraationsa he olivat
todennäköisesti saaneet Kalevalan laulumailta. Vuonna 1889 GallenKallela käytti esimerkiksi näyttävästi hakaristikuviota koristeena Ainotriptyykkinsä ensimmäisen version kehyksissä, kuten muissakin Kalevala-aiheisissa kuvissaan. Hakaristi tuli suosituksi myös erityisesti kan-
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sallisaiheisten kirjojen koristeena. Hakaristin käyttö Suomessa yleistyi
edelleen 1900-luvun alkupuolella. Sitä käytettiin onnenmerkkinä, joskus yhdistettynä hevosenkenkäkuvioihin, esimerkiksi naisten kansallispuvun kanssa käytetyissä pyöreissä hopeisissa rintakoristeissa. Myös
puukkojen kahvojen helojen koristeeksi kaiverrettiin hakaristikuvioita.
Vuosisadan alussa syntyi Arabian tehtaitten tunnettu, noin 16 erilaista
maljakkoa sisältävä Fennia-sarja, jonka koristeaiheet olivat suomalaisugrilaista alkuperää, suurikokoiset hakaristit mukaan lukien. Sarjaa
suunniteltiin nimenomaan Amerikan markkinoita silmällä pitäen, ja se
on tänä päivänä suuri keräilyharvinaisuus. Poliittisena merkkinä hakaristiä käytettiin Suomessa todennäköisesti ensimmäistä kertaa sortovuosien aikana, jolloin passiiviseen vastarintaan kuuluva naiskagaali
käytti punaista hakaristiä tunnuksenaan rahankeräyslippaissaan.
Vapaussodan jälkeinen aika
Suomen itsenäistyttyä ja vapaussodan jälkeen hakaristin käyttö Suomessa yleistyi ja siitä muodostui vähitellen valtiollinen symboli. Kaksi
seikkaa vaikutti tähän kehitykseen: hakaristin käyttöönotto nuoren valtion kunniamerkeissä sekä ilmavoimien tunnuksena. Edellä mainittu
Akseli Gallen-Kallela, jolle hakaristi oli jo entuudestaan tuttu, vaikutti
ylipäällikkö Mannerheimin henkilökohtaisena tuttuna (ja jonkin aikaan adjutanttina) ratkaisevalla tavalla nuoren tasavallan uusiin symboleihin. Niinpä senaatti hyväksyi 4.3.1918 Gallen-Kallelan ehdotuksen
Suomen vapaudenristin kunniamerkiksi. Se on Yrjönristin muotoinen,
ja siihen sisältyy lyhytpalkkinen hakaristi. Vuonna 1940 Suomen korkein urhoollisuudesta annettava kunniamerkki, Mannerheim-risti, toteutettiin saman perusmallin mukaisesti.
Myös suojeluskunnille suunniteltiin jo varhain hakaristiä sisältäviä
ansiomitaleja ja arvomerkkejä. Niinpä paikallisesikunnan valitun jäsenen kaulusmerkkinä oli kullanvärinen lyhytsakarainen hakaristi. Koska
tarve saada omia lippuja eri suojeluskuntajoukko-osastoille oli suuri,
kehitettiin ns. sk-lipun perusmalli. Aihe perustui Suomen lippuun, jonka ulkoreunasta otettiin sen verran pois, että risti tuli keskelle lippua.
Siniristin päihin lisättiin palkit, joista siten muodostui lyhytsakarainen
hakaristi. Ylimpään sisäkulmaan sijoitettiin sk-kilpi, ja ristin keskelle
sai kukin osasto suunnitella oman paikkakuntansa tunnuskuvion. Lip-
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Suomessa vuosina 1900–1930 valmistettuja hakaristikuviolla koristeltuja esineitä.
Ylärivi: Lotta Svärd -merkki, suojeluskunta-kaulusmerkki, partioliikkeen hopeinen
ansiomerkki, Sairaanhoitajatarliiton merkki. Keskirivi: kansanpuvun rintakoristeita. Alarivi: rannekoriste, kultakeräyksen muistosormus. Kuva: Ronny
Rönnqvistin kokoelmat.
Items manufactured in Finland in 1900−1930, embellished with the swastika.
Top: The Lotta Svärd emblem, A Civil Guard collar device, the silver merit badge of
the Boy Scout movement, The Nurses’ Association emblem. Middle: broaches used
in folk costumes. Bottom: a bracelet, a remembrance ring of the national gold
collection. Photo: Ronny Rönnqvist’s collection.

pujen suunnitteluun osallistuivat monet sen ajan tunnetuimmista taiteilijoistamme, kuten Akseli Gallen-Kallela, Eliel Saarinen, Eric Wasström, Carolus Lindberg, Aarno Karimo jne. Tämän perustyypin mukaisia sk-lippuja valmistettiin yli sata.
Ilmeisesti naiskagaalin käyttämää hakaristiä esimerkkinään käyttäen
Lotta Svärd -järjestön perustajajäsenen Lolan Wasströmin aviomies,
taiteilija Eric Wasström piirsi järjestölle tunnuksen, johon sisältyi sininen hakaristi. Sen sakaroitten väliin oli sijoitettu Suomen vaakunan heraldiset ruusut. Suojeluskuntien ylipäällikkö Lauri Malmberg hyväksyi
merkin 30.9.1921. Lotta Svärd -järjestö käytti tätä kaikille tuttua tunnusta lipuissaan, arvomerkeissään ja esineistössään. Hyvin tavallista oli
myös käyttää hakaristiä vapaussotaa kuvaavien kirjoitusten koristeena
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tai vinjettinä. Samoin hakaristi esiintyy vapaussodan muistomitalissa
sekä monen vapaussodan aikaisen joukko-osaston muistoristissä, esimerkiksi Pellingekårenin kauniissa muistoristissä. Näin hakarististä
muodostui vähitellen eräänlainen vapaussodan symboli.
Myös Suomen Sairaanhoitajatarliitto otti, ehkä Lotta Svärd -järjestön mallin mukaisesti, hakaristin symbolikseen jäsenmerkissään vuonna 1925. Jäsenmerkissä sinisen hakaristin sakarat muodostivat ikään
kuin kahdet S-kirjaimet valkoiselle pohjalle. Tämä merkki oli käytössä
aina vuoteen 1944, jonka jälkeen hakaristi vaihdettiin ensin siniseksi
kreikkalaiseksi ristiksi ja vuonna 1966 hakaristiä muistuttavaksi kahvaristiksi.
Ilmavoimien tunnuksena
Toinen vaikuttava tekijä hakaristin yleistymiseen Suomessa oli ruotsalaisen kreivi Eric von Rosenin nuorelle Suomen armeijalle lahjoittama
ensimmäinen Thulin D -lentokone. Tämän koneen siipiin maalattiin
Ruotsissa ennen luovuttamista kreivi von Rosenin henkilökohtainen
onnenmerkki, sininen hakaristi. Von Rosen käytti hakaristiä onnenmerkkinään julkaisemissaan kirjoissa, ja se esiintyi myös ornamentteina hänen Rockelstad-tilansa sisustuksessa. Silloinen Suomen »ilmailutarhan» komentaja, kapteeni Allan Hygerth ehdotti merkin käyttöönottoa ilmavoimien koneitten tunnukseksi, ja ylipäällikkö hyväksyi ehdotuksen 18.3.1918. Ensi alkuun koneisiin maalattujen hakaristien
mittasuhteet olivat hieman sattumanvaraisia, mutta vuonna 1919 hakaristin leveydeksi vakiintui 1/5 merkin korkeudesta. Taustaksi tuli valkoinen tai vaalea ympyrä. Siitä lähtien valkoisella pohjalla olevaa sinistä
hakaristiä käytettiin ilmavoimien kaiken kaluston sekä myöhemmin
Valtion Lentokonetehtaan (VLT) tunnuksena. Vuonna 1934 hakaristi
liitettiin myös ilmatorjuntarykmentin aselajitunnukseen.
Mielenkiintoinen yhteensattuma on, että Latvian ilmavoimat suurin
piirtein samoihin aikoihin otti käyttöön punaruskean, kallellaan seisovan hakaristin (ugunskrusts) valkoisella pohjalla ilmavoimiensa tunnuksena. Tämä tunnus oli käytössä aina vuoteen 1940 saakka, jolloin se
kenties saksalaisten vaatimuksesta korvattiin mustalla ristillä. Kuriositeettina mainittakoon myös, että tiettävästi ensimmäinen joka käytti
lentokoneessa hakaristiä tunnuksena, oli venäläinen 1. maailmansodan
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Ilmavoimien kansallistunnus 1941–1945 Messerschmit Bf 109 G-2 -koneessa
vuonna 1943. Kuva: Wikipedia.
The Finnish Air Force insignia, as it appeared in 1941−1945, painted on a
Messerschmitt Bf 109 G-2 in 1943. Photo: Wikipedia.

hävittäjälentäjä vänrikki P. I. Krisanov Galitsian taisteluissa loppukesällä 1917.
Ilmavoimien otettua hakaristin tunnuksekseen Gallen-Kallela suunnitteli lentäjille tarkoitetun tyylikkään sotalentäjien merkin, jossa on
linnunsiipien ympäröimä musta hakaristi sinisessä kentässä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on merkkiä koristava kruunu, jota voi tulkita
joko perintönä suuriruhtinaskunnasta tai tuolloin suunnitteilla olevasta monarkiasta. Silloinen ilmavoimien komentaja Carl Seber ehdotti
merkin käyttöönottoa, ja senaatin puhemies P. E. Svinhufvud hyväksyi
Gallen-Kallelan ehdotuksen 28.6.1918. Samanlainen sinisellä pohjalla
oleva kuvio (ilman kruunua) sisällytettiin myöhemmin ilmavoimien
joukkuelippuihin. Nämä liput vihittiin käyttöönsä niinkin myöhään
kuin vuonna 1958. Viimeksi tämän mallinen lippu vihittiin Ilmasotakoulun käyttöön vuonna 2005. Kun vuonna 1940 päätettiin kerätä kansalaisilta kultaa aseostoja varten, keräykseen osallistuville annetun
muistosormuksen koristeeksi valittiin niin ikään ilmavoimien hakaris-
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titunnus. Valvontakomission epävirallisesta painostuksesta hakarististä
täytyi luopua ilmavoimiemme tunnuksena huhtikuussa 1945.
Panssarijoukkojen tunnuksena
Varsin vaatimattomat panssarijoukkomme olivat ilman tunnusta talvisotaan saakka. Talvisodan aikana torneihin maalattiin yleensä valkosini-valko-väriset raidat. Kun kuitenkin jatkosodan kynnyksellä kävi
tarpeelliseksi varustaa myös suomalaiset panssarivaunut jollakin tunnuksella, valittiin hakaristi tähänkin tarkoitukseen. Todennäköisesti
päätökseen merkin valinnasta vaikutti se, että vapaussodan jälkeen sekä
suojeluskunnan panssariautokomennuskunnan autot että armeijan
omatkin panssariautot käyttivät tunnuksenaan suurikokoista mustaa
hakaristiä valkoisella suorakaiteisella pohjalla. Ensin käytettiin yleisesti
ilmavoimien hakaristiä muistuttavaa suorakaiteista mustaa hakaristiä,

Helsingin suojeluskunnan panssarikomennuskunnan Izhorskij-Fiat-auto P.A.2.
vuonna 1921. Tunnuksena Suomessa harvempi, myötäpäivään pyörivä hakaristi.
Kuva: Sotamuseo.
An Izhorskij-Fiat automobile P.A.2. of the Armored Element of the Helsinki Civil
Guard in 1921. The clockwise swastika shown here was rarely used in Finland.
Photo: Military Museum.
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jossa oli valkoinen varjostus, mutta Päämajan 6.6.1941 antaman käskyn mukaan tunnukseksi määrättiin lyhytsakarainen musta hakaristi,
jolla oli oikealla puolella vaalea varjostus. Tunnus maalattiin tornin
molemmin puolin, joskus tornin taaksekin, sekä panssarivaunun rungon etuosaan. Merkintätapaa käytettiin koko jatkosodan ajan suomalaisten panssarivaunuissa ja -autoissa sekä panssarijunissa. Myös tästä
tunnuksesta luovuttiin elokuussa 1945, ilmeisesti edellä mainitun ilmavoimien tunnusta koskevan päätöksen seurauksena.
Sodan jälkeinen tilanne
Vaikka hakaristin käytöstä jouduttiin sodan jälkeen luopumaan virallisissa yhteyksissä, se säilyi tietenkin edelleen kunniamerkeissä. Vanhoissa kunniamerkeissä, kuten vapaudenristissä ja Mannerheim-ristissä, tämä oli ilman muuta selvää. Mutta sodan jälkeen hakaristi sisällytettiin
myös moniin sodan ajan joukko-osastojen virallisiin ja epävirallisiin
muistomitaleihin ja -merkkeihin. Esimerkkeinä mainittakoon Päämajan muistoristi, Karjalan risti, Ilmavoimien muistoristi sekä Itä-Kannaksen risti. Epävirallisissa muistomerkeissä hakaristi esiintyy luonnollisesti eniten ilmavoimiin kuuluvien joukko-osastojen ja koulujen merkeissä, mutta myös sissi- ja muitten osastojen merkeissä.
Gallen-Kallelan suunnitteleman Suomen korkeimman kunniamerkin, Suomen Valkoisen Ruusun suurristin ketjuun liittyy mielenkiintoisia tarinoita. Alkuperäiseen ketjuun sisältyi yhdeksän heraldista ruusua
ja yhtä monta hakaristiä, jotka muodostivat oleellisen osan kunniamerkin kokonaisuudesta. Tätä kunniamerkkiä myönnettiin myös ulkomaisille valtionpäämiehille. Presidentti Urho Kekkonen oli kuitenkin ollut
huomaavinaan, että Ranskan presidentti Charles de Gaulle ja Jugoslavian johtaja Josip Broz Tito olivat suurristiä kantaessaan yrittäneet piilottaa ketjua muitten kunniamerkkien alle. Tästä syystä presidentti antoi määräyksen, että ketjun hakaristit oli korvattava jollakin muulla
symbolilla. Monia vaihtoehtoja, mm. hannunvaakunaa, ehdotettiin, ja
vuonna 1963 hakaristit päätettiin korvata tyylitellyillä kuusenoksilla.
Neuvostoliiton presidentille Kliment Vorošiloville oli jo vuonna 1955
myönnetty suurristi ketjuineen ja hän kantoi kunniamerkkiä näyttävästi vieraillessaan virallisesti Suomessa seuraavana vuonna. Kerrottakoon
vielä tarina Japanin keisari Hirohiton suurrististä. Hänelle oli vuonna
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1942 myönnetty alkuperäisillä
ketjuilla varustettu suurristi. Kun
presidentti Mauno Koivisto vuonna 1986 teki valtiovierailun Japaniin, joku ritarikunnan kansliassa
keksi, että Hirohitolle pitää lennättää uudenmalliset ketjut.
Kanslian virkamiehet eivät tienneet, että hakaristiin ei Japanissa
liity mitään häpeällistä. Näin on
tiettävästi menetelty myös joidenkin muiden vanhanmallisten ketjujen haltijoiden kanssa.
Lopuksi voidaan vielä mainita,
että myös Suomen ortodoksisen
kirkon papin ristiä kannattavaan
ketjuun sisältyi hakaristejä. Vuo- Suomen Valkoisen Ruusun Suurristi
alkuperäisessä asussaan.
sina 1926–1945 käytössä olleessa ketjuineen
Kuva: Antti Matikkala.
kultaisessa ketjussa oli 76 hakarisoriginal Grand Cross of the Order
tiä. Myös Venäjällä ortodoksisen The
of the White Rose of Finland with a
kirkon kirkkotoimituksissa käy- neck chain. Photo: Antti Matikkala.
tettävien kaapujen koristeista löytyy hakaristejä. Suomessa ketjun
hakaristit vaihdettiin vaivihkaa ankkureiksi vuoden 1945 jälkeen.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on osoittaa, kuinka laajasti hakaristi oli käytössä eri puolilla maailmaa ennen Hitlerin valtaanpääsyä ja
toista maailmansotaa. Senkin kirjoitus osoittaa, ettei suomalainen hakaristi millään lailla liity kansallissosialistisen Saksan käyttämiin hakaristitunnuksiin.
Lähteet

Painamattomat lähteet
Liene, Timo: Suomen ortodoksisen kirkon palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemisesineet 1925–
1960. Suomen ja Skandinavian Kirkkohistorian pro gradu. Helsingin Yliopisto 1997.
Ellilä, Aarne: Kunniakas hakaristimme.
http://www.virtualpilots.fi/feature/artikkelit/kunniakas_hakaristimme/
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The Long History of the Swastika
At present there are two countries in the world which use the swastika
as their national symbols: Finland and Mongolia. In Finland the swastika is incorporated in the Cross of Liberty on the presidential flag and
in Mongolia there is a border of swastikas around the state emblem.
Today the swastika is unfortunately better known as the evil symbol of
the Third Reich. However, the Third Reich lasted only 12 years, while
the swastika is some 8,000 years old. The purpose of this article is to
throw some light on the historical background of the swastika and its
importance as a Finnish symbol.
The Sanskrit originating word swastika is universally known, but in
fact the swastika has its own domestic names as well in most countries.
In Finland this sign is thus known as »hakaristi» (hooked cross). There
are many varieties of the swastika. Also the color of the swastika is of
importance, e.g. in the Buddhist iconography. The origin of the swastika is »lost in history» but it seems that its roots can be found in the
Stone Age culture of Mesopotamia. There are many theories as to its
original purpose and meaning, the most popular relating it to the worship of the sun and its movements. Very early on the symbol was also
adopted as a good luck or magical sign.
The use of the swastika is spread all over the world. Already around
3000 B.C. it is found in India and China, and later on in Japan, Tibet
and Mongolia as a religious symbol and a sign of happiness. In Europe
the swastika has been used in the Danube region and Italy around the
same time. Also the Vikings in Scandinavia used the swastika as an ornament and a magical sign. In the middle of the 19th century there was
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a growing interest in the history and origin of the swastika. The excavations of Heinrich Schliemann in the ruins of ancient Troy in Hissarlik
1871–1875 brought to light a widespread use of the swastika ornament.
In the late 19th century many nationalist oriented societies mainly in
Germany took the swastika as their symbol. Around the beginning of
the last century the swastika was a fairly well known sign not only in
Europe but in the New World as well, where many Indian tribes traditionally used the swastika as ornamentation on their cloths and utensils. The swastika was later on i.a. adopted as the sign of the US 45th Infantry Division.
The big »breakthrough» of the swastika to the general public did unfortunately happen in 1933 when Adolf Hitler rose to power in Germany. During the 12 year period of the Third Reich, the swastika was
widely used and misused by the Nazis. This did lead to the miscrediting
of the swastika in the Anglo-Saxon world, where it hitherto had been
fairly widely used.
The attraction of the swastika lies in its visual dynamism, as compared to e.g. the Greek or Latin cross. Even today the swastika can be
seen incorporated in many daily utensils as well as company logos. In
most cases the viewer or the originator of such symbols are not even
aware of the swastika symbol contained therein. As a meander ornament the swastika was widely used from the late 19th century onwards
in buildings and as interior decorations. Many examples are mentioned
in the article.
In Finland and Karelia the swastika was known as an ornament and
magical sign already during the Bronze Age. In Lapland a special form
of the swastika, known as the »tursan-sydän» (The heart of the God
Tursas) was popular. Towards the late 19th century, the swastika was
used as a Kalevala inspired ornament by many artists, e.g. the well
known painter Akseli Gallen-Kallela. However, only following the Liberation war of 1917/1918 did the swastika became something of a national symbol in Finland. Two circumstances attributed to this development: the swastika painted on the wings of the first aircraft of the
newly created Finnish Army as presented by the Swedish count Eric
von Rosen and the use of the swastika in the orders and decorations
created for the young state by the aforementioned Akseli GallenKallela. On 18.3.1918 the blue swastika on a white background was of-
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ficially adopted as the nationality insignia of the young Finnish Air
force. Subsequently the »Suojeluskunta» (paramilitary Civil Guard) as
well as the »Lotta Svärd» (Paramilitary organization for women), incorporated the swastika in their flags and emblems. The use of the
swastika i.a. as an ornament in literature covering the Liberation war
also became widespread. As late as 1958 the swastika was incorporated
in the new unit flags of the Finnish Air Force.
During the Continuation war 1941–1944 the short armed black
swastika with white shading to the right was also adopted as the nationality insignia of the Finnish tank units as well as armored trains. A
swastika had been used on armored cars already in 1918–1919.
In 1945 the use of the swastika as nationality insignia on Finnish aircraft and tanks was abolished, following pressure from the Allied Control Commission in Finland. However, its use continued as before on
orders and medals, both old and those newly created after the war. One
peculiar incident was the replacement of the swastikas contained in the
collar of the Grand Cross of the White Rose of Finland, the highest
Finnish decoration. This happened by order of the then president of
Finland, Urho Kekkonen in 1963, after it appeared to some observers
that presidents Charles de Gaulle and Josip Broz Tito had worn the collar somewhat uncomfortable. However, this seems to have been based
upon a misunderstanding. The president of the USSR, Kliment Voroshilov did wear the collar without problems or complaints in 1956.
As demonstrated in this article, the history of the swastika is very
long indeed. The Finnish swastika has furthermore nothing in common with the Nazi swastika.
Translation by the author

THE LONG HISTORY OF THE SWASTIKA
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OLLI KLEEMOLA
(s. 1987), valtiotieteiden maisteri, Turun yliopiston poliittisen historian jatkoopiskelija. Kleemolan gradun aiheena oli rintamamiesten epävirallisten
sotavalokuvien kuvallisen sanoman suhde virallisiin TK-kuviin. Työn alla
olevassa väitöskirjassaan hän vertailee saksalaista ja suomalaista kuvallista
propagandaa. Kleemola on osallistunut Otavan sotakuvateosten Me
puolustimme elämää ja Me olimme nuoria sotilaita tekemiseen ja kirjoittanut
artikkeleita sotakuvauksesta eri julkaisuihin. Hän ylläpitää aiheesta myös
internetsivustoa osoitteessa www.palasuomenhistoriaa.net.

Säälittävä ryssä, raakalaismainen
bolševikki vai sitkeä vastustaja?
Suomalaisilla on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen tasokas valokuvakokoelma viime sotien ajoilta: Puolustusvoimien Kuvakeskuksessa on
arkistoituna ja taustatiedoin varustettuna noin 200 000 puolustusvoimien omien kuvaajien ottamaa kuvaa talvi-, jatko- ja Lapin sodan ajalta. Vuonna 1981 annetun salassapitomääräyksen päättyessä Kuvakeskus
julkaisi vuonna 2006 kokoelmistaan muutamia kymmeniä ns. kiellettyjä kuvia eli suomalaisten tiedotuskuvaajien otoksia venäläisten partisaanien aiheuttamista tuhoista suomalaisissa rajaseudun kylissä jatkosodan aikana. Kuvien herättämä keskustelu oli mittavaa, ja sotakuvat
olivat aiheena yhtäkkiä ajankohtaisempia kuin vuosikymmeniin.
Aina kiellettyjen kuvien julkaisemiseen asti toinen, lähes yhtä merkittävä joskin hajanaisempi kuvasato viime sotien ajalta oli jäänyt lähes
huomiotta: rintamamiesten itse ottamat epäviralliset kuvat.
Tässä artikkelissa vertaillaan edellä mainittujen kuvaryhmien, virallisten ja epävirallisten suomalaisten kuvien välittämää kuvaa vihollisesta talvi- ja jatkosodan aikana. Esille nousevien erojen ja yhtäläisyyksien
selittämiseen käytetään Päämajan ohjekäskyjä tiedotuskomppanioille,
joita ei ennen ole tämäntyyppisessä tutkimuksessa käytetty.1 Kolmantena vertailun osapuolena käytetään saksalaisten PK-kuvaajien eli propagandakomppanian kuvaajien kuvia.
Sotavalokuvia lähestytään vertailevasta näkökulmasta. Minkälaisen
kuvan puolustusvoimien omat kuvaajat antoivat vihollisesta? Mikä selittää nämä ratkaisut? TK-kuvia verrataan rintamamiesten osin luvalla,
osin luvatta ottamiin epävirallisiin kuviin. Hypoteesina on, että miehis-
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tön kuvat esittelevät vihollista monipuolisemmin kuin TK-kuvat. Analysoimalla materiaalia pyritään selittämään, miten nämä kuvaryhmät
erosivat toisistaan, miksi kumpikin kuvaajaryhmä otti sellaisia kuvia
kuin otti, ja mihin kuvilla pyrittiin.
Niissä kohdin, missä se tutkimuksen kannalta on hedelmällistä, TKkuvia verrataan myös saksalaisiin PK-kuviin. Saksalaisia epävirallisia
kuvia ei käytetä, koska kansallissosialistisen valtion tiukempi sensuuri
lienee rajoittanut epävirallista kuvausta siten, että saksalaisten rintamasotilaiden kuvat ovat suhteellisen lähellä virallisia kuvia.2
Artikkelissa ei pyritä kuvaryhmien välisiin, keinotekoisiin vastakkainasetteluihin, vaan tarkoitus on tuoda esille yhtä lailla kuvaryhmien
yhtäläisyydet kuin erot. Sota-ajan kuvasensuurin toimintaa yksittäisten
kuvien osalta ei ole dokumentoitu mitenkään kattavasti, eli ei ole minkäänlaista luetteloa siitä, mitkä kuvat sota-aikana on julkaistu, mitkä
on kelpuutettu julkaistavaksi ja mitkä sensuuri on hylännyt. Niin sanotut kielletyt kuvat asetettiin julkaisu- ja käyttökieltoon vasta sodan jälkeen, valvontakomission pelossa. Nykyisessä muodossaan Puolustusvoimien Kuvakeskuksen kuvakokoelma koostuu kaikista edellä mainutuista kuvaryhmistä (julkaistuista, sensuurin hylkäämistä jne.).3
Analyysiä varten olen käynyt läpi Puolustusvoimien Kuvakeskuksen
kokoelman vihollista esittävistä paperikuvista. Olen luokitellut nämä
eräänlaisiin kuvatyyppeihin, joiden pohjalta olen pystynyt tekemään
yleistyksiä TK-kuvista, ja valinnut muutamia kuvia edustamaan kunkin kuvatyypin »keskivertokuvia».
Sen jälkeen olen valinnut joukon tavallisimpia, kulloistakin otosryhmää edustavia epävirallisia kuvia vertailumateriaaliksi, jonka pohjalta
nostan esille eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Rintamamiesten kuvat on
pääosin valittu allekirjoittaneen hallussa olevasta, eri puolilta Suomea
kootun noin 10 000 kuvan kokoelmasta. Saksalaiset kuvat on valittu
Bundesarchivin laajasta kokoelmasta, ja niitä käytetään artikkelissa
viitteenä, koska artikkelin pääasiallinen tutkimuksellinen anti on suomalaisten kuvien vertailu keskenään, ja tilanpuutteen vuoksi ei jokaista
kuvaa voi julkaista.

S Ä Ä L I T T Ä V Ä R Y S S Ä , R A A K A L A I S M A I N E N B O L Š E V I K K I VA I S I T K E Ä VA S T U S TA J A ?
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TK-kuvaajat – armeijan virallinen kamera

Virallinen kuvaaminen oli Suomen armeijassa talvisodan alla vielä
melko alkutekijöissään. Tämä johtui suurelta osin siitä, että valokuvan
merkitystä propagandavälineenä ei vielä ollut ymmärretty. Esimerkiksi
Reserviupseeriliitto ja suojeluskunnat olivat 1930-luvulla tiedotustoiminnassa edelläkävijöitä vakinaiseen armeijaan verrattuna. Vuonna
1937 järjestettiin ensimmäiset tiedotuspuolen kertausharjoitukset, ja
sodan alkaessa jo pitempään suunniteltu tiedotuksen uudistaminen oli
vielä pahasti kesken. Näin Suomi joutui talvisotaan myös tiedotustoiminnan osalta varsin valmistautumattomana.4
Liikekannallepanosuunnitelmien mukaisesti perustettiin talvisodan
alla Päämajan Propagandaosasto. Osastoon liittyvä puutteellisesti organisoitu Päämajan Kuvalaboratorio oli auttamatta liian pieni täyttämään kasvavan kuvamäärän kehittämistarpeet ulkomaiden mielenkiinnon kohdistuessa Suomeen. Kuvaajia ei tässä organisaatiossa ollut käytännössä otettu huomioon ollenkaan, mikä omalta osaltaan kertoo karua kieltä talvisodan alun haparoinnista.
Uudelleenorganisaation myötä Propagandaosaston alaisuuteen syntyi kuusi toimistoa, joista yksi sai vähäisestä miehityksestään huolimatta komealta kalskahtavan nimen Kuvalaitos. Muutaman henkilön voimin työskentelevä Kuvalaitos ei alkuunkaan pystynyt vastaamaan kuvakysyntään, joten se siirrettiin Päämajan alaisuudesta Puolustusministeriön Sanomalehtitoimiston hoitoon.
Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että kuvaamiseen sinänsä olisi saatu organisatorista selkeyttä. Kuvatoimiston tehtävänä nimittäin oli ainoastaan kuvien prosessointi ja jakelu. Varsinainen kuvaaminen oli lähes täysin organisoimatta, kunnes Otso Pietisen aloitteesta luotiin Päämajan Propagandaosaston alaisuuteen kuvausryhmä, joka otti vastuulleen rintamakuvauksen. Tämä ryhmä aloitti toimintansa 30.11.1939.
Kuvaus ei silti tämän jälkeenkään ollut täysin ongelmatonta, sillä puolustusvoimilta puuttui muun muassa kamerakalustoa ja kuvaajien liikkumisen kannalta välttämättömiä ajoneuvoja. Siksi kuvaukset oli pitkälti hoidettava kuvaajien omin laittein. Kalustopulaa tosin helpotti se,
että maahan oli ehditty vuoden 1940 olympialaisia silmällä pitäen tuottaa jonkin verran laadukkaita kameroita muun muassa Saksasta. Myöskään kuvausmatkojen jatkuva ja organisoitu järjestäminen rintamalle
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ei sekään onnistunut, ja osittain tämän vuoksi tiedottaminen eri rintamaosilta oli hyvinkin eritasoista.
Helmikuussa 1940 valokuvausosasto liitettiin jälleen Päämajan alaiseen Kuvalaitokseen. Kaikkiaan talvisodan aikana kertyi arkistoihin
noin 11 000 otosta, joista pääosa ei kerro rintaman tapahtumista. Kuvien jakelun tiedotuskäyttöön hoiti talvisodan aikana Finlandia Kuvatoimisto.5
Piakkoin talvisodan jälkeen todettiin, että uudelleenorganisointi on
välttämätön. Vuonna 1941 perustettiin Puolustusvoimain Pääesikunnan Kuvalaitos, joka organisoitiin talvisodasta saatujen kokemusten ja
aseveli-Saksan mallin mukaisesti. Suunnitelmana oli liikekannallepanon yhteydessä perustaa Päämajan yhteyteen itsenäinen kuvaelin, jota
avustaisi tiedusteluosaston alainen kuvalaboratorio.6
Liikekannallepanon myötä suunnitelma toteutettiin. Kesäkuun 6.
päivänä 1941 Pääesikunnan Kuvalaitoksesta tuli Päämajan Kuvalaitos.
Osa laitoksesta siirtyi Mikkeliin osan jäädessä Helsinkiin. Organisaatio
ei kuitenkaan vieläkään ollut riittävän hioutunut, ja niinpä 23.11.1941
päädyttiin sulauttamaan alun perin siviilitiedotuskuvaukseen keskittynyt, Valtion Tiedotuslaitoksen7 (VTL) alaisuuteen sodan alussa perustettu kuvaosasto Päämajan Kuvaosastoon molempia osapuolia häiritsevän kaksijakoisuuden välttämiseksi. Rintamakuvauksen organisointi
vaati vahvaa, keskitettyä johtoa, ja kun lisäksi valtakysymykset rasittivat
Kuvaosaston johdon henkilösuhteita, pidettiin edellä mainittua ratkaisua ainoana mahdollisena.
Aluksi Kuvaosastolla ei ollut omaa sensoria, vaan kuvat tarkastettiin
joko siviilitiedotuksesta vastaavan VTL:n sensuurielimissä tai Päämajan Tiedotusosastossa. Vasta kuvien määrän kasvaessa rajusti katsottiin
sensorinviran perustaminen välttämättömäksi. Erotuksena saksalaiseen
järjestelmään, jossa valokuvaushenkilöstölle annettiin tarkat määräykset siitä, mitä ei saanut kuvata, suomalaisen tiedotuskomppanian Päämajasta saamissa ohjekäskyissä pelkästään ohjattiin kuvaajien huomiota aiheisiin, joita toivottiin kuvattavan. Aikanaan sensori eritteli kertyneistä kuvista julkaisukelpoiset.
Julkaisukelvottomien kuvien kohtalo on epäselvä, Reijo Porkan
teoksessa haastateltu TK-kuvaaja Harald Malmgren mainitsee ainoastaan, että kuvat arkistoitiin: »Kun filmit oli kehitetty ja kuivattu ja kuvat suurennettu ja negatiivi ja kuva numeroitu, vein kuvat majuri Taavi
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Patoharjulle [joka toimi TK-materiaalin sensorina koko sodan ajan,
tekijän huom.], joka hyväksyi tai hylkäsi. Kielletyt arkistoitiin ja pistettiin sivuun. Kuvia oli kolmea sorttia: oli julkisuuteen tarkoitetut, sitten oli kuvat, jotka olivat toistaiseksi kiellossa ja kokonaan sensuroidut.»8
Kuvasensuurin toiminnasta sinänsä ei ole tutkimusta eikä siihen
myöskään tämän artikkelin puitteissa ole mahdollista perehtyä enempää.
Aika ajoin nousee esiin kysymys siitä, hävitettiinkö sotakuvia sodan
jälkeen. Esiin on tullut yksittäistapauksia, joissa sotilaat ovat kaivaneet
sodan loppuvaiheessa sotakuvansa ja niiden negatiivit maahan. Sodan
aikana TK-kuvaajana toiminut Otso Pietinen esimerkiksi kertoi, että
hänen ollessaan Kuvaosaston palveluksessa kuvia ei hävitetty. Lisäksi
hän kertoi, että 1940-luvun lopussa everstiluutnantti Heikki Parkkonen
olisi poistattanut arkistoista 20 000 negatiivia, jotka sisälsivät pääosin
uuden ulkopoliittisen tilanteen kannalta arveluttavaa materiaalia. Nämä kuvat tultiin vuonna 2006, niiden salassapitopäätöksen vanhennuttua, tuntemaan ns. »kiellettyinä kuvina». Mitään materiaalia ei siis tahallisesti tuhottu tai hävitetty, totesi myös Kuvakeskuksessa työskennellyt Martta Halvi Porkan haastattelussa.9
Varsinainen kuvaaminen tapahtui Saksan mallin mukaisissa tiedotuskomppanioissa (TK), tarkemmin niiden kuvausryhmissä. Tiedotuskomppanioita perustettiin kesällä 1941 yhdeksän. Kuvausryhmien kokoonpanoon kuului ryhmänjohtaja, 2–4 valokuvaajaa ja elokuvaushenkilöstö. Komppaniat oli alistettu armeijakunnille, mutta niitä johti Päämajan Kuvaosasto. TK-kuvaajat eivät saaneet toimintaansa erityistä
koulutusta, vaan useimmat heistä hallitsivat kuvaamisen siviiliammattinsa kautta (moni TK-kuvaaja oli siviiliammatiltaan valokuvaaja tai
vähintäänkin innokas amatöörikuvaaja). Lisäksi TK-kuvaajilla ei ollut
varsinaista sotilaallista erikoiskoulutusta tiedotustoimintaan kenttäoloissa, vaan kunkin sotilaskoulutus oli lähes yksinomaan rauhanajan
asevelvollisuuskoulutuksen varassa. Toki osa sodan aikana TK-kuvaajina toimineista oli osallistunut Niinisalossa vuonna 1937 pidettyihin
tiedotusalan kertausharjoituksiin.
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Tavallinen jermu ja kamera

Sotatilan astuttua voimaan Suomessa vuonna 1939 ja uudelleen vuonna 1941 tuli silloisen sotatilalain mukaisesti sotatoimialueella kuvaamisesta luvanvaraista. Kuvaamista varten piti lunastaa erityinen lupa, joka
oli mieskohtainen. Lupia lunastettiin noin 700, mutta kuvia otettiin silti runsaasti myös luvatta. Näin rintamamiesten laatikkokameroihin tallentuikin paljon sellaista materiaalia, jota ylijohto ei varmasti olisi katsellut suopein silmin. Toisaalta miehet kuvasivat myös materiaalia, joka
on kulttuurihistoriallisesti lähes korvaamatonta, kuten kuvat itäkarjalaiskylistä tai niiden kirkoista.10
Päämajan ohjekäskyssä numero 15 todettiin, että myös tiedotusväkeen kuulumattomat saavat kirjoittaa kuvauksia sekä ottaa valokuvia
niitä varten. Kaikki kuvat ja kirjoitukset tuli kuitenkin toimittaa tiedotusosaston tarkastettaviksi. Muussa tapauksessa kirjoitusten ja valokuvien lähettäminen julkaistavaksi oli kielletty.11
Useimmilla rintamamiehillä ei ollut omaa kameraa, sillä kamerat
olivat tuohon aikaan kalliita. Kameroita omistivat suhteessa eniten aliupseeristo ja upseeristo, ja otetuista kuvista tehtiin usein monta vedosta. Näin sama kuva saattoi päätyä usean miehen albumiin. Artikkelissa
on lähdetty siitä olettamuksesta, että kamerat olivat rintamamiehillä
merkittävästi TK-miehiä harvinaisempia, mutta epävirallisten kuvaajien suurempi lukumäärä tasoittaa epätasapainoa, ja molemmilla osapuolilla on näin ainakin teoreettisesti katsottuna yhtä suuret mahdollisuudet kuvien ottamiseen.
Rintamamiesten omien kuvien kehitys hoidettiin jatkosodan aikana
pääosin eri rintamasuunnille perustetuissa asemieskuvaamoissa, joiden
toiminta oli tarkasti ohjeistettua. Kuvat, joista kävi liian selvästi ilmi
esimerkiksi linnoitustyön yksityiskohtia, tuhottiin. Hallinnollisesti asemieskuvaamot toimivat tiedotuskomppanioiden alaisuudessa, vaikka
niitä hoitivat osin siviilihenkilöt. Rintamamiesten kuvat pyrittiin tällä
tavalla saattamaan sensuurin tarkastettaviksi, vaikka toiminta resurssien vähyyden vuoksi jäikin lähinnä pistokokeiksi. Kuvien kehittämisen
ohessa asemieskuvaamot ottivat myös henkilökuvia. Asemieskuvaamojen tuotolla rahoitettiin joukkojen viihdytystoimintaa.12
Miehistön kuvia pyrittiin myös muilla keinoin saamaan TK-miesten
käyttöön. Sensuuri poimi kotirintamalle lähetetyistä kirjeistä kuva-
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vedoksia, ja Päämajan tiedotusohjekäskyssä numero 1 määrätään TKmiehiä keräämään materiaalia myös suoraan rintamamiehiltä: »Sen
tarkkailun yhteydessä, mitä TK-miehet rintamaoloissa harjoittavat, on
heidän kiinnitettävä huomiota yksityiseen valokuvailuun ja vaikutettava niin, että otettu materiaali tulee viipymättä käyttöömme. Tämä koskee myös ns. valistushenkilökuntaa, joka varsinaisten tehtäviensä ohella saattaa pyrkiä harjoittamaan valokuvausta. On ehkä pelättävissä, että
he pyrkivät säästämään kuviaan omia julkaisujaan varten.»13
Talvisodan aikana sodan lyhyyden ja kuvaamiselle epäedullisten sääolojen vuoksi ei juuri harrastettu epävirallista kuvaamista.
Rintamamiesten omien kuvien tutkimusta vaikeuttaa osin rajan hämärtyminen epävirallisen ja virallisen materiaalin välillä. Tällä tarkoitan sitä, että Päämajan ohjekäskyssä määriteltyjen ohjeiden mukaisesti14 TK-miehet pyrkivät saamaan haltuunsa mahdollisimman suuren
osan myös rintamamiesten epävirallisista kuvista, joita esimerkiksi sensuuri poimi kenttäpostin joukosta. Nämä kuvat saatettiin sittemmin
arkistoida tai julkaista TK-kuvina.
Erityisesti talvisodan ajan organisaatioepäselvyyksien vuoksi on
ajoittain hyvin epäselvää, kuka lopulta työskenteli TK-kuvaajana. Esimerkiksi Kollaa kestää -kirjan tekijä Erkki Palolampi otti omalla kamerallaan teoksen kaikki kuvat, ja Palolammen otokset on tallennettu
Puolustusvoimien Kuvakeskukseen TK-kuvina, vaikka Palolampi ei
missään vaiheessa ollut statukseltaan tiedotusmies. Toisaalta myös moni kirjoittava TK-mies otti mukanaan olleella kameralla kuvat omaan
juttuunsa olematta silti missään vaiheessa varsinainen TK-kuvaaja.15
TK-kuvaajien ottamista kuvista vedostettiin veteraanien mukaan16
myös kopioita, joita sitten myytiin kulloisenkin alueen rintamamiehille, jotka liimasivat näitä albumeihinsa. Mikäli tämä pitää paikkansa, aineistoryhmien erottelu toisistaan vaikeutuu entisestään. Päämajan ohjekäskyssä numero 58 kuitenkin todetaan: »Tärkeimmille komentajille
voidaan toimittaa pieniä kuvasarjoja heidän lohkollaan kuvatuista kuvista, muille ei sodan aikana voida toimittaa kuvia kuin virkakäyttöön.
Yksityishenkilöille järjestetään mahdollisuus tilata kuvia sodan päätyttyä ja arkiston valmistuttua.»17
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Vihollinen – toiseuden peili

Viholliskuvan tutkimus nostaa esille monia mielenkiintoisia näkökohtia suomalaisesta sotakuvauksesta, sillä vastustajan kuvaaminen oli yksi
tärkeimmistä sisäisen propagandan vaikuttamiskeinoista. Määrittelemällä vihollisen paheet korostettiin samalla omia hyveitä ja perusteltiin
näin taistelun jatkamista. Myös rintamamiehet kuvasivat vihollista innokkaasti, joskin hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin TK-kuvaajat.
TK-kuvaajien yleisin linjaus vihollista, sotavankia, kuvattaessa vaikuttaa olleen vähättelevä säälittävyyden korostaminen. Hyvä esimerkki
tästä on nähtävissä oheisessa kuvassa, jossa rääsyinen, huonosti pukeutunut ja päähän haavoittunut sotavanki katsoo säikähtäneenä kameraan. Tällaiset kuvat oli todennäköisesti tarkoitettu kasvattamaan suomalaisten ylemmyydentuntoa venäläisiin nähden, ja siten vahvistamaan suomalaisten taistelumieltä.
Vastaavia kuvia ei saksalaisten arkistoista löydy.
Useissa virallisissa kuvissa sotavangeilla on myös havaittavissa
eräänlainen
»sotavanki-ilme»:
apaattinen, hiukan pelokaskin
kasvonilme. Venäläisille sotilaille
oli kerrottu erilaisia kauhutarinoita siitä, miten suomalaiset
kohtelevat sotavankejaan. Tämä
ilme palveli toisaalta myös suomalaisia TK-kuvaajia: heidän kuvissaan ei vasta vangitun vihollisen sopinut näyttää itsevarmalta
ja tyytyväiseltä. Vihollista kuvattiin jopa eläimiin vertautuvana
esimerkiksi eräänlaisissa metsäs- Vähättelevään sävyyn kuvattu sotatyskuvissa. Kaiken kaikkiaan suo- vanki ilmeisen tarkoitushakuisessa
malainen tiedotustoiminta antoi TK-kuvassa. Kuva: Puolustusvoimat.
vihollisista liian säälittävän ku- A prisoner of war is depicted in a
manner in this apparently
van: vuoden 1942 kevättalvella belittling
biased official photograph. Photo:
annetussa ohjekäskyssä Päämajan Finnish Defense Forces.
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Epävirallinen, puhtaan dokumentoiva kuva sotavangeista, taustatekstinä »Ryssän
radistit Kannaksella». Kuva: Olli Kleemolan kokoelmat.
An unofficial purely documentary shot of prisoners of war; the caption reads:
»Russkie radio operators on the Isthmus.» Photo: Olli Kleemola’s collection.

tiedotusosasto kehotti TK-miehiä välttämään kaikkea räikeän aliarvioivaa kielenkäyttöä vihollisia kuvaillessaan.18 Eräiden tietojen mukaan
myös suurhyökkäyksen aikana TK-miehiä olisi käsketty suhtautumaan
venäläisiin taistelijoina ja heidän varustuksiinsa kunnioittavasti, jopa
kehuvasti, sillä muuten omien tappioiden ja vetäytymisen selittäminen
kotirintaman kansalaisille olisi ollut vaikeaa, jopa mahdotonta.19
Suomalaisten rintamamiesten omat sotavankikuvat, joista esimerkki
tällä sivulla, oli otettu vailla minkäänlaista tarkoitushakuisuutta, ja niissä ei useinkaan ole nähtävissä sen paremmin resuisuutta kuin säälittävyyttäkään. Sotilaiden omien kuvien ote on selkeästi TK-kuvia toteavampi, ja niiden ottamisen taustalla on propagandatarkoitusten sijaan
joko eräänlainen onnistumisen tai hengissä selviämisen riemu taistelun
jälkeen. Kuvia on mahdollisesti voitu ottaa myös eräänlaisen isänmaallisen uhon hengessä, perusajatuksena »näin käy niille, jotka yrittävät
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tunkeutua Suomeen».20 Mahdollisesti kuvia on otettu myös puhtaasta
uteliaisuudesta, sillä sotavangit saattoivat olla ensimmäisiä ulkomaalaisia, joita miehet eläessään näkivät.
Rintamamiehet eivät kuvissaan nostaneet esiin vangitsemiensa vihollisten rotua vähättelymielessä. Jos vihollisen rotu mainittiin, sillä oli
puhtaasti selittävä tarkoitus. Kuvassa saattoi esimerkiksi olla kolme sotavankia, ja kuvatekstinä »Ryssien vankeja: iivana, karjalainen ja kirkiisi».21
TK-kuvaajien kuvat ovat rodun osalta samoilla linjoilla epävirallisten
kuvien kanssa. Esimerkiksi oheisessa kuvassa kuvatekstinä on vain »Kirgiisi komeilee uudella lakillaan». Tässäkin kuvassa sävy on selkeästi toteava, ei arvottava. Kuvattu kirgiisisotilas esitellään jopa suhteellisen
suopeasti, hyvin puettuna ja mitenkään vähättelemättä. Kuva on otettu
alaviistosta, mikä on perinteinen
valokuvaajien keino saada kohde
näyttämään todellisuutta isommalta ja hallitsevammalta. Kirgiisirodulle tyypillinen tumma ihonväri ja vinot silmät kyllä erottuvat,
mutta niitä ei pyritä erikseen korostamaan esimerkiksi kuvaa rajaamalla. Rotu siis näkyy, mutta
sitä ei alleviivata kummassakaan
kuvaryhmässä. Epäviralliset ja viralliset kuvat ovat rotuasioissa
niin samantyyppisiä, että kumpaakin edustamaan riittää oheinen talvisodanaikainen virallinen
kuva.
Neuvostoliitto käytti Suomen
myös kaukaa maan itäosista
Rotuasioiden osalta Suomi ei rintamalla
koottuja joukkoja. Suomalaisissa TK- ja
siis millään tavalla kulkenut kan- epävirallisissa kuvissa rodun merkitys
puhtaasti selittävä. Kuva: Puolustussallissosialistisen Saksan vanave- oli
voimat.
dessä. Suomella ei ollut rotupoliSoviet Union also deployed troops
tiikkaa, eikä virallinen Suomi The
from the far eastern reaches of the
Saksan tavoin käynyt rotu- eikä country to the Finnish front. Race had
purely explanatory role in both
valloitussotaa. Varsinaisen rotu- aofficial
and unofficial war-time photopolitiikan puuttumisen puolesta graphs. Photo: Finnish Defense Forces.
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puhuu sekin, että siirtyminen jatkosodan alun myötä Saksan kanssasotijaksi ei aiheuttanut minkäänlaista muutosta esimerkiksi sotavankien
kuvaamisessa, vaan kuvat olivat täysin samantyylisiä talvisodan kuvien
kanssa: eksoottisen rodun edustajan rotu mainittiin edelleen, mutta
maininnan merkitys pysyi selittävänä.
Yllättäen myöskään saksalaiset eivät erityisesti korostaneet rotuasioita propagandakuvissaan.22 Viitteen kuvassa on Ranskan siirtomaista
kotoisin oleva tummaihoinen sotilas, jota kuvattiin hyvin pukeutuneena ja suhteellisen hyväntuulisen oloisena kuten tämän artikkelin esimerkkikuvan (kuva edellisellä sivulla) kirgiisiä. Huomattavaa on kuitenkin, että saksalaiset mainitsivat kuvien taustateksteissä vangittujen
vastustajien rodun, mikäli kyseessä oli juutalainen.23
Neuvostoliittolaisia sotavankeja esitelleet saksalaiset kuvat ovat myös
hyvin samantyylisiä suomalaisten sotavankikuvien kanssa, joskin suomalaisessa kuvassa (sivulla 39) erottuva vähättelevä ja halveksiva asenne näyttää olleen enemmän sääntö kuin poikkeus.24 Tämä selittynee
osaltaan sillä tosiasialla, että Saksan sodankäynti oli kiistatta valloitustai rotusotaa, jossa slaavit kuuluivat alistettaviin rotuihin, vaikka rotuasioita ei nostettukaan kuvissa niin selkeästi esille kuin voisi odottaa.
Suomalaisissa kuvissa esiintyy runsaasti venäläisvastaisuutta, lähes
ryssävihaa, mutta tässä oli enemmänkin kysymys sortovuosista asti
juontuvasta perinteestä. Talvisodan viholliskuvaa tutkinut Sinikka
Wunsch näkee suomalaisten venäläiskuvassa samoja piirteitä, joita tuotiin esiin jo isonvihan aikana. Vihollisiin liitettiin myyttisiä, epäinhimillisyyttä korostavia tarinoita, jotka tunnetaan jo ensimmäisen maailmansodan ajoilta.25
Rintamalla levisi lukuisia huhuja venäläisten julmuuksista, siveettömyydestä ja epäsiisteydestä sekä neuvostosysteemin yleisestä kurjuudesta. Näitä huhuja pyrittiin TK-kirjoituksin ja niihin liittyvin kuvin
tukemaan, sillä huhuja on vaikea kumota, koska ne perustuvat suurelta
osin uskoon. Erityisen tärkeässä osassa näissä huhuissa vaikuttaa olleen
epäsiisteys: tutkija Jenni Kirveen mukaan suomalaiset saunakansana
pyrkivät tietoisesti erottautumaan vihollisistaan vedoten omaan puhtauteensa.26 Yhtä kaikki, propagandakuvien tarkoitus oli nimenomaan
selkeyttää rajanvetoa: omiin joukkoihin liitettiin lukuisia positiivisia
ominaisuuksia, kun taas vihollista ei säästelty mollaamiselta.
Jenni Kirves näkee vihollisen mollaamisen yhtenä syynä sen, että
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Suomi oli vuoden 1918 sodan tuloksena vielä jatkosodan aikana varsin
voimakkaasti jakautunut voittajiin ja häviäjiin. Venäläisvastaisuus, jopa
suoranainen venäläisviha, oli Kirveen mukaan yksi harvoista sisällissodan jäljiltä rikkinäistä kansaa yhdistävistä asioista. Todennäköisesti
juuri tästä syystä TK-miehiä varoitettiin käyttämästä vihollisesta termiä punaiset27: väärän terminologian pelättiin aiheuttavan kansan keskuudessa eripuraa ja vaikuttavan sitä kautta henkiseen kestokykyyn.
Kirveen mukaan suomalaisten viholliskuvaa lehdistökirjoitusten perusteella tutkinut Heikki Luostarinen tekee merkittävän havainnon
esittäessään, että suomalaisten venäläiskuvaa määrittelevät negatiiviset ominaisuudet, kuten alkukantaisuus, aloitekyvyttömyys, raakalaismaisuus ja siveettömyys, olivat suurelta osin samoja kuin ne ominaisuudet, joilla valkoiset luonnehtivat punaisia propagandassaan vuonna
1918.28
Kirves kuitenkin korostaa, että ilmeisistä yhtymäkohdista huolimatta Suomen venäläisvastaista propagandaa ei tule suoraan verrata kansallissosialistisen Saksan juutalaisvastaiseen propagandaan. Suomalaisten kuva venäläisistä oli esimerkiksi saksalaisten mustavalkoista juutalaiskuvaa moniulotteisempi, sillä suomalaisilla ja venäläisillä oli pitkä
yhteinen historia, jonka ansiosta suomalaisten oli mahdollista nähdä
venäläisissä ja heidän toiminnassaan myös koomisia piirteitä. Suomalainen propaganda myös nojasi saksalaista enemmän muun muassa uskontoon ja perinteisiin porvarillisiin arvoihin.29
Hyvä esimerkki edellä mainituista koomisten piirteiden näkemisestä
tulee esille seuraavan sivun kuvassa. Kuva on TK-kuvaajan ottama, ja
sen kuvatekstinä on vain »Ryssä on luonnonlapsi». Kuva on otettu ilmeisesti jonkin suurehkon motin lauettua. Suomalaissotilaiden tutkiessa vallattua kuormastoa aseista riisuttu sotavanki soittelee haitaria toisen kuunnellessa. Kuvaaja lienee kuvatekstillään halunnut ilmentää, että hetki on niin sopimaton musiikille, että ainoastaan luonteeltaan täysin luonnonlapsimainen venäläinen sotilas voi ajatella soittamista. Tällaisia humoristisiksikin luonnehdittavia viholliskuvia ei saksalaisten
kuvien joukossa ollut.
Suomalaisten viholliskuvana oli pitkään eräänlainen abstrakti vihollisrotu, eräänlainen henkisesti eläimen tasolla oleva, suomalaissotilaan
kohdatessaan antautuva ali-ihminen, josta puhuttiin milloin bolševikkeina, milloin ryssinä. Tätä vaikutelmaa TK-kuvaajat tehostivat muun
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Sopimaton hetki musiikille. TK-kuvaajat dokumentoivat vangittujen venäläisten
koomisia piirteitä, kuten tässä sotilasta, jota suomalaisten vangiksi joutuminen ei
näytä pahemmin häiritsevän. Kuva: Puolustusvoimat.
This is no time for playing music. Official war photographers would capture on
film comical features of Russian prisoners; in the above picture, a trooper is
apparently little disturbed by the fact that he will become a POW. Photo: Finnish
Defense Forces.
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muassa lukuisilla lavastetuilla antautumiskuvilla. Päämaja kehotti TKkuvaajia merkitsemään kuvan taakse, mikäli kysymyksessä oli lavastettu tilanne, jotta myöhempi sotahistorian tutkimus helpottuisi. Jostain
syystä käskyä ei kuitenkaan läheskään aina noudatettu. Saksalaisissa arkistoissa antautumiskuvia on vain harvoja, osa niistäkin lavastettuja,
tyyliltään ja todennäköisesti myös tavoitteiltaan hyvin samanlaisia kuin
suomalaiset vastineensa.30
Poikkeuksellisesti myös rintamamiehet itse kuvasivat TK-kuvien
kaltaisia, lavastettuja antautumistilanteita. Miesten kuvien taustavaikuttimet olivat kuitenkin erilaisia: tarkoitus lienee ollut enemmän
osoittaa henkilökohtaista rohkeutta kuin vähätellä venäläistä sotilasta.
Näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta kuvat eroavat pikku
yksityiskohdissa: »antautuvien» sotavankien ilmeet ovat usein epävirallisissa kuvissa paljon vapautuneemmat, todennäköisesti koska hekin
tuntevat iloa hengissä selviytymisestä päästessään vangiksi joutumisen
myötä pois rintaman kauhuista. Sotavankileirillä otetussa virallisessa
kuvassa taas vangit ovat paljon puhtaamman ja siistimmän oloisia kuin

Lavastettu antautumistilanne epävirallisessa kuvassa. Tämä kuva on lähellä
virallisia kuvia sikäli, että sotavangin ilme ei ole niin vapautunut kuin epävirallisissa kuvissa yleensä. Kuva: Olli Kleemolan kokoelmat.
A surrender set-up for an unofficial photo that closely resembles official shots, in
that the prisoner’s face does not show relief that is apparent in most unofficial
pictures. Photo: Olli Kleemola’s collection.
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epävirallisessa, todennäköisesti rintaman välittömässä läheisyydessä
otetussa.31
Suomalaisessa propagandassa pyrittiin tietoisesti siihen, että miehet
eivät missään tilanteessa kokisi vihollista edes ihmismäisenä, saati sitten vertaisenaan. Jenni Kirves siteeraa 4. Divisioonan Esikunnan kirjettä Päämajaan: »… vastustajanamme on neuvostojärjestelmän saastuttama, alkeellisella sivistystasolla oleva raakalaiskansa. – – – Suomalaisille on vihollissotilaan oltava vain ’ryssä’.»32
On tärkeää huomata, että suomalaisten ajattelussa pahan alkulähteenä ei niinkään pidetty venäläisyyttä tai venäläisiä sinänsä, vaan nimenomaan neuvostojärjestelmän kasvattamaa ihmistä. Tämä on huomattavissa muun muassa TK-kuvaajan ottamasta kuvasta, jossa taustatekstin

Suomalaisten neuvostojärjestelmää kohtaan tuntema vastenmielisyys henkilöityi
usein poliittisiin komissaareihin, ns. politrukkeihin. Kuva: Puolustusvoimat.
The Finns’ aversion to the Soviet political system often got personified in their
attitudes towards Russian political commissaries, so-called politruks. Photo: Finnish
Defense Forces.
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mukaan esiintyi juutalainen politrukki, jonka selitetään kysyttäessä
kieltäneen ampuneensa yhtään laukausta.
Kuvateksti ja kuva yhdessä antavat vääjäämättä vaikutelman, ettei
ole pienintäkään epäilystä siitä, että kuvaaja epäilee vangin valehtelevan. Kuva on ainoa Kuvakeskuksen kokoelmissa oleva, jossa juutalaisuus jotenkin erikseen nostetaan esiin. Näennäisistä rotunäkökohdista
(juutalainen = valehtelija) huolimatta kuva oikeastaan todistaa päinvastaista. Kuvassa ei esimerkiksi ole millään tavalla pyritty erikseen korostamaan vangin »juutalaisia» kasvonpiirteitä, joiden tyypillisimpinä
ilmentäjinä tuohon aikaan pidettiin suurta nenää ja tummia hiuksia.
Politrukit edustivat suomalaisille sotien aikana neuvostojärjestelmän
mädännäisyyttä puhtaimmillaan.
On totta, että Suomessakin jotkut piirit pitivät bolševismia juutalaisena aatejärjestelmänä, mutta pääosin suomalaisten aversiot kohdistuivat nimenomaan aatteeseen. Lähtökohtana pahuuden tai vihollisuuden
määrittämiseen ei siis sinänsä toiminut rotu vaan aatemaailma, johon
kuitenkin sekoitettiin myös kansanluonteeseen kuuluvia asioita. Tämän vuoksi käytän käsitettä »abstrakti vihollisrotu». Siinä, missä saksalaiset sulkivat vankinsa osin vanki- ja osin keskitys- tai tuhoamisleirille
rodun mukaan, suomalaisten vangiksi jäänyt venäläinen sotilas saattoi
päästä maataloon työvoimaksi. Vangista saattoi pitkien sotavuosien aikana usein kehittyä lähes tasaveroinen yhteisön osa, melkeinpä perheenjäsen. Myös TK-kuvaajat esittelivät kuvissaan näitä »perheenjäsenvankeja» todennäköisesti osoittaakseen, miten venäläisetkin viihtyivät
Suomen hyvissä oloissa Neuvostoliittoa paremmin ja korostaakseen
Suomen asemaa sivistyneen, sotavankejaan hyvin kohtelevan maailman osana. Esimerkiksi TK-kuvaajan ottama seuraavan sivun kuva
esittää kuvatekstin mukaan »Sotavankeja aterialla eräässä maatalossa.
Ateria ja asema sama kuin rengeillä».
TK-kuvista kuitenkin tällaisia »perheenjäsenvankeja» esittäviä otoksia on kaikkein vähiten. Yksi syy tähän epäilemättä on, että tällaisten
kuvien tiheä esiintyminen esimerkiksi suomalaisten lehtien sotavankeja käsittelevien artikkelien yhteydessä olisi herättänyt keskustelua sotavankien »liian hyvistä oloista» puutteen ja elintarvikekorttien ajan Suomessa. Saksalaisista PK-kuvista ei tällaisia otoksia löytynyt.
Toisaalta suomalaisissa jatkosodan ajan TK-kuvissa esiintyi myös
eräänlaista »positiivista rotupolitiikkaa». Suomi pyrki sanoin ja kuvin
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Maataloustöihin sijoitettuja sotavankeja kohdeltiin yleensä hyvin. Kuva:
Puolustusvoimat.
The Finns generally treated prisoners of war well. The photo shows POWs
enjoying a meal in the company of a farmer’s family. Photo: Finnish Defense
Forces.

saattamaan Itä-Karjalassa asuneet karjalaiset myönteisiksi Suomea
kohtaan. Päämajan ohjekäskyssä numero 633 mainitaan, että TK-miesten on kaikin tavoin pyrittävä edesauttamaan suopeaa suhtautumista
karjalaisiin sotavankeihin, jotta kansallinen eheytyminen saataisiin nopeasti käyntiin. Karjalaisia ja myös muita suomensukuisia sotavankeja
kuvattiin paljon, ja heidät pyrittiin erottamaan venäläisistä sotavangeista esimerkiksi antamalla parturien siistiä heitä ennen kuvauksia.
Mihinkään suurisuuntaiseen mielipiteenmuokkaukseen ei kuitenkaan
pyritty.34
Suomensukuisia suosittiin muihin vankeihin nähden ja myös valloitettujen alueiden väestön joukossa »heimoveljet» olivat parempaa väkeä. Sotavankeja kuvattaessa TK-kuvaajat myös mainitsivat erikseen,
jos kuvattavien sotavankien joukossa oli suomensukuisen kansan edustajia.
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Saksalaisten rotuajattelu ei sallinut muiden rotujen suosimista, ja
oletettavasti siksi ei PK-kuvista ole löydettävissä vastaavia »positiivisen
rotupolitiikan» kuvia.
Vihollista vähättelevä propaganda oli Jenni Kirveen mukaan todistetusti tehokasta. Kirves viittaa tällä aiemmin esiteltyihin Päämajan ohjekäskyihin, joilla jatkosodan kestäessä jouduttiin rajoittamaan TKmiesten harrastamaa vihollisen vähättelyä, jotta omien tappioiden selittäminen kansalle ei kävisi mahdottomaksi. Ainakin tietyiltä osin Kirveen väittämä voidaan todistaa myös rintamamiesten ottamilla kuvilla.
Miehistön sotakuvissa nimittäin näkyy joskus tekstejä, joista käy ilmi,
että sinänsä varsin neutraalissa kuvassa olevista sotavangeista toinen ei
osannut lukea eikä tuntenut kelloa.35 Tämäntyyliset kuvatekstit miehistön omissa kuvissa osoittavat, että TK-kuvaajien ja suomalaisten pro-

Vankeja kuljetetaan rintamalta taaksepäin. Alkuperäisen kuvan tekstinä »Ryssiä
vankijonossa». Kuva: Olli Kleemolan kokoelmat.
Prisoners are being moved to the rear. The original photo caption read: »Line of
Russkie prisoners.» Photo: Olli Kleemola’s collection.
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pagandistien yhteistyönä syntynyt kuva venäläisistä pelkkänä raakalaiskansana oli vaikuttanut miehistönkin ennakkoasenteisiin.
Edellä esiteltyjen kuvatyyppien lisäksi sekä rintamamiehet että TKkuvaajat kuvasivat usein pitkiä sotavankijonoja, kun vankeja kuljetettiin linjoilta taaksepäin, kuten erään rintamamiehen ottamassa kuvassa
edellisellä sivulla. Tällaiset massiiviset vankikuljetukset olivat suosittuja
aiheita myös saksalaisten PK-kuvaajien keskuudessa, ja kuvat eivät sanottavasti eronneet suomalaisten otoksista.36 Tavoitteet, joihin kuvilla
pyrittiin, olivat todennäköisesti myös pitkälti samat.
Epäviralliset ja viralliset kuvat ovat keskenään täysin samanlaisia, eikä kuvateksteissäkään juuri näy eroja. Nämä sinänsä neutraalit kuvat
sopivat TK-kuvaajien tarkoituksiin varsin hyvin: ne loivat kuvaa suomalaisten hyvästä sotamenestyksestä pelkästään esittelemällä antautuneiden tai vangittujen vihollisten määrää. Kuvat nostivat suomalaisten
taisteluhenkeä ja uskoa omaan pärjäämiseen. Lisäksi tällaiset otokset
olivat uskottavampia kuin kuvat, joissa esimerkiksi suomalainen sotilas
oli yksin ja aseettomana vanginnut yhdeksän miestä.37

Sotavanki – ihminen?

Edellä esiteltyjen, osin varsin piittaamattoman kyynisiltä tuntuneiden
sotavankikuvien vastapainoksi molemmat, niin rintamamiehet kuin
TK-kuvaajat, esittelivät sotavangin elämästä myös inhimillisempää
puolta, kuten haavoittuneiden hoitoa, leirielämää ja työntekoa. TK-kuvaajat kuitenkin esittelivät näitä asioita selkeästi epävirallisia kuvia
enemmän, sillä miehillä ei ollut useinkaan hyviä mahdollisuuksia sotavankien kuvaamiseen näiden aloitettua taipaleensa rintamalta taaksepäin. Vähälukuiset epäviralliset kuvat vertautuvat tämän aihealueen
osalta pääosin TK-kuvaajien otoksiin, eivätkä näin ollen tuo mitään
uutta näkökulmaa esille.
Haavoittuneita sotavankeja esittelevissä TK-kuvissa, kuten kuvassa
seuraavalla sivulla, pääosan saa useimmiten sotavangeille annettu hyvä
hoito. Hyvän hoidon symbolina on tavallisesti vaikkakaan ei aina naispuolinen hoitaja, jonka pelkkä olemus saattoi sodan kauhuissa ja kurjissa oloissa näyttäytyä – kansallisuudesta riippumatta – enkelimäisenä.
Tällaisia sotavankikuvia tarvittiin suomalaisen median lisäksi myös
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Naispuolisen sairaanhoitajan huolenpito helpotti myös haavoittuneiden sotavankien oloa, tosiseikka, jota TK-kuvaajat kuvissaan mieluusti korostivat. Kuva:
Puolustusvoimat.
A female nurse taking care of a wounded prisoner of war; this is a real-life image
that was also eagerly promoted by official war photographers. Photo: Finnish
Defense Forces.

suoraan venäläisille suunnatuissa, antautumiseen yllyttävissä lentolehtisissä. Venäläiset propagandistit ja politrukit olivat levittäneet punaarmeijalaisten keskuuteen perätöntä väitettä, jonka mukaan suomalaiset tappaisivat tai pahoinpitelisivät vankejaan38, ja sitä pyrittiin kumoamaan esittelemällä lentolehtisissä vankien hyvää kohtelua. Epävirallisia
kuvia aiheesta on vähemmän, mutta niistäkin henkii ajatus, ettei haavoittunut vihollinen ole enää uhka, vaan ihminen, jota on autettava.
Leirielämää esitteleviä TK-kuvia niin ikään värittää niiden ottaminen ilmeisesti juuri lentolehtiskäyttöön. Kuvissa esitellään usein erityisesti vankien vapaa-aikaa, kuten Karvian sotavankileiriltä otetussa seuraavan sivun kuvassa.
Tupakka oli yksi ensimmäisiä tuotteita, josta alkoi sodan aikana olla
puutetta, ja sillä tuntuukin olleen erityinen asema nimenomaan vankien hyvän kohtelun osoittajana. Usein, kuten myös esimerkkikuvassa,

S Ä Ä L I T T Ä V Ä R Y S S Ä , R A A K A L A I S M A I N E N B O L Š E V I K K I VA I S I T K E Ä VA S T U S TA J A ?

51

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

11:34

Sotavankeja viettämässä leppoisaa vapaahetkeä Karvian sotavankileirillä. Kuva:
Puolustusvoimat.
Prisoners of war take it easy in the POW camp in Karvia in south-western Finland.
Photo: Finnish Defense Forces.

vangit on kuvattu tupakoimassa tai tupakan jakotilaisuudessa. Toki leirikuvissa esiteltiin vankien leppoisaa elämää kattavamminkin. Tällä
propagandalla oli myös vaikutusta.39
Saksalaisissa kuvissa näkyy jonkin verran haavoittuneita sotavankeja, mutta hoitokuvia ei juurikaan ole. Samoin saksalaisista kuvista
puuttuvat täysin suomalaisille kuville tyypilliset, vankien vapaa-aikaa
vankileireillä esittelevät kuvat. Saksalaiset esittelevät vankileirejä suomalaisia peittelemättömämmin, esimerkiksi piikkilanka-aidan näkyminen kuvissa ei ole mitenkään harvinaista. Leirillä kuvatut vangit vaikuttavat jännittyneiltä, varautuneilta, eivät rennoilta, kuten suomalaisissa kuvissa.40 Oliko vankien tietoon tullut huhuja saksalaisten tavasta
kohdella vankejaan, vai halusivatko saksalaiset osoittaa tiedotuksellaan
jotain? Tähän kysymykseen ei tämän artikkelin puitteissa ole mahdollista vastata.
Suomalaiselle tiedotustoiminnalle oli tärkeää näyttää, että vangeista
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ei muodostunut yksinomaan rasitetta Suomen sodanaikaiselle, ainaisen
työvoimapulan ja puutteen kanssa kamppailevalle yhteiskunnalle, vaan
että vangit tekivät myös osansa kotirintaman työvoimapulan helpottamisessa. Niinpä tiedotuskuvaajat kuvasivat runsaasti vankeja mitä erilaisimmissa töissä aina laukaistujen mottien siivoamisesta perunannostoon ja Viipurin aseman raunioiden siivoamisesta lumppujen lajitteluun ja kaatuneiden venäläisten toveriensa hautaamiseen. Myös saksalaiset PK-miehet kuvasivat laajasti vankeja erilaisissa töissä.
Epävirallisia vankityökuvia on selkeästi vähemmän, koska kaikki,
jotka näitä kuvia olisivat voineet ottaa, olivat lähes poikkeuksetta rintamalla. Ainoa työ, jonka parissa suomalaiset sotilaat ovat sotavankeja
kuvanneet, on venäläisten kaatuneiden hautaaminen. Näissä kuvissa ei
sinänsä ole mitään arvottavaa, vaan kyse on pelkistä tilannekuvista, jotka olivat hyvin samanlaisia TK-kuvaajien kuvien kanssa.
TK-kuvaajat esittelivät sotavankikuvissaan usein myös vihollisen
nuoria, vielä lapsenkasvoisia 13–16-vuotiaita poikasotilaita. Kuvateksteihin kirjattiin utopistisia arvioita, joiden mukaan venäläisiltä loppui-

Suomalaisissa TK-kuvissa Neuvostoliiton lapsisotilaat esiteltiin usein epätoivoisen
suurvallan viimeisenä oljenkortena. Kuva: Puolustusvoimat.
The official Finnish war photography often portrayed Russian kid soldiers as the
last resort of a great power. Photo: Finnish Defense Forces.
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sivat pian miehet, koska lippujen alle on jouduttu kutsumaan nuoria
poikiakin. Nämä arviot tähtäsivät yksinomaan suomalaisten taisteluhengen parantamiseen ja olivat vailla minkäänlaista totuuspohjaa.
Edellisen sivun kuvassa näkyy kaksi vangiksi jäänyttä, kuvatekstin mukaan 17-vuotiasta, mutta nuoremmalta näyttävää lapsisotilasta vangitun neuvostosotilaan seurassa.
Nuoret pojat seisovat – mahdollisesti osin paksujen talvivarusteiden
synnyttämän vaikutelman ansiosta – lähellä toisiaan kuin turvaa hakien, onhan sotavangiksi joutuminen taatusti pelottava kokemus nuorelle pojalle. Useissa lapsisotilaita esittäneissä kuvissa, kuten edellisen
sivun esimerkkikuvassa, kuvattava ei katsonut suoraan kameraan. Tähän syynä saattoi olla, että lapsenomaisten kasvojen pelättiin herättävän liikaa sääliä kuvan näkevissä tai pyrkimys lisätä epävarmuusvaiku-

Armeijan harmaisiin astuneet pienet suomalaispojat sen sijaan olivat isänmaan
asialla. Kuva: Puolustusvoimat.
On the other hand, Finnish boys in Army gray were gallant defenders of the
country. Photo: Finnish Defense Forces.
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telmaa sivuun suuntautuneen katseen avulla.41 Kun TK-kuvaajat sitten
esittelivät suomalaisia lapsisotilaita, oli propagandakellossa kokonaan
toinen ääni.
Kuvassa viereisellä sivulla arviolta kymmenvuotias »armeijamme
nuorin sotilas, karjalaispoika Juhana Utku» seisoo asennossa suorana
kuin heinäseiväs, suoraan kuvaajaan katsoen, kasvoillaan tyytyväinen
ilme. Lapsisotilaan käytöstä ei tehty moraalista kysymystä edes venäläisellä puolella, mutta ero on silti selkeääkin selkeämpi: Kun venäläiset
käyttivät lapsisotilaita, se oli osoitus puna-armeijan epätoivoisesta tilasta, mutta jos suomalaiset nuoret pojat kantoivat univormua, se oli teko,
joka osoitti isänmaallisuutta ja josta piti olla ylpeä.
Epävirallisissa kuvissa ei lapsisotilaita näy, mahdollisesti koska heitä
kuitenkin oli rintamalla vain häviävän pieni määrä kummallakin puolen. Myöskään saksalaisissa kuvakokoelmissa ei lapsisotilaita esittäviä
kuvia ole.

Kaatuneet, haavoittuneet ja teloitukset

Epävirallisten sotakuvien joukosta löytyy suhteellisen runsaasti kaatuneita vihollisia esittäviä kuvia. Karkeasti nämä »ruumiskuvat» voidaan
jakaa kahteen pääluokkaan: kuviin, jotka esittävät pelkästään vihollisen
kaatuneita joko röykkiöissä tai yksittäin, sekä kuviin, joissa suomalaiset
sotilaat poseeraavat ruumiiden kanssa tai jopa ovat häpäisseet niitä.
Ensimmäisen ryhmän kuvissa, kuten kuvassa seuraavalla sivulla on
usein nähtävissä yksittäisten taistelujen tuloksia, vaikkapa paikassa, jossa suomalaisten konekivääri on niittänyt rynnäköiviä venäläisiä maahan keoksi. Tällaisia kuvia katsoessa voi tutkija Ville Kivimäen mukaan
tulkita kameran ja kuvaamisen toimineen osaltaan suojakeinona pelottavan tai ahdistavan näyn edessä.42
Toiseen luokkaan kuuluu esimerkiksi kuvia, joissa kuolleen vihollisen ruumis on nostettu pystyyn, ja siihen heitetään kilpailumielessä
suksisauvoja kuin tikkoja, tai kuvia, joissa miehet poseeraavat kaatuneen vihollisen tai vihollisten kanssa kuin metsästäjät saaliineen, eli lyhyesti sanottuna erilaisia ruumiiden häpäisykuvia.
Suomalaissotilaat ovat kameroillaan tallentaneet myös sen, mitä vihollissotilaasta on jäänyt jäljelle tämän tovereiden sorruttua nälissään
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Sodan julmaa satoa: venäläissotilaat ovat ilmeisesti hyökänneet suoraan
suomalaisten konekiväärituleen. Kuva: Olli Kleemolan kokoelmat.
Grim harvest of war: these Russian troops have likely charged plumb into
Finnish machine-gun fire. Photo: Olli Kleemola’s collection.

kannibalismiin. Viereisen sivun kuva on otettu Seesjärven rannalla
6.11.1942, ja se esittää kahden muun venäläisen partiomiehen ampuman, nylkemän ja syömän haavoittuneen venäläissotilaan jäljelle jäänyttä nahkaa. Suomalaispartio yllätti miehet kun nämä olivat keittämässä toverinsa lihaa. Toinen miehistä oli suomalainen kommunisti,
joka kehui lihan maistuneen erikoisen hyvältä.43
Kuvan on ilmeisesti ottanut turkulainen autokomppanian mies, joka
on ansaitsemistarkoituksessa monistanut ja levittänyt sitä. Sotasensuuri
lienee poiminut kuvan kenttäpostikirjeestä, kuten Päämajan ohjekäskyssä kehotettiin tekemään44, sillä kuva on löydettävissä myös Kuvakeskuksesta, mutta erittäin puutteellisin tiedoin. Kuvan kopioita löytyy
useiden, täysin eri rintamasuunnilla taistelleiden veteraanien albumeista. Kuva kuuluu kolmen kuvan sarjaan, jonka muut kuvat esittävät nyljetyn miehen päätä ja poistettuja sisäelimiä.45
Edellä esitellyn kannibalismikuvan »arkistoonjoutumishypoteesi»
nostaa esille aiheellisen kysymyksen siitä, paljonko Puolustusvoimien
Kuvakeskuksen ns. kiellettyjen kuvien materiaalista on rintamamiehis-
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tön ottamaa, sensuurin talteen poimimaa tai muilla tavoin TK-kuvaajien haltuun joutunutta materiaalia. Kysymykseen on tässä tutkimuksessa mahdoton vastata. Todettakoon kuitenkin, että materiaaliryhmien samankaltaisuus ja se, että monen ns. kielletyn ja sodan aikana
julkaisukiellossa olleen kuvan kuvaaja- ja kuvatiedot ovat hyvin vajavaiset, antaa tilaa pohdinnalle.
Eräs laitilalainen veteraani kertoo haastattelussa, kuinka jäätynyt vihollisen ruumis tuettiin pystyyn, ja koukkuun jääneeseen käteen ripustettiin kivääri.46 Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on nähtävissä samantapainen tilanne esimerkkinä miehistön ottamista vihollisen kaatuneiden häpäisykuvista. Kaatuneen vihollisen jäätynyt ruumis on nostettu pystyyn ja tuettu seisovaan asentoon eräänlaiseksi kuoleman

Venäläisen partiomiehen matkan pää. Partiotoverit ampuivat, nylkivät ja söivät
haavoittuneen miehen partion harhaillessa suomalaisten selustassa. Kuva: Olli
Kleemolan kokoelmat.
The end of the road for a Russian patrolman. Fellow troopers shot, skinned, and
devoured a wounded team member after losing their bearings in the Finnish rear.
Photo: Olli Kleemola’s collection.
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muistopatsaaksi. Mikä sitten sai
miehet kuvaamaan nykynäkökulmasta näin makaabereja aiheita?
Ville Kivimäki esittää artikkelissaan, että rintama, nimenomaan etulinja, muodosti sodan
aikana eräänlaisen »kuoleman
valtakunnan», jossa mitkään aikaisemmasta elämästä tutut säännöt eivät päteneet. Kivimäki viittaa antropologi Mary Douglasin
näkemykseen, jonka mukaan likaisuus muodostuu asioiden ja
esineiden väärässä paikassa olosta. Sodassa nimenomaan vihollisen kuuluu kaatua. Jos siis suomalaissotilaan ruumiin nähtiin
makaavan jossain rintaman läKaatuneen vihollissotilaan pystyyn
heisyydessä, ryhdyttiin heti toinostettu jäätynyt ruumis. Vastustajan
ruumiin häpäiseminen sodassa kuului
menpiteisiin sen saattamiseksi oimyös alkuperäiskansojen riitteihin.
keaan paikkaansa, mutta koska
Kuva: Olli Kleemolan kokoelmat.
suomalaissotilaat oli oman proA dead enemy soldier, frozen and
pagandan avulla kasvatettu vetäpropped upright. The rituals of some
indigenous peoples also involved the
mään selkeä raja omien ja viholdisgracing of adversaries’ bodies.
listen välille, saivat vihollisen kaaPhoto: Olli Kleemola’s collection.
tuneet lojua rauhassa toinen toistaan irvokkaammissa asennoissa.
Omat kaatuneet olivat miehille usein jonkinlainen tabu, kun taas viholliskaatuneilta ryöstettiin surkeilematta vaatteita tai otettiin kokardeja tai jopa pääkalloja sotamuistoiksi.47
Vihollisen kaatuneiden kuvaamisessa oli kyse rintaman »pelottavan
epäjärjestyksen» dokumentoimisesta. Nuorille, sotaa kokemattomille
miehille sodan tapahtumat näyttäytyivät epätodellisena, surrealistisena
ketjuna, jota oli kaikin käytettävissä olevin keinoin dokumentoitava,
koska muuten tapahtumia ei olisi voinut myöhemmin uskoa. Samaa ilmiötä on edelleen havaittavissa muun muassa Irakin sodassa, jossa otetut rajut kännykkäkameraotokset ovat levinneet lehdistön kautta julki-
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suuteen. Sama pätee kaikissa miehistön ottamissa, sodan todellisuutta
julmimmillaan esittelevissä kuvissa.48
Rintamamiehet myös liittivät ruumiskuviin usein korostetun lakonisia tai mustaa huumoria sisältäviä kuvatekstejä. Tällaiset kuvatekstit
kertovat eräästä tavasta käsitellä sodan raakuutta ja lähes päivittäin
kohdattua kuolemaa: järkyttävät asiat ja niiden herättämät tuntemukset ikään kuin vaiennettiin huumorilla. Tähän on saattanut liittyä vielä
jonkinlaista »näyttämisen halua», jota miesporukoissa jonkin verran
esiintyy, siis halua osoittaa muille henkistä kestokykyä. Vaikka kuolleiden näkeminen olisi pelottanut tai kuvottanut varsinkin nuorempia sotilaita, ryhmäpaine esti tällaisten – sinänsä normaalien – tunteiden
näyttämisen ulospäin, ja ne peitettiin joko huumorilla tai välinpitämättömyydellä. Jossakin määrin kyse on tietysti voinut olla myös korostetun ronskista huumorista, mutta tällöin on todennäköistä, etteivät
kaikki olleet »vitsissä» mukana omasta halustaan vaan pikemminkin
ryhmäpaineen ja näyttämisen halun pakottamana.
Sodan pitkittyessä poikkeavasta suhtautumisesta kuolemaan tuli
normaalia: »Käyty sota muutti meidät toisenlaisiksi ihmisiksi. Nuoruus
jäi kesken ja siirryimme siitä suoraan sodan ja kuoleman keskelle. Tapoimme ja kuolimme kuoleman keskellä. Lopulta ei tuntunut pahalta
vaan nautinnollisen hyvältä katsoa vihollisen kuollutta ruumista», kertoo nuori jatkosodan alikersantti Veikko Pystynen muistojaan Me olimme nuoria sotilaita -kirjassa.49
Rintamamiesten moraalikäsitys siis muuttui. Siviilielämän käsitys
kuoleman arvokkuudesta pyrittiin pitämään elossa omien kaatuneiden
mahdollisimman huolellisella evakuoinnilla. Samaan aikaan vihollissotilaan kuolemalta riistettiin kaikki arvokkuus antamalla ruumiiden lojua ympäriinsä, kun oma propaganda oli juurruttanut raakalaismaisen,
epäinhimillisen viholliskuvan rintamasotilaiden ajatusmaailmaan. Tavallaan ruumiin häpäisy ja ruumiinryöstöt olivat keinoja ottaa kuolema omaksi, mahdollisesti eräänlaisia alkukantaisilta kansoilta perittyjä
riittejä kuoleman voittamiseksi.
Koska kaikki edellä esitellyt riitit kohdistuivat vihollisen kaatuneisiin, on loogista, että valokuvaamisessakaan ei – Kivimäen mukaan –
ole kyse yksistään dokumentoinnista ja tallentamisesta psyykkisen käsittelyn helpottamiseksi vaan myös tavasta alistaa vihollinen vielä kerran esineellistämällä tämän kaatunut ruumis irvokkaana, ihmisarvonsa
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menettäneenä raatona. Erityisen häpäisevien ruumiskuvien ottamiseen
liittyi myös ihmisille tyypillinen tirkistelyn mentaliteetti.50
Eräs veteraani tarjoaa omien kokemustensa perusteella kokonaan
toisenlaista selitystä miesten innolle ottaa julmia kuvia: hänen mukaansa kyse oli usein puhtaasti ansaitsemistarkoituksessa otetuista
myyntikuvista. Ruumiita pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman pian
taistelun jälkeen, jotta niistä saataisiin mahdollisimman järkyttävä kuva. Näitä sitten teetettiin – usein kotiseudun valokuvausliikkeessä –
suuria määriä, ja myynti tapahtui epävirallisesti, sanan levitessä suusta
suuhun. Usein parhaat kuvat levisivät kauaskin, rintamanosalta toiselle.51
Toisaalta kyse on voinut olla jopa tiedostamattomasta halusta osoittaa omaa pärjäämistä taistelussa ylivoimaa vastaan tai isänmaallisesta
uhosta, jota sitten osoitettiin rajulla tavalla, ikään kuin kertoen, miten
niiden käy, jotka luvatta yrittävät tunkeutua Suomeen. Edellä kuvattua
symboliikkaa hyödynsi myös suomalainen tiedotustoiminta vastapuolen sotilaille suunnatussa lentolehtispropagandassaan: talvisodan ajan
kuuluisin lentolehtinen esittää lumisessa korvessa makaavaa, jäätynyttä
neuvostosotilaan ruumista, ja alla oleva teksti »valkoinen kuolema»
viittaa suomalaisjoukkojen hiihtopartioihin. Tätä puhdasta pelottelupropagandaa tehostettiin joskus kuvilla ja kuvauksilla suomalaisten sotavankileirien miellyttävistä oloista.
Vihollisen haavoittuneista ei ole miehistön ottamia kuvia lukuun ottamatta tilanteita, joissa sotavankiryhmiä kuvattaessa joukkoon on eksynyt vanki, jolla on esimerkiksi side päänsä ympärillä. Tämä saattaa
selittyä sillä, että – lukuisien sotaveteraanien kertoman mukaan – suomalaiset sotilaat eivät suhtautuneet vangitsemiinsa neuvostosotilaisiin
vihamielisesti, vaan näkivät, että antautunutta vihollista oli kohdeltava
ennen muuta ihmisenä. Näin ollen myös haavoittuneet ansaitsivat
asianmukaisen hoidon.52 Haavoittuneita, sen paremmin omia kuin vihollisenkaan, eivät rintamamiehet juuri kuvanneet, ilmeisesti koska pidettiin epäkorrektina, jopa piittaamattomana tai raakana kuvata toisen
ihmisen tuskaa.
Koska suomalaisia TK-miehiä ei varsinaisesti kielletty kuvaamasta
rankkojakaan aiheita, otettiin niin talvi- kuin jatkosodankin aikana vihollisen kaatuneista jonkin verran kuvia, joita ei kuitenkaan ollut edes
alun perin tarkoitettu julkaistaviksi, vaan vihollisen julmuuden doku-
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mentointiin sotahistoriaa varten.53 Dokumentaaristen tarkoitusperiensä vuoksi nämä kuvat esittelevät sodan julmuuksia varsin kaunistelematta ja ovat siten hyvinkin lähellä miehistön epävirallisia, runsaslukuisia ruumiskuvia.
TK-kuvaajat eivät kuitenkaan venäläisten kannibalismitapausten lisäksi dokumentoineet mitään muita ruumiiden häpäisytapauksia, toisin kuin miehistö teki. TK-kuvissa ei myöskään nähdä suomalaista sotilasta poseeraamassa ruumiiden kanssa. Mahdollisesti häpäisykuvat tai
ruumiin kanssa otetut poseerauskuvat olisivat olleet liian raakalaismaisilta vaikuttavia ja myös vahingoittaneet suomalaisen sotilaan mainetta kunniantuntoisena taistelijana. Myös kannibalismitapauksien kuvaaminen sopii hienosti tähän teoriaan: samalla kun varjellaan suomalaisen sotilaan mainetta pidättäytymällä kuvaamasta kaikkea sitä, mikä
hänen mainettaan saattaisi vahingoittaa, kuten ruumiiden häpäisyä,
voidaan loistavasti korostaa venäläisten keskinäistä julmuutta ja epäinhimillisyyttä dokumentoimalla kannibalismitapauksia. Tähän viittaa
sekin, että kannibalismista oli mainintoja jopa TK-rintamakirjeenvaihtajien artikkeleissa.54
Merkittävin ero näiden kahden kuvaryhmän välillä löytyy tekstitystavasta: siinä, missä epävirallisen kuvan teksti saattoi olla hyvinkin revittelevä, useimmissa virallisissa kuvissa teksti on tyyliä »vihollisen/ryssän kaatunut». Venäläisistä käytettiin tuohon aikaan sanaa »ryssä» varsin yleisesti ja monenlaisissa asiayhteyksissä, joten sanaa ei missään nimessä yksinään voi pitää todisteena arvolatautuneisuudesta.
TK-miehet kuvasivat miehistön tavoin lukuisia kannibalismitapauksia, mutta muiden ruumiskuvien tavoin nämä kuvat oli lähinnä tarkoitettu tapahtumien sotahistoriaan dokumentoimista varten, ja siksi kuvat ovat hyvinkin julmia. Niistä henkii peittelemätön inho neuvostojärjestelmää kohtaan, joka kasvattaa kansalaisiaan tällaisiin raakuuksiin
kykeneviksi. Kuvat ovat hyvin lähellä esimerkiksi edellä esiteltyä miehistön kannibalismikuvaa.
Joissain kuvissa TK-kuvaajat myös nostivat esille venäläisten heikon
omista kaatuneistaan huolehtimisen. Jatkosodan alussa, suomalaisten
edetessä talvisodan vanhoille taistelupaikoille, venäläiset olivat vain jättäneet kaatuneensa makaamaan ja mätänemään. Suomalaiset ylpeilivät
sotien aikana maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tavallaan hoitaa kaatuneet aina kun se oli mahdollista kotiseudun multiin, ja niinpä TK-
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Massa-armeijassa ei kaatuneista juuri huolehdittu. Talvisodassa kaatunut
venäläinen suomalaisten TK-kuvaajien ikuistamana jatkosodan alussa. Kuva:
Puolustusvoimat.
Little did a massed army care about their dead. A Russian killed in action in the
Winter War was captured on film by Finnish war photographers early in the
Continuation War. Photo: Finnish Defense Forces

kuvaajat ottivat – jälleen dokumentaarisessa mielessä – jonkin verran
kuvia mätänevistä ruumiista. Oheinen kuva on tyyppiesimerkki näistä
harvalukuisista kuvista. Siinä ilmeisesti Laatokan jäällä tai rannalla talvisodan aikana surmansa saaneen puna-armeijan sotilaan ruumis on
lojunut Laatokan rantakivikossa kenenkään siitä piittaamatta. Iho ja lihat ovat luiden päältä lahonneet, kunnes jäljellä on vain luuranko vaaterääsyineen. Suomalaisesta näkökulmasta tällaisen menettelyn on täytynyt tuntua käsittämättömän piittaamattomalta. TK-kuvaajat ottivat
jonkin verran samantyyppisiä kuvia myös neuvostoliittolaisten maastoon jättämistä suomalaisista talvisodan kaatuneista. Epävirallisesta
kuva-aineistosta tällaisia kuvia ei löytynyt.
Saksalaiset PK-miehet kuvasivat kaatuneita selvästi suomalaisia vähemmän. Kuvissa ei myöskään esiintynyt kannibalismia tai ruumiiden
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häpäisyä, vaan kuvat olivat hyvin asiallisia, ja kuvatekstitkin tyyliltään
lähinnä toteavia. Tämä lienee johtunut Saksan tiukasta sensuurijärjestelmästä.

»Ryssän amatsoonit»

Naiset – puna-armeijan vaiettu voimavara?
Suomalaiselle sotilaalle naiset vastustajina olivat outo ilmiö, ja esimerkiksi naissotavankeja käytiinkin usein ihmettelemässä kameran kanssa.
Todennäköisimpänä syynä tähän voitaneen pitää tuonaikaisen suomalaisen yhteiskunnan moraalikäsityksiä: ase ei yksinkertaisesti sopinut
naisen käteen. Sodankäynnissä vallitsi vielä hyvin perinteinen sukupuoliroolijako. Nainen saattoi kyllä kodinhoidon ohella toimia miehisiksi katsotuissa ammateissa, mutta sodankäynti kuului yksiselitteisesti
miehille. Kun sitten rintamalla vastustajiksi osui naissotilaita, ei oikein
tiedetty, miten heihin olisi pitänyt suhtautua. Hämmennystä lisäsi
mahdollisesti vielä se, että Neuvostoliitto kielsi virallisessa tiedotustoiminnassaan käyttävänsä naissotilaita.
Puna-armeijaakaan ei voine pitää tasa-arvon esitaistelijana: naissotilaat joutuivat palvelusaikanaan sopeutumaan miehiseen muottiin jopa
siinä määrin, että univormut ja muut varusteet oli suunniteltu ainoastaan miehiä silmälläpitäen. Sodan jälkeen taisteluihin osallistuneista
naisista vaiettiin ja heitä käsiteltiin ennen muuta maineeltaan kyseenalaisina, kevytkenkäisinä yksilöinä.55
Tohtori Ali Pylkkänen pohtii asiaa suomalaisten sisäisen, henkisen
eheyden kannalta: suomalainen tiedotustoiminta pidättäytyi kirjoittamasta ja muutenkin uutisoimasta naissotilaista, koska sen pelättiin
tuovan esiin muistot vuoden 1918 »naarassusista», taistelevista naisista,
ja aiheuttavan sitä kautta hajaannusta suomalaisten keskuudessa repimällä auki vanhoja haavoja.
Nähtävästi naissotilaita pidettiin melkoisen tulenarkana aiheena, sillä TK-miehet eivät ole kirjoittaneet heistä. Eikö naissotilaista kirjoittamalla voisi ajatella nimenomaan korostettavan bolševistisen järjestelmän raakaa jumalattomuutta ja sitä kautta saatavan lisää oikeutusta
suomalaisten taistelulle? Naissotilaita kuitenkin kuvattiin dokumentaa-
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Niin epävirallisissa kuin virallisissakin kuvissa neuvostoliittolaiset naissotilaat
näyttäytyivät usein varsin määrätietoisina ja tiukkailmeisinä. Kuva: Olli Kleemolan
kokoelmat.
Female Russian soldiers put on rather a determined face, both in official and
unofficial shots. Photo: Olli Kleemola’s collection.

risessa tarkoituksessa, vain muutaman kuvan verran, ja nämä päätyivät
julkaisukieltoon yhdessä julmien kuvien kanssa.56 Saksalaisetkaan eivät
käyttäneet naissotilaita propagandavalttinaan, ja PK-kuvia naissotilaista on Bundesarchivin kokoelmissa vähemmän kuin vastaavia suomalaisia TK-kuvia Kuvakeskuksessa. Saksalaisten kuvat eroavat kuitenkin
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suomalaisista sikäli, että niissä vangitut naissotilaat ovat itkuisen tai
järkyttyneen oloisia, toisin kuin suomalaisissa kuvissa.57
Pylkkänen nostaa kiinnostavasti esille myös ajatuksen suomalaisen
sotilaskunnian tahrautumisesta taistelussa naisia vastaan.58 Tämä argumentti osoittautuu pitäväksi, kun sitä tarkastellaan verraten suomalaisten rintamamiesten sota-aikana julkaistuihin sotakokemuksiin: näitä
sensuuri myös valvoi tarkasti, koska ei haluttu minkäänlaisten kyseenalaisten tarinoiden tahraavan suomalaisten sotilaiden mainetta.
Naissotilaiden saama perusteellinen poliittinen koulutus näkyy tietyssä mielessä myös naissotavangeista otetuissa kuvissa: niin epävirallisissa kuin virallisissakin kuvissa he katsovat ilme tiukkana kameraan,
ainakin ulkonaisesti pelkonsa ja epävarmuutensa kätkien.59 Naisvankien vaatetus oli usein miessotilaita paremmassa kunnossa, ja ulkoinen
olemuskin näytti miehiä paljon lannistumattomammalta.60 Onkin sikäli ymmärrettävää, että TK-kuvaajat eivät voineet päästää näitä kuvia
julkisuuteen, sillä kansan usko voittoon olisi saattanut alkaa horjua,
kun vihollisen taistelumoraali olisi myös sotavankeudessa osoittautunut näin kovaksi. Mahdollisesti tämä on syynä myös sille, että saksalaisten PK-kuvissa naissotilaat esitettiin pelokkaina tai itkevinä.
Kuollut ruumis – paljastettu naiseus
Rintamamiehet ottivat jonkin verran kuvia kaatuneista naissotilaista
siten, että näiltä riisuttiin pusero, ja siten voitiin todistaa Neuvostoliiton todella käyttävän naissotilaita etulinjassa. Kyse on osin myös sodan
julman arjen tapahtumien psykologisesta käsittelystä. Kuten muitakin
kaatuneita, naisia kuvattiin, jotta taistelijoilla olisi myöhemmin, mikäli
näyt alkaisivat tuntua uskomattomilta tai epätodellisilta, kouriintuntuvia todisteita asiasta.61 Tämä lienee ollut erityisen tärkeä kuvausmotiivi
nimenomaan naiskaatuneita kuvattaessa, koska kyseessä on ilmiö, joka
oli miehille erityisen vieras. Hyvä esimerkki tästä on nähtävissä kuvassa
seuraavalla sivulla.
Saksalaiset rintamasotilaat ottivat jonkin verran samantyyppisiä kuvia. Saksalainen sosiologi Klaus Theweleit esittää teoksessaan, että sotilaiden naiskaatuneita esittävissä kuvissa näkynyt viha olisi peräisin
Saksan sekasortoisesta tilasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen,
jolloin oikeistolaiset Freikorps-joukot joutuivat taistelemaan vasem-
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Suomalaisen sotilaan ottama kuva tuhotusta venäläispartiosta Maaselän
kannaksella kevättalvella 1943. Puuta vasten nojaa kuollut venäläinen naissotilas,
jolta on riisuttu pusero. Kuva: Olli Kleemolan kokoelmat.
This shot from the early spring of 1943 shows a decimated Russian patrol on the
Maaselkä Isthmus. A female Russian soldier stripped of her blouse is set leaning
against a tree. Photo: Olli Kleemola’s collection.

mistolaisissa ryhmittymissä ase kädessä sotivia naisia vastaan. Kaatuneiden naisten kuvaaminen nimenomaan naiseutta korostaen, esimerkiksi sukupuolielimet paljastamalla, ei siis ole pelkästään suomalainen
ilmiö. Theweleitin mukaan vasemmistolaiset naiset nähtiin toisaalta
eräänlaisina naisen roolista ulos pyrkivinä yksilöinä, miehuuden kastroijina, joille aseet olivat eräänlaisia fallossymboleja. Toisaalta naiset
taas nähtiin kommunistisina huorina, jotka röyhkeydellään häpäisivät
yhteiskunnan perusarvot, kuten kirkon.62
Yksityisten kuvien joukosta löytyy erittäin harvoin kuvia, jotka antaisivat aihetta epäillä, että rintamalla syyllistyttiin nekrofiliaan, toteaa
tutkija Arto Kotro. Suomen armeijassa pyrittiin sotienkin aikana ylläpitämään korkeaa sukupuolimoraalia, ja siksi on aiheellista uskoa, että
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kuvissa, joissa on paljastettu esimerkiksi naisten sukupuolielimiä, kyse
on enemmän poikamaisesta, joskin äärimmäisen groteskista pilasta sodan arjessa. Suomalaiset sotilaat olivat keskimäärin nuoria, perheettömiä miehiä, joiden naisen kaipuu saattoi olla ajoittain kova, ja siksi tällaisten kuvien ottaminen saattoi kiehtoa. Perheellisten, vanhempien
miesten joukossa tällaisten kuvien ottaminen lienee ollut harvinaisempaa.63
Myös TK-kuvaajat kuvasivat riisuttuja naisia miehistön tavoin, ja
kuvat ovat hyvin samankaltaisia, jopa niin identtisiä, että kysymys kuvan alkuperästä nousee taas esiin: oliko ottaja miehistöön kuuluva, ja
kuva joutunut arkistoon esimerkiksi kenttäpostikirjeestä poimittuna?
Kuten muutkin kaatuneita esittävät kuvat, naiskuvatkin otettiin todennäköisesti lähinnä dokumentointitarkoituksiin mahdollista myöhempää, sotahistoriallista käyttöä varten, ja sodan ajan nämä kuvat lienevät
olleet julkaisukiellossa. Saksalaisten PK-kuvien joukosta ei kaatuneita
naissotilaita esittäviä kuvia löytynyt.

Vihollisen monet kasvot

Kaiken kaikkiaan suomalaisten TK-kuvaajien dokumentoiva viholliskuva osoittautui yllättävän moniulotteiseksi ohittaen vertailussa jopa
saksalaisten PK-kuvien viholliskuvat, miehistön kuvista puhumattakaan. Tämä on osin ymmärrettävää, olihan viholliskuvaan vaikuttaminen yksi tärkeimmistä propagandakeinoista.
Yllättävänä tuloksena tutkimuksessa nousee esille nimenomaan saksalaisten PK-kuvien välittämän viholliskuvan kapeus. Rotupolitiikka
loistaa miltei täydellisellä poissaolollaan, samoin rajut ruumiskuvat.
Tämä saattaa johtua joko siitä, että saksalaisia PK-kuvaajia oli kielletty
ottamasta tällaisia kuvia, tai siitä, että kuvat on tuhottu sensuurissa tai
ne ovat tuhoutuneet liittoutuneiden pommituksissa Berliinin palaessa.
TK-kuvien moniulotteisuus ei vähennä miehistön kuvien arvoa lähdemateriaalina, sillä sensuroimattomuutensa kautta ne tarjoavat oman
lisänsä TK-kuvaajien siloitellumpaan viholliskuvaan.
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Wretched Russkies, Brutal Bolsheviks, or
Stubborn Opponents?
Finland is in possession of a unique and high-quality collection of photographs from the war years, even on a worldwide scale. The collection
of the Defense Forces Photographic Center consists of approximately
200,000 shots taken by the Defense Force’s photographers during the
Winter, Continuation, and Lapland Wars, all appropriately arranged
and captioned. These archives were declared secret in 1981. After their
declassification, the Photographic Center released a few dozen »forbidden» photos in 2006. These pictures taken by Finnish war photographers depicted the havoc created by Russian infiltrators in Finnish villages along the Russian border during the Continuation War. The photos sparked a major debate and in an instant brought wartime photographs to the fore, to an extent unheard-of during the preceding
decades.
Another, albeit more diverse, source of war photographs had been
largely ignored prior to the release of the forbidden photos. This source
consisted of unofficial shots taken by soldiers on the front.
My article compares the image of the enemy in the Winter War and
Continuation War as conveyed by official and unofficial Finnish war
photographs. In my attempt to explain the differences and similarities
between the two categories, I used the directives of the General Headquarters to propaganda companies, which have not been referred to in
previous studies of this type. The third element in the comparison is
photos shot by German PK (Propagandakompanie) combat photographers, accessible via the Bundesarchiv website.
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My article does not seek to display the photo categories as opposed
to each other; instead, I used »typical» shots to take a general look at
the categories and to analyze and explain any differences and similarities between them. I did not specifically aim at identifying contradictions, which would have been an artificial approach to the topic, but also regarded any similarities found as valid results.
Both categories contain a large number of shots of enemy soldiers.
Similarities exist in terms of racial attitudes: in photo captions, an enemy’s race only serves an explanatory function with no values attached
to it. This shows that the Finns never adopted the notions that prevailed in Hitler’s Germany.
Official Finnish photographs – more so than shots taken by individual soldiers – put an emphasis on the human treatment of captured
enemy soldiers. The picture of the enemy as presented by war photographers is therefore more multi-faceted than a first glance would lead
to believe. Their pictures do not simply show animal-like, scared, and
apathetic »Russkies»; instead, prisoners were shown as ordinary human beings, and not only for propaganda reasons. This led to the realization that unofficial photos shot by individual soldiers are not much
more varied than official photos when it comes to the depiction of the
enemy. This discovery contradicted my expectations. The reason was
that the Defense Forces’ photographers were in a much better position
to observe the life of prisoners in rear areas. Photos taken by German
PK photographers of prisoners of war, on the other hand, showed all
the characteristics of pure propaganda pictures and their view on the
topic was therefore rather narrow.
Even the most gruesome aspects of war show in official war photographs, to a much larger extent than I expected, and in a manner significantly more diverse than in German PK shots. This leads one to ask
whether so many pictures of fallen enemy soldiers were taken for documentary purposes and for use by later researchers of war history. It may
very well be that some incompletely annotated pictures of enemies
killed in action that have been presumed to come from war photographers, were in fact shot by soldiers in the front line. The latter category
did not include a single photo of a dead Finnish soldier, even though a
large number of gory shots were discovered that showed killed enemies
in a multitude of undignified settings. The reason behind this may be
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not only the fact that photos were traded between soldiers, but also the
use of photography as a means of defense when faced with surreally
cruel, well-nigh inconceivable events.
Quite many official and unofficial photos depicted either dead or
captured Russian female soldiers. Even though little difference can be
identified between the two categories in this respect, the motives behind shooting pictures were in all probability very different indeed.
The clearly apparent similarity between official and unofficial photos
could make one believe that some shots taken by individual soldiers
may have ended up in the possession of war photographers. Compared
to the Finns, German PK photographers were not that keen on capturing female soldiers on film, which is apparent from the fact that the
Bundesarchiv’s website contains less than five shots in this sub-category.
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NOORA WILMS-NARVOLA
(s. 1984), Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2010 valmistunut filosofian maisteri,
jonka pro gradu -tutkielma »Ryssän heilat ja pikku-iivanat», Sanomalehti- ja
muistitietotutkimus suhtautumisesta neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa
seurustelleisiin naisiin ja heidän lapsiinsa sai ensimmäisen palkinnon Suomen
Sotahistoriallisen Seuran gradukilpailussa.

Vieraat miehet talossa – naisten ja
sotavankien suhteet jatkosodan aikana
Suomalaisten naisten ja neuvostoliittolaisten sotavankien jatkosodan
aikaisista seurustelusuhteista on vaiettu pitkään. Vuosien ajan suhteista
ei puhuttu julkisuudessa lainkaan, eikä aihetta nostettu esiin tutkimuksen piirissä. Sodan aikana tämä oli ymmärrettävää, sillä seurustelu oli
lailla kiellettyä, eivätkä ihmiset sitä hyväksyneet. Naisilla ei ollut muuta
vaihtoehtoa kuin salata kielletyt suhteensa. Kuitenkin huhut liikkuivat
ja puhuminen naisten selän takana oli tyypillistä. Nyt sodasta on kulunut vuosikymmeniä eikä syytä vaikenemiselle enää ole. Päinvastoin –
on tullut korkea aika nostaa pitkään vaiettu aihe esiin. Ovathan suomalaisten naisten ja neuvostoliittolaisten sotavankien suhteet tärkeä osa
suomalaista historiankirjoitusta, eikä sitä tulisi sivuuttaa.
Tässä artikkelissa pyrin selventämään erityisesti sitä, miten suomalaiset ihmiset suhtautuivat sotavankien kanssa seurustelleisiin naisiin
jatkosodan aikana, mutta myös sitä, millaista sota-aikana eläneet ihmiset muistavat suhtautumisen olleen myöhäisemmästä näkökulmasta
käsin – toisaalta miten he itse suhtautuivat asiaan muisteluhetkellä.
Pohdin myös syitä siihen, miksi suhtautuminen oli sellaista kuin oli ja
miten käsitteet seksuaalisuus, sukupuoli ja kansakunta nivoutuvat aiheeseen. Toistiko yhteisö niin sanottua kansallista tapaa eli neuvostosotavankien kanssa seurustelleiden naisten tuomitsemista?
Tämän lisäksi pyrin vertaamaan Suomen tilannetta muuhun Eurooppaan – löytyykö suomalaisten suhtautumisesta yhtäläisyyksiä esimerkiksi siihen, miten ympäri Eurooppaa on suhtauduttu saksalaisten
miehittäjien kanssa seurustelleisiin naisiin? Samalla pohdin myös sitä,
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miten suomalaisten yleinen suhtautuminen Neuvostoliittoon ja Venäjään sekä maiden välinen poliittinen kehitys ovat vaikuttaneet tilanteeseen.
Artikkelini aihepiiri linkittyy laajaan tutkimusperinteen kenttään. Se
on osa niin muistitietotutkimusta kuin sota-ajan tutkimustakin, mutta
myös osa mentaliteettien ja toiseuden tuottamisen kenttää. Aihe kuuluu myös niin sanotun uuden sotahistorian piiriin, jolle on tyypillistä
tutkia sotaa uudenlaisesta näkökulmasta käsin, inhimillisenä kokemuksena. Siihen voivat kuulua esimerkiksi sodan arki ja kokemukset sekä
naiset ja lapset – näkökulmat, jotka perinteisessä historiantutkimuksessa on jätetty huomiotta.
Tarkastellessani ihmisten suhtautumista suomalaisten naisten ja
neuvostoliittolaisten sotavankien suhteisiin jatkosodan aikana käytän
lähteenäni kahta Lapin alueella ilmestynyttä sanomalehteä, jotka ovat
Rovaniemi ja Pohjolan Sanomat (heinäkuu–marraskuu 1941). Näissä
kummassakin on julkaistu närkästynyttä ja huolestunutta keskustelua
suomalaisnaisten ja saksalaisten aseveljien suhteista, mutta tämän ohella jonkin verran myös suhteista neuvostovankeihin. Näiden kirjoitusten avulla pyrin kartoittamaan, miten suhteista sotavankeihin lehdissä
puhuttiin ja mitkä olivat yleisiä suhteisiin liittyneitä huolenaiheita sekä
analysoin miksi. Vaikka molemmat lehdet ovat ilmestyneet PohjoisSuomessa, oletukseni on, että niissä käyty keskustelu kuvaa hyvin koko
Suomen näkemyksiä aiheesta. Aloitan tarkasteluni heinäkuusta vuonna
1941, sillä tuolloin keskustelu käytännössä alkoi, ja lopetan sen marraskuun loppuun. Noihin aikoihin sensuuri kielsi asiaan liittyvän kirjoittelun, eikä sitä ilmeisesti enää sen jälkeen esiintynyt.
Toisena lähteenäni käytän Museoviraston keruuarkistosta löytyvää
kyselyä numero 34, jonka otsikko on Naisten elämä ja työpanos sotien
1939–1944 aikana. Tämä Maija-Liisa Heikinmäen ja Naisten sodanaikaisen työtutkimusprojektin vuonna 1988 yhdessä laatima muistitietoaineisto sisältää yhteensä 112 kysymystä erilaisilta aihealueilta liittyen
naisten jokapäiväiseen elämään sodan aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä
2 612 ihmistä. Rajasin tarkastelun kahteen vastaajille esitettyyn kysymykseen, jotka katsoin olennaisimmiksi aiheeni kannalta. Ensimmäinen on kysymys numero neljä, joka kuuluu seuraavasti: »Oliko tilallanne työssä sotavankeja? Millä tavoin heitä saatiin? Kuka heidät neuvoi
talon töihin? Miten heidän työtään valvottiin?». Toinen tarkastelemani
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kysymys on kysymys numero 78, joka puolestaan kuuluu näin: »Jos
paikkakunnallanne oli saksalaisia sotilaita tai venäläisiä sotavankeja,
miten heihin suhtauduttiin? Miten suhtauduttiin naisiin, jotka seurustelivat heidän kanssaan?».
Koska muistitietoaineisto on artikkelissani erittäin keskeisessä asemassa, katson aiheelliseksi avata hieman sitä, millainen tiedonlähde
muistitieto tutkimusta tehtäessä on. Käsitettä muistitieto voidaan käyttää yleisterminä kaikenlaiselle muistelutapahtuman yhteydessä tuotetulle tiedolle. Muistitiedon avulla voidaan tutkia muistetun tai kerrotun takaista menneisyyttä sinänsä, mutta myös sitä, miten asioita palautetaan mieleen ja minkälaisia tulkintoja niistä esitetään. Muistellessaan muistelijat välittävät tietoa menneisyydestä, mutta toisaalta pyrkivät myös vaikuttamaan nykyisyydessä. Sen lisäksi, että muistelija kuvaa ja jäsentää muistelutilanteessa minuuttaan ja menneisyyteen, hän
myös samanaikaisesti rakentaa niitä edelleen. Muistellessa kuva menneisyydestä rakentuu nykyisyydestä käsin. Näin ollen muistitiedon tulkinta onkin eräänlaista liikettä menneisyyden ja nykyisyyden välillä.
Muistelijat eivät siis toimi tyhjiössä – muistelu on sidoksissa sen vuorovaikutuksellisiin, kollektiivisiin ja yhteiskunnallisiin funktioihin. Muistelu on sidoksissa muistelijan subjektiivisiin mieltymyksiin ja tarpeisiin sekä senhetkisen muistelutilanteen oloihin, mutta myös ylipäätään
vallitsevaan kontekstuaaliseen todellisuuteen. Haastattelutilanteessa
muistelijan lisäksi myös haastattelija tuottaa osaltaan tietoa ja merkityksiä.1
Muistitietohistorian yhteydessä puhutaan sosiaalisesta tai kollektiivisesta muistista. Näillä käsitteillä tarkoitetaan jonkin tietyn yhteisön,
yhteiskunnallisen ryhmän tai kansakunnan ylläpitämiä historiantulkintoja sekä niitä yhteisöllisiä ja jopa rituaalisia tapoja, joilla näitä tulkintoja ylläpidetään. Yksilöllinen ja kollektiivinen ovat toisistaan riippuvaisia eikä niitä voida kaivertaa muistiin erillisinä ominaisuuksina.
Yhteisö antaa muistelemiselle yleisiä ohjenuoria. Se sekä säätelee muistelu- ja muistamistapoja että määrittää, mitkä asiat ovat muistamisen arvoisia – muisteleva yksilö on siis riippuvainen yhteisöstä. Muistelu voi ulottua kauas menneisyyteen ja sisältää sekä yksilöllistä että jaettua tietoa kokemuksista. Yksilö saattaakin muistaa myös sellaista, mikä ei ole alun perin liittynyt hänen omaan henkilökohtaiseen kokemuspiiriinsä; julkinen muisteluperinne voi elää omiin muistoihimme
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Sotavangit olivat tärkeä apu työvoimapulan vaivaamassa maataloudessa. Kuvaaja
U. Räsänen. Kuva: Puolustusvoimat.
Prisoners of war provided an important boost to farming which suffered from lack
the of a workforce. Photographer U. Räsänen. Photo: Finnish Defense Forces.
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sekoittuneena. Muistoille on tyypillistä kiteytyminen ja yksinkertaistuminen, mutta toisaalta muisti toimii myös valikoiden, jolloin se
saattaa jättää jotain muistin ulkopuolelle. Vastaavasti muistelija voi
muistaa menneestä myös sellaisia asioita, joita ei oikeasti koskaan tapahtunut.2
Tutkijan onkin pidettävä mielessään se seikka, että muistamisen tutkimisessa olennaisinta ei ole se, miten täsmällisesti jokin mennyt todellisuus palautuu muistelijalle mieleen tai mitä todellisuudessa todella tapahtui. Tärkeintä on se, mitä ihminen nimenomaan itse kokee menneisyydessä tapahtuneen ja mitkä ovat hänen omat kokemuksensa tästä.
Näin on mahdollista pohtia edelleen sitä, miksi tietyt historialliset tekijät rakentuvat muistiin tietyllä tavalla tiettyyn aikaan.3

Sotavangit Suomessa jatkosodan aikana

Jatkosodan aikana kärsittiin Suomessa metsäteollisuuden ja maatalouden alalla työvoiman puutteesta, sillä suurin osa työikäisestä miesväestöstä oli rintamalla. Tilanteen korjaamiseksi alettiin korvaavana työvoimana käyttää noin 40 000:ta sotavankia, jotka Suomi oli vanginnut puna-armeijan joukoista. Vankeja hyödynsivät niin sotilasviranomaiset,
siviiliviranomaiset kuin yksityiset työnantajatkin. Tämän seurauksena
vankeja sijoitettiin asumaan ja työskentelemään kansan pariin. Tyypillisimmäksi sotavangin sijoituspaikaksi muodostui alle 15 hehtaarin
pienviljelystila, jossa isäntäväkenä oli yleensä vanha isäntä tai emäntä,
koska työikäinen miesväki oli rintamalla.4
Virallisten ohjeiden mukaan työnantaja ja hänen kotiväkensä eivät
saaneet antautua minkäänlaiseen seurusteluun tai asiattomaan keskusteluun sotavankien kanssa. Esimerkiksi tasavallan presidentin Risto Rytin 29.1.1943 antama asetus kielsi jyrkästi kaikenlaisen ylimääräisen
seurustelun sotavankien kanssa:
»Älköön kukaan ilman asianomaisen sotilasviranomaisen lupaa puhutelko tai muuten seurustelko hänen kanssaan, älköönkä antako mitään vangeille. Joka rikkoo I momentissa olevan kiellon, tuomittakoon,
jollei ankarampaa rangaistusta ole muualla säädetty, sakkoon tai vankeuteen.»5
Esimerkiksi naista vastaan voitiin nostaa syyte luvattomasta seurus-
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telusta sotavangin kanssa, jos hänet todettiin syylliseksi sotavangin
kanssa seurusteluun. Sotavankeja tuli vartioida ja heidät oli määrä pitää erillään muusta työvoimasta, vapaa-aikana heidän tuli olla eristetyllä alueella. Yön ajaksi vangit oli sijoitettava lukittuun ikkunattomaan
huoneeseen ja kesällä vaihtoehtoisesti salvattuun aittaan.6
Sotavankien sijoitukset kestivät tyypillisesti melko pitkiä aikoja, eivätkä esimerkiksi muutamia vuosia kestäneet sijoitukset olleet poikkeuksellisia. Tästä johtui, että vankien suhteet talon isäntäväkeen saattoivat muodostua lämpimiksi, eikä sotavankisopimuksen sijoitusmääräyksiä noudatettu tiukasti, jos ollenkaan. Sotavankien valvonta jäi käytännössä isäntäväen tehtäväksi, sillä sotavankeinhallinnon organisaatiolla ei ollut mahdollisuuksia laajoihin ja säännönmukaisiin tarkastuksiin. Vangit kävivät yksin asioilla, kyläilemässä ja jopa iltamissa. Taloissa
heidät miellettiin jopa perheenjäseniksi ja heidän kanssaan ystävystyttiin. Pikkuhiljaa sotavankien ja suomalaisnaisten välille alkoi myös
muodostua seurustelusuhteita ja lapsiakin syntyi.7

Keskustelu sanomalehdissä

Vaikka sotavankeihin suhtauduttiin useissa taloissa positiivisesti, ei
suomalaisten naisten seurustelua sotavankien kanssa hyväksytty. Huoli
suomalaisten naisten kiinnostuksesta saksalaisiin sotilaisiin ja neuvostoliittolaisiin sotavankeihin käynnisti aiheesta keskustelun useissa sanomalehdissä. Kirjoittelun aloitti heinäkuussa 1941 nimimerkki Valentin, jonka pakinan sanomalehdille toimitti Valtion tiedotuslaitos. Kyseinen propaganda-artikkeli julkaistiin 42 lehdessä, mm. Lapin läänin
kolmessa suurimmassa sanomalehdessä (Rovaniemi, Lapin Kansa ja
Pohjolan Sanomat). Kirjoituksella haluttiin estää naisten löyhän moraalin syntymistä, joka saattaisi uhata myös kestävyyttä rintamalla. Näin
valtio alkoi valvoa ja kahlehtia naisten seksuaalisuutta.8
Kirjoituksessaan Valentin kantoi huolta naisten liian helposta viehättymisestä vieraisiin miehiin, erityisesti saksalaisiin sotilaisiin, joiden
kimpussa naisten katsottiin suorastaan roikkuneen. Valentin pelkäsi
myös, että liian helppo antautuminen miehen syliin saisi tämän halveksimaan kyseistä naista, mutta samalla myös koko maata, josta nainen
oli kotoisin: »Jokainen mies halveksii naista, jonka hän liian helpolla
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valloittaa, se on totuus. Voisiko lisäksi olla mahdollista, että hän halveksii sitä maatakin, joka nämä naiset on kasvattanut.»9 Samanlaisia huolenaiheita esiintyi myös eräässä toisessa kirjoituksessa: »Ei sovi, että samaan aikaan kun miehemme rintamalla taistelevat elämänsä hinnalla
kaikkien pyhien arvojemme puolesta, kotirintamalla elämä suistuu sellaiseksi, että se herättää arvostelua jo muidenkin taholla eikä vain
omassa keskuudessamme.»10 Katsottiin siis, että jo se oli liikaa, että
suomalaisten naisten käytös herätti arvostelua oman maan rajojen sisällä, saati muissa maissa. Valentinin kirjoituksessa kritisoitiin myös sitä, että tietyt naiset häpäisivät omansa ja samalla myös koko Suomen
maineen samaan aikaan, kun suurin osa väestöstä yritti parhaansa mukaan antaa maasta mahdollisimman hyvän kuvan vieraille. Suomen
mainetta tuli pitää korkealla:
»Samaan aikaan kun valtaosa Suomen naisista ja miehistä koettaa
tehdä kaikkensa, jotta täällä olevat vieraat sotilaat ja liittolaisemme saisivat meistä niin edullisen kuvan kuin suinkin, samaan aikaan tahrivat
nämä ’ystävälliset’ naiset maamme mainetta ja ennen kaikkea suomalaisen naisen mainetta.»11
Valentinin kirjoituksen ilmestyminen Lapin lehdissä onkin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon alueella olleiden saksalaisten sotilaiden
määrän ja heidän seurustelunsa suomalaisten naisten kanssa. Toisaalta
artikkeli ilmestyi myös sellaisilla paikkakunnilla, joissa saksalaisia ei
juuri ollut ja joissa naisten käytös ei muutenkaan ollut erityisen silmiinpistävää. Ehkäpä näillä alueilla oltiinkin huolissaan erityisesti
naisten suhtautumisesta sotavankeihin.
Elo–syyskuun vaihteessa sekä Rovaniemi että Pohjolan Sanomat julkaisivat kirjoitukset, joissa kerrottiin tohtori Rakel Jalaksen mielipiteitä
naisten kevytkenkäisestä seurustelusta. Jalas oli pitänyt Rovaniemellä
naisille tiedotustilaisuuden, jossa hän varoitteli kevytkenkäisyyden vaaroista ja korosti naisten oikeanlaisen käytöksen merkitystä. Tilaisuuden
sanomasta kertoneissa kirjoituksissa naisten koulutus nähtiin erityisen
merkittävänä, jotta naiset ymmärtäisivät, että yksilön tuli asettaa omat
tarpeensa taka-alalle ja ajatella ensisijaisesti yhteiskuntaa ja sen menestystä.
Kirjoituksessaan Jalas toi esiin oikeanlaisen käytöksen ja yksinkertaisen pukeutumistavan merkityksen. Sen ohella, että näitä noudattamalla
nainen teki itsensä kunnialliseksi, katsottiin oikeanlaisen toiminnan jo-
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pa lisäävän myös koko kansan kunniaa. Naisten tuli pitää kiinni tapojen puhtaudesta ja uskollisuudesta ja osoittaa kunnioitusta sekä itseään
että kotiaan kohtaan. Näin suomalaisen naisen katsottiin toimineen
kautta aikojen – ne olivat hänen perusominaisuuksiaan. Kurittomuutta
omassa elämässä, höltyneitä elintapoja ja edesvastuuttomuutta taas pidettiin kotirintamaa vahingoittavina tekijöinä.12
Naisten tehtävää äitinä ja tulevan kansakunnan rakentajana korostettiin myös. Heidän ensisijainen tehtävänsä oli kasvattaa lapsia – kasvattaa heistä yhtä jaloja ja vahvoja kansalaisia kuin parhaillaan sodassa
sotineet miehet olivat:
»Ja juuri te olette vastuussa siitä, että tulevat sukupolvet ovat samaa
lujaa, ruumiillisesti, henkisesti ja siveellisesti tervettä ainesta, kuin nyt
ovat miehenne, isänne, veljenne tai sulhasenne, jotka suurta ääntä pitämättä tekevät sankaritekoja tai kuolevat sankarillisesti kaukana kotoa
meidän kaikkien hyväksi.»13
Pohjolan Sanomien ja Rovaniemen kirjoituksissa painotettiinkin vahvasti suomalaisten miesten lujuutta ja heidän sankaruuttaan. Miesten
uhrauksia ja suurtekoja korostamalla yritettiin herättää naisissa tunne,
että myös heidän on vastaavasti pyrittävä samanlaiseen toimintaan ja
käytökseen omassa elämässään. Kirjoitusten mukaan rintamalla maataan puolustavat miehet olivat jo todistaneet olevansa todella suomalaisia. Tästä syystä katsottiin, että heillä oli oikeus odottaa samaa myös
naisilta. Naisten tuli osoittaa suomalaisuutensa ja näyttää, että heidän
ajatuksissaan oli vain suomalainen mies, ei missään tapauksessa vieras:
»Myöskin tämän ajan Suomen naiset ovat vastuussa siitä, että tulevat
sukupolvet ovat samaa lujaa ainesta joka suhteessa kuin ovat rintamalla
taistelevat miehemme. Jokainen todella suomalainen nainen ajattelee
vain heitä, – ei vieraita.»14
Suomalaiset miehet tarvitsivat kannustimen siihen, että he jaksoivat
taistella henkensä uhalla sodassa, ja yksi noista syistä oli se, että he puolustivat sodassa naisia, jotka odottivat heitä kotiin. Kirjoitusten taustalla vallitsikin luultavasti pelko siitä, että suomalaisen miehen into puolustaa maataan vihollista vastaan murenisi, jos huhut naisten lämpimistä väleistä vihollisen kanssa leviäisivät rintamalle. Miehet taistelivat
isänmaan, naisten ja lasten puolesta. Heille antoi voimaa tieto siitä, että
heidän paluutaan jaksettiin odottaa kotona:
»Nämä miehet odottavat ja heillä on oikeus odottaa, että suomalai-

V I E R A AT M I E H E T TA L O S S A – N A I S T E N J A S O TAVA N K I E N S U H T E E T J AT K O S O D A N …

81

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

11:43

nen nainen, tyttö, on heidän vertaisensa, heidän kunnioituksensa ja
rakkautensa arvoinen. […] Heitä kannustaa kestämään tietoisuus siitä,
että kotirintamalla sykkii joku sydän lämpimästi heille, ei vieraille. […]
Näitä miehiä, meidän poikiamme, ei vieras korvaa.»15
Miesten rinnalla myös naisten tehtäväksi katsottiin isänmaan puolustaminen. Tätä heidän ei tietenkään odotettu tekevän rintamalla taistellen, vaan monin eri tavoin kotirintamaa puolustaen. Naisten tuli pitää huoli henkisen rintaman kestävyydestä. Pohjolan Sanomat kirjoittikin suomalaisen naisen »asevelvollisuuteen» kuuluvan puolustautuminen kaikilta hänen rintamaansa uhkaavilta vihollisilta – ja kukapa olisi
ollut pahempi vihollinen torjuttavaksi kuin sotavanki. Suomen tulevien äitien selkärankaa uhkaavia vaaroja tuli torjua ja naisten tekemää
syntiä pidettiin koko kansakunnan häpeänä. Näin kansan kunnia oli
yhtä lailla niin miesten kuin naistenkin varassa:
»On käynyt selväksi näissä suurissa ’talkoissa’, että maan puolustaminen ei ole yksinomaan miesten velvollisuus. Se kuuluu yhtä hyvin
naiselle. Vaikka naiset eivät suorastaan ase kädessä lähde vihollista vastaan, voivat he suorittaa asevelvollisuuttaan monilla muilla tavoilla.
[…] Heidän on myös – ja suurimmaksi osaksi nyt juuri – pidettävä
huolta henkisen rintaman kestävyydestä. […] Suomen naisen asevelvollisuuteen kuuluu sillä paikkakunnalla, jossa kunkin vaikutus tulee
näkyviin, puolustautua kaikkia hänen rintamaansa uhkaavia vihollisia
vastaan, koettaa torjua nuorten naisten, Suomen tulevien äitien moraalista selkärankaa uhkaavat vaarat.»16
Ulkomaalaisen kanssa seurustelevilta kiellettiin oikeus kutsua itseään suomalaiseksi. He olivat pettäneet maansa, eivätkä ansainneet oikeutta kutsua itseään sen jäseniksi. »Joka pyhimpiä tunteitaan tuhlaten
jakaa, hänet leimataan arvottomaksi ja tähän luokkaan ei kukaan todella suomalainen nainen halua eikä voi kuulua.»17
Aluksi keskustelu lehdissä oli kuitenkin yleisesti ottaen melko rauhallista, ja erityisen kriittisiä kirjoituksia julkaistiin vain harvakseltaan. Kirjoitukset olivat lähinnä naisille suunnattuja ohjeita, joissa korostettiin
naisten oikeaa käytöstä ja naiselle kuuluvia tehtäviä. Samalla tuotiin
esille huoli vaaroista, jotka olivat uhkana sekaantumisesta vieraaseen
mieheen. Kirjoituksien tarkoituksena oli varmasti estää naisten ajautumista vieraiden syliin ennen kuin asia riistäytyisi käsistä. Sotavangithan
olivat juuri tulleet taloihin, joten heidän kanssaan seurustelu ei varmas-
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ti ollut vielä päässyt kunnolla alkuun. Saksalaisten kanssa tilanne
oli toki saattanut jo edetä pidemmälle.
Suomalaisten naisten ja neuvostoliittolaisten sotavankien suhteita tutkittaessa on tärkeä havaita
se seikka, että ne merkitsivät symbolisella tasolla muille ihmisille
paljon muutakin kuin pelkkää
kahden ihmisen välistä seurustelusuhdetta. Voidaankin puhua
eräänlaisesta kansallisesta ajattelumallista, joka korostui erityisesti sota-aikana.
Kansallisen ajattelumallin mukaan miehen kuului olla kunnialauttoivat emäntiä monenlinen, rohkea ja aktiivinen – mie- Sotavangit
laisissa tehtävissä miesväen ollessa
hen tehtävä oli olla toimija ja päät- rintamalla. Kuvaaja R. Ruponen. Kuva:
täjä. Miehen toiminta-alueeksi Puolustusvoimat.
muodostui julkinen alue, jossa Prisoners of war helped women of the
in many and varied chores while
maskuliinisuus mitattiin miehen house
men were on the front. Photographer
kyvyllä puolustaa feminiiniä, joka R. Ruponen. Photo: Finnish Defense
saattoi käytännössä tarkoittaa nai- Forces.
sia ja lapsia tai koko kansakuntaa.
Naiset taas toimivat moraalin, perinteen, perinteisen järjestyksen ja kunnian vartijoina yksityisellä alueella eli perheissä ja kodeissa. Keskeisiä
olivat mielikuvat naiseudesta siveänä, vaatimattomana äitiytenä ja tradition säilyttäjänä.18
Perheen keskeiseksi tehtäväksi määriteltiin lasten kasvattaminen siveellisiksi kansalaisiksi – ainoastaan näin voitiin taata myös yhteiskunta- ja valtioelämän menestys. Nainen sidottiin kiinni kotiin ja perheeseen äitinä, vaimona ja perheenemäntänä. Niin Suomessa kuin muuallakin sodan syttyminen muutti perheiden käytäntöjä huomattavasti,
kun aviomiehet, isät ja veljet lähtivät rintamalle. Vertaus kansallisvaltiosta puolustettavana kotina nousi entistä enemmän esille, ja naisen
tehtävät kansakunnan uusintajina, ydinperheen vaalijoina ja perheen
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koossa pitävinä voimina korostuivat entistä enemmän. Naisten harteille annettiin vastuu sekä kotirintaman aineellisesta hyvinvoinnista että
kansakunnan henkisestä ja moraalisesta ryhdistä. Naisten tehtäväksi
muodostui näin kotirintaman puolustaminen. Jos kodit ja perheet kestivät ja jaksoivat, taisteleva isänmaakin jaksoi.19
Kansallisessa ajattelumallissa nainen symboloi koko kansakuntaa.
Sen lisäksi, että naisruumis oli symboli ja metafora, se oli myös kansakunnan biologisena uusintajana ja jatkajana sen etnisen puhtauden ylläpitäjä, rajojen vartija. Naisruumis oli ikään kuin rajana Meidän ja
Heidän välillä. Naisten kontakteja Toista edustavien miesten kanssa pyrittiinkin rajoittamaan etnisen puhtauden takaamiseksi – naisruumis
oli eräänlaista kansallista aluetta, jota oli suojeltava ja kontrolloitava.
Jos yksi nainen »päästi vihollisen sisään kansakuntaan», joutui käytännössä koko kansakunta alttiiksi tälle vieraalle. Kun oma nainen oli päätynyt vihollisen syliin, katsottiin koko isänmaan joutuneen eräällä tapaa tämän vihollisen haltuun.20
Näistä syistä vieraan sotaväen seurustelu oman maan naisten kanssa
onkin ilmiö, joka on ajoittain herättänyt ankaraa paheksuntaa Suomen
lisäksi myös lukuisissa muissakin maissa. Toisen maailmansodan aikaan 1940-luvulla tämäntyyppisiä suhteita esiintyi esimerkiksi saksalaisten sotilaiden miehittämillä alueilla, kuten Tanskassa, Norjassa,
Ranskassa ja Belgiassa, joissa sotilaat solmivat lukuisia suhteita paikallisten naisten kanssa. Näitä suhteita ei hyväksytty, ja vierasmaalaisen
kanssa seurustelleet naiset joutuivat yhteisönsä silmätikuiksi ja maansa
häpeän kantajiksi. Heidät katsottiin tyhmiksi ja likaisiksi, lähes prostituoiduiksi, jotka olivat yhteiskunnan pohjasakkaa.21
Loka- ja marraskuun aikana kirjoittelu siirtyi lehtien pääkirjoituksista ja pakinoista yleisönosastoihin, ja huolestuneita kirjoittajia oli koko ajan enemmän. Kirjoituksia alkoi olla lehdissä lähes päivittäin, ja
asioista alettiin puhua suoremmin. Vankeja alettiin nimitellä iivanoiksi,
vanjoiksi, kotiryssiksi ja venäläisiksi musikoiksi. Naisia vastaavasti ryssän hempukoiksi ja ryssän ystäviksi.22
Naisten suhteet saksalaisiin sotilaisiin olivat olleet jo aiemmin selkeästi esillä sanomalehdissä. Nyt kirjoituksissa alkoivat nousta esiin erityisesti suhteet sotavankeihin:
»Vieläpä on kerrottu, että naisemme ovat osoittaneet aivan silmiinpistävää huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä maataloustöissä oleville ve-
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näläisille sotavangeillekin. Tämä on jo jotain sellaista, jota yksikään
kunnon kansalainen ei voi vaieten sivuuttaa. Niinpä sanomalehdissäkin
on kiinnitetty siihen huomiota.»23
Useissa kirjoituksissa ärsytystä herätti liian hyvä kohtelu, jota naiset
osoittivat vangeille. Kirjoittajat katsoivat, että vankeja helliteltiin ja että
heille annettiin liikaa vapauksia, mikä oli väärin suomalaisia sotilaita
kohtaan.24 Närää herätti myös se, että vankien nähtiin nauttineen hyvistä oloista, samalla kun miehet kärsivät puutteesta rintamalla. Vankien katsottiin saavan parempaa ruokaa kuin mitä rintamalla taistelevat suomalaiset sotilaat saivat.25 Samalla kirjoituksissa tuotiin esiin intiimit suhteet suomalaisten naisten ja sotavankien välillä – ne olivat ongelma ja uhka: »Meillä on nyt tullut paljon ’vieraita miehiä taloon’, ja
nämä vieraat miehet ovat meille vaarana, tämän ajankohdan suurena
siveellisenä vaarana.»26
Käsite siveellisyys oli sota-ajalle hyvin tyypillinen. Sillä oli vahva seksuaalinen merkityssisältö, johon se ei kuitenkaan pelkästään rajoittunut: siveellisyys kattoi koko elämänpiirin. Siveellisyydessä oli kyse oikeanlaisesta, hyveellisestä ja kunniallisesta käyttäytymisestä. Eri asiayhteyksien mukaan siveellisyys saattoi tarkoittaa mitä vain moraalisesti
oikeaa. Toisaalta sanaa siveellisyys voitiin käyttää, kun haluttiin välttyä
sanan seksuaalisuus käytöltä – seksuaalisuus puettiin siveellisyyden
kaapuun. Naisten siveellisyys yhdistyi koko kansakunnan moraaliseen
hyvinvointiin, sillä se nähtiin modernin ja sivistyneen kansakunnan
moraalisena tukipylväänä. Sen myötä naissukupuoli asetettiin eräänlaiseksi kansakunnan moraalinvartijaksi.27
Kirjoituksissa on huomattavissa se, että naisten kontaktit sotavankeihin nähtiin siveellisyyttä ajatellen vielä uhkaavampana tekijänä kuin
lämpimät suhteet saksalaisiin. Oli paha asia, kun nainen häpäisi itsensä vieraan miehen edessä, mutta vielä pahempi oli, jos tuo mies oli kaiken huipuksi oma vastustaja. Kansan oli yhdistyttävä ja näytettävä, että
Suomeen oli vaarallista hyökätä. Naisten tuli muistaa, että he ovat suomalaisia, ja heidän tuli käyttäytyä sen arvoisesti. Vaikka vankeja tuli
kohdella asiallisesti, ei saanut unohtaa, että he olivat vihollisia:
»Mutta vielä murheellisempaa on, jos saadaan aihetta sanoa, että
suomalainen nainen häpäisee itsensä niittenkin edessä, jotka ovat olleet
vastustajiamme. Saakoon sotavankimme havaita ja kokea, että täällä on
kansa, jota vastaan on vaarallista hyökätä, mutta joka osoittaa voitettua
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vihollista kohtaan kyllä kristillistä suopeutta, mutta myös lujaa siveellistä ryhtiä.»28
Mahdollisesti kirjoittaja pelkäsi, että Neuvostoliitossa ajateltaisiin,
että Suomeen ei ollut vaarallista hyökätä, kun naisetkin ottivat vieraat
miehet niin suopeasti vastaan. Kirjoituksissa oltiin siis edelleen huolissaan Suomen maineesta. Sotavankien kanssa seurustelleiden naisten
katsottiin aiheuttaneen maalleen kansallista häpeää: »Kunnia oli mennyt. Ei hänen – miehen. Hänessä oli ollut miestä kunnian mittaa, mutta
nainen, suomalainen nainen ei ollut sodan kiroja kestänyt. […] Häpeä!
Kansallinen häpeä.»29 Edelleen korostettiin suomalaisen miehen jaloa
toimintaa ja painotettiin, että vankien kanssa seurusteluun ei tulisi ryhtyä. Olihan tämä väärin myös urheasti sotivia miehiä kohtaan:
»Pitäkäämme ikuisesti kiinni kansallisesta ylpeydestämme, niin ettemme toki alentuisi seurusteluun ryssän vankien kanssa, vaikkakin
heidän joukossaan olisi oikeitakin ihmisiä, sillä sellainen on todella rikos kansaamme ja miehiämme kohtaan.»30
Kiihkeimmissä kirjoituksissa jopa muisteltiin autonomian aikaa, jolloin muistettiin esiintyneen samankaltaista suomalaisnaisten hullaantumista venäläisiin. Tuo tilanne oli kirjoittajan mukaan saatu korjatuksi vuoden 1918 sisällissodan aikana, kun kyseiset naiset oli lähetetty rajan toiselle puolelle: »Venäläisvallan aikana meidän maassamme tosin
myös oli joukko suomalaisia naisia, mutta vapaussodan puhjettua
usealla paikkakunnalla pantiin ’ryssän hempukat’ iivanoiden kanssa samoihin vaunuihin ja lähetettiin samassa joukossa rajan toiselle puolelle».31 Mahdollisesti saman käytännön ajateltiin olevan ratkaisu myös
senhetkiseen tilanteeseen. Kirjoituksissa esitettiin, että näiltä naisilta
tulisi myös kieltää oikeus suomalaisuuteen:
»Me Suomen naiset pahoittelemme ja häpeämme näiden lysähtäneiden puolesta ja toivomme, ettei heitä nimitettäisi Suomen naisiksi, sillä
meidän Suomen naisten armeija ei suuresti vähene, vaikka heidät siitä
erotettaisiinkin.»32
Päämajan sensuuritoimiston 20.11.1941 antamat ohjeet kielsivät
suomalaisten naisten ja vieraiden miesten suhteisiin liittyvän keskustelun sanomalehdissä. Ilman kieltoa kirjoituksia olisi varmasti julkaistu
paljon pidempään, olihan sota vasta aluillaan ja monet suomalaisnaisten ja neuvostosotavankien väliset suhteet vasta kehittymässä, jos ne
olivat ylipäätänsä edes ehtineet alkaa. Kiellon jälkeen keskustelu ei kui-
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tenkaan päättynyt, vaan se jatkui siviiliväestön keskuudessa ja rintamalla.33
Yksi syy miksi suomalaisten naisten ja neuvostoliittolaisten sotavankien välisiin suhteisiin suhtauduttiin lehtikirjoituksissa jyrkän kielteisesti, on Suomen ja Venäjän – myöhemmin Neuvostoliiton – välinen
pitkä yhteinen historia ja sen aikana rakentuneet negatiiviset venäläiskuvat. Niiden määräytymiseen ovat vaikuttaneet niin yhteiskunnalliset
ja kansalliset eroavaisuudet kuin historialliset tapahtumakulutkin. Suomalaisten ja venäläisten kohtaaminen on hyvin harvoin tapahtunut samalla tasolla; itäisen rajan takana on aina ollut venäläinen vihollinen.
Kansoja ovat erottaneet kielen ja yhteiskuntamuodon lisäksi vieläkin
suuremmassa määrin uskonto ja myöhemmin poliittinen ideologia.
Suomalaisia ja venäläisiä on siis erottanut toisistaan raja-aita, joka on
vaikuttanut monilla tasoilla.34
Suomen ja Venäjän välisen rajan molemmin puolin on kautta aikojen sitouduttu vahvasti omaan, tavalla tai toisella rakentuneeseen identiteettiin, jonka on katsottu olleen rajantakaiseen Toiseen nähden erilainen, parempi ja myös sen kanssa sovittamattomassa ristiriidassa.
Kansan oman identiteetin luominen on edellyttänyt kuvaa Toisesta, ja
tämä kuva on tyypillisesti ollut melko negatiivinen. Mikäli kansojen
välisiä suhteita leimaa poliittinen vihollisuus, projisoidaan omat paheet
ja synnit kerkeästi viholliseen ja siten ikään kuin pyritään pääsemään
niistä eroon. Toiseen kansallisuusryhmään kohdistuvia vihan tunteita
herätettäessä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia pelkoja ja ennakkoluuloja toista kansaa ja ryhmää kohtaan. Halu ottaa vastaan kielteistä
informaatiota voi näin olla jo valmiiksi suuri, ja tällaisessa tapauksessa
vihan kasvattaminen on helppoa ja viholliskuvan todistaminen vääräksi voi olla todella vaikeaa.35
Suoranainen rasistinen venäläisviha eli »ryssäviha» sai Suomessa nykyaikaisen muotonsa vuosina 1917–1918. Tuolloin syntyi todellisten
kokemusten, mutta suurimmaksi osaksi tietoisen lietsonnan tuloksena
rasistinen venäläisviha ja suoranainen rotuvihan kultti, joka hyväksyttiin yleisesti suomalaisessa julkisuudessa ja levisi yleiseksi mielipiteeksi.
Kommunismin pelko oli vahva. Samalla pystyttiin hyödyntämään jo
1900-luvun alun sortovuosien aikana vahvistuneita negatiivisia venäläiskuvia: Venäjä oli koettu imperialismin, uhkan ja sorron ruumiillistumana. Nyt kuitenkin koko venäläisyys muuttui vastenmielisyyden
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kohteeksi hallitusjärjestelmän ja yksittäisten virkamiesten sijaan.36
Erityisen rajusti suhtautuminen muuttui vuoden 1918 sodan myötä
varsinkin suojeluskuntalaisten keskuudessa. Valkoiset alkoivat syvästi
halveksia »ryssänmorsiamia» – punaisiin naisiin kohdistui erityistä vihaa. Yleinen mielipide oli muuttunut koko ajan yhä enemmän venäläisvastaiseksi, mikä lisäsi myös suomalaisten naisten ja etenkin venäläisten sotilaiden välisten suhteiden paheksumista voimakkaasti. Sodan
punainen osapuoli ja venäläisten sotilaiden kanssa seurustelleet suomalaiset naiset, joita ei vielä autonomian aika ollut paheksuttu, saivat epänormaalin Toisen ja sitä kautta vihollisen leiman. Näistä naisista sanottiin, että heiltä puuttui isänmaanrakkaus, siveydentunne ja käsitys sopivuudesta. Heidät samastettiin venäläisiin ja suljettiin oman ryhmän
ulkopuolelle ja heidän katsottiin liittyneen pahuuden voimiin.37
Talvi- ja jatkosodan aikana kuva Neuvostoliitosta ja venäläisyydestä
muodostui laadultaan sellaiseksi, että se täydensi ihanteellisesti ennen
sotia venäläisistä luotua viholliskuvaa. Talvisotaa seuranneeseen katkeruuteen yhdistyi välirauhan aikana pelko aggressiivisesti ja ylimielisesti
käyttäytyvää naapuria kohtaan. Pelko siitä, että bolševistinen hirmuvalta tuhoaisi kodin, uskonnon ja isänmaan, oli varsin yleinen. Näin psykologinen pohja sodalle oli luotu. Ajankohtaiset tapahtumat lisäsivät
ryssävihaa, ja termi alkoi olla sopiva kuvaamaan koko kansan enemmistön tunteita. Sotapropaganda piti yllä dehumanisoidun vihollisen
kuvaa, sillä pahan vihollisen surmaaminen oli taistelussa helpompaa
kuin vihollisen, joka olisi ollut aivan tavallinen ihminen. Sotien viholliskuva oli likimain ideaalinen esimerkki tapauksesta, jossa kansalle annettiin »lupa vihata».38 Ilmeisesti lupa antoi oikeutuksen myös vihata
neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa seurustelleita naisia – tästä esimerkkinä närkästyneet sanomalehtikirjoitukset.

Sodan jälkeen – muistot yhteisön paheksuvasta suhtautumisesta

Myös 1980-luvun lopussa Naisten elämä ja työpanos sotien 1939–1944
aikana -kyselyyn vastanneet muistelivat suhtautumisen vankien kanssa
seurusteluun olleen enimmäkseen kielteistä. Jotkut vastaajat kielsivät
seurustelua edes esiintyneen.39 Todellisuudessa seurustelua kuitenkin
esiintyi, vaikka ei tietenkään joka talossa. Kukaan vastaaja ei kertonut
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seurustelleensa itse vangin kanssa, vaan kertomukset liittyivät tuttavien
kokemuksiin. Ehkä omakohtaisia kokemuksia ei yksinkertaisesti ollut
tai sitten ne olivat vielä liian arkoja jaettavaksi.
Lukuisissa vastauksissa suomalaisnaisten ja sotavankien seurustelusuhteiden muisteltiin herättäneen halveksuntaa.40 Näitä naisia pidettiin
epämoraalisina ja vailla ymmärrystä olevina. Naisten katsottiin joutuneen naurunalaisiksi. Eräs vastaaja muisteli, että seurustelusuhteita paheksuttiin jo periaatteen vuoksi.41 Toinen vastaaja arvioi naisia seuraavalla tavalla: »Kyllä näitä naisia arvioitiin alimmalta hyllyltä. Olivat surkeita otuksia, muuta ei voi sanoa. Yleensä he sentään täyttivät paikkansa kiitoksella ja kunnialla.»42
Suhtautuminen sotavangin kanssa seurustelleita naisia kohtaan oli
1980-luvun lopulla kootun muistitietoaineiston mukaan siis pääosin
kielteistä aivan kuten se oli ollut sanomalehtikirjoitusten valossa jo sota-aikanakin. Tässä kohtaa onkin muistettava se, että enemmistö 1980luvulla kyselyyn vastanneista ihmisistä oli elänyt sota-aikana ja näin
kokenut vahvan ryssävihan ajan. Samat tekijät, jotka olivat muokanneet ihmisten mielipiteitä 1940-luvulla, olivat varmasti edelleen ihmisten mielissä 1980-luvulla. Näin myös muistot olivat edelleen hyvin negatiivisia sotavankien kanssa seurustelleita naisia kohtaan.
Negatiivista suhtautumista esiintyi sota-aikana myös muualla Euroopassa. Esimerkiksi norjalainen vastarintaliike kuvasi saksalaisiin sekaantuneet naiset siveettömiksi, naiiveiksi ja tyhmiksi. Vastarintaliikkeen propagandan mukaan he tekivät seurustelullaan itsensä halpahintaisiksi ja naurunalaisiksi, eikä kyseessä voinut missään tapauksessa olla tavanomainen suhde nuoren naisen ja nuoren miehen välillä. Naisia
ei hyväksytty, sillä he eivät olleet noudattaneet heiltä odotettuja moraalisia vaatimuksia paljastamalla seksuaalisuutensa. He eivät olleet suojelleet kansakunnan puhtautta ja täyttäneet tehtäväänsä naisena. Samalla
he pettivät oman maansa miehet valitessaan mieluummin vieraan.43
Myös sotavankien kanssa seurustelleet suomalaisnaiset saattoivat leimautua vahvasti: »Kyllä venäläiset sotavangit teki myös tepposia täällä.
Ovat ’merkittyjä’ naiset.»44 Samantapaisia muistikuvia on myös eräällä
toisella vastaajalla:
»Sattuipa sitten niin, että kyläsuutarin nuorenlainen vaimo ihastui
Iivanaan. Hän kävi Iivanalle pitämässä seuraa. Tämä kun tuli kylällä
tietoon, merkittiin hänet heti ryssän h:ksi. Hänestä tuli elämänsä lop-
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puun saakka toisenluokan kansalainen. Ei edes päivää sanottu, jos vastaan tuli. Yleensä miehet vain hymyilivät hänen aatteilleen ja käytökselleen. Oma aviomies oli rintamalla.»45
Vastauksessa sotavangin kanssa seurustellut nainen jätettiin siis kokonaan huomioimatta. Tämä toimintamalli on ollut yleinen Suomen
ohella myös monissa muissa maissa. Puhutaankin sosiaalisesta eristämisestä, joka oli tyypillinen tapa rankaista saksalaisten miehittäjien
kanssa seurustelleita naisia. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että vieraan miehen kanssa seurustelusta epäillyt naiset suljettiin yhteisönsä
ulkopuolelle: ihmiset pysyivät heistä kaukana, eivätkä keskustelleet heidän kanssaan. Tämä oli melko yksinkertainen ja helppo tapa osoittaa
yleistä paheksuntaa.46 Paheksunnan osoittamiseen oli kuitenkin myös
muita yleisiä tapoja. Esimerkiksi Tanskassa kadulla vastaan tulleet ihmiset saattoivat huudella naisille loukkauksia, nimitellä heitä pilkkanimillä, töniä ja sylkeä heidän päälleen. Heille saatettiin lähettää pilkkaavia ja uhkaavia kirjeitä ja heihin kohdistettiin myös fyysistä väkivaltaa. Saksalaisten kanssa seurustelleista naisista saatettiin myös laittaa
liikkeelle juoruja ja heidän nimistään koottuja listoja julkaistiin.47
Kaikkialla, missä esiintyi paikallisten naisten seurustelua saksalaisten
miehittäjien kanssa, näille naisille annettiin halventavia pilkkanimiä,
jotka leimasivat heidät kevytkenkäisiksi. Tällaisia suhteita ei voitu mieltää normaaleiksi kahden ihmisen välisiksi seurustelusuhteiksi, vaan niiden nähtiin olevan merkki siveettömyydestä ja petturuudesta. Usein
nämä naiset kuvattiin vähä-älyisiksi, rumiksi ja sosiaalisesti vähäosaisiksi. Tällaisen kuvan avulla yritettiin selittää sitä, miten naiset olivat
voineet ryhtyä seurustelusuhteisiin miehittäjän kanssa.48 Ilmeisesti
myös Suomessa sotavankien kanssa seurustelleista naisista saatettiin
ajatella samalla tavalla ja naisten miellettiin jo ennen sota-aikaa olleen
»huonoja» naisia: »Täällä oli kyllä yksi vanhapiika joka otti heitä vastaan mutta ei hänestä ollut ennenkään oikein hyvää puhuttu.»49 Eräs
toinen vastaaja taas selittää sotavangin kanssa seurustelleen sukulaisensa toimintaa heikkojen sosiaalisten ja fyysisten taustojen avulla.50
Joistakin vastauksista kävi selvästi ilmi, että parisuhteessa olevien tai
juuri leskeksi jääneiden naisten seurustelusuhteet sotavankien kanssa
herättivät erityisen paljon pahennusta:
»Useat naiset seurustelivat sotavankien kanssa. Ja kyllä arvostelu oli
ankaraa. Jos nainen oli naimaton, ei juurikaan arvosteltu, mutta jos
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naisen mies oli rintamalla ja oli lapsia. Oli arvostelu hirveän julmaa, että ryssän sellainen. Kaksi paria tiesin eronneen. Toisella oli 2 lasta. Lapset jäi miehelle. Toinen lapseton pari erosi heti alkuvuodesta 1945. […]
Ei siellä [käräjillä] todistajia tarvittu. Kyseessä oli ’aviorikos’. Jos en
muista väärin, niin naisen kohdalla oli ehdonalainen tuomio.»51
Viranomaisten puuttumisesta seurustelusuhteisiin on merkkejä
myös muissa vastauksissa: »Tiedossani on yksi tapaus, että oma mies
tapasi vaimonsa heillä työssä olevan vangin kanssa, jotenki rakastelemassa koska siitä oli oikein poliisi kuulustelu.»52
Muistelijoiden mukaan seurustelu sotavangin kanssa olisi aiheuttanut jonkin verran avioeroja:
»Oli niin aktiivisia naisia seurustelemassa vankien kanssa, että muistoksi ilmestyi jo pikku-Iivanoita tällaisten talojen emännille, joilla ei ollut aviomies kotona, joko rintamalla tai kuollut hiljattain. Tällaisia tapauksia halveksittiin yleisesti, eikä mielestäni suotta! Moisen seurustelun jälkeen tuli avioerojakin.»53
Muutaman vastauksen perusteella parisuhteessa olleiden naisten seurustelusuhteista sotavankien kanssa seurasi vielä avioerojakin ikävämpiä ja järkyttävämpiä seurauksia:
»Sellainen sotavankijuttu olisi, se on ollut oikeudessakin se asia. Empä tiedä voisko kertoa vaikka koko [kylä] tiesi silloin. Muistavatko
enää. […] yhdessä talossa oli sotavanki. [Anna] emäntä hankki lapsen
sen venäläisen sotavangin kanssa. Kun lapsi syntyi isäntä surmasi sen ja
pani uuniin. Minulla on sellainen muistikuva, että palavaan leivinuuniin. Mutta siitä en ole aivan varma. Se vanki piti luovuttaa sitten Vaasaan. Se oli kai [paikkakunta matkan varrella], kun vanki pyysi ’asialle’
halkopinojen väliin. Isäntä ampui sen vangin sinne. Vaasassa selitti
vangin karanneen. Taisi olla puolen vuoden kuluttua, kun vanki löydettiin sieltä halkopinojen välistä.»54
»Erääseen kartanoon oli otettu vanki. Talossa oli komea frouva, nuori, (elää vieläkin) miesväki, mieskin rintamalla (kuoli joku vuosi sitten). Heti rouvan ja vangin suhteet lämpenivät, rakkauden ’hedelmät’
alkoivat näkyä emännän rinnan alta. […] Sotakin loppui mies palasi
kotiin. Vanki renki oli vielä kartanossa, häntä ei ollut vielä palautettu
’naapuriin’. Kolmen kopla talon isäntä, yks poliisi (elää) ja eräs [paikkakunta] henkilö. Olivat suunnitelleet vangin lähettämisen kotimaahansa
ja läksivät häntä viemään Lahteen. Mutta hän jäikin ennen [paikkakun-
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ta] johonkin josta ei ole paluuta. Näin kävi rouvan rakastajalle.»55
Kummankin tarinan mukaan rintamalta palannut aviomies olisi siis
tappanut vaimonsa kanssa seurustelleen vangin ja toisessa tapauksessa
myös aviottoman lapsen. Toinen tarina antaa myös ymmärtää, että tekoa olisi suunniteltu useamman hengen voimin. Tarinoiden todenperäisyydestä ei ole todisteita, mutta on toki mahdollista, että niiden antama kuva on tosi. Ainakin Hollannissa esiintyi toisen maailmansodan
seurauksena tapauksia, joissa saksalaissotilaiden aviottomia lapsia tapettiin heti syntymän jälkeen.56 Ehkä tämä olisi voinut olla mahdollista
myös Suomessa. Sama koskee myös sotavankien tappamista. Tapettiinhan sotavankeja laittomasti niin kiinniottotilanteissa kuin vankileireilläkin, mutta myös kotirintamalla.57 Näin ollen on mahdollista, että tarinoiden kertoma on totuudenmukainen. Olihan katkeruus sotavankeja kohtaan herännyt jo siinä vaiheessa, kun selvisi, että vastoin odotuksia sota venyi venymistään ja kävi ilmeiseksi, että miehet joutuivat viettämään talvenkin rintaman ankeissa oloissa. Katkeruus kohdistui erityisesti heihin, jotka olivat saaneet työskennellä maatiloilla korvaamassa sotaan lähteneen isännän työpanosta.58 Kotiin tullessaan miehille oli
varmasti järkytys saada tietää oman puolison seurustelleen sotavankien
kanssa – samojen miesten, joita vastaan he olivat taistelleet rintamalla
isänmaan, naisten ja lasten puolesta.
Toisaalta muutamissa vastauksissa suomalaisten miesten kerrottiin
reagoineen vastaavassa tilanteessa myös aivan päinvastaisin tavoin:
»21 v. [Maija] pienen pojan äiti, – [Antti] miehensä sodassa, sai n. 9
kk:n päästä pojan, joka, jos [Antin] olisi ollut olisi [Maijan] raskaus
kestänyt 7 kk tai 11 kk. Kyllä [Antti] aivan omanaan lastaan rakasti –
hyvä isä oli. Kuinka pojan vartuttua, – en tiedä, – ilmetty [Sergei] hän
oli – tuo poika, [Antin] vaaleitten, sinisilmien joukossa!»59
Varatun naisen seurustelu sotavangin kanssa ja tämän paljastuminen
rintamalta palanneelle aviomiehelle ei siis aina johtanut avioeroon tai
muihin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa mies saattoi myös ottaa
sotavangin lapsen omakseen ja kasvattaa tämän aivan kuin lapsi olisi
ollut hänen omansa.
Monissa vastauksissa suomalaisnaisten seurustelua sotavangin kanssa verrattiin seurusteluun saksalaisen sotilaan kanssa. Lähes poikkeuksetta seurustelu neuvostoliittolaisen kanssa nähtiin pahempana asiana
kuin seurustelu saksalaisen kanssa: »Muistan kerran kuulemani tokai-
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sun, joka oli mielestäni suorasukainen tiivistelmä tilanteesta, että saksalaiselle saa antaa, mutta menee tukka, jos tekee saman palvelun venäläiselle.»60
Sotavankeja ystävinä kohtelevat henkilöt tai heidän kanssaan seurustelleet naiset ottivat suuremman riskin ja saivat osakseen suuremman
julkisen häpeän kuin saksalaisten kanssa seurustelleet naiset. Saksalaisten kanssa seurustelleet saatettiin leimata moraalittomiksi, mutta sotavankien kanssa yhteyksissä olleita voitiin lisäksi syyttää isänmaanvastaisesta toiminnasta.61 Samalla naisen katsottiin menettäneen kunniansa:
»Paikkakunnalla ei ollut saksalaisia sotilaita, seurustelua saksalaisen
kanssa ei kaikki hyväksyneet, mutta ei kuitenkaan pidetty kovin pahana. Seurustelusta sotavangin kanssa nainen kyllä kuuli kunniansa menneen.»62 Neuvostoliittolaisten sotavankien ja suomalaisten naisten suhteisiin suhtauduttiin siis kielteisemmin kuin suhteisiin saksalaisten
kanssa. Saksalaiset taistelivat sodassa aseveljinä suomalaisten kanssa,
joten he olivat Suomessa huomattavasti paremmassa asemassa kuin
neuvostoliittolaiset, jotka olivat vihollisia ja tämän lisäksi myös sotavankeja.
On mielenkiintoista, että 15 vastaaja mainitsi, että joiltakin sotavankien kanssa seurustelleilta naisilta olisi leikattu tai ainakin uhattu leikata hiukset pois. Tämä ei toki kerro varmasti sitä, että hiustenleikkuuta
olisi todellisuudessa tapahtunut Suomessa. Asiasta on keskusteltu paljon muualla Euroopassa ja on mahdollista, että tämän seurauksena
suomalaiset muistelijat ovat alkaneet tulkita menneisyytensä muistikuvia uudella tavalla ja näin muistaneet nähneensä tai kuulleensa vastaavista tapauksista myös Suomessa. Toisaalta tutkimastani aineistosta
löytyi melko monta esimerkkiä hiustenleikkuutapauksista – mielestäni
niiden valossa voisi pitää melko todennäköisenä sitä, että näitä tapauksia on todella esiintynyt myös Suomessa. Hiustenleikkauksista kertovat
esimerkiksi seuraavat vastaajat:
»Mutta siellä toisella puolella pitäjää (en sano nimeä) oli ollut niin
raukkamaisia naisia että olivat seurustelleet sotavankien kanssa. Toinen
oli saanut lapsenkin. Tukat näiltä naisilta oli ajettu kuliksi siitä häpeästä. En tiedä rangaistiinko Heitä muuten.»63
»Isän erään sisaren kotona (myös maalaistalo) [paikkakunta] oli
työssä nainen, jolta oli tukka ajeltu ihan kokonaan – hän piti huivia
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tiukasti päässään kesäkuumallakin. Kun me lapset ihmetellen tiedustelimme, miksi, meille vastattiin, että hän on ollut ryssän kanssa. Hyvä
on. Mutta silti oli vaikeata käsittää, että KUKA se sitten oli sen tukan
ajellut – me kiltit hyvät suomalaisetko! Toiselta suomalaiselta! Tälle
naiselle ei edes puhuttu mitään. Lasta ei kuulunut – tokko se oli edes
ehtinyt oikea sukupuoliyhteys edes olla – mutta ’todisteet’ oli hankittu
kyllä jollakin tavoin.»64
Hiustenleikkuutapauksia esiintyi toisen maailmansodan aikana
kaikkialla Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa, Belgiassa, Alankomaissa,
Italiassa, Norjassa, Puolassa ja Tšekkoslovakiassa. Naisia rangaistiin
hiustenleikkuulla siitä, että he olivat veljeilleet intiimisti miehitysjoukkoihin kuuluneiden sotilaiden kanssa. Suurin osa tapauksista tapahtui
vasta miehitysjoukkojen poistuttua, mutta jonkin verran niitä esiintyi
jo aiemmin. Hiustenleikkuu oli laajalle levinnyt ja yleisesti käytetty
rangaistusmuoto. Rangaistuksena se oli näkyvä, ja tietyn ajan se osoitti
selkeästi muille ihmisille asianomaisen petturuuden. Samalla se toimi
myös varoittavana esimerkkinä muille naisille.65
Hiustenleikkuulla oli symbolinen merkitys. Leikkaamalla hiukset
naisilta riistettiin hyvin keskeinen naisellisuuden tunnusmerkki ja heistä yritettiin tehdä vähemmän viehättäviä, sillä hiuksia on perinteisesti
pidetty naisten kauneuden kruununa ja naiseudellisuuden symbolina.
Tämä symbolinen kastraatio oli samalla osoitus maskuliinisesta vallasta, sillä enemmistö hiuksia leikanneista oli miehiä. On myös teoretisoitu, että hiustenleikkuussa vihollishahmo siirrettäisiin »maansa pettäneisiin» naisiin.66
Seuraavan muistelun mukaan hiustenleikkuuta ei erään tapauksen
kohdalla toteutettu, vaikka sitä oli jo suunniteltu: »Todistettavasti eräs
[Kyllikki] ’antoi pyllyäkin’ venäläiselle sotavangille, siitä oli tositteet
olemassa ja [paikkakuntalaiset] naiset yrittivät ajaa [Kyllikin] päästä
tukan pois mutta Is-komppanianpäällikkö [Virtanen] kielsi sen työn
jyrkin sanoin: [Kyllikki] on nyt jo kuollut.»67 Ilmeisesti tätä naista ei
siis katsottu enää edes hiustenleikkuun arvoiseksi, sillä yhteisön silmissä hän ei ollut enää edes olemassa.
Löytämieni hiustenleikkuukuvauksien joukosta nousee esiin muutama tapaus, jossa vastaaja mainitsee rangaistuksesta kärsineen olleen
Lotta Svärd -järjestön jäsen: »Kerran junassa näin ’puliksi’ ajetun lottapukuisen naisen ja minulle kerrottiin, että hän oli ollut ’ryssän heila’.
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Näinkö lie, en tiedä!»68 »Yleisesti halveksuttiin tyttöjä, jotka seurustelivat näitten [sotavankien] kanssa. Tukka ajettuna ’muliksi’ tuli naapurin
tyttö pois lottatöistä.»69
Sota-aikana Lotta Svärd -järjestön jäseniltä odotettiin korkeampaa
sukupuolimoraalia ja suurempaa pidättyväisyyttä, kuin järjestöön kuulumattomilta naisilta. Lottien tuli olla esikuvina muille naisille niin oikeamielisyydessä, puhtaudessa kuin raittiudessa. Tyypillistä oli myös
kuvata lotta siveänä, uhrautuvana ja urhoollisena isänmaanpuolustajana. Heiltä odotettiin moitteetonta käytöstä ja sitä, että aatteellisuus olisi
heillä vahvempi kuin esimerkiksi kiinnostus seurusteluun ja miehiin.
Miesten kanssa poikkeusoloissa työskennelleiden naisten odotettiin siis
olevan erityisen tarkkoja sukupuolisesta siveydestään, jotta heidän
maineensa olisi säilynyt.70
Ainakin seuraavat muistelut antavat sellaisen kuvan, että lotilta olisi
odotettu korkeampaa moraalia kuin muilta naisilta. Näin ollen he olisivat myös olleet muita naisia alttiimpia kärsimään hiustenleikkuurangaistuksesta, jos he olisivat pettäneet nämä yhteisön asettamat odotukset.
»Yhdestä tapauksesta kuulin kerrottavan, en tiedä onko sekään totta.
Kerrottiin että jos lotta olisi sotavangin kanssa seurustellut, hänen tukkansa olisi ajettu milli koneella ja se olisi ollut julkinen häpeä. Ja hänet
olisi työpaikaltaan palautettu kotiinsa. Huh huh ajatuskin tuollaisesta
ystävyydestä kammottaa.»71
»Sotavanki sairaalassa yksi sairaanhoitaja ihastui komeaan Aljoosaan, sitä sanottiin henkilökunnan keskuudessa sielujen sympatiaksi,
jos olisi lotta ollut kysymyksessä, seurauksena olisi ollut kotiutus.»72
Lottien tekemät moraaliset rikkeet herättivät keskustelua Lotta Svärd
-järjestön sisällä jatkosodan aikana. Käytössä oli niin sanottu Musta
kirja, johon kirjattiin tiedot kotiutettujen lottien rikkeistä ja rangaistuksista. Lotan rikkeestään saama rangaistus vaihteli teon vakavuuden
mukaan. Lotta voitiin joko kotiuttaa sopimattomana kotialueen ulkopuoliseen komennukseen tai häntä voitiin kehottaa eroamaan. Vakavammista rikkomuksista lotta joutui yleensä kenttäoikeuteen, mistä
seurasi automaattisesti kotiuttaminen. Periaatteena oli tarkastella jokaista rikettä omana tapauksenaan rangaistusta määrättäessä. Sotavankien kanssa seurusteluun »alentuminen» oli ainoa rike, josta harkinnanvaraa ei ollut, vaan seurauksena oli aina erottaminen. Vuosina
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1942–1944 tästä syystä erotettiin yhteensä seitsemän lottaa. Näistä yhdessä tapauksessa seurauksena oli erottamisen lisäksi ollut myös vankeusrangaistus.73
Tutkimani kyselyn vastaajista yhteensä 33 henkilöä piti joko varmana tietona tai oli kuullut huhua, että suomalaisten naisten ja neuvostoliittolaisten sotavankien suhteista olisi syntynyt lapsia. Eräs vastaaja oli
jopa sitä mieltä, että eräällä 3 500 asukkaan paikkakunnalla olisi sotavangeille syntynyt varmuudella ainakin 30 lasta.74 Yleensä vastaajat
kuitenkin mainitsivat tietävänsä korkeintaan muutamia näistä suhteista syntyneitä lapsia.
Lapsen saantia sotavangin kanssa paheksuttiin yleisesti, aivan kuten
seurustelusuhteitakin. Vastaajat muistelivat asian herättäneen paheksunnan lisäksi myös kauhistusta.75 Erään vastaajan mukaan sotavangeille lapsen tehneet naiset pelkäsivät yhteisön suhtautumista ja näin
yrittivät pitää asian muilta salassa.76 Toisen vastaajan mukaan sotavangin kanssa lapsen saanut nainen saattoi kokea häpeää vielä kauan sodan jälkeenkin: »Ei suhtauduttu suopeasti kun talon tytär naapurikylässä oli tehnyt tytön sotavangille. Sai hävetä lopun ikänsä.»77
Myös saksalaisille sotilaille syntyi Suomessa noin 500–1 000 lasta.
Näiden useimmiten aviottomien lasten syntyminen saattoi olla vaikea
asia sekä äidille että lapselle; äidille häpeän ja lapselle häpeän sekä kaiken sen hämäräperäisyyden vuoksi, joka vallitsi hänen syntymänsä ympärillä. Äärimmäisissä tapauksissa nuori nainen saattoi joutua aviottoman raskauden vuoksi suureen ahdinkoon, perheensä ja läheistensä
hylkäämäksi – äiti ja lapsi saatettiin jopa häätää pois perheestä. Varsinkin Lapissa saksalaisten sotilaiden lapsista tuli sijaiskärsijöitä koko
väestölle, joka häpesi aseveljeyttä natsi-Saksan kanssa. Lasten kohtaloissa oli monia muitakin yhteisiä tekijöitä, joista yksi tärkeimmistä oli
äidin vaikeneminen. Koska äiti ei pystynyt puhumaan asioista avoimesti, lapsi sai yleensä tietää totuuden sattuman kautta. Hän kuuli vahingossa aikuisten puhuvan asiasta tai naapurin lapset kertoivat siitä
hänelle. Silti asiasta ei alettu vieläkään puhua avoimesti. Lapset tunsivat itsensä vähempiarvoisiksi ja häpesivät, usein itsekään tietämättä
miksi.78
Koska naisruumis on biologisen jatkuvuuden tae, merkitsee »vieraan siemenen» istuttaminen siihen symbolisesti kansakunnan uusintamisen mahdollisuuksien ja sen elinkyvyn rajoittamista. Esimerkiksi
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vieraan lasta odottava nainen on arvotonta omaisuutta. Koska naisen
identiteetti ja kansalaisuus määrittyvät äitiyden kautta, ei hän enää voi
olla yhteisönsä puhdas jäsen odottaessaan Toisen lasta. Koska naiseuteen kuuluu odotus puhtaudesta, on samalla uhkana myös likaisuus.
Samalla tavoin kuin naisen ruumis kantaa koko yhteisön puhtautta ja
neitseellisyyttä, merkitsee saastunut ruumis koko yhteisön. Ruumiin likaannuttua nainen ylittää naiseudelle asetetut rajat, minkä vuoksi hänet on pidettävä yhteisön ulkopuolella.79
Eräs vastaaja kirjoittikin: »Kun tyttö kasvoi, hänet kyllä jo näöstä
tuntes toiseen heimoon kuuluvaksi.»80 Esimerkiksi tässä vastauksessa
sotavangin lapsen nähtiin erottuvan ulkoisesti muiden suomalaisten
joukosta – hänen katsottiin kuuluvan toiseen heimoon. Toisaalta esiintyi myös toisenlaisia muistikuvia. Esimerkiksi yksi vastaaja mainitsi, että sotavankien lapset olivat aivan kuin toisetkin lapset.81 Samanlaisen
kuvan antaa myös seuraava vastaus: »Tuo mainittu lapsi on kodissaan
nykyäänkin isäntänä. Hän on arvostettu ihminen ja en usko, että hän
kovinkaan olisi tullut lapsenakaan hyljityksi syntyperänsä takia.»82
Vaikka sotavankien lasten suomalaisäiteihin suhtauduttiin hyvin paheksuen, suhtauduttiin itse lapsiin muutamien vastausten perusteella
paljon suopeammin.
On mielenkiintoista, että arvostelun kohteena olivat lähes poikkeuksetta ainoastaan suomalaiset naiset, vaikka suomalaisten naisten ja neuvostosotavankien seurustelua paheksuttiin syvästi. Vankeja ei siis moitittu tai pilkattu seurustelusta naisten tavoin. Toki tähän vaikuttaa suurelta osin se seikka, että tutkimissani vastauksissa vastattiin nimenomaan kysymykseen, joissa kysyttiin, kuinka vankien kanssa seurustelleisiin naisiin suhtauduttiin, ei siis vankeihin. Tästä huolimatta olisi
luultavaa, että tarinoissa olisi kuvailtu vankien taholta tapahtuvaa viettelyä, jos sellaista olisi katsottu tapahtuneen ja jos aikalaiset olisivat
mieltäneet vankien olleen syypäitä seurustelun alkuun. Näin ei kuitenkaan ilmeisesti ollut, vaan vastuu siirrettiin kokonaan naisille. Heidän
tehtävänsä olisi ollut huolehtia moraalin varjelemisesta.
Enemmistö kyselyyn vastanneista muisteli yhteisön suhtautuneen
halveksivasti suomalaisnaisten ja sotavankien suhteisiin, mutta muutamissa vastauksissa annettiin myös toisenlainen, ymmärtävämpi kuva
asiasta: »Ei niitä naisia sen takia sormella osoitettu, ja lapset olivat niin
kuin toisetkin lapset. Sotavankeihin suhtauduttiin paikkakunnalla il-
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man vihaa ja katkeruutta. Ei se sota yhden sotilaan syy ole.»83
Toisaalta esiintyi myös vastauksia, joissa vastaajat kirjoittivat kyllä
ymmärtävänsä sotavankien kanssa seurustelleita naisia, mutta toisaalta
eivät silti pitäneet sitä hyväksyttävänä toimintana: »Maaseudulta joskus
kantautui juoruja liian hyvistä suhteista venäläisiin sotavankeihin,
mutta niitäkään ei liiemmälti paheksuttu, vaan pantiin ne inhimillisen
heikkouden ja olosuhteiden tiliin.»84
»Mutta nainen oli nainen sota-aikanakin. Parhaat miehet oli siellä
jossakin. Annetaan heille anteeksi, mitä tekivätkin.»85
On mahdollista, että näissä tapauksissa vastaaja on suhtautunut jo
tapahtumahetkellä sotavankien kanssa seurustelleisiin naisiin ymmärtäväisemmin. Toisaalta on myös mahdollista, että Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa tapahtunut kehitys ja siitä seuranneet venäläiskuvan muutokset ovat lieventäneet ihmisten kielteisiä mielipiteitä.
Ajan kuluminen on ilmeisesti vaikuttanut ainakin seuraavaan mielipiteeseen: »En ole kuullut että kukaan olisi heitä sormella osoittanut sen
asian vuoksi. Alettiin ymmärtää että jokaisen maan sotilas on oman
maansa hallituksen vanki. On pakko tehdä mitä käsketään.»86
Selkeä käänne suomalaisten suhtautumisessa Neuvostoliittoon sijoittuu 1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuun ulottuvalle ajanjaksolle.
Muutos oli erittäin jyrkkä ja perusteellinen, vaikka ei tietenkään ulottunut aivan kaikkialle. Neuvostoliitto – tai Venäjä – oli aiemmin ollut inhottu kohde, mutta jakson lopussa jo suosittu ja hyväksytty yhteistyöpartneri, jonka kanssa toimiminen tuotti mainetta ja kunniaa.87
Neuvostoliitto alkoi 1960-luvulta alkaen jäädä selvästi jälkeen sekä
huipputekniikassa että arkipäivän kulutustavaroiden tuotannossa länsimaihin verrattuna – suomalaisten ei enää tarvinnut katsoa Neuvostoliittoon ylöspäin. Siirryttäessä 1970-luvulle ero kävi yhä selkeämmäksi. Neuvostoliitto leimautui takapajuiseksi, heikkolaatuisen ja epämuodikkaan tuotannon maaksi, jonka kansa oli köyhää. Tämä hiveli
suomalaisten itsetuntoa. Myös politiikassa Neuvostoliiton uhka väistyi,
mitä Suomessa symboloi kommunistien tulo hallitukseen vuonna
1966. Tämän myötä suomalaisten ja venäläisten välinen asetelma
muuttui sikäli, että pelon hälvetessä hävisi myös tarve vihata pelätyn
vallan edustajia. 1960-luvulta alkoi myös niin sanottu suomettumisen
kausi, johon liittyi erottamattomana osana erinomaiset suhteet Neuvostoliittoon. Suomettumisessa yhdistyi Neuvostoliiton myötäilyn li-
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säksi myös myönteinen suhtautuminen koko venäläisyyteen.88
Neuvostoliitosta annettiin julkisuudessa uudenlainen ihannoitu kuva, joka tuli suorastaan vallitsevaksi. Yhdessä kaikki nämä 1960–1980luvuilla tapahtuneet prosessit edesauttoivat vanhan viholliskuvan häviämistä, ja Neuvostoliitosta tuli vihollisen sijaan »itäinen naapuri». Samalla yleisessä ilmapiirissä vallitsi eräänlainen poliittinen korrektius;
oli tietty tapa miten puhua. Suomen ja Neuvostoliiton välillä nykyisyyden lisäksi myös menneisyyden haluttiin olevan hyvin.89 Luultavasti tämä taas vaikutti siihen, että vaikeita asioita muisteltaessa muistettiin
juuri se, mitä haluttiin muistaa. Mahdollisesti myös oman menneisyyden kipukohtien käsittely oli muistelijoille edelleen vaikeaa. Etenkin
Neuvostoliiton romahtamisen myötä Suomessa alkoi oman lähimenneisyyden uudelleenarvioinnin aika ja tämän seurauksena muistamista
hallitsi kunnian palauttamisen teema. Se oli osaltaan perusteltua, mutta
johti myös väärinymmärrykseen. Suomen käymät sodat haluttiin nähdä johdonmukaisena kamppailuna maan vapauden puolesta. Sotiin
johtaneet vähemmän ylevät tekijät ja niiden seuraukset taas jätettiin
huomiotta.90
Lisäksi 1980-luvun lopun ilmapiiri oli hyvin toisenlainen kuin 1940luvulla sotaa käyvässä Suomessa. Yleinen seksuaalimoraali muuttui
vuosien saatossa ratkaisevasti, eivätkä esimerkiksi avioliiton ulkopuoliset seurustelusuhteet ja niihin liittyvä seksuaalinen kanssakäyminen olleet samalla tavalla moraalisesti tuomittavaa kuin ennen – niistä oli tullut osa arkipäivää. Mahdollisesti tämä kehitys on vaikuttanut myös vastaajien suhtautumiseen, mihin viittaa muun muassa seuraava kommentti, jossa suomalaisten naisten ja vieraiden miesten kanssakäyminen nähtiin luonnollisena asiana: »Tottakai kanssakäymistä tapahtui,
miehistähän oli huutava pula. En ole kuullut ala-arvoisia arvosteluja
heistä.»91
Kaikkien näiden kehityskulkujen seurauksena on mahdollista, että
kun Naisten elämä ja työpanos sotien 1939–1944 aikana -kyselyä koottiin vuonna 1988, olivat joidenkin vastaajien muistikuvat ja kommentit
kielletyistä seurustelusuhteista suomalaisten naisten ja neuvostoliittolaisten sotavankien välillä jo hiukan lieventyneet tai muuttuneet.
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Miksi ei vieläkään puhuta?

Miksi sotavankien ja suomalaisten naisten välisistä suhteista ei vieläkään juuri puhuta? Yksi syy tähän pitkään jatkuneeseen hiljaisuuteen
on ehkä se, että menneisyys luo vieläkin häpeällisen varjon nykyisyyden ylle, ja pelko tulla uudelleen yhteisön leimaamaksi varjostaa edelleen sotavankien kanssa seurustelleita naisia, samoin ympäristön paine
ja häpeä. Nyt asia on kuitenkin jollakin lailla unohdettu ja sivuutettu,
eikä koko seurustelua juuri muisteta edes tapahtuneen – tai sitten sitä
ei vain haluta muistaa. Seurustelu vankien kanssa on varmasti edelleen
hyvin arka asia.
Kun yksilö haluaa torjua kielletyt yhteydet ja kieltää oman menneisyytensä, syntyy taakka, jonka paljastumista pelätään ja josta muodostuu salaisuus. Menneisyyttä ei käsitellä, vaan se torjutaan. Jos ihminen
kerran erotetaan yhteisöstään julistamalla hänet ulkopuoliseksi, huonoksi tai pahaksi, ei hänellä enää ole mahdollisuuksia liittää itseään takaisin sen jäseneksi – yksilö leimautuu. Syyllisyys liittyy tekoihin, mutta
häpeä olemukseen. Häpeän alkuperä on yhteisössä. Siksi häpeä onkin
paljon pahempi, sillä siihen yksilö ei voi itse vaikuttaa.92
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»A Stranger in the House» − Relationships
between Women and Prisoners of War
during the Continuation War
The article concerns relationships between Finnish women and Russian prisoners of war, or POWs, during the Continuation War. Based on
newspaper articles and individual recollections, it paints a picture of
changes in the attitudes of people towards these relationships as the
years crept by. The article uses writings that appeared in war-time
newspapers to evaluate the sentiments of individuals on women who
socialized with POWs; on the other side of the coin, it seeks to determine the then-prevailing attitudes to the issue as seen in hindsight and
recalled by persons who themselves had lived during the years of war.
Finally, the article looks at the ways these persons saw the matter at the
time of reminiscence.
The sources of the article are two-fold. Attitudes during the Continuation War were investigated using issues of the Pohjolan Sanomat and
Rovaniemi, two war-time newspapers. Public opinion on the matter
was studied using individual reminiscences of the era, as they were
recorded during the 1980s for a study titled »Women’s Life and Contribution during the Wars of 1939−1944.»
During the war years, debate conducted in newspapers over intimate
contacts between Finnish women and POWs assumed an extremely
negative tone. Articles published in the forum maintained that women
who had dated POWs were a disgrace to their country in front of their
own people and foreigners alike, and they had also betrayed their fight-
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ing husbands. These women were derided and called names. Authors of
these articles feared that socializing between Finnish women and
POWs would give Finland in its entirety a dubious reputation in the
eyes of foreigners, and it may also tempt the Soviet Union to play down
the risks associated with an attack on Finland due to the fact that even
Finnish women welcomed strangers with open arms. The articles underlined the bravery of Finnish men and strove to carry this bravery
over to the nation’s womenfolk. Women should exclusively focus their
thoughts on Finnish men and safeguard the home front against any
jeopardy. Writers feared that rumors of women dating POWs would
undermine the fighting spirit of men should they start to spread along
the front. A directive of the Censorship Office of the General Headquarters dated on 20th November 1941 put an end to discussion on the
topic in newspapers.
Reasons for the negative attitude are many and varied. One theory
presents a woman as a symbol of the entire nation in miniature, and it
is men’s duty to protect this nation to the best of their abilities, while a
woman’s task is to be a mother, take care of the family, and pass the
morals to each subsequent generation. A woman’s sacred duty is also to
observe this same ethic and the principles of proper conduct in her
own life. Through virtuous behavior, a woman will ensure the continuous purity of the nation and is at the same time a sentry standing guard
on its symbolic borders.
In the opinion of the surrounding society, any Finnish woman who
socialized with a Russian POW failed to comply with these requirements. Unlike other women, she did not do her share in protecting the
nation; instead, she let an enemy inside. She had let her nation down
and was therefore doomed to be burdened by shame and subjected to
animosity from the other members of the society.
The negative attitude shown by people also stemmed from Finland’s
long history alongside Russia, in particular from hatred that arose
against the Russians during the years of repression. This hateful attitude persisted throughout the Civil War of 1918 until the Continuation
War. The Russians had long been looked down upon as thoroughly evil
and filthy, and all contacts with them were strictly off-limits. However,
should this happen, the woman involved was branded as a »Russian’s
bride», and she was in the public opinion devoid of any notions of patriotism or chastity.
» A S T R A N G E R I N T H E H O U S E » − R E L AT I O N S H I P S B E T W E E N W O M E N A N D P R I S O N E R S …
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The aforementioned study on women’s life and contribution during
the 1939−1944 wars was published in the late 1980s. Most individuals
who submitted answers to the questionnaire recalled that the public attitude towards intimate contacts between Finnish women and Russian
POWs was negative to say the least. Especially condemned were relationships that involved married women and members of the women’s
voluntary Lotta Svärd organization. Some persons recalled that women
who had dated POWs were punished by simply ignoring them or by
other similar means, while others stated that a number of women had
their hair cut off completely. It is true that contacts with Finnish
women and German soldiers were not approved of either, but it was far
worse if the dating partner was a Russian POW. These relationships also resulted in the birth of babies − towards whom people apparently
assumed attitudes more favorable than towards their mothers, but this
was by no means an all-encompassing notion. There was, however, a
small number of individuals who demonstrated sympathy towards
women who had socialized with POWs. The issue of dating POWs remained a sensitive matter long after these relationships had ended;
therefore, women involved in these relationships have kept quiet, due
to the shame demonstrated, and pressures created, by the members of
their communities.
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CARL-FREDRIK GEUST
(s. 1944), diplomi-insinööri, tietokirjailija, Suomen Ilmailumuseoyhdistyksen
kunniajäsen ja Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen. Julkaissut
lukuisia sota- ja ilmailuhistoriallisia kirjoja ja artikkeleita Pohjoismaissa,
Venäjällä, Englannissa ja Tšekissä.

Valkoiset emigrantit ja Stalinin sotilaat
Suomen armeijassa
Ulkopoliittisen tilanteen kiristyessä Suomessa syksyllä 1939 osoitettiin
länsimaissa ja erityisesti Pohjoismaissa myötätuntoa ja tukea Suomelle. Myös Suomessa sekä muissa maissa asuvat venäläiset emigrantit olivat valmiina tukemaan Suomea pahaa bolševikkivaltion agressiota vastaan.
Venäjän vallankumouksen ja sisällissodan jälkeen keisarikunnan ja
valkoisen armeijan upseereita oli runsain mitoin siirtynyt länteen ja
idässä mm. Mantšuriaan. Emigranttiupseerit perustivat vuonna 1924
Venäläisen Yleissotilaallisen Liiton (Russkij Obštše-Voinskij Sojuz eli
ROVS) tavoitteena keskenään epäsopuisten valkoisten emigranttien yhdistäminen yhteiseen taisteluun bolševikkeja vastaan. ROVS:n päämaja
sijaitsi Pariisissa, ja järjestö pyrki järjestämään sotilaskoulutusta eri
maissa asuville jäsenilleen. Lähinnä etäopetuksena toimivien upseerikurssien päävastuullisena toimi tunnettu sotatieteen teoreetikko, kenraaliluutnantti Nikolaj Golovin.
ROVS:stä tuli pian Neuvostoliiton ideologinen päävihollinen, jonka
riveissä oli vuonna 1938 erään arvion mukaan yli 30 000 aktiivijäsentä.
Neuvostoliiton salainen palvelu NKVD teki kaikkensa soluttautuakseen
ROVS:n riveihin, ja onnistuikin sieppaamaan ja teloittamaan kaksi peräkkäistä ROVS:n puheenjohtajaa (kenraali Aleksandr Kutepov 1930 ja
kenraali Jevgenij Miller 1938). Eräs ROVS:n johtohenkilöistä, kenraali
Nikolaj Skoblin paljastui Millerin sieppauksen jälkeen NKVD:n agentiksi ja Operaatio Trusti -koodinimellä tunnetun soluttautumisen ja
sieppausten organisaattoriksi. Uudeksi ROVS:n puheenjohtajaksi nimi-
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tettiin kenraali Aleksej Arhangelskij, ja järjestön johto siirtyi
NKVD-agenttien liian hyvin tuntemasta Pariisista Brysseliin.
ROVS:n ajatukset olivat pian
levinneet myös Suomen venäläiseen siirtokuntaan, ja 1920-luvulla syntyi ROVS:n epävirallinen
Suomen alaosasto. Ehkä sekä
Suomen viranomaisten että myös
NKVD:n pelosta ROVS:n Suomen-osastoa ei koskaan rekisteröity, vaan se toimi koko ajan salaseurana julkisuudesta piilossa.
EK-Valpo pystyi kuitenkin emigranttipiireissä toimivien tiedottajiensa avulla melko hyvin seuraamaan ROVS-aktivisten toimintaa. ROVS:n (Venäläinen Yleissotilaallinen
Russkij Obštše-Voinskij Sojuz)
Suomen-osaston johtohenkilöinä Liitto,
Suomen osaston johtaja Feodor
on mainittu kenraalit Vladimir Schulgin (1887–1957). Kuva on otettu
vuonna 1919 Venäjän
Alftan ja Julian Javid sekä kaptee- Siperiassa
sisällissodan aikana, kun kapteeni
nit Vladimir Kiselev ja Feodor Schulgin palveli amiraali Koltšakin
armeijassa. Kuva: Kristina Schulgin.
Schulgin.
Kenraali Arhangelskin päivä- Leader of the Finland Section of the
(General Military Union of
käskyllä 27.11.1938 kapteeni ROVS
Russia, Russkij Obshtshe-Voinskij Sojuz)
Schulgin määrättiin Suomen- Fedor Schulgin (1887−1957). The
was taken in Siberia during the
osaston johtajaksi.1 Schulgin oli picture
Russian Civil War in 1919 when Shulgin
tätä ennen järjestänyt ROVS:n held the rank of captain in the army of
Koltshak. Photo: Kristina
upseerikursseja Suomessa. Ken- Admiral
Schulgin.
raali Golovinin hyväksymän kirjallisen tutkinnon jälkeen ylennettiin 19.12.1936 viisi upseeria, Petr Bystrejevskij, veljekset Vjatšeslav
ja Nikolaj Bastamov, Nikolaj Stratov sekä ukrainalaissyntyisen eversti
Pavel Budjanskin poika Anatol. Vuonna 1938 ylennettiin Suomessa
seitsemän emigranttivenäläistä upseeria, ja seuraavana keväänä Schulginin tarkoituksena oli järjestää upseeriensa täydennyskursseja.
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Venäjän ulkomaanhallitus Suomeen – johtoon Leo Trotski tai
Aleksandr Kerenski?

Talvisodan ensimmäisinä päivinä marsalkka Mannerheim oli Suomen
ulkoministeriön poliittisen osaston päällikön Aaro Pakaslahden mukaan esittänyt harkittavaksi, että Suomeen, jonnekin itärajan tuntumaan, perustettaisiin »venäläinen hallitus». Tämä olisi samalla vastatoimenpide Neuvostoliiton aloitteesta perustetulle, Otto-Wille Kuusisen johtamalle ns. Terijoen hallitukselle.2 Mannerheimin ajatus lienee
peräisin hänen yhteyksistään venäläisiin emigranttipiireihin, missä
yleisesti katsottiin, että kaikista entisistä Venäjän keisarikunnan kenraaleista Mannerheimilla olisi parhaimmat mahdollisuudet johtaa vastavallankumousta Neuvostoliitossa.
Niinpä eräät venäläiset emigranttijohtajat suunnittelivat Venäjän ulkomaan- tai pakolaishallituksen perustamista Suomeen, joko entisen
Venäjän entisen pääministerin Aleksandr Kerenskin tai karkotetun bolševikkijohtaja Leo Trotskin johdolla. Talvisodan ulkoministerin Väinö
Tannerin mukaan toivottiin, että Suomi luovuttaisi heimosotien aikana
Suomen yhteyteen pyrkineen Repolan kunnan Trotskin valtakunnaksi.3 Sekä Mannerheim että Tanner kieltäytyivät kuitenkin pian kategorisesti tästä hankkeesta.

Venäläiset vapaaehtoiset4

Eri maissa asuvat venäläiset emigrantit olivat jo tätä ennen, syksyllä
1939, tarjonneet apuaan joko suoraan marsalkka Mannerheimille tai
venäläisen siirtokunnan kautta. Neuvostoliiton ja Baltian maiden tukikohtasopimusten solmimisen jälkeen syyskuun lopussa ja Suomen vastaanotettua Kremlin neuvottelukutsun valkoisen liikkeen tunnettuja
edustajia ilmoittautui vapaaehtoiseen palveluun Suomeen:
– Jo 10.10.1939 ilmoittautui Yhdysvalloissa asuva paroni Carl Rokassowski-von Wrangell (Suomen kenraalikuvernöörin Platon Rokassowskin pojanpoika).
– 13.11.1939 Ranskassa ilmoittautuivat Nicolas Galitzine, Aleksej Poudaroff, paronit Nicolas de Ligny-Tandefelt, V. de Freedericksz sekä
Ernst von Schlotheim.
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Sodan sytyttyä 30.11.1939 vapaaehtoisten virta kiihtyi. Apuaan tarjonneista mainittakoon:
– 11.12.1939 kenraalit Tšinkorenko ja Brussiloff, eversti ruhtinas Aleksandr Amilchary, kapteeni Goguidjoni (Espanja); sekä toimittaja ja
kustantaja Ivan Solonevitš (Naša gazeta -lehti, Berliini). Solonevitš
saapui Suomeen 31.1.1940 yhdessä poikansa Sergein kanssa. Neuvotteluissa kenraali Rudolf Waldenin kanssa Solonevitš esitti rakentavaa kritiikkiä Suomen armeijan venäjänkielisestä propagandatoiminnasta.
– 16.12.1939 kenraali Anton Turkul (Dobrovolets-lehden kustantaja).
– 18.12.1939 ROVS:n varapuheenjohtaja, amiraali Mihail Kedrov, Mihail Semenov (monarkisti, Vozroždenije-lehden toimittaja) ja ruhtinas Gortšakoff ehdottivat, että Mannerheim ottaisi vastaan Stalinin
sihteeristössä toimineen, vuonna 1928 Iranin kautta länteen loikanneen Boris Bažanovin, joka saapuisi neuvottelemaan venäläisen
joukko-osaston perustamisesta.5
– 22.12.1939 komentaja (2. luokan kapteeni), Venäjän entinen laivastoasiamies Berliinissä Boris von Bock oli valmiina perustamaan »40–
50 sotavangista koostuvan yksikön».
– 23.12.1939 tohtori Lodgensky, International Anti-Communists Entente -järjestön varapuheenjohtaja, lähti Suomeen. Samana päivänä
professorit Pierre Struve, S. Karevski ja S. N. Procopovicz ehdottivat,
että Aleksandr Kerenskin edustaja Vladimir Zenzinov kutsuttaisiin
Suomeen. Zenzinov saapuikin helmikuun alussa ja vieraili ilmeisesti
Sotavankileiri 4:ssä Pelsossa 6.2.1940 sekä myös kansainvälisen lehtimiesjoukon jäsenenä Sortavalassa maaliskuussa 1940.
– 29.12.1939 ROVS:n upseerikursseista vastannut kenraali Golovin
ehdotti Venäjän entisen sisäministerin Petr Stolypinin pojan Arkadin tukemana, että taistelunhaluisen emigranttijärjestön Narodnyj
trudovoj sojuz Novogo pokolenija (NTS NP:n) innokkaita jäseniä käytettäisiin terroritoimintaan Neuvostoliiton selustassa. Tammikuun
loppupuolella 1940 NTS:n edustaja Arkadij Stolypin kävi itse Mannerheimin luona. Ehkä tämän käynnin innoittamina tehtiin helmikuussa 1940 ehdotus vapaaehtoisten NTS:n iskuryhmien pudottamisista lentokoneista Luoteis- ja Pohjois-Venäjälle tehtävänä vapauttaa GULAG-leirien vankeja, joista muodostettaisiin antikommunistisia partisaanijoukkoja. Iskuryhmät olisi puettu neuvostounifor-
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muihin ja varustettu mm. Suomi-konepistooleilla, kranaateilla, räjähteillä ja konekivääreillä.
ROVS:n puitteissa syntyi myös toinen, vähintään yhtä utopistinen
suunnitelma. ROVS:n puheenjohtaja, kenraali Arhangelskij, joka oli
samalla Monarkistien Ylimmän Neuvoston puheenjohtaja ja
Vozroždenije-aikakauslehden päätoimittaja, ja järjestön I osaston
johtaja, kenraali Vladimir Vitkovskij katsoivat, että talvisota tarjosi
hyvän lähtökohdan bolševikkivallan tuhoamiseksi. Vitkovskij lähetti
ROVS:n Suomen-osaston entisen johtajan, kenraali Alftanin kautta
Pikarynnäkkö Pietariin -muistionsa Mannerheimille. ROVS:n suunnitelman mukaan venäläiset emigranttijoukot perustaisivat suomalaisten joukkojen suojaamina yleisvenäläisen hallituksen Pietariin,
minkä jälkeen yllytettäisiin venäläiset kautta maan kansannousuun
bolševikkivallan kaatamiseksi. Vaikka Alftan teki kaikkensa Mannerheimin taivuttamiseksi, Suomen ylipäällikkö ei suostunut edes kommentoimaan ROVS:n ehdotusta. Todettakoon, että Mannerheim havaitsi heti ROVS:n edelleen edustavan perinteistä suurvenäläistä näkemystään, missä ei ollut sijaa itsenäiselle Suomelle, eikä Suomi, joka taisteli yksin olemassaolostaan, halunnut eikä pystynyt mitenkään
myötävaikuttamaan valkovenäläisten pilvilinnojen toteuttamiseen.
Mannerheim oli lisäksi hyvin tietoinen siitä, miten syvällisesti
NKVD:n agentit olivat soluttautuneet ROVS:n riveihin, eikä näin ollen voinut olla varma, ettei koko suunnitelma ollut Kremlin syöttämää disinformaatiota.
Munkkiniemessä asuva komentaja (2. luokan kapteeni) Boris Tšetveruhin lähetti 20.1.1940 Mannerheimille yhteenvedon Baltian neuvostotukikohdista saamistaan tiedoista. Säilyneen saatekirjeen mukaan Tšetveruhin lähetti toisen yhteenvedon, »odottamatta vastausta
jo aikaisemmin lähettämäänsä ensimmäiseen tiedonantoonsa».6
Vozroždenije-lehdessä 26.1.1940 kerrottiin Venäjän sisällissodan jälkeen Amerikkaan siirtyneen ensimmäisen maailmansodan hävittäjälentäjä-ässän ja ROVS:n aktiivijäsenen Boris Sergijevskin puheesta,
jossa hän kannusti Venäläis-Suomalaista Yhteistyöseuraa (Obštšestvo Russko-Finljandskogo Sotrudnitšestva) lähettämään vapaaehtoisia Suomeen.7
Vuonna 1918 Mannerheimin Valkoisen armeijan esikunnassa palvellut, Englannissa asuva ruhtinas Sergej Beloselski-Belozerski (1895–
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1978) tarjosi uudelleen palveluksiaan kirjeessään marsalkka Mannerheimille 15.2.1940.
Kaikille vapaaehtoisiksi pyrkiville venäläisille lähetettiin ev.luutn.
Torsten Aminoffin laatima ja kenraali Oscar Enckellin allekirjoittama
kohtelias, mutta kieltävä vakiovastaus.8 Eräille arvovaltaisille apuaan
tarjonneille lähetettiin Mannerheimin ohjeiden mukaisesti laadittu
henkilökohtainen vastaus. Mannerheimin valkoemigrantteihin edellä
todetun epäilevän suhtautumisen vuoksi vain ani harva henkilö sai
kutsun saapua Suomeen.
Ilmeisesti ainoa venäläissyntyinen vapaaehtoinen, joka hyväksyttiin
palvelukseen Suomen puolustusvoimiin, oli ruhtinas Emmanuil Golitsyn. Vuonna 1918 syntynyt ruhtinas oli Englannin kansalainen ja saanut hävittäjälentäjäkoulutusta RAF:ssa. Suomessa hän käytti nimeä
E. M. Graham ja palveli ilmavoimissa vuoden 1940 loppuun saakka.9
Myös Suomessa oleskelevia venäläisiä ilmoittautui vapaaehtoisiksi,
kuten esim. Solovetskin GULAG-leiristä vuonna 1931 paennut jakuutti
Simeon Starostin, »entinen Venäjän kansalainen… ei osaa lukea eikä
kirjoittaa». Starostinin ansio, 2 ½ vuoden osanotto Jakutian vapaussotaan, ei liene kuitenkaan edesauttanut hänen hyväksymistään Suomen
puolustusvoimien riveihin.10

ROVS:n suomalaisjäsenten aktivoiminen, Venäjän Kansanarmeijan
perustaminen11

EK-Valpon arkistossa on ROVS:n puheenjohtajan, kenraali Aleksej Arhangelskin 6.1.1940 Feodor Schulginille lähettämä kirje, jota vastaanottaja ehkä ei ole koskaan saanut (arkistossa on sekä alkuperäinen venäjänkielinen kirje, suomenkielinen käännös sekä leimaamaton kirjekuori, jossa käsin kirjoitettu osoite).12 Kirjeessä oli neljä kysymystä
ROVS:n Suomen-osaston johtajalle, jolta Arhangelskij pyysi pikaista
vastausta:
– ovatko upseerimme Suomessa paikoillaan vai kenties evakuoituneet
ja missä ovat kenraali Severin Dobrovolskij13 ja eversti Mihail Arhipov14?
– onko suomalaisten suhtautuminen valkoisiin venäläisiin muuttunut,
mahdollisesti jopa pahempaan päin?
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– ovatko upseerimme astuneet Suomen armeijan palvelukseen, ja
minkälaisiin asemiin?
– palveleeko joku venäläinen upseeri Päämajassa?
Kapteeni Schulginia pyydettiin myös ROVS-osaston päällikkönä valmistautumaan vastaanottamaan saapuvat vapaaehtoiset valkoiset venäläiset sekä perehdyttämään heidät tilanteeseen. Ei tiedetä, mitä Schulgin mahdollisesti on vastannut ROVS-esimiehelleen, eikä liioin, onko
hän edes saanut kirjettä, vai onko postisensuuri siepannut varmaan
epäilyttävän venäjänkielisen kirjeen ja toimittanut sen Valpolle. Joka tapauksessa kirje antaa hyvän käsityksen valkoisten emigranttivenäläisten
ajatusmaailmasta, kun talvisodassa häämötti mahdollisuus siirtyä teoreettisista sotapeleistä aktiiviseen toimintaan vihattujen bolševikkien
kukistamiseksi.
Samana päivänä, 6.1.1940, ROVS:n kenraalit Arhangelskij ja Vitkovskij pyysivät Mannerheimia ottamaan Suomeen saapuvan Boris Bažanovin vastaan. Muiden muassa Boris Tšetveruhin ja ratsumestari, kreivi
Georgij Šeremet vetosivat Mannerheimiin, että hän ottaisi vastaan emigranttivenäläisten aputarjoukset.
Toistuvien vetoomusten jälkeen Mannerheim suostui Bažanovin tuloon Suomeen, missä
hän kävi muun muassa kenraali
Rudolf Waldenin luona. Waldenin puollon jälkeen Mannerheim
otti itsekin Bažanovin vastaan
Päämajassa Mikkelissä.15 Bažanoville myönnettiin lupa vierailla
eräillä sotavankileirillä ja värvätä
sotavankeja palvelemaan vapaaehtoisina Suomen armeijassa.
Boris Bažanov (1900–1983) toimi
Bažanov kävi Kainuussa sijaitVenäjän Kansanarmeija -nimisen
sotavankiyksikön aloitteentekijänä.
sevan Pelson Lintukummun Sotavankileiri 4:ssä 20.–21.1.1940, EteBoris Bazhanov (1900−1983) took the
initiative for the standing up of the
lä-Satakunnassa sijaitsevan KöyRussian People’s Army, manned by
liön Sotavankileiri 1:ssä 23.1.1940
prisoners of war.
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yhdessä res.luutn., vapaaherra Paul Aminoffin kanssa, sekä 5.–10.2.1940
uudelleen Pelsossa yhdessä Suomen Paperi-Konttorin prokuristi Weli
Gräsbeckin kanssa. Bažanovin mukaan puna-armeija oli hengeltään täysin epäluotettava (erityisesti miehistö ja aliupseerit). Hän ehdotti kenraali Waldenille 29.1.1940, että perustettaisiin 4–6 joukkuetta (kussakin
30 sotavankia), joiden johtajat olisivat venäläisiä ja varajohtajat suomalaisia.16
Samaan aikaan Päämajan propagandaosasto oli ryhtynyt suunnittelemaan sotavangeille tarkoitettua Drug plennyh -lehteä. Lehden toimituskuntaan kiinnitettiin mm. kirjailija ja ROVS-aktiivi Severin Dobrovolskij, ja lehden avustajakaartiin kuului mm. reservin korpraali,
»ROVS-upseeri» Petr Bystrejevskij.17
Muistelmissaan Bažanov kertoo, että kaikkiaan 500 neuvostosotavangista 450 olisi valmiina liittymään vapaaehtoisina Suomen armeijaan, eli 90 prosenttia talvisodan kaikkien sotavankien määrästä. Hänen 12.2.1940 laatimansa selostuksen mukaan kuitenkin vain viiden
parakin sotavangeilta oli kysytty heidän henkilökohtaista kiinnostustaan ja näistä vain vajaat puolet, eli 94 yhteensä 197 sotavangista, ilmoitti olevansa valmiita värväytymään. Bažanov piti edelleen viiden
30-miehisen joukkueen perustamista realistisena, mutta Gräsbeckin
mielestä Bažanov oli ylioptimistinen, eikä hänen esiintymistapansa ollut täysin luottamusta herättävä. Lisäksi sotavangit olivat tehneet Gräsbeckiin masentavan vaikutuksen.
Päämajassa sotavankiasioita hoitaneen ev.luutn. Carl Lindhin luvalla
ja hänen laatimansa budjetin pohjalta Bažanov ryhtyi 17.2.1940 yhdessä ROVS:n Suomen-osaston johtajan, kapteeni Feodor Schulginin
kanssa halukkaiden sotavankien värväykseen. Järjestäytymistyön vaatimaa tilaa löytyi Helsingissä Bažanovin saattajana toimineen Weli Gräsbeckin toimipaikasta Suomen Paperi-Konttorista Etelä-Esplanadi 2:sta.
Yksikön upseereina ja kouluttajina oli tarkoitus käyttää Suomessa asuvia venäläisiä emigranttiupseereita, koska sotavankeina olevia neuvostoupseereita ei juuri saatu värvätyiksi, eikä heihin muutenkaan haluttu
luottaa. Schulginin lisäksi osastossa oli viisi upseerinvakanssia, kansliapäällikkö ja konekirjoittaja. Yksikön komentajaksi tuli ROVS:n Suomen-osaston varapuheenjohtaja, kapteeni Vladimir Kiselev. Muut upseerit olivat entinen kapteeni (on myös esitelty insinööriluutnanttina)
Vladimir Lugovskoj (1893–1959) sekä »ROVS-upseerit» Anatol Bud-

114

CARL-FREDRIK GEUST

Sivu114

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

11:51

Tiedustelumies Petr Sokolov toimi koko ajan sotavankiyksikön taustalla toimien
samalla myös Valpon tiedottajana salanimellä P. Kolberg. Kuvassa Sokolov
Yleisradion venäjänkielisenä kuuluttajana.
Intelligence specialist Petr Sokolov exercised influence on the background of
the POW unit scheme while acting as an informant for the Finnish State Police
(Valpo) under the alias P. Kolberg. The photo shows Sokolov working as a
Russian language announcer for the Finnish Broadcasting Corporation.

janskij ja veljekset Nikolaj ja Vladimir Bastamov.18 Kolmella viimeksi
mainitulla ei siis ollut mitään varsinaista upseerintutkintoa, vaan he
olivat ainoastaan suorittaneet kenraali Golovinin upseerikurssin etätutkinnon. Ainakin Nikolaj Bastamov lienee saanut vänrikin palvelusarvon. Propagandatehtäviin värväytyivät luutnantti Petr Sokolov, joka
myös toimi Suomen Yleisradion karismaattisena venäjänkielisenä kuuluttajana, Bystrejevskij sekä Istomin.19 Kaikki kouluttajat ja avustajat
olivat siis ROVS:n Suomen-osaston jäseniä.
Helmikuun lopussa siirrettiin 150 vapaaehtoiseen palvelukseen
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suostuvaisia sotavankia Kainuun Pelsosta Huittisiin Sotavankileiri
5:een, missä Bažanovin suunnitelman mukaan suoritettaisiin sotavankien lopullinen seulonta. Huittisten leirillä kapteeni Lugovskoj sekä
»vänrikit» Nikolaj Bastamov ja Budjanskij kuulustelivat sotavankeja ja
valmensivat valitut sotavangit rintamalle siirtoa varten opettamalla
mm. »suomalaista sotilaskomentoa». Jokaisella kuulustelijalla oli vastuullaan noin 40 sotavangin ryhmä. Mielenkiintoisimmat kuulustelluista sotavangeista olivat entinen NKVD:n rajavartiojoukkojen vääpeli
Serdobindtseff sekä kirjanpitäjä Šutoff. Sotavankiryhmässä oli myös
useita vähemmistökansallisuuksien edustajia sekä traktorinkuljettajia.
Kuulustelijat toimivat Päämajan tiedusteluosaston toimeksiannosta,
mikä osoittaa tiedustelumiesten suurta aktiivista osuutta sotavankiyksikköhankkeessa.20
Suunnitelman mukaan palvelukseen hyväksytyt sotavangit siirrettäisiin läheiseen Köyliön Sotavankileiri 1:een, missä oli tarkoitus perustaa
sotavankiyksikön koulutuskeskus esikuntineen. Köyliöön saapuikin
melko nopeasti 250–300 sotavankia. Näistä voitaisiin 200 jopa vain
muutaman päivän koulutuksen jälkeen siirtää rintamalle lähtevään
kapteeni Kiselevin komentaman »Venäjän Kansanarmeijan» (Russkaja
Narodnaja Armija eli RNA) ensimmäiseen yksikköön. Köyliössä Vladimir Bastamov toimi taas Päämajan tiedusteluosaston erikoiskuulustelijana.21
Venäjän Kansanarmeijan toiminta olisi suunnitelman mukaan kaksivaiheinen:
– venäläiset entiset sotavangit keskittyisivät alussa propagandatyöhön,
laatisivat lentolehtisiä, esiintyisivät radiossa jne. Lentolehtiset levitettäisiin lentokoneilla sekä myös tykinammuksilla.
– toisessa vaiheessa koulutettuja osastoja siirrettäisiin rintamalle Laatokan pohjoispuolelle ja edelleen puna-armeijan selustaan Laatokan
itäpuolelle. Venäläisten tehtävänä oli katkaista Leningradin ja Murmanskin välinen Kirovin rautatie Petroskoissa sekä vapauttaa Vienanmeren alue ja Solovetskin GULAG-leireissä olevat poliittiset
vangit.
Tämän jälkeen tarkoituksena oli edetä edelleen rintaman selustassa
kohti Leningradia tavoitteena saada sisällissota syttymään Venäjän
Kansanarmeijan ja puna-armeijan välillä neuvostohallinnon hajottua
sisäisten levottomuuksien seurauksena.
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Toiminnan poliittisina tavoitteina olisi Bažanovin mukaan kolhoosien hajottaminen ja viljelysmaan jakaminen talonpojille, vapaat työmarkkinat sekä työläisten oikeus yritysten voitto-osuuteen. Perustettavan Venäjän Kansanarmeijan tuli koko ajan säilyttää luonteensa tasaarvoisena »työläis-talonpoikaisjärjestönä». Näin ollen alkuvaiheessa
pätevyyssyistä päällystötehtävissä toimivien valkoisten upseerien lukumäärän tulisi pysyä mahdollisimman pienenä. Valkoisten upseerien tuli
edelleen olla mahdollisimman vaatimattomia ja huomaamattomassa
asemassa olevia miehiä.
Bažanov kertoo, että kaksi Venäjän Kansanarmeijan osastoa, yhteensä 450 miestä, lähti rintamalle, missä saatiin 300 neuvostosotilasta houkutelluiksi loikkaamaan Suomen puolelle. Kapteeni Kiselev olisi itse
käynyt eräässä motissa, missä panssarivaunu oli toiminut linnakkeena.
Motissa hän oli joutunut kahden paleltuneen korkean upseerin viereen
– divisioonan komentajan ja divisioonan komissaarin.
Laatokan Karjalassa toimivan IV Armeijakunnan Valistusosaston sotapäiväkirjaan on jäänyt muutama merkintä Venäjän kansanarmeijasta:
– »Noin 30 sotavangeista erikoisesti valittua ryssää» eli ilmeisesti juuri
kapteeni Vladimir Kiselevin komentama yksikkö oli 1.3.1940 saapumassa Sortavalaan »koetta varten». Majoitus järjestettiin kaupungin
eteläpuolella olevaan Kasinhännän merilentovaruskuntaan, joka olisi »sopivasti sivussa». Venäläisen yksikön käyttöön lähetettiin erikseen 20 000 kpl venäjänkielisiä lentolehtisiä, jotka oli allekirjoittanut
»Venäjän kansanjoukko-osaston päällystö». Valistusosaston päällikkö,
res.luutn. Eero Salovuori sai käskyn ilmoittaa yksikön toiminnasta
päivittäin Päämajan propagandaosastolle. Sotapäiväkirja toteaa edelleen: »Varottava ettei antautumaan houkuteltavia ryssiä puhuttelemaan lähetettyjen sakkien mukana pääse linjojemme taakse mahdollisesti tahallaan lähetettyjä ryhmiä.»
– 2.3.1940 todettiin, että venäläisen osaston käyttösuunnitelma oli IV
AK:n tiedustelutoimiston päällikön, kapteeni Uljas Käkösen ja Operatiivisen osaston vs. johtajan, majuri Yrjö Tenon laatima. Osaston
mukana oli tullut »eräs valkoryssän kapteeni, joka asunut Suomessa
vuodesta 1923 lähtien». Tässä tarkoitettaneen kapteeni Kiseleviä, joka Valpon arkiston mukaan oli tosin saanut Suomen kansalaisuuden
jo vuonna 1919.
– Yksi epäsuora viittaus sotavankiosaston käyttöön käy ilmi seuraa-
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vasta merkinnästä: »Klo 20 majuri Teno soitti: kovaäänisauto lähetettävä Syskyjärvelle klo 5:ksi aamulla.» Käsketty kovaäänisauto lähtikin Syskyjärvelle kello 0.30.
– 4.3.1940 on merkintä »Kokeet ryssillä ovat onnistuneet hyvin. Koeryssillä peräti innolla puhuneet asiasta.» Valitettavasti tässä ei käy
tarkemmin ilmi, missä ja minkälaiset »kokeet» on suoritettu. Tämä
on sotapäiväkirjan viimeinen maininta »ryssäosastosta».22
IV Armeijakunnan asiakirjojen joukossa on myös laaja kokoelma venäjänkielisiä lentolehtisiä; sekä yleisesti tunnettua vakiopropagandaa,
mutta myös Venäjän Kansanarmeijan ja 18. Divisioonan entisten upseereitten nimissä laadittuja lentolehtisiä. IV AKE lähetti 6.3.1940 yhteensä 2 000 kpl »Venäjän Kansanyksiköiden sotilasjohdon» allekirjoittamia lentolehtisiä Lentolaivue 16:lle, 12. ja 13. Divisioonalle sekä Ryhmä T:lle.23
Venäjän Kansanarmeijan aloitteentekijä Boris Bažanov sai 13.3.1940
kenraali Waldenilta kehotuksen viipymättä poistua Suomesta. Tämän
jälkeen lienee kerätty tietoja ja kokemuksia Venäjän Kansanarmeijan
toiminnasta, joita ei ole kuitenkaan löydetty puolustusvoimien arkistosta, mutta kylläkin eräiltä osiltaan Valpon arkistosta.
Vasta kun Bažanovin muistelmat julkaistiin Venäjällä vuonna 1990,
Suomessa kiinnitettiin huomiota tähän aktiviisesti unohdettuun tapahtumasarjaan, josta kertovista dokumenteista suurin osa lienee tuhottu.
Professori Ohto Mannisen Sotilasaikakauslehdessä julkaisema artikkeli
herätti ansaittua huomiota, minkä jälkeen uusia fragmentaarisia dokumentteja emigranttivenäläisten toiminnasta on löydetty ennen kaikkea
EK-Valpon arkistosta.24

Keitä olivat Venäjän Kansanarmeijan sotilaat?

Ymmärrettävästi mitään luetteloa Bažanovin Venäjän Kansanarmeijaan värväämistä sotavangeista ei ole löytynyt. Ilmeisesti kaikki luettelot, kuten kaikki muutkin Bažanovin hankkeeseen liittyvät alkuperäiset
dokumentit, tuhottiin rauhanteon yhteydessä 13.3.1940. Merkillepantavaa on, että jopa kenraali Waldenin fragmentaarinen ohut kansio
(T7743/33, KA, Sörnäinen) on ollut varustettuna käsin kirjoitetulla ohjeella »Tätä ei saa antaa kenellekään tutkijalle ilman Sota-arkiston eri-
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tyistä lupaa. 4.12.1963». Erinäisistä sirpaletiedoista pystyy kuitenkin tekemään joitakin johtopäätöksiä.
Vuonna 2009 ilmestyneessä suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden
yhdessä laatimasta Tuntematon talvisota -dokumenttikirjasta selviää,
että ainakin 11 sotavangin oli todettu olleen puettuina suomalaisiin
univormuihin »punainen nauha hihassa» ja kymmeniä muita sotavankeja oli eri tavoin ollut yhteistyöhaluisia.25
Ida Schulginin käytössä on ollut kenraali Dobrovolskin pojan Severin Dolivon nauhoitettu haastattelu vuodelta 1981:
»Kiseleff oli hyvä ystäväni ja hän kertoi, että oli ollut joukko-osastonsa kanssa rintaman selustassa. Kiseleffin osasto oli puettuna suomalaisiin sota-asuihin, vain punainen käsivarsinauha ja venäjänkielinen
puhe erotti heidät suomalaisista. Vastaan oli tullut suomalainen joukko-osasto. Desantteja! Heidät oli heti vangittu ja viety kenraali Hägglundin esikuntaan, jossa oli tiedetty asiasta.»26
Edellä mainitussa kirjassa tutkija L. P. Kolodnikova toteaa, että neuvostokirjallisuuden mukaan 99 sotavankia ei halunnut palata Neuvostoliittoon, kun taas lukumäärä suomalaisen osapuolen mukaan oli 78.
Valitettavasti tässä ei esitetä poikkeavien lukumäärien tarkempia viitteitä.27
Ulkoministeriön arkistossa on luettelo 43 palautusta vastustavasta
sotavangista, jotka 23.4.1940 olivat Kakolan keskusvankilassa. Erittäin
tarkka luettelo nimi- ja joukko-osastotietoineen on hyvin vähemmistöpainotteinen; sotavangeista vain 12 on venäläisiä, kun esimerkiksi ukrainalaisia on 15. Näin ollen voitaneen olettaa, että ehkä noin puolet tämän luettelon sotavangeista on kuulunut Kansanarmeijaan.
Kolme viikkoa myöhemmin, 14.5.1940, kun sotavankien palautukset
oli pääosin jo suoritettu, laaditussa venäjänkielisessä, vain nimitiedot
sisältävässä luettelossa on 23 sotavankia, joista yhdeksän puuttuu Kakolan luettelosta. Nämä olivat ehkä Kansanarmeijassa palvelleita.
Lähinnä tämän luettelon perusteella loppuvuodesta 1940 käytiin
ikävänsävyistä noottien vaihtoa Suomen ja Neuvostoliiton ulkoministeriöiden ja lähetystöjen kesken »noin 20» palautusta vastustavista sotavangista. Venäjänkielistä luetteloa ei ilmeisestikään koskaan annettu
neuvostoviranomaisille, vaikka tämä lienee ollut tarkoitus. Muuttuvassa tilanteessa suomalaiset eivät selvästi halunneet ilmoittaa edelleen palauttamatta olevien sotavankien lukumäärää, mutta eivät myöskään
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Venäjän Kansanarmeijan nimissä
laadittu lentolehtinen Toverit punaarmeijalaiset!. Lentolehtisen tekstissä
selostetaan, miten vapaaehtoisista
sotavangeista on perustettu Venäjän
kansan (sotilas-)osastoja, tavoitteena
kukistaa bolševikkihallinto Venäjällä.
Allekirjoitus kuuluu: »Venäjän kansan
osastojen päällystö».
A flier printed in the name of the
Russian People’s Army and bearing the
slogan »Comrades in the Red Army».
The text explains that (military) units
to serve the Russian people and
manned by volunteer prisoners of war
had been stood up in Finland with the
aim of overthrowing the Bolshevik
rule in Russia. The signature reads:
»Commanders of Russian people’s
military units».
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vaarantaa vielä Neuvostoliitossa
olevien suomalaisten sotavankien
palautusta.
Edellä mainituissa kahdessa
nimiluettelossa esiintyvien lisäksi
Suomessa oli muitakin sotavankeja:
–
Kaksi luetteloissa mainitsematonta sotavankia oli Oulun lääninvankilassa 15.10.1940.
–
Suomen muhamettilainen
seurakunta kääntyi taas 12.11.
1940 ulkoministeriön puoleen ja
anoi, että Kakolan vankilasta vapautettaisiin neljä turkkilaisperäistä sotavankia, joille seurakunta sitoutui järjestämään työpaikat.
Näistä vain kaksi oli »23 sotavangin» luettelossa, mutta kaikki neljä taas Kakolan luettelossa.28
EK-Valpon arkistossa on tietoja 5.10.1942 Sotavankileiri 1:ssä
olleista 14 talvisodan sotavangista, jotka kaikki olivat Kakolan
luettelossa, mutta vain yhdeksän
»23:n luettelossa». Kaikki nämä
14 sotavankia palautettiin Neuvostoliittoon 3.–14.11.1944.29
Suomeen jäi lisäksi mm. Ilomantsissa 24.12.1939 vangittu
luutnantti, 155. Divisioonan JR
436:ssa palvellut Orust Beljanskij.
Hän piileskeli jatkosodan aikana
Heinolassa puutarhurina salanimellä Aleksandr Kalašnikov, mutta valvontakomission SMERŠosasto löysi hänet kuitenkin ke-
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väällä 1945. Valpo pidätti Kalašnikov/Beljanskijn 20.4.1945 ja luovutti
SMERŠille. Hänet vietiin Moskovaan yhdessä edellä mainittujen 20
muun henkilön kanssa, minkä jälkeen jäljet katoavat.30
Yhdistelemällä kaikki edellä mainittujen luetteloiden tiedot löytyy
56 nimeltä mainittua palautusta vastustanutta talvisodan aikaista sotavankia, jotka kaikki ovat sotamiehiä. Luutnantti Beljanskia (tai Kalašnikovia) ei ole kuitenkaan mainittu missään luettelossa. Edellä mainituista 56 sotavangista yksitoista oli palvellut Lemetissä motitetussa 18.
Divisioonassa, jonka säilyneiden lentolehtisten perusteella voi todeta
olleen Venäjän Kansanarmeijan propagandakampanjan pääkohteena,
ja kymmenen sotavankia oli saatu Suomussalmella tuhotusta ukrainalaisesta 44. Divisioonasta. Mielenkiintoista on, että joukossa on viisi
karjalaista, jotka kaikki kuuluivat 413. Erilliseen lennätinrakennuskomppaniaan. Luetteloissa ei ole muita saman joukko-osaston sotavankikeskittymiä.
Näin ollen on aiheellista epäillä, että muitakin sotavankeina olleita
upseereita ja aliupseereita vastusti palautusta ja jäi keväällä 1940 eri tavalla Suomeen tai siirtyi ulkomaille. Voitaneen yhtyä L. D. Kolodnikovan arvioon, jonka mukaan lähes sata sotavankia jäi keväällä 1940 Suomeen, ja päätellä, että näistä useimmat olivat kuuluneet Venäjän Kansanarmeijaan.
Kaikki Neuvostoliittoon 23.5.1940 mennessä palautetut 5 277 sotavankia joutuivat NKVD:n filtraatioon. Sisäasiain eli NKVD:n kansankomissaari Lavrentij Berija ilmoitti tuona päivänä Stalinille, että »operatiivisen ryhmän toiminnan seurauksena oli paljastettu 106 vakoojaa
ja vakoojaksi epäiltyä, 166 neuvostovastaisen vapaaehtoisosaston jäsentä, 54 provokaattoria, jotka olivat pilkanneet muita sotavankeja, sekä 13
vapaaehtoisesti vihollisen sotavangeiksi antautunutta».31
Berija luettelee ilmoituksessaan nimeltä 26 sotavankia, jotka eri tavalla olivat toimineet neuvostovastaisesti. Osa oli ennen palautusta
Neuvostoliittoon saanut suomalaisilta selviä, muun muassa Murmanskin rautatietä ja Vienanmeren kanavaa koskevia vakoilutehtäviä. Sovituksi yhteydenpitovälineeksi oli henkilökohtaisten tapaamisten ohella
mainittu radio, mutta lyhyestä ilmoituksesta ei käy ilmi tarkempia yksityiskohtia. Filtraatiokuulusteluissa 41 vankia oli kertonut, että suomalaiset upseerit olivat helmikuussa 1940 yhdessä »valkokaartilaisten
keskusten edustajien kanssa» ryhtyneet perustamaan vapaaehtoista
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joukko-osastoa sotavankeina olevista puna-armeijalaisista ja upseereista. Ainakin kymmenkunta palautetuista kertoi seikkaperäisesti keskusteluistaan Bažanovin kanssa.32
Vapaaehtoisosastoon ilmoittautunut puna-armeijalainen Stepan
Kravtšuk (44.D, JR 305) oli kertonut, että Pelson Sotavankileirissä 4
värväys alkoi 25.2.1940. Värväyksen tulos oli 152 vapaaehtoista sotavankia, jotka siirrettiin erilliseen leiriin (eli siis Huittisiin Sv-leiri
5:een), missä heidät jaettiin joukkueisiin. Osaston vahvasti neuvostovastainen koulutus tähtäsi toimintaan Uhtuan suunnalla yhdessä suomalaisten tiedusteluyksiköiden kanssa. Päällystö koostui neljästä venäjän kielen taitoisesta suomalaisesta upseerista, jotka olivat ilmeisesti
kapteeni Lugovskoj, veljekset Bastamov sekä Pavel Budjanskij. Rauhantulon jälkeen jokaiselta vapaaehtoiselta kysyttiin, haluaako jäädä Suomeen. Paluuhalukkaille korostettiin välttämättömyyttä salata neuvostoviranomaisilta osallistuminen vapaaehtoisosastoon. NKVD löysi palautettujen vankien kuulustelujen perusteella myös yhden aktiivisen
vapaaehtoisvärvärin, 14. Kuljetusrykmentin upseerin Vladimir Golovinin, joka sittemmin itse tunnusti värvänneensä muita vapaaehtoisia.
Kolme sotavankia oli kertonut värväyksestä englantilaisten jaranskalaisten tukemaan Taka-Karpatiassa perustettavaan ukrainalaiseen legioonaan, ja yksi sotavanki, kansallisuudeltaan tataari, kertoi värväyksestä taistelemaan »Volgan-Uralin valtakunnan» perustamiseksi.
Kuukausi Berijan Stalinille lähetetyn ilmoituksen jälkeen, 28.6.1940,
Neuvostoliiton korkeimman oikeuden sotakollegio tuomitsi kuolemaan 232 Neuvostoliittoon palanneista vapaaehtoisesta, joista 158 teloitettiin. Kaikki teloitetut lienevät melkoisella varmuudella Venäjän
Kansanarmeijaan ilmoittautuneita.33
Suomeen jääneiden sotavankien sekä filtraatiossa paljastuneiden
»neuvostovastaisten vapaaehtoisten» lukumäärän perusteella voi näin
ollen arvioida, että Venäjän Kansanarmeijaan oli todellakin ehditty rekrytoida ainakin 250 sotavankia. Vaikka Bažanovin muistelmatiedoissa
on paikoitellen selvää liioittelua, ne eivät siis ole aivan tuulesta temmattuja.
Kirjeessään kenr.luutn. V. K. Vitkovskille 2.4.1940 ROVS:n puheenjohtaja, kenraali Arhangelskij totesi Bažanovin ensimmäisten kokemusten perusteella voitavan luottaa siihen, että suotuisten olosuhteiden
vallitessa voidaan muodostaa sotilaallisia joukkoja Stalinia vastustavista
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neuvostokansalaisista. Kenraali Arhangelskij oli hyvin tyytyväinen Bažanovin ja kapteeni Schulginin toimintaan ja valitti, ettei hän tunne
viiden perustetun sotavankiosaston muita upseereja nimeltä.34

Bažanov aktiivinen myös jatkosodan aikana

Boris Bažanov otti jatkosodan aikana uudelleen yhteyttä Mannerheimiin ja ehdotti kirjeessään 6.3.1944 kenraali Andrej Vlasovin komentaman, saksalaisten sotavangeista kootun armeijan (ROA) siirtämistä
Suomeen. Mannerheim vastasi 13.4.1944 Bažanoville kohteliaan kieltävästi. Todettakoon, että saksalaiset siirsivät taistelevia joukkoja Vlasovin alaisuuteen vasta marraskuusta 1944 lähtien. Tällöin Suomi oli jo
pari kuukautta aikaisemmin solminut välirauhansopimuksen. Muutenkin Vlasovin komentamat joukot olivat aivan liian myöhään liikkeellä, jotta ne olisivat ylipäätään voineet vaikuttaa sodan lopputulokseen.

Ukrainalaiset ja muut ei-venäläiset35

Rinnan emigranttivenäläisten Venäjän Kansanarmeijan perustamispuuhailun kanssa Päämajan toisessa yksikössä, Propagandaosaston toimisto K:ssa ajettiin erästä samankaltaista, mutta luonteeltaan täysin
erilaista vapaaehtoishanketta. Toimisto K:n (Karjala) johtajana oli Akateemisen Karjala-Seuran varapuheenjohtaja, res.luutn. Reino Castrén,
ja henkilökunta koostui kauttaaltaan AKS:n aktiivijäsenistä, jotka syvästi venäläisvastaisina eivät voineet hyväksyä minkäänlaista yhteistyötä minkään venäläistaustaisen ryhmittymän kanssa.36
Toimisto K:n varsinaisena kohderyhmänä oli vainotut karjalaiset ja
inkeriläiset Neuvostoliitossa, joita yritettiin kannustaa avoimeen vastarintaan. Toimisto K:n myötävaikutuksella perustettiin 30.12.1939 lähtien Sissipataljoona 5, johon rekrytoitiin vuosina 1918–1922 Suomeen
saapuneita heimopakolaisia, joista osa oli edelleen muodollisesti Neuvostoliiton kansalaisia, sekä myös joitakin virolaisia vapaaehtoisia.37
Pataljoona, jonka miesvahvuus nousi noin 800:aan, oli tarkoitettu toimimaan puna-armeijan selustassa suomensukuisten kansojen asutta-
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milla alueilla, mutta se tuli lähinnä osallistumaan eversti Dolinin komentaman Hiihtoprikaatin tuhoamiseen Kesselin seudulla helmikuussa 1940.
Toimisto K pyrki lisäksi miltei konspiratiivisella tavalla ja yksityisen
rahoituksen turvin yhteistyöhön Neuvostoliiton vähemmistökansojen
edustajien kanssa ulkomailla. Toimisto K:n ulkomaantoiminnan rahoitti heimoaktivisti, jääkärimajuri ja laivanvarustaja, majuri Ragnar
Nordström ja puuhamiehenä Pariisissa toimi professori Herman Gummerus.38 Sekä Nordströmillä että Gummeruksella oli runsaasti kansainvälisiä kontakteja, ja lisäksi hyödynnettiin Prometheus-seuran yhteysverkostoa.39
Pariisissa 27.1.1940 lähtien toimineella professori Gummeruksella
oli laaja kontaktiverkko Neuvostoliiton vähemmistökansallisuuksien
emigranttipiireihin. Gummeruksen talvisodan aikaisissa raporteissa ja
kirjeenvaihdossa mainitaan muiden muassa seuraavat henkilöt:
– Akaki Chkenkeli (1874–1959), Transkaukasuksen tasavallan sekä
Gruusian ulkoministeri 1918 (Pariisi),
– M. Tshokly, Turkestanin kansallisunionin edustaja,
– Bilyj, kasakkajohtaja (Pariisi),
– Dmytry Andrievsky, ukrainalainen (Bryssel),
– Muhamed Emin Resul-Zada ja Mir Bey, emigranttiazerien edustajia
(Istanbul ja Pariisi),
– Cafer Seydahmet-Krimer, Krimin tasavallan entinen ulko- ja sotaministeri (Istanbul),
– Said Shamyl, Pohjois-Kaukasuksen johtajia,
– Ayaz Ishaki-Idilli, volganturkkilaisten johtaja (Istanbul),
– Aitek Namitok, Kuban-kasakoiden johtaja, tšerkessi (Pariisi),
– Mustafja Tschoksi-Oghly, kasakkajohtaja (Pariisi).
Gummeruksen toiminta näiden henkilöiden sidosryhmien kanssa
rajoittui lähinnä henkiseen propagandaan, kuten lentolehtisten ja radio-ohjelmien laatimiseen.
Ukrainalaisten emigranttien kanssa Gummeruksella oli tiiviimpää
yhteistyötä, yhteyshenkilöinä mm. Ukrainan ulkohallituksen keskeisiä
henkilöitä, jotka Gummerus tunsi henkilökohtaisesti toimittuaan Suomen asiainhoitajana Kiovassa kesällä 1918:
– »presidentti» ja pääministeri Vjatšeslav Prokopovitš,
– ulkoministeri, professori Aleksandr Schulgin40,
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– puolustusministeri, kenraali Aleksandr Udoviczenko, sekä
– hetman Pavlo Skoropadski41.
Jo 30.12.1939 kenraali Udoviczenko lupasi peräti 3 000–4 000 vapaaehtoista ukrainalaista sotilasta kolmen–neljän kuukauden kuluessa.
Kolmen viikon kuluttua marsalkka Mannerheim katkaisi nämä kontaktit. Syynä tarjouksen hylkäämiseen oli se, että isohkoon ukrainalaiseen yksikköön olisi liittynyt ukrainalaisia emigrantteja Ranskasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta, mikä olisi ratkaisevasti saattanut muuttaa
talvisodan puolustustaistelun luonnetta.
Toimisto K:n aktivistit eivät kuitenkaan lopettaneet yrityksiään, vaan
kutsuivat – ohi Päämajan – professori Schulginin sekä muitakin, eri
kansakuntia edustaneita yhteyshenkilöitään Suomeen. Schulgin vieraili
tammikuun lopussa 1940 Pelson sotavankileirillä, missä Boris Bažanov
muutamaa päivää aikaisemmin tapasi muun muassa Suomussalmella
lyödyn ukrainalaisen 44. Divisioonan vankeja. Leirin 1 013 sotavangista
noin 600 oli ukrainalaisia. Neuvottelussa Nordströmin ja Gummeruksen kanssa Torniossa 22.1.1940 oli sovittu pienen, noin 40–50 miehen
ukrainalaisen yksikön perustamisesta. Puolet yksikön vahvuudesta olisi
upseereita. Pariisista johdettu yksikkö taistelisi Ukrainan lipun alla, ja
toiminta rahoitettaisiin Englannista ja Ranskasta. Varakas Nordström
lupasi tosin itse maksaa vapaaehtoisten matkat Suomeen.
Sotavankien palautuksen jälkeen kolme ukrainalaista sotavankia
kertoi NKVD:n filtraatiossa Suomessa tapahtuneesta värväysyrityksestä. Kuulustelutietojen mukaan tarkoituksena oli todellakin »englantilais-ranskalaisella tuella» perustaa »ukrainalainen legioona» Taka-Karpatiassa.42 Värväykseen oli osallistunut valkoemigrantteja ja ukrainalaisia nationalisteja, joista mainittiin professori Schulgin ja eversti Voron. Dmitrij Gritsajuk -niminen sotavanki oli värvärien vierailun jälkeen kutsuttu vankileirin toimistoon, missä hänelle oli luovutettu
Schulginin kirjallinen värväystarjous. Vastaus piti lähettää Schulginin
osoitteeseen Pariisiin. Raportissaan Stalinille Berija totesi 23.5.1940, ettei Gritsajukia ole voitu kuulustella, koska hän oli osoittanut »henkisen
sairauden» merkkejä.
Tataarisotavanki Sharif Garifullin (Taipaleella toimineen 150. Divisioonan JR 469) kertoi taas, että tataarivankeja oli Suomessa värvätty
vakoilutehtäviin ja taisteluun »Volgan-Uralin valtakunnan» puolesta.
Berijan raportin mukaan Garifullinille oli ehdotettu yhteydenpitoteh-
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täviä Tatarstanin ASSR:n Ufassa toimivaan islamin hengelliseen keskukseen.43
Professori Schulginin palatessa 26.1.1940 Pariisiin Gummerus seurasi mukana ja perusti yhteystoimistonsa kaupunkiin. Kahden viikon kuluttua, 7.2.1940, kenraali Oscar Enckell vieraili Pariisin-matkansa aikana myös Gummeruksen luona, jolloin Toimisto K:n oma-aloitteinen
toiminta paljastui. Kenraali Enckell, joka oli Pariisissa neuvottelemassa
ranskalais-englantilaisen apuretkikunnasta, ilmoitti heti havainnoistaan Mannerheimille. Seuraavana päivänä Gummerus sai määräyksen
keskeyttää »oman ukrainalaisen yksikkönsä» perustamispuuhat Päämajan periaatepäätöksen perusteella olla hyväksymättä venäläisiä vapaaehtoisia palvelukseen. Gummeruksen ja Castrénin kirjeenvaihdosta
käy selvästi ilmi katkeruus Päämajan »puoliryssää» kohtaan, joka ei
ymmärrä venäläisten ja ukrainalaisten välistä eroa eikä Suomen parasta.
Aktivistit eivät kuitenkaan vielä luopuneet, vaan jatkoivat ahkerasti
vähemmistökielisten lentolehtisten laatimista. Suomenkielisiä lentolehtisiä oli tarkoitus levittää puna-armeijan inkeriläisille ja Itä-Karjalan
suomalaisille sotilaille. Päteviä ja halukkaita kielenkääntäjiä löytyi mm.
Prometheus-seurasta. Toimisto K:n oman henkilökunnan turvin oli
laadittu lentolehtisiä mm. Aunuksen ja Vienan karjalan murteilla, turkin kirjakielellä sekä kazanin murteella. Lisäksi seuraavia henkilöitä oli
pyydetty kääntämään lentolehtisiä hallitsemilleen kielille:
– johtaja I. Mösseq, Kaisaniemen kirjakauppa (komi),
– prof. Gustav Schmidt (georgia ja muita Kaukasian kieliä),
– prof. G. John Ramstedt (Keski-Aasian kieliä),
– res.luutn Valentin Kiparsky (myöh. slaavilaisen kielitieteen professori; valkovenäjä),
– vänr. Charpentier (valkovenäjä),
– res.luutn Paavo Ravila (mordva).
Toimisto K:ssa laadittiin 16.2.1940 muun muassa kuvallinen syväpainolentolehtinen levitettäväksi Leningradin väestölle. Mahdollisesta
levityksestä ei ole kuitenkaan tietoja.44
Pariisin suunnan uudelleenavaamiseksi vedottiin kenraali Enckellin
käynnin jälkeen suoraan pääministeri Rytiin ja marsalkka Mannerheimiin. Kun samalla rintamatilanne ratkaisevasti muuttui Karjalan kannaksen pääpuolustuslinjan, Mannerheim-linjan murruttua ja neuvot-
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telut liittoutuneiden avusta kiihtyivät, piti samalla pelata aikaa myös
Gummeruksen suuntaan. Hän lähetti uuden raportin Pariisista
23.2.1940 ja kirjoitti, että ukrainalaiset ovat valmiina yhteistyöhön kaukasialaisten ja turkmenialaisten kanssa ja odottavat vain vihreätä valoa
Suomesta. »Neuvostovalta on nyt hyvin epävarmalla pohjalla», Gummerus ilmoitti yhteyshenkilöilleen Suomessa samalla pyytäen Nordströmiltä lisää rahaa… Kun Gummeruksen kirje saapui vihdoin
3.3.1940 perille, kukaan ei tuntunut enää olevan kiinnostunut hänen
tiedoistaan.
Professori Schulgin oli Pariisissa 10.3.1940 vuorostaan hyvin pettynyt, kun kukaan Suomessa ei ollut kiinnostunut hänen toimenpiteistään. Joitakin kymmeniä Suomessa asuvia ukrainalaisia osallistui sentään vapaaehtoisina talvisotaan.
Talvisodan viimeisinä päivinä Toimisto K:n toiminta johti lopultakin konkreettisiin tuloksiin:
– 9.3.1940 perustettiin erillinen sotavankileiri »ei-venäläisiä» sotavankeja varten Kakolan vankilan yhteyteen Turussa,
– 11.3.1940 päätettiin kutsua kolme ukrainalaista upseeria (ukrainalaisten rintamaveteraaniyhdistyksen edustajia) Pariisista Suomeen
valmistelemaan »tulevan ukrainalaisen yksikön» toimintaa,
– 12.3.1940 laadittiin suunnitelma vapaaehtoisista ja asevelvollisista
koostuvan »itä-karjalaisen» yksikön perustamiseksi.
Seuraavana päivänä (13.3.1940) kaikki suunnitelmat niin »venäläisten» kuin myös »ei-venäläisten» yksikköjen perustamisesta Suomen
auttamiseksi eivät olleet enää ajankohtaisia, vaan ne kätkettiin arkistoihin ja unohdettiin aktiivisesti näihin päiviin saakka.

Loppusanat

Viimeistä sanaa Venäjän Kansanarmeijasta ja »ukrainalaisesta legioonasta» ei ole varmastikaan vielä kirjoitettu. Vaikka pääosa asiakirjoista
ja kirjeenvaihdosta on ainakin Suomessa tuhottu, saattaa lisää valaistusta tähän aktiivisesti unohdettuun tapahtumasarjaan vielä löytyä eri
maissa olevista ROVS-arkistoista ja eri hankkeiden aktivistien henkilökohtaisista kokoelmista. Ainakin Venäjän arkistosta löytyy varmasti
vielä toistaiseksi tuntematonta aineistoa.
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Päämajan eri osastojen, kuten tiedustelu-, propaganda- ja valistusosaston osuus venäläisten ja ukrainalaisten vapaaehtoisten rekrytoinnissa kaipaa lisätutkimusta. Erityisesti salaperäisen tiedusteluosaston,
jonka arkistosta löytyy tunnetusti vain hajanaisia sirpaleita, osuus
asiassa lienee ollut huomattavasti suurempi kuin tähän saakka on luultu. Suomen armeijan ylin johto, erityisesti »venäläiset» kenraalit Rudolf
Walden ja Oscar Enckell, sekä tietysti itse marsalkka Mannerheim,
mutta myös kenraali Lennart Oesch ym. sekä pääministeri Risto Ryti
lienevät olleet tietoisia venäläisten ja ukrainalaisten rekrytoinnista.
Puuhamiesten puolella kiinnittävät huomiota venäläisvastaisten suomalaisaktivistien miltei konspiratiivisen toiminnan lisäksi myös venäläisten ja ukrainalaisten aktivistien keskinäiset riidat. Esimerkiksi emigranttivenäläiset Nikolaj Bastamov ja Petr Sokolov valittivat 19.3.1940
Valpon Kaarlo Stenvallille isä ja poika Budjanskijn liian ukrainalaispainotteisesta toiminnasta Köyliön vankileirissä.
Venäjällä on jo julkaistu eräitä artikkeleita sekä Venäjän Kansanarmeijasta että Leinon vangeista, mutta Leinon vankien traagiset vaiheet
odottavat vielä selitystään. Leinon listalla olevien emigranttien toiminta ROVS:ssä ja Venäjän Kansanarmeijan rekrytoinnin yhteydessä on
kaikesta päätellen katsottu Kremlissä jatkosodan jälkeenkin miltei yhtä
raskauttavaksi kuin toiminta kenraali Vlasovin perustaman Venäjän vapautusarmeijan johdossa toisen maailmansodan loppupuolella.

Lähdeviitteet
1 Suomalaissyntyinen, mutta

täysin venäläistynyt jalkaväenkenraali Vladimir Alftan
(1860–1940) oli kuten Mannerheimkin käynyt Nikolajevin ratsuväenkoulun Pietarissa.
Kenraalimajuri Julian Javid (1876–1946) saapui Suomeen 1920 ja asui ensin Terijoella
ja Viipurissa, sittemmin Helsingissä. Vladimir Kiselev (s. 1893, Suomen kansalainen
1941) oli ROVS:n Suomen-osaston varapuheenjohtaja. Feodor Schulgin (1887–1957)
oli syntynyt Suomessa ja palvellut mm. Koltšakin joukoissa Venäjän sisällissodan
aikana.
2 Aaro Pakaslahti: Talvisodan poliittinen näytelmä, 1970, s. 221–222. Myös N. I. i B. N.
Baryšnikov: Roždenije i krah Terijokskogo pravitel’stva (1939–1940 gg.), s. 214–225,
2003.
3 Väinö Tanner: Olin ulkoministerinä talvisodan aikana, 1950.
4 G. Mannerheimin kokoelma (KA), EK-Valpon arkisto (KA), PM/Vapaaehtoistoimisto
(P 3132/8 ja T 6572/24; KA, Sörnäinen), kenraali R. Waldenin kirjelmät (T 7734/33 ja
34; KA, Sörnäinen).
5 Vozroždenije [Uudestisyntyminen] ja Dobrovolets [Vapaaehtoinen] olivat venäjänkielisiä emigranttiaikakauslehtiä.
Boris Bažanov (1900–1983) oli 1923–1924 toiminut Stalinin sihteeristössä ja vuoden
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1927 loppuun mm. Turkmenistanin bolševikkipuolueen sihteeristössä. Bažanov loikkasi
1.1.1928 Iranin kautta Pariisiin. Muistelmakirja Olin Stalinin sihteerinä ilmestyi
Pariisissa 1930 ja vihdoin myös Venäjällä 1990.
6 T7743/34, KA, Sörnäinen. B. M. Tšetveruhin (1882–1967) oli ensimmäisessä maailmansodassa palvellut Venäjän Itämeren laivaston 3. Raivaajalaivueen päällikkönä.
7 Pariisissa asuva ev.luutn. evp Bertel Mårtenson lähetti 28.1.1940 Vozroždenije-lehden
artikkelin kenr.luutn Oscar Enckellille. Mårtenson oli Pariisissa jo aikaisemmin ollut
yhteydessä mm. kenraali Vitkovskiin. (T7743/38a, KA, Sörnäinen)
8 Venäjän kielen taitoiset Oscar Enckell (1878–1960) ja Torsten Aminoff (1881–1946)
olivat palvelleet Venäjän keisarikunnan armeijassa.
9 Mannerheim oli palvellut Venäjän keisarikunnan armeijassa yhdessä Emmanuel
Golitsynin isän kanssa ja kutsui nuoren ruhtinaan luokseen kaksi kertaa vuoden 1940
aikana. Viimeisen tapaamisen yhteydessä vuodenvaihteessa 1940/1941 Mannerheim
pyysi Golitsynia toimittamaan henkilökohtaisen kirjeensä Churchillille. Ks. E. Ritaranta:
Vapaaehtoisia vaivaksi asti, Suomen Ilmailuhistoriallinen lehti n:o 1/1996 ja L.&.M.
Vlasov: Gustaf Mannerheim ja valkoiset emigrantit (2007), s. 145–148.
10 EK-Valpo amp 585, KA.
11 EK-Valpo arkisto (KA), Päämajan Vapaaehtoistoimisto (P3132/8 ja T6572/24, KA,
Sörnäinen), kenraali R. Waldenin kirjelmät (T7734/33 ja 34, KA, Sörnäinen),
PM/Propagandaosasto 1939–1940 (spk 2789, KA, Sörnäinen), sekä Ohto Mannisen
artikkelit Sotilasaikakauslehdessä (SAL) 9/1993, 4/1994 ja 9/2002.
12 EK-Valpo amp 434, KA.
13 Vuonna 1881 syntynyt Severin Dobrovolskij oli Venäjän sisällissodan aikana toiminut
kenraali E. K. Millerin alaisena Pohjoisen alueen sotilassyyttäjänä Arhangelissa. Viipuriin
siirtynyt Dobrovolskij oli ROVS:n perustajajäseniä, kirjoitti säännöllisesti mm.
Vozroždenije ja Naš Put [Meidän tiemme] -lehtiin ja julkaisi itse mm. äärioikeistolaista
Klitš [Huuto] -lehteä. Dobrovolskij oli tunnetuin ns. Leinon vangeista, jotka Valpo
vangitsi 20.4.1945. Vangit olivat enimmäkseen venäläisiä emigrantteja ilman kansalaisuutta, mutta joukossa oli myös Suomen kansalaisia. Kaikki 21 vankia luovutettiin heti
valvontakomission SMERŠ (»Kuolema vakoilijoille» -vastavakoiluyksikölle), joka
toimitti heidät suoraan Moskovaan. Dobrovolskij tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin
26.1.1946.
14 Mihail Arhipov oli ROVS:n Haminan osaston päällikkö.
15 Sekä kenraali Rudolf Walden (1878–1946) että marsalkka C.G. Mannerheim (1867–
1951) olivat venäjän kielen taitoisia. Walden oli toiminut liikemiehenä Suomessa ja
Venäjällä 1902–1917 ja vuonna 1918 Kiovassa. Kenraalimajuri Walden toimi talvisodan
aikana Päämajan edustajana valtioneuvostossa, jonka jälkeen hänestä tuli puolustusministeri. Hän osallistui rauhanneuvotteluihin Moskovassa sekä maaliskuussa 1940
että syyskuussa 1944. Kuten tunnettua Mannerheim palveli Venäjän keisarikunnan
armeijassa 30 vuotta, kunnes erosi palveluksesta syksyllä 1917 kenraaliluutnanttina ja
armeijakunnan komentajana.
16 Saattoupseerien valtakirjat ja ohjeet sekä Bažanovin matkakertomus ja toimintaehdotus:
T7743/38a, SA-Sörnäinen.
17 Drug plennyh [Vankien ystävä] -lehteä ilmestyi yhteensä 16 numeroa keväällä 1940.
Viimeinen numero on päivätty 6.4.1940. Petr Bystrejevskij (1904–1948) oli myös ns.
Leinon vankeja. Hän sai Moskovassa 10 vuoden leirituomion ja kuoli Neuvostoliitossa
21.12.1948.
18 Vladmir Lugovskoj (1893–1959) asui Suomessa vuodesta 1920 lähtien, Suomen
kansalainen 1941. Anatol Budjanskin (1906–1962) isä oli eversti Pavel Budjanski (1876–
1962). Myös Bastamovin veljekset olivat SMERŠin sisäministeri Leinolle 20.4.1945
antamassa hakuluettelossa. Vain nuorempi Vladimir (1906–1982) saatiin kiinni ja
luovutettiin Moskovaan, koska Nikolaj (1902–1948) oli hoidettavana Ruotsissa.
Vladimir Bastamov sai 20 vuoden tuomion, mutta palasi Suomeen 31.7.1956. Myös
vanhin veli Vjatšeslav (1902–1992) oli suorittanut ROVS:n upseeritutkinnon. Vladimir
Bastamovin vuonna 1978 laatimat ja Suomessa täysin tuntemattomat muistelmat
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Venäjän Kansanarmeijasta on Stanfordin yliopiston Hoover-arkiston V. P. Prjanišnikovin
kokoelmassa, Box 5. Ks. Kirill Aleksandrov: Russkije soldaty Vermahta, Moskva 2005,
s. 59. NKVD kysyi tietoja Lugovskoista 1945: »Ei tiedetä osallistuneen Neuvostoliiton
alueelle suuntautuvaan toimintaan»; NKVD:n kirjeenvaihto Valpon kanssa 1945–47
(Valpo II, mappi 158/KA).
19 Monitoimimies Petr Sokolov (1891–1971) oli Venäjän jalkapallojoukkueen maalivahtina
Tukholman olympiakisoissa 1912. Vuoden 1918 jälkeen hän toimi Englannin tiedustelupalvelun palveluksessa. Sokolov oli Suomessa usean emigranttijärjestön jäsen ja Yleisesikunnan agentti. Hän ilmoitti peitenimellä P. Kolberg säännöllisesti EK-Valpolle
venäläisen siirtokunnan toiminnasta. Jatkosodassa Sokolov toimi mm. kenraali Andrej
Vlasovin johtaman Venäjän Vapautusarmeijan (Russkaja Osvoboditel’naja Armija;
ROA) Pohjoisen osaston johtaja. Pekka Kauppalan mukaan Sokolovkin oli ollut Leinon
vankien listalla. Hän oli kuitenkin jo syksyllä 1944 siirtynyt Ruotsiin, missä otti nimen
Peter Sahlin. Sokolov/Sahlin kuoli Enköpingissä 1971.
20 Nikolaj Bastamovin kertomus Valpon Kaarlo Stendahlille 19.3.1940 P. Sokolovin läsnä
ollessa (Valpo I amp 592; KA). Ks. Westerlund, Lars: Talvi-, jatko- ja Lapin sodan sotavanki- ja siviilileirit 1939–1944, Helsinki 2008, s. 31. PM/Tiedusteluosaston sotavankiyksikköä koskevia asiakirjoja ei ole valitettavasti löytynyt.
21 Westerlund (2008), s. 18.
22 IV Armeijakunnan Valistustoimiston sotapäiväkirja 1939–1940 (KA, Sörnäinen spk
143).
23 SArk P 1147/14 (IV AKE, Toimisto II 1940).
24 Ohto Manninen: SAL n:o 4/1994 ja 9/2002. Ida Schulginin, jonka isoisän isä oli Feodor
Schulgin, proseminaariesitelmä »Entisten ihmisten sota – Valkoisen emigraation
sotilasjärjestö ROVS:n Suomen-osaston toiminta vuosina 1937−1945», Turun yliopisto
2011. Schulginien perhearkiston ja -kertomusten perusteella kuva Venäjän Kansanarmeijasta on huomattavasti tarkentunut.
25 Yhteisen kirjan venäläisestä painoksesta (Zimnjaja vojna 1939–1940 v rassekretšennyh
dokumentah TsA FSB Rossii i arhivov Finljandii, Moskova 2009) on poistettu tiedot
yhteistyöhaluisista sotavangeista, joista kuitenkin on nimeltä mainittu 125 kpl Timo
Vihavaisen ja Andrej Saharovin toimittamassa suomenkielisessä painoksessa
(Tuntematon talvisota, Helsinki 2009).
26 Ida Schulgin: »Entisten ihmisten sota», s. 20.
27 Tuntematon talvisota, s. 117.
28 UM:n arkisto 109 E 7, kansio 42.
29 EK-Valpo amp 595, KA.
30 Turvallisuuspoliisi 75 vuotta, Helsinki 1994, s. 165; Lars Westerlund (toim.): Sotatapahtumia, internointeja ja siirto sodanjälkeisiin oloihin, Helsinki 2010, s. 342; Pekka
Kauppala: Paluu vankileirien teille, Juva 2011, s. 44.
31 L. I. Berijan erikoisilmoitus I. V. Stalinille neuvostosotavankien käsittelystä, N:o. 2065/b
(23.5.1940); kirjassa »Ljubjanka. Stalin i NKVD-NKGB-GUKR »SMERŠ» 1939–mart
1946, Moskva 2006, s. 155–158 (alkuperäinen dokumentti Venäjän presidentinarkistossa). Vrt. myös Tuntematon talvisota, s. 118.
32 Aleksandrov (2005) mainitsee puna-armeijalaiset V. K. Vertov, F. U. Bojkov, A. S. Žurin,
D. P. Mamonov, F. I. Strokatyj, S. M. Strelkov ja aliupseeri V. I. Golov.
33 ibid, s. 43.
34 Aleksandrov, s. 39. Alkuperäinen kirje: Columbia-yliopiston Bakhmetyev-arkisto, Box
20.
35 PM/Tsto K:n kirjelmät (P3132/44 ja 45, KA, Sörnäinen; Gummeruksen kokoelma ja EKValpon henkilömapit/KA).
36 Tekn.tri Reino Castrén (1908–1981) oli AKS;n varapuheenjohtaja 1927–1941, PM/Tsto
K:n johtajana 1939–1940. Hän johti tiedustelutoimintaa Itä-Karjalan Sotilashallinnossa
1941–1943. Castrén oli Helsingin apulaiskaupunginjohtaja vuoteen 1968.
37 Seppo Pernu: Vapaaehtoispataljoona Os.H. eli SissiP 5 talvisodan taisteluissa, Oulu 1988.
On merkillepantavaa, että Castrénin panoksesta Sissipataljoona 5:n sekä ukrainalais-
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legioonan perustamisessa ei ole sanaakaan uudessa Mikko Uolan toimittamassa
perusteellisessa kirjassa AKS:n tie, Minerva 2011.
38 Ragnar Nordström (1894–1982) sai sotilaskoulutusta Jääkäripataljoona 27.ssä Saksassa
1915–1918. Hän osallistui sekä Suomen vapaussotaan 1918 että ns. heimosotaan
Aunuksessa (Olonets) 1919, jolloin hän haavoittui vakavasti. Vuoden 1919 jälkeen hän
toimi menestyvänä laivanvarustajana. Talvisodassa Nordström hankki mm. aseita
Ruotsista ja osallistui 1941 Itä-Karjalan siviilihallinnon rakentamiseen. Nordström asui
1944–1948 Ruotsissa.
Herman Gummerus (1877–1948) oli myös ollut jääkärinä Saksassa. Kesällä 1918 hän oli
Suomen asiainhoitajana Kiovassa Ukrainan lyhyen itsenäisyyskauden aikana ja syksystä
1919 Suomen ministerinä Roomassa. Vuodesta 1933 hän oli Helsingin yliopiston
historian professorina. Gummeruksen muistelmat toiminnastaan Kiovassa 1918
(Ukrainan murrosajoilta – kuusi kuukautta lähetystön päällikkönä Kievissä, 1931)
ilmestyivät ukrainan kielellä 1997.
39 Prometheus-seura, joka 1926–1939 julkaisi Pariisissa samannimistä aikakauslehteä,
yhdisti Kaukasian kansojen, muun muassa Turkmenistanin ja Ukrainan, venäläis- ja
kommunisminvastaisia edustajia. Suomessa Prometheus-seura toimi eräänlaisena AKS:n
salaisena sisäpiirinä.
40 Feodor ja Aleksandr Schulgin eivät tiettävästi olleet sukua toisilleen.
41 Pavlo Skoropadski (1873–1945) oli Mannerheimin kurssitoveri Nikolajevin ratsuväenkoulussa Pietarissa. Hän oli harvoja henkilöitä, jotka sinuttelivat Mannerheimia koko
elämänsä ajan. Skoropadski toimi Ukrainan valtionpäämiehenä maan lyhyenä
itsenäisyyskautena kesällä ja syksyllä 1918, jonka jälkeen hän siirtyi Saksaan.
42 Taka-Karpatia (Transkarpatia tai Karpatoukraina) oli Tšekkoslovakian itäisin alue, joka
julistautui itsenäiseksi 15.3.1939, mutta liitettiin jo kolmen päivän kuluttua Unkariin.
Vuonna 1945 Taka-Karpatia liitettiin Ukrainan neuvostotasavaltaan. Alue muodostaa
tänään Ukrainan tasavallan Taka-Karpatian hallinnollisen alueen pääkaupunkina
Mukatševo.
43 Lubjanka, s. 158.
44 P 3132/4, KA, Sörnäinen.
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White Emigrants and Stalin’s Soldiers in
the Finnish Army
Several prominent White Russians in exile (many representing ROVS,
nominally a very powerful military organization founded in Paris 1924,
with some 30,000 White Russian members) expressed support for Finland during the tense Soviet-Finnish negotiations in October 1939. As
negotiations turned into full war on 30 November 1939, volunteer applications were received from all over the world. Many White Russians
were also willing to serve as volunteers, explicitly under the command
of Marshal C. G. Mannerheim, whose reputation in the exile community was excellent. Mannerheim was believed to be able to unite and
successfully lead the disparate exile groups against the Bolsheviks.
ROVS members included both ex-Russian officers and young recruits,
military trained in ROVS’ in-house courses. Also in Finland a clandestine ROVS subunit was set up, and in 1938 was headed by ex-Russian
Captain Fedor Schulgin. Several Finnish ROVS youngsters had also
passed ROVS officer examinations, yet mostly by correspondence.
However, the Imperial Russia of 1914 was still in the mind of many
White Generals, with scarce if any acceptance of an independent Finland. Furthermore, Mannerheim was well aware of the repeated NKVD
penetrations of ROVS; this was why he was not inclined to accept
White Russian volunteers into the Finnish Army. A polite letter of decline signed by General Oscar Enckell (also an ex-Russian officer) was
thus sent to the White Russian volunteer applicants.
However, after several appeals and recommendations Mannerheim
finally permitted former Komintern secretary Boris Bazhanov to come
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to Finland in mid-January 1940. Bazhanov presented a plan to set up a
military unit of volunteer POWs, and was permitted to visit two POW
camps. After the POW camp visits he proposed to set up four to six
platoons of 30 volunteer POWs each. Up to 500 POWs (or almost 10 %
of all Winter War POWs) were reportedly willing to serve in a separate
unit (Russkaja Narodnaja Armija or Russian People’s Army) in the
Finnish Army.
The Russian POW unit was to be commanded by ROVS members
(either former Imperial Army officers or recently trained young ROVS
officers). In late February 1940 some 150 POW volunteers were transferred for final selection and training. In addition to Captain Schulgin,
identified RNA officers also included ex-Russian Captain Vladimir Lugovskoj, ROVS officers Anatol Budjanskiy and brothers Nikolaj and
Vladimir Bastamov (all living in Finland).
Russian language leaflets signed by the RNA were printed in large
numbers, and on 1 March the first RNA platoon (30 men), dressed in
Finnish uniforms with an additional special »red ribbon», was transferred to Sortavala. According to the War Diary of the Information Department of IV Army Corps, the POW volunteers transmitted surrender persuasions using powerful loudspeakers, directed against Soviet
troops encircled north of Lake Ladoga. A few days later, on 13 March
1940, the POW unit was disbanded, and Bazhanov was ordered to depart from Finland. Most of the primary RNA documentation was apparently destroyed.
When mutual POW repatriation was initiated in April 1940, some
100 POWs refused to return to USSR (most of them were apparently
RNA volunteers). All repatriated POWs were subject to harsh questioning (»filtration») by NKVD. On 23 May 1940, NKVD-Commissar L. P.
Beriya reported that »166 members of an anti-Soviet volunteer unit»
had been detected among the 5,277 repatriated POWs. One month later the Soviet Supreme Court sentenced 232 ex-POWs to death, and 158
of them were executed. It can thus be assumed that at least some 250
POWs had in fact volunteered to serve in the RNA.
As early as late December 1939 the Karelian Bureau in the Propaganda Department of the Finnish HQ (Bureau K; headed by Lieutenant
(res.) Reino Castrén, deputy chairman of the strongly anti-Russian Academic Karelian Society, or AKS) recruited Karelian and Ingrian
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refugees (most of whom were still formally Soviet citizens) and also
some volunteer Estonians to form a special unit, planned to operate behind the lines in Northern Karelia. Guerrilla Battalion 5 totaled some
800 soldiers, and was used against the Ski Brigade of Colonel Dolin at
Kesseli in February 1940.
Via Professor Herman Gummerus in Paris (former Finnish diplomatic representative in the Ukraine 1918), Bureau K also made clandestine contacts with several representatives in exile of Soviet minority
peoples, in particular with Ukrainians. In late January 1940, the
Ukrainian ex-Foreign Minister Aleksandr Schulgin visited a POW
camp. The intention was to set up the Ukrainian volunteer legion,
mainly consisting of emigrees, and supplemented by Ukrainian POWs
in Finland (most of whom came from the Ukrainian 44th Division encircled at Raate Road).
Bureau K had acted without appropriate official authorization, financed by wealthy ship-owner Ragnar Nordström. General Oscar
Enckell became aware of the clandestine activities during his visit to
Paris on 7 February 1940 for official negotiations concerning the
planned Anglo-French intervention forces, after which Gummerus was
ordered to discontinue his»private venture».
Nevertheless Bureau K continued the drafting of leaflets in various
minority languages, and also maintained the careful contacts with
Ukrainians in exile. On 11 March 1940 (only two days before the peace
treaty) three Ukrainian officers were finally invited to Finland from
Paris in order to prepare for the arrival of the promised Ukrainian legion. It should be noticed that Bazhanov’s RNA and the activities of
Bureau K were entirely incompatible, and were kept strictly separate
from each other. However, the Finnish Intelligence Department was
presumably aware of both activities.
Several of the RNA activists were among the Leino prisoners, illegally arrested on 20 April 1945 and transferred to Moscow by SMERSH.
The formation of a POW unit in the Finnish Army in 1940 was apparently considered at least as aggravating by the Kremlin as was General
Andrei Vlasov’s Russian Liberation Army late on in World War II.
Translation by the author
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(s. 1974), teologian tohtori, kirkkohistorian dosentti Åbo Akademissa.

Alkoholinkäyttö ja sukupuolimoraali
sotilaspapiston moraalikeskustelussa
1941–1944
Tässä artikkelissa tarkastelen suomalaisten sotilaspastoreiden keskuudessa jatkosodan aikana virinnyttä keskustelua joukkojen alkoholinkäytöstä ja sukupuolimoraalista. Alkusysäyksen aihevalinnalle antoivat
Atte Oksasen artikkeli Kenraalit vauhdissa ja sotilaat sammuksissa – sotaa huumeissa ja humalassa sekä Sari Näreen artikkeli Kuin viimeistä
päivää – sota-ajan sukupuolikulttuuri ja seksuaalinen väkivalta, jotka sisältyvät teokseen Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia (2008).
Ns. uuden sotahistorian hengessä Ruma sota tuo esille aikaisemmin
vaiettuja ja vaikeita aiheita, jotka täydentävät perinteisen sotahistorian
tarjoamaa kuvaa. Oma tutkimuspanokseni tähtää uuden sotahistorian
näkökulmien tuomiseen sotahistorian ja kirkkohistorian saumakohtaan. Suomalaisen sotilaspapiston historia on ollut paljolti yhden tutkijan ja yhden teoksen varassa – Erkki Kansanahon Papit sodassa (1991)
tarjoaa osaltaan silotellun ja herooisiin elementteihin keskittyvän kuvauksen sotilaspapiston työstä. Sotilaspapiston toiminta oli kuitenkin
monitahoinen kokonaisuus.
Kaaviosta seuraavalla sivulla käy ilmi sotilaspappien monisäikeinen
suhde moraalikeskustelun keskeisiin aiheisiin eli alkoholinkäyttöön ja
sukupuolimoraaliin: yhtäältä sotilaspapit käsittelivät joukkojen keskuudessa ilmeneviä moraalisia ongelmia, toisaalta he painiskelivat joissain
tapauksissa itse samojen ongelmien kanssa henkilökohtaisessa elämässään. Tässä yhteydessä on aiheellista korostaa, että kaavion osio »sotilas-

135

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

11:51

papit itse teossa» edustaa
pientä segmenttiä noin 500
sotilaspapin joukosta. Toisaalta »itse teossa» -elementin mukaan tuominen
asettaa sotilaspappien toiminnan inhimilliseen ja
realistiseen kontekstiin ja
täydentää yksipuolisen herooista kuvaa sotilaspastoreista armeijan hengellisenä ja ideologisena ydinSotilaspapit, viina ja sukupuolimoraali.
joukkona yhtään vähätteleMilitary clergy, liquor, and sexual morals.
mättä todellisen herooisuuden arvoa siellä missä se
tulee esiin.
Artikkelin jäsentely noudattelee karkeasti kaavion viitoittamaa kehää: aloitan tarkastelemalla sotilaspapiston toimintaa ympyrän vasemman yläneljänneksen mukaisesti joukkojen alkoholinkäyttöön pureutuvan raittiustyön osalta. Tarkastelu jatkuu kaavion mukaisesti myötäpäivään, kun otan mukaan sotilaspapiston sukupuolimoraalin alalle sijoittuvat »saarnaavat» kannanotot (jotka useimmiten kytkeytyvät tiiviisti yhteen alkoholikeskustelun kanssa). Lopuksi tarkastelen kaavion
alempaan puoliskoon sijoittuvia ilmiötä, eli sotilaspastoreita itse teossa
sukupuolimoraaliin ja viinaan liittyvien normien rikkojina.
Artikkelin kysymyksenasettelu on seuraava: miten joukkojen siveellistä tilaa koskeva jatkosodan aikainen moraalikeskustelu sai alkunsa
sotilaspapiston piirissä ja minkälaisiin toimenpiteisiin se johti? Tutkimus perustuu Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä (ent. Sotaarkisto) säilytettävään materiaaliin, josta keskeiseen asemaan nousee
Kenttäpiispantoimiston arkisto.

Upseerit juomanlaskijoina, papit kriitikkoina

Jatkosodan hyökkäysvaiheen taittuessa kohti asemasotavaihetta sotilaspastoreiden huomio alkoi kiinnittyä joukkojen taistelumoraalin ja ylei-
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sen siveellisen tason kannalta kiusallisiin kysymyksiin. Saavutettuja
voittoja oli juhlistettu jakamalla joukoille ryyppyjä. Alkoholilla osana
sotilaan ruoka- ja juomavaliota on pitkät perinteet, eikä jatkosota
muodostanut mitään poikkeusta tässä suhteessa.1 1900-luvun armeijoiden byrokraattinen, kirjallisiin käskyihin nojautuva hallintotapa tuotti
joukon säännöksiä, joilla kontrolloitiin alkoholin saantia. Muodollinen
kontrolli määritteli puitteet, joiden mukaan päätettiin, kenelle alkoholia tarjottiin, kuinka paljon ja missä tilanteissa. Esikunnissa laadittiin
ohjeita, jotka ainakin teoriassa asettivat rajat juomiselle. Esimerkiksi
Karjalan Armeijan esikuntapäällikkö, eversti K. A. Tapola antoi käskyssään 7.9.1941 alkoholin jakelua koskevan seuraavan määräyksen:
Yhtymille jaetun alkoholin suhteen huomioidaan seuraavat käyttöperusteet:
1) Alkoholia jaetaan joukon määräosalle erikoistapauksissa, kuten rasittavan partiomatkan tai muun erikoistehtävän jälkeen varsinkin
jos kosteuden aiheuttama vilustumisvaara on olemassa. Tällaista
käyttöä silmälläpitäen kehoitetaan joukkoja säilyttämään osa jaetusta alkoholista hallussaan.
2) Yleisesti jaetaan joukoille alkoholia erityisen huomattavan, yleistä
laatua olevan saavutuksen jälkeen tehtävän tultua suoritetuksi.
3) Etulinjassa viholliskosketuksessa olevalle joukolle ei alkoholia jaeta.
4) Alkoholia jaetaan mieluimmin kuumaan veteen sekoitettuna ja samalla korkeintaan 10 sl. nauttivaa miestä kohti.
5) Ketään ei saa alkoholiosansa nauttimiseen yllyttää.
6) Alkoholiosuuden toiselle luovuttaminen on kielletty.2
Eversti Tapolan käskyssä alkoholi näyttäytyy eräänlaisena palkintona,
joka oletettavasti edusti sotilaiden ajatusmaailmassa jotakin tavoiteltavaa. Saavutusten juhlistamista alkoholilla Tapola pyrki kuitenkin suitsimaan, jotta juhlamieli ei johtaisi kontrolloimattomaan ryyppäämiseen.
Käskyssä mainittujen rajoitusten toteutuminen lienee vaihdellut, sillä
sotilaspastoreiden joukosta alkoi kantautua kriittisiä ääniä. Pastorit
edustivat raittiusaatteen vankinta kannattajakuntaa, ja tämän vuoksi on
varsin ymmärrettävää, että kritiikki alkoholin jakelua kohtaan nousi
juuri heidän keskuudestaan. Ensimmäisenä sotilaspapiston joukossa alkoholiin liittyviin ongelmiin kiinnitti huomiota Karjalan Armeijan pastori Kalervo Kurkiala. Kurkialalla oli jääkäritausta ja hän oli SuurSuomi-aatteen ja Itä-Karjalan luterilaistamisen voimakas esitaistelija.3
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Pastori, kapteeni Kalervo Kurkiala (keskellä) Tolvajärven kenttähautausmaalla.
Kuva: Puolustusvoimat.
The chaplain, Captain Kalervo Kurkiala (center) at the field cemetery in Tolvajärvi.
Photo: Finnish Defense Forces.

1.10.1941 päivätyssä kirjeessään kenttäpiispa Johannes Björklundille
Kurkiala tilitti näkemyksiään huolestuneen raittiusmiehen paatoksella:
»Sen johdosta, että sotatoimiyhtymille on jaettu alkoholia ja sotatoimiyhtymät ovat antaneet ohjeita sen jakamisesta joukoille, käännyn
Herra Kenttäpiispan puoleen tätä koskevassa asiassa. Kunkin upseerin
persoonallinen suhtautuminen alkoholin käyttöön on asia sinänsä, jos-
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ta tässä yhteydessä ei ole kysymys. Mutta yleisen alkoholin jakelun toimeenpaneminen upseerien toimesta heidän huostaansa uskotuille Suomen armeijan sotilaille on arveluttava teko. Se on jyrkässä ristiriidassa
Suomen kansan elämänkäsityksen kanssa. Armeijan oman kunnon
kannalta katsottuna se on ala-arvoinen toimenpide. Useat miehet ovat
itse sitä mieltä, että on hyvä, että he sota-ajan edes joutuvat olemaan ilman alkoholia ja useat toivovat täten siitä kokonaan vapautuvansa. Kun
nyt tapahtuu yleinen jakelu, he eivät malta olla ottamatta heille kuuluvaa osuutta ja joutuvat täten esimiesten toimenpiteiden kautta jälleen
tekemisiin alkoholin kanssa, josta monen on perin vaikea päästä irti.
Sotilaspapiston, jonka tulee huolehtia miehistön mielialasta, hengestä
ja siveellisestä kunnosta, on sitäkin vaikeampi työskennellä näillä aloilla, kun miehistö saattaa sanoa, että valtionkin puolesta annetaan viinaa. Sitä paitsi on joukoissa monta luonteeltaan heikkoa miestä, jotka
täten joutuvat ensi kertaa elämässään juomaan alkoholia. Minulla on
kylliksi kokemusta tästä asiasta tietääkseni, ettei tällaista menettelyä voi
paikkansapitävillä syillä puolustaa.»4
Kurkiala piti myös kotiväen kannalta arveluttavana, että joukoille
jaettiin viinaa. Suomen kodeissa tunnettiin Kurkialan mukaan katkeraa
pettymystä armeijaa kohtaan, kun »armeijan virallinen toimenpide voi
olla johtamassa heidän poikansa turmion teille». Näihin perusteluihin
viitaten Kurkiala pyysi kenttäpiispaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta
määräys alkoholin jakamisesta joukoille peruutettaisiin. Saadakseen
omalle mielipiteelleen lisää kaikupohjaa Kurkiala toimeenpani kyselyn
alaistensa sotilaspastorien keskuudessa. Tasan kuukauden kuluttua
edellisestä kirjeestään Kurkiala kirjoitti uudelleen esimiehelleen. Kenttäpiispa sai vastaanottaa 21 pataljoonanpastorin ja kaksi armeijakunnan pastorin lausuntoa, joissa pastorit tuomitsivat joko suoraan tai verhoilluin sanakääntein alkoholin jakamisen joukoille.5
Esimerkiksi I/JR 34:n pastori Paavo Telaranta ilmoitti, että pataljoonassa oli jaettu pöytäviinaa puoli litraa seitsemälle miehelle. Erä oli
pastorin mielestä niin pieni, ettei räikeämpiä ja silmäänpistävämpiä
vaikutuksia yleensä voinut havaita. Jotkut olivat kuitenkin saaneet alkoholia käyttämättömien osuuksia, ja niin olikin alkoholin vaikutus
heidän kohdallaan melkoinen. Muutamat pitivät annosta liian pienenä
ja toiset sanoivat, että nyt oli oikein valtion toimesta juhlittava. Toisaalta kaikille alkoholin jakelu ei tullut suurempaan tarpeeseen, koska ve-
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näläisiltä saaliina hankittua viinaa oli riittämiin. Telarannan havaintojen mukaan alkoholin jakelulla ei ollut mitään positiivista vaikutusta,
sillä valtion toimesta suoritettu jako oli hänen mielestään omiaan lisäämään muulla tavoin saadun alkoholin käyttöä ja hämärtämään miesten
tervettä vaistoa. Pastori oli myös kuullut miesten arvostelevan erittäin
ankarasti ja purevasti nimenomaan esimiesten alkoholinkäyttöä.6
Osa raittiushenkisistä pastoreista oli saanut todistaa varsin pienten
viinamäärien jakoa. II/JR 34:n pastori Ilmari Asanti ilmoitti, että hänen
pataljoonassaan oli jaettu alkoholia 4.10. »pieni pullo vodgaa 9. miestä
kohti, eli suunnilleen kaksi ruokalusikallista». »Vodga» oli jaettu joukoille niiden siirtyessä reserviin. Koska pastori oli saanut tehtäväkseen
raportoida viinan vaikutuksista, hän jatkoi säntillisesti selostustaan:
»Mitenkä mainittu vodgamäärä vaikutti joukkoihin ei ole tarkemmin
määriteltävissä. Mitään päihtymystä en kuitenkaan havainnut.»7 Pastori kuitenkin jatkoi selostustaan todeten, että kyseinen jakelu antoi jonkinlaisen moraalisen puolustuksen »hamstrattujen väkijuomien» käytölle ja näin ollen viinan jakaminen joukoille pienissäkin määrin oli
hänen mielestään haitallista.
Verraten hyvässä järjestyksessä sujui myös viinanjako II/KTR 11:ssä.
Pastori Erkki Airas raportoi ns. Viipurin maljan nauttimisesta Viitanan
kylässä Säämäjärven–Äänislinnan tien taisteluiden päätyttyä:
»Komentajan määräyksestä oli yksikköjen oltava jonossa vastaanottamassa annostaan. Raittiiden miesten osuus annettiin lääkärille lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettäväksi. Miesten oli ryypättävä oma osuutensa jakelupaikalla, mistä oli seurauksena, että mitään järjestyshäiriöitä tai ikävyyksiä ei tietääkseni tapahtunut. Mitään edullista vaikutusta
tällaisella kuoleman kentillä tapahtuvalla ryyppäämisellä ei kuitenkaan
II/KTR 11:ssa ollut. Se päinvastoin oli omiaan sekottamaan käsityksiä
siitä, mikä armeijan johdon toimenpiteenä on sopivaa, mikä ei. Kysymys on siis allekirjoittaneen mielestä periaatteellinen. Voi asettaa kysymyksenalaiseksi, kuinka kauan nimitämme armeijaamme ’ristiretkiarmeijaksi’; siitäkin huolimatta, että saatua annosta ei voi määräänsä
nähden ollenkaan verrata vihollisen vodgapullojen lukumäärään.»8
Pastori Airaksen selostuksessa suomalaisissa sotilaissa havaitut negatiiviset piirteet toistuivat venäläisten keskuudessa moninkertaisina:
vaikka suomalaiset ryyppäsivät kuoleman kentillä (viittaus kohdistuu
tässä sankarivainajien muiston häpäisemiseen), oli venäläinen sotilas

140

ANDRÉ SWANSTRÖM

Sivu140

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

11:51

Sivu141

silti Airaksen mukaan viinanhimossaan monin verroin pahempi.9 Kaiken kaikkiaan pastori Airas asetti ihanteensa korkealle: vaikka mitään
järjestyshäiriöitä ei ollut tapahtunut, oli täysraittiudesta luopuminen
herättänyt kysymyksiä koko sodan perustasta »ristiretkenä».
Kaikkialla ei kuitenkaan valtion viinojen nauttiminen sujunut hyvässä järjestyksessä. Pelkästä ristiretkigloorian himmenemisestä muutaman ryypyn seurauksena siirryttiin toisissa raporteissa selostamaan
perustavampaa laatua olevia järjestyshäiriöitä. Ensimmäisen Divisioonan apulaispastori Lauri Salo raportoi divisioonan esikunnan tapahtumista:
»1. D:n esikunnalle jaettiin valtion alkohoolia 19.9.41 Nuosjärven
maastossa. Luultavasti muualta hankitun lisäviinan ansiosta kuului
tuona sunnuntain vastaisena yönä valtava meteli ja laulu myöhään aamuyöhön. Elämä oli niin rajua, että sitä paheksuivat monet esikuntamme upseereista. Kiitollinen kohde olisi esikunta ollut vihollispartiolle
tuona yönä. Toivottavaa siis olisi, ettei valtio toista kertaa muistaisi poikiaan moisella tavalla. Mainittakoon lisäksi, että käydessäni jakelun jälkeen rykmenttien pataljoonissa sain kuulla miten jotkut olivat myyneet
osuuksiaan niinkin kalliista hinnasta, että viinapullo maksoi 500 markkaa. Tämäkin on omiaan alentamaan taistelevien joukkojen moraalia.»10
Pastorit arvioivat alkoholin vaikutuksia jaetun määrän, aiheutuneiden häiriöiden ja sotilaiden keskinäisten keskustelujen pohjalta. III/JR
56:n pastori K. R. Salo totesi, että hänen pataljoonassaan oli jaettu alkoholia divisioonan ollessa reservissä. Asia oli pastori Salon mukaan herättänyt miesten keskuudessa suurta huomiota sekä ennen että jälkeen
jakelun. Edelleen Salo totesi, että tapaus oli joukoille »suuri elämys».
Hyöty- ja haittavaikutusten arvio jäi hieman avoimeksi. Salo huomautti, että jaettu määrä oli pieni, mutta viinalle persompi osa porukasta oli
tietenkin hankkinut juomisesta vähemmän innostuneiden tovereidensa
annoksia. Tässä yhteydessä Salo toi esiin aiemmin tekemiään havaintoja joukkojen ryyppäämisestä. Alkoholiperäiseen epäjärjestykseen oli
Salon mukaan kuulunut »yörauhan häirintää, maanteillä rähisemistä ja
hoilaamista tilanteessa, jolloin lähiympäristössä vielä liikkui vihollispartioita ja jolloin tästä syystä eräissä joukoissa oli kiellettyä iltahartauksissa laulaminenkin».11
Useiden pastoreiden raporteissa toistui paheksunta viinanjuonnin
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aiheuttamaa hälinää ja remuamista kohtaan. Mainintoja juovuspäissä
ammuskelusta esiintyi myös. Venäläisten avokätinen tapa jakaa votkaa
sotilaille sai myös osakseen pastorien paheksunnan. Pastorit katsoivat,
että suomalaisten ei tulisi vajota vihollisen tasolle tällä saralla. Venäläiset saattoivat jakaa viinaa ennen hyökkäystä, kun taas suomalaisille
joukoille viinaa jaettiin pääasiallisesti voitokkaiden taisteluiden jälkeen.
II/KTR 5:n pastori, luutnantti Oiva Tuominen raportoi, että hänen yksikössään oli jaettu alkoholia Prääsän–Petroskoin taisteluvaiheessa,
Matrosan valtauksen jälkeen. Jako oli tapahtunut annettujen ohjeiden
mukaisesti sellaisena aikana, ettei se haitannut varsinaista taistelutoimintaa. Tuomisen mukaan määrä miestä kohden oli pieni, ja näin ollen
yksikkö oli säästynyt ikävyyksiltä. Tuomion sana tuli kuitenkin Tuomisen raportin loppukaneettina. »Mutta sen aiheuttamasta moraalisesta
vaikutuksesta voi epäilemättä sanoa, että se oli epäedullinen. Suomalainen sotilas ymmärtää, ettei alkoholin jakaminen ole nyt käytävän pyhän ja suuren taistelun hengen mukaista.»12
Armeijakuntien pastorit tekivät yhteenvedot alaistensa pastorien raporteista esimiehelleen Kurkialalle. VI Armeijakunnan pastori F. W.
Reunanen olisi kaivannut alaisiltaan jyrkempää raittiushenkistä linjaa,
jonka valossa ryyppäämisen sekasortoiset seuraamukset olisi tuotu kärkevämmin esiin. Reunasen mukaan »yleensä näkyy lausunnoista, etteivät pastorit, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jostain syystä ole voineet julkituoda tilannetta sellaisena kuin se todellisuudessa on». Reunanen saattoi arvella, että sotilaspastorit pelkäsivät alkoholin jakelua
yleisesti puoltavien upseerien reaktioita eivätkä halunneet liian negatiivisilla raporteilla vaarantaa pastorien ja upseerien välisiä suhteita. VII
Armeijakunnan pastori H. K. Erviö puolestaan kirjoitti, että talvisodan
jälkeen sotilaspapistoa oli kehotettu harjoittamaan tehostettua raittiustoimintaa miehistön keskuudessa. Erviön mukaan armeijan keskuudessa tapahtunut alkoholin jakelu oli suuresti vaikeuttanut sotilaspapiston työtä. »Tuntui kuin alkoholijakelun kautta edeltäpäin olisi lyöty
pohja pois siltä raittiustyöltä, jota käskettiin tehdä. On ilmeistä, että tämän sodan aikana tapahtuva alkoholijakelu tulee vaikutuksiltaan olemaan yhtä valitettava. Siksi siitä olisi ehdottomasti luovuttava.»13
Edellä referoitujen selostusten suomalla painokkaalla tuella Kurkiala
saattoi turvallisin mielin lähestyä kenttäpiispaa ja pyytää tätä käyttämään vaikutusvaltaansa Päämajassa, jotta viinan jakelu joukoille kes-
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keytettäisiin. Kurkiala oli kuitenkin kätevästi jättänyt välittämättä
eteenpäin osan pataljoonien pastoreilta saamistaan viesteistä, joissa
suhtautuminen alkoholikysymykseen oli neutraalimpi tai jopa Kurkialan käsityksiin nähden vastakkainen. Kurkialan kenttäpiispalle lähettämän kirjeen liitteet (eli hänen kantaansa tukevat pataljoonanpastorien
raportit) löytyvät Päämajan kenttäpiispantoimiston arkistosta. Kurkialan tavoitteiden kannalta epäedulliset raportit jäivät hänelle itselleen ja
päätyivät Karjalan Armeijan Esikunnan arkistoon, pastorin toimiston
papereiden joukkoon. II/JR 56:n pastori O. Kramila raportoi Viipurin
valloituksen kunniaksi jaetun viinan vaikutuksista. Puolen litran pullo
oli jaettu viittä miestä kohden pataljoonan ollessa levossa. »Kai nesteen
vähyydestä johtui, ettei sen vaikutus ollut epäedullinen.»14 Rask. Psto
30:ssä oli jaettu alkoholia kerran taistelun lomassa. Sen joko edullista
tai epäedullista vaikutusta ei pastorin mukaan ollut havaittavissa.15
Kev. Os. 10:stä raportoinut pastori Eino J. Pietilä oli huomannut, että
monet sotilaat pitivät alkoholin jakelua pienenä virkistävänä välipalana, johon suhtauduttiin leikillisesti. Kurittomuutta ei alkoholin jakelussa ja käytössä Pietilän mukaan tapahtunut, vaan kukin tyytyi osaansa.16
Kaksi positiivisista tai neutraaleista raporteista oli upseerien kirjoittamia. Miksi upseerit raportoivat pastorien puolesta? Syitä voi ounastella joko upseerien halussa siirtää syrjään raittiusaatteen puolesta intoilevat pastorit asian käsittelystä tai pastorien omasta halusta vetäytyä
syrjään tilanteessa, jossa alkoholikysymys on kuumentanut tunteita ja
mahdollisesti vaarantanut pastorin ja upseerien keskinäisen työilmapiirin. Luonnollisesti upseerien kynäilyllä on voinut olla vähemmän
ideologista dramatiikkaa sisältävä tausta, mutta huomionarvoista on
kuitenkin se, että selkeimmin alkoholimyönteiset kannanotot tulevat
nimenomaan pastorien sijasta kirjoittaneiden upseerien taholta. Luutnantti Salomaa kirjoitti Panssaripataljoonan pastorin puolesta:
»Ps.P:ssa on Äänislinnan paraatin yhteydessä 12.10.41 jaettu 9 cl. alkoholia jokaiselle. Jaolla havaittiin olevan pienenä tunnustuksena joukoille mieltävirkistävä vaikutus. Mitään epäedullisia seurauksia ei huomattu.»17 II/KTR 8:ssa oli pastorin sijasta raportointivastuu siirretty yksikön komentajalle, kapteeni P. Turpeiselle. Tämän mukaan »pstossa on
kerran jaettu alkoholia etulinjasta lepäämään tulleelle tulenjohtueelle.
Rasittuneelle tulenjohtueelle on pienen alkoholiannoksen vaikutus ol-
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lut erittäin virkistävä.»18 Upseereille alkoholi oli siis joko »mieltävirkistävä» tai »erittäin virkistävä» elementti sodan rasitusten keskellä.
Kalervo Kurkialan mahdollisuudet vaikuttaa raittiusasian edistämiseksi Karjalan Armeijassa kuivuivat kuitenkin kokoon, kun Kurkiala
joutui jättämään tehtävänsä lokakuun lopussa 1941. Hän oli ajautunut
eri linjoille kenttäpiispan kanssa Itä-Karjalan väestöä koskevassa uskonnollispoliittisessa kastekiistassa. Kurkialan innokkuus Itä-Karjalan
luterilaistamisessa vei hänet törmäyskurssille kenttäpiispa Björklundin
kanssa, joka edusti Mannerheimin tukemaa maltillisempaa kirkkopoliittista linjaa. Kurkialalle avautui kuitenkin uusi työsarka, kun hänet
nimitettiin suomalaisen SS-pataljoonan pastoriksi ja yhdysupseeriksi.19
Näin oli Kurkialan aloittama yritys raittiustyön tehostamiseksi armeijassa joutunut vaakalaudalle.
Kalervo Kurkialan tilalle ei ilmaantunut ketään varsinaista uutta johtohahmoa, joka olisi ottanut armeijan raitistamiskampanjan johtoonsa.
Sen sijaan Kurkialan organisoima kysely alkoholinkäytöstä Karjalan
Armeijassa antoi alkusysäyksen yleiselle moraalikysymyksiä koskeneelle
keskustelulle sotilaspastoreiden piirissä. Helsingissä 10.10.1941 pidetyssä sotilaspastoreiden kokouksessa keskusteltiin väkijuomakysymyksestä. Sotilaspastorit pitivät tilannetta ongelmallisena. Pastorit tunsivat
olevansa voimattomia, kun valtio myi väkijuomia samalla kun pastorien tehtäviin kuului armeijan raittiuskasvatuksesta huolehtiminen.
Tyypillinen raittiushenkinen kommentti oli, että kun saavutetaan voittoja, tulisi pitää kiitosjumalanpalvelus, ei jakaa väkijuomia. Neutraaleja
kommentteja väkijuomakysymykseen saatiin myös osanottajien keskuudesta. Asiasta oli annettu selvä käsky, jonka mukaan yksiköt saavat
tilata viinaa niin paljon kuin kylmettymistä vastaan tarvitaan. Kenttäpiispa nosti esiin Kurkialan kyselyn ja selosti viinan jakeluun liittyviä
periaatteita:
»Eräs sotilaspappi oli määrännyt alaisillensa kiertokyselyn, jossa piti
tehdä selkoa, mitä kokemuksia papeilla oli 10 cl:n annoksen suhteen.
[– – –] Tuloksista ei vielä ole tietoa. [– – –] Olen ajatellut, että olisi ehkä
pantava toimeen tarkastus lomalta palaaviin nähden, etteivät saisi –
niinkin on tapahtunut välillä – tuoda repullisen viinapulloja tovereilleen. [– – –] Se, että käsky väkijuomien tarjoamisesta on annettu, johtuu tietysti siitä periaatteesta, että sotilaalla täytyy olla samat kansalaisoikeudet kuin siviilissäkin olevilla – heillä täytyy siis olla oikeus saada
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väkijuomia. Käskyssä, joka viinan jakelusta on annettu, sanotaan nimenomaan, ettei juomia saa tyrkyttää ja ettei kukaan saa antaa omaa
osaansa toisille. Viime talvisodan aikana ei II AK tilannut miehilleen
tippaakaan viinaa.»20
Kenttäpiispa edusti näkemyksineen hyvin selkeästi Päämajan kantaa.
Viina kuului sotilaan perusoikeuksiin. Alkoholin nauttimista tuli kontrolloida, mutta sen kieltäminen kokonaan ei ollut realistinen vaihtoehto. Sotilaspastori Lindholm ei kuitenkaan ollut täysin vakuuttunut
kenttäpiispan selostuksesta. Lindholm halusi vielä palata »spriikysymykseen»:
»[S]e loukkasi, kun Viipurin valtaus ja viinan käyttö ’sammanställdes’. Jos Viipurissa olisi käytetty väkijuomia tavallisena arkipäivänä,
mutta kun juuri Viipurin valtauksen päivänä. Eräs pappi kirjoittikin
minulle: ’Samalla kun omaiset tyhjensivät kyynelmaljan, silloin me
tyhjennämme viinatuopin. Se koski sydämeen.’ Kun Moskova ja Pietari
antautuvat, olisi mielestäni tätä hetkeä vietettävä arvokkaammalla tavalla. Viinaa voisi antaa miehille muussa yhteydessä, jos sitä ehdottomasti on annettava.»21
Lokakuussa 1941 sotilaspastoreiden piirissä pidettiin selvästi todennäköisenä, että Moskova ja Pietari antautuisivat. Näiden historiallisten
tapausten johdosta oli odotettavissa juhlimista, joka jo etukäteen herätti pahoja aavistuksia raittiushenkisten pastoreiden mielissä. Vuottaalla
30.10.1941 koolla olleet 2. Divisioonan pastorit keskustelivat myös alkoholikysymyksestä. Sotilaspastori Niilo Kinos puuttui hänkin tulevien
juhlaviinojen jakamiseen tai jakamatta jättämiseen todeten, että »Pietarin valtauksen yhteydessä jaettavat viinat voitaisiin aivan hyvin pysäyttää AK:n portaaseen.»22 Kinos valitteli paheiden rehottamista toimettomuuden takia. Hänen mukaansa juoppous oli herättänyt huomiota armeijakuntaa myöten. Edelleen Kinos kiinnitti huomiota ristiriitaan,
kun yhtäältä kehotettiin raittiuteen ja toisaalta myytiin viinaa kaupoissa. Johtopäätös oli Kinoksen mukaan viinakauppojen sulkeminen. Asia
oli Kinoksen mukaan esitetty Mannerheimille, joka ei pitänyt viinakauppojen sulkemista tarpeellisena. Jälleen kerran raittiusmiehet olivat
törmänneet Päämajan vastustukseen.
Kokous jatkui divisioonan esikuntaa edustavan pastori Tuovisen
alustuksella aiheesta Tehtävämme pappeina tällä hetkellä. Tuovisen mukaan elettiin kohtalokkaita aikoja. Unelmoitu Suur-Suomi oli synty-
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mässä, mutta tulos saattoi olla lopulta jumalaton Suur-Suomi. Tuovinen valitteli kansan siveellistä tilaa. Sotilaiden keskuudessa olivat yleisiä
paheita kiroileminen, rivot puheet, väkijuomien käyttö, varkaus, sotarosvous, pelkuruus, kieltäytyminen annetuista töistä ja tehtävistä. Tuovinen vetosi kollegoihinsa ja sanoi, että pappien oli pantava armeija Jumalan eteen. TK-kirjeenvaihtajat eivät Tuovisen mukaan pystyneet antamaan todellista kuvaa armeijan siveellisestä tilasta.23 2. Divisioonan
pappien esittämien ajatusten valossa sotilaspapisto tunsi olonsa hyvin
yksinäiseksi moraalisen taistelun eturintamassa. Armeijan johdon taholta suvaittiin alkoholinkäyttöä ja joukkojen siveellisestä tilasta annettiin kotirintamalle päin epärealistisen ruusuista kuvaa.
Helmikuussa 1942 divisioonan pastorit saivat itseltään kenttäpiispalta vastauksia moraalin ja alkoholin ympärillä pyöriviin kysymyksiinsä. Kenttäpiispan mukaan alkoholin suhteen oltiin jonkinlaisessa sidotussa asemassa. Alkoholijakelua ei voitu estää. Sotilas käsitettiin
kenttäpiispan mukaan »tavalliseksi kansalaiseksi, jolle täytyy edes joskus järjestää sellainen tilaisuus, jollainen hänellä siviilissä on joka päivä.»24 Eli viina kuului sotilaan perusoikeuksiin. Tätä Päämajan edustamaa kantaa kenttäpiispa joutui toistamaan toistamasta päästyään sotilaspastoreille, joiden oli vaikea hyväksyä alkoholinkäyttöä armeijan piirissä tai muutenkaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
Todellisuuden ja ihanteiden välisen ristiriidan siemenet oli siis kylvetty Päämajan valitseman alkoholipoliittisen linjan myötä.25 Yhtäältä
sotilaspapiston kuului tehdä raittiustyötä, mutta toisaalta Päämaja kieltäytyi toteuttamasta papiston vaatimaa täysraittiutta. Mikä oli sitten se
suomalaisen soturi-ihanne, joka kangasti sotilaspapiston mielissä? Tähän kysymykseen antaa vastauksia merivoimien pastorin Eino Alitalon
kirje alaisilleen maaliskuussa 1942. Alitalo kytki soturi-ihanteen määrittelyn ajankohtaiseen moraalikeskusteluun:
»Joukoille on selvennettävä kuvaa suomalaisesta soturi-ihanteesta,
jolla ei ole mitään tekemistä kapakkapaikoissa vetelehtivän elostelijan
tai siveellisesti rappiolla olevan alkoholistin kanssa, vaan joka todella
on, kuten vaakunaleijonastamme sanotaan, ’vapaa, vankka, vakaa’. Miehet eivät tahdokaan olla muuta kuin vahvahermoisia ja terveitä kansanmiehiä, ja he kunnioittavat suuresti sellaisia esimiehiäkin, joissa on
aimo annos kansanmiestä. Oikealla kansanmiehellä on vakavuutta sanoissa ja teoissa, hänen maailmankuvaansa eivät hevin samalla kertaa
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mahdu huonot elämäntavat ja vakuuttelu, että hän taistelee isien uskon, kodin ja isänmaan puolesta. Kansanmies on rehellinen. Hän inhoaa ja halveksii ala-arvoista elämäntapaa ja pitää kunniassa korkeita
elämänarvoja.»26
Alitalon mukaan pastoreiden oli rohkeasti mutta samalla aina eri
mahdollisuuksia punniten valittava se menettelytapa, joka positiivisen
tuloksen saavuttamiseksi kulloinkin oli paras mahdollinen. Keinovalikoimaan kuuluivat kahdenkeskinen puhuttelu ja virallisen ilmoituksen
tekeminen tapahtuneista rikkeistä. Alitalon näkemyksen mukaan siveellisyys- ja alkoholirikkomukset aiheutuivat useimmiten parempien
harrastusten puutteesta. Ohjaamalla joukkoja hyvien vapaa-ajan askartelujen pariin ja tekemällä yhteistyötä valistusupseerien kanssa voitiin
saavuttaa hyviä tuloksia. Raittiusasia ei saanut jäädä pelkäksi pastorin
»monopooliksi», vaan upseeriston tuli puhaltaa yhteen hiileen. Alitalo
näki tilanteen uhkaavana, mutta kokoamalla voimansa saattoivat pastorit, upseeristo ja valistushenkilöstö vielä kääntää negatiivisen kehityssuunnan. Alitalo käytti sotilasterminologiasta lainattuja kielikuvia:
»Se rynnäkkö, jonka maassa patoutunut aistielämä ajan ankaruutta pakoon päästäkseen on suunnannut kansamme ennen rakentamia siveellisyyden ja raittiuden pidäkkeitä vastaan, on vaarallinen. On syytä harkita, eikö sitä vastaan olisi toimeenpantava todellista keväthyökkäystä.»27

Suur-Suomen siveellinen alamäki?

Moraalisen keväthyökkäyksen sijasta sotilaspapisto jumittui syvemmälle moraaliseen asemasotaan. Alkoholi- ja sukupuolisiveellisistä kysymyksistä keskusteltiin neuvottelukokouksissa ja niistä laadittiin muistioita, mutta konkreettiset toimet moraalin kohottamiseksi eivät ottaneet onnistuakseen. Toukokuun lopulla 1942 tilanneanalyysia tarjosi 3.
Divisioonan pastori Markku Hovikoski, joka selosti joukkojen siveellistä tilaa koskevia ajatuksiaan III Armeijakunnan pastorille. Hovikoski
esitti kirjeessään kolme rintamajoukkojen moraaliin haitallisesti vaikuttavaa tekijää: väkijuomat, naisten mukanaolo puolustusvoimien
tehtävissä sekä viihdytystoiminta. Väkijuomien käytöstä Hovikoski totesi, että teoreettisesti katsoen vähäisen annosviinan jako ei tuottaisi
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mitään haittaa joukkojen moraalille, ellei käytännössä asia muuttuisi
vaikeaksi sen kautta, ettei pystytty estämään väkijuomien epätasaista
jakautumista. Toiset olivat juoneet itsensä humalaan tyydyttäen sen
johdosta kasvavaa juomahaluaan tentulla ja jäähdytysnesteellä. Erityisesti oli tyytymättömyyttä ja pahennusta rintamajoukoissa aiheuttanut
se, että päällystöllä oli edustusviinojen vuoksi tilaisuus runsaampaan
väkijuomien käyttöön. Tämän johdosta Hovikoski ehdotti (kuten niin
moni sotilaspastori jo ennen häntä), että väkijuomien jako kaikissa
muodoissa lopetettaisiin.
Mitä naisten mukanaoloon puolustusvoimien tehtävissä tuli, oli Hovikoskella myös kriittinen viesti välitettävänä. Hänen käsityksensä oli,
että naisten mukanaolo puolustusvoimien tehtävissä oli rintamajoukkojen moraalille haitallista. Kun järjestöjen kontrollista huolimatta rintamajoukkojen pariin pääsi siveelliseltä tasoltaan heikkoja yksilöitä, oli
siitä seurauksena siveellisiä rikkomuksia, jotka huhupuheina vielä paisutettiin. Tilanteen korjaamiseksi Hovikoski ehdotti, että divisioonan
yhteyslotan ohella ja yläpuolella toimisi toinen naishenkilö, jolla olisi
erottamis- ja siveellinen valvontavalta kaikkiin määräalueella puolustusvoimain palveluksessa työskenteleviin naisiin. Tällä henkilöllä tuli Hovikosken mielestä olla paitsi ehdotonta auktoriteettia myös apulaisina
eräänlaiset lottavääpelit. Hovikoski ei halunnut yleistää yksittäisten lottien hairahduksista välittynyttä negatiivista kuvaa, mutta totesi, että järjestön maine joutui pahasti kärsimään yksittäisistäkin rikkomuksista.28
Huolestuneita kirjeitä saapui samoihin aikoihin eri rintamalohkoilta
kenttäpiispantoimistoon. Rovaniemeltä kirjoittivat sekä yhteysesikunnan pastori että eversti yhteisen kirjeen, jossa kauhisteltiin väkijuomien
käyttöä ja sen haittavaikutuksia. Eversti ja pastori kertoivat, että Lapissa
ylimääräisen alkoholin saannin teki mahdolliseksi se, että sikäläiset
joukot toimivat saksalaisten joukkojen läheisyydessä ja että saksalaisilla
oli alkoholia runsaammin kuin suomalaisilla. Väkijuomilla oli ruvettu
käymään kauppaa. Rahalla ja armeijan varusteilla suomalaiset ostivat
saksalaisilta väkijuomia maksaen niistä aivan kohtuuttomia hintoja,
päivittelivät yhteysesikunnan edustajat. He kertoivat monien suomalaissotilaiden tehneen itsensä syypäiksi valtion omaisuuden varastamiseen tyydyttäessään viinanhimoaan. Päällystön käytettävissä olevat
runsaat alkoholimäärät herättivät miehistössä katkeruutta ja olivat
osaltaan yllyttämässä heitä luvattomaan väkijuomanhankintaan.
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Lapissa oli kuitenkin saavutettu tuloksia viinan salakaupan hillitsemisessä, kun komentajat olivat lujin ottein tarttuneet asiaan. Viinakauppa oli lopetettu jyrkillä ja ankarilla määräyksillä, saksalaisten taholta jopa kuolemantuomion uhalla. Sukupuolisiveellisestä tilanteesta
yhteysesikunnan edustajat kertoivat, että sotilaskotinaiset olivat hyvässä maineessa. Työpataljoonien keittäjät, heidän apulaisensa ja pyykinpesijät sekä saksalaisten palveluksessa olevat palkatut naiset olivat yhteysesikunnan tietojen mukaan kuitenkin »suurelta osin joukoille vaarallisia sekä moraalisesti että terveydellisesti».29
Työpataljoonien naisista kannettiin huolta yleisesti. 2. Divisioonan
pastori Tauno Virolainen mainitsi kirjeessään Kannaksen Ryhmän pastorille huhuista, jotka koskivat naisten muodostamaa työpataljoonaa
Kivennavalla: »Miesten keskuudessa näet liikkuu itsepintaisia huhuja,
että tuo naispataljoona on vartavasten tänne hankittu bordelli. Kerrotaan myöskin, että miehet tekevät retkiä sinne ja että siellä olisi järjestetty pari kertaa viikossa jonkinlaisia tansseja. Kan.R:n pastori tahtonee
ottaa asiasta tarkempaa selvyyttä ja tehdä voitavansa asiantilan korjaamiseksi.»30
Kannaksen alueelta kantautui huhupuheiden lisäksi tilastojen ryydittämää selkeää faktatietoa. 10. Divisioonan pastori kertoi divisioonan
sotatuomarin tekemästä tilastosta, jonka mukaan viiden edellisen kuukauden aikana kenttäoikeudessa tuomituista rikoksista 44 % oli tehty
alkoholin vaikutuksen alaisena. Tuona ajanjaksona kenttäoikeudessa
oli tuomittu 340 henkilöä, joista 148 oli tehnyt rikoksen humalapäissään. Divisioonan pastori totesi vielä, että varsinaiset juopumistapaukset rangaistiin kurinpidollisina jo yksiköissä eivätkä ne sisältyneet edellä mainittuun tilastoon. Näin ollen pastorin mukaan »väkijuomilla oli
ensiluokkainen vaikutus rintamamoraalin alentajana».31
Pohjois-Suomesta raportoitiin melkoisista viinaperäisistä järjestyshäiriöistä. 6. Divisioonan pastorin mukaan Sallan suunnalla oli saksalaisten kaupan pitämä alkoholi suorastaan vitsauksena. Pienestäkin
määrästä saatettiin maksaa joko rahassa kohtuuttomasti tai sitten vaihdettiin valtion omaisuutta, etenkin turkislakkeja ja jalkineita, viinaan.
Rintamantakaisissa oloissa ei valtion puolesta enää jaettu väkijuomia
miehistölle. Kajaanissa viinanpuutteesta johtuva tyytymättömyys oli
johtanut vakaviin järjestyshäiriöihin. Pastori mainitsi erikseen eräiden
IV/12.Pr:n miesten 1.3.1942 vastaisena yönä tekemän murron Kajaanin
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alkoholiliikkeeseen sekä sitä samana yönä seuranneet muut järjestyshäiriöt.32
Papiston moraalikeskustelua leimasi aika ajoin pitkälti toteava tyylilaji. Juopottelu ja irstaus olivat päässeet valloilleen. Silloin kun moraalin rappiolle etsittiin syitä, nostettiin yleensä esiin asemasodan aikainen
tylsistyminen, ja korjaaviksi toimenpiteiksi esitettiin henkilökohtaisia
puhutteluja tai valistustoimintaa. 3. Divisioonan pastorien kokouksessa
tammikuussa 1943 sotilaspastori Tauno Muukkonen esitteli omaa syvempää tilanneanalyysiään koolla oleville 21 pastorille sekä paikalle
erikseen kutsutulle divisioonan komentajalle ja tämän esikuntapäällikölle. Muukkonen pohdiskeli moraalisen rappiotilan henkisiä ja historiallisia juuria seuraavin sanoin: »Valistuksen ajasta lähtien on ollut
vallalla henkinen demokratia, joka vaikuttaa vielä meidän päivinämme.
Enemmistö ratkaisee eroituksen hyvän ja pahan välillä. Kurittomuus
on vallalla, kasvatus on joutunut huonoon huutoon. Kirjallisuudessa
vaikuttaa historiallinen materialismi. Leimaa-antavaa nykyajan elämälle on tavaton eroottisuus sekä hillitön väkijuomien käyttö.»33
Alkoholi ja seksuaalisuus, rivimiesten kielellä viina ja naiset, tuntuivat pastorien ajatusmaailmassa kuuluvan erottamattomasti yhteen. Kokouksessa Muukkonen totesi, että »tänä aikana seksuaalisuus rehoittaa
siellä, missä uskonnollisuutta ei ole, kun taas uskovien piirissä kristillisyys ja sen hedelmät syvenevät. Alkoholi ja seksuaalisuus kuuluvat
eroittamattomasti yhteen. Lääkärien mukaan sukupuolitaudit hankitaan yleensä juopuneessa tilassa. Mies, joka selvänä ollessaan esiintyy
kunnioittavasti naista kohtaan, on juovuksissa aivan päinvastainen.»34
Sotatoimiyhtymien pastorien kokoontuessa Mikkeliin neuvottelupäiville 8.–9.3.1943 kenttäpiispan johdolla tarjoutui tilaisuus kattavan
analyysin tekemiseen joukkojen henkisestä tilasta. Sotilaspastori H. K.
Erviö oli laatinut katsauksen, joka perustui yhtymien pastorien tilanneilmoituksiin, mielialaraportteihin, tarkastustoimistojen kertomuksiin ja sensuuriotteisiin. Alkoholijuomien käyttämisessä näytti välillä
olleen vallalla laskusuunta, mutta juominen oli taas osoittanut lisääntymisen merkkejä, mihin viittasi myös kiljun kasvanut valmistaminen.
Päämajassa oli kiinnitetty huomiota Itä-Karjalasta käsin runsaasti suoritettaviin alkoholinnoutomatkoihin. Sukupuolisiveellisyyden alalla oli
samoin tullut esille murheellisia ilmiöitä: avioliittoja oli särkynyt, lomamatkoilla elettiin »löysin rantein» ja sukupuolitaudit lisääntyivät.
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Lieveilmiöihin kuuluivat myös sotilaiden ja paikallisen väestön kesken
esiintyvät sukupuoliset kanssakäymiset ja tanssit, joissa oli mukana
milloin ympäristön asujaimistoa, milloin lottia tai työvelvollisnaisia.
Korsujen seiniä koristettiin hyvin usein pornografisilla kuvilla jne. Erviö muistutti, että sodan aikana palvelukseen kutsutut nuoret ikäluokat
olivat alttiita huonoille vaikutteille. Missä siveellinen elämä kärsi vaurioita, siellä Erviön mukaan moraalinen rappio vaikuttaisi lamaannuttavasti koko mielialaan ja siten myös taisteluhenkeen.35
Sotilaspastori Suominen jatkoi Erviön viitoittamalla linjalla. Rauhan
viipyminen oli Suomisen mukaan synnyttänyt hillittömyyttä ja »antaa
mennä» -henkeä, varsinkin upseeriston keskuudessa. Suominen asetti
miehistön ja upseerien juomatavat ja asenteet rinnakkain. Miehet joivat Suomisen mukaan yleensä siistimmin. Heitä valvottiin tiukemmin,
ja rikkomuksista joutui pian kenttäoikeuteen. Upseerit saivat lisäksi
helpommin viinaa. Suomisen mukaan »upseeristomme voi ajan mittaan luhistua tehtäviinsä kykenemättömäksi, ellei muutosta tule». Sukupuolisiveellisyyden osalta tilanne oli Suomisen näkemyksen mukaan
vähintään yhtä synkkä: »Sukupuolitilanne on vaikea. Juopottelu, jossa
on naisiakin mukana, voi johtaa paritteluun, jossa naiset kiskotaan
kuin teuraspenkille. Haluaisin kysyä, onko Syvärin voimalaitoksen pesula porttola. Miehet sanovat lotista: ’Tarvitaanko sellaista kalustoa
kentällä?’ Alastonkuvien levittäminen on järjettömyyttä. Saksalaisten
joukossa on niiden tarkoituksena estää homoseksuaalisuutta, mutta
suomalaiseen luonteeseen se ei sovi.»36
Synkkyydessään tilannekatsaus tuntui maalaavan kuulijoiden silmien
eteen kuvaa armeijasta, joka oli vaipumassa Sodoman ja Gomorran yöhön. Oliko mitään tehtävissä? Ainakin siihenastisella paatospropagandalla oli hyvin vähän annettavaa. Suominen totesi lakonisesti, että »Isänmaallisten, kestävyyteen kehoittavien puheitten aika on jo nyt ohi».37

Siveellisiä harha-askeleita sotilaspapiston piirissä

Samaan aikaan kun sotilaspapisto Kurkiala etunenässä kävi taistoon
joukkojen alkoholinkäyttöä ja seksuaalimoraalin ongelmia vastaan,
alettiin kiinnittää huomiota sotilaspapiston omissa riveissä esiintyviin
siveellisiin ongelmiin. Lokakuussa 1941 nousi esiin tapaus, jossa 34. So-
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tasairaalan pastoria epäiltiin saksalaisiin lääkintäaliupseereihin kohdistuneista homoseksuaalisluonteisista lähentelyepisodeista.38 34. Sotasairaalan päällikkölääkäri O. E. Cederberg oli tehnyt kantelun Kotijoukkojen Esikunnan rovastintoimistolle, ja epäiltyä pastoria kuulusteltiin
17.10.1941. Kuulustelun toimitti kenttäpiispan määräyksestä sotilaspastori, luutnantti Jussi Sinnemäki. Pöytäkirjaa piti sairaalan komendantti. Kuulustelun aluksi päällikkölääkäri kertoi saaneensa jo heinäkuun lopussa kuulla saksalaiselta lääkintäaliupseerilta, että sairaalan
pastori »oli heidän kahden kesken ollessaan saunassa tehnyt useita lähentymisyrityksiä pyrkien hyväilemään, suutelemaan y.m.».39 Lääkintäaliupseeri oli estänyt enemmät lähentely-yritykset. Hän arveli, että
pastorin kohdalla oli kyse »viettielämän sairaudesta», mutta ei halunnut esittää mitään rangaistusvaatimuksia. Päällikkölääkärin kertomuksesta ilmeni, että seuraava ilmoitus pastorin sopimattomasta käytöksestä oli tullut syyskuun lopulla. Tällöin oli saksalainen tohtori ilmoittanut toisen saksalaisen lääkintäaliupseerin joutuneen samoissa oloissa
vastaavanalaisen lähentelyn kohteeksi. Mitään sukupuoliyhteyttä ei tällöinkään ollut tapahtunut. Saksalaisten vaatimuksesta suomalainen
päällikkölääkäri oli vienyt asian eteenpäin vaatien tutkimuksia asiassa.
Pastorin lähentely-yritykset kohdistuivat myös suomalaiseen sotamieheen. Tämä kertoi kuulustelussa istuneensa iltaa seurueessa, johon
myös pastori kuului. Saunan sijasta pastori houkutteli sotamiehen mukaansa kävelylle. Torjuttuaan pastorin lähentelyt sotamies palasi kertomuksensa mukaan kävelyltä sairaalaan.
Kuulustelu huipentui pastorin tunnustukseen. Pastori myönsi syyllistyneensä tekoihin, joista häntä epäiltiin.40 Pari päivää kuulustelun
jälkeen ahtaalle ajettu pastori tunsi selvästikin tarvetta pelastaa mitä
pelastettavissa oli. Pastoria vastaan esitetyt todistajanlausunnot yhdessä
hänen oman tunnustuksensa kanssa tekivät tilanteen erittäin tukalaksi
hänen kannaltaan. Kirjeessään kenttäpiispalle pastori vetosi ylimmän
hengellisen esimiehensä armollisuuteen:
»[R]ohkenen Herra Kenttäpiispan puoleen kääntyä kirjeellisesti
anoen, että armo kävisi oikeuden edellä. Tunnustan rehellisesti syntini
ja olen tietoinen synnin seurauksista sekä siitä, miten olen tällä vahingoittanut työtämme. Jos minut rangaistaan julkisesti kuin oikeudenmukaisesti kyllä olisi, niin joutuisi 13 vuotias poikani elämään erittäin
tukalissa oloissa ja varmaan saisi osakseen sen halveksunnan, jonka mi-
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nä kurja olisin saapa yksin. Siksi uskallan rukoilla armoa ja anteeksiantoa tahtoen tehdä totisen parannuksen ja lankeemuksestani nousta Jumalan avulla uutta elämää kilvoittelemaan. Tri C. on myöntänyt minulle lomaa ja olen Rovaniemellä.»41
Kenttäpiispan arkiston asiakirjoista ei käy ilmi, miten pastorin anomukseen suhtauduttiin, eikä esimerkiksi 34. Sotasairaalan papereista
löydy asiaa valaisevaa informaatiota. Pastori siirrettiin oletettavasti
edellä kuvattujen tapahtumien jälkeen toisaalle, ilman että skandaalinkäryiset tapahtumat pääsivät laajemman piirin tietoon. Jos tapahtumat
olisivat vuotaneet julkisuuteen, olisi sotilaspapiston työ saattanut kärsiä merkittävän kolauksen, ja tämä ei tietenkään ollut kenttäpiispan tai
kenenkään armeijan johtoportaaseen kuuluneen intressissä.

Juopottelevat hengenmiehet

Epäilys homoseksuaalisesta lähentelystä ja häirinnästä oli kirkon ja sotilaspapiston normeihin suhteutettuna sen verran vavahduttava, että
asia hoidettiin pois päiväjärjestyksestä vain pienen piirin ollessa tietoinen siitä. Yksittäisten pastorien liiallinen alkoholinkäyttö oli taas helpompi sovittaa yhteen vallitsevan tapakulttuurin kanssa. Vaikka alkoholisoitunut pappi oli pahennusta herättävä ilmestys, ei papin juominen ollut kuitenkaan mitään ennenkuulumatonta. Rangaistustoimiin
asti edettiin II/KTR 9:n pastorin tapauksessa, josta kenttäpiispa ilmoitti
kirjeitse Viipurin tuomiokapitulille marraskuun alussa 1941.
Kenttäpiispa lähetti tuomiokapitulille asianomaisen sotilaspastorin
juopumusasiaa koskevan kuulustelupöytäkirjan ja ilmoitti, että pastori
oli vapautettu sotilaspastorin tehtävistä ja siirretty tuomiokapitulin
käytettäväksi. Lupaavasti alkanut ura oli nyt vaakalaudalla. Edellisenä
vuonna hieman yli kolmekymppinen mies oli ylennetty vänrikiksi ja
valittu kappalaisen virkaan keskisuomalaiseen seurakuntaan. Kuulustelussa pastori kertoi käyttäneensä väkijuomia jo koulupoikana silloin
tällöin. Oikeustieteelliset opintonsa hän oli joutunut keskeyttämään
sorruttuaan väkijuomien orjuuteen. Veli, hänkin pastori ammatiltaan,
oli auttanut raittiuden alkuun ja tämän tuen siivittämänä seurasi opintojen aloittaminen teologisessa tiedekunnassa. Papiksi valmistumisen
jälkeen seurasi raitis kausi, kunnes talvisodan jälkeen epäilty palveli
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pastorina puolustusvoimissa, jona aikana hän useita kertoja ryypiskeli
upseeritovereidensa kanssa. Jatkosodan aikana viina oli taas maistunut
upseeriseurassa, epäillyn mukaan kuitenkin harvemmin hyökkäysvaiheen aikana. Peittely-yrityksistä huolimatta pastorin ryypiskely oli tullut miehistön tietoon ja eräs uskovainen alikersantti on häntä asiasta
nuhdellut koettaen saada häntä parannukseen. Pastori tunnusti avoimesti erheensä yrittämättä puolustella itseään.42 Tämä ei kuitenkaan
auttanut ja pastori sai lähteä.
Kuulustelupöytäkirjan perusteella edellä kuvattu tapaus vaikuttaa sisältäneen melko vähän dramatiikkaa. Pastorin juopottelu ei ollut ilmeisestikään sisältänyt julkista öykkäröintiä, ja ilmi tultuaan pastori oli
varsin katuvainen. Uhmakkaampaa ja räyhäävämpää linjaa edusti 3.
Divisioonan pastori, jonka edesottamuksista divisioonan esikunta ilmoitti 29.11.1941 kenttäpiispalle. Divisioonan valvontaupseerin puolesta asiaa hoitanut sotilasvirkamies kertoi, että 22.–24.11.1941 divisioonan pastori oli esiintynyt juopuneena asunnossaan, josta käytettiin
nimitystä »pappila». Pastorin »eläimellinen mölinä ja väliin suureksi
huudoksi muuttunut ääni kuului yön hiljaisuudessa kauas leirialueelle». 27.11.1941 pastori oli ruvennut uudelleen juhlimaan virastossaan,
koska oli saanut mieluisia vieraita, erään majurin ja tämän rakastajattaren lotta J:n. Vieraiden kanssa ruvettiin »nauttimaan valtion jaloviinaa,
mikä onkin aika tehokasta ja hyvin sillä nytkin tarkoitus saavutettiin».
Myöhemmin pastori oli vielä ryypiskellyt samana päivänä saapuneen
tanskalaisen lehtimiehen kanssa ja hätistellyt pois yösijaa hakeneen upseerin, joka varoitteli ikävistä seuraamuksista. Tähän pastori oli vastannut: »Saatana, tästä saa ilmoittaa vaikka kenttäpiispalle, ei sekään voi
minulle mitään, minä olen tämän talon rakennuttanut ja olen myöskin
isäntä talossani.» Divisioonan esikunnasta todettiin, että tällaisten tietojen kantautuminen kotirintamalle olisi vahingollista.43 Ilmoituksessa
ei varsinaisesti esitetty mitään rangaistusvaatimuksia, mutta pastorin
edesottamukset yhdistettynä kenttäpiispaan kohdistettuun epäsuoraan
uhmaan asettivat pastorin erittäin epäedulliseen valoon.
Kenttäpiispa reagoi siirtämällä pastorin muihin tehtäviin Karjalan
Armeijaan. Lomansa päätyttyä pastori komennettiin ilmoittautumaan
sotilaspastori Sillanpäälle Pitkärannassa.44 Sillanpää määräsi väkijuomille person pastorin 7. Divisioonan pastorin apulaiseksi.45 Siirto ei
kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta. Pastori löysi ilmeisesti uusia
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ryyppykavereita, ja heinäkuun alussa 1942 kenttäpiispalle ilmoitettiin,
että pohja pastorin toiminnalta 7. Divisioonassa oli poissa, mutta koska
pastorilla näytti olevan parannuksen mieli, ehdotettiin uutta siirtoa papiksi muualle, missä hän saisi tilaisuuden alkaa alusta.46
Uudet alkoholipitoiset episodit ajoittuivat kesäkuulle 1942. Pastorin
kerrottiin useaan eri otteeseen juopotelleen upseerien kanssa ja saaneen siten aikaan pahennusta sekä käyttäytyneen papin arvolle sopimattomasti. Alustava tutkimus oli suoritettu täysin salaisesti vain muutaman johtavassa asemassa olevan sotilaspastorin toimesta. Heille oli
syntynyt vaikutelma, jonka mukaan tutkittava ei ilmoittanut kuulustelussa koko totuutta. Myönnytykset tulivat vasta sitovien todisteiden jälkeen, ja kuulusteltavaa askarrutti, kuka oli tehnyt hänestä ilmiannon.
Kuulustelupöytäkirjassa 27.6.1942 pastori väitti nauttineensa ainoastaan annosalkoholimäärän ja »aivan vähän sen lisäksi eräässä toveriseurassa». Lisäksi hän oli toisinaan saanut vilustumista vastaan pienen
määrän alkoholia upseeritovereiltaan.
Aiemmasta törttöilystä huolimatta pastorin urakehitys oli kuitenkin
palannut uomiinsa ja hänet oli 21.3.1942 ylennetty apulaispastorin tehtävästä 7. Divisioonan pastoriksi. Juominen oli myös mitä ilmeisimmin
jatkunut. Pastori kuitenkin kiisti huhut, joiden mukaan hän olisi nauttinut erityisen paljon väkijuomia Mannerheimin 75-vuotisjuhlan yhteydessä. Pastori koki, että häntä syytettiin aiheettomasti hänen entisen,
ei niin moitteettoman elämänsä takia. Edelleen hän vakuutti, että oli
yrittänyt parhaansa mukaan tehdä parannusta. Kuulustelun lopuksi
pastori oli lisännyt hurskaan rukouksenomaisen ajatuksen: »Jumalalta
pyydän voimaa, että hän minua auttaisi voitollisesti taistelemaan tätä
pahetta vastaan.»47 Pastori K:n myöhemmät vaiheet eivät avaudu arkistolähteiden pohjalta, eikä hänestä myöskään löydy mainintoja sodanjälkeisissä pappismatrikkeleissa.
Yleinen linja papiston sisäisissä puhdistustoimissa näyttää olleen
väärinkäytöksiin syyllistyneiden pastorien siirtäminen muihin tehtäviin. Suoritetut tutkimukset ja kuulustelut pidettiin tarkoin rajatun piirin tietona, ja tehtyjen siirtojen jälkeen elettiin siinä toivossa, että langenneet pastorit ymmärtäisivät parantaa tapansa. Osa tapauksista kantautui kenttäpiispantoimiston tietoon huhuluonteisina kertomuksina,
esimerkiksi tarkastustoimistojen nappaamina kirjesensuuriotteina. Yksi viimeisistä virkateitse kenttäpiispalle raportoiduista juopotteluta-
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pauksista tuli Helsingin suojeluskuntapiiristä. Kenttäpiispaa oli pyydetty ryhtymään toimiin erään piirissä palvelevan kenttäpapin erottamiseksi. Pappi oli tiettävästi »sortunut viinaan, esiintyy päissään sankarihautauksissa ja käyttää hänelle uskottua virka-autoa yksityisiin ajoihinsa, miltei yksinomaan [sic] vain syntinsä teillä».48 Tämänkin tapauksen
lopputulos jää epäselväksi. Joka tapauksessa yritykset kitkeä ei-toivottua käytöstä sotilaspapiston riveistä näyttävät loppuneen vuoden 1942
puolivälin jälkeen, tai sitten salamyhkäisyys kurinpidollisten tapausten
yhteydessä lisääntyi entisestään eikä tapauksista löydy kirjallisia dokumentteja.
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[– – –] Alla officerare och flera man på permission i Stralsund. Läste o. skrev hela k. –
Måttlöst supande i förläggningen.» Seuraavana päivänä sama meno jatkui: »Igen flera
mellanfall i förläggningen (druckna o. odisciplinerade).» Toukokuun viimeisenä päivänä
oli suomalaisten aika siirtyä Wiking-divisioonan yhteyteen. Seuraava päivä toi tullessaan
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taas uudet juomingit: »På k[vällen] jäkla supande och liv i luckan. Härligt väder.
I Finland kom ölet på kort (brödkort). – Champagne.» Juomahaluista Dunckeria
kiinnosti luonnollisesti kotimaan alkoholipoliittinen tilanne, ja oluen tulo kortille
herätti huomiota. Toisaalta SS-upseerina hän saattoi huolettomasti nauttia samppanjaa,
konjakkia ja olutta »m.m. drickbart» ilman pelkoa suuremmista rajoituksista, kuten
kesäkuun alkupuolen päiväkirjamerkinnät kertovat. Operaatio Barbarossaan Duncker
valmistautui kosteissa tunnelmissa, jotka huipentuivat 22.6.1941: »I Majdan–Kozlowiec
nära Lublin. Kl. 7 sektionsalarm. Sektionskommendören (Richter) höll på m. paroll:
Führer-tal, Sieg-Heil, och meddelade om tysk inmarsch i Sowjetunionen kl. 3.15 och
gränsstrider. Kriget har alltså verkligen börjat. – – – Goldbranntwein, Kirschlikör, Bier.»
Seuraavat päivät mentiin runsaan alkoholin siivittäminä: »23.6.1941 Mocca-likör,
Bordeaux-vin, Hennesy-cognac, Goldbranntwein, Bier.» »24.6.1941 Bordeaux,
Goldbranntwein, Ostpreuss. Kaffee-Likör, Kakao mit Nuss, Hennessy, Bier.» »25.6.1941
På k. hippa på sektionsstaben i Trzciniec med sektionens officerare. Väldigt kalasande o.
supande. Var till slut ganska berusad [sic] Bordeaux, Hennesy, Tonika, Bier.» Kesäkuun
viimeiset päivät toivat mukanaan niin ikään päivittäistä ryyppäämistä. Näin kosteissa
merkeissä alkoi suomalaisen SS-upseerin sotaretki idässä. Itä-Karjalassa taistelevien
suomalaisjoukkojen raitistamisessa epäonnistunut pastori Kurkiala oli saanut uuden
työkentän, jonka resistenssi raittiussanomaa kohtaan oli huomattava.
Ks. KA/SA Pk 1821/1 Kaj Dunckers krigsdagbok.
20 KA/SA T 21730/2, Muistiinpanoja Helsingissä ja Merivoimissa palvelevien sotilaspappien kokouksesta Helsingin Sotilaskodissa 10.10.1941.
21 KA/SA T 21730/2, Muistiinpanoja Helsingissä ja Merivoimissa palvelevien sotilaspappien kokouksesta Helsingin Sotilaskodissa 10.10.1941. Pietarin valtaamisesta sotilaspapiston propagandateemana ks. Salminen 1976, s. 91.
22 KA/SA T 21730/2, Pöytäkirja 2. Divisioonan pastorien neuvottelukokouksesta Vuottaalla
30.10.1941.
23 KA/SA T 21730/2, Pöytäkirja 2. Divisioonan pastorien neuvottelukokouksesta Vuottaalla
30.10.1941.
24 KA/SA T 21730/2, Pöytäkirja 25.2.1942 Kenttäpiispan 2.D:n pastoreille pitämästä
puhuttelusta ja neuvottelutilaisuudesta.
25 Päämajan sisäisestä juomakulttuurista ks. Karjalainen 2006. Alkoholin ja huumeiden
käytöstä jatkosodassa yleensä ks. Oksanen 2008.
26 KA/SA T 21730/1 Merivoimien pastorin Eino Alitalon kirje alaisilleen 7.3.1942.
27 KA/SA T 21730/1 Merivoimien pastorin Eino Alitalon kirje alaisilleen 7.3.1942.
28 KA/SA T 20062/13, III AKE Kirk. tsto kirjeistö 1942, 3. Divisioonan pastorin Markku
Hovikosken kirje III AK:n pastorille 27.5.1942. Yhteyslotista ja lottavanhimmista, ks.
Sulamaa 2009, s. 100–104.
29 KA/SA T 21730/10 Komentaja, Eversti O. J. Willamon ja Yht.E Roin pastorin Juhani
Reinilän kirje kenttäpiispantoimistolle 28.5.1942, Yhteysesikunta Roi n:o 2153/I/
Pastori/sal.
30 KA/SA T 21730/10, 2. Divisioonan pastorin Tauno Virolaisen kirje Kannaksen Ryhmän
pastorille 29.5.1942, 2.DE K.D. n:o 7675/I/20/L 2750 sal. »Virallisia bordelleja» koskevia
huhuja oli liikkeellä useina versioina. Ks. Näre 2008, s. 364.
31 KA/SA T 21730/10, 10. Divisioonan pastorin E. Aumalan kirje Kannaksen Ryhmän
pastorille 30.5.1942.
32 KA/SA T 21730/10 6. Divisioonan v.s. pastorin Lauri Koskenniemen kirje Kenttäpiispantoimistolle 30.5.1942, 6.DE n:o 2485/9a/657/sal.
33 KA/SA T 20062/14 Pöytäkirja tehty 3. Divisioonan pastorien kokouksessa Vihurissa
tammikuun 21 päivänä 1943.
34 KA/SA T 20062/14 Pöytäkirja tehty 3. Divisioonan pastorien kokouksessa Vihurissa
tammikuun 21. päivänä 1943.
35 KA/SA T 20062/14 Sotatoimiyhtymien pastorien Mikkelin Sotilaskodissa 8.–9.3.1943
pidetyn neuvottelukokouksen pöytäkirja.
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36 KA/SA

T 20062/14 Sotatoimiyhtymien pastorien Mikkelin Sotilaskodissa 8.–9.3.1943
pidetyn neuvottelukokouksen pöytäkirja.
37 KA/SA T 20062/14 Sotatoimiyhtymien pastorien Mikkelin Sotilaskodissa 8.–9.3.1943
pidetyn neuvottelukokouksen pöytäkirja.
38 Suomalaisten ja saksalaisten sotilaiden välisistä molemminpuoliseen kiinnostukseen
perustuvista homoseksuaalisista suhteista ks. Mustola 2006.
39 KA/SA T 21730/8 Kotijoukkojen Esikunnan Rovastintoimiston kirje Sotarovastintoimistolle 23.10.1941, K.D. n:o 2560/K.5./sal. Liite: kuulustelupöytäkirja.
40 KA/SA T 21730/8 Kotijoukkojen Esikunnan Rovastintoimiston kirje Sotarovastintoimistolle 23.10.1941, K.D. n:o 2560/K.5./sal. Liite: kuulustelupöytäkirja.
41 KA/SA T 21730/8 Sotilaspastori T:n kirje kenttäpiispalle 19.10.1941.
42 KA/SA T 21730/8 Kenttäpiispan kirje Viipurin hiippakunnan tuomiokapitulille
18.11.1941, n:o 4083/Kpiispa/8 sal. Liite: kuulustelupöytäkirja 4.11.1941.
43 KA/SA T 20062/12 Sot. virk. T. Salokangas, 3. Divisioonan Esikunta, ilmoitus
29.11.1941.
44 KA/SA T 2255/5 Karjalan Armeijan Esikunta, pastorin toimisto, Kenttäpiispan kirje III
Armeijakunnan Esikunnalle 18.12.1941 n:o 5141/Kpiispa/3 sal.
45 KA/SA T 2255/5 Karjalan Armeijan Esikunta, pastorin toimisto, Kar.A:n pastorin
Johannes Sillanpään kirje VI Armeijakunnan esikunnalle 23.12.1941 n:o 315/Past./3.
46 KA/SA T 21730/1 Aunuksen Ryhmän Esikunta, pastorintoimisto n:o 672/Past. 5 sal.,
Aunuksen Ryhmän pastorin kirje kenttäpiispalle 1.7.1942.
47 KA/SA T 21730/1 V Armeijakunnan Esikunta n:o 692/Past.1. sal., V Armeijakunnan
pastori A. I. Heikkalan kirje Aunuksen Ryhmän pastorille 28.6.1942.
48 KA/SA T 21730/8, Päämajan Kenttäpiispantoimisto n:o 1863/ sal. 4.3.1942, Kenttäpiispan kirje Kotijoukkojen rovastille.
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Debate on the Use of Alcohol and Sexual
Morals among Military Clergy in 1941−1944
It may be said that the debate over moral issues among military clergy
during the Continuation War kicked off when Kalervo Kurkiala, the
chaplain of the Karelia Army, administered a questionnaire on the effects of the rationing of alcoholic beverages to troops. The results reflected the general trend towards moderation among military chaplains. Answers that contradicted Kurkiala’s views due to their neutral or
even positive approach to the matter were filtered out, and only a tailored version, which advocated abstinence from alcohol, was sent to the
Field Bishop of the Defense Forces. The moderation movement of
chaplains lost one of its staunchest supporters with the reassignment of
Kurkiala to the post of chaplain to the Finnish SS Battalion. The General Headquarters saw that fighting soldiers deserved their rations of free
alcohol, and the Field Bishop followed suit.
Under the prevailing conditions, military chaplains regularly debated alcohol-related problems of a moral and disciplinary nature. They
deemed that the degradation of sexual morals was inseparably linked
with the alcohol issue. However, they felt generally powerless and
found themselves in isolation with their moderation programs, particularly so after they realized they could not expect any support from the
General Headquarters. Problems with degraded sexual morals and alcoholism among the military clergy itself were first tackled at the time
Kurkiala issued his questionnaire. This marked the beginning of a general discussion on morals among chaplains themselves.
Disciplinary action among chaplains commonly took the form of
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posting chaplains who had been found guilty of misconduct to other
tasks. The details of these events were not allowed to leak out from an
inside circle of a small number of individuals. Violations of discipline
by chaplains ended in the latter half of 1942, and the widespread discussion on morals started to show signs of subsiding during 1943. The
results of the debate manifested themselves primarily as enhanced discipline among military clergy. However, chaplains failed in their efforts
to reduce the consumption of alcohol among Army units and to improve the moral standards of soldiers.
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M AT T I L A C K M A N
(s. 1948), filosofian tohtori, professori. Hän on tutkinut kommunismia,
jääkäriliikettä ja turvallisuuspoliisia.

SS-miehet ja jääkärit – yhtymäkohtia
ja vertailua
Vuonna 1941 syntynyt SS-vapaaehtoisliike ja jääkäriliike rinnastettiin
jatkosodan propagandassa toisiinsa. Myös liikkeiden historiateosten
laatimisessa oli jonkinlaista »kohtalonyhteyttä», sillä jääkäriliikettä tutki tohtori Matti Lauerma ja SS-pataljoonaa eli »uutta jääkäriliikettä»
hänen lankonsa, professori Mauno Jokipii.
Kun molemmat käsikirjoitukset olivat jo pitkällä, hallitusneuvos Esko Riekki otti vuonna 1964 Jokipiihin yhteyttä ja tiedusteli, oliko hänen antamistaan aineistoista ollut mitään hyötyä. Nehän olivat niin pahoin tuhoutuneet, että niiden ymmärtäminen ainakin edellytti hänen
apuaan.1
Entisenä jääkärivärvärinä ja SS-pataljoonan organisoijana Riekki oli
varmasti selvillä molemmista historiahankkeista. Hän vakuutti, ettei
suomalaispataljoonasta ollut juuri puhuttu, »mutta kun alituisesti on
lehdissä jymyotsikoita natsi-Saksan kauhuista ja SS-miesten osuudesta
niihin aikoinaan», ei ollut mahdotonta, että saattaisi syntyä väärinkäsityksiä. Siksi hän toivoi yhteydenottoa. Jokipii soittikin hänelle heti vuoden 1965 alussa.2
Historioitsijalle lienee hyödyksi, jos hän saa perehtyä tutkimuskohteeseensa monipuolisen lähdeaineiston lisäksi myös avainhenkilöiden
opastamina. Hänen on kuitenkin varottava, ettei hän joudu pelkkään
kirjurin rooliin.
Vaikka Riekki halusi ehkä vain auttaa, taustalla saattoi olla myös raadollisempi syy. Lauerman työssä oli nimittäin ilmennyt painotusongelmia,3 minkä vuoksi hallitusneuvos halusi ehkä varmistaa oikean tulkinnan ja lienee siinä onnistunutkin.
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Vaikka Jokipii on kahdella laajalla teoksellaan ja monilla artikkeleillaan ehdottomasti suomalaisen SS-pataljoonan tutkimuksen uranuurtaja ja päätutkija, hänen tulkintansa ovat paikoin siloteltuja. Sen lisäksi,
että Riekki vaikutti muutamiin kohtiin, myös entisten SS-miesten asettamat paineet olivat suuret. Jokipii, jonka entisenä oppilaana uskon
tuntevani hänet kohtuullisen hyvin, halusi tuskin samanlaista »konfliktia», johon hänen lankonsa oli Jääkäriliiton kanssa joutunut. Tulokset
olivat sen mukaisia.4

Epävirallisia ja virallisia kontakteja

Epäilemättä jääkäriliikkeen perinnöllä oli vaikutusta SS-vapaaehtoisliikkeeseen. Joukko jääkäreitä teki syksyllä 1936 eversti Hjalmar Strömbergin (myöh. Siilasvuo) johdolla tutustumismatkan kolmanteen valtakuntaan, josta he saivat hyvin myönteisen kuvan. Heitä vastassa oli
monia tuttuja. He tapasivat jääkäreiden viimeisen komentajan, eversti
Eduard Ausfeldin ja kreivi Rüdiger von der Goltzin. Oli ihmeellistä,
millä lämmöllä Suomessa vuonna 1918 käyneet muistivat sitä »satumaana, minne kaipaavat takaisin». Sotainvalidien asiat olivat kolmannessa valtakunnassa hyvin. Heille maksettiin kunnon eläkettä eikä mitään armopaloja. Saksa oli selvästikin löytänyt uuden tien. »Missään ei
näkynyt joutilasta väkeä, kerjäläisiä ei ollenkaan», Strömberg ihasteli.5
Jääkäreiden muistojen elvyttämistä jatkettiin vuonna 1938, kun sotaväenpäällikkö, jääkärikenraaliluutnantti Hugo Österman ja Jääkäriliiton puheenjohtaja, jääkärieversti Verner Gustafsson vierailivat
Greifswaldissa. Österman teki syksyllä 1940 vielä kaksi matkaa, jotka
olivat jo toisenluontoisia.6
Suomalaisten kulttuuripiirien innostus vaikutti myös. V. A. Koskenniemi, joka oli runoillut vuonna 1917 jääkäreistä ja vuonna 1930 kommunisminvastaisesta lapuanliikkeestä, vieraili vuonna 1936 Saksassa, ja
julkaisi teoksen Havaintoja ja vaikutelmia Kolmannesta Valtakunnasta
(1937). Ellei oteta lukuun Saksan suhdetta juutalaisuuteen, kansallissosialismilla ei ollut hänen mielestään »hyökkäävää asennetta toisia
kansallisuuksia vastaan». Vastaavasti saksalaisten kiinnostus Suomeen
laajeni ennen talvisotaa niin paljon, että se herätti jo viranomaisten
epäilyksiä.7
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Myös viranomaiskontakteja oli. Etsivän Keskuspoliisin päälliköllä
Esko Riekillä oli läheiset suhteet kolmanteen valtakuntaan sen alusta
lähtien. Hän muun muassa osallistui elo–syyskuussa 1937 Berliinin
kansainväliseen poliisikonferenssiin. Vaikka häntä oli arvosteltu, häntä
myös arvostettiin, sillä hänen johtamansa laitos oli torjunut kommunismin ja paljastanut vaarallisen kansainvälisen vakoilurenkaan. Sellainen synnytti ihailua saksalaisissa.8
Riekki oli tutustunut saksalaisiin poliisimiehiin jo Weimarin tasavallan aikana. Werner Bestiin, josta tuli myöhemmin Hitlerin poliisihallinnon tärkeä mies, hän oli tutustunut ainakin jo vuonna 1924.9 Hänen
lisäkseen Riekki oli ollut tekemisissä Gestapon päällikön Heinrich
Müllerin kanssa. Myös Reichsführer-SS Heinrich Himmler ja hänen
apulaisensa Reinhard Heydrich olivat Riekin tuttuja.
Allakkamerkintöjensä mukaan Riekki neuvotteli konferenssin aikana Himmlerin, hänen apulaisensa Heydrichin, Abwehrin johtajan Wilhelm Canariksen, ilmavoimien kenraalin Erhard Milchin, marsalkka
Hermann Göringin ja sisäministeri Wilhelm Frickin kanssa. Frick ojensi »poliittisen poliisin» päällikölle Riekille jopa korkean kunniamerkin,
jonka Hitler oli hänelle myöntänyt. Riekki piti kunniamerkkiä suuressa
arvossa.
Poliisikysymyksien lisäksi lienee puhuttu muustakin, sillä Saksa oli
eronnut jo vuonna 1933 Kansainliitosta ja esiintynyt sen jälkeen hyvin
aggressiivisesti. Se oli käynnistänyt varustelun ja solminut Italian ja Japanin kanssa anti-Komintern-sopimuksen. Hitler oli jo aika päiviä sitten julistanut, että hänen tavoitteensa olivat idässä.10
Kun turvallisuuspoliisin nimi muutettiin vuonna 1937 Valtiolliseksi
Poliisiksi, Bruno Sakeus Aaltonen aloitti viraston apulaispäällikkönä
vuonna 1938. Tuossa vaiheessa Riekki joutui jättämään päällikön paikkansa. Hänen seuraajakseen nousi Paavo Säippä. Riekki siirtyi katkeroituneena kokoomuksen palvelukseen, mutta hoiti edelleen salaisia
asioita.11
Virallinen Suomi otti 1930-luvun lopussa etäisyyttä kolmanteen valtakuntaan. Saksan myöhemmin esittämien näkemyksien mukaan tähän
oli syynä englantilaismielinen marsalkka Gustaf Mannerheim, joka
halusi tietoisesti suunnan muutosta. Suomi ajoi Saksan mukaan »epäaitoa» puolueettomuuspolitiikkaa. Sitä paitsi yhteistyö ulkoministeri
Rudolf Holstin kanssa oli saksalaisten mielestä melko mahdotonta.12
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Esko Riekki osallistui elo–syyskuussa 1937 Berliinin kansainväliseen poliisikonferenssiin, jonka aikana hän tapasi Saksan korkeinta poliittista ja virkamiesjohtoa ja otti vastaan Hitlerin myöntämän korkean kunniamerkin.
Kuva 30. elokuuta pidetyiltä illallisilta, Riekki kolmas vasemmalta.
Kuva: Martti Riekki.
In August−September 1937, Esko Riekki visited Berlin to attend an international
convention of police organizations. There he met with Germany’s high leadership
and other authorities and also received a high decoration awarded to him by
Hitler. The photo was taken during a banquet on 30th of August. Riekki is third
from the left. Photo: Martti Riekki.
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Talvisota rakensi pohjaa

Kun vuonna 1939 oli saatu tietää, että Suomi oli joutunut Molotovin–
Ribbentropin sopimuksessa Neuvostoliiton etupiiriin, joukko suomalaisia matkusti lokakuussa Saksaan pyrkien vaikuttamaan maan johtoon. SS-johtaja Himmlerin ja hänen läheistensä tapaamisesta huolimatta matka ei luvannut paljoa.13
Kaikki tapasivat Himmlerin. Suomalaisista Riekki keskusteli yksin
Heydrichin, Bestin ja Müllerin kanssa. Mistä heidän välillään oli puhe,
sitä ei tiedetä. Matkalla olleiden mielestä syksyn 1939 asetelma muistutti vuosien 1914–1918 tilannetta, jossa Saksalla oli geopoliittinen ja
»tunteenomainen intressi Suomea kohtaan». Siihen liittyi myös jääkäriliike ja lopulta avunanto Suomelle.
Jo 10. lokakuuta 1939 Riekki väitti Ostrobotnialle kokoontuneille
aktivisteille, että Suomi oli kohdellut Saksaa huonosti. Hän vaatikin
suunnan muuttamista ja viennin lisäämistä, mikä olisi noudatellut
Himmlerin toiveita. »Jos ajoissa olisi täältä selkeästi sympatiaa osoitettu, olisi varmaankin Saksa sanonut painavankin sanan puolestamme
Moskovassa», Riekki järkeili.14
Mitä kaikkea Ostrobotnialla puhuttiin, on jäänyt hämärän peittoon.
Saattaa hyvinkin olla niin, että Saksan matkalla ja heti perään pidetyssä
Ostrobotnian kokouksessa kylvettiin suomalaisen SS-vapaaehtoisliikkeen ensimmäiset siemenet. Vaikka Suomen ja Saksan suhteet kylmenivät talvisodan aikana, ymmärrettiin hyvin, ettei pienellä kansalla olisi
tulevaisuutta, jos se jäisi yksin tai valitsisi puolensa väärin. Sen oli valittava oikea selviytymisstrategia.
Heikki Ylikangas on päätellyt, että Suomi teki Saksan kehotuksesta
maaliskuussa 1940 rauhan voidakseen olla tulevaisuudessa sen rinnalla.15 Koska Valtiollisen Poliisin apulaispäällikkö Aaltonen ja Gestapon
Best käynnistivät kirjeenvaihdon jo sota-aikana, se viittaa siihen, että
jotakin poikkeuksellista oli tapahtunut.16
Varmuudella ei voida kuitenkaan sanoa, valitsiko Suomi jo helmi–
maaliskuussa 1940 puolensa. Hengenhädässä kukin pyrkii todennäköisesti selviytymään parhaalla mahdollisella tavalla. Saksan antaman turvan merkitys tunnustettiin jo ennen kuin mahdollisesta valtioliitosta
Ruotsin kanssa ryhdyttiin keskustelemaan ja vielä aiheellisemmin siinä
vaiheessa, kun se oli ulottumattomissa.17
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Riekki osoittautui sopivimmaksi

»Hitlerin sateenvarjon» suojaan
pääsy ja aseiden saanti edellyttivät
Suomelta vastapalveluja. Kesällä
1940 Saksalle myönnettiin kauttakulkuoikeus. Yksi selvä merkki
suhteiden lämpenemisestä oli
myös
turvallisuuspoliisiyhteistyön elpyminen. Esimerkiksi SSBrigadeführer Best vieraili kesällä
1940 Suomessa.18
Kun kenraaliluutnantti Österman vieraili Saksassa vuodenvaihteessa 1940–1941, häntä kosittiin mahdollisen suomalaisen
SS-pataljoonan organisaattoriksi.
Himmlerin luoma SS-organisaatio oli jo vahva; hän oli perusta- Werner Best oli saksalaisista Esko
paras tuttava. Jouluna 1940
nut vuonna 1940 Wiking SS-divi- Riekin
Dr. jur. ja SS-Brikadeführer Best
sioonan tanskalaisia ja norjalaisia lähetti Riekille lahjaksi Saksan
käsittelevän väitöskirjansa.
varten. Vaikka Östermanille teh- poliisia
Kuva: Martti Riekki.
tiin selväksi, että suomalaisilta
jur. SS-Brigadeführer Werner
odotettiin tekoja yhteisen hyvän Dr.
Best was Esko Riekki’s favorite
puolesta, tämä kieltäytyi. Vaikka acquaintance among the Germans.
Christmas 1940, Best presented
jääkärieverstiluutnantti Ragnar For
Riekki with his dissertation on the
Nordström menetteli samoin, German police force. Photo: Martti
pian oli kuitenkin nähtävissä, että Riekki.
saksalaiset toteuttaisivat päähänpinttymänsä tavalla tai toisella.19
Mahdollisesti saksalaiset olivat asettaneet useampia »pyydyksiä».
Vaikka Riekki ei ollutkaan enää Valtiollisen Poliisin päällikkö, vanha
tuttava, Werner Best lähetti hänelle vuonna 1940 joululahjaksi väitöskirjansa sekä toivotti hyvää uutta vuotta.20 Herääkin epäilys, oliko lahjojen tarkoituksena vetää pettymyksiä kokenut Riekki yhteistyöhön.
Saksalaiset tunsivat hänen narsistisen luonteensa. Luonnollisesti kiinnostusta lisäsi se, että hän oli ollut luottamuksellisissa suhteissa saksa-
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laisten kanssa ja että Himmler tunsi hänet henkilökohtaisesti.21
Riekki sopi filosofialtaankin saksalaisille. Kun hänen miehensä olivat
laatineet hänen käskystään vuonna 1924 menetelmien kehittämistä
koskevan muistion, hän oli ilmaissut tyytyväisyytensä siihen kirjoittamalla sen reunaan, että oikeaan »ohranahenkeen» kuului aina annos
rohkeutta ja »tahtoa kulkea sivu lainpyykkien». Riekki oli korostanut
myös sitä, että kunhan poliisi olisi kehittänyt itseään rauhan aikana,
olisi »sen panos ja voima arvaamaton hulinan aikana, silloin on sillä
kylmä pää, kun muilla on kuuma, silloin se sanelee lait ja ohjaa politiikan».22
Jätettyään poliisin Riekki oli ennustanut maaliskuussa 1938 langolleen, että Saksa voisi tehdä vielä jotakin suurta. Siinä hän halusi olla
mukana. Hän tiesi saksalaisten salaisista toiveista Himmlerin, Heydrichin ynnä muiden kanssa käymistään keskusteluista. Samassa kirjeessään hän oli ehdottanut tiedustelutoiminnan aloittamista Muurmannin radalle. Vaikka entinen Vienan kävijä olikin saattanut avustaa talvisotaa ennen tehtyjä retkiä neuvoillaan, hyvin syöneestä 50-vuotiaasta
miehestä ei ollut varmasti kuitenkaan korpeen.23
Sisäasiainministeri Ernst von Born oli nimittänyt Riekin talvisodan
jälkeen sisäasiainministeriön apulaisesittelijäksi. Koska häntä Valtiollisen Poliisin päälliköksi seurannutta Säippää pidettiin liian pehmeänä,
Riekki sai johdettavakseen erityisoperaation kommunistien solutuksen
torjumiseksi, ja hän teki sen taitavasti.24
Allakkamerkintöjensä mukaan Riekki tapasi 16. maaliskuuta 1941
ulkoministeri Wittingin ja lähti seuraavana päivänä Tukholman kautta
Saksaan. Hän oli ottanut huolekseen SS-pataljoonan organisoimisen.
Hän neuvotteli Berliinissä muun muassa kenraali Karl Wolffin, Heydrichin, Schellenbergin ja Müllerin kanssa. Heti matkan jälkeen hän kokosi »esikuntansa», johon kuului jääkäreitä ja aktivisteja, mutta myös
sosiaalidemokraatti Kalle Lehmus. Insinööritoimisto Ratas Oy:n tiloista tuli vapaaehtoisten kokoamiskeskus. Valtiollisen Poliisin Aaltosesta ja
Aarne Kauhasesta tuli hänen apulaisiaan. Hän näyttää olleen yhteydessä jo maaliskuussa kalterijääkäreihin ja huhtikuussa SAT:iin (Aseveljien
Liiton työjärjestö). Kuntoaan hän hoiti samaan aikaan hiihtämällä Helsingin keväthangilla.25
Lapsuudenkotinsa vanhalle palvelijalle Riekki paljasti huhtikuussa
1941, että hänen esikoispoikansa Tero lähtisi kohta Saksaan ja kulkisi
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sitä tietä, jota hänen olisi pitänyt ensimmäisen maailmansodan aikana
kulkea. Serkulleen, varatuomari Lauri Paavolalle hän kertoi työskentelevänsä »uuden jääkäriliikkeen» parissa.26
Näin Riekki oli päässyt toivomaansa »Saksan suureen suunnitelmaan». Uusi pesti toi hänelle paljon valtaa. Hänen allakkansa vilisee
toinen toistaan merkittävämpiä nimiä, kokoontumispaikkoina ovat
esimerkiksi Helsingin Suomalainen Klubi ja Kämp. Kun Barbarossa
käynnistyi kesällä 1941, suurimmatkin toiveet näyttivät olevan toteutumassa. Hänen poikansa oli liittynyt »uuteen jääkäriliikkeeseen». Sisäasiainministeri Toivo Horelli oli kosiskellut häntä takaisin Valtiollisen
Poliisin päälliköksi sen ja Yleisesikunnan Valvontatoimiston toiminnan
»järkiinnyttäjäksi». Puhuttiin myös, että hänet komennettaisiin ehkä
Berliiniin SS-pataljoonan yhdysupseeriksi. Koska hän oli »jonkunlainen res. upseeri niin tietysti vain määräävät», hän kirjoitti. Mikään
näistä toiveista ei toteutunut.27
Vaikka sota-ajan poliitikkoja, joiden käsissä nimitykset olivat, on
haukuttu paljon, ehkä he sittenkin ymmärsivät missä kulki vaarallisen
raja. Nousu edellä mainittuihin tehtäviin olisi antanut Riekille paljon
lisävaltaa, ehkä liiankin paljon.
Riekin hyväksyminen SS-vapaaehtoistoiminnan organisaattoriksi oli
kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että tehtävä olisi uskottu täysin
saksalaisten vietävissä olleelle »kotinatsille». Vaikka Riekillä oli omat
heikkoutensa, hän piti tietyissä asioissa päänsä – niin kuin nytkin puolusti vapaaehtoisia – ja oli varmasti alansa ammattimies, joka hoiti
työnsä parhaan ymmärryksensä mukaan.

Suomen poliittinen johto ja SS-vapaaehtoistoiminta

Suomen sotavuosien politiikkaa johti pieni ryhmä, johon kuuluivat
muun muassa ylipäällikkö Mannerheim, presidentti Risto Ryti, pääministeri J. W. Rangell, kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Tanner ja
ulkoministeri Witting. Viimeksi mainittua on pidetty saksalaismielisimpänä ja innokkaimpana SS-puuhan edistäjänä.28
Suomella ei ollut juuri varaa torjua SS-pataljoonan perustamista.
Kun Riekki ryhtyi hallituksensa ohjeiden mukaisesti asettamaan reunaehtoja, se osoittautui vaaralliseksi. Himmler oli valmis jättämään Suo-
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men oman onnensa nojaan, jos hänen ehtoihinsa ei suostuttaisi. Hallituksen oli pakko taipua. Kun Riekki ilmoitti tästä 15. huhtikuuta 1941
lähettiläs Wipert von Blücherille, tämä sähkötti Berliiniin, että suomalaiset olivat antautuneet.29
Johtavassa asemassa olleet poliitikot ja viranomaiset esittivät tietämättömyyttään »uudesta jääkäriliikkeestä» puhuttaessa. Täysin uskottavaa ei ole, ettei Mannerheimia olisi informoitu asiasta, kuten hän
väitti.30
Kun Saksaan lähtö oli jo käsillä, sisäasiainministeri Ernst von Born
muistutti, että »uuden jääkäriliikkeen» yhteydessä pitäisi noudattaa lakeja, eikä sentään päästää passittomia miehiä maasta. Tähän ulkoministeri Witting oli tokaissut, että von Born oli »liiaksi pykälämies». Lakia venytettiinkin selvästi.31
SS-pataljoonaa on kutsuttu »Wittingin pataljoonaksi», millä ei liene
tarkoitettu sitä, että juuri hän olisi ollut hankkeen isä. Sanonta johtunee siitä, että SS-pataljoona oli poikkeuksellisesti ulkoministeriön alainen.32
Erityisesti SDP:n osuus »uuteen jääkäriliikkeeseen» on jäänyt vaille
kunnon selvitystä. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Väinö Voionmaa kirjoitti maaliskuussa 1941 pojalleen, että Tannerista oli tullut
Wittingin jälkeen »sotapuolueen» johtava nimi ja että monet sosiaalidemokraatit ihailivat talvisotaa ja Saksan vuosina 1940–1941 saavuttamia voittoja. Myös Saksa tulkitsi SDP:n ja Tannerin toiminnan itselleen
myönteiseksi.33
Kun »uudesta jääkäriliikkeestä» oli saatu kuulla, SDP:n eduskuntaryhmä asetti toukokuussa 1941 Tannerin, Oskari Reinikaisen ja Voionmaan selvittämään, mitä sen vuoksi olisi tehtävä, ja olisiko sitä varten
oltava yhteistyössä muiden »kansanvaltaisten ryhmäin» kanssa. Tällöin
kävi ilmi, että Tanner vähätteli koko asiaa. Hänen mielestään oli parasta, että hallitus hoitaisi asian. Voionmaan mukaan hänestä näki ja hänen puheistaan kuuli, että hän »täysin hyväksyi Suomen saksalaisen
politiikan vastapainoksi Venäjää vastaan».34 Todellisuudessa presidentti
Ryti oli 31.3. kertonut Tannerille »Riekin asioista». Tämä oli ollut niistä
»kiinnostunut».35
Kun SDP:n puoluesihteeri Akseli Aaltonen esitteli Tannerille ja
Voionmaalle SS-joukkoihin liittymisen ehtoja, kävi ilmi, että hän oli
saanut niitä koskevat tiedot Valtiollisen Poliisin apulaispäälliköltä Aal-
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toselta. Voionmaan mielestä oli luultavaa, »että hallitus tuntee ja suosii
asiaa».
Saksa oli halunnut aluksi 1 200 miestä, mutta Aaltonen kertoi pelkäävänsä, että kohta se vaatisi rykmenttiä, 5 000 miestä niin kuin Norjassa. Kun Tanner myönsi, että saksalaiset olivat halunneet vain 800
miestä, Voionmaa päätteli ilmeisen oikein, että hän tunsi asian, vaikka
esittikin tietämätöntä. Sitä paitsi hän ei tuntunut olevan edellä mainituista 5 000 miehestä millänsäkään.36
Joitakin sosiaalidemokraatteja kummastutti myös se, että järjestösihteeri Kalle Lehmus oli siirtynyt Pääesikunnan palvelukseen ja ollut heti
neljä viikkoa Saksassa kursseilla. Sen jälkeen alkoi värväys. Voionmaa
päätteli, että SDP:n johto oli syyllistynyt SS-puuhaan. Samat henkilöt,
jotka puhuivat piirikokouksissa ja työväenjuhlissa demokratian puolesta, kaivoivatkin maata sen jalkojen alta.
Kun sosiaalidemokraatit keskustelivat toukokuun lopussa 1941 maalaisliittolaisten Juho Niukkasen, Viljo Vesterisen ja J. E. Pilppulan kanssa, he saivat kuulla, että aloite värväykseen oli tullut Saksalta. Hanke oli
uhannut mennä pieleen, koska »kalstalaiset» ja IKL olivat sotkeutuneet
siihen. Asia oli saatu kuitenkin paremmalle tolalle, »kun Esko Riekki oli
ottanut sen hoitoonsa».37
Vesterinen, Voionmaa ja osittain myös Reinikainen olivat sitä mieltä,
että hanke oli kuitenkin poliittinen. Saksa värväsi miehiä »valmistaakseen heidän avullaan Suomen natsistamista, jota se on vaatinut jo hetken aikaa». Koska SS-miehet saisivat poliittisen koulutuksen, oli aihetta
pelätä, että he toimisivat Saksan hyväksi. Koska he olisivat Suomen ja
Saksan kansalaisia, heihin ei uskallettaisi koskea. Tanner vähätteli kuitenkin asiaa. Kun Hakkila ja Niukkanen puhuivat samaan tapaan ja vakuuttivat, ettei ollut mitään pelättävää, Voionmaa oli kummissaan.
Koska asiasta syntyi erimielisyyttä, kokous päätti lähettää Reinikaisen ja Pilppulan hallituksen puheille vaatimaan, ettei värväystä jatkettaisi. Kun kokous myös esitti Berliiniin sopivaa edustajaa pitämään SSkasvatusta silmällä, Voionmaa suhtautui hankkeeseen ironisesti: »Pukki
kaalimaan vartijaksi», hän kirjoitti. Hallituksen pakeilla käynti oli turha. Pääministeri Rangell korosti vain, että oli tärkeää seurata Saksan
toiveita.
Vasta 13. kesäkuuta 1941 ulkoministeri Witting kertoi avoimesti ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa saksalaisjoukkojen mobilisoinnista
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ja suomalaisten valmistautumisesta sodan varalta. Saksa oli kysynyt
tiukasti, kuuluiko Suomi itään vai länteen. »Merkkinä siitä, mille puolelle asetutte, on se mille kannalle asetutte vapaaehtoisten Saksaan menoon nähden.» Niinpä vapaaehtoisten meno oli sallittu, 1 200 miestä
oli jo lähtenyt. Määrä oli pyritty rajoittamaan siihen.38
Kun Saksa oli juuri hyökännyt Neuvostoliittoon, Voionmaa oli tavannut sattumalta Tannerin, joka uhosi Suomen liittyvän sotaan kymmenen päivän sisällä. Hän oli optimistinen ja pursui vihaa Venäjää
kohtaan. »Tanner arveli myös että nyt muserretaan Venäjän valtakunta
ja bolshevismi.» Hän pelkäsi kuitenkin »natsilaista jälkiaikaa».39
Kun Saksan salamasota näytti etenevän yli kaikkien odotusten, se
tempasi myös epäilijät hetkeksi mukaansa. Jopa kriittinen Voionmaa
innostui. Kohta alettiin puhua Suur-Suomesta. Vaikka uusien rajojen
piirtäjiä löytyi sosiaalidemokraateistakin, Voionmaa kirjoitti pojalleen
kuitenkin kesäkuun lopussa 1941 enteellisesti, ettei se, joka lyö kovimmin, vielä voita sotaa, »vaan se voittaa, joka enimmän kestää».
Myös Ruotsin viranomaiset olivat tietoisia SS-vapaaehtoistoiminnasta. Riekki tapasi vuoden 1941 alussa monet kerrat Ruotsin sotilas- ja
poliisijohtajia, joiden kanssa sen alkamisesta oli puhetta. Everstiluutnantti Gösta von Stedingk oli 29. huhtikuuta 1941 Riekin 50-vuotisjuhlilla. Paikalla oli myös useita saksalaisia. »Jääkäriliike ja Saksan alkumenestykset 1939–40 imponeerasivat heitäkin», Riekki muisteli vuonna 1967 professori Jokipiille.40

»Uusi jääkäriliike»

Oululainen Aaro Pakaslahti, joka toimi ulkoministeriön kansliapäällikkönä, oli väitellyt jääkäriliikkeestä teoksellaan Suomen politiikkaa
maailmansodassa (1934). Vaikka hän oli kuulunut 1930-luvulta lähtien
Urho Kekkosen toveripiiriin, hän oli vähitellen etääntynyt siitä, mistä
Kekkonen syytti liian lähelle Wittingiä joutumista.41
Vaikka asiasta ei olekaan varmuutta, Pakaslahdella on voinut asemansa vuoksi ja jääkäriliikkeen tuntijana olla osuutta SS-vapaaehtoisliikkeen ja jääkäriliikkeen tarkoitukselliseen rinnastamiseen. Hänen
väitettiin jopa osallistuneen myöhemmin joulukuussa 1942 »Himmlerin akatemian» vihkiäisiin Berliinissä. Koska laitoksen tarkoitukseksi
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epäiltiin natsipropagandan levittämistä Suomeen, Pakaslahden arvostelijat pitivät häntä »vaarallisena henkilönä». Hän toimi vuosina 1943–
1944 Vichyn Ranskassa lähettiläänä, eikä ole kosketellut mahdollista
osuuttaan »uuteen jääkäriliikkeeseen».42
Ainakin Riekki pyrki seuraamaan alusta alkaen jääkäritraditioita.
Hän sijoitti Saksaan lähdön Ostrobotnialle, »jotta se senkin vuoksi saisi
makua ’jääkärien jäljillä’ olosta». Kun jääkäriksi lähtijät olivat joutuneet etenkin vuosina 1916 ja 1917 käyttämään laittomia keinoja ja teitä,
nyt matka taittui Suomen ja Saksan hallitusten tieten laivoilla.43
Kun värväys oli tärkeää jääkäriliikkeen yhteydessä, SS-vapaaehtoisten kokoamiseksi sitä ei tarvittu. Lähtijöitä oli muutenkin. Tosin jotkut
äärioikeistolaiset tahot, kuten IKL ja kalstalaiset, värväsivät, vaikka sitä
ei niiltä pyydettykään.44
SS-vapaaehtoistoimistoa hoitanut rouva Siiri Tuomolakin oli sisäistänyt virallisen propagandan. Hänen mukaansa SS-vapaaehtoistoiminta alkoi kevättalvella 1941 salaisena kuten jääkäriliikekin aikoinaan.
»Tosin ryssä ei nyt ollut vallalla maassa, mutta sen maahamme kohdistuva painostus oli erittäin ilkeä.»45
Riekki paljasti toukokuussa 1941 Saksaan lähtijöille ja 3. lokakuuta
1941 ystävilleen Helsingin Suomalaisella Klubilla, että samalla tavalla
kuin jääkäriliike oli ollut Saksan tahtoma ja aikaansaannosta, myös SSpataljoonan perustamiseksi Saksa oli tehnyt aloitteen.46
Riekki markkinoi »uutta jääkäriliikettä» myös aktivisti- ja jääkäripiireille. Saksan itärintamalla vuosina 1916–1917 ollut Ruth Munck
muisteli myöhemmin: »Riekki kertoi Börsissä ’uudesta jääkäriliikkeestä’ joskus keväällä 1941.» Jääkäreille ja heidän jälkeläisilleen Riekki järjesti huhtikuussa 1941 tapaamisen Katajanokan kasinolla. Tällöin puheet jääkäreiden pojista muodostettavasta suomalaisesta SS-pataljoonasta saivat kannatusta. Loppujen lopuksi jääkäreiden poikia lähti SSpataljoonaan vähän, 32. Matkaan uskaltautui myös yksi jääkäri – Kaarlo Kurkiala (ent. Groundström) – sotilaspastoriksi.
Kun Riekki matkusti 26.–30. elokuuta 1941 jääkärikenraaliluutnantti Harald Öhqvistin kanssa tapaamaan suomalaisia vapaaehtoisia, jälleen heitä verrattiin jääkäreihin. Kun Riekki lähetti myöhemmin matkasta vapaaehtoisten omaisille kiertokirjeen, hän kertoi matkatoverinsa, Jääkäripataljoona 27:n jäsenen korostaneen, »että vaikeudet silloin
25 vuotta sitten olivat monessa suhteessa suuremmat kuin nyt».47
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Suomalaisen SS-pataljoonan valatilaisuus ja lipunluovutus Gross-Bornissa 15. lokakuuta 1941. Edessä äärimmäisenä vasemmalla on Suomen Saksan sotilasasiamies,
jääkärieversti Walter Horn. Keskellä etualalla seisovat Gross-Bornin leirialueen
komentaja, kenraali Thofern ja suomalaisen SS-pataljoonan komentaja Hans
Collani. Heidän välissään taaempana pitkään mantteliin ja tavalliseen sotilaslakkiin pukeutunut majuri Esko Riekki. Kuva: Martti Riekki (Lackman 2007, s. 407).
The Finnish SS battalion shown taking the oath, and the handing over of the flag,
in Gross-Born on 15th October 1941. Finland’s military attaché to Germany, Colonel
(Jäger) Walter Horn is on the extreme left in the front. In the front center stand
the commander of the Gross-Born installation General Thofern and battalion
commander Hans Collani. Between them and to the rear is Major Esko Riekki,
wearing a long greatcoat and service cap. Photo: Martti Riekki (Lackman 2007,
p. 407).

Myös Saksassa oli huomattu jääkäriliikkeen propaganda-arvo. Ainakin Völkischer Beobachter rinnasti liikkeet ja kertoi SS-vapaaehtoisten
jatkavan Jääkäripataljoona 27:n perinteitä.48
Riekki suunnitteli SS-pataljoonan lipun, jonka yhteen kulmaan hän
sijoitti jääkärimerkin. Lipun naulaamistilaisuudessa 6. lokakuuta 1941
olivat Riekin ja hänen puolisonsa lisäksi jääkärikenraalimajuri Oiva
Olenius ja jääkärieverstit P. O. Ekholm ja L. Leander sekä jääkäri Per H.
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Norrmén. Riekki halusi Jääkärimarssin säveltäjästä Jean Sibeliuksesta
myös SS-pataljoonan marssin tekijän, mutta tämä ei ollut kiinnostunut. Niinpä Yrjö Kilpinen sai kelvata. Kun jääkäri Heikki Nurmio oli
sanoittanut Jääkärimarssin, sama tehtävä lankesi SS-marssin osalta
V. A. Koskenniemelle.49
Jääkäriperinteet nousivat jälleen esiin, kun vapaaehtoisten valatilaisuus pidettiin 15. lokakuuta 1941 Gross-Bornissa Itävallassa. Riekin ja
Suomen sotilasasiamiehen, jääkärieversti Walter Hornin lisäksi paikalla olivat Norrmén ja Munck. Kun SS-pataljoona vannoi valaansa Hitlerille, 17 jääkärien poikaa toimi esivannojina. Lipun luovutti eversti
Horn.
Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n viimeinen komentaja, eversti Ausfeld, josta oli tullut uuden järjestelmän kannattaja, korosti valatilaisuuteen lähettämässään sähkeessä, että SS-pataljoona
merkitsi Jääkäripataljoona 27:n perinteiden jatkumista ja »uskollisessa
aseveljeydessä Saksan kanssa lopullisesti, vapaan ja onnellisen Suomen
ja uuden Euroopan luomista». Vaikka Jääkäriliittokin oli lähettänyt tervehdyksensä, se varoi rinnastamasta SS-pataljoonaa Jääkäripataljoona
27:ään.
Riekki informoi SS-vapaaehtoisliikkeestä aktivistitovereitaan lokakuussa 1941 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Hän vitsaili, ettei suomalaisissa ollut mongoleja, slaaveja, juutalaisia eikä mustalaisia, eivätkä
he olleet saaneet heistä niin paljon vaikutteita kuin saksalaiset. Saksalle
nämä seikat olivat tärkeitä, eivät suomalaisille.50
Riekki oli sanojensa mukaan hyväksytty vapaaehtoistoiminnan organisoijaksi, koska hän oli ollut »pieneltä osalta nurkalla jääkäriliikkeessä». Vaikka hän ei ollut enää »rintamakelpoinen», asian hänelle uskomista oli edistänyt sekin, että hän tunsi Himmlerin.
Monet tunnetut aktivistit ja jääkäriupseerit suhtautuivat kuitenkin
varauksellisesti puuhaan, kuten Aarne Sihvo, Erik Heinrichs, Onni Kohonen, Johannes Tamminen, Into Auer, Yrjö Ruutu (ent. Ruuth) ja jopa
Paavo Talvela. Esimerkiksi Sihvo ei halunnut poikansa lähtevän Saksaan, koska suomalaiset joutuivat vannomaan valansa Hitlerille.51
Jääkäreiden piirissä oli ollut ennen sotaa puhetta jääkäreiden perinnepataljoonasta, mutta se oli jäänyt pelkäksi puheeksi. Marraskuussa
1941 saatiin tietää, että Greifswaldissa toimikin sellainen. Sen nimi oli
Bataillon Finnland. Sille luvattiin vihreät univormut osoittamaan asiaa.
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Koska jääkäriperinteiden hoitamisen pelättiin jo siirtyneen SS-pataljoonalle, toimenpiteellä haluttiin korostaa sitä, että Greifswaldin pataljoona oli oikea jääkärien perinnejoukko-osasto.52
Tämä »harmittava takaisku» ei liene vaikuttanut juuri mitenkään
käytäntöön. Riekki ja monet muutkin olivat jo kuukausien ajan toitottaneet »uudesta jääkäriliikkeestä», eikä valittuun linjaan tehty minkäänlaisia muutoksia.
Riekki oli vetänyt Koskenniemen lisäksi muitakin oululaisia toimintaan. Hän pyysi entisen Špalernajan-toverinsa Jaakko Kemppaisen samannimisen pojan ja jääkäriliikkeen »syntysanojen lausujan» Väinö
Kokon avustajikseen. Viimeksi mainittu kaatui kirjaimellisesti saappaat
jalassa aatteen puolesta. Kun hän oli pitämässä 1943 itsenäisyyspäivän
juhlapuhetta, jossa hän korosti Saksan vaikutusta Suomen itsenäistymiseen, hän sai sydänkohtauksen ja kuoli.53

Sensuuri

Touko Perkon mukaan »uuden jääkäriliikkeen» toimintaa pidettiin arkaluontoisuutensa vuoksi pitkään salassa. Vasta 11. elokuuta 1941 lehdille annettiin tieto pataljoonan perustamisesta ja siirtymisestä Saksan
itärintamalle. Tällöinkin informaatio oli pinnallista, sillä siinä kerrottiin vain suomalaisten mahdollisuudesta päästä tutustumaan moderniin sodankäyntiin ja uusiin aseisiin.54
SS-pataljoonasta vaikeneminen tapahtui suomalaisten omasta tahdosta. Lehdet eivät saaneet viitata asian poliittiseen puoleen. Sensoreille
korostettiin, että artikkeleiden piti olla asiallisia; kaikki negatiivinen oli
karsittava pois. Varoittavana esimerkkinä mainittiin muuan artikkeli,
jossa suomalaisten vapaaehtoisten kerrottiin omaksuneen jo lyhyessä
ajassa SS-joukoille tyypillisen mentaliteetin.
Suomen johtavassa lehdistössä SS-pataljoona ei aiheuttanut juuri
keskustelua. Vain Ajan Suunta, Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi
Suomi kommentoivat asiaa. Ajan Suunta luonnehti SS-miehiä »isänmaan uskollisiksi pojiksi» ja »jääkärien työn jatkajiksi». Lehti uskoi
pataljoonan vain parantavan entisestään hyviä suomalais-saksalaisia
suhteita. Siitä ei aiheutuisi mitään ongelmia. Myös Uuden Suomen
asenne oli hyväksyvä, mikä selittyi ainakin osittain sillä, että lehden toi-
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mitusjohtajana oli SS-pataljoonan organisaattori Riekki.
Suomen Sosialidemokraatti ei hyväksynyt kaikkia Ajan Suunnassa,
Uudessa Suomessa ja Hämeen Sanomissa esiintyneitä väitteitä, vaan leimasi ne propagandaksi. Lehden mukaan SS-pataljoonaa ei pitänyt sotkea jääkäriliikkeeseen, sillä tilanne oli vuonna 1941 aivan toinen kuin
ensimmäisen maailmansodan aikana. Nyt Suomi oli sitä paitsi itsenäinen. Lehden päätoimittaja myös vihjaili, että SS-pataljoona ilmensi
peiteltyjä toiveita Suomen ja Saksan liitosta. Tässä oli selvä ristiriita siihen, miten SDP:n johto suhtautui »uuteen jääkäriliikkeeseen».
Koska hallitus pelkäsi, että keskustelu alkaisi paisua, lehdistön tarkastusjaosto kielsi 15. elokuuta 1941 kaikki SS-pataljoonaa koskevat
kommentit. Sen jälkeen vapaaehtoisista ei puhuttu lehdistössä enää mitään. Vasta kun SS-miehet palasivat kesällä 1943 kotimaahansa, lehdet
saivat kertoa ylimalkaisesti tapahtumasta, mutta sen jälkeen seurasi jälleen vaikeneminen.

Silmäys pataljoonan luonteeseen ja toimintaan

Riekki lähetti SS-koulutukseen valitut touko–kesäkuussa 1941 Saksaan.
Suomalainen SS-pataljoona perustettiin virallisesti Wienissä 15. kesäkuuta 1941. Se kuului jo vuonna 1940 perustettuun Wiking SS-divisioonaan, jossa oli tuolloin vain Nordland-rykmentti, mutta jonka rinnalle suunniteltiin toista. Kun »bolševisminvastaiselle ristiretkelle»
osallistuivat muun muassa tanskalainen Frikorps Danmark ja norjalainen Norske Legion, ruotsalaiset jättäytyivät sivuun. Suomalainen Die
Finnische Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS oli jonkinlainen välimuoto edellä mainituista. Erikoista oli, että suomalainen SS-pataljoona
oli muodostettu miehittämättömän valtion vapaaehtoisista.55
Unto Parvilahti on väittänyt, että suomalaisen SS-pataljoonan ainoa
tehtävä oli taistelu »yhteistä vihollistamme vastaan».56 Myös Mauno
Jokipii on nähnyt toiminnan »puolustuksellisena» ja korostanut, että
pataljoona kuului Waffen-SS:ään, joka oli »eliittijoukko» ja kuului
Wehrmachtiin.57
Olen kiinnittänyt toisaalla huomiota siihen, että SS-miehet olivat
kuitenkin vannoneet valansa Hitlerille ja että heidän järjestönsä luoja
oli Himmler. Vaikka kuinka korostettaisiin Waffen-SS:n eliittiluonnet-
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ta, se oli samalla tavalla osa kolmannen valtakunnan koneistoa kuin
kommunistipuolueet ja -järjestöt olivat osa Stalinin johtamaa kommunistista maailmaa ja Neuvostoliiton etupyrkimyksiä. Jo pelkkä liittyminen SS-pataljoonaan oli samalla tavalla arvovalinta kuin kommunistipuolueeseen liittyminen. Mannerheim ei vähätellytkään SS-pataljoonan epäilyttävää luonnetta, vaan halusi kotiuttaa pataljoonan Stalingradin tappion jälkeen vuonna 1943, ja hajotti sen. SS-pataljoonan
kaksiteräinen luonne paljastui vuonna 1944, jolloin osa siihen kuuluneita oli valmis kääntämään aseensa isänmaataan vastaan.58
Vaikka SS-vapaaehtoisten harjoitukset Gross-Bornissa veivät energiaa, odottavan aika kävi pitkäksi. Niinpä muutamat syyllistyivät rikkomuksiin, mistä kaikkia suomalaisia rangaistiin. »Vittumaista santsia kaiken päivää», kirjoitti Kauko Ali-Ilkka kesäkuussa 1941 päiväkirjaansa.59
SS-pataljoonaan kuuluvat seurasivat aikansa kuluksi sotatapahtumia
ja poliittisen tilanteen kehitystä. He pitivät hyvänä sitä, että Suomessa
oli ryhdytty koviin otteisiin kommunisteja vastaan ja esimerkiksi »kuutosten» toiminta kiellettiin.60
Ainakin jotkut pitivät saksalaisia itserakkaina. Saksalaiset eivät ymmärtäneet, etteivät suomalaiset voineet alistua samanlaiseen kuriin
kuin he, joiden luottamus Führeriin oli »suorastaan liikuttavaa». Hänestä oli tullut melkein Jumala. Kansasta ei ollut löydettävissä minkäänlaista erimielisyyttä. Se alistui protestoimatta »ankaraankin kuriin
ja tarkkaan elintarvikesäännöstelyyn».61
Ensimmäisinä Saksaan menneet sijoitettiin Wiking SS-divisioonan
Nordland- ja Westland-rykmenttien komppanioihin, miehitettyjen
maiden vapaaehtoisten joukkoon. Se sapetti Riekkiä. Suomalaiset eivät
kuuluneet siis vain yhteen pataljoonaan. Pääjoukossa ollut kuopiolainen Tapio Nuutinen kirjoitti marraskuussa 1940, että vaikka he olivat
valmiita, he eivät olleet vieläkään rintamalla. Hän pahoitteli erityisesti
sitä, etteivät he päässeet taistelemaan Suomen suunnalla, kuten olivat
toivoneet. Nyt he olivat valmiita lähtemään minne vain, jossa »saisivat
sanoa hyvästit tylsälle ’äkseeraamiselle’». Vielä joulukuussakaan 1941 se
ei ollut toteutunut.62
Lähtö koitti vasta joulukuussa 1941. Gross-Bornin kasarmit jäivät
kauheaan kuntoon. Kohta pataljoona oli Kirovgradissa. Myös SS-miehet osasivat juhlia. Uusi vuosi 1942 otettiinkin vastaan railakkaasti juhlien. Sitä seurasivat vaikeat Rostovin taistelut.63
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Suomalaisen SS-pataljoonan luoja Esko Riekki poikineen. Vasemmalla nuorempi
poika, kadetti Olli Riekki, josta tuli merkittävä poliisimies, keskellä majurin
univormuun pukeutunut Esko Riekki ja oikealla SS-pataljoonassa palveleva Tero
Riekki, jonka isä toivoi kulkevan sitä tietä, jota hänen itsensä olisi pitänyt jääkäriaikana kulkea. Kuva: Martti Riekki (Lackman 2007, s. 414).
The man behind the Finnish SS battalion: Esko Riekki with his sons. On the left is
the younger of the two, Cadet Olli Riekki, who later served with distinction in the
national police force. In the center, wearing a major’s uniform, is Esko Riekki, and
on the right is shown Tero Riekki, who served with the SS battalion; his father
expected Tero to blaze the trail he himself should have taken during the Jäger
years. Photo: Martti Riekki (Lackman 2007, p. 414).

Vaikka Riekki korosti myöhemmin aivan totuudenmukaisesti, ettei
hän ollut »natsi»,64 hänen innostuksestaan todistavat kuitenkin monet
hänen kirjeensä ja valokuvansa. Joskus hän poseerasi yksin, joskus SSpataljoonan komentajan, toisinaan poikiensa kanssa. Hän kävi useita
kertoja Saksassa ja SS-miesten luona.
Suomen Berliinin sotilasasiamiehen Hornin lisäksi SS-pataljoonan
yhdysupseerina toimi everstiluutnantti K. E. Levälahti. Kun Riekki vieraili pataljoonan luona ja sai tietää sen ongelmista, hänen kritiikkinsä
kohteeksi joutui erityisesti pataljoonan komentaja Hans Collani.65
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Riekki ehti suututtaa myös Himmlerin, sillä hän ennusti aivan oikein, että Saksa häviää sodan. Saksalaisten painostuksesta hänen tilalleen vapaaehtoistoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin elokuussa
1942 Helsingin yliopiston rehtori Rolf Nevanlinna. Se oli Riekille vastenmielistä. Hän kirjoitti, että pataljoonasta oli vain harmia. Myöhemmin hän väitti Nevanlinnaa täysin saksalaismieliseksi. Collanin kanssa
hän »varjonyrkkeili» vielä pataljoonan hajotusjuhlissakin Hangossa
vuonna 1943.
SS-pataljoonassa olevia yritettiin manipuloida, että he kaappaisivat
Suomessa vallan ja toimisivat siellä natsivallan puolesta. Valtiollisella
Poliisilla olikin muutamien hankkeista todisteita.66

Liikkeiden vertailua

Jääkäriliikkeessä ja SS-vapaaehtoisliikkeessä oli kieltämättä samankaltaisuutta, vaikka historialliset tapahtumat ovat eri aikoina aina itsenäisiä ja erillisiä.67 Samankaltaisuudesta huolimatta SS-vapaaehtoisliikkeen taustalla vaikuttanut ideologia ja poliittisen tilanteen erilaisuus
vuosina 1914 ja 1941 ovat karsastaneet joidenkin silmässä.68
Saksa oli kiinnostunut molemmissa tapauksissa Suomesta. Toisen
maailmansodan aikana se kutsui niitä kansoja, jotka olivat olleet vuonna 1914 Venäjän alistamia, rinnalleen hävittämään tällä kerralla niihin
kohdistuvaa bolševismin uhkaa.
Germanismi oli vaikuttanut vuosisadan alun suomalaiseen sivistyneistöön, vaikka kanssakäyminen olikin silloin vaikeampaa kuin pari
vuosikymmentä myöhemmin. Suomalaiset kulttuuripiirit, oppineet ja
viranomaiset olivat jo 1930-luvun alusta lähtien olleet Kolmannen Valtakunnan kanssa tekemisissä.
Yhteinen piirre jääkäriliikkeen ja SS-vapaaehtoisliikkeen synnyssä
oli se, että aloitteet kulkivat kumpaankin suuntaan. Aiemmin ajateltiin,
että jääkäriliike oli vain suomalaisten ylioppilaiden kansallista toimintaa, jota Saksa lähti hyvää hyvyyttään tukemaan. Oikeampaa on ollut
kuitenkin myöntää, että samalla tavalla kuin kolmas valtakunta teki
tunnusteluja SS-vapaaehtoisten saamiseksi, myös keisarillinen Saksa oli
tehnyt jo ensimmäisen maailmansodan ensi päivistä lähtien tunnusteluja Venäjän-vastaisen liikkeen luomiseksi.
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Kun Saksa järjesti jo jääkärikoulutuksen aattona helmikuussa 1915
suomalaisille suppean valmennuskurssin, myös pieni, 12 yksityishenkilön suomalaisjoukko osallistui kansallissosialistien kanssa jo lokakuussa 1940 »Uuden Euroopan» politiikan, sotataidon ja kulttuurin kursseille.69
Voitaneen jopa sanoa, ettei jääkäriliikettä ja SS-vapaaehtoistoimintaa
olisi syntynyt ilman Saksan aktiivisuutta. Molemmissa tapauksissa se
näytteli ratkaisevaa osaa. On myös aiheellista myöntää, että kummankin osalta Saksa harjoitti itsekästä suurvaltapolitiikkaa, jossa sen etu ajoi
aina muiden etujen edelle. Suomalaisten oli pakko toimia siltä pohjalta.
Jääkäriliike oli maanpetos ja valtiopetos, vaikka monet pitivät sitä
moraalisesti oikeutettuna. Mielenkiintoinen juridinen kysymys on sen
sijaan se, missä määrin Suomen alamaisilla oli vuonna 1941 lupa astua
vieraan vallan sotajoukkoihin ja vannoa sotilasvalansa sen johtajalle.
Koska Suomen hallitukseen ja sen lähipiiriinkin kuului vuonna 1941
useita tunnettuja juristeja (muun muassa Ryti, von Born, Y. V. Puhakka,
Kivimäki ja Tanner), SS-vapaaehtoisliikkeen laillisuutta lienee pohdittu
ja lain venyttämisen jälkeen »pakon edessä» havaittu se lailliseksi. Siten
toiminta ei täyttänyt maanpetoksen tunnusmerkkejä.
Koska jääkäriliikkeen suuren värväyksen aikana vuosina 1915–1916
Saksaan oli matkustanut kymmeniä fyysisesti ja henkisesti sairaita yksilöitä, jopa yksi puujalkainen mies, jääkärijoukon suomenruotsalaiset
olivat osoittaneet herkästi maanmiehiään sormella. Jatkosodan aikana
tilanne oli aivan toinen. Toisin kuin jääkäriksi lähtijöiden, SS-vapaaehtoisten lääkärintarkastus tapahtui nyt Suomessa. Kun tarjokkaista
vain 2 % oli ruotsinkielisiä, monille oli suuri yllätys, kun peräti 63 %
tutkituista tarjokkaista kelpasi saksalaisille. Suomenkieliset olivat paljon »arjalaisempia» kuin oli uskottukaan.
Saksaan lähdöstä puhuttiin jääkäriliikkeen vuosina vain kuiskaten.
Vaikka SS-vapaaehtoistoiminnalle olivat antaneet siunauksensa kolmannen valtakunnan johtaja ja Suomen hallitus, toimintaa leimasi samanlainen salamyhkäisyys.
Kun Saksa jatkoi ja laajensi vuonna 1915 jääkärikoulutusta, se edellytti, että Jääkäripataljoona 27:ään otettaisiin myös tavallisia työläis- ja
maalaisnuorukaisia, sillä Saksassa oli vahva sosiaalidemokraattinen
puolue. Vaikka SDP ei lähtenyt puolueena tukemaan liikettä, se antoi
jäsenilleen vapaat kädet. Niinpä mukaan liittyikin satoja työläisiä ja
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muita proletaarisia aineksia sekä heidän mukanaan tietenkin sosialisteja. Myös muutamat johtavat sosiaalidemokraatit, kuten Yrjö Mäkelin,
tukivat liikettä.
Vasta maaliskuun 1917 vallankumous toi jääkärit laajempaan tietoisuuteen. Väliaikaisen hallituksen edustaja, amiraali A. S. Maksimov lupasi näille »tuhlaajapojille» koskemattomuuden, jos he palaisivat rauhassa kotimaahansa eivätkä antautuisi ilkitöihin, kuten huhuttiin. Tietoja tihkui myös maaliskuussa Haaparannassa pidetystä aktivistien kokouksesta, jossa aktivistit päättivät kuitenkin jatkaa toimintaansa entisin tavoittein.
Senaatin sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja Oskari Tokoi antoi
huhtikuussa 1917 ensimmäisenä johtavana suomalaispoliitikkona julkisesti tunnustusta jääkäreille ja tulkitsi heidän lähtönsä Saksaan isänmaalliseksi toiminnaksi.
Kun aktivistien, jääkäreiden ja SDP:n tiet kuitenkin erosivat ennen
vuoden 1918 sotaa, puolueelle oli heti sen jälkeen vaikeaa myöntää, että
muutamat tunnetut sosiaalidemokraatit olivat suhtautuneet myönteisesti jääkäriliikkeeseen ja että liikkeen riveissä oli myös ollut paljon sosiaalidemokraatteja.
Vaikka SDP:n johto tiesi »uudesta jääkäriliikkeestä» ja tuki sen organisoitumista, se on ollut selvästi valkea läiskä puolueen historiankirjoituksessa ja ilmeisesti vieläkin vaikeampi asia myöntää kuin aikoinaan
osallisuus jääkäriliikkeessä. Se edellyttäisi nykyistä seikkaperäisempää
selvitystä.
SS-vapaaehtoistoiminnalle oli hyötyä siitä, että sitä ryhtyi johtamaan
jääkäriliikettä hyvin tunteva henkilö. Entisenä jääkärivärvärinä ja kalterijääkärinä Riekki rakensi SS-vapaaehtoisliikkeen tietoisesti jääkäriperinteen pohjalle. On vaikea sanoa, olisiko joku toinen ollut tehtävään
sopivampi.
Jääkäripataljoona 27 taisteli Saksan itärintamalla. Pataljoonan asemat sijaitsivat Missejoella (Misa), Riianlahdella ja Aajoella (Lielupe).
Jouluksi 1916 jääkärit vedettiin Libauhun (Liepajaan) ja heitä luvattiin
käyttää vasta sitten, kun siitä olisi hyötyä Suomen itsenäisyydelle. Kuitenkin jo vajaan kuukauden päästä heidät heitettiin Aajoelle, jossa venäläiset olivat tehneet rintamaan murron. Sieltä jääkärit palasivat maaliskuun vallankumouksen jälkeen toistamiseen Libauhun. Rintamakaudella ilmeni jonkin verran kurittomuutta.
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Jääkäripataljoona ajautui kesällä 1917 nälän, rahattomuuden ja varsinkin Venäjän vallankumouksen seurauksena kuohunnan tilaan. Ilmeni radikalisoitumista ja pataljoonan hajoamisoireita. Kesällä syntyi pataljoonanneuvosto (Soldatenrat) ja syksyllä vielä enemmän Venäjän
vallankumouksen tulosta ollut »työläisjääkäreiden toimeenpaneva komitea», joka ei halunnut olla missään tekemisissä pienen »aktivistiklikin» kanssa, vaan ilmoitti ottavansa määräyksiä vain SDP:ltä. Kaikki tämä aiheutti aikamoisen loven pataljoonan yksimielisyyteen. Peräti 450
jääkäriä palasi kotimaahansa vasta vuoden 1918 sodan jälkeen, mihin
poliittisilla syillä oli keskeinen osuus. Tästä huolimatta jääkärijoukko
oli luonteeltaan edelleenkin saksalaismielinen.
SS-pataljoonan viivästynyt lähtö rintamalle joulukuussa 1941 aiheutti turhautumista ja järjestyshäiriöitä. Vaikka suomalaiset olivat toivoneet kotirintamalle, he joutuivat taistelemaan Ukrainassa. Vaikka yksikössä ilmeni kurittomuutta, jotkut olivat valmiita seuraamaan Führeriä vielä kotimaassaankin. Vasemmistolaisuutta tuskin oli.
Sotaan liittyy aina puolia, jotka ovat raakoja ja arkisia, tai joista sankaruus on ainakin kaukana. Suomalaisen sotilassosiologian perustaja
Knut Pipping on todennut väitöskirjassaan, että Itä-Karjalaan joutuneen suomalaisen sotilaan mielessä oli jatkosodan vuosina eniten »pullo ja pillu».70
Päiväkirjat ja jotkut muistelmatkin kertovat rehevästi, että jääkäreiden vapaa-aikaan, erityisesti Libaun kauteen, kuului tuhtia viinanjuontia ja monenlaisia seikkailuja bordelleissa kohtalokkaine seurauksineen.
SS-miehet tuskin poikkesivat lainkaan edellä mainitusta käyttäytymismallista. Jääkäreiden puolustukseksi on sanottava, että juuri näiden
seikkailujen keskellä jalostui Sam Sihvon tunnustettu laulunäytelmä
Jääkärin morsian (1921) kaiken kansan kuultavaksi. »Uudessa jääkäriliikkeessä» henkiset harrastukset olivat sivuroolissa.
Kaikkiaan 1 897 jääkäristä Saksan-matkalla menehtyi 96 miestä.
Kaatuneita oli 12. Yhden surmasi oma esimies. Kaksi teki itsemurhan,
ja 12 kuoli tunnetussa Osnabrückin junaonnettomuudessa. Jääkärit
menehtyivät yleensä erilaisiin sairauksiin ja tauteihin. Tappiot olivat
siis varsin pienet.
Vaikka SS-pataljoonan vahvuus oli vain noin 1 400 miestä, sen tappiot olivat paljon suuremmat kuin Jääkäripataljoona 27:n. SS-pataljoonaan kuuluneita kaatui 256, katosi 14 ja haavoittui 686.
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Vaikka Saksan kouluttamista jääkäreistä tuli vuonna 1918 Suomen
senaatin sotajoukkojen ydin, ylipäällikkö Mannerheim ei luottanut täysin Saksalle sotilasvalansa vannoneisiin jääkäreihin ja hajotti jääkärijoukon vastoin heidän tahtoaan. Kouluttajiksi eri yksiköihin komennettuja oli helpompi hallita kuin saksalaismielistä suljettua »jääkärinyrkkiä».
SS-pataljoonaan Mannerheim tuskin luotti senkään vertaa kuin jääkäreihin. Häntä sapetti ensinnäkin se, ettei häntä ollut omasta mielestään informoitu koko hankkeesta. Kun oli käynyt ilmeiseksi, että Saksa
häviää sodan, hän kutsui SS-pataljoonan vuonna 1943 kotimaahan ja
hajotti sen sekä asetti siihen kuuluneet valvonnan alaisiksi.
Kun Suomi ja Saksa ajautuivat syksyllä 1944 sotaan, suomalaisten
SS-miesten sitoumus Saksaan tuli uuteen valoon. Vaikka se oli hyväksytty vielä vuonna 1941, nyt se oli epäilyttävä ja lähes maanpetokseen
rinnastettavissa. Jotkut SS-miehet horjuivatkin siinä, olisivatko he Suomen vai Saksan puolella. Sodan jälkeen joitakuita joutui syystäkin Valtiollisen Poliisin syyniin.71
Yksi samankaltaisuus jääkäriliikkeen ja SS-vapaaehtoisliikkeen välillä oli molempien liikkeiden riitaisuus.
Jääkäreistä ryhdyttiin 1920-luvun alkupuolelta lähtien luomaan kuvaa, jonka mukaan he olivat melkein täydellisiä. Tämän jääkärimyytin
mukaan juuri jääkärit olivat vapauttaneet Suomen, vaikka todellisuudessa venäläisen mielivallan sijaan oli syksyllä 1918 syntymässä vain
»saksalainen Suomi».72 Vaikka SS-pataljoonan historiassa ei ole ollut
havaittavissa samanlaista, senkin yhteydessä on pilkistänyt pientä sankarinpalvontaa.73
Kun Matti Lauerma on sanonut, ettei jääkäriliike ollut herrahissi,
hän lienee tarkoittanut sitä, ettei liikkeen enemmistö noussut yhteiskunnallisesti kovin merkittäville paikoille. Kuitenkin liikkeeseen kuuluneet olivat hyvin pian maan kenraalikuntaa. Sotaväen päällikkönä ja
puolustusvoimien komentajana oli useita jääkäreitä peräkkäin. Jääkäreitä kipusi myös muihin merkittäviin tehtäviin, kuten maaherroiksi,
suojeluskuntiin, poliisin palvelukseen, kansanedustajiksi, ministereiksi
ja menestyviksi liikemiehiksi. Eikö liike ollut sittenkin kuitenkin aikamoinen herrahissi?
Vain ani harvat SS-pataljoonaan kuuluneet ylsivät merkittäviin tehtäviin. Yliopiston professoreita tuli useista ja yhdestä puolustusministe-

184

M AT T I L A C K M A N

Sivu184

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

11:54

ri, mutta armeijan piirissä ei asemia jääkärien tapaan auennut. Toisin
kuin jääkäriliike, joka on yleisesti hyväksytty ja jonka merkitystä jopa
liioitellaan, SS-pataljoona on jäänyt ilmiöksi, josta ollaan mieluummin
vaiti. Sen muistoksi ei järjestetä minkäänlaisia juhlallisuuksia, eikä sen
marssi soi Jääkärimarssin tapaan. Kun jääkäriliikkeen kunniaksi on
pystytetty patsaita, naulattu muistolaattoja ja laskettu seppeleitä, »uusi
jääkäriliike» ei ole saanut sellaisia huomionosoituksia osalleen lainkaan.74
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»New Jäger Movement» – Finnish
SS Volunteers and Jägers Compared
When the volunteer-based Finnish SS Movement emerged in March
1941, its organizers, with government counselor Esko Riekki as the
mastermind, strove from the very start to paint a picture of the formation as a »new Jäger Movement». Like the Jäger (elite light infantry)
Movement during World War I, the SS Movement was born under the
threat posed by the archenemy, and both relied on Germany’s support.
The resulting Finnish SS Battalion was under the jurisdiction of the
Foreign Ministry, which was exceptional. The reasons behind its formation were in foreign politics and the fact that Finland just had to accept
the realities when it sought protection against the Soviet Union. The
Foreign Minister at the time was Rolf Witting, who had close links with
Germany. His permanent secretary was Aaro Pakaslahti, a native of
Oulu in northern Ostrobothnia, whose 1934 dissertation had been
about the Jäger Movement. It may be assumed that likening the voluntary SS Movement to the Jägers was, at least partly, based on his notions. On the other hand, it is true that Riekki, the main organizer who
also hailed from Oulu, saw all the similarities between the two movements from the outset, and this conception was apparently easily accepted by the Germans, too.
The press saw the SS Movement as an extension of the Jäger Movement. The Ajan Suunta of the extreme right maintained that the SS
Battalion represented the Jägers in Germany. This view was also supported by German newspapers.
Riekki reaped the full benefit from the Jäger heritage down the line.
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He placed the Jäger emblem in the standard of the SS Battalion and
dispatched applicants who met the requirements to Germany from the
restaurant Ostrobotnia, which had been a starting point for Germanybound Jäger trainees. He hired professor and poet V. A. Koskenniemi,
who had published a poem on Jägers in 1917, to write lyrics for the
honorary march of the SS volunteers, but his attempts to have Jean
Sibelius, the composer of the Jäger March, failed.
The aim was to recruit as many sons of the Jägers as possible to the
SS Battalion, but only 32 joined. For example, Jäger Lieutenant General
Aarne Sihvo bluntly forbade his son to join the outfit, as SS volunteers
had to swear an oath of allegiance to Hitler.
Even though the SS Battalion had its internal disputes, it was no
match to the Jäger Movement in this respect. The battalion was attached to the Waffen-SS Division Wiking. The Germans used both the
Jäger Movement and the Finnish SS Battalion in attempts to reach their
objectives.
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JUHANI LIEVONEN
(1939–2011). Lievonen oli koulutukseltaan ekonomi. Hän oli Sotahistoriallisen
Seuran aktiivinen jäsen, joka harrasti merisotahistoriaa. Lievonen tutki muun
muassa Saksan laivastoa toisen maailmansodan aikana ja erityisesti sen toimia
Suomen lähialueilla. Viimeaikaisiin tutkimuksiin liittyvä artikkeli saksalaisten
sukellusveneiden toiminnasta Suomen lähivesillä vuosina 1944–1945 julkaistiin
Sotahistoriallisessa Aikakauskirjassa n:o 27.

Rotbuche – laivastotukikohta Aspössä
Moni veneilijä on lounaissaaristossa Aspön satamaa lähestyessään varmasti havainnut Sommarön niemessä olevan betonipylvään ajattelematta tarkemmin sen tarkoitusta. Toinen samanlainen on hieman pohjoisempana Stora Hummelskärin pohjoispuolisella pienellä saarella. Jos
alkaa tarkemmin tutkia lähellä olevien saarten ja luotojen rantoja, löytää lisäksi joukon kallioon kiinnitettyjä rautarenkaita, joista muutamista vielä johtaa paksu vaijeri veteen. Tämä on se, mitä on jäljellä siellä
kesällä 1944 sijainneesta saksalaisesta laivastotukikohdasta.
Idän sotaretken alkaessa Saksan suunnitelmiin kuului Neuvostoliiton laivaston sulkeminen Suomenlahden pohjukkaan. Tähän tehtävään
ei katsottu tarvittavan raskaita pinta-aluksia kuin ehkä ohimenevästi.
Tilanne Baltiassa kehittyi nopeasti saksalaisten edetessä kohti Leningradia, ja neuvostoliittolaiset joutuivat luopumaan ensin Tallinnasta ja sitten Hangosta. Tämän jälkeen merisotaa käytiin Suomenlahdella ja
Pohjois-Itämerellä pääasiallisesti miinasotana ja vain sukellusveneiden
ja pienehköjen pinta-alusten avulla. Keväällä 1943 Porkkalan ja Naissaaren välille laskettu sukellusveneverkko esti kokonaan neuvostosukellusveneiden pääsyn länteen.
Vuoden 1943 Saksalle epäedulliset sotatapahtumat saivat Saksan sotavoimien ylijohdon ja itse valtakunnankansleri Adolf Hitlerin ajattelemaan, mitä tapahtuisi, jos tilanne Itämerellä ratkaisevasti muuttuisi
vastustajan eduksi. Näiden pohdintojen tuloksena annettiin 28. syyskuuta 1943 Johtajan ohje 50, jolla varauduttiin mm. Lapin armeijan
evakuointiin. Tästä hetkestä voidaan katsoa syntyneen myös suunnitelman operaatio »Tannesta», jonka tarkoituksena oli Ahvenanmaan ja
Suursaaren miehittäminen.
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»Rotbuche»-suunnitelman synty

Sotaonnen käännyttyä ja Leningradin piirityksen murruttua alkuvuodesta 1944 saksalaisten tilanne Itämerellä uhkasi käydä sietämättömäksi. Suomen ryhdyttyä rauhantunnusteluun Tukholmassa Hitler antoi
16.2. käskyn ryhtyä valmistelemaan Ahvenanmaan ja Suursaaren miehittämistä. Toistaiseksi neuvostolaivasto oli kyetty pitämään suljettuna
Suomenlahden pohjukkaan Suursaaren kohdalta Suomenlahden poikki laskettujen miinoitteiden sekä Porkkalan–Naissaaren välisen sukellusveneverkon avulla. Mikäli Punalippuisen Itämeren laivaston alukset
olisivat päässeet murtautumaan Itämerelle, olisivat saksalaisten kuljetusreitit Suomesta ja erityisesti rautamalmin kuljetukset Pohjois-Ruotsista joutuneet vaaraan.
Myös sukellusveneiden harjoitusalueet keskisellä ja eteläisellä Itämerellä olisivat vaarantuneet. Näitä asioita pohdittiin mm. Saksan merivoimien esikunnassa (Seekriegsleitung, Skl.). Sen sotapäiväkirjassa on
asiaa koskeva merkintä helmikuun 22. päivältä.1 Myös Hitler oli pohtinut asiaa ja lausui käsityksenään, että Suomen irtautuminen sodasta tai
sen puolustuksen pettäminen oli otettava vaihtoehtona huomioon.2
Alettiin pohtia, millä tavoin voitaisiin suojata meriyhteydet Pohjanlahden satamiin ja mitä alueita ja satamia voitaisiin käyttää tukialueina
raskaille laivastovoimille. Jo maaliskuun lopulla päädyttiin siihen, että
laivaston taisteluryhmä ei voisi tukeutua Tallinnaan. Sen turvattomuus
oli ilmennyt Neuvostoliiton kaukotoimintailmavoimien hyökkäyksessä
maaliskuun alussa.3
Saksalaisten suunnitelmat etenivät kevään kuluessa. Erityisesti pohdittiin sitä, mitä seurauksia juuri Ahvenanmaan miehittämisestä olisi ja
voitaisiinko se tehdä ilman Suomen suostumusta. Pelättiin myös, miten
ruotsalaiset reagoisivat asiaan. Merisodan johdon operatiivinen osasto
päätteli, että poliittinen tilanne voisi olla sopiva suomalaisten saamiseksi asian kannalle vähin äänin. Se edellyttäisi kuitenkin, että Saksan
puolustusvoimien ylijohto (Oberkommando der Wehrmacht, OKW)
ottaisi asiassa yhteyttä Suomen Päämajaan. Suomessa vallinnut tilanne
ei tainnut olla Seekriegsleitungin operatiivisen osaston (1/Skl.) päällikölle, kontra-amiraali Gerhard Wagnerille, aivan selvä, koskapa hänen
mielestään tuli ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä pyytää Itäisten Miinanraivausvoimien komentajaa (Führer der Minensuchver-
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bände Ost, FdM Ost) kontra-amiraali Kurt Böhmeriä selvittämään seuraavaa:
Jäätilanteen Suomenlahdella edelleen kiristyessä tai pysyessä nykyisellään saattaa ilmavaaran vuoksi osoittautua tarpeelliseksi ryhtyä käyttämään lännempänä olevia satamia. Tilanteen arvioimiseksi pyydetään
seuraavia tietoja:
a) Mitä Ahvenanmaan satamia saksalaiset sota- ja huoltoalukset ovat
tähän mennessä käyttäneet?
b) Onko näitä satamia käytetty säännöllisesti?
c) Milloin saksalaiset sota- tai huoltoalukset ovat viimeksi käyttäneet
Ahvenanmaan satamia?
d) Ovatko saksalaiset alukset käyttäneet näissä satamissa olevia suomalaisia huolto- ja korjauspalveluja?
e) Käyvätkö saksalaiset kauppa-alukset säännöllisesti tai ajoittain Ahvenanmaan satamissa?
f) Mitä reaktioita Böhmerin näkemyksen mukaan on odotettavissa
suomalaisten taholta, mikäli saksalaisalukset tilapäisesti käyttäisivät
Ahvenanmaan satamia?4
Böhmerin vastauksesta 2.4. käy ilmi, etteivät saksalaiset alukset olleet käyttäneet Ahvenanmaan satamia, eikä niin ollen ollut ilman suomalaisten suostumusta mahdollista kehitellä asiaa käytännössä. Ennemminkin pitäisi OKW:n ryhtyä toimenpiteisiin Suomen hyväksynnän hankkimiseksi.5
Kontra-amiraali Wagner pyysi kuitenkin Saksan ulkoministeriöltä,
Auswärtiges Amtilta (AA), neuvottelua, jossa selvitettäisiin Ahvenanmaan kansainvälis-poliittista asemaa. AA totesi, että vuoden 1921 sopimuksen mukaan Ahvenanmaa oli täysin demilitarisoitu. Sopimus oli
laadittu Kansainliiton puitteissa, eikä sen allekirjoittajiin kuulunut
Neuvostoliitto, Saksa kylläkin. AA:n mielestä sopimuksen voimassaolo
nykytilanteessa oli kyseenalaista. Edelleen todettiin, että Ruotsi ja Suomi olivat vuonna 1939 sopineet Ahvenanmaan asemaan tehtävistä
muutoksista. Asiassa ei kuitenkaan Neuvostoliiton vastustuksen vuoksi
ollut edetty. Neuvostoliiton ja Suomen välillä lokakuussa 1940 solmittu
neutralisointia koskeva sopimus oli sodan syttymisen kautta mitätöitynyt. AA päätteli, että Ruotsin olisi näin ollen vaikeaa perustella mahdollista interventiotaan Ahvenanmaalle.
Huolimatta siitä, mikä Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen ase-
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ma oli, AA piti asiaa kuumana perunana. Ruotsi tulisi tekemään kaikkensa estääkseen suurvaltaa, ts. Saksaa saamasta jalansijaa alueella. Painostuskeinoja tähän Ruotsilla oli riittävästi. Erityisesti viitattiin rautamalmin ja kuulalaakereiden toimituksiin. Todettiin myös, että Ruotsi
tulee kauemmin toimeen ilman Saksan kanssa käytävää kauppaa kuin
Saksa Ruotsin. Ulkoministeriön mielestä oli myös varmaa, että niin
kauan kuin Suomella oli toivoa erillisrauhasta, se yrittäisi kaikin keinoin välttää Saksan suorittamaa Ahvenanmaan miehittämistä. Saksalaiset laskivat kuitenkin, että mikäli Neuvostoliitto aloittaisi suurhyökkäyksen Suomen rintamalla, suomalaisten suhtautuminen Ahvenanmaahan saattaisi muuttua. Ajateltiin myös Ruotsin reagoivan uudella
tavalla siinä tapauksessa, että Suomi joutuisi täysin Neuvostoliiton käskyvallan alle. Lopputoteamuksena AA esitti käsityksenään, että Ahvenanmaahan tulisi kajota edullisempana ajankohtana ja vasta sotilaallisen tilanteen niin ehdottomasti vaatiessa. Sama koski siis myös Ahvenanmaan ja sen satamien käyttöä laivastotukikohtana. »Niin kauan
kuin on mahdollista käyttää tarkoitukseen muita, Suomen mantereen
satamia, ei Ahvenanmaan käyttöä tule harkita.»6
Laivaston Suomessa olevan yhteysesikunnan päällikkö ja laivastoasiamies, kontra-amiraali Reimar von Bonin oli aloitteellinen asiassa.
Kuultuaan, että sotilasasiamies Rössingin kautta oli lähetetty kenraaleille Heinrichs ja Airo kutsu vierailla Saksan päämajassa, hän ehdotti,
että myös Saksan merivoimien ylipäällikkö, suuramiraali Dönitz kutsuisi kenraaliluutnantti Valven pienen seurueen kanssa vierailulle. Valven edellisestä käynnistä Saksassa oli kulunut jo kolme vuotta.7 Dönitz
hyväksyi ajatuksen ja määräsi, että kutsusta on ilmoitettava myös
OKH:lle. Marine Oberkommando der Ostseen (MOK Ost) komentaja,
amiraali Oskar Kummetz osallistui myös keskusteluun ja esitti, että Valven käynnin yhteydessä pyydettäisiin suomalaisilta heidän merikarttojaan, koska sikäläiset vedet olivat vaikeasti navigoitavia.
Ulkoministeriön suositukset Ahvenanmaasta luopumisesta tuntuvat
tässä vaiheessa jääneen tehottomiksi. Amiraali Wagner kehotti näet 4.5.
MOK Ostia tekemään suunnitelman laivastovoimien sijoittamisesta
Ahvenanmaalle »ottaen huomioon vihollistilanne ja laivaston koulutusosaston (Ausbildungsverband der Flotte)8 tarpeet». Hän ehdotti
myös, että suomalaisilta pyydetään »normaalilla tavalla» suostumus laivastovoimien sijoittamiseksi Ahvenanmaalle.9 Jo 7.5. suunnitelma oli
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valmis ja se esiteltiin Dönitzille. Seuraavana päivänä sotapäiväkirjassa
on merkintä siitä, että merisodan johdon operatiivinen osasto on samaa mieltä laivastovoimien sijoittamisesta saarille. Se määrää myös, että heti kun on saatu suomalaisten suostumus asialle, lähetetään koulutusosaston upseeri selvittämään heidän kanssaan tarvittavat yksityiskohdat ankkuripaikkojen, it-suojan ja huollon osalta. Operaation nimeksi annetaan »Rotbuche». Laivaston yhteysesikunnalle Helsinkiin lähetetään ohje informoida asiasta Suomen merivoimia. Yhteysesikunnan tulee perustella asia puhtaasti sotilaallisin syin. Pitää myös korostaa sitä luonnollista seikkaa, että tukikohtien vuoroittainen käyttö liittolaisten kesken on itsestään selvää. Lähetystölle ei kuitenkaan saanut
asiaa tiedottaa!10 Risteilijöitä varten ehdotettiin rakennettavaksi kaksi
torpedohyökkäyksiltä suojaavaa verkkoallasta Föglöön.
Tämän jälkeen tapahtumat kehittyivät nopeassa tahdissa. 10.5. von
Bonin otti suullisesti yhteyttä kenraali Valveen esittäen sota-alusten
Ahvenanmaalle sijoittamista koskevan pyynnön. Pyynnön saatuaan
Valve sähkötti siitä heti tiedon Suomen Päämajaan. Sähkeessään hän
kertoi saksalaisten perusteluina olevan Neuvostoliiton laivaston odotettu murtautuminen ulos Suomenlahden sulkujen läpi. Sen vuoksi olisi
tarpeellista sijoittaa väliaikaisesti etukäteen ja »demonstraatiotehtävällä» risteilijä Prinz Eugen ja 4–5 hävittäjää Pohjois-Itämerelle. Koska niiden tukeutuminen Viron saaristoon ei ilmavaaran ja vesien mataluuden vuoksi käynyt päinsä, tuntui Ahvenanmaan saaristo operatiivisesti
edulliselta. Varmuuden vuoksi Valve matkusti seuraavana päivänä puolustusministeri Walden mukanaan Mikkelin Päämajaan.11
von Boninin ei kauan tarvinnut odottaa Suomen vastausta. Valve palasi Mikkelistä mukanaan Mannerheimin nimissä laadittu ja päämajoitusmestarin allekirjoittama kirje, jossa päättäväisesti torjuttiin ajatus
laivastotukikohdan sijoittamisesta Ahvenanmaalle. Myönnettiin tosin
venäläisten hyökkäysuhka ja laivastovoimien pohjoiselle Itämerelle sijoittaminen asialliseksi ja yhteistoimintatarpeen mukaiseksi silloin, kun
operatiivinen tarve niin vaatii. Suomalaisten mielestä valintana Flisön
ankkuripaikka ei ollut paras mahdollinen, vaan parempia olivat esimerkiksi Nötön selkä tai Jurmon selkä Utön koillispuolella. Sitten seurasi asian todellinen ydin: »Flisön käyttöä vastaan puhuu lisäksi voimakkaasti se seikka, että Ahvenanmaan erikoisasemasta johtuen se
muodostaa irritaatiomomentin, josta on odotettavissa meitä vahingoit-
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tavaa propaganda- ja muutakin toimintaa. Missään tapauksessa ei Flisön käyttö ankkuripaikkana muiden sopivien paikkojen sijasta näytä
tarjoavan sellaisia etuja, jotka vastaisivat siihen liittyviä sodankäynnille
vahingollisia epäkohtia.»
Valve lienee esittänyt asian von Boninille hieman laajemmin perustein. Skl:n sotapäiväkirjassa mainitaan suomalaisten kieltäytymisen perusteena toki ensimmäisenä poliittiset syyt. Sen lisäksi suomalaiset vetoavat siihen, että siviililaivaliikenne Turkuun kulkee Nyhamnin ohi,
makean veden huolto on vaikeaa pitkien etäisyyksien vuoksi ja vedet
ovat merenkulullisesti vaaralliset. Viimeksi painittu peruste on kyllä
selvästi tekosyy, olihan ns. Baltenflotte taistelulaiva Tirpitz etunenässä
syksyllä 1941 käynyt ja viipynytkin jonkin aikaa juuri tuolla alueella.
Suomalaiset tekivät muutenkin kantansa selväksi. Mikäli saksalaiset eivät suostuisi heidän ehdottamiinsa paikkoihin, ei Valven vierailusta
Saksaan tulisi mitään.12
Oli käynyt juuri niin kuin Auswärtiges Amt oli epäillyt. Skl. kiirehtikin 12.5. ilmoittamaan Suomeen myönteisen päätöksensä tukikohdan
perustamisesta Ahvenanmaan sijasta Turun saaristoon Nötön ja Ingolskärin väliselle alueelle väistymispaikan ollessa Jurmon selkä. Myös
Hitlerille ilmoitettiin tehdystä päätöksestä ja hän ilmoitti 13.5. hyväksymisestään. Saman tien määrättiin upseereita lähetettäväksi Suomeen
selvittämään suunnitelman yksityiskohtia. Yhteisymmärryksen löydyttyä kenraaliluutnantti Valven matka Saksaan toteutui vielä saman kuun
aikana. Kuudentenatoista päivänä alkanut vierailu suuntautui paitsi
Berliiniin myös Swinemündeen, Stettiniin ja Zoppottiin. Siellä Valve sai
seurata myös mm. Suomeen tulossa olevan raskaan risteilijän Prinz Eugenin (kommodori Hans-Jürgen Reinicke) harjoitusammuntoja.13

Tukikohta rakennetaan

Toukokuun 16. päivänä 1944 pidettiin Helsingissä Merivoimien Esikunnassa ensimmäinen tukikohtaa koskeva suomalais-saksalainen
neuvottelu. Siihen osallistuivat suomalaisten puolelta merivoimien esikuntapäällikkö, kontra-amiraali Svante Sundman, merisotatoimiston
päällikkö, komentajakapteeni Kalervo Kijanen, merivoimien viestikomentaja, majuri Mauno Loikkanen, merikarttaosaston päällikkö, ko-
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Aspön saaristo.
The Aspö Archipelago.

mentajakapteeni U. Suomela sekä merenkulkutoimiston toimistopäällikkö, kapteeniluutnantti M. Mäkelä. Saksalaisia edustivat von Boninin
esikuntapäällikkö, kommodori Segfried Kienitz, verkonlaskuosaston
päällikkö, kommodori Siegfried Tschirch, laivaston koulutusosaston
osastoinsinööri, komentaja Paul Steinbichler sekä saman osaston esikuntapäällikkö, komentajakapteeni Kurt Reitsch.
Sovittiin valmisteltavaksi kaksi torpedoverkoilla suojattua ankkuripaikkaa, joiden asema sekä yksityiskohdat päätettäisiin itse paikalla pidettävässä katselmuksessa. Sundman ilmoitti, että 15.5. ehdotetuilla
ankkuripaikoilla oli aloitettu perusteelliset syvyysluotaukset ja että ne
tultaisiin suomalaisten toimesta merkitsemään tarvittavilla merimerkeillä. Saksalaiset saisivat alueelta myös uudet merikartat niiden valmistuttua. Prinz Eugenille suomalaiset asettaisivat yhteysupseerin, ja
varmistusaluksia varten luvattiin tarvittava määrä luotseja. Suomalaiset
lupasivat myös rakentaa lankapuhelinyhteyden Korppoon kautta Tur-
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Aspön verkkoallas.
Torpedo netting in Aspö.

kuun ja sieltä edelleen Helsinkiin. Risteilijän mukana tulisivat tarvittavat langattomat kaukokirjoittimet yhteyden luomiseksi Korppooseen.
Ilmatorjuntaa eivät suomalaiset luvanneet alueelle järjestää Utössä rannikkopattereiden suojana olleiden muutaman 20 mm:n it-tykin lisäksi.
Sundmanin käsityksen mukaan Maarianhaminan lentokentälle voitiin
ehkä sijoittaa kolme suomalaista hävittäjäkonetta. Mikäli saksalaiset
järjestävät oman hävittäjäsuojan, heille luvattiin käytettäväksi joko Turun tai Helsingin lentokentät. Hankoniemellä sijaitsevaa Täktomin lentokenttää ei pidetty tarkoitukseen soveltuvana. Sovittiin myös, että
verkkoaltaiden rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista sopivat Turussa verkonlaskuosaston päällikkö sekä miina-aseen tarkastaja, kommodori Eino Huttunen. Neuvottelussa tarkasteltiin lisäksi vesi- ja polttoainehuoltoon liittyviä kysymyksiä.
Tallinnasta tulleella saksalaisella raivaajamoottoriveneellä suoritettiin 17.5. paikalla katselmus. Suomalaisia edustivat komentajakapteenit
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Torpedoverkkoa lasketaan Aspössä. Kuva: Juhani Lievosen kokoelmat.
Torpedo netting being laid in Aspö. Photo: Juhani Lievonen’s collection.

Suomela ja Aittola, saksalaisia edellä mainitut neljä upseeria ja heidän
lisäkseen verkonlaskija Netzleger I:n14 päällikkö, luutnantti Lüning.
Katselmuksessa todettiin, että aivan saarten tuntumassa olevat ankkuripaikat olivat suojaisia. Saarten mataluuden vuoksi ne eivät kuitenkaan antaneet näkösuojaa ohikulkevan väylän suuntaan. Väylää käyttävät siviilialukset olivat tosin enimmäkseen suomalaisia ja saksalaisia;
Ruotsiin liikenne suuntautui Ahvenanmaan kautta. Kartan ja paikallisten tutkimusten perusteella valitut ankkuripaikat tutkittiin kaikuluotaimella varustetun veneen avulla ja todettiin parhaimmiksi alueella
olevista. Verkkoaltaitten rakentamisen todettiin olevan helppoa ja tarvittavan materiaalimäärän melko vähäisen.
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Suomalaiset mittasivat ehdotettujen ankkuripaikkojen sekä niille
johtavien väylien asemat ja syvyydet. Varsinaisia ankkuripaikkoja oli
kolme.15 Rakennettavat verkkoaltaat muodostuivat noin 30 cm:n läpimittaisista rautarenkaista, jotka oli limitetty toisiinsa kiinni samaan tapaan kuin entisajan ritarin rautapaita. Verkkoa kannattivat 4–5 metrin
välein poijut, jotka oli kiinnitetty kehyspoijuihin. Ne puolestaan oli vaijerein ankkuroitu saarissa oleviin kiinnityspisteisiin. Verkko laskettiin
kaksinkertaisena sinne missä veden syvyys ylitti yhdeksän metriä. Altaan toisessa päässä verkko oli rakennettu siten, että hinaajat saattoivat
vetää osan siitä sivuun, ja laiva saattoi sitten ankkuroitua altaan sisäpuolelle. Kun suunnitelmat oli saatu valmiiksi, verkonlaskuosasto aloitti työnsä kesäkuun alkupäivinä. Ensimmäiseksi alettiin rakentaa eteläisempää, Aspön tuntumassa olevaa verkkoallasta. Se valmistui 25.6. jonka jälkeen siirryttiin Stor-Hummelskärin luo. Tämän altaan tekeminen
vei sekin parisen viikkoa; se saatiin valmiiksi vasta heinäkuussa.
Hyvin pian kävi ilmeiseksi, ettei suomalaisilla ollut mahdollisuuksia
järjestää hävittäjäsuojaa saksalaisille laivoille. Jo 19.5. oli Riian lentokentällä järjestetty neuvottelu Lentolaivasto 1:n (Luftflotte 1) operatiivisen osaston päällikön, majuri von Dresslerin kanssa. Neuvottelussa,
jossa laivaston koulutusosasto pyysi järjestämään tarvittavan hävittäjäsuojan, sovittiin, että tarvittaessa Turkuun voidaan lähettää 12 tunnin
kuluessa 9–12 FW 190 -hävittäjää, mikäli sää vain sen sallii.

Raskaat alukset »Rotbuchessa»

Neuvostoliiton alettua suurhyökkäyksensä Karjalan kannaksella tilanne
kiristyi myös meririntamalla ja risteilijän lähettäminen Nötön tukikohtaan tuli ajankohtaiseksi. Prinz Eugen lähti Gotenhafenista 19.6. kello
kuusi aamulla. MOK Ost oli ehdottanut, että mukaan otettaisiin pyörälavettisia 20 mm:n it-tykkejä, jotka oli tarkoitettu käytettäväksi lähitorjuntaan tukikohtaa ympäröivillä saarilla.16 Ne jäivät ilmeisesti kuitenkin kaikki Lützowin tuotaviksi. Saattoaluksina olivat torpedoveneet
T 10 ja T 11 sekä saattaja (Flottenbegleiter) F 10. Irbensalmen tasalla
suojueeseen liittyivät vielä hävittäjät Z 25 ja Z 35. Seitsemäntoista solmun nopeudella tehty matka sujui nopeasti ja Utö saatiin näkyviin seuraavana yönä kello 1.30 jolloin luotsi nousi alukseen. Kello 6.20 aamul-
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la »Prinssi» ankkuroitui Aspössä Sommarön koillispuolella olevaan salmeen, koska kumpikaan verkkoaltaista ei vielä ollut valmis. Torpedoveneet ja F 10 palasivat saman tien Liepajaan. It-suojaksi suunnitellut
4 miinanraivaajaa eivät tulleet Aspöön, sillä niitä tarvittiin kipeämmin
itäisellä Suomenlahdella Koiviston saarten evakuointia tukemaan.
Neuvostoliittolaisten moottoritorpedoveneiden upotettua torpedovene
T 31:n Narvin vesillä se korvattiin torpedoveneillä T 10 ja T 11, eivätkä
nämä enää palanneet »Rotbucheen». Aspössä Prinz Eugeniin nousi suomalainen yhteysupseeri, komentaja Sulo Enkiö, ilmavoimien yhdysupseeri ja nelihenkinen suomalainen radioryhmä.
Raskaan risteilijän Lützowin (kommodori Bodo-Heinrich Knoke)
piti lähteä 22.6. Gotenhafenista Aspöön, mutta lähtö viivästyi, kun piti
odottaa Norjasta saapuvaa proomua. Sen 30 tonnin lastina oli suomalaisille luvattuja panssarinkauhuja17, jotka piti vielä lastata Lützowiin.
Jo aikaisemmin, 17.6., torpedoveneisiin T 3, T 8 ja T 12 oli kuormattu
samassa paikassa 9 000 panssarinyrkkiä, painoltaan yhteensä 70 tonnia.
Alukset veivät nämä aseet suoraan Turkuun, jossa lasti oli purettu
aamulla 19.6.18 Heti sen jälkeen torpedoveneet menivät polttoainetäydennykselle Liepajaan liittyäkseen siellä Prinz Eugenia suojaavaan saattueeseen ja palatakseen sitten saman tien Aspöstä takaisin valmiina
saattamaan Lützowia.
Aseet saapuivat viimein 24.6. vuorokauden vaihduttua. Lastaus
päättyi kello viisi ja Lützow pääsi lähtemään kello seitsemältä. Torpedoveneet T 3, 4 ja 12 liittyivät Liepajan edustalla risteilijän seuraan, ja
saattue saapui Aspöön seuraavana aamuna kello kymmenen. Alukset
ankkuroituivat lähelle Prinz Eugenia. Saman tien torpedovene T 4 tuli
Lützowin kylkeen viedäkseen sen tuomat panssarintorjunta-aseet edelleen Helsinkiin. Gotenhafenista niin ikään mukaan otetut kaksitoista
20 mm:n it-tykkiä purettiin aluksesta ja siirrettiin asemiin Aspötä ja
Hummelskäriä ympäröiville saarille. It-suojaa vahvisti tämän lisäksi
saksalainen I/JG 54:n hävittäjälaivue, joka sijoitettiin Turun lentokentälle.
Raskaitten alusten oleskelu Aspön vesillä ei jäänyt liittoutuneitten
tiedustelulta huomaamatta. Saksalaisten huolta oli herättänyt Turun
kautta Tukholmaan suuntautuva siviililentolinja, joka lyhyimmillään
kulki vain noin kymmenen kilometrin etäisyydellä Aspöstä. Heidän
mielestään vihollisen vakoojien tarvitsi vain ostaa lentolippu Suomen
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ja Ruotsin välille saadakseen tilanteen selville. Englannin radio ilmoitti
jo 23.6. saksalaisen risteilijän ja »pienen taistelulaivan» läsnäolosta Suomen saaristossa.19 Tämä todistaa, että tiedonlähteet olivat pikemminkin Gotenhafenissa, koskapa Lützow, jota pienellä taistelulaivalla tarkoitettiin, ei vielä ollut edes lähtenyt kohti Suomea.
Mielenkiintoinen on Pragerin kirjassaan20 esittämä väite siitä, että
Neuvostoliiton laivaston ilmavoimat suunnittelivat hyökkäystä Lützowia (ja varmaankin myös Prinz Eugenia) vastaan harjoittelemalla hyökkäyksiä risteilijä Kirovia vastaan. Myös Krasnaja Gorkan vanhaa linnoitusta käytettiin harjoitusmaalina. Neuvostoliittolaisista lähteistä ei ole
löytynyt vahvistusta tälle asiain kululle. Heidän tiedossaan oli toki
Hipper-luokan risteilijän saapuminen »Turun satamaan» 23.6.21 Kun
»Rotbuche» tyhjeni raskaista aluksista, neuvostoliittolaiset käänsivät
huomionsa Kotkaan, jonne oli ilmestynyt sopiva, Väinämöiseksi luultu
maali. Kuten tunnettua, he upottivat 16.7. ilmatorjunta-alus Nioben
Kotkan itäsatamaan.
Lützow oli tuskin ehtinyt saapua Suomen saaristoon, kun Prinz Eugen jo valmistautui paluumatkalle. Alun perinkin oli tarkoituksena, että
suuret alukset olisivat Aspössä vain satunnaisesti, jotteivät ne tarpeettomasti olisi joutuneet vihollisen ilmavoimien uhkaamiksi. Myös huollollisesti oli käytännöllistä, että alukset kävivät täydentämässä varastojaan mannermaan satamissa. Paikallaankin ollessaan Prinz Eugenin
polttoaineen kulutus arvioitiin noin 50 m³:ksi vuorokaudessa, kun kotisatamassa sitä kului vain 20 m³.22 Suunnitelman mukaan ankkuripaikkaa piti vaihtaa aina parin päivän välein. Prinz Eugenin ja Lützowin
oli määrä olla vuorotellen »Rotbuchessa» 7–10 päivää kerrallaan. Tilanne Suomenlahdella kehittyi kuitenkin niin nopeasti, että tässä selostetut käynnit jäivät ainoiksi. »Prinssi» oli jo aiemmin, kesäkuun 23. päivänä, harjoitellut kulkua Suomen saaristossa. Se oli kulkenut Utön eteläpuolitse kohti itää, tarkoituksenaan mennä katsastamaan Örön ankkuripaikka. Koska vanhojen sodan alkaessa laskettujen miinoitteiden
paikat eivät olleet tarkasti selvillä, luovuttiin aikeesta mennä perille
saakka, ja risteilijä kääntyi takaisin 18 meripeninkulmaa ennen kohdettaan.
Prinz Eugen lähti kohti Saksaa 27.6. kello 7.00. Sitä olivat saattamassa
torpedoveneet T 3 ja T 12, joiden oli määrä jäädä Liepajaan. Myös
Lützow sekä Z 25, Z 28 ja Z 35 nostivat ankkurinsa suorittaakseen Utön
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Raskas risteilijä Lützow kuvattuna verkkoaltaassa Norjassa vuonna 1942. Kuva:
Juhani Lievosen kokoelmat.
The heavy cruiser Lützow shown protected by torpedo nets in Norway in 1942.
Photo: Juhani Lievonen’s collection.

eteläpuolella muodostelma-ajon harjoituksen »Prinssin» ja sen saattoalusten kanssa. Harjoituksen päätyttyä koulutusosaston komentaja, vara-amiraali Thiele suoritti Lützowilla koulutustarkastuksen, jonka jälkeen risteilijä ja hävittäjät palasivat Aspöön. Tällöin joukkoon oli mahdollisesti liittynyt myös hävittäjä Z 36.23 Utössä myös suomalaiset yhteysupseerit ja radiomiehet jättivät »Prinssin» ja siirtyivät Lützowiin.
Vara-amiraali Thiele puolestaan palasi lippulaivaansa Prinz Eugeniin.
Saman päivän iltana tukikohtaan saapuivat hinaajat Riesenburg ja
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Anton, joiden tehtävänä oli avustaa suuremmat alukset verkkoaltaisiin.
Vaikka Aspön allas oli valmistunut jo pari päivää aiemmin, ei Prinz
Eugen ollut voinut käyttää sitä hinaajien puutteen vuoksi. Nyt Lützow
pääsi ensimmäisenä sitä kokeilemaan. Risteilijä olikin tässä eteläisemmässä verkkoaltaassa heinäkuun 6. päivään saakka, jolloin se lähti päiväksi ulkomerelle harjoituksiin. Mielenkiintoista on, että tällä matkalla
oli mukana yhteysupseerien ja radioryhmän lisäksi myös kaksi suomalaista vierasta, Saaristomeren rannikkoprikaatin komentaja, eversti
Heiro, sekä komentaja Wrede. Lützowin sotapäiväkirjan mukaan Heiro
olisi mielellään kutsunut saksalaiset vastavierailulle Ahvenanmaalle,
mutta ei voinut sitä tehdä ilman »Helsingistä saatua lupaa».24
Pohjoisempi, Stora Hummelskärin luo laskettu verkkoallas valmistui
1.7. Lützow sai määräyksen kokeilla sitä ja ankkuroituikin sinne palattuaan mereltä kuudennen päivän iltana. Risteilijän oleskelu »Rotbuchessa» muodostui sen jälkeen kuitenkin hyvin lyhyeksi, sillä jo seuraavana päivänä se sai käskyn lähteä heinäkuun kahdeksannen päivän
aamuna paluumatkalle Z 25:n ja Z 35:n saattamana.
Vaikka raskaat sota-alukset eivät enää tämän jälkeen päinvastaisista
aikomuksista huolimatta25 käyttäneet »Rotbuchea» tukikohtanaan, halusivat saksalaiset, lähinnä »Tanne»-suunnitelman vuoksi säilyttää sen
toimintakelpoisena. It-patterit varustettiin muonalla ja ampumatarvikkeilla ja jätettiin paikoilleen. 6. Hävittäjälaivueen hävittäjät olivat satunnaisesti joskus pitkiäkin aikoja Aspössä. Turun lentokentälle tukeutuneet hävittäjäkoneet sen sijaan poistuivat Suomesta risteilijöiden lähdettyä.
Vielä on mainittava yksi Aspössä ollut erikoinen alus. 2.7. Utöön
saapui outo laiva. Se oli ulkomuodoltaan muuten tavallisen rahtialuksen näköinen, mutta sen kannella oli kummallisia antennirakennelmia.
Kyseessä oli hävittäjälentokoneiden johtamiseen käytetty tutka-alus Togo (komentajakapteeni Rudolf Lück). Siinä oli tehokkaan it-aseistuksen
lisäksi kaksi suurtehotutkaa (siihen aikaan puhuttiin radiomittauslaitteista) sekä omakonetunnistukseen tarvittavat radiolaitteet. Togon tehtävänä Aspössä oli vahvistaa alueen ilmatorjuntaa ja ohjata Turkuun sijoitettujen hävittäjäkoneitten toimintaa. Togo viipyi Aspössä aina heinäkuun 20. päivään saakka. Lützowin lähtiessä Togoon siirtynyt suomalainen radioryhmä, korpraalit Talvia, Lyytinen ja Voss, sekä kersantti
Wallin muuttivat jälleen majaa, tällä kerralla hävittäjä Z 28:aan. Tutka-
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aluksesta lienee jäänyt Nötön asukkaille miellyttävä muisto. Laivan
miehistö osallistui oleskelunsa aikana maataloissa heinänkorjuuseen.
Myös mukana ollutta lääkäriä tarvittiin käärmeenpureman saaneen
saaristolaistytön hoitoon.26

Tukikohdan purku

Edellytyksenä rauhansopimusneuvotteluille Neuvostoliiton kanssa
Suomi katkaisi diplomaattisuhteensa Saksaan 3. syyskuuta. Saksalaisten
tuli poistua Suomen alueelta viimeistään 14.9. kello 24.00. Siihen mennessä heidän tuli siirtää joukkonsa ja tavaransa pois. Etelä-Suomessa
tämä onnistuikin hyvin, mutta kuten tunnettua pohjoisessa tilanne oli
toinen. Poikkeuksena etelässä olivat Saksan laivaston suorittamat Suomen satamiin johtavien väylien miinoittamiset ja Suursaareen tehty
maihinnousuyritys. Aspön tukikohdan lopullista purkamista alettiin
suunnitella vasta 11.9. Saarille sijoitetut it-tykit oli toki jo 3.9. lastattu
hävittäjiin Z 25 ja Z 36, jotka silti vielä jäivät »Rotbucheen». Torpedoverkkojen nostoon ryhdyttiin kuitenkin aivan viime hetkillä. Netzleger
VIII (Eggeroe), hinaaja (Netztender) NT 25 (Hugo) sekä NT 2427 lähtivät
13.9. Paldiskista kohti Nötötä, jossa nostotyöt päästiin alkamaan 14.9.
Nosto alettiin pohjoisemmasta, Stora Hummelskärin altaasta ja ilmoituksen mukaan se saatiinkin nostetuksi ajoissa. Tieto tosin tuntuu utopistiselta, sillä alkuun päästiin vasta puolen päivän jälkeen. Saksalaiset
elättivät toivoa, että työ olisi suomalaisten suostumuksella voinut jatkua myös 14. päivän jälkeen. Verkonlaskuosaston komentaja, komentajakapteeni Lutherer, joka oli valinnut »lippulaivakseen» NT 25:n, kyseli
vielä kello 13.15 ohjeita siitä, mihin heidän piti lähteä, jos työ jouduttaisiin keskeyttämään.28 Suomalaiset eivät suostuneet määräajan pidentämiseen ja nosto keskeytyi 14. päivän iltana.
Verkonlaskuosasto lähti kohti Saksaa vasta syyskuun 15. päivän
aamuna, jolloin sen olisi jo pitänyt olla Suomen aluevesien ulkopuolella. NT 25 hinasi Netzleger VIII:aa kohti Utötä. Merivoimien komentaja
määräsi, että saksalaissaattueen poistuminen Suomesta oli estettävä.
Luutnantti Fuchs lähti Utön linnakkeelta vartioalus Nyyrikillä saksalaisaluksia vastaan ja vaati niitä palaamaan Aspöön.29 Kello 12.30 saksalaisalukset kääntyivätkin takaisin kohti pohjoista. Kello 14.35 ne
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kääntyivät kuitenkin uudelleen kohti etelää kääntyäkseen kymmenen
minuuttia myöhemmin uudelleen pohjoiselle kurssille. Saattue pysähtyi Aspön tasalle ja ankkuroitui sinne. Aliluutnantti Aallon saattaja
Turku30 oli hälytetty Maarianhaminasta apuun viemään saksalaisalukset Korppooseen internoitaviksi. Turku saapui Aspöön puoli yhdeksältä
illalla. Suomalaiset olivat sammuttaneet Utön väylän loistot ja linjavalot. Ne oli päätetty sytyttää vain saattueen ohituksen ajaksi, niin ettei
väylää olisi voitu kulkea etelään päin.
Komentajakapteeni Lutherer oli saanut suomalaisilta ohjeet lähteä
kello 24.00 kohti Korppoota ja niin tapahtuikin. Turku asettui saattueen viimeiseksi valvoakseen, että saksalaiset noudattivat annettua
kurssia. Kello 1.45 saksalaisalukset kuitenkin yhtäkkiä kääntyivät uudelleen kohti etelää ja Utötä lisäten samalla vauhtiaan. Vidskärin selällä
ne pimeyden tähden pysähtyivät uudelleen odottamaan päivän valkenemista. Aliluutnantti Aalto vei laivansa saksalaisen johtoaluksen kylkeen ja vaati komentajakapteeni Luthereria nousemaan alukseensa.

Netzleger I Franz E. Schütte ja Netztender NT 25 Hugo. Kuva: Puolustusvoimat.
Netlayer I Franz E. Schütte and tender NT 25 Hugo. Photo: Finnish Defense Forces.
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Lutherer kieltäytyi kunniasta ja samalla havaittiin, että saksalaisaluksissa oli kaikki aseet miehitetty. Turun aseistuksena oli vain 40 mm:n
Vickers ja 20 mm:n Madsen, saksalaisaluksilla 40 mm:n Bofors ja peräti
17 kpl 20 mm:n putkea. Näin ollen suomalaisaluksella ei ollut reaalisia
mahdollisuuksia pakottaa saksalaisia noudattamaan tahtoaan. Saattueen oli kuitenkin kuljettava Utön linnakkeen ohi päästäkseen avomerelle. Aalto pani nyt toivonsa Utön linnakkeeseen. Siellä oli kuuden
tuuman Canet-patteri, joka kyllä saattoi estää kauttakulun.31
Kello 5.00 16. päivän aamuna Saaristomeren Rannikkoprikaati ilmoitti Merivoimien Esikunnalle, että Utön eteläpuolelle oli saapunut
saksalainen laivasto-osasto. johon kuului raskas risteilijä »Admiral Hipper» (?) sekä kymmenen torpedovenettä.32 Kyseessä oli »Kampfgruppe
Thiele», eli Prinz Eugen, joka suojavoimineen oli saapunut vapauttamaan verkonlaskuosastoa. Utön linnakkeen päällikön, kapteeni Sven
Ramströmin otettua radioteitse yhteyttä risteilijään ja vaadittua aluksia
pysähtymään ne alkoivat risteillä edestakaisin suomalaisessa karttaruudussa 112 C 26, joka on noin viiden meripeninkulman päässä Utöstä
etelään.33 Vara-amiraali Thiele otti yhteyttä linnakkeeseen, eräiden tietojen mukaan radiolla, toisten tietojen mukaan pudotuttamalla aluksen
lentokoneesta viestin, ja vaati verkonlaskuosastolle vapaata pääsyä avomerelle.34
Utö luonnollisesti ilmoitti tästä edelleen Merivoimien Esikunnalle,
ja merivoimien komentaja, kenraaliluutnantti Valve antoikin »tarpeettoman verenvuodatuksen välttämiseksi» luvan päästää osasto esteettä
avomerelle. Kyseessä saattoi sittenkin olla jonkinlainen aseveljeyden
osoitus, sillä saksalainen laivasto-osasto, joka tulivoimaltaan oli ylivoimainen Utön kolmeen Canet-tykkiin verrattuna, oli niiden kantaman
sisäpuolella. Verkonlaskuosasto oli tietenkin myös saanut tiedon
Kampfgruppen saapumisesta. Ne jättivät luotsin Utöön kello 6.12 ja
suuntasivat kulkunsa kohti avomerta. Läpikulkuluvan ei ajateltu koskevan pelkästään verkonlaskuosastoa, sillä vielä 18.9. kello 10.00 mainitaan Utön linnakkeen sotapäiväkirjassa linnakkeiston komentajalta tullut käsky, jonka mukaan »pohjoisesta saapuvat saksalaiset kauppa- ja
sota-alukset saadaan laskea ulos, vaan ei laskea sisään etelästä tulevia».35
Suomelle kalliiksi tullut jälkinäytös näyteltiin »Rotbucheen» liittyen
kesällä 1945. Aspön tukikohdan alueelle oli jäänyt paljon materiaalia,
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jonka valvontakomissio saksalaisomaisuutena vaati luovutettavaksi
Neuvostoliittoon. Tietenkään ei riittänyt pelkästään materiaalin luovuttaminen, vaan se oli ensin korjattava ja kunnostettava. Kaikki osat
oli puhdistettava ruosteesta ja rasvattava, rikkoutuneiden poijujen reiät
paikattava, poijut maalattava jne. Kaiken huippuna oli luonnosten ja
piirustusten tekeminen, josta taiteilija Sipilälle maksettiin 2 000 markan korvaus. Kun saksalaiset ehtivät nostaa vain pohjoisemman verkkoaltaan tai osia siitä, koko Aspön allas jäi suomalaisten huoleksi. Tehtävään palkattiin yksityisiä yrityksiä. Varsinaisen nostotyön suorittivat
Pelastusyhtiö Neptunin Assistans ja Protector sekä laivaston palveluksessa sukellusveneiden pelastusaluksena ollut Mursu. Sen lisäksi verkon
nosto työllisti mm. Stevedoringia ja Hangon Laivanahtausliikettä, jotka
huolehtivat verkonosien lastauksesta, sekä Suomen Höyrylaivaosakeyhtiötä, jonka hl. Mira kuljetti verkon osat Tallinnaan. Turun rannikkotykistörykmenttikin lähetti avuksi hinaajat Evan ja Ahlin. Verkon
nostosta aiheutuneet kulut nousivat kolmeen miljoonaan markkaan.
Kun siihen lisätään 1,3 miljoonan kunnostuskulut sekä Hangon ja Tallinnan väliset rahtikulut, noin 0,9 miljoonaa, yhteissummaksi tuli 5,2
miljoonaa markkaa. Nykyrahana se vastaa noin 575 000 euroa.
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operaatio »Sateenkaaren» (Regenbogen) jälkeen 2. helmikuuta 1943 määräsi taistelulaivat ja risteilijät romutettaviksi merivoimien miehistön koulutuksen vaatimia laivoja
lukuun ottamatta. Laivaston koulutusosaston komentaja oli vara-amiraali August
Thiele.
9 KTB Skl. Teil A Band 57, Mai 1944, s. 54, 68.
10 Sama, s. 117, 118.
11 W. E. Tuompo: Päiväkirjani päämajasta 1941–1944, s. 265, WSOY, Porvoo–Helsinki–
Juva 1994.
12 Sama, s. 206.
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13 Mikko

Uola: Jääkärikenraalin vuosisata, Väinö Valve 1895–1995, s. 366–367,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2001.
14 Netzleger 1, Franz E.Schütte oli v. 1939 valmistunut ja sodan alkaessa verkonlaskualukseksi muutettu rahtilaiva. Se oli ollut jo keväällä 1943 laskemassa sukellusveneverkkoa Porkkalan ja Naissaaren välille. Tämä työ oli uudistettu vuoden 1944 keväällä.
Verkonlaskuosastoon kuuluivat varsinaisen verkonlaskijan lisäksi hinaajat (Netztender)
NT 24 »Hans», NT 26 »Otto», työvene Ecke 40 sekä proomu Hans Otto.
15 Joissain lähteissä (esim. Kijanen: Itämeren sotatapahtumat vv. 1941–45) mainitaan
verkkoaltaita olleen kolme. Väärinkäsitys johtunee juuri ankkuripaikkojen määrästä,
joka ei tarkoita verkkoaltaitten määrää. Samasta syystä on oletettu myös risteilijä
(panssarilaiva) Admiral Scheerin olleen »Rotbuchessa».
16 KTB Skl. Teil A Band 58/I, Juni 1944, s. 391.
17 Hans Georg Prager: Panzerschiff Deutschland – Schwerer Kreuzer Lützow, s. 414.
Köhlers Verlagsgesellschaft mbH. Herford 1981.
18 Kirjallisuudessa on usein mainittu nämä panssarinyrkit, jotka moottoritorpedoveneiden mainitaan tuoneen Suomeen. Kyseessä lienee alun perin käännösvirhe, jossa
on sekoitettu toisiinsa kaksi eri alustyyppiä. Vaikka saksalaiset moottoritorpedoveneet
olivat suurempia kuin vastaavat suomalaiset, ei niihin mitenkään olisi voitu lastata 30
tonnin kuormaa.
19 Verbindungsstab Finnlandin (v. Bonin) sotapäiväkirja 26.6.1944. SArk F 117, rulla 40.
20 Hans Georg Prager: Panzerschiff Deutschland – Schwerer Kreuzer Lützow, s. 419–420.
Köhlers Verlagsgesellschaft mbH. Herford 1981.
21 Carl- Fredrik Geustin kirje kirjoittajalle 13.11.2008.
22 Prinz Eugenin sotapäiväkirja 18.6.–27.6.1944 Bundesarchiv/Militärarchiv RM
92/Signatur 5222.
23 Z 28 oli tullut Nötöön edellisenä päivänä saatettuaan sitä ennen Paldiskissa
pommituksessa vaurioituneen hävittäjä Z 39:n Liepajaan. Käytettävissäni olleista
lähteistä ei käy selvästi ilmi, milloin Z 36 oli saapunut Suomeen.
24 Kriegstagebuch des Kreuzers Lützow 16.6.1944–8.2.1945 Bundesarchiv/Militärarchiv
RM 92/ Signatur 5225.
25 Esim. KTB Skl. Teil A Band 59/II, Juli 1944, s. 499.
26 Kurt Petsch: Nachtjagdleitschiff Togo, s. 95, Preussischer Militärverlag, Reutlingen 1988.
– Togo oli Voerman-linjan 1938 hankkima kuivarahtialus, joka oli tarkoitettu Saksan ja
Afrikan rannikon väliseen liikenteeseen. Se ehti ennen sodan puhkeamista tekemään
vain muutaman matkan. 1940 se otettiin miinalaivaksi muutettuna laivaston käyttöön.
Jo seuraavana vuonna seurasi jälleen muutos, tällä kertaa apuristeilijäksi. Alus sai myös
uuden nimen, Coronel. Murtautuminen Atlantille kauppasotaa käymään ei kuitenkaan
onnistunut ja alus joutui palaamaan. Lopulta se päätettiin muuttaa hävittäjien johtoalukseksi, jolloin se sai takaisin myös entisen nimensä. 134 m:n pituinen Togo oli
vetoisuudeltaan 5 000 BRT ja saavutti 16 solmun nopeuden. Togon aseistuksena oli 3 kpl
10,5 cm:n, 8 kpl 3,7 cm:n ja 19 kpl 2,0 cm:n it-tykkiä. Siinä oli etukannella »Freya»tutka ja takakannella »Würzburg Riese». Näitä tutkalaitteita oli saatu myös Suomeen ja
ne tunnettiin meillä nimillä Raija ja Riitta. Raija, jonka mittausetäisyys oli 140 km, toimi
140 MHz:n taajuudella. Riitta pystyi mittaamaan 80 km:n etäisyydelle käyttäen 140
MHz:n taajuutta. Saksalaiset olivat tässä vaiheessa jo jääneet tutkatekniikassa jälkeen
liittoutuneista, joiden tutkat toimivat 3,6 GHz:n ja sitäkin suuremmilla taajuuksilla.
27 Molemmat ensin mainitut alukset oli rakennettu Turussa Crichton-Vulcanin telakalla.
Ne oli alun perin tilattu Neuvostoliittoon, mutta sodan sytyttyä tilaukset oli siirretty
Saksan laivastolle. Netzleger VIII oli alun perin suunniteltu 3 000 tonnin proomuksi, eikä
siinä ollut apukoneita lukuun ottamatta omaa käyttövoimaa. Se oli muutettu verkonlaskijaksi muotoilemalla keulaan leveä ramppi. NT 25 oli avomerihinaaja, NT 24 oli
poijualukseksi muutettu entinen hollantilainen rannikkoalus.
28 Akte Rotbuche, Bundesarchiv/Militärarchiv RM 45 I/152.
29 Utön linnakkeen (77. Rask.Ptri) sotapäiväkirja 1.8.–4.12.1944 SArk. Spk 24345.
30 Turku oli laivaston käyttöön otettu merenkulkuhallituksen tarkastusalus, josta oli tehty
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»sotalaiva» aseistamalla se kahdella kevyellä it-tykillä ja syvyyspomminheittimellä.
Saattaja Turun sotapäiväkirja 1.6.–2.10.1944 SArk. Spk 22919.
Kyseessä olivat torpedoveneet T 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 18 ja 20 eli 2. Torpedovenelaivue
vahvennettuna kahdella viimeksi mainitulla 3. Laivueen aluksella. Osaston komentaja
oli vara-amiraali August Thiele, joka oli samalla myös laivaston koulutusosaston
(Ausbildungsverband der Flotte) komentajana. Ryhmä oli muodostettu antamaan
tulitukea Baltian rannikolla puolustautuville saksalaisvoimille. Myös 6. Hävittäjälaivue
kuului ajoittain tähän »Kampfgruppe Thieleen».
33 Merivoimien Esikunnan sotapäiväkirja, 16.9.1944 SArk T 18710/2321.
34 Asia kerrotaan tällä tavoin saksalaisessa kirjallisuudessa. Utön linnakkeen sotapäiväkirjassa ei Thielen yhteydenotosta mainita sanaakaan. Se seikka, että sotapäiväkirjoissa
mainittujen kellonaikojen väli taisteluryhmän Utöön saapumisen ja saksalaisalusten
kauttakulun sallimisen välillä on hyvin pieni, viittaa siihen, että Thielen vaatimus on
tullut suomalaisten tietoon jotain muuta kautta jo aiemmin. Linnakkeen sotapäiväkirjan
mukaan eversti Heirolta oli vasta kello 6.10 tullut määräys sallia saksalaisalusten
esteetön poistuminen.
35 Utön linnakkeen (77. Rask.Ptri) sotapäiväkirja 1.8.–4.12.1944 SArk. Spk 24345.
31
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JUHANI LIEVONEN (1939–2011)

German Naval Base »Rotbuche» in Aspö,
Finland
The plan of the Germans for their Eastern Campaign called for entrapping the Russian Navy in the eastern extremity of the Gulf of Finland,
using mainly light vessels and mine barrages. To prevent the breakthrough of Russian naval units out into the Baltic Sea, most likely to
sail to Sweden for internment, the Germans formed a naval detachment called Baltenflotte. It deployed in the vicinity of Föglö Island in
the Åland Archipelago off Finland’s southwestern coast for a few days
in the fall of 1941 ready to intercept any escaping enemy ships. However, with the swift turning of the tide of war in the Eastern Front to
the Germans’ advantage, the Luftwaffe was soon able to pin down Russian capital ships in the ports of Kronstadt and Leningrad. After this,
only submarines had any chance of sneaking out to harass German
shipping in the Baltic Sea, and even this became impossible after the
Germans had laid a double anti-submarine net across the Gulf of Finland between the Porkkala headland to the west of Helsinki and Naissaar Island off the Estonian coast.
Germany was losing the war, however. It was entirely dependent on
Swedish iron ore and the central and southern stretches of the Baltic
Sea were a training ground for submarine crews. The Mountain Army
Corps fighting in Lapland also relied on supplies delivered by sea. The
German situation in the Baltic States became increasingly precarious,
and led to the lifting of the siege of Leningrad in January 1944. As early
as the fall of 1943, the concerned German High Command had started
mooting strategic changes that would result from the loss of the Baltic
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coast and its harbors to the enemy. The particular importance of the
Åland Islands rose to the fore. The islands guarded the gateway to the
Gulf of Bothnia, which provided a shipping lane for the all-important
iron ore, and the power that controlled them was in a position to ensure uninterrupted maritime traffic in the area. Preparations were also
made for the possible cessation of hostilities between Finland and Russia.
The foregoing deliberations resulted in Führerweisung no. 50, which
detailed the course of action in case German troops needed to be evacuated from Lapland, among other contingencies. This directive, issued
in September 1943, also resulted in the Tanne plan for taking the Åland
Islands (Tanne-West) and Suursaari (Tanne-Ost), a Finnish island that
strategically blocks the Gulf of Finland to the east of Helsinki. Great
powers had always exhibited an interest in the Åland Islands due to
their location between Sweden and Finland. Yet the matter was extremely sensitive, as Germany did not wish to arouse anger among the
Swedes. However, it hoped to secure a base somewhere in the archipelago by reaching an agreement with the Finns. The base could then have
facilitated the capture of other islands if necessary. The Finns steadfastly refused to discuss the matter; instead, they offered the Germans Aspö
Island in the southwestern archipelago. The Germans, who realized the
importance of keeping the Finns in the war against the Soviet Union,
promptly accepted the offer. An agreement between the two countries
was signed in May 1944, and by early July, two anchorages protected by
torpedo nets for capital ships were ready in Aspö. Additional moorings
had been laid for auxiliary and escort vessels. The base was assigned
code name »Rotbuche».
The heavy cruiser Prinz Eugen with its escorts turned up in Aspö on
20th June, when torpedo nets around the anchorages were still being
rigged. It stayed in the area for one week only, weighing anchor on 27th
June. Two days earlier, another heavy cruiser, the Lützow, had sailed into »Rotbuche». During this period, the base was given protection by
light anti-aircraft guns deployed on surrounding islets. The Lützow’s
visit was also brief, and it sailed home as early as 7th July. The departure
marked the end of appearances by German capital ships in Aspö. In
early July, the radar ship Togo had arrived in the area to bolster German
air defenses by providing early warning and control services to German
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fighters based in Turku. The ship remained on station for less than
three weeks. The 6th Destroyer Squadron used the Aspö base occasionally until mid-September, when the Germans had to cede the installation to Finland in accordance with the terms of the Russo-Finnish
armistice.
The Germans presumed that the Finns would not observe very
strictly the deadlines laid down in the armistice treaty. Therefore, the
dismantling of the structures of the base did not commence until 14th
September, even though the Germans were supposed to vacate the base
by midnight. It was only on the following day that a German detachment sent to raise the antisubmarine nets attempted to leave Aspö. The
Finns initially tried to prevent this, but after the Prinz Eugen appeared
in the waters south of Utö Island and requested free passage to the detachment, the Finns let the German vessels sail. This was done to avoid
unnecessary bloodshed, since the cruiser’s firepower (its main armament consisted of eight 203mm guns) was superior compared with the
Utö coastal battery of three 152mm Canet pieces.
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HEIMO KUKKONEN
(s. 1947), rakennusinsinööri, valtiotieteiden maisteri, toimii koulutusjohtajana
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymässä. On jatkotutkinto-opiskelijana Turun
yliopiston poliittisen historian laitoksella.

Viljo Vyyryläinen – punaorvosta Marskin
ritariksi
Murrosvaiheiden poikkeuksellisissa tilanteissa monet toimivat eri tavoin kuin heidän oletettiin lähtökohtaisesti toimivan. Isänmaan puolustaminen yhdisti sodissamme kansakuntaa ja nosti joukosta yksilöitä,
joiden kylmähermoisuus ja johtajaominaisuudet pääsivät oikeuksiinsa
joskus varsin toivottomissakin taistelutilanteissa. Nuoria huimapäitä
nousi silloin esiin myös miehistön tasolta ja he ottivat vastuuta Suomen puolustamisesta. Viljo Vyyryläinen oli yksi heistä.
Viljo Vyyryläinen syntyi vuonna 1917 Johanneksessa ensimmäisen
maailmansodan myllerrykseen Adolfina ja Arvid Vyyryläisen perheeseen. Viljon isä, joka oli ammatiltaan muurari, kuului moniin kunnallisiin luottamuselimiin ja oli perustamassa Vaahtolan Ämmässuolla Johanneksen työväenyhdistystä. Arvid-isä teloitettiin sisällissodan melskeissä ja Viljosta tuli punaorpo yksivuotiaana. Hänen lapsuutensa kului
taloudellisesti tiukoissa oloissa. Kansakoulua Viljo kävi kuusi vuotta
ajan tavan mukaan. Nuoruusvuosinaan hän osallistui aatteelliseen toimintaan kuuluessaan seurakunnalliseen nuorisokerhoon Kajastukseen,
jolla oli monenlaista toimintaa kirkolla lähellä Vyyryläisen kotia. Kerhotoimintaan osallistui sadoittain poikia ympäri pitäjän. Urheilu kiinnosti ja lyhytkasvuisesta Viljosta tuli vahva ja lihaksikas voimapussi,
jonka oli välillä vaikea hallita voimiaan. Punaorpo oppi pitämään puoliaan poikien tappeluissa, ja Viljosta kehittyi Vaahtolan poikasakin itseoikeutettu johtaja, jonka seurassa ei tarvinnut pelätä.
Viljo Vyyryläisen maailmankuva laajeni, kun hän urheiluseuransa
mukana pääsi esiintymään Viipuriin. Arnold-veli opetti hänelle isältä
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periytyneen muurarin ammatin, mutta pienellä paikkakunnalla piti
tehdä kaikenlaisia hanttihommia, varsinkin talviaikaan. Laivojen lastauksesta Uuraan ulkosatamassa tuli kuitenkin Viljolle tärkein työ. Työ
oli raskasta, mutta antoi energiselle nuorelle miehelle mahdollisuuden
käyttää voimiaan. Vyyryläinen oli hurja rämäpää, joka teki mitä tahtoi.
Uuraan satama oli kansainvälisten laivojen kohtauspaikka, jossa laivamiesten monikulttuurisuus yhdistyi sataman kiihkeään poliittiseen ilmapiiriin.
Viljo Vyyryläinen oli syyskuussa 1937 kutsunnassa Kannaksen sotilaspiirissä Viipurissa. Hän astui vakinaiseen palvelukseen RT 2:n riveihin marraskuun puolivälissä 1938. Koulutus alkoi alokaspatterissa,
minkä jälkeen Vyyryläinen oli telakkamiehenä ja höyrylaivan kansimiehenä. Hänestä tuli tykkimies, joka sai kansimiehen erikoiskoulutuksestaan tyydyttävän arvosanan. Kymmenen vuorokauden loma sattui sopivasti kesäkuun alkupäiviin, jolloin hän pääsi talkoisiin valmistamaan urheiluseuransa uutta tanssilavaa juhannusjuhlia varten. Juhliin hän ei päässyt. Varusmiespalvelus ylimääräisissä harjoituksissa ja
liikekannallepanojoukoissa oli suoritettu loppuun marraskuun lopussa
1939.

Armeijasta suoraan sotaan

Vaikka ylimääräisiä harjoituksia oli pidetty reserviläisille ja koulujakin
oli suljettu Moskovan neuvottelujen kestäessä, sotatoimien aloittaminen yllätti ainakin ajankohtansa osalta. Neuvostoliitto aloitti sodan
Suomea vastaan varhain aamulla 30.11.1939 ja hyökkäsi rajan yli kaikkien pääteiden suunnasta.
Neuvostoliiton hyökättyä ruvettiin rajapitäjiä heti evakuoimaan.
Asukkaiden poistuttua kylät sytytettiin tuleen. Mannerheim-linjaksi
kutsuttu pääpuolustusasema kulki Kannaksen poikki, seurasi idässä
Vuoksen vartta ja tukeutui Keski- ja Länsi-Kannaksen järvivyöhykkeisiin. Johannes oli aivan Mannerheim-linjan vieressä. Siviiliväestö joutui pakenemaan karjoineen maantielle, suojajoukkojen tukiessa noin
420 000 karjalaista aloitti siirtolaisvaelluksensa.1
Vyyryläinen joutui varusmiespalveluksesta suoraan talvisotaan 22vuotiaana, kun tykit ryskivät itärajalla ja neuvostojoukot vyöryivät
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Suomen alueelle.2 Hän oli saanut Rannikkotykistörykmentti 2:n riveissä Viipurissa kansimiehen erikoiskoulutuksen, ja talvisodan ensimmäinen komennus vei Viipurin Lohkolle. Sieltä alkoivat sotakokemukset.

Kansallisen eheytymisen aika

Suomalaisten joukkojen torjuntavoitoilla vuoden 1939 lopulla oli suuri
merkitys strategisessa, poliittisessa ja psykologisessa mielessä ja Suomi
oli yhtenäisempi kuin koskaan.3 Tolvajärvellä taisteli tamperelaisista
työläisistä koottu pataljoona, jota johti everstiluutnantti Aaro Pajari.
Ensimmäisessä puolustustaistelussa joukot kärsivät menetyksiä, mutta
saavuttivat uudessa vastahyökkäyksessä voittoja, joilla oli joukkoja yhdistävää vaikutusta.
Pajari oli Pohjois-Hämeen suojeluskuntapäällikkönä helatorstaina
1933 Tampereella sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa määrännyt revittäväksi punaisia lippuja ja Erkki Lindfors oli pahoinpidelty.
Pajari tuomittiin silloin sotaylioikeudessa kotiarestiin. Talvisodan syttyessä Pajari oli puhuessaan pataljoonalleen myöntänyt tehneensä virheen sotkeutuessaan lailliseen kokoukseen Tampereella vuonna 1933 ja
vedonnut sotatilaan ja yhteiseen viholliseen.4
Talvisodan yksimielisyys merkitsi kansallisen yhtenäisyyden vahvistumista ja vuoden 1918 sisällissodan haavojen umpeutumista. Ruotsalaislehdetkin muistivat suomalaisten saatua voittoja Tolvajärven taisteluissa, että tuon taistelun sankareita olivat Pispalan työläiskotien pojat,
joista monet olivat menettäneet keväällä 1918 isänsä, kun punaisia oli
ammuttu Tampereen valtauksen jälkeen.5 Viljo Vyyryläisen, johannekselaisen punaorvon, jalanjäljet talvisodan taisteluissa näyttivät samaan
suuntaan.
Suomen kansan yhdentymiseksi oli myös tehty määrätietoisia poliittisia ratkaisuja. Kansallinen eheytyminen oli tiedostettu voimavaraksi
sotaan valmistautuneessa Euroopassa.6 Yksimielisyyden tähdentäminen oli sosiaalidemokraateille myös ongelmallista, kun oppositiossa
oleva oikeisto syksyllä 1939 antoi kiitosta tulemisesta kansalliseen rintamaan ja SDP:n oma puolueoppositio syytti omien yhteiskunnallisten
tavoitteiden hylkäämisestä. Osa oikeisto-oppositiosta ei hyväksynyt
punamultahallitusta perusteluksi eheytymiskehitykselle, vaan näki työ-
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väestön luopuneen luokkataistelulinjastaan ja kääntyneen isänmaallisuuteen. Syntyi teoria ihmeestä.7
Myönteisestä taloudellis-yhteiskunnallisesta kehityksestä on puhuttu liian vähän. Kansallista yhtenäisyyttä edisti myös marsalkka C. G. E.
Mannerheimin vapaussodan 20-vuotisjuhlassa Helsingissä toukokuussa 1938 pitämä puhe, jossa hän antoi tukensa hallituksen eheyttämislinjalle. Hän antoi kiitosta noudatetusta ulkopolitiikasta ja puolustuslaitoksen perushankintaohjelmasta. Mannerheim oli tehnyt sisäpoliittisen käännöksen ja rakensi suhteet myös sosiaalidemokraatteihin niin,
että valtiovarainministeri Väinö Tanner vapaussotajuhlien jälkeisessä
puheessaan Naantalissa heinäkuussa 1938 armahti vuoden 1918 valkoisen kenraalin lopullisesti ja vakuutti, että työväestön mielestä oli katkeruus haihtunut.
Maalaisliiton puolelta kehuja jatkoi sisäministeri Urho Kekkonen,
jonka mielestä kansallinen yhteenkuuluvuus oli lujittunut: Jo Santeri
Alkio näki punaisten ja valkoisten välisen eron tasoittamisen tärkeäksi
teemaksi. Legendaa talvisodasta ei olisi syntynyt, jos työväestö ja pienviljelijät olisivat valinneet Terijoen hallituksen.8 Tyytyväisyyttä ilmentävä kehitys oli heikentänyt kommunismille tärkeää kasvualustaa, tyytymättömyyttä ja katkeruutta. Venäjä oli monessa yhteydessä koettu periviholliseksi, ja nyt sieltä hyökättiin Suomeen.9

Kohti välirauhaa

»Tulihan siellä ammuttua – niin tulee kuulemani mukaan aina, kun on
sota. Mieluummin itsestään poispäin.»
Tykkimies Vyyryläinen sai tulikasteensa Säkkijärven Vilaniemessä.
Pikakivääriampujana hän oli mukana tuhoamassa puolustusasemien
eteen viisi vihollisen panssarivaunua.10 Tyydyttävästä ampujasta oli tullut hyvä.
Rintaman murtuminen Summassa helmikuun alkupuolella oli osoitus sodan kääntymisestä tappiolliseksi.11 Heti vetäytymiskäskyn jälkeen
suojeluskunta sai määräyksen siirtyä Viipurinlahdella Säkkijärven Nisalahteen ja sitä ennen polttaa talot ennen kotiseudun jättämistä. Muiden talojen polttaminen jätettiin sotilaiden tehtäväksi. Liekkimeren jäljiltä törröttivät pian savuavien raunioiden keskeltä paljaat savupiiput
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Ämmäsuon mäellä, Vaahtolassa, Metsäkylän, tehtaanseudun ja Rokkalan alueilla.12 Kotikylä tyhjeni.
Rauhantunnustelut olivat alkaneet. Aseet vaikenivat maaliskuun
puolivälissä. Karjalan kannas oli menetetty ja 420 000 karjalaisen evakon sijoittamiseksi uusille alueille perustettiin Siirtoväen Huollon Keskus. Kotinsa menettäneiden asuttamiseksi säädettiin kesäkuussa pikaasutuslaki. Viljo Vyyryläisen äiti sai sijoituspaikan monien vaiheiden
jälkeen Piikkiöstä. Tärkeä rauhan toimi oli armeijan kotiuttaminen,
mutta se toteutettiin varovasti. Välirauhasta neuvoteltaessa joukot
pidettiin valmiustilassa. Tammikuussa 1941 oli palveluksessa vielä
110 000 miestä. Uusi asevelvollisuuslaki pidensi palvelusajan kahteen
vuoteen ja alensi palvelusiän 20 vuoteen.13
Heinäkuun puolivälissä 1940 Viljo Vyyryläinen vapautettiin armeijan tehtävistä Tammisaaressa toistaiseksi lomalle kahdeksan kuukauden palvelusajan jälkeen merkinnällä ammusvarikkomies, käytös hyvä.
Sotilaspassissa on 23.7. Piikkiön Suojeluskunnan leima ja kirjaus, jonka
mukaan hänelle oli korvattu siviilivaatteista 1 000 Suomen markkaa.
Suojeluskunnat oli liitetty kiinteäksi osaksi armeijaa suorittamaan niille sovittuja tehtäviä.14
Piikkiöstä Vyyryläinen ilmoittautui Turkuun. Hänellä oli betonimiehen ammattinimikkeellä rakennustöitä tiedossa parin viikon
päästä, ja tilapäisesti myönnetyllä kansanhuoltoavustuksella piti
pärjäillä siihen asti.15

Sotilaasta siviiliksi

Viljo Vyyryläisen sotilaspassi.
Viljo Vyyryläinen’s military passport.

Sodan karaisema mies oli aloittamassa elämäänsä Varsinais-Suomessa aivan tyhjästä. Paikallinen
kulttuuri ja ihmiset olivat erilaisia
kuin kotona Karjalassa. Kuitenkin
Vyyryläinen osasi arvostaa elä-
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män tosiasioita. Hän oli säilynyt haavoittumattomana sotakokemuksistaan ja se merkitsi mahdollisuuksia. Sitkeys ja peräänantamattomuus
olivat hänelle luonteenomaisia ja hän pärjäisi. Rakennuksien muuraustyöt olivat hänelle tuttuja ja hänellä oli tiedossa työpaikka. Pommit olivat putoilleet talvisodan Turkuun, loppuaikana pelkoa herättäneinä yöpommituksina, ja tehneet tuhojaan. Jälleenrakennustyötä olisi paljon.
Uudessa kotiseudussa oli jotakin tuttuakin: meri oli lähellä ja oltiin
samalla leveyspiirillä kuin Johannes. Jotkut lapsuuden kavereista olivat
samalla tavoin tulleet siirtolaisina Turun seudulle. Aseveliyhdistyksiä
oli perustettu kokoamaan sotaa kokeneita yhteen. Täältä oli löydettävä
uudet ystävät ja yhteistyöverkostot. Oli saatava taas elämästä kiinni ja
sopeuduttava normaaliin päiväjärjestykseen. Pommikoneiden jylinä
kuului joskus vielä unissakin, vaikka elettiin rauhan aikaa. Realisti ei
uskonut, että sota loppuisi tähän – revanssihenkeäkin oli tallella. Nyt
piti aloittaa työt, elää arkipäivän elämää, tarkkailla mitä yhteiskunnassa
tapahtuu ja nauttia hetki vapaudesta.

Asevelihengessä kommunismia vastaan

Välirauhansopimuksen neuvottelujen aikana sovittiin kulisseissa uuden
Ryti II -hallituksen kokoonpanosta ja hallitus nimitettiin heti rauhansopimuksen allekirjoituspäivänä. Pääministeri Risto Ryti vahvisti hallituksessa asemiaan edellyttäessään voivansa melko vapaasti valita hallitukseensa nimitettävät ministerit ehtona sille, että hyväksyi pääministeriyden vaikeassa tilanteessa. Paasikivi suostuteltiin lähettilääksi Moskovaan.16 Ympäri Suomea perustettiin aseveliyhdistyksiä, joiden kattojärjestöksi syntyi Aseveliliitto, ja vapaussodan ajalta peräisin ollut Rintamamiesten liitto muutettiin kesäkuussa 1940 Rintamamiesliitoksi.
Nimen muuttaminen ei riittänyt sosiaalidemokraateille. He puuhasivat uutta aseveljien kattojärjestöä, joka voisi lähteä puhtaalta pöydältä
ilman vuoden 1918 kokemuksien ja vuoden 1930 talonpoikaismarssin
ja Mäntsälän kapinan varjoja. Mannerheimin sodanaikaisissa tiedotusjoukoissa toiminut, sittemmin everstiksi kohonnut Kalle Lehmus esitti
kenraali Paavo Talvelalle perustettavaksi Suomeen aseveljien liiton pitämään yllä sodassa syntynyttä yhteishenkeä. Tämä liitto suunniteltiin
sellaiseksi, että kaikki laillisen hallituksen kannattajat voisivat siihen
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liittyä. Suomen Aseveljien liitto perustettiin elokuun alussa 1940. Liiton
puheenjohtajaksi valittiin kenraali Talvela ja varapuheenjohtajiksi
SAK:n Jorma Tuominen ja L. Arvi P. Poijärvi. Liiton talouspäälliköksi
nimitettiin Penna Tervo.17 Suomen politiikkaan voimakkaasti vaikuttanut aseveliakseli oli syntynyt.18 Liiton perustamisen aktiivisena taustajoukkona oli joukko aktiivisia asevelisosialisteja. Heille oli yhteistä nuoruus, sotakokemus ja isänmaallis-sosiaalidemokraattinen vakaumus.
Yhteistä oli myös elämäntapojen rajuus, ja miesten keskimääräinen
elinikä jäi lyhyeksi.19
Vyyryläinen oli talvisodassa päässyt toimimaan oloissa, joissa tarvittiin kylmäpäisyyttä ja rohkeutta. Johanneksen Vaahtolan poikasakin itseoikeutetulla johtajalla oli sodassa ollut mahdollisuus kanavoida toimintatarmoaan Suomen puolustamiseen. Esimiesten palaute oli ollut
myönteistä, koska isänmaan puolustaminen tuntui luonnolliselta velvollisuudelta ja nyt oli saanut tapella selvän päämäärän puolesta. Asevelisosialismi antoi kipinän nuorelle Vyyryläiselle asevelitoiminnan
kautta.
Tampereella vasemmistosuunnan hallitsema Työläisrintamamiesyhdistys-hanke lähti liikkeelle vastavoimaksi aseveliliitolle. Sosiaalidemokraattien järjestösihteeri Kalle Lehmus oli tamperelaisen ammatillisen
paikallisjärjestön kokouksessa esittämässä kantojaan elokuun alussa,
mutta jäi vähemmistöön 23-vuotiaan Erkki Salomaan johtamalle vasemmistosuuntaukselle. Tilanteeseen vaikutti kärjistävästi SNS:n tukahduttaminen. Hankkeen keulahahmoksi saatiin myös kirjailija Arvo
Turtiainen, joka syyskuun alussa pidetyssä työläisrintamamiesten perustavassa kokouksessa laati julkilausuman: »Me jouduimme talvisodassa taistelemaan yksinomaan tämän maan hallitsevan luokan etujen
ja pyyteiden puolesta.» Työläisrintamayhdistykseen kohdistunut kommunistivaaran korostaminen oli saanut Mannerheimin siunaamaan
aseveljien liiton perustamisen.
Työläisrintamamiehet vasemmistolaisena etujärjestönä ei voinut kilpailla aseveliliiton kanssa eikä toimintaa saatu kunnolla alkuunkaan,
ennen kuin viranomaiset tukahduttivat sen. Aate jäi kuitenkin vaikuttamaan.20 Aseveliyhdistysten perustamisessakin oli poliittista edun tavoittelua. Politiikka oli välillä hyvin repivää, mutta myös uusia yhteistyörakenteita etsivää.
Suomen Aseveljien Liitosta erillinen puolisalainen järjestö tunnettiin
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nimellä SAT, joka oli lyhenne Suomen Aseveljien Työjärjestöstä. Myöhemmin järjestö muutti nimekseen VIA: Vapaus – Isänmaa – Aseveljeys. Suomen Aseveljien liiton työvaliokunnan ensimmäisessä kokouksessa päätettiin tämän kommunismia vastaan taistelevan organisaation
perustamisesta. Työväenliikkeen suuntaan hoitivat tiedotusta SAK:n
puheenjohtaja Eero Wuori ja Kutomotyöntekijöiden Liiton silloinen
sihteeri Emil Huunonen, joka oli kotoisin Johanneksesta ja toimi myöhemmin SAK:n ensimmäisenä sihteerinä ja ministerinä. Lisäksi järjestön tiedotustoimintaa hoitivat sosiaalidemokraattiset toimittajat Vankka Vankkoja ja Aito Anto. Kommunisminvastaisessa toiminnassa olleista jälkimmäinen oli Johanneksessa sisällissodan aikana Viljo Vyyryläisen isän rinnalla punakaartilaisten johtotehtävissä toimineen opettaja
August Anton poika.21

Välirauhan rakennustöissä

Suomalaisten toisen maailmansodan aikana pystyttämät puolustusrakennelmat olivat vaatimattomampia verrattuna muualla Euroopassa
rakennettuihin linnoituslaitteisiin. Monet rakennusliikkeiden yhtymät
olivat tekemässä näitä rakennelmia eri puolilla Suomea. Rakennustaitoiset sotilaat olivat toteuttamassa eri kohteita korsuista suurvoimaloihin sodan aikana ja välirauhan rakennustöissä. Korsut ja suojavarustukset olivat yksinkertaisia, mutta ainutlaatuisia, sillä maastoa osattiin
käyttää hyväksi ja luonto oli siihen sopiva. Puu oli pääasiallinen rakennusmateriaali, mutta välirauhan aikana ja jatkosodan edetessä rakennettiin myös betonikorsuja.22 Vyyryläisen rakentamistaidoille oli käyttöä näissä rakennustöissä.

Jatkosota alkaa

Puolustusministeri Rudolf Waldenin käskystä määrättiin ylimääräiset
kertausharjoitukset alkavaksi kesäkuun puolivälissä 1941, mutta todellisuudessa suoritettiin liikekannallepano, jolla otettiin puolustusvoimain palvelukseen 630 000 miestä ja naista.23 Kertausharjoitusten ajankohdan osalta oli varmistettu, että Saksa oli voinut suorittaa joukkojen-
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sa keskityskuljetukset Pohjois-Suomeen, maanviljelijät olivat ehtineet
saada kevätkylvönsä suoritetuksi ja rautatiekalusto oli vapaana liikekannallepanon toteuttamiseen. Toiminnan ajoituksissa piti olla varovainen, koska ulkopoliittisesti mobilisaatio saattoi aiheuttaa epäilyjä ja
sisäpoliittisestikin tarvittiin riittävät perustelut.24 Liikekannallepanokuulutuksen jälkeen 19.6. Viljo Vyyryläinen ilmoittautui 1. Rannikkoprikaatiin. Hänet siirrettiin 16.7. Hangon rintamalle.25
Suomen poliittinen johto näki yhteistyön Saksan kanssa lopulta ainoaksi mahdollisuudeksi Neuvostoliiton voimistunutta uhkaa vastaan.
Saksan Barbarossa-operaatio alkoi 22.6.1941 aamuyöstä. Antamassaan
päiväkäskyssä Hitler käytti saksalaisten ja suomalaisten yhteistoiminnasta ilmausta im Bunde, liitossa tai lievemmin tulkittuna rinnan yhdessä.26 Ulkoministeriö lähetti tämän jälkeen informaatiotarkoituksessa Suomen ulkomailla oleville lähetystöille ja Helsingin Saksan-lähettiläälle tiedotteen, jonka mukaan Suomi pysyy puolueettomana niin pitkälle kuin mahdollista ja jatkaa diplomaattisia suhteitaan Neuvostoliittoon.27
Molotovkaan ei tehnyt Hitlerin päiväkäskyn pohjalta suoraa johtopäätöstä, että Suomi olisi hyökkäyksessä mukana, mutta sodan sytyttyä
ulkoministeriöitä ei juuri informoitu sotilaallisista päätöksistä. Tilanne
puolustussotatulkinnan osalta laukesi kolme päivää myöhemmin, kun
Neuvostoliiton lentokoneet pommittivat ankarasti Turkua, Heinolaa,
Lappeenrantaa ja Joensuuta.28
Pääministeri Jukka Rangell totesi 25.6.1941, että Suomi oli taas sodassa, koska Neuvostoliitto oli avannut tulen. Suomalaiset sukellusveneet olivat tosin miinoittaneet Suomenlahtea saksalaisten alusten kanssa jo kolme päivää ennen pommituksia Hitlerin hyökkäyspäivästä lähtien. Suomalaisten luvalla saksalaiset käyttivät sodan alusta lähtien
Neuvostoliittoon hyökkäävien koneiden välilaskupaikkana Malmin ja
Utin lentokenttiä. Sodan ensimmäisenä päivänä saksalaiset koneet
hyökkäsivät myös Hangossa olevaa tukikohtaa vastaan. Vähäisempää
tulitoimintaa oli ollut myös Neuvostoliiton puolelta.29
Suomi ilmoitti jatkosodan syttyessä noudattavansa edelleen puolueettomuutta Ison-Britannian ja Saksan välisessä sodassa. Presidentti
Ryti arveli saattavan käydä niin, että ainoa paikka, mistä yleensä voimme tarpeen tullen apua toivoa, on Ruotsi. Suomen ja Ison-Britannian
välit viilenivät, kun selvisi, että Ison-Britannian Helsingin-lähetystö
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toimi sotilaallisten tietojen välittäjänä Neuvostoliittoon, ja ulkoasiainvaliokunta antoi ulkoministeri Wittingille ohjeet Ison-Britannian lähetystön supistamiseksi. Kiristynyt tilanne johti myöhemmin suhteiden
katkaisemiseen.
Poliittinen sisärengas vahvisti asemiaan, kun Tanner heinäkuun
alusta oli otettu hallitukseen mukaan. Sisäinen rintama ei ollut kuitenkaan yhtä yhtenäinen kuin talvisodassa. Aluepoliittisissa tavoitteissa
Itä-Karjalan valtaaminen oli Suomen johtomiesten ajatuksissa Tanneria lukuun ottamatta. Ylipäällikkö piti sitä sotilaallisesti tärkeänä ja presidentti näki alueellisen vahvistumisen mahdollisuudeksi. Ylipäällikkö
oli heinäkuun alkupuolella antanut päiväkäskyn: »Vapaussodassa
vuonna 1918 lausuin Suomen ja Vienan karjalaisille, etten tulisi panemaan miekkaani tuppeen ennen kuin Suomi ja Itä-Karjala olisivat vapaat. Vannoin tämän suomalaisen talonpoikaisarmeijan nimessä luottaen sen urhoollisiin miehiin ja Suomen uhrautuvaisiin naisiin. Kaksikymmentäkolme vuotta ovat Viena ja Aunus odottaneet tämän lupauksen täyttymistä; puolitoista vuotta on Suomen Karjala kunniakkaan
talvisodan jälkeen autiona odottanut aamun sarastusta. – – – Karjalan
vapaus ja suuri Suomi väikkyy edessämme maailmanhistoriallisten tapahtumien valtavassa vyöryssä. – – –»30
Käskyn muotoilu ärsytti erityisesti hallituksen sosiaalidemokraattisia ministereitä, jotka uhkasivat erota. Puolustusministeri Rudolf Walden tarjoutui ottamaan vastuun siitä, että oli nähnyt käskyn luonnoksen, mutta ei ollut tuonut asiaa hallituksen käsittelyyn. Hallitus omaksui pehmennetyn linjan Mannerheimin tavoiteohjelmasta, jonka mukaan Suomi kävi puolustussotaa.31 Eduskunnan puhemies Väinö Hakkila korosti heinäkuun loppupuolella radiopuheessaan, että puolustussotakäsitteeseen voitiin sisällyttää eteneminen vanhojen rajojen yli.
Hallituksen sosiaalidemokraattisista ministereistä Mauno Pekkala ja
K.-A. Fagerholm sekä eräissä yhteyksissä Tanner arvostelivat vanhojen
rajojen ylitystä.32
Linnoitustöistä Vyyryläinen oli komennettu Helsinkiin, josta hän
olisi halunnut taisteluihin kotiseudulleen Kannakselle. Huhujen mukaan joukkojen piti mennä sinne, mutta matka kääntyikin länteen
Hangon Lohkolle. Sinne oli koottu erityisesti kasapanos- ja konetuliaseiden tuntijoita – miehiä, joilla oli mahdollisimman perusteellinen
koulutus niissä asioissa. Hangon Lohkolla miehet saivat kokea saaristo-
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taistelujen rajuuden. Niihin tottumattomat suomalaiset kärsivät ensin
osatappioita, kunnes ikävistä kokemuksista viisastuttiin. Sen osoitti
Bengtskärin taistelun voitto heinäkuun lopussa 1941.
»Mukavat oli vastaanottajaiset. Vaihdoimme Rajavartioston kanssa
ensimmäisenä yönä ja seuraavana ’se’ hyökkäsi sieltä Hangosta. Valtasi
meiltä Långskärin ja olikohan se toinen saari Hästö? Meiltä kaatui siinä
tohinassa 20 miestä, mutta sitten rauhoittui lohko meidän osaltamme.
Ajeltiin vain moottoriveneillä. Kerran käytiin venäläisten hallussa olevalla saarella – vahingossa tietenkin. Onneksi eivät huomanneet, se olisi
muuten ollut viimeinen reissu.»33

Viipuria valloittamaan

Hangon Rintamalta Vyyryläinen siirrettiin elokuun lopulla 1941 Viipuriin sen valtauksen aikana. Siellä hän osallistui 8. Rannikkoprikaatissa
(RTR 2) Viipurinlahden ja myöhemmin Koiviston saarten taisteluihin.34 Puna-armeijan johto ei kyennyt johtamaan Viipurin puolustusta
keskitetysti, vaan puna-armeija joutui vetäytymään kaupungista. Sommeen ja Porlammin alueella suomalaisjoukot saarrostivat venäläiset
suomalaisten käymien sotien suurimpaan mottiin. Piiritysrengas kiristyi alueen ympärille, ja puna-armeija pakeni suinpäin jouduttuaan YläSommeen–Porlammin alueelle. Siellä kulkukelpoiset maantiet päättyivät lähes tiettömään metsäalueeseen, joka ulottuu itä–länsisuunnassa
Kaislahdesta Huumolaan. Mottialueen jälkiselvittelyssä saatiin venäläisiä sotavankeja noin 3 000 miestä, joiden joukossa puna-armeijan 43.
Divisioonan komentaja, kenraalimajuri V. Kirpitšnikov – korkea-arvoisin sotavanki sotiemme ajalta. Suuri osa venäläisiä vuoti alueelta, mutta
hylättyä materiaalia oli yli kymmenen tiekilometrin matkalla.35
»Venäläinen oli perääntynyt Suonion saareen. Vilaniemi ja Koiviston
niemen Vatnuori olivat vuorossa ja samaan aikaan yritti venäläinen armeijanosa metsien läpi. Me olimme pahasti sotkemassa sen suunnitelmia niin, että muodostui se kuuluisa Porlammin motti. Varsinainen
tehtävämme oli Saarenpään valtaaminen. Siellä oli 12 000 Venäjän
miestä ja meitä pataljoona, mutta ei sitten isot miehet, ne jotka määräävät, lähettäneetkään meitä surman suuhun. Ylivoima oli liian suuri.
Tykistö jauhoi sitten Saarenpäätä kuukauden päivät, jonka jälkeen se
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oli vasta kypsä ja me miehitimme
sen.»36
Viipurin kaupunki joutui suomalaisten käsiin elokuun lopulla
1941 ja Koiviston satama pari
päivää myöhemmin. Koiviston
saaret voitiin miehittää vasta
marraskuun alussa, kun neuvostojoukot olivat ne tyhjentäneet.37
Viipurin valtaus innosti, ja Viipurin linnan tornissa liehui taas siniristilippu. Hetki oli merkittävä
siirtolaisille, sillä nyt saatiin uskoa
paluuseen luovutetulle kotiseudulle. Kaupungin suunnattoman
kurja kunto venäläisten jäljiltä ja Korpraali Viljo Vyyryläinen.
keskikaupungin hävitettyjen rakennusten rauniot vähän varjosti- Private First Class Viljo Vyyryläinen.
vat tätä tärkeää hetkeä.38 Viipurilaiset yritykset ilmoittivat avaavansa liikkeensä Viipurissa niin pian
kuin mahdollista, ja valtauspäivästä tuli kansallinen juhlapäivä. Nyt oli
saatu lupaus paluusta Karjalaan – luvattuun maahan. Karjalan Liitto oli
kuukautta aiemmin tehnyt kyselyn, joka koski karjalaisten paluuhalukkuutta entiselle kotiseudulleen. Vain 5–8 prosenttia ei halunnut palata
takaisin, työväestön vastaukset olivat välttelevämpiä kuin muiden.39
Vuoden 1941 loppuun mennessä suomalaisjoukot olivat saavuttaneet vakiintuneet rajalinjat. Poventsa oli vallattu itsenäisyyspäivänä, ja
samana päivänä oli Iso-Britannia julistanut sodan Suomelle. Tämä ei
kuitenkaan johtanut mihinkään sotatoimiin. Matkustajalaiva Josif Stalin oli evakuoimassa Hangon sotilaita, mutta ajoi miinaan Tallinnan
edustalla ja jäi hylyksi. Vahingoista huolimatta venäläissotilaiden kuljettaminen pois Hangosta onnistui kohtuullisen hyvin ja noin 23 000
sotilaan joukko siirrettiin puolustamaan Leningradia. Adolf Hitler otti
joulun alla 1941 Saksan maavoimat henkilökohtaiseen johtoonsa. Valmistauduttiin joulunviettoon ja asemasotavaiheeseen hiukan epävarmoin mielin. Mihin suuntaan sota olisi kääntymässä?40
Isänmaan nimessä ja Suomen puolustusvoimien ylipäällikkönä mar-
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salkka Mannerheim myönsi Vyyryläiselle 2. luokan Vapaudenmitalin
joulukuun viimeisenä päivänä 1941 ja samana päivänä hänet ylennettiin myös korpraaliksi.41

Asemasodassa

Suomen armeija oli vuodenvaihteessa pysähtynyt uusille rajalinjoille.
Alkoi asemasotavaihe, joka ei ollut helppoa vartiopalvelusta, vaan vaati
lisää uhreja. Vihollisen propaganda pyrki radion välityksellä heikentämään kansan puolustustahtoa.42 Kotirintamaa varten harjoitettu propaganda eli tiedotustoiminta toimi päämajajohtoisena. Tiedotuskomppanioissa oli toimittajia reporttereina ja rintamakirjeenvaihtajina, valokuvaajia TK-kuvaajina ja kuvataiteilijoita TK-piirtäjinä. TK-miehistä
suurin osa oli toimittajataustaisia, mutta joukossa oli myös kirjailijoita
kuten esimerkiksi Olavi Paavolainen, puoluevirkailijoita kuten Unto
Varjonen ja tiedemiehiä kuten Martti Haavio sekä lisäksi opettajia ja
muita vähemmän ammattilaisia. Radio Aunuksen ohjelmapäällikkönä
oli legendaarinen Pekka Tiilikainen. TK-miesten tehtävänä oli pitää yllä
joukkojen korkeaa mielialaa. Asemasodan aikana aktivoitiin miehiä
mahdollisuuksien mukaan erilaiseen harrastus- ja kehittämistoimintaan sekä organisoitiin ohjelmallisia viihdytyskiertueita rintamalle.43
Asemasodan aikana Vyyryläinen vietiin tutuille paikoille miehitysjoukkoihin Saarenpäähän ja rakennuskomennuksille Vitikkalan bunkkerialueelle. Puumalan patterin alueelle rakennettiin suojarakenteita,
mutta rakentaminen loppui, kun vihollisen vastaiskut kovenivat.
»Mustista, punareunaisista kauluslaatoistani huolimatta en ollut
aiemmin päässyt kunnolla isoa tykkiä lähellekään. Nyt jouduin kantamaan kranaatteja tulikirnun ruoaksi, mikä oli huomattavasti miellyttävämpää, kuin rytinän kuunteleminen korsussa. Myöhemmin pääsin
tulenjohtoporukkaan tukemaan sivusuuntia. Silloin oli kovaa ilmatoimintaa ja ammuimme maamaaleja ja merellekin, vaikka mitäpä minä
niistä tiesin. Mutta sitten tiesin kyllä, kun vihollinen oli päässyt tunkeutumaan sivuitsemme noin 50 kilometriä ja me olimme yhä Saarenpäässä. Meitä pommitti toisinaan jopa 200 lentokonetta kerrallaan,
rannikko oli vihollisella ja meri huuhtoi toista kylkeämme. Lopulta
kuitenkin Saarenpää luovutettiin ja meidät saatiin sieltä vielä kuljetet-
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tua pois. Virolahdelle, Säkkijärvelle ja Vilaniemeen kävi edelleen matkamme.»44
Stalingradin taistelun päättyminen tammikuussa 1943 Saksan kirvelevään tappioon vei monilta uskon Saksan voittoon. Syksyllä 1943 syntyi Suomessa rauhanoppositio, joka vaati hallitusta irrottautumaan sodasta. Rauhanoppositio tarkasteli tilannetta mahdollisen Saksan häviön valossa.45 Elokuussa 1943 Suomen poliittinen johto (presidentti
Ryti, pääministeri Linkomies, ulkoministeri Ramsay, puolustusministeri Walden sekä ylipäällikkö Mannerheim) kokoontui Myllykoskella.
Belgian lähettilään, ruhtinas de Croyn välityksellä poliittinen johto
esitti edelleen Neuvostoliiton lähetystöneuvos Semjonoville suullisesti,
että Suomi olisi valmis keskustelemaan rajatarkistuksista Kannaksella
erilliseen rauhaan pääsemiseksi. Suomenlahden ulkosaarista luovuttaisiin Suursaarta lukuun ottamatta. Kompensaatioksi haluttiin alueita
Itä-Karjalasta sen sopimuksen mukaisesti, jonka O. V. Kuusinen oli
tehnyt Neuvostoliiton kanssa. Muuten oltiin valmiit säilyttämään Tarton rajat. Viestiä ei haluttu jättää kirjallisesti peläten, että tieto vuotaisi
saksalaisille. Viestin saatuaan Semjonov ilmoitti parin päivän päästä,
että asia ei antanut aihetta jatkotoimenpiteisiin. Yhteydet Yhdysvaltojen tuen saamiseksi eivät myöskään johtaneet tuloksiin. Naantalin
kylpylässä lepäilevä J. K. Paasikivi piti yhteyksiä presidenttiin ja oli
henkisesti valmistautunut matkustamaan rauhan asiassa vielä Moskovaan.46

Teikarsaaren sankari

Jatkosota oli edennyt vaiheittain vuoden 1941 hyökkäysvaiheesta asemasotaan vuosina 1942–1944. Ratkaisutaistelut käytiin kesällä 1944.
Neuvostoliitto aloitti Karjalan kannakselta valtavan voimaiskun, jolla
suomalaiset ajettiin vetäytymään parissa viikossa Viipurin taakse.47
Pullinniemen ja Viipurinlahden Vilaniemen välillä on kolme saarta,
Tuppura, Teikari ja Melansaari, jotka näyttävät kartalla kuin askeleilta,
jotka on tarkoitettu hyökkäävälle viholliselle etenemistä varten. Saaria
oli strategisesti niin tärkeä puolustaa heinäkuun alussa 1944, että niitä
yritettiin pitää hallussa viimeiseen asti. Viipurinlahden puolustukseen
perustettiin Rannikkotykistörykmentti 22, joka alistettiin Itä-Suomen
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Haavoittuneita kuljetetaan Teikarsaaren taistelusta 1.7.1944. Kuva: Puolustusvoimat.
Wounded being moved to the rear during the battle of Teikarsaari on 1st July
1944. Photo: Finnish Defense Forces.

Rannikkoprikaatin komentajalle.48 Osa hihatunnusten mukaan nimensä saaneesta Keltaisesta Rykmentistä (RTR 2) liitettiin RTR 22:een. Pääosasta muodostettiin Rannikkorykmentti 2 (RR 2). Viljo Vyyryläinen
oli kuulunut Keltaiseen Rykmenttiin, jossa hänet nyt konekivääriryhmän johtajana määrättiin puolustamaan hänelle niin tuttua Teikarsaarta.49 Käytyään tarkastamassa puolustusvalmisteluja Merivoimien komentaja, kenraaliluutnantti Väinö Valve lähetti käskyn, joka edellytti,
että Teikari ja Melansaari oli pidettävä ja tarvittaessa otettava vastahyökkäyksellä takaisin. Rykmentin taisteluvalmiutta heikensi monien
miesten puutteellinen kokemus raskaan torjuntakaluston käytöstä.
Joukossa oli toisilleen vieraita miehiä eikä päällystö tuntenut alaisiaan.
Joukko-osastohenkeä ei ollut vielä syntynyt.50 Heinäkuun alussa vihollinen oli vallannut Teikarista yli puolet. Saaressa olleet 350 suomalaista
oli painettu saaren pohjoisosaan. Vilaniemestä kuljetettiin veneillä täydennyksenä 56 miestä, heidän joukossaan korpraali Vyyryläinen.
»Saatiin jo lähdössä sellainen pöllytys, että huh! Taisi olla venäläinen
laivasto tai Tuppuran linnake, joka esti meidän pääsyn avoimiin moottoriveneisiin. Uuden yrityksen aikana myöhemmin räjähtivät kranaatit
jopa vain parin metrin päässä. Me kastuimme niiden loiskeessa, mutta
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kun eivät muuttaneet sihtiä, pääsimme lähtemään välistä. Teikarsaaresta saivat veneet paluukuormaan haavoittuneita ja meidän ensimmäinen tehtävämme oli hautaaminen. Vieraita miehiä ne olivat, omat oli
vielä tässä vaiheessa saatu talteen.»51
Kolmen päivän päästä alkoi Teikarin toinen taistelu. Vihollisen tulivalmistelussa saareen ammuttiin 1 000 kranaattia ja ilmavoimat suorittivat 500 taistelulentoa. Neuvostojoukot hyökkäsivät teikarilaisia vastaan kahdessa aallossa. Ensimmäisessä oli 20 ja toisessa 25 alusta. Saaren puolustajat väistyivät ensin pohjoiskärkeen ja järjestivät joukot vastahyökkäykseen. Kun joukkueenjohtajia ei enää ollut, korpraali Vyyryläinen ryhtyi johtamaan rintamanosallaan vastahyökkäystä.52 Kolmannen komppanian johtajat, luutnantit Pettersson ja Lindroos haavoittuivat yhtaikaa ja tällöin kunnostautui korpraali Vyyryläinen, joka otti
johtoonsa molemmat joukkueet.53
Konekivääriryhmän johtaja Vyyryläinen oli joukkueenjohtajan
kanssa lahden pohjukassa, kun he havaitsivat, että venäläiset juoksivat
heidän ohitseen saaren sisäosiin. He eivät pystyneet kaksin estämään
hyökkääjiä. Taistelun tuoksinassa Vyyryläinen huomasi, että venäläinen
sotilas tähtäsi häntä aseellaan kolmen metrin päästä suoraan päähän.
Vyyryläinen oli nopeampi ja osui ennen. Lukuisia samantapaisia tilanteita tuli kuin ketjuna. Tämä Puumalan patterin lääkintämies oli halunnut vapaaehtoisesti päästä etulinjaan taistelijaksi. Koti oli lahden
vastarannalla Johanneksen Vaahtolassa. Karjalan poika oli kunnostautunut monissa Kannaksen viivytystaisteluissa. Komppanianpäällikkönsä arvion mukaan hän oli luontainen taistelija, joka oli nopeaälyinen,
erittäin hyväkuntoinen, rohkea ja ovela soturi.54 Eräs komppanianpäällikkö antoi harvinaisen tunnustuksen: Tuon miehen otan seuraavalla
kerralla joukkueen johtajaksi.55
»Lähellä joku omista haavoittuneista huusi niin pahasti, että päätin
hakea pois. Makasi mahallaan ja auttoi jonkin verran, kun selässäni
häntä kuljetin pois. Ohitettiin verinen vihollinen, joka oli kaatunut
aseensa päälle. Mutta ei ollutkaan kuollut se kaatunut. Selässäni ollut
kaveri huusi, että ’se ampuu, varo’ ja minä varoin. Käännyin vähän ja
ukkomauserilla yletyin miestä otsaan ennen kuin hän sai oman aseensa
laukaistua.»56
Aivan loppuvaiheessa taistelivat ansiokkaasti Merisotakoulun aliupseerioppilaat. Kapteeni Fridell otti johdon käsiinsä, ja avustajineen hän
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sai pakokauhun taltutetuksi ja
miehet pysymään rintamassa.
Lopputaisteluissa kunnostautui
korpraali Vyyryläinen.57

Mannerheim-ristin ritari

Viimeisten taistelujen jälkeen, arvionsa mukaan viimeisenä, Vyyryläinen ui pelastuakseen Teikarsaarelta Melansaareen, kartan
mukaan mitattuna noin puolen
kilometrin matkan. Hän ui vaatteet päällä ja ase vyöllä ja riisui
vain saappaat rannalle. Vyyryläinen oli luodeista haavoittunut lievästi päähän ja käteen. Vihollisten
ampuessa hän pelastui kuin ihmeen kaupalla fyysisesti rankasta
rasituksesta.58
Heinäkuun lopulla 1944 VyyViljo Vyyryläisen nimittämiskirja
ryläinen ylennettiin alikersantiksi
Mannerheim-ristin ritariksi.
ja hän sai ansioistaan VapaudenThe letter of appointment that
mitali 1:n. Merivoimien komenmade Viljo Vyyryläinen Knight of
the Mannerheim Cross.
tajan Väinö Valveen ja Rannikkotykistörykmentti 22:n komentajan everstiluutnantti Reposen esityksestä puolustusvoimain ylipäällikkö nimitti Viljo Vyyryläisen Vapaudenristin 2. luokan Mannerheimristin ritariksi joulukuussa 1944.
»Korpraali Vyyryläinen otti osaa Inon–Koivistonsaarten–Teikarin
taisteluihin. Teikarsaaren toisen taistelun alkuvaiheessa 4.7.1944 otti
korpraali Vyyryläinen kahden joukkueenjohtajan haavoituttua omaaloitteisesti johtoonsa molemmat joukkueet ryhtyen heti suorittamaan
vastaiskua innostaen väsyneitä miehiä omalla esimerkillään. Tällä toiminnallaan hän erinomaisen tehokkaasti myötävaikutti vihollisen
työntämiseen mereen ja lopulliseen tuhoamiseen. Teikarin taistelujen
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loppuvaiheessa, jolloin vihollinen uudella maihinnousulla oli tuonut
saareen ylivoimaisen määrän tuoreita joukkoja, järjesti korpraali Vyyryläinen saaren pohjoiskärjen puolustuksen kunnes upseereita ehti paikalle. Tämän jälkeen hän järjesti erittäin neuvokkaasti haavoittuneiden
poiskuljetuksen mitä vaikeimmissa olosuhteissa. Vetäytymiskäskyn
saavuttua korpraali Vyyryläinen poistui viimeisenä saarelta. Taistelujen
aikana korpraali Vyyryläinen mm. valtasi henkilökohtaisesti neljä vihollisen konekivääriä.»59
Vyyryläisen taistelukuvaukset kertovat nopeaälyisestä, herkästi reagoivasta ja pelkäämättömästä sotilaasta, mutta toisaalta kavereistaan
huolehtivasta vastuuta ottavasta miehestä. Huomio kiinnittyy myös
muutamiin tilanteisiin, joissa hän päästi vetäytymisvaiheessa joitakin
venäläisiä vankeja menemään omiensa puolelle, kun sillä ei sodan kannalta ollut enää merkitystä.60 Vyyryläinen kotiutettiin marraskuun
puolivälissä 1944 Tammisaareen, ja Piikkiön piirin nimismiehelle hän
ilmoittautui marraskuun lopussa.61
Sota oli Viljo Vyyryläiselle käännekohta, jossa nuoren miehen hurjapäisyys kanavoitui mahdollisuuksiksi parempaan elämään. Sota antoi
nuorukaiselle sysäyksen yhteiskunnalliseen nousuun, jossa ei kysytty
oppiarvoja eikä poliittisella taustalla ollut sellaista merkitystä kuin rauhan aikana. Kovia paikkoja tuli eteen paljon ja niissä onnistumista ja
arvostusta. Sodassa se palkittiin mitalein ja kunniakirjoin, poikkeuksellisen korkein tavallisen miehistön edustajalle annetuin arvonimin. Ympäröivän yhteisön arvostus oli varmasti kuitenkin tärkeintä. Mutta onnea tarvittiin, että säilyi hengissä. Moni kaatui viereltä, mutta pelätä ei
saanut. Piti olla nopeampi ja osua ensin. Isättömän punaorvon itsetunto kasvoi ja hänestä kehittyi suoraselkäinen isänmaan mies, jonka särmät alkoivat hioutua.

Vyyryläinen Varsinais-Suomessa

Sodan jälkeen Viljo Vyyryläinen asettui Karjalan siirtolaisena ensin
Turkuun ja myöhemmin Kaarinaan, jossa piti sopeutua uusiin oloihin.
Jälleenrakennustyötä riitti turkulaisilla työmailla, joissa Vyyryläinen
toimi muurarina. Talonrakennuskohteissa työmiesten välillä käytiin aika-ajoin tiukkoja poliittisia väittelyjä ja fyysinen uhkailukin oli todelli-
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suutta. Ammattiyhdistysmiehen roolissaan Vyyryläinen taisteli kommunisteja vastaan ja tuli erotetuksi joulukuussa 1960 Turun Muurarien
liitosta. Hän siirtyi pian SAJ:n Yleis- ja erikoisalojen liittoon, jonka perustamista tämä asevelisosialisti oli ollut valmistelemassa. Tummanpunaisen ja vaaleanpunaisen ammattiyhdistysliikkeen valtataistelu jatkui.
Vyyryläinen oli vuonna 1954 valittu Kaarinan kunnanvaltuustoon,
jossa hän toimi valtuuston varapuheenjohtajana ja sosiaalilautakunnan
puheenjohtajana lähes kaksikymmentä vuotta. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus oli Vyyryläiselle tärkeää. Luottamustehtävät lisääntyivät yhteiskuntaelämän eri aloilla ja hänellä oli yhteyksiä myös valtakunnan
vaikuttajiin. Aseveliyhteyksien avulla hän tunsi korkeissakin asemissa
olevia ihmisiä, ja karjalainen avoimuus helpotti uusien henkilösuhteiden luomista. Ihmisenä hän oli keskusteluun altis. Voimakkaana persoonana Vyyryläisellä oli »kanttia» antautua vaikeisiinkin tilanteisiin,
kun hän oli tehnyt periaatteet itselleen selviksi. Arkipäivän rooleissa
Vyyryläisestä hioutuikin neuvottelutaitoinen ja merkittävä keskitason
vaikuttaja, joka löysi paikkansa ja asemansa Kaarinassa ja Turun seudulla. Sairaudet heikensivät hänen kuntoaan ja hän kuoli 24.7.1976
monien asevelimiesten tavoin jo 59-vuotiaana. Viljo Vyyryläinen haudattiin sotilaallisin juhlamenoin, ja muistopuheen piti kenraali Adolf
Ehrnrooth.
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Viljo Vyyryläinen – Red Orphan Who
Became Knight of the Mannerheim Cross
Viljo Vyyryläinen was born in Johannes, which is now in Soviet Karelia,
during World War I in the tumultuous year of 1917. When Viljo was
one year of age, his father died so Viljo became a Red orphan, which
meant that he had to fight for any standing in the society. He completed the six-year elementary school; then, under the tutelage of his elder
brother, he learned the stonemason’s skills he had inherited from his father. The young Viljo was quite a hothead. He was of small stature,
keen on sports, and often had difficulty in exercising restraint in the
frequent fights he got himself engaged in. Therefore, it was not surprising that he emerged as the leader of the gang of youngsters in his
neighborhood. The young man soon went to stevedore ships in Uuras
Harbor, Karelia’s gateway to the seas, and became immersed in politics.
The call-up board in Viipuri assigned Viljo to military service with
the 2nd Coastal Artillery Regiment. He entered service with the Basic
Military Training Battery in November 1938. He was initially trained as
a dockhand, to subsequently specialize as a deck hand. Viljo’s conscript
service continued uninterrupted into the Winter War, which broke out
on 30th November 1939 with the Russian forces’ crossing of the Finnish
border. The young deck hand of twenty-two was first posted to the Viipuri Front. The Finns succeeded in checking the Russian advance in late
December 1939. The Winter War had served to unite the Finnish people,
which helped heal the wounds inflicted by the Civil War of 1918.
The collapse of the Finnish front in early February was followed by
the signing of an interim peace treaty on 13th March 1940. The situation
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remaining far from stable, it was not until mid-July that Viljo was discharged from service in Tammisaari, but his home was now behind the
new border. He hang his hat in Turku, where the war-hardened young
man had to adopt to the local way of living. Since the town had sustained considerable damage during Russian bombing raids and needed
extensive rebuilding, skilled stonemasons were in high demand there.
In mid-June 1941, Finland commenced what was called refresher
training but was in fact mobilization. As a result, 630,000 men and
women entered the ranks of the Defense Forces. Viljo reported in the
1st Coastal Brigade in Helsinki. Despite his wish to be sent to fight near
his former home in the Karelian Isthmus he was posted, in mid-July, to
the Hanko Front where he and his fellow soldiers had to undergo all
the rigors of coastal warfare. In late August, Viljo was transferred to the
8th Coastal Brigade in Viipuri to participate in fighting in the Gulf of
Viipuri and then later on Koivisto Island.
The Finns’ advance in 1941 was followed by a period of trench warfare in 1942−1944. As a member of the occupying force, Viljo went to
Saarenpää and other old familiar places; then he was posted to build
bunkers and other constructions in Vitikkala and subsequently Puumala, but construction works were suspended as the enemy’s counter
attacks gradually intensified. Now, finally, Viljo became a member of a
gun crew, carrying shells to be launched in fiery blasts on the enemy,
whose overwhelming gunfire and aerial bombardment eventually dislodged the Finns from Saarenpää and forced them to withdraw in the
direction of Virolahti, Säkkijärvi, and the Vilaniemi headland.
The decisive battles of the Continuation War were fought in the
summer of 1944. Three islands, Tuppura, Teikari, and Melansaari in the
Gulf of Viipuri between Pullinniemi and the Vilaniemi headlands, occupied such a strategic position that an order was issued to hold them
to the last man. Viljo fought with distinction, especially on Teikari,
where he was the leader of a machine-gun crew. Accompanied by his
platoon leader, Viljo found himself at the head of a small inlet when
they observed Russians running past towards the interior of the island,
but numbering only two, they were unable to bring the attackers to a
halt. In the heat of the fight, Private First Class Vyyryläinen realized
that a Russian trooper was aiming at his head from a distance of no
more than three meters; but Viljo was faster, fired first, and brought his
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opponent down. Similar incidents followed in quick succession. Viljo’s
company commander said that Viljo was a natural born fighter, quickwitted, extremely fit, courageous, and a cunning soldier. Eventually the
battle of Teikari showed signs of subsiding. Viljo said that he might
have been the last man to escape by swimming across to Melansaari,
wearing full clothing and carrying his gun in his belt, having only jettisoned his boots on the shoreline. This he did under enemy fire under
appalling conditions – even though he was slightly wounded in the
process. Viljo was promoted corporal and awarded with a Medal of
Freedom 2nd Class. In December 1944, Viljo Vyyryläinen was presented
with a Medal of Freedom 1st Class, and thus he became a Knight of the
Mannerheim Cross. His promotion was a result of a proposal submitted by the Commander of the Navy Väinö Valve and commander of the
22nd Coastal Artillery Regiment Lieutenant-Colonel Reponen. It
turned out that a fatherless Red orphan who had volunteered to fight
in the front line had grown to be a patriot who defended Finland to the
last in successive delay actions on the Karelian Isthmus.
After the war, Viljo settled down to live in southwestern Finland and
became an important contributor to the post-war rebuilding of the nation, although he was repeatedly threatened while working as a stonemason in construction yards in Turku. He assumed the political stance
of a social democrat and brother-in-arms socialist and supported the
ideas of Väinö Tanner, and therefore sided with the Finnish Trade
Union Federation during the time of the great rift of the Finnish trade
union movement. Viljo carried on his relentless fight against communists, both on construction sites and in the trade union organization.
The fact that he was born in the ceded Karelia had an influence on many
choices he made, and being a former soldier helped Viljo to ascend in
civilian life. As a long-time municipal councilor in Kaarina, he was an
adamant advocate of social justice. The many positions of trust he was
awarded boosted his esteem within the society. He had held some unyielding opinions in his former years, but gradually he transformed into a conciliator with a cooperative disposition who found his position at
the regional level in Kaarina and in the surroundings of Turku. Following deteriorating health over several years, Viljo Vyyryläinen succumbed in August 1976. He was fifty-nine. He was buried with military
honors in a ceremony where General Adolf Ehrnrooth gave a eulogy.
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ANTERO UITTO
(s. 1944), insinööri, bibliofiili, tietokirjailija. Toimittanut ja kirjoittanut useita
Suomen sotahistoriaan liittyviä teoksia, joista kaksi ensimmäistä salanimellä
Antero Kautto: Stalinin istunnot (1982) ja Puna-armeijan marssiopas Suomeen
1939 (1989). Tuoreimmat julkaisut Suomea rajan takana 1918–1944 (2008)
(Pauli Kruhsen kanssa), Puna-armeijan marssiopas Suomeen 1939 (laajennettu
laitos 2011) sekä Hanko toisessa maailmansodassa (MPKK:n Sotahistorian laitos
2011, päätoimittajana C.-F. Geustin kanssa).

Suomi, Karjala ja Viro stalinismin kourissa
1937–1941
Suomen sisällissodan aikana Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta
ja Suomen Sosialistinen Työväentasavalta tekivät Pietarissa 1.3.1918 sopimuksen »näiden vapaiden tasavaltain ystävyyden ja veljeyden lujittamiseksi». Sen allekirjoittivat Vladimir Lenin, Lev Trotski ja Josif Stalin
sekä Suomen kansanvaltuuskunnan valtuuttamina Edvard Gylling ja
Oskari Tokoi. Sopimuksen 15. pykälän mukaan Suomi sai Petsamon ja
yhteyden Jäämerelle. Laadintavaiheessa keskusteltiin myös Suomen liittymisestä sosialistiseen federaatioon ja samalla Venäjän ja Suomen rajan määräämisestä niin, että »Itä-Karjalan ja Suomen välinen raja määriteltäisiin myöhemmin kielellisiä ja kansallisia näkökohtia silmälläpitäen».1 Tällainen punainen Suomi eli Gyllingin mielessä myöhemmin
useiden vuosien ajan.
Sisällissota päättyi valkoisten voittoon, jolloin sopimus raukesi luonnollisesti ennen sen ratifioimista. Tuhansia suomalaisia punakaartilaisia ja heitä tukeneita henkilöitä pakeni Neuvosto-Venäjälle. Pietarissa
alettiin julkaista suomenkielisiä lehtiä ja pienpainatteita jo kesällä 1918.
Syyskuun alussa siellä perustettiin Suomen Kommunistinen Puolue
(SKP). Päämääränä oli uuden kumouksen järjestäminen Suomessa puna-armeijan tuella ja yhteiskuntajärjestelmän muuttaminen neuvostojärjestelmän kaltaiseksi.
SKP:n sotilasjärjestön Punasotilas-lehdessä, jonka päätoimittaja oli
Jukka Rahja, julkaistiin 31.8.1919 nimimerkki »Toverin» artikkeli otsikolla »Kommunistinen Suur-Suomi». Artikkelin alussa viitattiin suomalaisten heimosoturien pyrkimyksiin ase kourassa vapauttaa Aunus,
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Inkeri ja Vienan-Karjala bolševikkien ikeestä »kuten he muka tekivät
Viron rosvoretkillään». Artikkelin jatko osoitti tavan, jolla kommunistinen »Suur-Suomi» syntyy:
»Me sanomme, että suomalaisten heimojen ’vapautuminen’ kansallisissa merkeissä tapahtuu vain työtätekevien luokkien kautta, ja että siten muodostuu ’Suur-Suomi’ kommunistisessa merkityksessä. Jos tahdotaan ’Suur-Suomea’ luoda, niin tulee sen tapahtua rauhan merkeissä,
työtätekevien neuvostovallan piirteissä, vallankumouksellisten toimenpiteiden muodossa lahtariston tuhoamiseksi. Jos mielitään puhuakaan
’Suur-Suomesta’, niin on Suomesta tehtävä aseellisen kumouksen kautta Neuvosto-Suomi, jonka ei tarvitse pelätä hyökkäyksiä idästä, suuren
ja jalomielisen työtätekeväin Venäjän taholta. Sen takia siis aseet, jotka
on tähdätty Neuvosto-Venäjää vastaan, on käännettävä Suomen maan
omaa porvaristoa vastaan – silloin pannaan alku ’Suur-Suomen’ luomiselle.»
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin 1939 tämä toimintatapa sisältyi rajantakaisen SKP:n vetoomukseen, O. V. Kuusisen johtaman Terijoen hallituksen julistukseen sekä sopimukseen keskinäisestä avunannosta ja ystävyydestä. Tavoite oli elänyt koko 1920- ja 1930-luvun ajan
Kuusisen ja SKP:n ohjelmassa.
Kommunistisen internationaalin ja samalla SKP:n pyrkimyksenä oli
luoda »imperialististen maiden» sotien seurauksena vallankumoukset
Euroopassa ja koko maailmassa. Kominternin johtaja Georgi Dimitrov
piti tästä laajan puheen elokuussa 1935 Moskovassa VII maailmankongressissa.2 Paikalla oli edustajia yli 50 maan kommunistipuolueesta.
SKP:n delegaatioon kuuluivat O. V. Kuusinen, Arvo Tuominen, Hannes
Mäkinen ja Jukka Lehtosaari. Kuusinen oli yksi tärkeimmistä kongressin puheenjohtajista. Hän oli johtanut puhetta Kominternin täysistunnossa jo vuonna 1927, jolloin Trotski syrjäytettiin ja Stalin nousi lopullisesti valtaan. Samalla hän oli lujittanut omaa asemaansa ja hankkiutunut Stalinin luottomieheksi.
Kuusisen avuina olivat kommunismin teorian hallinta, aatteellinen
herkkävainuisuus, uskollisuus ja varovaisuus. Näiden ominaisuuksien
arvo kasvoi Stalinin vallan vahvistuessa ja politiikan muuttuessa julkisesta väittelystä kulissien takaiseksi toiminnaksi. Neuvostoliiton sisäpolitiikassa oli jo tapahtunut dramaattisia käänteitä, mikä vaikutti etenkin
valtakunnan vähemmistökansallisuuksien tulevaisuuteen. NKP(b):n
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keskuskomitea päätti suorittaa puoluejäsenten puhdistuksen, koska
jäsenmäärän kasvun myötä »tunkeutui puolueen riveihin vieraita aineksia, jotka käyttävät puolueessa oloaan kiipeilyyn ja omien etujensa
tavoitteluun». Puhdistuskomitea päätti järjestää puhdistamisen tavalla,
jolla »taattaisiin rautainen proletaarinen kuri puolueessa ja puolueen
rivien puhdistuminen kaikista epäluotettavista, horjuvista ja puolueelle
vieraista aineksista».

Stalinin puhdistukset

Leningradin suosittu puoluejohtaja Sergei Kirov murhattiin joulukuussa 1934. Stalinin osuus murhaan jäi selvittämättä, mutta hänen oletetaan olleen sen takana. Tapahtuma aiheutti rajun terrorikampanjan kuviteltuja puolueen vihollisia vastaan, ja suuret puhdistukset alkoivat.
Stalin järjesti kuuluisat näytösoikeudenkäynnit Moskovassa vuosina
1936–1938, jolloin hän tuhosi kilpailijansa, lähes kaikki merkittävimmät bolševikit Zinovjevista Buhariniin.
Vuonna 1934 määriteltiin päävaaraksi »paikallinen nationalismi».
Pari vuotta myöhemmin kansallisissa tasavalloissa väitettiin olevan
»porvarillista nationalismia», joka oli ulkomailta ohjattua. Vähemmistökansallisuuksia vainottiin sisäasiain kansankomissariaatin NKVD:n
»kansallisissa operaatioissa» kautta koko Neuvostoliiton. Suomalaisia
oli syytetty paikallisesta nationalismista jo vuonna 1934. Merkittävimmistä suomalaisista vangittiin SKP:n pitkäaikainen puheenjohtaja Kullervo Manner avustajineen heinäkuussa 1935. Karjalan puoluejohtajat
Kustaa Rovio ja Edvard Gylling syrjäytettiin saman vuoden syksyllä ja
heidät vangittiin ja teloitettiin kolme vuotta myöhemmin. Myös Hannes Mäkinen ja Jukka Lehtosaari vangittiin. Mäkinen teloitettiin vuonna 1938, Manner ja Lehtosaari tapasivat kohtalonsa seuraavana vuonna.
SKP:n johtohenkilöt O. V. Kuusinen ja Arvo Tuominen saivat
NKVD:n määräyksestä tehtäväkseen »stalinisoida» SKP lopullisesti
vuonna 1937. Se merkitsi käytännössä itsenäisen puoluetoiminnan lakkauttamista. Näin he joutuivat toteuttamaan Stalinin päämäärää eli
suomalaisen nationalismin kitkemistä Neuvostoliiton maaperältä. Tuominen ei osallistunut tähän työhön enää syksyllä 1937, sillä hän siirtyi
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Tukholmaan, joka oli tärkeä SKP:n ulkomaanbyroon toimintakenttä.
Suomenkielisen kustantamon Kirjan ilmoitettiin julkaisseen vastavallankumouksellisia teoksia syksyllä 1937. Siellä oli vuosikausia työskennellyt »spioneja ja varkaita, jotka kävelivät nationalistisessa talutusnuorassa». Suomen kielellä kirjoittaneet kirjailijat vangittiin ja heidän
teoksensa julistettiin kielletyiksi. Lähes kaikki vangituista teloitettiin eikä heidän nimiään saanut edes mainita julkisuudessa.
Karjalan puoluesihteeri Nikolai Ivanov lähetti vielä vuonna 1938
Stalinille kirjeen, jonka mukaan Karjalassa oli tuomittu siihen mennessä noin 7 000 suomalaista. Kirjeessä todettiin jäljellä olevan enää noin
4 000 henkeä, jotka koostuivat pääosin emigranteista ja loikkareista.
Syksyllä 1938 seurasi vielä iso joukkoteloituksen aalto. Silloin perustettiin ns. erikoiskolmikoita, troikkia, jotka ammuttivat ihmisiä ilman todellisia syytteitä. Yksi Petroskoin troikkaan kuulunut oli Leningradista
lähetetty aluekomitean uusi sihteeri Gennadi Kuprijanov. Parin seuraavan kuukauden aikana tuomittiin useita satoja suomalaisia teloitettaviksi. NKVD ryhtyi loppuvuodesta 1938 karkottamaan myös tuomittujen suomalaisten perheenjäseniä. Kuprijanovin mukaan suomalaisten
määrä Karjalan väestöstä putosi vuodesta 1934 vuoden 1939 elokuuhun noin 20 000 hengestä noin 4 700:aan, joista aikuisia oli noin 3 000.3

Suomen kielen hävittäminen ja uusi ilmestyminen

Vuonna 1922 Neuvosto-Karjalan toiseksi viralliseksi kieleksi otettu
suomi julistettiin vuoden 1937 lopusta lähtien »vastavallankumoukselliseksi porvarillisten nationalistien kieleksi», jonka käyttö kiellettiin kokonaan. Kaikki suomenkielisen kirjallisuuden varastot, yli puolitoista
miljoonaa nidettä tuhottiin. Samoin tuhottiin lähes kaikki kirjapainon
suomalaiset kirjasimet. Kirjastoille, julkisille laitoksille ja myös yksityisille annettiin määräys suomenkielisen kirjallisuuden hävittämisestä.4
Suomen kielen tilalle synnytettiin vaikeasti käsitettävä uuskieli, kyrillisin kirjaimin kirjoitettu ns. bubrihinkarjala. Kielen oli kehittänyt
professori D. V. Bubrich. Tämä Karjalan kansan »oma» kieli oli sekoitus
venäjää, karjalan murteita ja suomea. Tekstiä kirjoitettiin kyrillisin kirjaimin ja monesti sanojen taivutus paljasti, että se ei ollutkaan venäjää.
Kieltä kykenivät lukemaan lähinnä vain venäjäntaitoiset ja hekin saat-
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toivat ymmärtää vain osan siitä. Kuitenkin se syrjäytti suomen kielen,
ja vuoden 1938 perustuslaissa siitä tuli toinen virallinen kirjakieli venäjän rinnalle. Käytännössä bubrihinkarjalasta tuli lyhyen kauden kirjakieli, sillä tulevan »imperialistisen» sodan uhka ja sen Neuvostoliitolle
tuoma mahdollisuus laajentua länteen aiheuttivat uusia poliittisia
käänteitä.
Alkukesällä 1939 Petroskoissa ilmestyi vain virkakäyttöön M. Ahvenaisen ja A. Kouhian laatima 175-sivuinen teos Utšebnoje posobije po
izutšeniju finskogo jazyka (Opetuskirja suomen kielen oppimiseen). Sen
kannet ja nimiölehti olivat venäjää, mutta sisältö kuitenkin suomea.
Lyhyen kielioppiosuuden jälkeen se oli lukukirja, jonka harjoitukset
suuntautuivat Suomeen ja sen sotavoimiin. Teos oli selvästi tarkoitettu
sotilaille ja vakoilijoille.
Koska Neuvosto-Karjalassa ei saanut käyttää suomea, kuilu Suomen
ja sen itärajan takana asuvien suomalaisten ja karjalaisten välillä näytti
entistä syvemmältä. Oli kaksi kieltä ja kaksi kansaa, joista toinen oli porvarillinen ja toinen sosialistinen. Tämä päätettiin ratkaista Neuvostoliiton toimesta kätevästi siten, että se luovuttaisi valtiosopimuksella Suomen tulevalle sosialistiselle kansanhallitukselle ne Neuvosto-Karjalan
alueet, joissa karjalainen väestö oli enemmistönä. Ja kaikki tämä tapahtuisi kansojen vuosisataiseen sukulaisuuteen ja unelmaan viitaten.

SKP:n vetoomus ja kansanhallituksen julistus

Maailmanpoliittinen tilanne muuttui yllättävästi 23.8.1939, kun Neuvostoliitto ja Saksa tekivät hyökkäämättömyyssopimuksen, jossa ne samalla takasivat toisilleen etupiirit Euroopassa. Ennen kuin Neuvostoliitto teki tämän sopimuksen, se oli neuvotellut länsivaltojen kanssa yhteistyöstä Saksaa vastaan. Siinä yhteydessä se teki ehdotuksia Suomen
aluevesien käytöstä meritukikohdiksi. Tähän länsimaat eivät suostuneet.
Viimeistään marraskuun alussa 1939 Moskovassa oli alettu koota jäseniä perustettavaan »Suomen demokraattiseen hallitukseen». Pari
vuotta aiemmin Tukholmaan lähetetty Arvo Tuominen kutsuttiin
oman kertomansa mukaan 13.11.1939 päivätyllä kirjeellä Moskovaan,
missä hänelle oli kaavailtu hallituksen pääministerin paikkaa. Hän kiel-
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täytyi kuitenkin matkustamasta vetoamalla lähinnä terveydellisiin syihin. Tuominen kertoi saaneensa uuden tiukkasanaisen kutsun, mutta
hän piti päätöksensä eikä hyväksynyt tehtävää, vaan jätti sen O. V. Kuusisen kannettavaksi.
Suomen kansanhallituksen ja -armeijan muodostamiseksi suomalaisia ja karjalaisia koottiin eri tahoilta, puna-armeijan joukko-osastoista
ja reservistä, karkotuspaikoista ja vankiloista. Joukossa oli myös Kuusisen poika Esa, joka oli vangittu vuonna 1937, mutta uudessa tilanteessa
päästetty pois vankileiriltä.
Neuvostoliitto aloitti 30.11. Suomea vastaan massiivisen sodan.
Hyökkäys legitimoitiin perustamalla Suomen kansanhallitus. O. V.
Kuusinen laati kolme kirjallista dokumenttia, jotka julkaistiin hyökkäyspäivänä ja sitä seuraavina kahtena päivänä. Ensimmäinen näistä oli
SKP:n keskuskomitean – jota ei puhdistusten jälkeen oikeastaan enää
edes ollut – nimissä laadittu kaksipuolinen, A3-kokoinen vetoomus
Suomen työtätekevälle kansalle, talonpojille ja henkisen työn tekijöille.
Se oli ensimmäinen suomen kielen kaksivuotisen pannan jälkeen Neuvostoliitossa painettu suomenkielinen dokumentti. Propagandistinen
vetoomus käytti termejä: »Alas konkurssin tehnyt hallituskopla!», »Alas
kansan pyövelit ja niiden kätyrit!», »Mokoma hallitus on karkoitettava
kansan hartioilta!» Muutamia otteita pitkästä vetoomuksesta:
»Suomen nykyiset vallanpitäjät, kaikille tunnetut Cajanderit, Erkot,
Tannerit ja Mannerheimit ovat syösseet maamme sotaan Neuvostoliittoa vastaan. … Suuri Neuvostoliitto ei aijo vähimmälläkään tavalla rajoittaa Suomen kansan itsemääräämisoikeutta ja suvereniteettia. Tässäkin suhteessa Sosialistisen Neuvostoliiton politiikka kerrassaan eroaa
kaikkien kapitalististen hallitusten politiikasta. Neuvostoliitto ei koskaan eikä missään ryhdy anastussotaan… Punainen Armeija tietää tulevansa Suomeen ei valloittajana, vaan kansamme vapauttajana kapitalististen konnain sorrosta… Nyt on hetki lyönyt nousta kukistamaan
lahtarihallitus! Nyt on edessä kansamme vapautuksen päivät! Eläköön
Suomen työväen, talonpoikain ja työtätekevän sivistyneistön voitto!
Eläköön riippumaton Suomen kansanvaltainen tasavalta!»
Seuraavana päivänä (1.12.) julkaistiin Terijoella Suomen kansanhallituksen nimissä julistus, jota jaettiin Suomeen kaksipuolisena lentolehtisenä. Kotipaikaksi määriteltiin vastikään vallattu »Terijoen kaupunki» Suomessa, ja samalla ilmoitettiin, että Itä-Suomessa oli muo-
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dostettu uusi väliaikainen kansanhallitus, joka kutsui »koko Suomen
kansaa ratkaisevaan taisteluun pyövelien ja sotaprovokaattorien hirmuvallan kukistamiseksi».
»Eri puolilla maata on kansa jo noussut ja julistanut voimaan Kansanvaltaisen Tasavallan. Osa armeijan sotilaita on jo siirtynyt kansan
kannattaman uuden hallituksen puolelle… Suomen kansanjoukot ottavat valtavalla innostuksella vastaan uljaan, voittamattoman Punaisen
Armeijan ja tervehtivät sitä, tietäen, että Punainen Armeija saapuu
Suomeen ei valloittajana, vaan kansamme ystävänä ja vapauttajana…
Suomen Kansanhallitus on jo perustanut ensimmäisen suomalaisen armeijakunnan, jota edessä olevien taistelujen kuluessa tullaan täydentämään siihen vapaaehtoisina liittyvillä vallankumouksellisilla työläisillä
ja talonpojilla ja josta on määrä tulla tulevan Suomen Kansanarmeijan
luja ydinjoukko. Ensimmäinen suomalainen armeijakunta saa kunnian
tuoda pääkaupunkiin Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan lipun ja pystyttää sen presidentin linnan harjalle, työtätekevien riemuksi ja kansan
vihollisen kauhuksi… Suomen Kansanhallitus kääntyy Neuvostoliiton
hallituksen puoleen ehdottaen solmittavaksi keskinäisavun sopimus
Suomen ja Neuvostoliiton välillä ja täytettäväksi Suomen kansan vuosisatainen toive: Karjalan kansan jälleen yhdistäminen Suomen kansan
kanssa, liittäen sen yhtenäiseen ja riippumattomaan Suomen valtioon.»
Allekirjoittajina olivat hallituksen puheenjohtaja ja Suomen ulkoasiainministeri Otto Kuusinen, varapuheenjohtaja ja valtiovarainministeri Mauri Rosenberg, puolustusministeri Aksel Anttila, sisäasiainministeri Tuure Lehén, maanviljelysministeri Armas Äikiä, valistusministeri Inkeri Lehtinen ja karjalanasiain ministeri Paavo Prokkonen.

Sopimus keskinäisestä avusta ja ystävyydestä

Luvattu sopimus keskinäisestä avusta ja ystävyydestä Neuvostoliiton ja
Suomen kansanvaltaisen tasavallan välillä päivättiin 2.12.1939 Moskovassa. Sen allekirjoittivat »neuvottelujen jälkeen» Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissaari V. M. Molotov ja Suomen kansanhallituksen
puheenjohtaja O. V. Kuusinen. Tilaisuudessa olivat lisäksi paikalla Neuvostoliiton korkeimmasta johdosta Stalin, Kliment Vorošilov ja Andrei
Ždanov. Sopimuksessa todettiin muun muassa:
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Kuusinen allekirjoittamassa sopimusta keskinäisestä avusta ja ystävyydestä.
Toimitusta seuraavat tarkasti Molotov, Ždanov, Vorošilov ja Stalin. Kuva:
http://heninen.net/sopimus/1939f_e.htm
Kuusinen shown signing the treaty of mutual aid and friendship under
the watchful eyes of Molotov, Zhdanov, Voroshilov, and Stalin. Photo:
http://heninen.net/sopimus/1939f_e.htm

»Nyt, kun Suomen kansan sankarillisella taistelulla ja Neuvostoliiton
Punaisen Armeijan ponnistuksilla tulee likvidoitua se varsin vaarallinen sodan pesäke, minkä entinen rahavaltainen hallitusvalta Suomessa
oli luonut Neuvostoliiton rajoilla imperialististen valtojen hyväksi ja
kun Suomen kansa on muodostanut oman Kansanvaltaisen Tasavaltansa, joka kokonaan nojaa kansan kannatukseen, on tullut aika saattaa
voimaan lujat ystävyyssuhteet maittemme välillä ja yhteisin voimin turvata valtioittemme turvallisuus ja koskemattomuus katsoen, että on
tullut aika toteuttaa Suomen kansan vuosisataiset toiveet Karjalan kansan jälleenyhdistämisestä sille sukua olevan Suomen kansan kanssa liittäen sen yhtenäiseen Suomen valtioon.»
Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa Neuvostoliitto ilmoitti suostuvansa liittämään Suomen kansanvaltaiseen tasavaltaan ne NeuvostoKarjalan alueet, joissa karjalainen väestö oli enemmistönä, kaikkiaan
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70 000 km². Vastaavasti Suomen kansanvaltainen tasavalta ilmoitti suostuvansa jonkin verran siirtämään rajaa Karjalan kannaksella Leningradista pohjoiseen päin luovuttaen Neuvostoliitolle 3 970 km² suuruisen
alueen, vuokraamaan Neuvostoliitolle Hangon niemimaan ja sitä ympäröivän merialueen 30 vuodeksi sekä myymään Neuvostoliitolle 300 miljoonalla markalla Suursaaren, Seiskarin, Lavansaaren, Tytärsaaret, Koiviston sekä Jäämeren rannikolla Kalastajasaarennon. Sopimuksen ilmoitettiin astuvan heti voimaan, ja se oli ratifioitava ja asiakirjat vaihdettava mahdollisimman pian Suomen pääkaupungissa Helsingissä.
Kansainväliselle yhteisölle neuvostopolitiikan sanojen ja tekojen välinen ristiriita oli niin suuri, että se johti Neuvostoliiton erottamiseen
Kansainliitosta 14. joulukuuta 1939. NKP(b):n puoluelehti Pravda tähdensi 16.12. sopimuksen keskinäisestä avusta ja ystävyydestä järjestäneen kuntoon suhteet Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Lehden mukaan tämä sopimus ei todistanut aggressiosta vaan päinvastoin Neuvostoliiton rauhanomaisesta ja ystävällisestä politiikasta Suomea kohtaan, kun se takasi Suomen itsenäisyyden ja lisäsi Suomen mahtia aluelaajennuksilla.

Terijoen hallituksen toiminta

Terijoen hallituksen päämaja Terijoella oli enimmäkseen tyhjänä ja ministerit oleilivat lähinnä Leningradissa. Posti toi Terijoelle yllättäviä solidaarisuusviestejä esimerkiksi Yhdysvalloista, muun muassa kirjailijoilta Bernard Shaw ja John Steinbeck, Hollywoodin musiikkityöntekijöiltä ja Amerikan tennisliitolta.
Esa Kuusinen toimi käytännössä Terijoen hallituksen sihteerinä kirjoittamalla puhtaaksi ne kolme lyhyttä kokouspöytäkirjaa, jotka hallitus tuotti koko elinaikanaan. Ensimmäinen oli Suomen Kansanhallituksen istunnon Terijoella 1.12. päivätty pöytäkirja Suomen Kansanhallituksen julistuksen vahvistamisesta. Toisessa pöytäkirjassa (21.12.)
asiana oli onnittelusähke toveri Stalinille hänen 60-vuotispäivänsä johdosta ja kolmannessa (22.12.) Suomen kansanarmeijan sotilasvalan sanamuoto. Ennen talvisotaa valmisteltu suunnitelma toimista Suomesta
vallattavilla alueilla otettiin käyttöön Kainuussa ja Suojärvellä talvisodan alkuvaiheessa.
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Puna-armeijan äänenkannattaja Krasnaja Zvezda julkaisi Stalinille
tulleet onnittelusähkeet ja kiitossähkeet onnittelut lähettäneille, joihin
kuuluivat muun muassa Virossa Johan Laidoner ja Karl Selter. Ensimmäiset kiitokset menivät Adolf Hitlerille ja Joachim von Ribbentropille
ja heti kolmantena oli vuorossa Kuusinen. Tässä sähkeessä Stalin toivotti Suomen kansalle ja Suomen Kansanhallitukselle pikaista ja täydellistä
voittoa Suomen kansan sortajista, Mannerheimin–Tannerin koplasta.
Kun puna-armeija helmikuussa 1940 mursi Kannaksella sijainneen
Mannerheim-linjan, Kuusinen lähetti kansanhallituksen puolesta tervehdyksen Punaiselle Armeijalle sen 22. vuosipäivänä. Se osoitettiin
erityisesti marsalkka Kliment Vorošiloville ja julkaistiin Kansan Valta
-lehdessä 23.2. Tämä tervehdys jäi Kuusisen hallituksen viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi. Komsomolskaja Pravda -lehdessä julkaistiin 8.3.
Kuusisen artikkeli »Mannerheimiläisten seikkailu päättymässä tuhoon», mutta siinä yhteydessä Kuusinen ei enää esiintynyt Terijoen
hallituksen pääministerinä.
Suomi pystyi talvisodassa torjumaan Neuvostoliiton hyökkäykset.
Paljon odotettua kovempi vastarinta sai neuvostohallituksen suostumaan rauhaan 12.3.1940, jotta se olisi välttynyt laajemmalta kansainväliseltä konfliktilta. Molotovin 29.3. korkeimmalle neuvostolle kertoman
mukaan Moskovan rauhansopimuksen yhteydessä »Kansanhallitus otti
esille kysymyksen toimintansa lakkauttamisesta, minkä se toteuttikin».5

Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta

Koska sota ja suunnitelmat Suomea vastaan eivät olleet sujuneet kaavailujen mukaan, neuvostohallituksella oli kova tarve selittää ja osoittaa
hyviä periaatteita monia äkkikäänteitä kokeneessa propagandassaan.
Kuusisen »Suur-Suomi» jäi toteutumatta, mutta sen korvikkeeksi perustettiin talvisodan päätyttyä uusi Karjalais-suomalainen sosialistinen
neuvostotasavalta. Tällä haluttiin osoittaa, että sodassa ei suinkaan riistetty Suomelta kansallista aluetta, vaan se liitettiin toiseen »suomalaiseen» tasavaltaan. Valtion kielenäkin oli siis oltava suomi, jota karjalaisetkin ymmärsivät. Se, että alueen kaikki entiset asukkaat olivat siirtyneet sieltä pois, sivuutettiin maininnatta.
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Andrei Ždanov selvitti Neuvostoliiton korkeimman neuvoston VI sessiossa maaliskuun lopussa 1940 Karjalan tasavallan statuksen muutosta:
»Uusien maa-alueiden liittäminen asettaa Karjalalle uusia suuria
tehtäviä sen kansantalouden ja kulttuurin kehityksessä… Nämä uudet
tehtävät tulevat menestyksellä ratkaistuiksi Karjalan kansallisen ja valtiollisen olemassaolon uusissa muodoissa; Karjalais-Suomalaisessa Liittotasavallassa Karjalalle siirtyneet alueet eivät ole ainoastaan karjalaisia,
vaan osaksi myös puhtaasti suomalaisia alueita. Suomen ja Karjalan
kansat ovat sidotut toisiinsa rodun ja kansallisuuden sukulaissitein…
Edellä esitetyn perusteella on Kansankomissaarien Neuvosto antanut
minun tehtäväkseni esittää Korkeimman Neuvoston käsiteltäväksi seuraavan lakiehdotuksen Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan muuttamisesta Karjalais-Suomalaiseksi Sosialistiseksi Neuvosto-Liittotasavallaksi.»
Maaliskuun lopussa Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistö allekirjoitti lain Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan (KASNT) muuttamisesta Karjalais-Suomalaiseksi Sosialistiseksi Neuvostotasavallaksi (KSSNT).6
»Ottaen huomioon Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan työtätekevien toivomukset ja pitäen johtonaan kansallisuuksien vapaan kehityksen periaatetta, Sosialististen Neuvostotasavaltain
Liiton Korkein Neuvosto päättää: 1. Liittää Neuvostoliiton ja Suomen
välillä maaliskuun 12 pnä 1940 solmitun Rauhansopimuksen mukaisesti Suomelta Neuvostoliitolle siirtyneen maa-alueen, lukuun ottamatta pientä, välittömästi Leningradiin liittyvää maakaistaletta, Karjalan
Autonomiseen Sosialistiseen Neuvostotasavaltaan, liittäen siihen samalla Viipurin, Antrean, Käkisalmen, Sortavalan, Suojärven ja Kuolajärven kaupungit.»
Tämän uuden neuvostotasavallan perustaminen oli kuitenkin vuonna 1936 vahvistetun Neuvostoliiton perustuslain tulkinnan vastainen,
sillä ennen sen vahvistamista Stalin oli selittänyt olevan »välttämätöntä, että kansallisuus, joka on neuvostotasavallalle antanut nimensä,
muodostaisi tasavallassa enemmän tai vähemmän kompaktin enemmistön». Edelleen oli »välttämätöntä, että tasavalta ei olisi kovin pieni
väestön lukumäärään nähden, että sillä olisi väestöä, sanokaamme ei
alle vaan ainakin yli miljoonan». Karjalais-Suomalainen Sosialistinen
Neuvostotasavalta ei täyttänyt kumpaakaan näistä edellytyksistä.7 Itse
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perustuslakiin näitä periaatteita ei kirjattu lakipykälinä.
Tasavallan uusi perustuslaki vahvistettiin heinäkuussa 1940. Suomesta tuli jälleen virallinen kieli venäjän rinnalle, ja bubrihinkarjala
lakkautettiin. Suomen kieli ei kuitenkaan tullut viralliseksi suomalaisten asuttamassa Inkerissä, koska se ei kuulunut Karjalais-suomalaiseen
sosialistiseen neuvostotasavaltaan.

Suomen kielen ja heimojen uusi »perspektiivi»

Neuvostoliiton korkeimman neuvoston VI session jälkeen pidetyssä
NKP(b):n Karjalan keskuskomitean kokouksessa käsiteltiin Andrei
Ždanovin johdolla KSSNT:n muodostamista. Hän painotti suomen
kielen kehittämisen välttämättömyyttä karjalais-suomalaisena äidinkielenä. Hänen mukaansa oli »voimaperäisesti suositeltava myös venäläisille ja muuta kansallisuutta omaaville puolue- ja neuvostoaktiiveille
suomenkielen opiskelua». Ždanov tähdensi tämän muutoksen tulevan
edistämään kahden sukulaiskansan jatkuvaa taloudellista ja kulttuurista kehitystä sekä lujittamaan veljellistä yhteiselämää.
»Se prosessi, joka yhdistää suomalaiset heimot yhteen sosialistiseen
valtioon, tulee jatkumaan vielä tulevaisuudessakin… Meidän tulee
nähdä kaikkien kansojen sisällöltään sosialistisen ja muodoltaan kansallisen kulttuurin kehitysperspektiivit. Ja tässä perspektiivi on selvä:
Suomalaiset heimot yhdistetään sosialistiseen neuvostotasavaltaan. Tämä aika ei ole kaukana, ja meidän tulee olla valmiita vastaanottamaan
perheeseemme jäljelle jäänyt osa suomalaista heimoa rajan takaa.»8
Huhtikuussa 1940 alettiin Petroskoissa julkaista jälleen suomenkielisiä sanomalehtiä. KSSNT:n kommunistisen puolueen ensimmäisessä
edustajakokouksessa keskuskomitean sihteeri Kuprijanov perusteli,
miksi suomen kieli otettiin uudelleen käyttöön:
»Suomen kieli on historiallisessa kehityksessään päässyt tietenkin pitemmälle kuin karjalan kieli. Suomen kielellä on luotu enemmän kulttuuriarvoja… Se on tavattoman tärkeänä vaikuttimena Karjalan ja
Suomen sukulaiskansojen lähentämiseksi toisiinsa… Suomen kieli otetaan nyt käytäntöön kokonaan toisessa poliittisessa tarkoituksessa…
tarkoituksenamme on Karjalan ja Suomen kansojen lähentäminen ja
läheisen yhteistyön aikaansaaminen… Se, että johtavat kaaderimme
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oppivat suomen kielen, helpottaa huomattavasti taistelua porvarillista
nationalismia vastaan.»
Kuprijanovin mukaan oli pyrittävä siihen, etteivät vain karjalaiset
kommunistit taitaisi täydellisesti suomen kirjakieltä, vaan myös johtavat venäläiset toverit opiskelisivat uutterasti ja sitkeästi suomea. Kuprijanov totesi lisäksi:
»Jo viime vuoden alussa me aloimme suorittaa järjestelmällisesti poliittista työtä suomalaisen väestön keskuudessa suomen kielellä. Joulukuussa v. 1939 järjestettiin Petroskoissa suomen kielen kursseja, julkaistiin suomen kielen oppikirja, annettiin piireihin ohjeita suomen kielen
kurssien järjestämisestä irrottautumatta tuotannosta. Painokuntoon on
valmistettu suomen kielen oppikirja niitä varten, jotka eivät ensinkään
osaa suomea.»9
Huhtikuun lopussa 1940 KSSNT:n kommunistisen puolueen ensimmäinen edustajakokous valitsi puolueen 63-jäseniseen keskuskomiteaan suomalaisista O. V. Kuusisen, Josef Sykiäisen, Tuure Lehénin, Aksel Anttilan ja M. K. Eerikäisen. Keskuskomiteaan tuli lisäksi karjalainen, nimensä suomentanut Paavo Prokkonen. Näin neljä edesmenneen
Terijoen hallituksen ministeriä nimitettiin puolueen johtoon. Keskuskomitean kokonaismäärässä suomalaisten osuus oli kuitenkin pieni ja
siten käytännössä merkitykseltään vähäinen.
NKP(b):n politbyroo määräsi 20.5.1940, että tasavallan laitosten ja
järjestöjen virallisissa asiakirjoissa suomen kielen piti syrjäyttää karjalan kieli 1.7.1940 alkaen. Kirjallisten asiakirjojen piti ilmestyä samanaikaisesti sekä venäjäksi että suomeksi, samoin virastojen, yritysten ja katujen nimet oli muutettava näkymään molemmilla kielillä. Politbyroon
päätös ilmensi kuitenkin tietämättömyyttä kieliolojen todellisesta tilasta, sillä pian havaittiin, että tasavallassa ei ollut juuri lainkaan suomalaisella kirjaimistolla varustettuja kirjoituskoneita eikä myöskään suomenkielistä henkilöstöä ollut riittävästi käytettävissä. Oikeastaan mikään ei käytännössä ottanut toimiakseen.

KSSNT:n vaalit

Kesäkuun puolivälissä 1940 uudessa neuvostotasavallassa järjestettiin
vaalit, joissa valittiin jäsenet oman tasavallan korkeimpaan neuvostoon
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ja edustajat Neuvostoliiton korkeimman neuvoston kansallisuuksien
neuvostoon. KSSNT:n korkeimman neuvoston jäseniksi valittiin 133
edustajaa, joista venäläisiä oli 71 ja muihin kansallisuuksiin kuuluvia
yhteensä 62. Suomalaisia valittiin vain 13: O. V. Kuusinen, Toivo Antikainen, Aksel Anttila, Josef Sykiäinen, Adolf Taimi, Armas Äikiä, Inkeri
Lehtinen, Mauritz Rosenberg, Simo Jääskeläinen, Ilmari Peuhkuri, Antti Nikkanen, Viljam Vuorela ja Aimo Vapola.
KSSNT:n suomalaisiksi edustajiksi Neuvostoliiton korkeimman
neuvoston kansallisuuksien neuvostoon nimitettiin Kuusinen, Antikainen, Anttila, Lehen, Lehtinen, Sykiäinen, Taimi ja Äikiä. Valituista Anti-

Vasemmalta KSSNT:n hallituksen edustaja Moisei Ivanov, NKP:n Karjalan aluekomitean pääsihteeri Gennadi Kuprijanov, Sosialististen Neuvostotasavaltojen
liiton korkeimman neuvoston jäsen Toivo Antikainen ja KSSNT:n korkeimman
neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja Otto Ville Kuusinen Petroskoin lähellä
kesällä 1940. Kuva: Kruhse & Uitto: Suomea rajan takana 1918–1944, Jyväskylä
2008.
From the left: representative of the Government of the KFSSR Moisei Ivanov,
Secretary General of the Karelia District Committee of the Soviet Communist
Party Gennadi Kupriyanov, member of the Supreme Soviet of the USSR Toivo
Antikainen, and Chairman of the supreme soviet of the KFSSR Otto Ville Kuusinen,
photographed near Petroskoi in the summer of 1940. Photo: Kruhse & Uitto:
Suomea rajan takana 1918−1944, Jyväskylä 2008.
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kainen oli vangittu hänen käydessään Suomessa 1930-luvun puolivälissä, jolloin häntä vastaan oli käyty kuuluisa oikeusjuttu. Antikainen vapautettiin talvisodan rauhanehtojen mukaan vankilasta Suomessa, ja
hänet päästettiin Adolf Taimin kanssa Neuvostoliittoon.
Heinäkuussa 1940 pidettiin Petroskoissa KSSNT:n korkeimman
neuvoston ensimmäiset nelipäiväiset istunnot, joissa valittiin korkeimman neuvoston 15-jäseninen puhemiehistö. Sen puheenjohtajaksi tuli
O. V. Kuusinen. Lisäksi siihen valittiin Kuprijanov ja suomalaisista Anttila. Kansankomissaarien neuvoston eli hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Prokkonen ja varapuheenjohtajaksi Taimi. Hallituksen jäseniksi tulivat lisäksi valistusasiain kansankomissaariksi valittu Lehtinen
sekä taideasiain hallinnon päälliköksi nimitetty Äikiä. Suomalaisuuden piti näkyä uudessa neuvostotasavallassa jo sen nimen ja luonteen
vuoksi.

Kuusisen puhe perustuslaista

KSSNT:n korkeimman neuvoston ensimmäisen istuntokauden (8.–
11.7.1940) aluksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kuusinen piti suomen kielellä tuntikausia kestäneen puheenvuoron. Hän selosti laajasti Neuvosto-Karjalan kehityksen tuloksia ja perustuslain luonnosta.10
»Kaikki Neuvosto-Liittotasavallat ovat perustuslakiensa mukaan vapaaehtoisesti yhtyneet Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitoksi nimenomaan keskinäisen avun toteuttamiseksi taloudellisella ja poliittisella alalla, samoin kuin puolustuksenkin alalla… Perustuslakien mukaisesti on säilytetty myös Karjalais-Suomalaiselle Neuvostotasavallalle
oikeus vapaaseen eroamiseen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitosta. Siis meidän tasavaltamme, kuten muidenkin Neuvosto-liittotasavaltain kuuluminen Neuvostoliiton yhteyteen on täysin vapaaehtoinen
asia… Useimmissa kapitalistisissa maissa nykyisin valtaa pitävä porvaristo itsekin ivaa omia perustuslakejaan, polkee ne jalkoihinsa ja noudattaa vain kansanjoukkojen kuristamiseksi laadittuja väkivalta- ja
pakkolakeja. Valaisevana esimerkkinä siitä, minkä verran perustuslaki
merkitsee nykyisin kapitalistisessa maassa on valkoinen Suomi. Tietysti
sitäkin sanotaan ’demokraattiseksi’ maaksi, vaikka se on nykyään mustimman taantumuksen maa koko Euroopassa.»
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Kuusinen pitämässä puhettaan KSSNT:n korkeimman neuvoston ensimmäisessä
sessiossa. Kuva: Kruhse & Uitto: Suomea rajan takana 1918–1944, Jyväskylä 2008.
Kuusinen, shown delivering a speech in the first session of the Supreme Soviet of
the KFSSR. Photo: Kruhse & Uitto: Suomea rajan takana 1918−1944, Jyväskylä
2008.

Seuraavaksi Kuusinen siirtyi maanpuolustukseen korostaen, että
»sotapalvelus Punaisessa Armeijassa on Karjalais-Suomalaisen SNT:n
kansalaisten kunniavelvollisuus». Hän totesi, että sotapalveluksen olivat
Neuvosto-Karjalan kansalaiset useasti joutuneet suorittamaan ase kädessä puolustaessaan kotiseutujaan Suomen puolelta tunkeutuneita
lahtarijoukkoja vastaan. Hän kertoi Neuvosto-Karjalan kansalaissotien
vaiheista ja suomalaisista »sammon ryöstäjistä» ja siirtyi vähitellen
edellisen talven sotaan ja sen jälkeiseen tilanteeseen. Hän totesi suomalaisten ryhtyneen »yksissä tuumin englantilais-ranskalaisten imperialistien kanssa valmistamaan suurta sotaa Neuvostoliittoa vastaan», jonka he saivatkin provosoiduksi.
»On tunnettua, mikä tulos tuli Punaisen Armeijan voitosta. Tulos ei
ollut se, mitä Suomen porvaristo oli niin monta kertaa tavoitellut… ei
Neuvosto-Karjalan liittäminen valko-Suomen yhteyteen, vaan suoma-
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laisen Karjalan vapauttaminen kapitalismin vallasta ja sen liittäminen
Neuvosto-Karjalaan. Nyt on rauha solmittu Neuvostoliiton ja Suomen
välillä. Mutta voiko se merkitä sitä, ettei meidän nyt tarvitse huolehtia
neuvostomaamme ja Suomen välisen rajan turvallisuudesta ja Punaisen Armeijan jatkuvasta vahvistamisesta? Ei suinkaan. Vallassa ovat nyt
Suomessa samat luokat ja pääasiassa samat ihmisetkin, kuin ne, jotka
yli kaksikymmentä vuotta ovat uhanneet sodalla ja tavan takaa rikkoneet rajojemme rauhaa, sama kopla, joka tänne järjestelmällisesti on
vakoojiaan ja murhamiehiään lähetellyt. Tietysti heidän on tällä hetkellä pakko käyttäytyä varovammin. Mutta olisiko syytä uskoa, että nuo
paatuneet neuvostoviholliset olisivat nyt ihmeen kautta muuttuneet
neuvostoystäviksi? Ennen ne lähettivät tänne lahtareita, ehkä ne nyt lähettävät vain ’viattomia turisteja’? Ennen ne lähettivät meille vakoojia,
tuholaisia ja provokaattoreita, ehkä ne nyt haluavat lähettää löylynlyömiä pelastusarmeijalaisia. Te, toverit, ette ehkä usko. Ja totta puhuen,
en usko minäkään. Minä tunnen tarpeeksi Suomen vallanpitäjiä, enkä
ketään neuvo uskomaan niiden ’kääntymykseen’.»
Kuusisen puhe jatkui ylistämällä sosialistisen kansanvallan uutta perustuslakia, joka samalla oli syytöskirja rajan takana Suomessa vallitsevaa riistojärjestelmää vastaan. Perustuslaki toi oikeuksia: Oikeus työhön ja lepoon, mikä perustui »kansantalouden sosialistiseen järjestykseen, neuvostoyhteiskunnan tuotantovoimien herkeämättömään kasvuun, talouspulien poistamiseen ja työttömyyden lopettamiseen». Lisäksi kansalaisille turvattiin yleinen oppivelvollisuus, kouluopetus
omalla äidinkielellä, tuotannon ja tekniikan opetus työläisille tehtaissa,
kone- ja traktoriasemilla sekä kollektiivitalouksissa.
Kuusinen painotti myös naisten yhtäläisiä oikeuksia miehiin nähden
kaikilla aloilla. Hän toi esiin naisten ja lasten etujen turvaamisen laajalla synnytyslaitosten, lastenseimien ja lastentarhojen verkostolla. Lisäksi
kaikille taattiin lailla sananvapaus, painovapaus, kokoontumisvapaus
ja katukulkue- ja mielenosoitusvapaus. Kuusinen vertasi koko ajan
uutta perustuslakia Suomen vastaavaan ja toi julki, mitä esimerkiksi
helsinkiläinen työmies kokee käydessään läpi tätä erinomaista lakia,
joka turvasi näin lähes kaiken mahdollisen. Vaikka perustuslaissa ei ollut mainittu Suomea, se oli hänen mukaansa kuin sitova syytöskirja
Suomessa vallitsevaa riistokomentoa vastaan. Siitä oli yksi askel johtopäätökseen: »Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan Perustuslaki
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on otettava työtätekevän kansan toimintaohjelmaksi Suomessa».
Kuusinen, joka oli valmistellut vasta ilmestyneen Suomen kielen alkeisoppaan, selosti kielen vaiheita Neuvosto-Karjalassa seuraavasti:
»Suomen nationalistiset lehdet ovat herkeämättä valehdelleet, että
Neuvosto-Karjalassa muka sorretaan suomalaisia ja suomenkieltä. No,
nyt on meidän laajennetun tasavaltamme uusi nimikin omansa paljastamaan niiden valheen. Lukekoot meidän Perustuslaistamme, eikö suomenkieli ole täällä kunniassa. Se on täällä venäjänkielen rinnalla toisena
virallisena kielenä, vaikka suomalaista väestöä on vain vähemmistö.
Täällä julkaistaan suomalaista kirjallisuutta ja lukuisia suomalaisia sanomalehtiä, ja kun syksyllä alkeis- ja keskikoulumme alkavat toimintansa, tulee opetus tapahtumaan suomenkielellä kaikissa kouluissa, missä vain oppilaat pystyvät sitä kieltä ymmärtämään. Sellaista on suomenkielen ’sorto’, jota täällä Neuvosto-Karjalassa harjoitetaan! Tosiasiassa se
on mitä voimaperäisintä suomenkielisen valistuksen ja kulttuurin levittämistä, mutta ei tietenkään nationalismin, vaan sosialismin hengessä.»
Puhe päättyi KSSNT:n, NKP:n ja Stalinin ylistykseen myrskyisten,
kauan kestävien suosionosoitusten saattelemana.

Viron sovietisointi

Neuvostoliitto oli syksyllä 1939 esittänyt Baltian maille kutsut saapua
Moskovaan vuoron perään neuvottelemaan molemminpuolisista avunantosopimuksista sekä tukikohtavaatimuksista syyskuussa 1939. Stalinin mukaan vain Neuvostoliitto kykeni suojaamaan niitä. Painostuksen
alla vierailut Moskovassa päättyivät keskinäisten avunantosopimusten
solmimiseen; ensin Viro, sitten Latvia ja viimeksi Liettua. Neuvostoliitto sai ilma- ja maatukikohtia kustakin valtiosta ja salaisissa pöytäkirjoissa vahvistettiin näihin maihin sijoitettavien neuvostojoukkojen
vahvuus. Viron sopimukseen otettiin erityinen pykälä, jossa todettiin,
että »sopimuksen toteuttaminen ei millään tavoin loukkaa osapuolten
suvereniteettia, erityisesti ei niiden taloudellista eikä yhteiskunnallista
järjestelmää».
Puhuessaan Neuvostoliiton korkeimman neuvoston V istunnossa
30.10.1939 Molotov viittasi Baltian maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin:
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»Näiden sopimusten lähtökohtana on toisen puolen valtiollisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen rakenteen keskinäinen kunnioitus, ja
niiden täytyy lujittaa rauhallisten, hyvien naapuruussuhteiden ja yhteistyön perustaa kansojemme välillä. Me olemme sillä kannalla, että
solmitut sopimukset on täyden keskinäisyyden pohjalla toteutettava rehellisesti ja täsmällisesti sekä lausumme, että kaikki jaarittelu Itämeren
maiden sovietisoimisesta on eduksi ainoastaan yhteisille vihollisillemme ja kaikenlaisille neuvostovastaisille provokaattoreille.»11
Keskinäisten avunantosopimusten perusteella Neuvostoliitto ryhtyi
heti siirtämään joukkoja Baltian tukikohtiinsa lokakuussa 1939. Samoihin aikoihin Stalin ja Molotov kävivät myös Suomen kanssa neuvotteluja samansuuntaisista sopimuksista. Suomi ei suostunut vaadittuihin
ehtoihin ja seurauksena alkoi talvisota, ja juuri Virosta saaduista lentotukikohdista oli helppo pommittaa Suomea.
Neuvostoliitto ei kuitenkaan tyytynyt siihen, että sen sotavoimia oli
Baltian tasavalloissa ja niissä neuvostoystävälliset hallitukset. Lisäksi
päämääränä oli niiden täydellinen liittäminen Neuvostoliittoon, eli kuten Molotov 30. kesäkuuta 1940 sanoi, Baltian pikkumaiden oli välttämätöntä liittyä neuvostotasavaltojen perheeseen. Heinäkuun puolivälissä määrättiin toimeenpantavaksi parlamenttivaalit Baltian maissa.
Vaalipropagandassa ei kuitenkaan viitattu sanallakaan niiden yhdistämiseen Neuvostoliittoon. Vaalit toteutettiin perustuslain vastaisesti
kommunistisen periaatteen mukaan yhden ehdokkaan listoin, ja tuloksetkin ilmoitettiin stalinistiseen tyyliin: Virossa kommunistit eli Työväen yhdistynyt rintama sai 92,9 %, Latviassa 97,6 % ja Liettuassa
99,2 % annetuista äänistä.
Uusi parlamentti kokoontui Tallinnassa 21. heinäkuuta neuvostosotilaiden piirittäessä rakennuksen ja seisoessa myös istuntosalissa vartiossa. Parlamentti julisti Viron sosialistiseksi neuvostotasavallaksi. Samoihin aikoihin ja saman kaavan mukaan tekivät myös Latvian ja Liettuan parlamentit. Virossa alkoivat korkeiden poliitikkojen, virkamiesten
ja upseerien katoamiset ja kyyditykset. Armeijan ylipäällikkö Johan Laidoner kyyditettiin jo 19. heinäkuuta ja presidentti Konstantin Päts 30.
heinäkuuta 1940 Neuvostoliittoon. Ihmisiä, joita ei kyyditetty suoraan
Neuvostoliittoon, siirrettiin NKVD:n kuulusteltaviksi Tallinnan keskusvankilaan. Tarkoituksena oli yhteiskunnan henkisen vastarinnan murtaminen. Myöhemmin toteutettua suurkyyditystä valmisteltiin pitkään.
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Tarton yliopiston professori Ants Oras kirjoitti muistelmansa vuonna 1948. Hänen mukaansa Neuvostoliiton hallitus saavutti päämääränsä ohittaen Viron valtiosäännön ja »kansalta oli tukittu suu, se oli petetty ja myyty». Viron uusi nukkeparlamentti hyväksyi vetoomuksen,
joka esiteltiin Neuvostoliiton korkeimmalle neuvostolle. Kaikki ei kuitenkaan tapahtunut ilman välikohtauksia.
»Tässä yhteydessä osoitti Johannes Vares (uusi pääministeri) ainakin
jossain määrin rohkeutta. Hänen suuttumuksensa – jonka hän pian oppi taltuttamaan – sai hänet tekemään eräitä tunnustusta ansaitsevia tekoja. Ennen astumistaan Moskovan junaan Tallinnan pääasemalla hän
oli sanonut hieman kaksimielisesti, heilauttaen kädessään korkeimmalle neuvostolle esitettävää vetoomusta: ’Tämä on hienoin romaani, jonka Viron kansa on milloinkaan kirjoittanut (Vironkielinen sana romaan merkitsee romaania, romanssia tai yksinkertaisesti mielikuvituksen tuotetta)… Saavuttuaan Moskovaan Vares ilmoitti aikomuksenaan
olevan lukea itse kirjoittamansa puheen. Kun tämä häneltä kiellettiin ja
häntä vaadittiin lukemaan Moskovan valmistama puhe, hän kieltäytyi
puhumasta ollenkaan. Tai ehkäpä hänen rohkeutensa, se että hän halusi
lukea jotain itse kirjoittamaansa, teki hänet venäläisten silmissä kelvottomaksi tällaiseen tehtävään. Joka tapauksessa oli Johannes Lauristin
eikä hän se mies, joka piti puheen korkeimman neuvoston jäsenille.»12

SNTL:n Korkeimman neuvoston seitsemäs sessio

Runsas kolme viikkoa KSSNT:n korkeimman neuvoston ensimmäisen
session jälkeen Moskovassa järjestettiin elokuun alussa 1940 SNTL:n
korkeimman neuvoston istunnot (seitsemäs sessio). Viikon kestäneissä
historiallisissa istunnoissa päätettiin »täyttää Liettuan, Latvian ja Viron
pyynnöt ja vastaanottaa ne Sosialististen Neuvostotasavaltain Liittoon».
Näistä viimeisenä viidennessä istunnossa elokuun 6. päivänä tuotiin
käsittelyyn Viron pyyntö.13 Puheenjohtaja Andrei Andrejev julisti korkeimman neuvoston istunnon avatuksi todeten, että päiväjärjestyksessä
oli Viron tasavallan valtakunnan duuman esitys. Pöytäkirjan mukaan
istunto alkoi juhlallisesti:
»Eestin tasavallan Valtakunnan Duuman Valtuuskunnan jäsenet tulevat saliin lippuineen vuoden 1905 ja vuoden 1917 vallankumouksen
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Johannes Lauristin pitämässä puhettaan SNTL:n korkeimman neuvoston
seitsemännen session viidennessä istunnossa 6.8.1940. Edessä Viron parlamentin
valtuuskunnan jäsenet, vasemmalta Johannes Vares, Valli-Moonika Haldre,
Nadežda Tihanova, Juliana Telman, Paul Keerdo ja Georg Abels. Taustalla aitiossa
Kalinin, Malenkov, Kuusinen, Ždanov ja Stalin. Kuvaa on jonkin verran retusoitu.
Kuva: 10 aastat Noukogude Eestit, Tallinn 1950.
Johannes Lauristin speaking in the fifth sitting of the seventh session of the
Supreme Soviet of the USSR on 6th August 1940. In the front are members of the
Estonian parliamentary delegation (from left to right) Johannes Vares, ValliMoonika Haldre, Nadeshda Tihanova, Juliana Telman, Paul Keerdo, and Georg
Abels. In the box at the back, Kalinin, Malenkov, Kuusinen, Zhdanov, and Stalin.
Some retouching of the original photo is apparent. Photo: 10 aastat Noukogude
Eestit, Tallinn 1950.

taistelun päiviltä ja asettuvat Presidiumin korokkeen luo. Edustajat ottavat vastaan Valtuuskunnan jäsenet – vapaan Eestin kansan edustajat
– myrskyisin, kauan kestävin kunnianosoituksin. Kaikki nousevat seisomaan. Toveri Lauristinin ilmestymisen puhujakorokkeelle edustajat
ottavat vastaan myrskyisin, jatkuvin suosionosoituksin, jotka muuttuvat tulisiksi kunnianosoituksiksi.»
Viron kommunistisen puolueen keskuskomitean sihteeri Johannes
Lauristin puhui viron kielellä, joka käännettiin venäjäksi. Hän kertoi
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Viron työtätekevän kansan kärsimykset balttilaisten paronien ikeen alta
aina porvarillisten työantajien ja Länsi-Euroopan imperialististen maiden etujen alaisen sorron ja terrorin alle. Hän toi myös esiin istuntosalissa olleiden Viron valtuuskunnan jäsenten kuritushuonerangaistuksen saaneet valtuutetut. Näitä olivat Viron armeijan poliittinen ohjaaja
Paul Keerdo, »pyövelien kiduttaman, rakastetun johtajan Viktor Kingiseppin läheisin työtoveri» Juliana Telman sekä toverit Georg Abels,
Johannes Oinas ja Aleksander Mui. Lauristin totesi pitkän puheensa lopussa uskovansa, että Neuvostoliiton korkein neuvosto tyydyttää Eestin
valtakunnan duuman pyynnön päästä Neuvostotasavaltojen liittoon
sen liittotasavaltana.
»Samalla tulevat toteutetuksi maamme työväenluokan, talonpoikaiston ja työtätekevän sivistyneistön toiveet. Vapaa Eestin kansa saa
mahdollisuuden yhdessä kaikkien Sosialististen Neuvostotasavaltain
Liiton kansojen kanssa kulkea kohti valoisaa tulevaisuuttaan, voittaen
kaikki vaikeudet tiellään nerokkaan ja suuren Neuvostoliiton kommunistisen (bolshevikkien) puolueen ja meidän nerokkaan johtajamme ja
opettajamme Josif Vissarionovitsh Stalinin johdolla. Sallikaa Valtuuskunnan nimessä, koko Eestin työkansan nimessä vakuuttaa teille, kalliit
toverit Korkeimman Neuvoston edustajat ja teidän kauttanne koko
Neuvostoliiton kansalle, että Stalinilaisen Perustuslain auringon lämmittämänä Eestin kansa, joka on alkanut uuden mainehikkaan sivun
historiassaan ja astunut uuden elämän rakentamisen tielle, ei tule olemaan viimeisissä riveissä niin onnellisessa luovassa työssä sosialismin
hyväksi kuin myöskin taisteluissa kaikkia meidän yhteisen suuren neuvosto-synnyinmaamme vihollisia vastaan, mistä ikään ne aikovatkin
hyökätä.»
Puhe päättyi myrskyisiin suosionosoituksiin, ja eläköön-huutojen
kohteina olivat Viron sosialistinen neuvostotasavalta, Molotovin johtama Neuvostoliiton hallitus sekä »ihmiskunnan nero, miljoonien työtätekevien järki ja sydän, nerokas johtaja – suuri Stalin!». Puheenjohtaja
Andrejev pyysi Viron valtuuskunnan jäseniä ottamaan paikkansa
SNTL:n korkeimman neuvoston edustajien keskellä. Seuraavaksi näistä
käyttivät puheenvuoronsa Juliana Telman, Georg Abels, Mihkel Jürna
ja Neeme Ruus. Jokainen puhui viron kielellä ja puheet käännettiin venäjäksi. Pääministeri Johannes Vares ei pitänyt puhetta.
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Kuusisen puhe sinetöi Viron liittämisen

Ikään kuin sinettinä viimeinen puheenvuoro ennen yksimielisiä äänestyksiä oli KSSNT:n korkeimman neuvoston presidiumin puheenjohtajalla, edustaja O. V. Kuusisella, joka piti pitkän puheensa suomeksi Josef
Sykiäisen kääntäessä venäjäksi. Puhe noudatti samanlaista kaavaa, mitä
hän oli käyttänyt kolme viikkoa aiemmin KSSNT:n ensimmäisessä sessiossa hyväksyttäessä Neuvosto-Karjalan uusi perustuslaki. Nyt oli Suomen tilalla Viro, jonka porvarillinen sanomalehdistö mobilisoi parjausjahdin Neuvostoliittoa vastaan ja vallanpitäjät »punoivat jos jonkinlaisia
juonia ulkomaisten imperialistien kanssa Eestinmaan alueen muuttamisesta hyökkäystukipaikaksi». Hänen mukaansa »Neuvostoliitto pyrki tavattomalla kärsivällisyydellä saamaan Viron hallituksen luopumaan vihamielisestä provokaatiopolitiikasta. Uskollisena rauhanpolitiikalleen
neuvostohallitus tahtoi pelastaa Viron kansan imperialistisen sodan
kauhuilta solmimalla Viron kanssa keskinäisen avun sopimuksen. Mutta porvarilliset vallanpitäjät pyrkivät tekemään tyhjäksi sopimuksen
merkityksen jatkamalla vihamielistä politiikkaansa. Tätä neuvostohallituksen oli mahdotonta sietää kauemmin, ja niin tarvittiin toimenpiteitä
Neuvostoliiton ja Viron työtätekevän kansan elinetujen suojelemiseksi.»
»Silloin kun ensimmäinen puna-armeijalaiskomppania ilmestyi Tallinnan kaduille, riensi koko työtätekevä väestö ottamaan sitä vastaan ja
rajattomalla riemulla tervehti kunniakkaan Punaisen Armeijamme
sankareita tietäen, että Punainen Armeija on Eestin työtätekevän kansan ystävä ja vapauttaja… Eestin historiassa ennenkuulumattomalla
yksimielisyydellä koko työtätekevä Eestin kansa liitti nopeasti rivinsä
yhteen, kerääntyen Neuvostovallan lipun alle, karkoitti vararikon tehneen porvarillisen valtakoplan ja nosti esiin tunnuksen Eestin Sosialistisen Tasavallan liittymisestä Suuren Neuvostoliiton yhteyteen. Yleisen,
yhtäläisen ja välittömän äänioikeuden pohjalla salaisella äänestyksellä
valittu Eestin tasavallan Valtakunnan duuma ilmaisi täydelleen tämän
Eestin kansan tahdon siinä yksimielisesti hyväksymässään deklaraatiossa, joka tänään täällä luettiin julki… Neuvosto-Karjalamme koko kansallisen kulttuurin ja teollisuuden kehitys on kirkkaana esimerkkinä
siitä, millä ponnella takapajuinenkin kansa voi sosialistisen neuvostojärjestelmän vallitessa kohota kurjuuden ja pimeyden kuilusta taloudellisen edistyksen ja edistyneimmän kulttuurin tasolle. Neuvostoliiton
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Kuusisen puheen aikana on väki vaihtunut aitiossa. Malenkovin vaalea takki on
näkyvissä. Stalinin vierellä taputtavat oikealta SNTL:n korkeimman neuvoston
presidiumin jäsenet Hivali Babajev ja Aleksei Badajev. Aition takana seisoo kaksi
turvallisuusmiestä. Alhaalla erottuu Viron parlamentin valtuuskunnan jäsenen,
pääministeri Johannes Vareksen kasvot. Kuva: Eesti rahva kannatuste aasta.
Koguteos I, Tallinn 1943.
The occupancy of the box is different during Kuusinen’s speech. Malenkov’s lightcolored coat is visible in the photo. Members of the presidium of the Supreme
Soviet of the USSR Hivali Babajev and Aleksey Badajev, next to Stalin, are giving a
round of applause. Two security guards are positioned behind the box. The face
of Prime Minister Johannes Vares, member of the Estonian delegation, can be
seen in the bottom of the picture. Photo: Eesti rahva kannatuste aasta. Koguteos
I, Tallinn 1943.

hallituksen toimeksiannosta esitän Korkeimman Neuvoston käsiteltäväksi seuraavan Lakiesityksen: Laki Eestin Sosialistisen Neuvostotasavallan vastaanottamisesta Sosialististen Neuvostotasavaltain Liittoon.
Tänään, 6. päivänä elokuuta vuonna 1940, alkaa uusi kausi, onnen kausi Eestin kansan elämässä.»
Kuusisen puheen jälkeen puheenjohtaja Andrejev ilmoitti SNTL:n
korkeimman neuvoston päättäneen täyttää »Eestin valtakunnan duuman pyynnön» ja ottaa vastaan Viron sosialistisen neuvostotasavallan
Sosialististen neuvostotasavaltain liittoon tasa-arvoisena sosialistisena
neuvostotasavaltana. Istunnon pöytäkirja kertoi valtavasta innostuksesta, joka seurasi heti hyväksymisen jälkeen.
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Neuvosto-Karjalan ja Kuusisen uusi asema

Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtajana Kuusinen oli toisin sanoen neuvostotasavallan presidentti. Hänet valittiin myös Neuvostoliiton korkeimman
neuvoston puhemiehistön varapuheenjohtajaksi. Kuusisen asemapaikaksi tuli Petroskoi, ja hän sai jättää jäsenyyden Kominternissa ja ainakin toistaiseksi puoluevirat Moskovassa. Jälkimmäinen nimitys oli käytännössä lähinnä kiitos hyvin tehdystä työstä Stalinin »käsikassarana»
uusien neuvostotasavaltojen luomisessa.
Karjalais-suomalainen neuvostotasavalta oli paljolti Leningradin
puoluejohtajan Ždanovin luomus. Ždanov oli katkera talvisodan tuloksesta ja samoin sitä oli tietysti Stalin, koska Neuvostoliiton ja puna-armeijan maine oli suorastaan romahtanut sodan vuoksi. »Imperialistinen sota» kuitenkin jatkui Euroopassa, ja Neuvostoliitto varautui
uusiin toimiin. Suunnitelmiin kuului talvisodan epäonnistumisen korjaaminen.
SKP:n entinen pääsihteeri Arvo »Poika» Tuominen luonnehti uuden
neuvostotasavallan syntyä pari vuotta myöhemmin kirjoituksessaan:14
»Karjalais-suomalaisen tasavallan perustamisella ei ollut mitään tekemistä Itä-Karjalassa asuvien karjalaisten ja suomalaisten autonomian
kanssa, sen oli Stalin jo vuosina 1923–37 aste asteelta tuhonnut, eikä
sillä ollut mitään tekemistä suomenkielen ja suomenkielisen opetus- ja
kasvatustyön kanssa, sillä senkin oli Stalin vv. 1935–37 viimeistä piirtoa
myöten hävittänyt, eikä ollut suinkaan nyt tullut tunnonvaivoihin ja
yrittänyt korjata tuota tuholaistyötään. Karjalais-Suomalainen tasavalta
oli ilveilyä, silmänkääntötemppu, se perustettiin yksinkertaisesti hyökkäystukikohdaksi Suomea vastaan suunniteltua uutta hyökkäystä varten.»
Petroskoihin perustetun KSSNT:n valtionyliopiston ensimmäiseksi
rehtoriksi nimitettiin Tuure Lehén. Yliopiston avajaisissa 7.9.1940 luettiin yhteinen tervehdys SNTL:n korkeimmalta neuvostolta, kansankomissaarien neuvostolta sekä kommunistisen puolueen keskuskomitealta. Siinä korostettiin yliopiston perustamisen osoittavan puolueen ja
neuvostohallituksen taholta suurta huolenpitoa »muodoltaan kansallisen ja sisällöltään sosialistisen karjalais-suomalaisen kansan kulttuurin
edelleen kukoistuksesta». Avajaisissa puhuivat Kuusinen, Kuprijanov ja
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Lehén. Kuprijanov korosti historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan
suurta poliittista tehtävää: »Tämän tiedekunnan opettajat ja opiskelijat
toteuttavat laajaa karjalais-suomalaisen kansan historian, kulttuurin ja
kielen tutkimusta ja saattavat yliopiston mobilisaatiovalmiuteen tulla
veljellisesti työtätekevän Suomen kansan avuksi sen vapauttamisen
puolesta silloin kun sitä tarvitaan.»15
Rehtori Lehén vakuutti kevätlukukauden alkaessa Totuus-lehdelle
antamassaan haastattelussa, että suomen kieltä taitavat opiskelijat antavat kaikin voimin apuaan tasavallassa vauhtiin päässeelle suomen kielen omaksumiselle. Lehénin mukaan he ymmärsivät hyvin tämän työn
tärkeyden kansallisen kulttuurin kannalta. Käytännössä näitä suomen
kielen taitajia oli kuitenkin kovin vähän.

Valmistautuminen »Suomen kysymyksen» ratkaisuun

Rauhan solmimisen jälkeenkin neuvostohallitus esitti Suomelle uusia
vaatimuksia ja sekaantui käytännössä myös sisäisiin asioihin. Se pyrki
määräysvaltaan, vaikka rauhansopimuksen piti vakuutusten mukaan
lopullisesti tyydyttää Neuvostoliiton toivomukset Suomen osalta. Suomen peräytyminen neuvotteluissa ei lopettanut pahansuopaista radioja lehtikiihotusta. Baltian maiden esimerkki antoi Suomen ulkopoliittiselle johdolle aihetta epäillä Neuvostoliiton politiikan perimmäisiä tarkoituksia.
Talvisodan päätyttyä Neuvostoliitto siirsi joukkojaan Suomen vastaiselta rajalta Kaukasukselle ja Baltiaan. Kuitenkin Suomea pidettiin
mahdollisessa uudessa sodassa todennäköisenä vihollisena, joskin Neuvostoliitossa aliarvioitiin Suomen kyky toipua talvisodan tappioista.
Leningradin sotilaspiiri vahvensi uudelleen joukkojaan Suomen suunnalla siten, että lokakuussa niitä olisi voitu keskittää jopa yhtä paljon
kuin helmikuun 1940 suurhyökkäykseen. Marraskuussa 1940 Petroskoihin perustettiin 7. Armeijan esikunta ja keväällä 1941 Karjalan kannakselle 23. Armeijan esikunta.16
Syksyllä 1940 KSSNT:ssa käynnistettiin kovalla kiireellä suomen
kieltä taitavien kaaderien kouluttaminen yhteiskunnan eri aloille.
SKP:n maanalaisten ryhmien tuli Suomessa levittää väestölle tietoja
Karjalais-suomalaisen, Viron, Latvian ja Liettuan neuvostotasavaltojen
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stalinistisesta perustuslaista, jollainen oli vaadittava voimaan myös
Suomessa. Lisäksi Suomen rajaa kohti Kantalahdesta Kuolajärvelle rakennettiin pikavauhtia rautatie hyökkäystä varten. Kaikki nämä valmistelut olivat yhteydessä toisiinsa ja Suomen kysymyksen lopulliseen
ratkaisuun niin, että kaiken piti olla valmista joulukuuhun mennessä.
Tilanne oli sikäli muuttunut, että Saksa oli ryhtynyt syyskuun lopulla 1940 kuljettamaan joukkojaan, »lomalaisia», Suomen kautta Norjaan. Marraskuussa Molotov vaati Berliinissä saksalaisilta oikeutta selvittää rauhassa Suomen tilanne Baltian maiden tapaan niin, että Saksa
ei puutu asiaan. Hitler teki kuitenkin selväksi, että Saksa ei voinut sallia
uusia komplikaatioita Pohjolassa vedoten omiin taloudellisiin intresseihin. Hän toi myös esille, että Ruotsi saattaisi sekaantua uuteen sotaan ja Yhdysvallat mahdollisesti saisi jalansijaa Pohjois-Euroopassa.
Hitler tiesi, että Yhdysvallat sotaa käyvänä maana olisi hänen vihollisensa.17
Neuvostoliiton johto joutui näin toteamaan Saksan asenteen ja tekemään omat johtopäätöksensä. Molotovin Berliinin-matkan jälkeen Leningradin sotilaspiiri käynnisti Kannaksen eteläosassa puolustuslinjojen pikarakentamisohjelman. Helmikuussa 1941 pidetyssä puoluekonferenssissa Moskovassa Kuprijanov sai Stalinilta lupauksen kahden lisädivisioonan lähettämisestä Neuvosto-Karjalaan.
Neuvostoliiton tavoite Suomen kysymyksen ratkaisemiseksi pysyi
ennallaan. Stalin oli määrännyt edellä mainitussa puoluekonferenssissa
Kuprijanovin opiskelemaan suomea ja samalla perehtymään Suomen
tilanteeseen. Keväällä otettiin myös SKP:n elvyttämisen tärkeys esille.
O. V. Kuusinen laati Toivo Antikaisen avustamana puolueen tulevaa
neuvottelukokousta varten laajan 71-sivuisen asiakirjan »Sosialidemokratian tie ja kommunistisen puolueen tie». Siinä hän väitti, että »Suomen kansan valtava enemmistö tulisi olemaan onnellinen, jos se saisi
saman valtioaseman kuin Eestin, Latvian ja Liettuan kansat ovat saaneet», toisin sanoen liittotasavallan aseman Neuvostoliitossa. Kuusinen
lupasi tulevan neuvostovallan johtavan tärkeän ja edelleen avoimen kysymyksen ratkaisuun. Tämä kysymys oli »Suomen ja Karjalan kansan
lopullisesta yhtymisestä yhteiseksi ja yhtenäiseksi tasavallaksi». Kuusisen ohjelmaluonnos valmistui vasta kesäkuun alussa 1941, eikä sitä
Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon ehditty julkistaa.18
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Finland, Karelia and Estonia in the Grip of
Stalinism 1937−1941
During the Finnish Civil War, the Bolshevik leaders Lenin, Trotski and
Stalin signed a treaty with »Red» Finland (represented by Edvard
Gylling and Oskari Tokoi) granting Finland access to the Arctic Ocean.
The border between Eastern Karelia and Finland was to be adjusted in
accordance with linguistic and national considerations. As the Civil
War ended with a White victory, the treaty never came into force.
Several thousand Finnish Reds, of whom O. V. Kuusinen was the
most prominent figure, fled to Soviet Russia. Ten years later he was one
of Stalin’s trusted supporters. In August 1919 a Finnish Communist
Party paper (founded in 1918 in Petrograd) wrote that Greater Finland,
desired by Finnish White »butchers» can be created only within a
Soviet Finland. Thus, weapons aimed against the Bolsheviks should be
turned against Finland’s own bourgeoisie. Twenty years later this idea
was re-established during the first days of the Winter War.
The threat of war in Europe took a surprise turn in August 1939
when Hitler and Stalin agreed upon the division of Europe, with Finland and the Baltic republics in the Soviet sphere of interest. The Baltic
States subsequently accepted Stalin’s demands for mutual aid treaties
and military bases, but Finland refused.
The Soviet attack on Finland on 30th November 1939 was legitimized by the puppet »Democratic Government of Finland», headed by
Kuusinen and set up in Terijoki on the Karelian Isthmus. According to
the appeals of the Terijoki government »the USSR will in no way restrict the right of the Finnish people to self-determination and sover-
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eignty. The Red Army will not come to Finland as conqueror but as a
liberator to the people from the oppression of capitalist villains.» Furthermore, a treaty of mutual aid and friendship was signed between the
USSR and Finland. This agreement interpreted »the centuries long
wishes of the people of Finland to be reunited with the people of Karelia, in a joint state with Finland», showing the peaceful and friendly Soviet policy. For the international community the discrepancy between
words and deeds was so wide that on 14th December 1939 the USSR
was expelled from the League of Nations.
Kuusinen’s »Greater Finland» was never realized. A Karelo-Finnish
Socialist Soviet Republic (KFSSR) was established as its substitute after
the Winter War, as »proof» that Finland was in no way deprived of its
territory, which was only incorporated in another »Finnish» republic.
According to Andrei Zhdanov, the process uniting Finnish peoples in
one Socialist state will continue in the future. »This time is not far
away, and we must be ready to receive the rest of the Finnish peoples
beyond the border into our family.»
Only 13 Finns were among the 133 deputies of the Supreme Soviet
of the new republic. Stalin’s purges had taken their toll. The Finnish
stamp was, however, to be maintained in the republic. In the July session of the Supreme Soviet of the KFSSR, Kuusinen lavishly described
the development in Soviet Karelia, from the civil war up to the current
period. » Soviet Karelia was not attached to White Finland, but on the
contrary Finnish Karelia was liberated from capitalism and attached to
Soviet Karelia». Kuusinen went on praising the new socialist constitution, severely accusing the exploitative Finnish regime. The constitution of the KFSSR should be adopted as an action plan for the workers
in Finland.
Although Soviet troops were transferred to Baltic bases in October
1939, the final purpose was to fully incorporate these republics into the
»Soviet family». In July 1940 elections were organized, contradicting
existing constitutions, with the results declared in typical Stalinist style.
In Estonia the United Workers’ Front got 93 % of the votes, in Latvia
and Lithuania even more. In early August 1940 the USSR Supreme Soviet met in Moscow and accepted the requests of the Baltic countries to
be admitted into the USSR. Johannes Lauristin (Estonian CP secretary)
spoke about the sufferings of the working people under the yoke of
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Baltic barons and of the terror of the European imperialistic countries.
Before the unanimous voting, the floor was given to Kuusinen, the
chairman of the Supreme Soviet in KFSSR. He referred to the development of the national culture and industry in Soviet Karelia, as an example of how even a backward nation can in the Soviet system raise itself from misery and darkness to economic progress, up to the level of
the most advanced cultures. »On behalf of the Soviet government I
submit to the Supreme Soviet a bill admitting the Soviet Republic of
Estonia into the USSR.» After Kuusinen’s speech the USSR Supreme
Soviet fulfilled the »request of the Estonian State Duma» to admit Estonia as an equal Soviet Republic in USSR. Within a month Kuusinen
had acted as a stooge assisting Stalin in creating the constitutions for
two new Soviet republics.
After the Winter War the Soviet goal to find a solution to the Finnish
question was still unsolved. The Stalinist constitution of the KFSSR and
the Baltic States was to be that of Finland, too. The Finnish question
should be solved no later than December 1940. In the November meeting in Berlin Molotov requested a free hand to solve the Finnish situation, as in the Baltic. Hitler, however, did not accept new complications
in the North because of German economic interests.
In spring 1941 Kuusinen drafted »The road of Social Democracy
and the road of the Communist Party», stating that »the huge majority
of the Finnish people would be happy to attain the same political status
as the peoples of Estonia, Latvia and Lithuania» i.e., the status of a
union republic in the USSR. Kuusinen’s draft was however not ready by
June of 1941, when it was forgotten after the German attack.
Translation by the author
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PENTTI AIRIO
(s. 1945), prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori, Suomen Sotahistoriallisen
Seuran hallituksen varapuheenjohtaja.

Normandia taistelutantereena
Suomen Sotahistoriallinen Seura tarjoaa jäsenilleen vuosijulkaisunsa
Sotahistoriallisen aikakauskirjan ja sotahistoriaa käsittelevien esitelmien lisäksi opintomatkoja sotahistoriallisesti kiintoisiin kohteisiin.
Viime vuosien aikana on ollut tapana järjestää kotimaan kohteiden
lisäksi yksi matka johonkin lähinaapurimaahan sekä yksi hieman kaukaisempaan kohteeseen. Tällaisina lähikohteina ovat olleet mm. Karjalan kannas, Viro sekä Petsamo–Murmansk–Kantalahti. Pidemmälle
suuntautuneita matkakohteita ovat olleet Pultava, Malta ja Krimin niemimaa.
Syksyn 2010 opintomatkan kohteena oli Normandian maihinnousu
kesäkuussa 1944 sekä alueen varhaisempi kulttuurihistoria. Matkan
johtajana ja asiantuntijana toimi seuramme jäsen, eversti Sampo Ahto.
Hän on käynyt alueella yli 30 kertaa, joten kohteet löytyivät etsimättä ja
kuullut selostukset olivat korkeatasoisia. Matka uusittiin huhtikuussa
2011, koska runsas määrä halukkaista jäi ensimmäisen matkan ulkopuolelle.

Normandian varhaishistoriaa

Normannit eli Pohjolan viikingit suuntasivat sotaretkiään ensimmäisen
vuosituhannen lopulla Keski- ja Etelä-Eurooppaan ja aivan vuosisadan
lopulla jopa Amerikkaan. Näillä taitavilla merenkulkijoilla oli erinomainen tiedustelujärjestelmä, jolla he pystyivät selvittämään, missä oli
pysyvää sotaväkeä ja miten paljon. Puolustuskyvyttömille alueille suo-
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ritettiin ryöstöretki. Viikingit purjehtivat pari kertaa jopa Seineä pitkin
Pariisiin asti. Tilanne oli Ranskalle niin kiusallinen, että ranskalaiset
solmivat isokokoisen viikinkipäällikkö Rollon kanssa sopimuksen.
Normanneille annettiin oma, Ranskaan kuuluva Normandian herttuakunta Pohjois-Ranskassa Seinen alajuoksun ympärillä. Maakunta käsittää nykyisin Ornen, Seine-Martimen, Calvados’n, Euren ja Manchen
departementit. Maakunta on säilyttänyt omaleimaisuutensa ja oman
rakennuskulttuurinsa näihin päiviin asti. Ranskan rannikko rauhoittui
tämän järjestelyn jälkeen ja viikinkien retket suuntautuivat Välimeren
maihin. Siellä heidän läsnäolonsa tunnetaan normannien sotana vuosina 1047–1107.
Viikinkipäällikkö Rollosta tuli vuonna 911 Normandian herttua ja
samalla Ranskan kuninkaan vasalli. Solmitun sopimuksen mukaisesti
normannit lupautuivat suojelemaan Ranskaa. He rakensivat alueelle
siellä edelleen nähtävissä olevia linnoja. Erilaisten välienselvittelyjen
jälkeen noin vuonna 1050 nousi valtaan hallitsija, joka tunnetaan nykyään nimellä Vilhelm I Valloittaja. Hänen isänsä oli nimeltään Rickhard ja hän hallitsi Falaisessa sijainnutta linnaa, joka kuului kiertomatkamme kohteisiin. Tarinan mukaan linnan isäntä ihastui jokivarressa
pyykillä olleeseen Aluette-neitokaiseen ja rakkauden hedelmänä syntyi
poika, jota kutsuttiin aluksi nimellä Vilhelm Äpärä.
Vilhelm I Valloittaja, englanniksi William the Conqueror, (1027–
1087) valittiin Normandian herttuaksi. Hänen elämäkertansa keskeiset
tapahtumat on tallennettu Bayeux’n kaupungissa edelleen nähtävissä
olevalle seinävaatteelle. Noin metrin korkuisessa ja 70 metriä pitkässä
kankaassa on 56 erilaista kuvaa, jotka on tehty käsin neulomalla. Latinankielisen kronikan keskeisin sisältö kertoo Vilhelmin ja tanskalaisperäisen Englannin kuninkaaksi julistautuneen Haraldin yhteydenpidosta sekä heidän toisiaan vastaan vuonna 1066 käymästä Hastingsin taistelusta. Tämän taistelun jälkeen Vilhelmin lisänimeksi muutettiin Valloittaja ja hänestä tuli Englannin kuningas yli 20 vuoden ajaksi. Ilmeisesti Vilhelmin veli teetti seinävaatteen ja se on tällä hetkellä eräs EU:n
tärkeimpiä kulttuuriperintöesineitä. Käynti Bayeux’ssa sisältyi matkaohjelmaan.
Englannin ja Ranskan välienselvittely jatkui 1300- ja 1400-luvulla ns.
satavuotisena sotana. Sodan päättyessä 1450-luvulla jäi Normandia
osaksi Ranskaa. Englannin vaakunassa on edelleen Normandian leijo-
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Vilhelm Valloittaja. Valok. Pentti Airio.
William the Conqueror. Photo: Pentti Airio.

nat muistona normannikuninkaista. Normandian vaakunassa on kaksi
leijonaa, kanaalin saarien vaakunassa niitä on kolme.
Matkalla Pariisin lentokentältä kohti Normandiaa pidettiin ensimmäinen tauko Rouenin kaupungissa. Kaupunki on Normandian maakunnan pääkaupunki, jossa on erittäin upea vanha katedraali sekä
Orléansin neitsyeen Jeanne d’Arcin mestauspaikka. Jeanne d’Arc
(1412–1431) liittyi edellä mainittuun satavuotiseen sotaan. Hän sai ilmestyksenomaisen elämyksen, jonka mukaan hänen tehtävänsä on vapauttaa Ranska maahan tunkeutuneista englantilaisista. Tämä Ranskan
kansallissankari ja pyhimys vapautti sotajoukon etunenässä edeten
Orléansin. Englantilaiset onnistuivat kuitenkin saamaan neitsyeen vangiksi vuonna 1430. He syyttivät Jeanne d’Arcia noituudesta ja polttivat
hänet kerettiläisenä roviolla Rouenissa.
Orléansin neitsyeen kullattu patsas on Caenin kaupungissa. Patsas
tuotiin sinne toisen maailmansodan jälkeen Algeriasta, kun Algeria va-
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pautui Ranskan alamaisuudesta. Caen oli sotamarsalkka B. L. Montgomeryn murheenkryyni ja se pommitettiin sodan aikana maan tasalle.
Uudelleenrakennettu Caen oli seurueemme tukikohta koko matkan
ajan.

Tie Normandian maihinnousuun kesäkuussa 1944

Yhdysvaltain presidentiksi valittiin vuonna 1933 Franklin Roosevelt.
Aikaisemmista presidenteistä poiketen hän aloitti laajan sisäisen uudistustyön ja osallistui aktiivisesti maailmanpolitiikkaan. Esimerkiksi
Neuvostoliiton kanssa oli käynnistetty teollinen yhteistyö jo edellisen
presidentin aikana: vuonna 1929 oli annettu asiantuntemusta Gorkin
autotehtaan (GAZ) perustamisessa ja vuonna 1930 myyty kaksi maataloustraktoria, jotka todellisuudessa olivat Christie-panssarivaunuja ilman tykkejä. T-32-taisteluvaunun eli »Sotkan» alusta oli kehitelmä
Christie-vaunun alustasta.
Yhteistyö sai kiinteämpiä muotoja Rooseveltin tultua presidentiksi.
Talvisodan sytyttyä aikaisempi presidentti Herbert Hoover toimi aktiivisesti Suomen puolesta. Rooseveltin johtama virallinen linja sen sijaan
jatkoi yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Esimerkiksi talvisodan aikana
Amerikan kansalaisten sympatiat olivat Suomen puolella, mutta virallinen linja tuki mieluummin Neuvostoliittoa. Yhteistyön tuloksena syntyi esimerkiksi Magnitogorskin terästehdas, autoteollisuus, alumiiniteollisuus, traktori- ja panssarivaunuteollisuus, kaasuteollisuus ja autonrengasteollisuus. Kummankaan suurvallan etujen mukaista ei ole
ollut muistella kylmän sodan tuoksinassa toisen maailmansodan aikaista yhteistyötä eikä varsinkaan laajamittaista Lend-lease-yhteistyötä.
Toisen maailmansodan syitä, tapahtumia ja lopputulosta sotasyyllisyyskysymyksineen sekä sankareineen tarkastellaan yleensä voittajien
näkökulmasta. Voittajien tulkinnat ovat osaltaan aiheuttaneet sodan
kulun kuvauksien ja tutkimuksien yksipuolisuutta. Samalla kun nykyään ollaan valmiit tunnustamaan, että kaikki neuvostokansalaiset eivät olleet kommunisteja tai Villin Lännen valloittajat intiaanien ampujia, toisen maailmansodan saksalaissotilaat leimataan edelleen esimerkiksi filmeissä tai seikkailukirjallisuudessa kaikki natseiksi ja juutalais-

N O R M A N D I A TA I S T E L U TA N T E R E E N A

273

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

12:02

ten jahtaajiksi. Saksalaisten taistelu oli kunniatonta, kun taas Euroopan
kaupungit rauniokasoiksi pommittaneet jenkit ja britit ovat sotasankareita. Mitähän asiasta ajattelevat normandialaiset, jotka saivat rakentaa
raunioiksi pommitetut kylänsä uudelleen? Monet edistykselliset historiantutkijat vaikenevat edelleen niistä julmuuksista, joita puna-armeija
teki valtaamillaan alueilla.
Toisen maailmansodan rintamalinjat muotoutuivat akselivaltojen ja
liittoutuneiden välille. Kun Saksan hyökkäys kilpistyi loppuvuodesta
1941 saavuttamatta asetettua tavoitetta eli Neuvostoliiton lyömistä ja
kun Yhdysvallat liittyi sotaan, oli sodan lopputulos tavallaan jo selvä.
Oli lähinnä kysymys siitä, kauanko Saksa, Japani ja muut akselivaltoihin kuuluneet maat kestäisivät.
Sodanjälkeinen etupiirijako määräytyi Rooseveltin, Stalinin ja
Churchillin tapaamisissa. Neuvostoliitto sai länsiliittoutumilta laajemman alueen kuin mitä Saksa oli luvannut Molotovin–Ribbentropin sopimuksessa vuonna 1939. Suurvaltajohtajien tapaamisissa Yhdysvallat
ja Iso-Britannia lupasivat neuvostojohdolle, että ne avaavat Länsi-Euroopassa uuden rintaman. Italian maihinnousu kesällä 1943 oli Normandian maihinnousun esiharjoittelua.

Rannikko Petsamosta Espanjaan

Saksa menestyi aluksi salamasotataktiikallaan, sillä Norja, Tanska, Benelux-maat sekä Ranska valloitettiin keväällä ja kesällä 1940. Sen sijaan
Britannian valloittaminen ei onnistunut, kun Saksan ilmavoimat ei
kyennyt lyömään Englannin ilmapuolustusta. Ilmanherruus oli perusedellytys Kanaalin yli suoritettavalle hyökkäykselle.
Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941 ja sen ilmavoimat
suunnattiin päähyökkäyssuuntaan. Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen ilmavoimat saavuttivat Länsi-Euroopan ilmanherruuden, ja MannerEuroopan massiiviset pommitukset käynnistettiin kesäkuussa 1943 eli
Sisilian maihinnousun aikoihin. Ilmavoimien pommituksille määrätty Ranskan rannikon eristämisvyöhyke oli niin laaja, ettei siitä voitu
tehdä johtopäätöksiä odotettavissa olleen maihinnousun painopistesuunnasta.
Saksa ryhtyi rakentamaan Atlantin vallia, Petsamosta Espanjaan
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ulottuvaa rannikonpuolustusjärjestelmää. Kaikkiaan rakennettiin noin
12 000 erilaista betonista taisteluasemaa tai suojakorsua. Rakennustöissä oli organisaatio Todt käytössään saksalaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia rakennusmiehiä sekä runsas määrä sotavankeja. Kaikkiaan linnoitustöissä oli noin 100 000 miestä. Työmaat tarvitsivat valtavan määrän betonia ja terästä. Linnoitusjärjestelmään sijoitetut aseet olivat pääosin sotasaaliskalustoa ja siten varsin kirjavaa.
Kanaalin kapeikko, Doverinsalmi, oli linnoitustöiden painopistealuetta ja sinne tehtiin suurimmat betonilinnoitukset. Göbbelsin propagandafilmien mukaan Atlantin valli oli liian vahva murrettavaksi.
Rakennustyöt olivat kuitenkin kesken hyökkäyksen alkaessa. Länsirintaman komentaja oli sotamarsalkka Gerd von Rundstedt. Hänen alaisensa Armeijaryhmä G oli ryhmittynyt Etelä-Ranskaan komentajanaan
kenraalieversti Johannes Blaskowitz. Painopistesuunnassa olleen Armeijaryhmä B:n komentaja oli sotamarsalkka Erwin Rommel, jonka
vastuualue Hollannin rantapadoilta Bretagnen niemimaalle oli pituudeltaan 1 300 kilometriä. Hänen armeijaryhmänsä vahvin joukko oli
15. Armeija Doverinsalmen rannalla. Vahvuudeltaan pienempi 7. Armeija oli ryhmitetty Normandiaan.
Rommel tarkasti Atlantin vallin linnoituslaitteet marraskuussa 1943.
Hän kauhistui näkemäänsä. Valli oli vahva Calais’n painopistealueella,
mutta muualla työt olivat kesken, osittain jopa aloittamatta. Rommel
keskitti kaiken tarmonsa puolustuslaitteiden parantamiseen ja erilaisten vesirajaan rakennettavien esteiden tekemiseen. Puolessa vuodessa
saatiin paljon aikaan.
Armeijaryhmä B ei ollut mikään määrävahvuinen joukko. Pääosa divisioonista oli tullut itärintamalta pahoin kuluneina elvytettäviksi ja
uudelleen koulutettaviksi. Atlantin vallin pysyvistä puolustusjoukoista
suuri osa oli yli 45 vuoden ikäisiä. Osa sotilaista oli vallattujen alueiden
kansalaisia, ns. itäsotilaita, sekä puolalaisia ja romanialaisia. Kokonaisvahvuus oli noin puoli miljoonaa, taisteluvälineistä sekä ajoneuvoista
oli puutetta. Kalusto oli kirjavaa ja pääosin sotasaalisaseistusta. Kaiken
lisäksi vastustajan ilmaylivoiman vuoksi suurempien joukkojen siirtoja
voitiin suorittaa vain yöaikaan rikkipommitettuja teitä pitkin. Rautatieyhteydet kangertelivat ja viestiyhteyksissä oli ongelmia.
Saksan sotavoima oli loppuvuonna 1943 ryhmitetty siten, että itärintamalla oli 160 divisioonaa vastassaan puna-armeijan 500 divisioo-
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naa. Balkanilla oli 20, Italiassa 20 ja Skandinaviassa 10 divisioonaa. Atlantin rannikon suojana oli 60 divisioonaa, jotka olivat olleet pääosin
itärintamalla ja irrotettu sieltä »ausfrissungiin» eli täydennettäväksi,
koulutettavaksi ja varustettavaksi.
Sotamarsalkat von Rundstedt ja Rommel eivät olleet hyvissä väleissä.
Von Rundstedt morkkasi Rommelia siitä, että tämä ei ollut taustaltaan
aatelinen eikä koulutukseltaan edes yleisesikuntaupseeri. Molemmat
olivat kyllä sitä mieltä, että maihinnousu oli lyötävä nopealla reservijoukkojen vastahyökkäyksellä. Rommel olisi halunnut reserviyhtymät
vielä lähemmäksi tulevaa toiminta-aluetta, jotta maihinnousu voitaisiin lyödä rantaviivalla. Hitler ei halunnut ratkaista kiistaa, sillä hänkin
uskoi maihinnousun tulevan Doverinsalmen yli. Ranskassa oli reservinä vain kuusi panssari- tai panssarikrenatööridivisioonaa. Ne olivat ylijohdon reservejä ja niiden käyttöön oli saatava päämajan lupa.
Painopistesuunnan 15. Armeijan käytössä oli 18 divisioonaa 550 kilometrin levyisellä vastuualueella. Rintamassa olleen yhtymän vastuualueen leveys oli keskimäärin 40 kilometriä. Normandian suunnan 7.
Armeijaan kuului 14 yhtymää ja vastuualueen leveys vaihteli 40 ja 270
kilometrin välillä. Keskiarvo oli 160 kilometriä. Näin ollen oli kysymyksessä erittäin harva puolustus. Rintamakilometrillä oli keskimäärin
12 panssarintorjunta-asetta, kun luku painopistesuunnassa oli 22 asetta. Muunkin materiaalin painopiste oli Kanaalin kapeimmalla kohdalla.
7. Armeijalla oli hyökkäyksen tapahtuessa asemissaan vain yksi tuliannos. Yli puolet alueen divisioonista oli ns. »Bodenständige» eli niiltä
puuttuivat liikuntavälineet. Saksalaisten joukkojen vahvuutena oli niiden taistelukokemus. Sen sijaan itäjoukot ja puolalaiset eivät olleet
kovinkaan suorituskykyisiä. Normandian suunnalla oli kaksi panssariyhtymää. Toinen oli Afrikassa taistellut 21. Panssaridivisioona (21. PzD)
ja toinen 12. SS-Panssaridivisioona »Hitler-Jugend». Hitler-Jugenddivisioonan miehistä osa oli jopa 16–17-vuotiaita. Heille jaettiin annostupakan sijasta makeisia. Taaempana oli vielä eri panssarikoulujen oppilaista koottu Panssaridivisioona Lehr (Pz-LehrD). Panssarikalusto oli
noin puoliksi Pz IV- ja Pz V (Panther) -kalustoa. Lehr-divisioonalla oli
jopa kuusi Pz VI (Tiger) -panssaria.
Rommel uskoi liittoutuman joukkojen hyökkäävän nousuveden aikaan ja siksi rantaviivalla oli runsaasti erilaisia esteitä. Laskuveden ja
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nousuveden korkeusero on Normandian alueella noin 8 metriä. Laskuveden aikana rantatörmien edustalla oli paikoin kilometrien laajuinen
hiekkaranta. Liittoutuneiden hyökkäystä oli odotettu toukokuussa
1944 ja kun sitä ei tullut, arvioitiin hyökkäyksen tapahtuvan heinäkuussa samaan aikaan puna-armeijan Puolan suuntaan odotettavissa
olleen kesähyökkäyksen kanssa. Saksalaiset säätieteilijätkin ennustivat
niin kovia tuulia, että hyökkäystä pidettiin mahdottomana.

Operaatio »Overlord»

Stalin oli jo vuonna 1942 painostanut länsiliittoutuneita aloittamaan
sotatoimet Euroopan mantereelle suoritettavalla maihinnousulla. Sisilian maihinnousu kesällä 1943 oli antanut kokemuksia laajamittaisesta
maihinnoususta. Operaatio »Overlord» muuttui konkreettiseksi, kun
kenraali Dwight D. Eisenhower nimitettiin loppuvuonna 1943 maihinnousun komentajaksi. Samalla määrättiin tehtävä: »Nousette maihin
Euroopan mantereelle ja suoritatte yhteistoiminnassa muiden liittoutuneiden maiden kanssa sotatoimet, joiden tavoitteena on Saksan sydän ja sen asevoimien tuhoaminen.»
Kanadalaiset tekivät elokuussa 1942 kokeiluluonteisen maihinnousun Dieppeen, Calais’n ja Le Havren puoliväliin. Noin 6 000 miehen
hyökkäys kärsi 4 000 miehen tappiot. Uskottiin, että Göbbelsin mainostama Atlantin valli oli todella niin vahva ja niin ensiluokkaisilla joukoilla miehitetty kuin Saksan äänekäs ja jatkuva propaganda antoi ymmärtää. Liittoutuneet käynnistivät valtaisan valmistelutyön joukon varustamiseksi ja kiistattoman ilmaylivoiman saavuttamiseksi. Onkin sanottu, että Göbbelsin mainostemppu siirsi maihinnousua parilla vuodella.
Churchill ajatteli asetelmaa, johon sotatoimi johtaisi ja siksi hän
kannatti hyökkäystä Italian ja Balkanin kautta kohti Keski-Eurooppaa,
jolloin siellä oltaisiin ennen Stalinin joukkoja. Yhdysvallat kuitenkin
päätti hyökkäyssuunnan. Myöskään sotatoimen komentajan valinta ei
ollut yksinkertaista. Ehdokkaita oli useita. Eisenhower ei ollut kyvykkäimpiä sotapäälliköitä, mutta hänellä oli kyky tulla alaistensa kanssa
toimeen. Oli valittava mahdollisimman tasapainoinen henkilö, joka kykenisi sovittelemaan eri maiden mielihalut ja eri asevoimien keskinäi-
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sen kilpailun saumattomaksi yhteistyöksi käsittämättömän suuren sotatoimen onnistumiseksi. Marsalkka Bernard Montgomery, joka oli
mielestään ansioitunut ylivertaiseksi ehdokkaaksi, joutui tyytymään
maajoukkojen komentajan rooliin.
Salaaminen oli maihinnoususotatoimen onnistumisen keskeisin
edellytys. Liittoutuneiden oli kyettävä hämäämään saksalaisilta maihinnousun tarkka aikamäärä, joukkojen vahvuus ja maihinnousualue.
Ranskan vastarintaliike sai omat tehtävänsä viesti- ja kulkuyhteyksien
katkaisemiseksi ratkaisevalla hetkellä. Turvallisuussyistä he tiesivät vain
oman tehtävänsä.
Etelä-Englantiin kuljetettiin huikea määrä kaikenlaista materiaalia ja
sotilaita Atlantin takaa. Joukot koottiin lähtöalueelle pääosin toukokuussa. Alueen kylissä ja pikkukaupungeissa oli enemmän amerikkalaisia kuin englantilaista kanta-asujaimistoa. Kaikki paikat olivat täynnä
aseita, ampumatarvikkeita, ajoneuvoja (yli 50 000), vetureita (vajaat
1 000) ja junanvaunuja (noin 20 000). Rannikon satamat olivat täynnä
aluksia. Olipa siellä kaksi Kanaalin yli hinattavaa satamaakin.
Maihinnousun suorittamiseen soveltuvia päiviä ei ollut paljon.
Eisenhower päätti 17. toukokuuta 1944, että maihinnousu suoritetaan
joko 5., 6. tai 7. päivänä kesäkuuta. Silloin olisi laskuvesi niin alhaalla,
että Rommelin käskystä pystytetyt rantaesteet olivat näkyvissä. Ennustettiin myös kuutamoa, jota maahanlaskujoukot, suunnistavat lentokoneet ja laivat tarvitsivat. Meren piti olla kohtalaisen tyven.
Hyökkäystä varten ensivaiheessa liikkeelle lähetetyt joukot kutsuttiin
Eisenhowerin 4. kesäkuuta aamulla kello 5 tekemällä päätöksellä takaisin satamiin. Meteorologit ennustivat kuitenkin, että myrsky laantuisi
siten, että hyökkäys olisi mahdollista toteuttaa kesäkuun kuudentena
päivänä 1944. Sunnuntai-iltana (4.6.) kello 21.30 alkaneessa kokouksessa Eisenhower teki päätöksen, että D-päivä on tiistaina.
Liittoutumien meteorologeilla oli yksityiskohtaisempia tietoja Atlantin säärintamien kulusta kuin saksalaisilla. Saksalaiset uskoivat, että
maihinnousu-uhka on pariksi viikoksi ohi. Esimerkiksi Rommel lähti
käymään kotonaan Saksassa ja useat muutkin ratkaisevassa asemassa
olleet komentajat olivat poissa virkapaikaltaan. 7. Armeijan korkein
johto oli kokoontumassa 6. päivänä karttaharjoitukseen, jonka aiheena
oli maihinnousu Normandiaan. Saksalaiset olivat tehneet kaksi kummallista päätöstä juuri ennen maihinnousua. Normandian alueen am-
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pumatarvikevarastoja siirrettiin sisämaahan ja Ranskassa ollut Hävittäjärykmentti 26 ja sen 124 taistelukonetta siirrettiin kotialueen turvaksi
4. kesäkuuta. Alueelle jäi vain vajaat 50 päivähävittäjää. Liittoutuneiden
käytössä ollut konemäärä oli yli 12 000 konetta.
Operaatio »Overlordin» taistelusuunnitelman mukaan Seinen lahden maihinnousualue oli jaettu viiteen eri kaistaan. Idästä päin katsottuna olivat ensin brittiläisen vyöhykkeen rantautumisalueet »Sword»,
»Juno» ja »Gold». Brittiläinen 6. Maahanlaskudivisioona suojasi Caenin kaupungista itään olevan sivustan. Amerikkalaisten vyöhykkeen
rantautumisalueet olivat »Omaha» ja »Utah». Sivustansuojaustehtävästä vastasivat 82. ja 101. Maahanlaskudivisioona. Ilmavoimat eristäisivät
alueen ja pommittaisivat massiivisesti rantautumisalueilla olevia asepesäkkeitä. Hieman ennen rantautumista järeä laivatykistö täydentäisi
asepesäkkeiden tuhoamista.
Maihinnousun taisteluvaihe kesti 6.6.–25.8.1944 välisen ajan. Taistelujen alkaessa maavoimien komentosuhteet muuttuivat sellaisiksi, että
Montgomery johti kolmella itäisimmällä kaistalla taistelevia englantilais-kanadalaisia joukkoja ja kenraaliluutnantti Omar Bradley yhdysvaltalaisten maihinnousurannoilla taistelevia joukkoja. Suuriin sotapäälliköihin itsensä lukenut kenraali George Patton oli vielä toistaiseksi
»hyllytettynä» Englannissa.
Taisteluihin osallistuneiden joukkojen määrästä on monenlaisia tietoja sen mukaan, miten joukot lasketaan. Eversti Ahto mainitsi eräinä
lukuina, että Länsi-Euroopassa liittoutuneiden neljää miljoonaa sotilasta vastassa oli noin puoli miljoonaa akselivaltojen sotilasta. Maihinnousutaistelujen aikana puolustajan joukot ja kalusto ehtyivät, mutta
hyökkääjä sai koko ajan lisää vereksiä joukkoja ja uutta materiaalia.

Pisin päivä

Ranska teki aselevon Saksan kanssa kesällä 1940 ennen kuin sotatoimet
ulottuivat Normandiaan. Normandia oli saanut olla siis tavallaan 1400luvun puolivälistä alkaen kohtalaisen rauhallisissa oloissa ilman suurempaa hävitystä. Vuonna 1943 liittoutuneet aloittivat alueen liikenteen solmukohtien ja rakenteilla olevan Atlantin vallin jatkuvan pommittamisen. Saksalaisilta ei riittänyt sinne merkittävästi torjuntahävit-
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täjäkalustoa eikä heillä ollut myöskään kykyä suunnata tiedustelulentoja Etelä-Englantiin, sillä liittoutuneiden tehokas ilmapuolustus tuhosi
armotta kaikki alueelle pyrkivät.
Saksalaiset tiesivät, että maihinnousua valmistellaan, mutta eivät sitä, milloin, mihin ja miten. Tiedustelun peruskysymykset olivat ratkaisematta. Oltiin tuntuman ja arvailujen varassa. Pääosa saksalaisista oli
siinä uskossa, että maihinnousu tulee Doverinsalmen rannikolle. Sen
vuoksi nopeat vastatoimet viivästyivät. Tilannekuva oli pitkään epäselvä ja tilanneilmoitukset olivat myöhässä huonojen viestiyhteyksien
vuoksi. Normandiaan kohdistunutta hyökkäystä pidettiin liian kauan
harhauttavana hyökkäyksenä, jolla yritettiin sitoa puolustajan reservit
toisarvoiseen suuntaan. Aivan erinomaiseksi hämäykseksi osoittautui
»olkiukkojen» pudottaminen laskuvarjoilla.
Maihinnousurantaa lähimpänä ollut 21. Panssaridivisioona sai melko pian vastahyökkäyskäskyn, mutta se peruttiin, kun kenraalieversti
Alfred Jodl päämajassa ei hyväksynyt reservin käyttöä. Hän piti tuolloin vielä Calais’n suuntaa vaarallisempana. Kun lupa vihdoin saatiin,
oltiin jo myöhässä. Hyökkäys vaikutti rantaviivalla D-päivänä vasta
noin kello 17 jälkeen. Divisioona esti brittien etenemisen kohti Caenin
kaupunkia ja pystyi pitämään kaupungin lähes kuukauden. Kaksi
muuta reservinä ollutta panssariyhtymää saapui alueelle siten, että Hitler-Jugend-divisioona oli paikalla 7. päivän illalla ja Lehr-divisioona 8.
päivänä. Kumpikin divisioona kärsi siirtymämarssien aikana liittoutuneiden ilmahyökkäyksissä noin 30 prosentin tappiot. Liittoutuneet onnistuivat rantautumisessaan, koska saksalaisten vastatoimet tulivat liian
myöhään. Kun sillanpäät oli saatu ja jatkuvat täydennyskuljetukset rullasivat, oli tilanne saksalaisten osalta menetetty. V-1- ja V-2-rakettipommitukset eivät enää horjuttaneet syntynyttä ylivoimaa.

Matkamme tutustumiskohteet

Opintomatka toteutettiin siten, että maihinnousurannat käytiin läpi
idästä länteen. Ensimmäisenä kohteena oli kantalinnoitettu Mervillen
patteri aivan Sword-maihinnousualueen tuntumassa Ornejoen itärannalla. Erikoisjoukon hyökkäyksestä ja ankarasta tulivalmistelusta huolimatta patteri oli toimintakykyinen taistelujen alkaessa, sillä voimakas
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tulivalmistelu ei osunut maaliin vaan läheiseen kylään, joka tuhoutui.
Iskuosasto valtasi kyllä patterin, mutta poistui ennen laivatykistön tulitusta ja saksalaiset ottivat patterin takaisin haltuunsa. Englantilaiset
valtasivat patterin uudelleen 7. päivän aikana.
Seuraava käyntikohde oli Ornen yli johtava Pegasus-silta. Brittien 6.
Divisioonan liitokone laskeutui aivan sillan tuntumaan ja silta saatiin
vallatuksi ehjänä. Silta ja sillan kupeessa oleva pieni ravintola, ensimmäinen vuonna 1944 Ranskassa vapautettu rakennus, on merkittävä
turistikohde. Riva-Bellassa oli hyvin säilynyt ja museona toimiva tykistön tulenjohtobunkkeri. Tykistöasemat olivat olleet vielä keskeneräisiä
ja ne tuhottiin. Vankkarakenteinen tulenjohtoasema pystyi välittämään
tietoja joitakin päiviä, ennen kuin se vallattiin.
Courseulles-sur-Mer oli alue, jonne kenraali Charles de Gaulle saapui Vapaan Ranskan hallituksen puheenjohtajana 11. kesäkuuta ja piti
lennokkaan puheen Bayeux’ssa. Courseulles sijaitsi Juno-kaistalla Seullesjoen varrella. Normandian rannikolla oli noin kahden kilometrin
välein saksalaisten betonirakenteisia asemia »Widerstandsnestejä», jotka oli numeroitu juoksevalla numerolla. Alueen tukikohdassa WN 29
oli yksi 55 mm:n tykki, kaksi 75 mm:n tykkiä ja yksi 88 mm:n tykki.
Sen sijaan WN 31 oli huonommin varustettu. Siellä oli vain kaksi 55
mm:n tykkiä. Rannalla on de Gaullen patsas, Sherman-panssarivaunu
ja saksalaisten 55 mm:n tykki.
Brittien Gold-vastuualueelle Arromanchesiin rakennettiin toinen
Kanaalin yli rahdatuista satamista. Noin 50 Englannissa valettua 6 000
tonnin painoista onttoa betonikuutiota hinattiin rannikolle ja ne upotettiin pohjaan siten, että ne muodostivat puolikaaren muotoisen aallonmurtajan ja samalla satamalaiturin. Omahan rannikolle yritettiin
tehdä samanlainen satama. Kun se epäonnistui myrskyn vuoksi, myös
sen elementit käytettiin tähän laituriin. Laituri oli erittäin tärkeä huoltosatama. Sodan aikana tämän »Port Winstonin» kautta kuljetettiin eri
suuntiin noin 2,5 miljoonaa sotilasta ja 500 000 erilaista ajoneuvoa. Sataman sementtiblokkeja on edelleen nähtävissä rantaviivalla varsinkin
laskuveden aikana. Alueella on erinomainen 360° asteen Cinema Cirkulaine -filmiesitys, joka kestää 18 minuuttia.
Brittien maihinnousurannoilla oli säästytty suurilta tappioilta, koska
saksalaisten puolustuslaitteet eivät olleet yhtä vahvat ja valmiit kuin
amerikkalaisten kaistoilla. Samoin heidän tulivalmistelunsa onnistui
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paremmin. Omahan alue tiedettiin jo tiedustelutietojen perusteella vaikeimmaksi alueeksi. Ensin oli laaja hiekkaranta ja sen jälkeen kohosi
6–8-metrinen rantavalli. Tästä syystä ensimmäisen aallon maihinnousujoukoksi valittiin 1. Jalkaväkidivisioona. Tällä Fort Benningin varuskunnassa lokakuussa 1939 perustetulla divisioonalla oli aikaisempaa
taistelukokemusta vuodelta 1942 Tunisiassa ja Algeriassa sekä seuraavana vuonna taisteluista Sisiliassa. Lokakuussa 1943 se siirrettiin Englantiin täydennettäväksi ja koulutettavaksi uutta maihinnousua varten.
Vaikka tykistö-, panssari- ja pioneerijoukoilla vahvennettu divisioona
kärsi ensimmäisen viikon aikana 1 744 miehen tappiot, se säilytti taistelukykynsä. Toinen Omahaan rantautunut joukko oli 29. Jalkaväkidivisioona.
Yhdysvaltojen joukkojen taktiikkaan on kuulunut massiivinen tulen
käyttö ennen elävän voiman suuntaamista. Omahan alueella sekä ilmavoimien että laivaston tulivalmistelut epäonnistuivat, koska ne suuntautuivat pääosin saksalaisten taisteluasemien takaisen harjanteen toiselle puolelle. Miehistö jalkautettiin useissa tapauksissa liian aikaisin
laivoista, eteneminen pitkin avointa hiekkarantaa kohti saksalaisten tykistö- ja käsiaseiden tulta oli vaativa sotatoimi. Tällä alueella oli suurin
vaara epäonnistua. Jos maihinnousu olisi tehty Normandiaan jo kesällä
1943, pääosa Omahan alueelle rakennetuista taisteluasemista olisi vielä
puuttunut. Nyt organisaatio Todt oli valmistanut sinne Rommelin
29.1.1944 suorittaman tarkastusmatkan jälkeen vahvat, osittain vielä
hyökkäyspäivänä keskeneräiset kantalinnoitetut puolustusasemat tulenjohtopaikkoineen.
Omahan kaistalla oli rantaviivalla ja osittain sisämaassa kaikkiaan 15
WN-rakennetta. Näistä numerot 59–64 Colleville-sur-Merin kylän rannanpuolella oli miehitetty 716. Jalkaväkidivisioonan 726. Jalkaväkirykmentin 3. Komppanian miehillä ja taaempana olleella 12 x 105 mm:n
kenttätykkiä käsittäneellä patteristolla (I/KTR 352, majuri Pluskat).
Omahan alueen tunnetuin taisteluasema on WN 62 juuri Fox Greenin
ja Easy Redin saumakohdassa eli 16. Jalkaväkirykmentin II ja III Pataljoonan maihinnousualueilla. Pesäkkeessä oli 28 Kolmannen Komppanian sotilasta sekä 13 tulenjohtomiestä.
Taisteluaseman takana on komea amerikkalaisten sotilaiden hautausmaa. Sinne on haudattu myös kaksi »sotamies Ryanin» veljeä:
kersantti Robert T. Niland (kaatui 6.6., joukko 88. MlD) ja vänrikki
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Preston T. Niland (kaatui 7.6.,
joukko 4. JvD). Sotamies Nilandin kaksi veljeä oli kaatunut maihinnousussa ja kolmas veli oli kadonnut Tyynellä valtamerellä.
Neljäs veli haluttiin palauttaa kotimaahan. Samanlainen tapa oli
esimerkiksi Suomessa. Jos sankarikuolema kohtasi useampaa saman perheen jäsentä, haluttiin
edes joku heistä säästää siirtämällä sotilas kotirintamalle.
Omahan kaistan vasemmassa
reunassa oli Pointe-du-Hoc nimi- Vänrikki Preston T. Nilandin hauta
sotilaiden hautaussessä niemenkärjessä oleva tykki- amerikkalaisten
maalla Omaha-rantautumisalueen
patteri. Alue on säilytetty turisti- tuntumassa. Valok. Pentti Airio.
kohteena, jossa voi edelleen näh- The grave of Second Lieutenant
dä jopa yli 1 000 kilon pommien Preston T. Niland in the American
cemetery adjacent to Omaha
möyhentämää maata sekä alueel- military
Beach. Photo: Pentti Airio.
la olleen patterin bunkkerit. Huhtikuussa suoritetun valtavan ilmapommituksen jälkeen kolme patterin kuudesta tykistä oli saatu tuhotuksi. Kahden maihinnousuveneillä alueelle saapuvan amerikkalaisen ranger-pataljoonan tehtävänä oli maihinnousua edeltävänä yönä
tuhota tämä kohde. Toinen pataljoonista ajautui väärälle alueelle.
Alueella käytiin ankarat taistelut, ja lopulta pitkin kalliojyrkännettä kiivenneiden erikoiskoulutuksen saaneiden jalkaväkisotilaiden onnistui
vallata tämä etukäteen erääksi maihinnousualueen tulivoimaisimmaksi
arvioitu tukikohta.
Kolmannen päivän iltapäivällä palatessamme Pointe-de Hocin niemeltä kohti Caenia kävimme saksalaisella hautausmaalla ja katsoimme
Bayeux’ssa edellä mainitun Vilhelm Valloittajasta kertovan seinävaatteen. Matkan loppupuolella oli vielä käynti kanadalaisten hautausmaalla. Vertailemalla kolmea tutustumiskohteena ollutta hautausmaata
saimme myös kuvan näiden maiden hautausmaatraditiosta ja hautausmaiden ylläpidosta. Amerikkalaisten hautausmaa oli kaikkein pramein.
Isossa muistorakennuksessa oli kookkaat kuvataulut kertomassa taiste-
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lujen tiestä ja voitoista. Kanadalaisilla kaikki tämä oli huomattavasti
hillitympää. Muistorakennus oli myös aika vaatimaton. Erikoisuutena
oli se, että omaiset olivat voineet liittää sankariristin alaosaan oman
muistokirjoituksensa. Saksalainen hautausmaa muistutti enemmän
metsäkalmistoa tammineen ja eri puolille aluetta ryhmitettyine muistokivineen. Omaiset ja sukulaiset olivat istuttaneet laajan muistopuistikon alueelle johtavan tien varsille. Puun juurella oli pieni kyltti kertomassa, kenen muistopuusta oli kyse. Saksalaisten hautausmaa oli suurin. Sinne oli haudattu yli 20 000 sotilasta. Kaikki hautausmaat olivat
erittäin hyvin hoidettuja ja siistejä.
Utahin kaista oli maihinnousualueen läntisin rantautumisalue. Puolustusjärjestelyt olivat siellä samantapaiset kuin muillakin alueilla. Puolustukseen oli ryhmittynyt 91. Divisioona noin 60 kilometriä leveälle
alueelle. Divisioonan miesaines oli pääosin 35–45-vuotiaita nostomiehiä, joilla oli takanaan kahdeksan viikon peruskoulutus ennen siirtoa
rannikolle. Ainoana reservinä oli georgialaisista perustettu itäpataljoona. Liittoutuneiden tulivalmistelu osui kohdalleen ja kaikki vastarintapesäkkeet vaurioituivat osan jopa tuhoutuessa. WN 5 sijaitsi sillä paikalla, missä oli maihinnousun painopiste. Kaistalle rahdattiin kaikkiaan 836 000 sotilasta, 220 000 ajoneuvoa ja 725 000 tonnia tavaraa.
Alueella on nykyään kookas amerikkalaisten rakentama museo lukuisine muistomerkkeineen.
WN 9 on myös mielenkiintoinen kohde. Se oli alueen vahvin tukikohta. Paikkaa ei ole merkitty yleisökohteeksi, mutta se löytyi karttatietojen perusteella. Siellä näkyi erittäin hyvin laaja rantahietikko sekä
rantatörmä, jonne saksalaisten taistelulaitteet oli ryhmitetty. Ympäristö
on täynnä kaninkuoppia, joten sinne menevän kannattaa astella varoen. Alueella oli viisi 37 mm:n panssarivaunutornia ja yksi rannan
suuntaan vahvasta betonoidusta asemasta ampuva 88 mm:n tykki.
Siirtymämatkalla kohti Azevilleä ja Ste-Mère-Égliseä ajoimme St.
Marcoufin patterin ohi. Tämä neljällä 210 mm:n ja yhdellä 105 mm:n
tykillä varustettu patteri oli jäänyt keskeneräiseksi. Azevillen patteri oli
sijoitettu rantaviivalta sisämaahan päin. Se taisteli usean päivän ajan
molemmista tykkiasemistaan.
Sekä 101. että 82. Maahanlaskudivisioonien sotatoimi epäonnistui
jossain määrin. Tuntumaa sotatoimien alkuvaiheiden ongelmista saa
filmisarjasta »Band of Brothers» (suom. Taistelutoverit). Kova tuuli,
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suunnistusvirheet ja vaikeat olosuhteet aiheuttivat sen, että vain yksi
pataljoona laskeutui sinne minne pitikin. Muut olivat hujan hajan ja
monet sotilaat napsuttelivat turhaan metallista kutsulaitettaan. SteMère-Églisen kirkontornissa roikkuu edelleen laskuvarjonukke muistona yhdestä huono-onnisesta sotilaasta, jonka laskuvarjo jäi kiinni korkean kirkon sivustalle.
Normandian maihinnousun tapahtumarikkaan historian viimeinen
merkittävä taistelu käytiin elokuussa 1944. Hitlerin taisteluidean mukaisesti saksalaiset yrittivät saarrostaa Cherbourgin vallanneen vastustajan etenemällä 5. Panssariarmeijalla Falaisen–Flersin alueelta niemen
länsipuolella Avranchesin rannikkokaupunkiin. Vaikka saksalaisia osallistui tähän sotatoimeen noin 100 000 sotilasta, hyökkäysjoukon iskuvoiman muodostaneilla neljällä panssaridivisioonalla oli vain 120
panssarivaunua. Liittoutuneet olivat saaneet kuuntelutiedustelullaan
tiedon tulevasta hyökkäyksestä jo pari päivää ennen H-hetkeä, sillä he
pystyivät avaamaan saksalaisten Enigma-salakirjoituslaitteilla laaditut
sanomat. Hyökkäys alkoi 7.8. ja se eteni vain kymmenen kilometriä.
Liittoutuneet keskittivät hyökkääjää vastaan ankarat pommitukset ja
useasta eri kansallisuudesta koostuvat joukot. Erään museon pihalla on
puolalaisten pystyttämä taulu. Sen mukaan juuri puolalainen divisioona oli avainasemassa motitettaessa saksalaisia, mutta löytyy toisenkinlaisia näkemyksiä. Hitler antoi 18. elokuuta luvan murtautua motista.
Pois pääsi noin 50 000 sotilasta, sotavankeja jäi 40 000 ja kaatuneiden
kokonaismäärä oli noin 10 000 sotilasta. Suuri osa heistä lienee haudattu aikaisemmin mainitulle hautausmaalle.
Normandian suunnan taistelut katsotaan päättyneen 21. elokuuta,
jolloin mm. 12. SS-PzD Hitler-Jugendin rippeet irtautuivat alueelta.
Normandian taistelujen kokonaistappiomääristä on luonnollisesti liikkeellä useanlaisia tietoja. Saksalaisten tappiot eivät ole 450 000 sotilasta,
kuten Montgomery on kirjoittanut muistelmiinsa. Tuhotuista 1 500
panssarivaunustakin saksalaiset tuhosivat itse noin puolet, kun polttoaine loppui, eikä vaunuja haluttu jättää sotasaaliiksi. Sampo Ahto ilmoitti omana käsityksenään, että 23 000 saksalaista kaatui, 67 000 haavoittui ja 198 600 katosi, eli jäi pääosin sotavangiksi. Laskettaessa luvut
yhteen saadaan summaksi 288 600 sotilasta. Liittoutuneiden tappioluvut olivat Yhdysvalloilla 125 000, briteillä 83 000 sekä kummankin
maan ilmavoimilla yhteensä noin 16 000 sotilasta. Panssarivaunutap-
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piot olivat noin 4 000 vaunua. Liittoutuneiden ilmaylivoimaa kuvaa tieto, jonka mukaan liittoutuneet tekivät tämän sotavaiheen aikana
480 000 taistelulentoa.
Huolimatta liittoutuneiden valtavasta tuliylivoimasta saksalaisen jalkaväen teho oli huomattavasti parempi kuin liittoutuneilla. Saksalaisten joukkojen keskeinen arvostelukriteeri oli taisteluarvo, ja johtamistoiminnassa suosittiin tehtäväjohtamista, jolloin tehtävän suorittamisen yksityiskohdat jäivät alijohtajan omaan harkintaan.

Kaksi saksalaissotilasta

Sotahistorian opintomatkoilla saa valtavan määrän tietoa. Kaikki ei jää
mieleen, eikä niin ole tarkoituskaan. Tärkeintä on yleiskuvan muodostuminen. Se halutaan jättää matkalle osallistuneiden omaisuudeksi sekä jatko-opiskelujen kannustimeksi. Retken anti jää vajaaksi, ellei suurten sotatoimien lomassa kerrota myös yksityiskohtaisia tapahtumia.
Suoritetun matkan parhaiten mieleen jääneet henkilöt olivat korpraali
Heinrich Severloch ja SS-kapteeni Michael Wittman. Severloch on
näistä kahdesta tuntemattomampi, joten hänen taisteluaan käsittelen
hieman perusteellisemmin.
Korpraali Severloch palveli Kenttätykistörykmentti 352:n Ensimmäisen Patteriston Ensimmäisen Patterin päällikön, yliluutnantti Bernhard Frerkingin »burschina». Severloch oli isorakenteinen maalaispoika Lüneburgin niityiltä Pohjois-Saksasta. Hänet oli kutsuttu palvelukseen 19-vuotiaana kesällä 1942. Hän taisteli aluksi itärintamalla palelluttaen jalkansa sekä saaden vakavan kurkkutulehduksen. Monien leikkausten ja pitkän toipumisloman jälkeen hän palasi alkuperäiseen
joukkoonsa. Divisioona oli siirretty erittäin pahoja tappioita kärsineenä Normandiaan, jossa se oli täydennetty sekä saanut uuden numeron.
Aikaisempi divisioonanumero 321 oli muuttunut numeroksi 352.
Yliluutnantti Frerking valitsi 20-vuotiaan palvelusalttiin toipilaan
»omaksi lähetikseen» ja heidän välilleen syntyi ystävyys. Taisteluasemien takaisessa kylässä asunut patterinpäällikkö otti lähettinsä samaan
majapaikkaan. Sieltä he tulivat useimmiten kerran viikossa WN 62 -tulenjohtopaikalle, jossa patterin päällikkö suoritti tarvittaessa tarkistusammuntoja eri maaleihin. Saksalaisessa organisaatiossa patterin pääl-
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likkö toimi samalla patterin tulenjohtajana. Frerkingin esimiehellä,
majuri Werner Pluskatilla oli oma tulenjohtopaikkansa sisämaahan
johtavan laakson itäpuolella tukikohdassa WN 59. Patteriston (12 x 105
mm:n) tykit olivat asemissa runsaat neljä kilometriä tukikohdista sisämaahan päin.
Korpraali Severloch oli kevään aikana kaivanut betonisen tulenjohtopaikan taakse noin seitsemän metrin päähän taisteluhaudan varteen
itselleen oman tuliaseman. Hänellä oli asemassa oman kiväärinsä lisäksi toisen maailmansodan ehkä paras ja tarkin konekivääri (MG 42) sekä runsas määrä patruunoita ja varapiippu. Ase, patruunat ja varapiippu oli varastoitu tuliaseman takana muutaman metrin päässä olleeseen
betoniseen viestiasemaan. Aseen toimintavarmuus sekä suuntaus eri
maalialueille oli harjoiteltu.
Maihinnousupäivänä kello 1 hälytettiin WN 62 taisteluasemiin.
Frerking lähetteineen saapui hevoskärryillään etulinjaan ja miehitti
asemansa. Kello 5.50 tuli laivastoarmada esiin savuverhon takaa. Taivaalla kiilteli 446 kpl B24-pommikoneita kuormanaan 1 200 tonnia
pommeja. Lasti tiputettiin Omahan kaistalle. Laivatykistö yhtyi tulitukseen, mutta puolustajien onneksi molemmat tulivalmistelut menivät yli. Kun Severloch näki ensimmäisten sotilaiden rantautuvan, hän
vei ilmoituksen viestiasemalle muutaman metrin päähän ja laittoi konekiväärin ampumavalmiiksi. Avoasema oli rantaviivaan nähden 30
metriä korkeammalla ja sieltä oli hyvä näkyvyys tulialueelle. Tulitus oli
määrä aloittaa, kun hyökkääjät olivat vielä polviaan myöten vedessä.
Severlochin konekiväärituli oli tarkkaa ja tappavaa. Samaan aikaan
Frerkingin nelitykkinen patteri ampui rantaviivalle torjuntoja. Ensiaallossa mukana ollut sotakuvaaja Robert Capa ikuisti kameroineen hirvittävää teurastusta. Puolustajille se oli torjuntatulta. Tulituksen aikana
saksalaiset tunnistivat, että hyökkääjät eivät olleetkaan englantilaisia,
kuten oli odotettu, vaan amerikkalaisia. Alus toisensa jälkeen saapui tulialueelle mukanaan 30–40 sotilasta. Severloch on kertonut myöhemmin, että hänen oli helppo tähystää tulen osuvuutta veteen iskeytyvistä
luodeista.
Naapuritukikohdan WN 61:n 88 mm:n suorasuuntaustykki sai
kolmannen aallon rantautuessa täysosuman ja oli siten poissa pelistä.
WN 62:n konekiväärit jatkoivat tulitusta. Kenraali Bradley oli jo aikeissa keskeyttää Omahan suunnan hyökkäyksen. Keskusteltuaan esikun-
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Tukikohta WN 62. Eversti Sampo Ahto kertoo korpraali Severlochin taistelusta
edessä olevassa avopesäkkeessä. Valok. Pentti Airio.
Base site WN 62. Colonel Ahto elaborates on the fight put up by Private First Class
Severloch in the nest seen in the forefront. Photo: Pentti Airio.
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tansa upseerien kanssa hän teki kuitenkin päätöksen tulittaa rantaviivaa uudelleen laivatykistöllä, vaikka siellä kello 9.20 oli jo tuhansia
omia sotilaita. Tällä kertaa tulitus aloitettiin vesirajasta ja siirrettiin hitaasti taaemmaksi siten, että kranaatit eivät lentäisi saksalaisasemien
yli. WN 62:n asemia tulitti muun muassa taistelulaiva Arkansas raskaimmalla tykistöllään. Tällä kertaa laivatykistö ampui tarkemmin ja
esimerkiksi tukikohdan molemmat 76,5 mm:n suorasuuntaustykit
tuhoutuivat. Seuraavassa aallossa saapui kirjailija Ernst Hemingway
WN 62:n edessä olevalle rantautumisalueelle. Aluksesta nähtiin kahden
konekiväärin tulittavan rannalle saapuvia. Alus, jossa Hemingway oli,
kääntyi pois Severlochin tulialueelta etsiäkseen suojaisemman maihinnousupaikan.
Kello 10.12 välitettiin rykmentin komentopaikalle tieto, jonka mukaan WN 61 oli vallattu, mutta WN 60 ja 62 olivat vielä omien hallussa.
WN 62:sta johdettiin edelleen tykistön tulta ja yksi konekivääri tulitti
rantaviivalle. Kahden rantautumisalueen saumakohtaan kasaantui veden virtauksien vuoksi paljon maihinnousualuksia ja kaikki Severlochin tappavalle tulialueelle. Vallitsi nousuvesi ja alukset tulivat rantautuessaan MG 42:n edullisimmalle 400 metrin ampumaetäisyydelle.
Puolelta päivin alkoivat patterin tykeiltä loppua kranaatit. Täydennystä
tuonut kuorma-auto oli räjähtänyt kilometriä ennen tuliasemaa. Severloch oli ampunut noin 4 500 patruunaa ja sai täydennyksenä tukikohdan kaikki loput konekiväärivyöt yhteensä 8 000 patruunaa, koska
muut aseet olivat jo vaienneet. Vyöt oli tarkoitettu pimeäkäyttöön, sillä
joka viides luoti oli valojuovaluoti. Ne kuumensivat aseen piippua normaalipatruunoita enemmän. Aseen jäähdyttelyn aikana Severloch ampui kiväärillään. Ampumaetäisyys vesirajaan oli puolilta päivin vain
200 metriä.
Kello 15, kun tukikohdan elossa olevia osia ammuttiin jatkuvasti
raskailla aseilla ja oman tykistön kranaatit olivat loppuneet sekä myös
konekiväärin patruunat olivat loppumassa, yliluutnantti Frerking päätti tukikohdan jättämisestä. Jäljellä olevat kymmenisen miestä saivat
käskyn lähteä yksitellen tukikohdasta ja syöksyä taaksepäin kranaattikuopasta toiseen. Severlochin päästyä konekivääreineen harjanteen
taakse suojaan hän sai tietää yliluutnantti Frerkingin kaatuneen.
Haavoittunut Severloch onnistui pääsemään erään aseveljensä kanssa omien luo. Seuraavana päivänä hän jäi monen muun saksalaisen so-
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Sisäkuva kantalinnoitetusta majoituskorsusta. Valok. Pentti Airio.
The interior of a fortified dugout used for the accommodation of troops. Photo:
Pentti Airio.

tilaan tavoin vangiksi. Severloch palasi Saksaan sotavankeusmatkaltaan
Yhdysvalloista ja Englannista vuonna 1947. Hän vietti loppuelämänsä
maanviljelijänä Pohjois-Saksassa, jonne hänet myös haudattiin vuonna
2006. Severloch ampui yhdeksän tuntia kestäneen tulitaistelun aikana
konekiväärillään sekä kahdella kiväärillä oman arvionsa mukaan yli
2 000 sotilasta. Muut ovat arvioineet luvun olevan lähempänä 1 500:aa.
Joka tapauksessa kyseessä on todennäköisesti ennätys omalla alallaan.
Heinrich Severlochia paremmin tunnettu sankari on »panssariässä»
Michael Wittmann, joka palkittiin mm. Hitlerin omakätisesti ojentamalla Rautaristin ritariristillä tammenlehvin ja miekoin. Vuonna 1914
syntynyt Wittmann aloitti Puolan-sotaretken alikersantin arvoisena
panssariauton kuljettajana. Hän osallistui myös hyökkäykseen kohti
Ranskaa sekä Kreikan valloitukseen.
Operaatio Barbarossan käynnistyessä Wittmann oli Sturmgeschütz
III:n johtaja tuhoten useita neuvostopanssareita. Hän kävi upseerikoulun ja määrättiin sen jälkeen Leibstandarten 1. SS-panssarirykmentin
13. Raskaaseen panssarivaunukomppaniaan. Komppanian kalustona
olivat Tiger-vaunut. Esimerkiksi Kurskin panssaritaisteluissa hän miehistöineen tuhosi huomattavan määrän vihollisvaunuja. Rautaristin
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ritariristin hän sai, kun tuhottuja vihollisvaunuja oli 66 ja hieman
myöhemmin Ritariristiin annettiin tammenlehvät. Tuhottujen panssarien kokonaismäärä oli silloin 88.
Leibstandarten Tiger-komppania lakkautettiin vuoden 1944 alkupuolella ja Wittmann siirtyi 2. Komppanian päälliköksi vasta perustettuun 101. Erilliseen raskaaseen SS-panssarivaunupataljoonaan. Wittmannin sotilasuran huippuhetki oli 13. kesäkuuta Villers-BocageClemencaun alueella. Caenin kaupunkia saartava Montgomeryn alainen brittiarmeijakunta oli kiertämässä 12. Panssaridivisioonan selustaan, kun paikalle sattui maihinnousurannalle lähetetty Tiikeri-pataljoona. Eri syistä hyökkäystehtävään oli käytettävissä vain Wittmannin
johtama vaunu. Vaunun johtaja, yli 100 voitokasta tuhoamistehtävää
suorittanut ässä, lähti miehistöineen marssiryhmitystä vastaan. Nopeassa tahdissa, aivan lähietäisyyksiltä, he tuhosivat noin 25 panssarivaunua, 28 puolitela-ajoneuvoa sekä muita kuljetusvälineitä. Yllättävä
hyökkäys ja sitä seurannut sekasorto pysäytti lopulta koko sotatoimen.
Wittmannille myönnettiin taistelun jälkeen SS-kapteenin arvo sekä
miekat Ritariristiin.
Viimeisen taistelunsa Wittman kävi Cintheaux’n suunnalla Caenin
ja Falaisen puolivälissä 8. päivänä elokuuta. Taistelu oli osa saksalaisten
vastahyökkäystä, josta on jo aikaisemmin kerrottu. Usean ankaran
panssaritaistelun jälkeen Sherman Firely -vaunu sai osuman Wittmannin vaunuun. Iskemä osui vaunun ammusvarastoon ja lennätti vaunun
tornin irti ja miehistö kuoli. Wittmannin johtama taisteluvaunu tuhosi
koko sodan aikana yli 140 panssarivaunua ja lukuisan määrän muita
ajoneuvoja.

Loppuhuomautus

Kun on ollut mukana johdetulla opintomatkalla, voi myöhemmin lähteä omatoimisesti tutustumaan käymättä jääneisiin kohteisiin. Georges
Bernagen tekemän opaskirjan The D-day landing beaches mukaan
alueella on 31 erilaista museota.
Olen täydentänyt matkan aikana kuultua muun muassa seuraavista
lähteistä: »Maailma palaa» (1975), Helmut K. von Keusgen: »Stützpunkt WN 62» (2004) sekä Wikipedia-tiedostoista.
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(s. 1966), filosofian tohtori, sotahistorian ja sotataidon historian dosentti,
historian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.
Julkaissut tutkimuksia muun muassa Vietnamin sodan esihistoriasta, mottitaktiikasta, sotilasjohtamisesta sekä lukuisista muista sota- ja sotataidon
historian erityiskysymyksistä. Kirjoittaja on bibliofiili, jonka talvisotakirjakokoelmassa on runsaat 1 900 nidosta.

Ei mitään uutta kirjarintamalta –
katsaus vuoteen 2010
Tämä kirjallisuuskatsaus noudattelee kahtena edellisvuonna vakiintunutta käytäntöä. Mukana on pääsääntöisesti tavalla tai toisella Suomen
sotahistoriaan liittyvää kirjallisuutta, tietokirjoja, muistelmia ja elämäkertoja sekä tutkimuksia. Rajaukset ovat entisen kaltaiset: esimerkiksi
puolidokumentaariset ja tekaistuja vuorosanoja sisältävät teokset on
rajattu käsittelyn ulkopuolelle. Uusintapainoksista on joitakin kelpuutettu mukaan. Katsauksessa on niin ikään siellä täällä eräitä ulkomailla
julkaistuja teoksia. Teosten joukossa on edelleen suomeksi ilmestyneitä
sotahistoriaa sivuavia yleisimpiä tietokirjoja. Täysin kattava tämä katsaus ei varmaankaan ole.
Viestinnällinen vallankumous, sähköinen julkaiseminen ja eKirjat
antavat vieläkin odotuttaa itseään. Tosin moniin kustannussopimuksiin liitetään jo nykyisin tulevaisuutta ennakoiva erillinen lisäosa, joka
käsittelee painotuotteiden sähköistä levittämistä. Silti perinteinen kirja
on pitänyt hyvin pintansa, mitä indikoi osaltaan se, että tässä vuoden
2010 kirjoja käsittelevässä katsauksessa esiteltävien kirjojen määrä on
suunnilleen sama kuin edellisvuoden katsauksessa. Vaikka sivuutan
kaunokirjallisuuden sekä kauno- ja tietokirjallisuuden rajamaastoon
sijoittuvat teokset, esiteltävien kirjojen määrä on siitä huolimatta yli
120 kappaletta. Kaikki niistä eivät ole kaupallisten kustantajien julkaisemia, vaan joukossa on lukuisia omakustanteita.
Aiheiden kirjo on jälleen suuri, mutta kirjojen aihepiireissä ei ole
nähtävissä suuria muutoksia. Talvisota ja vuosi 1918 ovat jälleen hyvin
esillä. Mikään ei myöskään näytä uhkaavan henkilöhistorian ja ilmailu-
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kirjallisuuden suosiota. Tiedustelua ja salaista sodankäyntiä sivuavia
teoksia näyttää ilmestyvän niin ikään koko ajan. Vastaavasti ihmisluovutuksista ja nykyaikaisesta sodankäynnistä julkaistaan entistä enemmän kirjallisuutta. Historian alaan kuuluvien, sota-aiheisten väitöstutkimusten rinnalle on ilmestynyt folkloristiikan väitöksiä.

Ruotsin aika

Ruotsinsuomalainen Paula Liukkonen käsittelee johtamistaidollisessa
Generalens besök: en lektion i lederskap och kurage (Oskarmedia) -teoksessaan marsalkka Aleksandr Suvorovia ja kenraali Jakov Kulnevia.
Liukkonen liikkuu Suomen sodan ajoissa ja pohtii kirjassaan ihanteellisia johtajaominaisuuksia. Teos perustuu kuitenkin kapeahkoon lähdeaineistoon.
J. E. O. Screenin The Queen Dowager’s Life Regiment in Finland
1772–1808 (SKS) on vuonna 2009 edesmenneen kirjoittajan viimeinen
valmiiksi saama tutkimus, joka tarkastelee leskikuningattaren henkirykmenttiä Suomessa. Viimeisinä vuosinaan Screen alkoi keskittyä
Ruotsin ajan sotahistoriaan, vaikka suurin osa hänen laajasta tuotannosta käsittelee autonomian ajan sotaväkeä. Leskikuningattaren henkirykmentti tunnetaan parhaiten Viaporin antautumisesta. Screenin teos
kertoo henkirykmentin kahden pataljoonan organisaatiosta, henkilöstöstä, toiminnasta ja ylipäätään elämästä Suomenlinnassa Ruotsin ajan
viimeisinä vuosikymmeninä. Screen luo teoksessaan kuvaa taistelukykyisestä joukosta.
Suomen sota: Finska kriget (Satakunnan museo) on Anu Tuomisen
toimittama kokoomateos. Se pohjautuu Porin yliopistokeskuksessa
19.–20.11.2009 pidettyyn seminaariin. Tunnettujen tutkijoiden esitykset valottavat muun muassa sodan taustoja, lopputulosta, itsenäisyysajatuksia autonomian aikana sekä Suomen sodan vaikutusta suomalaisten kansallisen identiteetin kehittymiseen. Artikkeleista käyvät ilmi
paitsi ruotsalainen myös brittiläinen näkökulma. Osansa saavat myös
sodan veteraanien kokemusten pohjalta kirjoitetut muistelmat.
Kuninkaallisen Savon Prikaatin miehiä (Savon Sotilasperinneyhdistys Porrassalmi) on Kyösti Väänäsen kirjoittama sotahistoriallinen elämäkerrasto. Kirjassa on enimmäkseen Porrassalmi-lehdessä 1960-lu-
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vulta lähtien julkaistuja Ruotsin ajan Savon Prikaatin päällystön jäsenten pienoiselämäkertoja. Henkilökuvia on täydennetty tuoreen tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi teosta varten on laadittu kokonaan
uusia pienoiselämäkertoja. Kohdehenkilöiden joukossa on luonnollisesti myös niitä upseereita, jotka ovat tunnettuja Runebergin Vänrikki
Stoolin tarinoista.

Vuosi 1918

Ilkka Huhdan tutkimuksen Papit sisällissodassa (Kirjapaja) päähenkilöinä on parikymmentä pappia. Huhta selvittää, miten nuo papit toimivat vuoden 1918 sodan aikana ja miten he henkilökohtaisesti kokivat
sodan sekä siihen molemmin puolin rintamaa liittyneen väkivallan.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja oli alusta alkaen mukana
valkoisen armeijan riveissä, ja punaisten joukoissa ei kirkonmiehiä juuri nähty. Sodan aikana valkoiset organisoivat kirkollisen työn ja muodostivat sotilaspapiston. Useimmat sodan kokeneista papeista olivat
nuoria tai peräti vastavalmistuneita teologeja. Osa heistä kohosi myöhemmin tunnetuiksi kirkollisiksi vaikuttajiksi, toisista taas tuli tavallisia seurakuntapappeja.
Raamatullinen Sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa (SKS) on Niko Huttusen Uuden testamentin eksegetiikan alaan kuuluva tutkimus, joka sisältää raamatuntulkintaa ja periaatekysymysten pohdintaa. Huttunen kartoittaa Raamatun käyttöä ja
vaikutusta vuoden 1918 tapahtumien selittämisessä maailmansotien
välisenä kautena. Punaisten edesottamuksia tarkasteltiin Huttusen mukaan Paavalin esivaltaopetuksen valossa. Näin ollen monet raamatunjakeet kelpasivat samalla sekä kritisoimaan että perustelemaan langetettuja rangaistuksia. Punaisena lankana teoksessa on kuvaus Raamatun käytöstä suomalaisessa paikallisyhteisössä keväällä ja kesällä 1918.
Heikki Muilun kirja Venäjän sotilaat valkoisessa Suomessa (Atena)
käsittelee vähän tunnettua teemaa. Muilu kartoittaa Suomessa alkuvuonna 1918 olleiden Venäjän armeijan sotilaiden vaiheita. Kaikki heistä eivät tukeneet bolševikkeja tai olleet etniseltä taustaltaan venäläisiä.
Vähemmistökansoja edustavat aseista riisutut sotilaat saivat erikoisaseman, ja jotkut heistä antoivat suojeluskunnille koulutusapua. On hyvä
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muistaa, että myös Mannerheimin päämajassa työskenteli lukuisia Venäjän armeijassa palvelleita upseereja. Valkoiset riisuivat aseista tuhansia venäläissotilaita, jotka pyrittiin evakuoimaan itärajan taakse. Tilanteen vuoksi evakuointi ei ollut helppo tehtävä. Lisäksi heidän pelättiin
siirtyvän punakaartien puolelle. Siksi kuljetukset keskeytettiin ja sotilaat siirrettiin vankileireille. Kolmisen tuhatta venäläistä sai Suomessa
surmansa vuonna 1918, suuren osan jouduttua teloitetuiksi eri puolilla
maata. Vaikka Muilun teos rajoittuu maantieteellisesti Pohjanmaalle,
siitä voi saada kokonaiskuvan aiheesta.

Näkökulmia talvisotaan

Eric Björklundin teos Bataljon Sederholm: Evakueringen av Karelen i
mars 1940 (Schildts) käsittelee vähän tunnettua aihetta eli ruotsalaisten
panosta talvisodan jälkeen luovutettujen alueiden evakuoinnissa.
Björklund on aiemmin kirjoittanut Salpalinjasta ja ruotsalaisten sotavuosina suomalaisille antamasta kuljetusavusta. Ihmisten ja tavaroiden
siirtoon Moskovan rauhan rajan länsipuolelle osallistui sotatoimien
päätyttyä majuri Mortimer Sederholmin komentama ruotsalainen pataljoona. Se käsitti noin 1 250 miestä ja 500 moottoriajoneuvoa, joista
380 oli kuorma-autoja.
Talvisodan Ässä-rykmentti (WSOY) on Olli Harisen, Göran Lindgrenin ja Erkki Nordbergin tutkimus Jalkaväkirykmentti 11:n synnystä,
sen vaiheista talvisodan aikana ja sen jälkeen. Rykmentti koottiin YH:n
aikana syksyllä 1939 pitkälti Helsingin työläiskaupunginosien nuorista
miehistä, »Sörkän sälleistä». Esimiehensä nämä saivat Töölön ja Munkkiniemen sivistyneistön edustajista. Rykmentin rivimiesten »punaisuuden» vuoksi esitettiin epäilyjä joukon isänmaallisuudesta ja laajemminkin sen taistelukyvystä. Kannaksella taistellut rykmentti osoitti kuitenkin pian kykynsä ja saavutti mainetta. Sodan jälkeen perustettiin Ässärykmentin aseveliyhdistys. Rykmentin riveissä palvelleiden esimerkistä
ja osin heidän toimestaan syntyi hieman myöhemmin valtakunnallinen Suomen Aseveljien Liitto, jonka vaikutus tuntui vielä ns. vaaran
vuosina, jolloin leijui ilmassa kommunistien vallankaappauksen uhka.
Lauri Immosen Unohdettujen rintama (WSOY) on uusintapainos
vuonna 1967 ilmestyneestä teoksesta, jonka aiheena ovat alkuvuonna
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1940 Koirinojanlahden saaristossa Laatokan koillispuolella käydyt taistelut. Kyse oli Kitilän suurmotin saartorenkaan sulkemisesta. Taistelut,
joista kuuluisin lienee Petäjäsaari, eivät kuitenkaan ole saaneet laajempaa huomiota. Näin ollen on hyvä asia, että Immosen kirjasta on otettu
uusi painos, jonka esipuheen on laatinut yhdistyksemme hallituksen
jäsen Eeva Tammi.
Na flange Linii Mannergejma: Bitva za Taipale (Vetše) on täydennetty
ja laajennettu laitos K. A. Jakimovitšin aiemmista Taipaleen taisteluita
talvisodassa käsittelevistä teoksista. Jakimovitš ilmoittaa teoksensa
alussa pyrkivänsä valaisemaan tapahtumat tasapuolisesti sekä tuomaan
esiin sodan järjettömyyden. Hän on venäläisen arkistoaineiston ja kirjallisuuden lisäksi käyttänyt suomalaista talvisotakirjallisuutta.
Kira Kaurinkosken Kreikka ja Suomen talvisota: Kreikkalaisten sotakirjeenvaihtajien uutissanomat (Suomen Ateenan-instituutti) on lehdistötutkimus, joka valaisee Kreikan suhtautumista talvisotaan ja sodanaikaisia kreikkalais-suomalaisia suhteita. Kaurinkoski kirjoittaa niin
ikään kenraali Ioánnis Metaksásin oikeistodiktatuurista. Teoksen alkuosassa on lehdistön ohella hyödynnetty asianmukaista suomalaista ja
kreikkalaista arkistolähteistöä. Kirjan jälkimmäinen osa koostuu kreikkalaisten sotakirjeenvaihtajien suomennetuista uutissanomista. Talvisota sai Kreikassa runsaasti huomiota osakseen, ja kreikkalaisten sanomalehtien kirjoittelu sodasta oli Suomen kantoja ja asiaa myötäilevää. Lehdissä verrattiin usein Suomen ja Kreikan puolueetonta asemaa toisiinsa.
Kenen sota? Uusia näkökulmia talvisotaan (Helsingin ja Turun yliopistot) on Tiina Lintusen ja Louis Clercin toimittama poliittisen historian oppiaineiden Ajankohta-vuosikirja. Monipuolinen kokoomateos
avaa uusia näkökulmia talvisotaan. Aihetta käsitelläänkin osana laajempaa eurooppalaista suursotaa. Artikkeleissa pohditaan esimerkiksi,
miten Saksa, Ranska ja Italia suhtautuivat talvisodan syttymiseen ja
Suomen asemaan. Osassa artikkeleista talvisotaa analysoidaan kulttuuriobjektina ja käsitellään sodan käyttöä taiteissa, erityisesti populaarikulttuurissa.
Martti Turtolan ja Kaisa-Maria Peltokorven toimittama Perspectives
on the Finnish Winter War (MPKK:n Sotahistorian laitos) on englanninkielinen seminaarijulkaisu, joka perustuu Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen Säätytalossa 11.3.2010 järjestämässä
kansainvälisessä seminaarissa pidettyihin esitelmiin. Seminaarin tar-

E I M I T Ä Ä N U U T TA K I R J A R I N TA M A LTA – K AT S A U S V U O T E E N 2 0 1 0

297

sotahist11_001-334:Sotahistoriallinen aikakauskirja 31

28.11.2011

12:02

koituksena oli esitellä, millaista uutta aiheeseen liittyvää tutkimusta oli
tehty Suomessa ja ulkomailla. Monissa artikkeleissa tarkastellaan talvisodan kansainvälisiä ulottuvuuksia. Esitelmöitsijät edustivat sekä vanhemman että nuoremman polven sotahistoriantutkijoita.
Suomessa ja Baltian maissa yli 30 vuoden ajan kierrellyt amerikkalainen toimittaja, luennoitsija ja valokuvaaja Gordon F. Sander on kirjoittanut myös kirjoja, joista yksi on ollut Pulitzer-palkintoehdokkana.
Sander pyrkii ihailua tihkuvassa teoksessaan Taistelu Suomesta 1939–
1940 (WSOY) vastaamaan kysymykseen, mihin perustui suomalaisten
talvisodassa saavuttama suhteellinen menestys sekä miten syntyi talvisodan ihmeeksi kutsuttu ilmiö. Sujuvasanainen ja lennokas kirja on
kirjoitettu journalistisella otteella. Se perustuu lehdistöön ja aiempaan
kirjallisuuteen eikä näin ollen anna suomalaiselle alanharrastajalle juuri mitään uutta.
Kimmo Sorkon Taipaleen päiviä: Talvisota Itä-Kannaksella 1939–
1940 (Historiatyöryhmä) on esitys Taipaleen puolustuslohkosta talvisodassa. Taipaleesta on kirjoitettu kohtuullisen paljon, eikä tässä teoksessa sen vuoksi kuvata liian yksityiskohtaisesti taisteluiden kulkua. Sen
sijaan annetaan tilaa pääasiallisesti keskisuomalaisten veteraanien
omille kertomuksille. Kirjan loppuun on sijoitettu näyttävä värikuvaliite, jossa on otoksia viimeksi kuluneen kymmenen vuoden ajalta. Jyväskyläläinen Kimmo Sorko ansaitsee hatunnoston, sillä hän on osoittanut olevansa poikkeuksellisen tuottelias joukko-osastohistorioiden kirjoittaja.
Tukholmassa syntyneen ja kasvaneen Martina Spraguen teos Swedish volunteers in the Russo-Finnish Winter War, 1939–1940 (McFarland
& Co.) käsittelee ruotsalaisia talvisodan vapaaehtoisia. Sprague tuo
esiin talvisodan taustan, kulun ja seuraukset. Hän ottaa kantaa virallisen Ruotsin puolueettomuuteen. Käsitellyiksi tulevat myös vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja osallistuminen talvisodan sotatoimiin.
Teos perustuu pääosin ruotsin- ja englanninkieliseen kirjallisuuteen.
Zimnjaja vojna 1939–1940 gg.: v dokumentah NKVD (LIK) on talvisodan päättymisen 70-vuotispäivän kunniaksi julkaistu asiakirjakokoelma. Lähdejulkaisu sisältää hiljattain deklassifioituja NKVD:n dokumentteja, jotka on saatu Pietarin ja Leningradin alueen FSB:n arkiston kätköistä. Dokumentit käsittelevät talvisotaa ja sitä edeltänyttä aikaa.
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Keskustelua jatkosodasta

Petteri Haaran Parempi jatkosota (omakustanne) on kontrafaktuaalinen esitys, jossa kirjoittaja esittää yhden vaihtoehtoisen kulun sodalle.
Haara tuo esiin Suomen ylimmän johdon vaikeudet sen pyrkiessä säilyttämään maamme itsenäisyyden. On helppo kirjoittaa lopputulos tiedossa, mutta on hyvä muistaa, mitä päättäjät aikoinaan tiesivät. Joka
tapauksessa Haaran ajatusleikit kiihottavat mielikuvitusta.
Rintama ilman juoksuhautoja: Saksalaisten keskeiset rakentamiset,
työmaat ja työvoima Pohjois-Suomessa 1941–1942 (Pohjois-Suomen
historiallinen yhdistys) on Kalle Korven tutkimus, jossa hän kirjoittaa
rakentajajoukoista, rakennushankkeista ja työmaista sekä niiden työnjohdosta ja työvoimasta nimessä mainitussa kontekstissa. Tutkimuksessa sivutaan Todt-Organisaation ja Saksan pakollisen työpalveluorganisaation toimintaa, suomalaisten linnoitusrakennusjoukkojen ja työvelvollisten roolia sekä sotavankien työntekoa ja kohtelua. Lisäksi Korven
teos tarjoaa uutta tietoa suomalais-saksalaisesta rakennusyhteistyöstä.
Alkuvaiheessa työt liittyivät liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja
korjaamiseen, seuraavassa vaiheessa korostui talveen liittyvä rakentaminen. Myöhemmin rakentajajoukkojen keskeiseksi tehtäväksi muodostuivat majoitustilojen ja varastoalueiden rakentaminen.
Ilja Moštšanskin Kannaksen suurhyökkäys 1944 venäläisin silmin
(Helsinki-kirjat) tarjoaa venäläisen näkemyksen suomalaisia suuresti
kiinnostavasta aiheesta. Eversti Moštšanski perustaa esityksensä pääasiallisesti neuvostoaikaiseen kirjallisuuteen, joka on suurin piirtein
yhdenmukainen venäläisen suuren yleisön käsitysten kanssa. Teos tarjoaa vertailukohdan suomalaisille teoksille. Teoksessa on aiemmin julkaisematonta kuvamateriaalia sekä seuramme hallituksen jäsenen
Carl-Fredrik Geustin esipuhe. Geust on myös laatinut liitteeksi selvityksen siitä, miten Kannaksella toteutettiin vuosina 1948–1949 paikannimien venäläistäminen. Monet nimet kunnioittavat Suomen vastaisilla rintamilla talvi- tai jatkosodassa tai kaukaisemmillakin rintamilla
ansioituneita ja kaatuneita puna-armeijan komentajia ja rivimiehiä.
Toisessa liitteessä Juha Lankinen kuvaa Viipurin jälleenrakennusta
1941–1944.
Paavo Rantasen teos Vaikea tie rauhaan: Suomi Saksan, Ruotsin ja
Neuvostoliiton puristuksessa 1944 (Atena) kuvaa Suomen ylimmän joh-
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don ahdistusta ja tasapainottelua sen yrittäessä irrottaa maatamme sodasta jatkosodan lopulla. Rantasen tulkinnan mukaan puolustusvoimat
estivät miehityksen ja täyttivät näin kunniakkaasti oman tehtävänsä
tarjoten poliittisille päättäjille tilaisuuden saavuttaa siedettävät rauhanehdot. Valtionjohto joutui ponnistelemaan päättäväisesti pitääkseen
rauhan mahdollisuuden elossa. Kirjoittajalla on myös selvä näkemys
sotasyyllisistä: ylin poliittinen johto ja hallituksen sisärengas kantoivat
vastuunsa ja ansaitsevat vapauttavan tuomion.

Ihmisluovutukset ja holokausti

Toivo Flinkin teoksen Kotiin karkotettavaksi: Inkeriläisen siirtoväen palautukset Suomesta Neuvostoliittoon 1944–1955 (SKS) aiheena ovat toisen maailmansodan jälkeisten väestösiirtojen kohdistuminen inkeriläiseen etniseen vähemmistöön. Flink jatkaa Pekka Nevalaisen viitoittamaa tietä. Suomeen siirrettiin maaliskuun 1943 ja kesäkuun 1944 välisenä aikana Leningradin alueelta, Virosta ja Saksasta noin 64 000 puutteenalaista inkeriläistä, enimmäkseen naisia ja lapsia. Suomen hallituksen siirtopäätöksen taustalla vaikuttivat väestöpolitiikka, työvoiman
tarve sekä luterilaisen sukulaiskansan auttamishalu. Inkeriläisistä
56 000 palautettiin Neuvostoliittoon. Inkeriläisten asema oli vaikea sekä
Suomessa että Neuvostoliitossa. Pelko siirrosta johti siihen, että Suomeen jääneistä inkeriläisistä noin 4 000 pakeni vuoteen 1950 mennessä
Ruotsiin.
Valvontakomission uhrit: Ihmisluovutukset Neuvostoliittoon 1944–
1955 (Hai) on Juha Pohjosen kirja, jossa hän käsittelee Neuvostoliiton
Suomessa sodanjälkeisinä vuosina harjoittamaa mielivaltaa. Hän tarkastelee sitä, miten Suomen armeijassa tai natsi-Saksan joukoissa palvelleet saivat tuntea, miten liittoutuneiden (venäläisvetoinen) valvontakomissio tulkitsi vuoden 1947 Pariisin rauhansopimukseen sisältyneitä
luovutusartikloita. Luovutuksen saattoi välttää, mikäli onnistui pakenemaan tai piilottelemaan ja välttyi ilmiannoilta. Lappeenrannassa toimi vuosina 1944–1946 karkureille tarkoitettu kokoamisleiri, josta nämä luovutettiin edelleen Neuvostoliittoon.
Lars Westerlundin toimittamassa artikkelikirjassa Sotatapahtumia,
internointeja ja siirto sodanjälkeisiin oloihin (Kansallisarkisto) paneu-
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dutaan muun muassa suomalais-saksalaiseen aseveljeyteen, vankileireihin ja internointeihin, punaleskien eläkkeisiin, terveydenhoitoon, Valpon toimintaan sodanjälkeisinä vuosina sekä korvausasioihin, mukaan
lukien sota-aikana itsemurhan tehneiden sotilaiden omaisten asema.
Holokausti: Tapahtumat ja tulkinnat (Atena) on Antero Holmilan
teos, jossa hän esittää uusia tulkintoja holokaustista yleiseurooppalaisena ilmiönä, joka kosketti vähäiseltä osalta myös suomalaisia. Holmila
käy läpi holokaustin syntyhistorian, toteuttajat, uhrit, sivustakatsojat ja
jälkipolvet sekä muistamisen. Teoksessa pohditaan ilmiön luonnetta ja
ainutlaatuisuutta kansanmurhana ja joukkotuhona. Lisäksi pyritään
vastaamaan siihen, miten tavallisista eurooppalaisista tuli antisemiittejä
ja murhaajia sekä millaiseen vastarintaan juutalaisilla oli ylipäätään
mahdollisuuksia.

Henkilöhistoria

Kaino J. Aaltosen Tulikomentoja! (omakustanne) on kirjoittajan omakohtaisiin sotakokemuksiin perustuva teos. Aaltonen palveli jatkosodassa ensin tulenjohtoaliupseerina ja myöhemmin upseerikoulun käyneenä tulenjohtajana Tyrvään Patteristossa eli Kenttätykistörykmentti
12:n II Patteriston 5. Patterissa. Sotatie vei muistelmien kirjoittajan kesällä 1941 käytyjen 15. Divisioonan läpimurtotaisteluiden jälkeen eri
puolille Kannasta, ja vuoden 1944 lopulla vielä Lapin sotaan.
Vanhan veteraanin tarinoita: Vepsän pojan sotatie 1940–44 (omakustanne) on tohmajärveläisen veteraanin Toivo Erosen muistelmateos. Se
alkaa talvisodan ja välirauhan kotirintamalta. Jatkosodan alussa Eronen
palveli ilmasuojelukomppaniassa ennen joutumistaan koulutuskeskuksen kautta Syvärille Jalkaväkirykmentti 30:n II Pataljoonan 6. Komppaniaan. Eronen kuvaa asemasodan arkea. Kesällä 1944 hän osallistui Talin–Ihantalan sekä Juustilankankaan taisteluihin. Kirjassa käsitellään
myös linnoitustöitä Tohmajärvellä.
Synnöve Fromin isästään kirjoittama Missä on From? Kenttäpostia
Marskin sotilaspalvelijalta 1938–1943 (Minerva) kertoo sotilaspalvelija
ja lähetti Einar Fromin tarinan. From oli mukana ylipäällikön arjessa ja
juhlissa; hän muun muassa seurasi kesällä 1942 Mannerheimia Saksaan, jonne tämä meni tapaamaan Hitleriä. Fromin pariskunnan so-
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danaikaiseen kirjeenvaihtoon perustuva teos on myös kertomus heidän
elämästään poikkeusoloissa. Synnöve From ei koskaan tullut tuntemaan isäänsä, sillä tämä kaatui 25-vuotiaana huhtikuussa 1943 palvellessaan taistelulähettialiupseerina Maaselän kannaksella.
Rajamiehenä ja talvisodan sissinä (omakustanne) käsittää Aarno
Kleemolan kirjaksi toimittamat Samuli Eräveden (ent. Erlin) vaiheet
1920-luvun lopulta vuoteen 1940. Erävesi palveli Lapin Rajavartiostossa nousten vuonna 1936 rajavartiokersantiksi. Talvisodassa hän toimi
aluksi Suomussalmella Osasto Pessin eli Tiedusteluosasto 6:n varajohtajana ja sai myöhemmin johtoonsa Tiedusteluosasto 7:n. Hän osallistui Ryhmä Suden taisteluihin Suomussalmen alueen pohjoisosissa. Eräveden sissit tekivät retkiä myös itärajan taakse. Huhtikuussa 1940 Erävesi ylennettiin vänrikiksi.
Taavetti Heikkisen Rintaman poliisi: Valvontaupseerin päiväkirja
1941–1944 (Ajatus) on merkittävä autenttinen dokumentti jatkosodasta. Heikkinen oli siviilissä poliisimies, joka toimi jatkosodassa Päämajan valvontaosaston upseerina vastaten 11. Divisioonan sisäisestä turvallisuudesta ja vastavakoilusta. Hän oli myös kenttäoikeuden jäsen.
Hänen sensuroimattomat ja suorasukaiset päiväkirjamerkintänsä kertovat sodan nurjasta puolesta: kieltäytymisistä, valvonnasta ja teloituksista. Teoksen lukemista auttavat huomattavasti teoksen toimittaneen
Jarmo Niemisen asiantuntevat kommentaarit.
Tuhansia kukkia ja monta sotaa: Kalle Halosen taiteilijantie (Väärnin
pappila) on Minna Kettusen teos, joka rakentuu näyttelijä ja taidemaalari Kalle Halosen (1899–1947) kirjeiden varaan. Talvisodassa lapinlahtelainen Halonen palveli lääkintämiehenä Laatokan Karjalassa ja jatkosodan hyökkäysvaiheessa Rukajärvellä. Hänet olisi ikänsä vuoksi kotiutettu jo syksyllä 1941, mutta hän päätti jäädä rintamalle rintamamaalariksi. Halonen toimi ensin Rukajärvellä ja keväällä 1944 tapaamme hänet linnoitustöistä Aunuksen Karjalassa.
Juhana Malkamäki on kirjoittanut isästään elämäkerrallisen teoksen
Jussi Malkamäen tie 1888–1944: Lääkäri – Jääkärivärväri – Vienan Karjala (omakustanne). Kirjan päähenkilö oli eteläpohjalainen ylioppilas
ja jääkärivärväri. Hän hoiti yhteyksiä Helsinkiin ja tiedusteli hiihtoreittiä Merenkurkun yli Ruotsiin. Malkamäki oli mukana valmistelemassa
aselaiva Equityn saapumista sekä organisoimassa venäläisten riisumista aseista. Hän osallistui myös sotatoimiin. Sodan jälkeen Malkamäki
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palasi lääkäriopintojensa pariin. Silti hän ehti olla lääkinnällisissä ja
humanitäärisissä tehtävissä Vienassa talvella 1921–1922.
Kun onni muuttaa suuntaa: Kirjeitä talvisodan ajalta (LIKE) perustuu Marja Moisanderin vanhempien kirjeenvaihtoon, josta teoksen toimittanut Moisander on jo aiemmin koonnut kaksiosaisen radiodokumentin. Kirjekokoelmasta välittyy kuva siitä, miten yksi aviopari koki
evakkoonlähdön Viipurista ja seurasi sodan etenemistä. Raskaana ollut
nuorikko lähti edeltä kotirintamalle ja pankkivirkailijamies seurasi sittemmin perässä. Moisander on kirjoittanut teokseensa hyödyllistä lisätietoa tapahtumien kulusta ja henkilöistä.
Jorma Multasen Suomalaisena Espanjan sisällissodassa (K & T Design) on kertomus kirjoittajan omista kokemuksista valvontaupseerina
ns. Puuttumattomuuskomiteassa vuosina 1937–1939. Multanen oli
noihin aikoihin nuori oikeustieteen opiskelija. Hänestä tuli merivalvontaupseeri, koska hän oli reservissä aliluutnantti. Multanen vieraili
kollegoineen Espanjan sotasatamissa tarkastamassa rahtilaivoja, etteivät ne tuoneet kiellettyjä lasteja kummallekaan osapuolelle. Vaikka
Multasen olisi kuulunut olla puolueeton tarkkailija, hänen sympatiansa
olivat Francon kansallismielisten puolella.
Augustin Ehrensvärd 1710–1772 (Svenska litteratursällskapet i Finland) on uusintapainos Oscar Nikulan kirjoittamasta Ehrensvärd-elämäkerrasta, joka ilmestyi jo vuonna 1960. Ehrensvärd oli ruotsalainen
kreivi ja sotamarsalkka, joka asui pitkään Suomessa ja joka vaikutti
merkittävästi Suomen puolustamiseen. Hän haki vaikutteita Euroopasta sekä osallistui useisiin 1700-luvun sotiin, mukaan lukien Hattujen
sotaan tykistöupseerina. Ehrensvärdin vaikutuksesta perustettiin Suomen saaristolaivasto. Parhaiten Ehrensvärd tunnetaan kuitenkin EteläSuomen linnoitustöiden, erityisesti Suomenlinnan, suunnittelijana ja
johtajana.
K.-G. Olinin Ärans medalj (Olimex) on populaarihistoriallinen kertomus niistä kuudesta suomalaisesta siirtolaisesta, jotka ovat saaneet
Yhdysvaltojen korkeimman sotilaallisen kunniamerkin, Medal of Honorin. Poikkeuksellisesta urheudesta ja pelottomuudesta myönnettävän kunniamerkin on 1860-luvulta lähtien saanut liki 3 500 henkilöä.
Olin vie lukijansa reilun sadan vuoden taakse muun muassa Espanjan
ja Yhdysvaltojen väliseen sotaan sekä Boksarikapinan aikoihin. Hän
käy läpi unohdettujen kohdehenkilöidensä elämän ja teot.
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Isäni sotapolku Kirman porukoissa Niinikoskelta Kannakselle, Syvärille ja Hylkysyrjään (omakustanne) on arkistolähteisiin, kirjallisuuteen ja
muistitietoon perustuva Sirkku Rainion kirjoittama kuvaus isänsä, orimattilalaisen alikersantti Pauli Rainion, sotatiestä talvi- ja jatkosodassa.
Nimessä oleva Kirma-nimi viittaa Viipurissa 20.6.1944 kadonneeseen
majuri Viljo Kirmaan, joka toimi Rainion esimiehenä molemmissa sodissa. Kirjan päähenkilö palveli talvisodassa Jalkaväkirykmentti 33:n
(sittemmin Jalkaväkirykmentti 6) II Pataljoonan 5. Komppanian riveissä ja jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 46:n II Pataljoonan 5. Komppaniassa, josta tuli 20. Prikaatin IV Pataljoonan 13. Komppania. Rainio
osallistui taisteluihin kirjan nimessä luetelluissa paikoissa.
Aleksei Škvarovin kirja Syntynyt tsaarin palvelukseen: Kenraaliluutnantti Mannerheim (Teos) on alun perin Venäjällä jo vuonna 2004 ilmestyneen teoksen suomennos. Se kertoo ratsuväenupseeri C. G. E.
Mannerheimin monista vaiheista Venäjän tsaarin armeijan palveluksessa. Joukko-osastojen historia ja perinteet kuvataan ja kytketään päähenkilö niihin. Kirjassa tarjotaan myös yksi tulkinta Mannerheimin
tiedustelumatkasta Aasiaan.
Marsalkan kotiinpaluu (Ajatus) on Päivi Tapolan laatima kertomus
Suomen marsalkka Mannerheimin viimeisistä vaiheista Sveitsissä sekä
hänen arkkunsa matkasta Ruotsin kautta Suomeen. Osansa saavat niin
ikään Mannerheimin hautajaiset. Tapolalla on kirjaansa kirjoittaessaan
ollut apunaan isoisänsä, jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari
K. A. Tapolan henkilökohtaiset muistiinpanot marsalkan viimeisestä
matkasta. Tapola haki yhdessä kenraalimajuri A. A. Puroman kanssa
Mannerheimin arkun kotimaan multiin.
Allekirjoittaneen Pasi Tuunaisen Tahtojen taisto: Alpo K. Marttinen
ja Hjalmar Siilasvuo talvisodassa (Otava) on esikuntapäällikkölähtöisesti kirjoitettu tutkimus, joka käsittelee kahden voimakastahtoisen
miehen, 9. Divisioonan komentajan jääkärieversti Siilasvuon ja hänen
lähimmän apulaisensa, kapteeni Marttisen yhteistyötä Suomussalmella
ja Kuhmossa talvella 1939–1940. Parivaljakon yhteistyö ei ollut ongelmatonta, mutta yhdessä he saavuttivat kuitenkin huomattavaa menestystä, erityisesti Raatteen tiellä. Korostan komentaja–esikuntapäällikkö-suhdetta ja yhtymän johtamistoimintaa tarkastelevassa teoksessani
henkilösuhdekysymyksiä ja sotataitoa sekä vertaan 9. Divisioonaa muihin Pohjois-Suomen alueella toimineisiin johtoportaisiin.
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Heikki Hyvösen muistelmateos Pikku-Heikki ja Mannerheim: Lapsisotilas Suomen armeijassa (Sahlgrens) ilmestyi alun perin ruotsiksi
vuonna 2009. Teoksessa keskeisessä roolissa on lapsisotiluus. Hyvösellä
oli ongelmalliset suhteet vanhempiinsa, ja hän kasvoi osittain lastenkodissa. Hän karkasi rintamalle ja palveli talvi- ja jatkosodassa muun
muassa lähettipoikana ja lopuksi kivääriryhmän johtajana. Hän tapasi
Mannerheimin kahdesti sotavuosien aikana.

Lotta Svärd ja muut naiset sodassa

Paremmat vuodet ovat edessäpäin: Helmin ja Kirstin lottamuistoja (Moreeni) on Jaana Laamasen kokoama teos, joka käsittää ristiinalaisen
muonituslotta Helmi Piispasen (o.s. Vartiainen) ja jyväskyläläisen viestilotta Kirsti Syväsen (o.s. Hiltunen) sota-ajan kokemuksia. Teoksesta
käy ilmi ylevien päämäärien toteuttamisen ja lottatyön todellisuuden
välinen ristiriita. Laamanen on taustoittanut kahden lotan tarinat sekä
nitonut kohdehenkilöidensä muistot osaksi laajempaa sodan kehystä.
Sinikka Paavilaisen teoksen Työtytöt: Tytöt isänmaan palveluksessa
1941–1945 (Minerva) aiheena on nuorten naisten sodanaikainen vapaaehtoinen työpalvelu. Työpalveluun osallistuneet naiset olivat iältään
17–25-vuotiaita. Työpalveluleireiltä käsin heidät ohjattiin työhön eri
kohteisiin lähinnä kotitaloustöihin. Työtyttöjä oli apuna perheissä ja
maatiloilla. Heitä oli mukana lasten hoitotyössä ja vanhusten hoivatyössä. Vaikka työtytöt työskentelivät enimmäkseen kotirintaman kohteissa, sotatoimialueellakin heitä oli avustamassa evakkojen kuljetuksia
ja raivaamassa Kannasta syksyllä 1941.
Päämajan naiset: Mikkelin Päämajassa 1939–1945 työskennelleet naiset (Päämajamuseo) on Emmi Seppäsen kirja, jossa hän nostaa esiin
vähän tunnetun, mutta merkittävää työtä tehneen ryhmän. Mikkelin
kaupungin museoiden julkaisusarjassa ilmestynyt ja Päämajan naisten
elämää talvi- ja jatkosodan Mikkelissä tarkasteleva teos perustuu arkistolähteisiin ja muistitietoon. Naiset työskentelivät Päämajassa erilaisissa viesti- ja toimistotehtävissä, piirtäjinä, kielenkääntäjinä ja siivoojina.
Luonnollisesti heitä oli myös monissa huollon tehtävissä. Seppänen on
koonnut Päämajan palkkakorteista henkilöluettelot jatkosodan aikana
Mikkelin Päämajassa toimineista useista sadoista naisista.
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Eila Tiurin Lottana sotavankisairaalassa (Ajatus) on Martti Tiurin
toimittama teos, joka käsittelee sota-ajan kokemuksia nuoren naisen
silmin. Kirja perustuu Eila Tiurin omaan päiväkirjaan. Tiuri lähti lotaksi isänmaallisuudesta elokuussa 1941. Aluksi hänet komennettiin
apuhoitajaksi Jyväskylän sotasairaalaan, mutta pian hän siirtyi Lappeenrannan sotavankisairaalaan. Haavoittuneilla neuvostoliittolaisilla
sotavangeilla oli ihmisarvo, ja heitä pyrittiin hoitamaan niin hyvin kuin
se noissa oloissa oli mahdollista.
Bolsjevikerna kommer! Livet på en bruksort under andra världskriget
(Sahlgrens) perustuu Kymin Osakeyhtiön varatoimitusjohtajan puolison, Brita von Troilin, päiväkirjaan. Päiväkirjamerkinnät avaavat näkökulmia paitsi perheen, myös koko Kuusankosken elämään poikkeusoloissa. Paikkakunnan asukkaiden mielialat, erilainen läpikulkuliikenne ja elintarvikepula käyvät hyvin esiin kirjasta. Brita von Troil työskenteli itse lottatehtävissä.

Sota-ajan lapset ja nuoret

Sodan haavoittama lapsuus (Ajatus) on Anne Kuorsalon ja Iris Salorannan toimittama kokoomateos, jossa käsitellään terapeuttisesti ja vertaistukea tarjoten toista maailmansotaa suomalaislasten näkökulmasta.
Monet lapset joutuivat jättämään kotinsa tai joutuivat ilmahyökkäysten
kohteeksi. Joistakin tuli orpoja, ja joidenkin tie vei sotalapseksi Ruotsiin. Olipa niitäkin, jotka joutuivat saksalaistaustansa vuoksi internointileireille. Kirjoituksista käy ilmi, että traumaattiset kokemukset ovat
jättäneet jälkensä moniin sota-ajan lapsiin ja heidän perheisiinsä.
Sari Näreen, Jenni Kirveen ja Juha Siltalan toimittama Sodan kasvattamat (WSOY) on oikeastaan lyhennelmä ja kansanpainos vuosina
2007 ja 2008 ilmestyneistä Sodassa koettua (Weilin+Göös) -sarjan osista Haavoitettu lapsuus ja Uhrattu nuoruus. Kokoomateoksen yleistajuiset tekstit käsittelevät sodassa kasvaneiden lasten ja nuorten kokemushistoriaa ja heidän tunneperintöään. Kirjoittajat hahmottavat sitä, miten sodat vaikuttivat lapsiin ja nuoriin, millainen merkitys oli leikeillä,
miten nuoret urheilivat ja osallistuivat työntekoon ja sotaponnisteluihin sekä vaalivat maanpuolustushenkeä kotirintamalla.
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Paikalliset

Risto Anttila Suursaaren suojeluskunta, Suursaaren merisuojeluskunta
1918–1939 (KR-Kirjat/Portaali-lehti) käsittelee vähän tunnettua aihetta
– vapaaehtoista maanpuolustustyötä syrjäisellä Suomenlahden saarella.
Suojeluskuntalaisuus oli arvossaan Suursaarella maailmansotien välisenä aikana. Siitä osoituksena on se, että suunnilleen kahdeksan prosenttia saaren miespuolisesta väestöstä kuului järjestöön, vaikka Suursaaren
suojeluskunnan kokonaisvahvuus laskettiin vain muutamissa kymmenissä. Kun lukuun lisätään kannattajajäsenet ja poikaosaston jäsenet,
luku nousee jo viidennekseen miehistä. Talvisotaan Suursaaren suojeluskunta muodosti vartio-osaston, jonka oli vetäydyttävä ylivoimaisen
vihollisen alta.
Kotiseudun risteysasema: Pieksämäen seudun sotavuodet 1939–1944
(Apali) on Markku Iskaniuksen teos, jossa hän tarkastelee niitä sotaajan tapahtumia, jotka mullistivat pieksämäkeläisten elämää. Iskanius
ei unohda myöskään paikallisen asujaimiston ja siellä väliaikaisesti tai
pysyvämmin oleskelleiden evakkojen ja sotilaiden toisinaan ongelmia
aiheuttanutta vuorovaikutusta. Osansa saavat myös säännöstelytalous
ja puolustuslaitoksen rakennushankkeet. Pieksämäen liepeille syntyi
suuri sotavankien järjestelyleiri, lentorykmentin päätukikohta sekä varikkoalueita. Tulokkaiden mukana saapui vaikutteita, ja puolustusvoimien läsnäolo tarjosi taloudellisia mahdollisuuksia. Seudulle asettuneiden myötävaikutuksesta taajaman kehitys pääsi myös toden teolla
vauhtiin.
On ilahduttavaa havaita, että veteraanikirjoja ilmestyy yhä. Esimerkiksi Mikko Laihon toimittama Anttolalaiset sodissamme (Anttolaseura) on matrikkeli yli tuhannesta Anttolassa asuneesta veteraanista.
Se on samalla myös monipuolinen paikallis- ja sotahistoriallinen teos,
johon on sisällytetty osuuksia anttolalaisten miesten vaiheista rintamilla, rintamakirjeenvaihtoa ja veteraanihaastatteluita. Taustaosuudessa
on pääpaino talvisodan Jalkaväkirykmentti 37:n ja jatkosodan Jalkaväkirykmentti 43:n toiminnan kuvaamisessa, sillä niissä anttolalaiset
reserviläiset pääosin palvelivat. Teos on kuvitettu veteraanien albumeista saaduilla kuvilla. Anttolalaiset sodissamme on osa Anttola-trilogiaa,
jonka ensimmäinen osa käsitteli Anttolan sankarivainajia ja seuraava
osa paikkakunnan suojeluskuntaa ja Lotta Svärdiä.
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Lotista on valmistunut myös muita kirjoja, joissa käsitellään tuon
naisjärjestön toimintaa paikallisella tasolla. Esimerkiksi Antti Kangaskesti ja Paavo Jäppinen ovat toimittaneet teoksen Joroisten lotat isänmaan asialla: Joroisten lottien matrikkeli ja lottatoimintaa kuvin ja sanoin (Joroisten sotaveteraanit). Teos on toteutettu varsin perinteisen
veteraanikirjan formaatilla. Pääosan teoksesta muodostaa matrikkeliosa.
Etelä-Saimaan lotat: Saimaan ja Suur-Saimaan lottapiirien historiaa
1940–1944 (Vapaussodan perinneliiton Imatran seudun yhdistys) on
puolestaan Pertti Vuoren teoksen nimi. Siinä valotetaan monipuolisesti
eteläkarjalaista vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja lottien toimintaa.
Teos on jatko-osa Vuoren Viipurin piiriä käsittelevälle teokselle. Kun
Viipurin piiri lakkautettiin, muodostettiin kirjassa käsitellyt kaksi uutta
piiriä, joilla oli osastoja Moskovan rauhan rajan länsipuolella.
Jorma Julkusen päätoimittama kokoomateos Porrassalmi III: EteläSavon kulttuurin vuosikirja 2010 (Savon Sotilasperinneyhdistys Porrassalmi, Savonlinnan maakuntamuseo ja Etelä-Savon kulttuurirahasto)
lähtee liikkeelle talvisodan aiheista. Artikkeleissa tarkastellaan poliittista taustaa ja Neuvostoliiton tavoitteita, suomalaisten tappioita (Petäjäsaaressa), vapaaehtoista maanpuolustustyötä Etelä-Savossa sekä joitakin runouteen ja sotilasmusiikkiin liittyviä teemoja. Teoksen lopussa
on myös artikkeleita muun muassa arkeologiasta ja korkeakulttuurista.
Kuolema kohtasi kiskoilla: Sotavuosien onnettomuuksia Hankasalmen
asemalla (omakustanne) on ohuehko kirjanen, joka käsittelee sotavuosien rautatieliikennettä Keski-Suomessa. Tarkemmassa syynissä ovat junan alle jääneet kaksi siltavahtia sekä 21.7.1941 tapahtunut sairasjunan
ja sotilasjunan yhteentörmäys. Kirjasessa nostetaan esiin onnettomuustutkinta sekä myöhemmät oikeudenkäynnit.
Ole Nordströmin toimittama Jeppo i Krigstid: …ja-a, he jöutas
(Överjeppo buaforskare) on paikallishistoriallinen esitys sota-aikojen
(1918 ja 1939–1944) vaikutuksesta Jepuan pitäjään. Teoksessa käsitellään kotirintamaa toimeentuloineen, säännöstelyineen, vapaaehtoisine
maanpuolustajineen, evakkoineen ja sankarivainajineen.
Kyllä tästä selvitään (Valkeakosken–Sääksmäen Sotaveteraanit) on
Valkeakosken–Sääksmäen sotaveteraanien juhlakirja, jonka on kirjoittanut Seppo Satamo. Teos perustuu haastatteluihin, kuten Satamon
aiemmatkin suojeluskunta- ja veteraanikirjat. Kirjassa käsitellään aikaa
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ennen sotia, itse sotaa sekä veteraanivuosia. Satamo on tarkoituksellisesti pyrkinyt nostamaan esiin haastattelemiensa veteraanien kokemuksia ja ajatuksia, ei niinkään tapahtumia.
Raimo Sillanpään kokoama Nurmekselaisia sotatiellä (Ilias) perustuu
sota-ajan perinteen laajempaan keräyshankkeeseen. Sillanpää, joka on
kirjoittanut kulmakuntansa maanpuolustusaiheista aiemminkin, on
haastatellut lukuisia veteraaneja, lottia ja talvisodan tuhoisat pommitukset kokeneita nurmekselaisia. Tämä teos käsittelee lähinnä nurmekselaisten vaiheita viime sodissamme henkilöiden kautta. Nurmekselaisille merkityksellisiä paikkoja olivat erityisesti Laatokan Karjala ja Kuhmo talvisodassa, mutta jatkosodassa heitä taisteli paitsi Rukajärvellä
myös monilla eri suunnilla.
Sirpaleita sodasta: Virolahti ja virolahtelaisia sodassa 1939–1945
(Neirol) on Timo Yrjölän kirja, joka käsittää kolme artikkelia viime sodista. Teoksessa on omakohtaisuutta, sillä kaikissa artikkeleissa esiintyy
kirjoittajalle merkityksellisiä henkilöitä. Samalla ne kytkeytyvät hänen
kesämökkikuntansa, rannikkopitäjä Virolahden, historiaan. Ensimmäisessä osassa Yrjölän ystävä Arvi Ahlberg muistelee sota-aikaa koulupojan silmin. Toinen artikkeli kertoo puolestaan talvisodassa Virolahdella
saaristossa taistelleesta, mutta Merivoimiin kuuluneesta Pataljoona
Aaltosesta, jonka riveissä palveli myös kirjoittajan oma isä. Viimeinen
artikkeli käsittelee Virolahdella pappina toimineen Lauri Leikkosen sotavuosia. Leikkonen tunnetaan erityisesti kirjastaan Tolvajärveltä Kollaanjoelle. Yrjölä on lahjoittanut kirjansa koko painoksen Virolahden
Sotaveteraanit ry:lle.

Suurteokset

Raoul Johnssonin Kustaa III ja suuri merisota: Taistelut Suomenlahdella
1788–1790 (John Nurmisen säätiö) käsittelee Kustaan sodan tapahtumia. Kyse on revanssiin pyrkineen kuninkaan omasta hyökkäyssodasta.
Johnsson jättää maasotatoimet vähemmälle ja keskittyy kuvaamaan
merisotaa. Suuret alukset ottivat yhteen avomerellä, kun taas pienemmät alukset Suomenlahden pohjukassa. Erityisen paljon palstatilaa on
luonnollisesti saanut heinäkuussa 1790 käyty voittoisa Ruotsinsalmen
toinen meritaistelu. Isokokoisessa merisotahistoriallisessa teoksessa on
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runsaasti, jopa koko aukeaman kokoisia hienoja värikuvia. Esipuheen
on laatinut amiraali Juhani Kaskeala.
Lotat: Suomen naisten suuri tarina (Tammi) on Pirjo Tuomisen päätoimittama näyttävä koruteos. Runsaasti kuvitettua teosta on painettu
ainoastaan 1 700 numeroitua kappaletta, ja se on loppuunmyyty. Kirjoittajat kertovat muun muassa Lotta Svärd -järjestöstä, sen johtohenkilöistä ja lottien ja pikkulottien tehtävistä sekä ylipäätään lottien tekemän vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkityksestä sotavuosina.
Gustaf Mannerheim Dagbok förd under min resa i Centralasien och
Kina 1906–07–08 (Svenska litteratursällskapet i Finland) on Harry
Halénin toimittama ja Peter Sandbergin kuvatoimittama kolmiosainen
teossarja. C. G. E. Mannerheim teki vuosina 1906–1908 tiedustelumatkan Keski-Aasiaan ja Kiinaan Venäjän yleisesikunnan toimeksiannosta.
Todellisten tarkoitusperiensä salaamiseksi Mannerheim esiintyi tutkimusmatkailijana. Ratsain Aasian halki tehty matka tuotti tiedustelutiedon ohella antropologisia havaintoja sekä etnografisen aineiston. Mannerheim teki matkaltaan tarkkoja muistiinpanoja matkapäiväkirjaansa.
Teoksessa on Mannerheimin matkapäiväkirjan ohella hänen muistikirjansa, johon hän kirjasi ylös tiedustelutietoja. Mannerheimin matkapäiväkirja on aikaisemmin julkaistu lyhennettynä eri kielillä, mutta tässä teoksessa se julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa täydellisenä alkuperäiskielellä eli ruotsiksi. Teos on runsaasti kuvitettu: noin tuhannesta
Mannerheimin itse ottamasta kuvasta sarjassa on julkaistu 170 otosta,
joista osa ensimmäistä kertaa.
Suomalainen sotilas: Muinaisurhosta nihtiin (Weilin+Göös) on Hannele Klemettilän päätoimittama suomalaisen sotilaan vaiheita kartoittavan kolmiosaisen teossarjan viimeiseksi ilmestynyt nidos. Teoksessa
käsitellään aihetta kivikaudesta 1600-luvulle. Kirjoittajina on useita
tunnettuja arkeologeja, historioitsijoita ja sotahistorioitsijoita, jotka
tuovat esiin rivimiesten näkökulmaa sekä purkavat myyttejä sotaretkien todellisuudesta. Teoksessa on hieno värikuvitus.
Untamo Utrion Kotirintama kestää (Amanita) on Kai Linnilän appensa Untamo Utrion käsikirjoituksesta toimittama koruteos. Teokseen on laatinut kuva- ja muita tekstejä Linnilän ohella Hanna Pukkila.
Utrion aiemmin julkaisemattomat päiväkirjamerkinnät käsittelevät sotavuosia kansanhuoltoministeriön sisäpiirin näkökulmasta. Teoksesta
käy ilmi, että kansanhuollon toimijat kouliutuivat tehtäviinsä yrityksen
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ja erehdysten kautta. Kansanhuoltoministeriöllä oli lähes itsevaltainen
asema, kun se antoi elintarvikkeiden ja tavaroiden säännöstelyä koskevia määräyksiä.

Perinne- ja juhlakirjat

Markus Anajan toimittama Lippu ja kunnia: Näkökulmia sotilasperinteeseen II (Suomen Sotilasperinteen Seura) on monipuolinen kokoomateos, joka jatkaa vuonna 2007 ilmestyneen Rumpu ja miekka -teoksen linjoilla. Kirjoittajat tarkastelevat artikkeleissaan paraateja, lippuja,
sankarihautajaisia, tunnuksia, kunniamerkkejä, laivaston perinteitä sekä sotilasparodioita. Teoksen lopussa on yleisempään sotahistoriaan
liittyviä tekstejä. Tarkoitan Jukka I. Mattilan suomalaisen reserviupseeriston syntyä ja Ronny Rönnqvistin suomalais-japanilaisia sotilaallisia
suhteita jatkosodan aikana käsitteleviä tutkimusartikkeleita.
Miekka Suomessa (Turun museokeskus) on isokokoinen ja näyttävästi kuvitettu teos. Kirja on nimenomaisesti yleisteos aiheestaan. Se sisältää kahdeksan kronologisesti etenevää artikkelia miekan vaiheista
maassamme esihistoriasta näihin päiviin, kivikauden tikareista historianelävöittäjien replikamiekkoihin. Kaikki miekat eivät olleet aseita,
vaan niitä käytettiin myös virkamiesten tunnuksina. Teoksessa on yli
100 kuvaa erilaisista miekoista, joita on Museoviraston, Turun museokeskuksen, Sotamuseon sekä yksityishenkilöiden kokoelmissa.
Torsti Sirénin teoksesta Wave after Wave: the enlargement, organizations, and unit emblems of the German armed forces during World War II
(Apali) löytyy englanniksi kirjoitettua tietoa Saksan toisessa maailmansodassa useissa erissä perustamien taistelevien joukkojen historiasta,
myös ulkomaalaisista kokoonpannuista yksiköistä. Teoksessa esitellään
maavoimien ja ilmavoimien kenttähenkilökunnan sekä Waffen-SS:n
ajoneuvoihin maalatut tunnukset.
Karjalan museot ja niiden tuhoutuminen talvi- ja jatkosodassa (SKS)
on Hannu Takalan tutkimus siitä, miten Karjalan museokokoelmat
syntyivät ja miten niille kävi sotien melskeissä. Teoksesta käy ilmi, että
osa suomalaisten kulttuuriomaisuudesta pelastui, kun taas osa menetettiin. Pääpaino on luovutetun alueen museoiden kärsimissä tuhoissa.
Takala käy myös läpi Karjalan museot ja niiden kokoelmien erityis-
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piirteet sekä eräät museoiden toteutumattomat perustamishankkeet.
Osansa saavat myös museoiden evakuoinnit ja kokoelmien kohtalot,
mukaan lukien niiden nykyinen sijoituspaikka.
Jani Tiaisen Suomen kunniamerkit (Apali) on kookas hakuteos itsenäisyytemme ajan kunniamerkeistä. Teos on kohtuullisen kattava, ja
tekstit ovat paitsi suomeksi myös englanniksi. Näyttävästi kuvitetussa
kirjassa on yli 1 400 kuvaa. Teokseen, joka on ostohinnaltaan erittäin
kallis, on jäänyt vanhentunutta ja osin virheellistäkin tietoa.

Valokuvateokset

Talvisodan kadonneet kuvat (Bair-travels) on Bair Irincheevin tyylikäs
monivärinen kuvateos, joka sisältää yli 200 aikaisemmin julkaisematonta valokuvaa talvisodasta. Teos on nelikielinen: suomi, ruotsi, venäjä
ja englanti. Irincheev painottaa Kannasta ja Mannerheim-linjaa. Taistelupaikoilla vierailevia ilahduttanee tieto, että teoksessa on taistelupaikkojen esittelyjen ohella kuvia ja piirroksia suomalaisten linnoitteista sekä annetaan lisäksi niiden GPS-koordinaatit. Lopussa on pääosin venäläistä propagandistista rintamataidetta sekä aikalaiskarttoja ja nykyvalokuvia.
John Lagerbohmin, Jenni Kirveen ja Olli Kleemolan Me puolustimme elämää: Naiskohtaloita sotakuvien takaa (Otava) on kuvateos naisten roolista sotavuosina. Sota-ajan naiset kannustivat ja kannattelivat
miehiä. Naiset pyörittivät kotirintamaa, mutta monia heistä työskenteli
myös sotatoimialueella. Tekijät ovat pyrkineet tuomaan esiin naisten
kokemuksia sekä heidän motiivejaan. Kuvat on saatu arkistoista sekä
Olli Kleemolan kokoelmasta. Elisabeth Rehn on kirjoittanut teokseen
esipuheen.
Vårt liv vid fronten: Miljöer och vardagar (Helsingfors Svenska Krigsveteraner/Schildts) on Göran Westerlundin kuvateos, joka käy yli 1 000
kuvan avulla läpi suomalaisten sotilaiden rintamaelämää viime sodissamme. Huomattava osa kirjan kuvituksesta on aiemmin julkaisematonta. Teoksen painopiste on luonnollisesti jatkosodan ajassa ja suomenruotsalaisista kokoonpannuissa joukoissa. Näin ollen kuvia on erityisesti Syväriltä ja Kannakselta.
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Karttakirjat

Erkki-Sakari Harju ja Jussi T. Lappalainen ovat toimittaneet näköispainoksen Kustaa III:n aloitteesta laaditusta kartastosta nimellä Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790 (SKS/AtlasArt). Teoksen mielenkiintoa
lisää se, että tiekartaston synnyn taustalla ovat sotilaalliset syyt. Se oli
osa ns. rekognosointikartoitusta, jossa maastoa kartoitettiin nimenomaan sotajoukkojen tarpeiden näkökulmasta. Kuninkaan tiekartasto
oli tehty kuningasta ja ylintä sodanjohtoa varten. Kartasto oli käytössä
Kustaan sodan (1788–1790) ainoastaan käsin piirrettyinä kappaleina.
Kartastosta selviää Etelä-Suomen silloisia sotilasmaantieteellisiä piirteitä. Alkuperäinen mittakaava (1:160 000) on suurennettu, jotta nimistön luettavuus on parantunut. Lopussa on 14 000 nimen hakemisto.
Kartastosta voi varhaisemman sotahistorian harrastajien lisäksi olla
apua sukututkijoille, paikallishistorioitsijoille ja nimistöntutkijoille.
Talvisota: Väestönsiirrot (AtlasArt) on Pekka Tuomikosken suppeahko ja koulukirjamainen esitys talvisodan tapahtumista ja niistä seuranneista väestönsiirroista. Tuomikosken kirjassa on uutta nimenomaan
kartografinen puoli. Hän esittää kartoin Euroopan politiikkaa, talvisodan taustoja, joukkojen voimasuhteita, valtaussuunnitelmia, taistelupaikkoja, ilmapommitusten kohdistumista, aluevaatimuksia, -vaihtoja
ja luovutuksia, sotalasten ja evakkojen sijoittumista sekä tappioiden
alueellista jakautumista.

Upseeri- ja varusmieskoulutus

Jyri Paulaharjun Tykistöupseerikoulutus Suomessa 1747–1900: Viaporista Haminaan (Kadettikunta) on suomalaisten tykistöupseerien koulutusta käsittelevän tutkimushankkeen tuottama ensimmäinen osa. Suppeassa niteessä selvitetään, milloin ja miten tykistöupseereja koulutettiin ennen maamme itsenäisyyttä. Osansa saavat eri sotakouluissa annettu tykistöllinen koulutus, koulutettujen määrät sekä henkilöllisyydet. Eniten palstatilaa saavat autonomian ajalla Haminassa toimineen
Suomen Kadettikoulun vuosikurssit.
Juhlakirja RUK 90 1920–2010: Ympyröiltä upseeriksi (RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys) voisi olla myös perinnekirjojen joukossa.
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Teos on omistettu Reserviupseerikoulun kouluttamille upseereille.
Puolustusvoimissa palvelee RUK:n kasvatteja jo neljässä sukupolvessa.
Näyttävä juhlakirja poikkeaa viidestä aiemmasta vastaavasta julkaisusta
erityisesti taittonsa ja värillisyytensä osalta. Oikeastaan RUK 90 muistuttaa aseita ja varusesineitä esitellessään paikoin Suomen Sotilas
-lehteä, mikä ei ole ihme, sillä kirjanteossa on aktiivisesti ollut mukana
lehden väkeä. Kirjassa kerrotaan kouluun liittyvien yleisseikkojen, perinteiden ja oppilaskunnan ohella upseerioppilaan elämästä, koulutuksesta, aseista ja oppimateriaalista. Asiat on esitelty väläyksittäin. Teos
on jaettu kahdeksaan ajanjaksoon, joista kukin on sidottu aikaansa.

Ilmailukirjallisuus

Feeniks-lehden numerossa 1/2011 (s. 30−32) on Suomen Ilmailubibliografiayhdistyksen laatima lista vuoden 2010 aikana ilmestyneistä ilmailukirjoista, joista keskeiset esitellään seuraavassa.
Finnish Air Force (Books LLC) on hämäräperäinen tekele, jonka juuret johtavat Wikipediaan. Tennesseen osavaltion Memphisissä pääpaikkaansa pitävän julkaisijan toimintaperiaatteena on koota tiedot vapaasta tietosanakirjasta. Tämä nimenomainen läpyskä sisältää tiivistä tietoa
Suomen ilmavoimien yksiköiden historiasta.
Timo Heinosen ja Hannu Valtosen Albatrosista Pilatukseen: Suomen
sotilaslentokoneet 1918–2010 (Keski-Suomen Ilmailumuseo) on KeskiSuomen Ilmailumuseon julkaisuja -sarjassa numerolla 11 ilmestynyt kovakantinen teos. Se on kattava läpileikkaus itsenäisyyden aikana Suomen ilmavoimien käytössä olleesta konekalustosta. Ilmavoimat on
käyttänyt tarkasteltuna ajanjaksona lähes 200 eri konetyyppiä, mikäli
mukaan lasketaan myös alatyypit ja muunnokset. Kirjasta käy myös ilmi sotilaskoneiden huima teknologinen kehitys. Teoksessa on näyttävä
kuvitus, ja se toimii erinomaisena hakuteoksena.
Kymi – Kotkan lentokenttä (Apali) on Jyrki Laukkasen teos, jossa kuvataan Kotkan seudun ilmailun vaiheita. Sotilaslentotoiminta alkoi jo
vuonna 1918. Kirjassa kerrotaan asemasodan aikana 1942–1943 tapahtuneesta Kymin kentän rakentamisesta, Kotkan ilmasodasta sekä Hävittäjälentolaivue 34:n toiminnasta Kymissä jatkosodan lopulla. Laukkasen kirja tarjoaa myös runsaasti tietoa siviili-ilmailusta.
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Jari Rinteen Lentoupseeri: Kahta machia ja taisteluhelikoptereita
(Suomen Mies) kertoo Rinteen omista kokemuksista ilmavoimien palveluksessa. Hän lensi MiG-21-hävittäjillä, kävi koelentokurssin ja vaihtoi sitten helikoptereihin. Rinne palveli Utin helikopterilentueen päällikkönä 1988–1995 ja teki sen jälkeen uran liikelentäjänä. Hän valottaa
helikopteritaktiikan saloja, tuo esiin alan riskit ja ottaa kärjekkäästi
kantaa Suomen NH90-kuljetushelikopterihankintoihin.
Taivaan sinessä (Apali) on Seppo Uolamon kirjoittama kirja neljästä
tamperelaisesta sotilas- ja ansiolentäjästä. Kirjassa käsitellyt Unto Paunu, Aarne Tirkkonen, Viljo Hytti ja Eino Varvio ovat entisiä sotilaslentäjiä ja ilmailualan yrittäjiä, joilla on ollut runsaasti »opetuslapsia».
Joistakin heidän lento-oppilaistaan tuli ammatiltaan lentäjiä.
David Crookin Spitfire-pilotti (Koala) on Englannista käydyn taistelun melskeissä vuonna 1940 kirjoitettu omakohtainen esitys Kuninkaallisten ilmavoimien toiminnasta kotimaansa yllä käydyissä ilmataisteluissa. Crookin klassikkoteos ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna
1942. Siitä käy hyvin ilmi hävittäjälentäjän elämä voittoineen ja tappioineen. Niihin kaikkiin suhtauduttiin brittiläisen tyynesti. Kirjoittaja
saavutti itse viisi ilmavoittoa. Hän menehtyi harjoituslennolla vuonna
1944.
Punainen paroni: Manfred von Richthofen (Koala) on Peter Kilduffin
teos ensimmäisen maailmansodan legendaarisesta saksalaisesta hävittäjälentäjästä, joka oli aiemmin palvellut ratsuväessä. Liittoutuneiden
pelkäämän lentäjän nimi johtui siitä, että von Richthofen maalasi koneensa punaiseksi erottuakseen paremmin ilmassa. Punainen paroni
saavutti kuolemattoman maineen, jota käytettiin hyväksi myös sotapropagandassa. Hän oli urhean ja ritarillisen sankarin stereotyyppi.
Von Richthofen saavutti 80 ilmavoittoa, ennen kuin hänet ammuttiin
alas keväällä 1918. Kuollessaan hän oli vain 25-vuotias.
Claas Triebelin ja Lino von Gartzenin Pikku Prinssin viimeinen lento:
Mitä tapahtui Antoine de Saint-Exupérylle 31.7.1944 (Minerva) on kertomus monia askarruttaneesta tapahtumasta. Pikku Prinssin kirjoittajana tunnettu Antoine de Saint-Exupéry lensi aluksi ranskalaisessa tiedustelulaivueessa, mutta siirtyi sitten maanpakoon Yhdysvaltoihin.
Hän osallistui myöhemmin sotatoimiin Ranskassa liittoutuneiden joukoissa. De Saint-Exupéry ei koskaan palannut viimeiseltä tiedustelulennoltaan Välimeren yltä. Mysteeri on selvinnyt vasta 2000-luvulla: hä-
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nen koneensa hylky löytyi Marseillen lähistöltä, ja hänet alasampuneen
saksalaislentäjän henkilöllisyys on niin ikään saatu selvitetyksi.
Tuntematon pakollinen: Hävittäjä- ja taitolentäjänä 1923–2009 (Koala) on Walter Wolfrumin omaelämäkerrallinen teos, jossa on keskeisessä osassa Neuvostoliittoa vastaan käyty ilmasota. Wolfrum aloitti Mustanmeren suunnalla itärintamalla vuonna 1943, mutta tuli alasammutuksi kolmesti ja haavoittui kahdesti, ennen kuin hänen onnistui ampua alas ensimmäinen viholliskone. Myöhemmin Wolfrum ammuttiin
alas vielä yhdeksän kertaa. Hän lensi 423 sotalentoa ja saavutti kaikkiaan 137 ilmavoittoa. Sodan jälkeen hänestä tuli tunnettu taitolentäjä.

Merisodankäynti ja rannikkopuolustus

Bengt Fagerholmin Tsushima: Erään sodan loppunäytös (omakustanne)
kertoo siitä, miten Venäjän laivasto aliarvioi aasialaiset vastustajansa.
Tällaiset asenteet olivat Fagerholmin mukaan tärkeä syy siihen, että Venäjä kärsi tappion Japania vastaan vuosina 1904–1905 käymässään sodassa. Sama koskee erityisesti Tsushiman meritaistelua, joka käytiin
Korean ja Japanin välisessä salmessa toukokuun lopulla 1905. Vaikka
tämä suuri meritaistelu kosketti myös suomalaisia, aihe tunnetaan nykyään varsin heikosti. Näin ollen pieni kertaus ei ole pahitteeksi meistä
kenellekään.
80 år på havet: Sjöbevakningen på Åland 1930–2010 (PQR-Kultur)
on Kenneth Gustavssonin kokoama teos, joka juhlistaa merivartioinnin
80-vuotista taivalta maassamme. Gustavssonin teos kertoo merivartioston vaiheista nimenomaisesti Ahvenanmaalla. Sota-aikojen ja muiden
teemojen ohella kirjassa käsitellään muun muassa salakuljetusta.
Antti Sillanpään, Matti Sarvirannan ja Risto Saaren toimittama Mikroaalloilla laivastossa (omakustanne) käsittelee henkilömuistelmien
kautta merivoimien tutka-alan historiaa. Teoksessa kokemuksistaan
kertoo kuusitoista kirjoittajaa, jotka selvittävät, miten he hakeutuivat
tutkatehtäviin ja millaista se on ollut. Artikkeleista käy ilmi tekniikan
huima kehitysvauhti. Kaikki kerronta ei liity laivoihin.
Aiemmin lähinnä ilmavoimien toimintaan perehtyneen Esko Sipiläisen kokoama Ruotsinpyhtään saaristo sodassa: Pellingin lohkon tapahtumia 1939–1944 (Print Mill) sivuaa toista maailmansotaa Itä-Uudella-
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maalla. Sipiläinen taustoittaa työnsä käsittelemällä Ruotsinpyhtään
saariston asutushistoriaa ja luotsitoimintaa. Varsinaisessa sotaosuudessa hän kuvaa sotatapahtumia maalla, merellä ja ilmassa. Rannikkotykistön vaiheiden ohella teoksesta käy ilmi meri- ja ilmavoimien yhteistoiminta Pellingin alueella.

Tiedustelua, vakoilua ja propagandaa

Vihollisen selustassa: Päämajan tiedustelu Neuvosto-Karjalassa 1939–
1944 (Otava) on Eero Elfvengrenin, Matti Kososen ja Einar Laidisen teos,
joka eroaa edukseen ns. kaukopartiokirjallisuudesta. Kirjoittajilla on
tutkimuksellinen lähestymistapa, ja he ovat käyttäneet runsaasti aiemmin julkaisematonta lähdeaineistoa ja kuvia. Lisäksi he ovat täydentäneet hajanaista aineistoaan haastattelemalla aikalaisia. Kolmikko selvittää kirjassaan Päämajan johtamaa ja Neuvosto-Karjalaan kohdistunutta
agentti- ja partiotiedustelua toisessa maailmansodassa. Tällä kertaa mukana on myös vastapuolen näkemys: Einar Laidinen valottaa NeuvostoKarjalan alueella toimineiden neuvostoliittolaisten vastavakoilu- ja turvallisuusviranomaisten organisaatiota sekä sen toiminnan tuloksellisuutta.
Jaana Janhilan Sissisotaa kaukopartiossa: Osasto Marttinan partiokertomukset 1943–1944 (Minerva) on lähes 6,5 senttiä paksu jatko-osa
syksyllä 2009 ilmestyneelle teokselle Sissisotaa kaukopartiossa: Osasto
Marttinan partiokertomukset 1941–1942. Kirjoissa tarkastellaan jatkosotaa kaukopartiomiesten silmin. Nide perustuu tälläkin kertaa pääosin kaukopartioveteraanien sodan jälkeen laatimiin muistinvaraisiin
kuvauksiin. Marttinan sissien toiminnan teki jatkosodan loppupuolella
vaikeammaksi muun muassa vihollisen tehostunut vastasissitoiminta.
Sissit osallistuivat tiedustelutehtäviensä ohella muun muassa partisaanien tukikohdan tuhoamiseen.
Ruotsinsuomalaisen toimittajan Johanna Parikka Altenstedtin Operaatio Stella Polaris: Suuri suomalainen vakoilutarina (Docendo) on
teos Operaatio Stella Polariksesta sekä stellistien ja heidän perheidensä
myöhemmistä vaiheista. Syksyllä 1944 toteutetun operaation tarkoituksena oli turvata Ruotsista käsin Suomen armeijan tiedustelutoiminnan edellytykset siinä tapauksessa, että puna-armeija miehittäisi
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maamme. Parikka Altenstedt kertaa kirjassaan tunnetut perusasiat.
Uutta on lähinnä se, että hän kirjoittaa stellistien perheenjäsenten
myöhemmistä vaiheista ja kokemuksista.
Mikko Porvalin Vakoojakoulu: Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa (Atena) käsittelee jatkosodan aikana organisoitua vakoilua. Sotavankien joukosta valittuja vapaaehtoisia koulutettiin sotilaallisiin tiedustelutehtäviin. Asiamiesten identiteetit vaihdettiin ja heidät lähetettiin tehtäviinsä puna-armeijan univormuihin puettuina. Usein nämä
agentit pudotettiin laskuvarjomiehinä rintaman taakse. Toiminta ei ollut suomalaisten kannalta kovin tuloksellista. Valtaosa asiamiehistä hylkäsi tehtävänsä, jäi kiinni tai ilmoittautui vapaaehtoisesti NKVD:lle.
Monet joutuivat teloitetuiksi, mutta vakoilijoiden täsmällisempi kohtalo jää teoksessa auki. Tämä johtuu siitä, että keskeisiä arkistoja on hävitetty. Hyvänä apuna Porvalilla ovat olleet isoisänsä Antti Porvalin kätkemät dokumentit. Poliisina Porvali käsittelee asiamiesten koulutusta
myös kansainvälisen oikeuden ja voimassa olleiden – Suomea periaatteessa sitoneiden – sopimusten näkökulmasta.
Salaiset kansiot: Uusia ja yllättäviä tapauksia talvi- ja jatkosodan vuosilta (Valitut Palat) kertoo vähemmän tunnetuista tai monille tyystin
tuntemattomista sota-ajan tapahtumista. Asiantuntevat kirjoittajat
ovat ammentaneet arkistojen kätköistä sota-ajan poliittisesta ja sotilaallisesta historiasta mielenkiintoisia pieniä »tarinoita». Osansa saavat
myös esimerkiksi sotapropagandaan ja Tuntematon sotilas -elokuvan
vastaanottoon Neuvostoliitossa liittyvät teemat.
Mikko Uolan Vallankumouksellisia, vakoilijoita ja aseveljiä: Myyttejä
ja tosiasioita Lapin historiasta 1910-luvulta 1940-luvulle (Minerva) on
järkälemäinen teos, jossa kirjoittaja pyrkii korjaamaan Lapin historiaan
liittyviä myyttejä ja tulkintoja. Ajallisesti kirja käsittää noin kolmen
vuosikymmenen tapahtumarikkaan periodin. Uola tuo esiin muun
muassa Lapin alueeseen kohdistuneen kansainvälisen kiinnostuksen.
Hän ottaa myös kantaa saksalaisten toimiin Lapin sodassa ja käsittelee
seikkaperäisesti suomalaisten ja saksalaisten korkeiden sotilashenkilöiden suhteita. Uola on hyödyntänyt laajaa lähdeaineistoa, ja hänen kirjassaan on runsas kuvitus.
Radio sodissamme 1939–1945 (SKS) on Lasse Vihosen teos, joka keskittyy Suomen Yleisradion toimintaan sotavuosina. Radion merkitys
sotapropagandan välineenä havaittiin toista maailmansotaa käyneissä
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maissa – myös Suomessa. Vihonen kiinnittää huomiota myös tekniseen
puoleen. Vaikka puolustusvoimat oli järjestänyt tiedotusalan edustajille
kertausharjoituksia jo ennen talvisotaa, tarkat suunnitelmat radion valjastamisesta sotaponnisteluihin puuttuivat vielä syksyllä 1939. Asia
korjattiin YH:n aikana. Vihonen ei myöskään unohda monia organisaatiomuutoksia, rintamaradioita tai Neuvostoliittoon suunnattua radiopropagandaa. Kirjassa osansa saavat myös toimijat, joiden joukossa
on useita tunnettuja persoonallisuuksia, kuten Pekka Tiilikainen. Radiossa korostettiin kansallista yhtenäisyyttä ja radiolla oli sotavuosina
muutenkin tärkeä tiedonvälitystehtävä. Teoksen liitteenä tulee dvdlevy, jossa on ääntä ja kuvaa sotavuosilta.

Väitöstutkimukset

Anders Ahlbäckin Åbo Akademissa tarkastettu historian väitöskirja
Soldiering and the Making of Finnish Manhood: Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918–1939 (Åbo Akademi) pureutuu asepalveluksen ja miehisyyden ristiriitaisiin kulttuurisiin mielikuviin.
Ahlbäck osoittaa, että asevelvollisuus oli myös itsenäisyyden ajan alussa
kiistanalainen kysymys. Valtaosa suomalaisista hyväksyi nuoren itsenäisen valtion puolustuksen miesten kansalaisvelvollisuutena, mutta sotilaskoulutusta ei alkuvaiheessa pidetty »miesten kouluna». Sen sijaan
yleisesti nähtiin sotilaselämän pilaavan nuorten miesten moraalin ja
terveyden. Lisäksi »preussilaista kuria» pidettiin jopa vaarana demokratialle sekä yhteensopimattomana itsenäisen ja taipumattoman suomalaisen miehekkyyden kanssa.
Ahlbäck selvittää, miten asevelvollisuutta ja sotilaskoulutusta kuvattiin esimerkiksi poliittisissa keskusteluissa, varusmiesten kansalaiskasvatuksessa sekä miesten asepalvelukseen liittyvässä kokemuskerronnassa. Väitöskirjan tulokset osoittavat, kuinka erilaisia kuvia mieheydestä
käytettiin yrityksissä ylläpitää kuria ja motivoida varusmiehiä. Ahlbäckin mukaan suomalaisen mieheyden militarisointi sai alkuvaiheessa
vastaansa laajaa yhteiskunnallista vastarintaa. Kaikki olivat kuitenkin
yhtä mieltä siitä, että asepalvelus tulisi vaikuttamaan merkittävällä tavalla nuorten miesten kehitykseen. Mielikuva asevelvollisuusarmeijasta
»miesten kouluna» syntyi vähitellen, ei niinkään puolustuslaitoksen
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tiedotusvoittona, vaan pikemminkin eri intressiryhmien ja miesihanteiden välisenä kompromissina.
Kapina Sammatissa: Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia (SKS) on Anne Maarit
Heimon Turun yliopistossa tarkastettu teoria- ja metodikeskeinen folkloristiikan väitöskirja. Sammatti joutui kokemaan raskaasti vuoden
1918 sodan jälkiseuraukset. Punaisten teloitukset jäivät paikkakuntalaisten mieliin ja ne vaikuttivat heidän tulkintoihinsa tapahtuneesta.
Heimon väitöskirja käsittelee paikallisia tulkintoja vuodesta 1918 kertomuksina ja muistoina sekä selvittää, miten paikalliset muistelijat ovat
osallistuneet historiakuvan rakentamiseen. Heimo määritteleekin historian ihmisten kesken rakentuneeksi tiedoksi ja toiminnaksi.
Sammatti on tutkijalle antoisa kohde perehtyä historiaan yhteiskunnallisen rakentamisen prosessiin, sillä historiankirjoitus ei ole pystynyt
antamaan tyydyttäviä vastauksia sammattilaisille, minkä vuoksi he ovat
tulkinneet ja selittäneet tapahtunutta kertomusten avulla. Heimon mukaan sammattilaisten tulkinnoissa on nähtävissä piirteitä sekä voittajien että häviäjien historiantulkinnoista. Työssä kiinnitetään huomiota
myös kertojien aktiiviseen ja tietoiseen vaikenemiseen. Sammattilainen
paikallinen historiakuva on saanut aineksia omakohtaisista muistoista,
historiallisesta perinteestä, paikallishistorioista sekä kaunokirjallisuudesta. Kapina Sammatissa edustaa kerronta- sekä muisti- ja muistitietotutkimuksen ohella sodan kokemushistoriaa.
Michael Jonasin kirjoittaman elämäkertateoksen Kolmannen valtakunnan lähettiläs Wipert von Blücher ja Suomi (Ajatus) voi sijoittaa
myös vuoden 2010 väitöksiin, vaikka kyseessä on suurelle yleisölle tarkoitettu suomennos hänen vuonna 2009 Helsingin yliopistossa hyväksytystä historian väitöskirjastaan Wipert von Blücher und Finnland –
Alternativpolitik und Diplomatie im ’Dritten Reich’, jonka Ferdinand
Schöningh -niminen kustantaja oli jo aiemmin julkaissut Saksassa.
Jonasin elämäkertatutkimus perustuu poikkeuksellisen laajaan ja monipuoliseen lähdeaineistoon. Oikeustieteen tohtori Wipert von Blücher,
joka oli aiemmin ollut Saksan Persian-lähettiläs, aloitti suurlähettiläänä
Helsingissä vuonna 1935. Hänen kautensa venyi lähes vuosikymmenen
mittaiseksi. Hän ei ollut natsipuoleen jäsen, mutta oli yrittänyt ennen
Suomeen tuloaan pyrkiä jäseneksi. Von Blücher oli aktiivinen ja huomattavaa arvovaltaa nauttinut lähettiläs, joka loi suhteet moniin suo-
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malaisiin silmäätekeviin. Hän oli vahvasti suomalaisten puolella talvisodan aikana, vaikka virallinen Saksa pysytteli vielä tuolloin puolueettomana. Ei ole liioiteltua sanoa, että von Blücherillä oli suuri henkilökohtainen vaikutus Suomen ja Saksan suhteisiin. Palattuaan Saksaan
von Blücher joutui amerikkalaisten internoimaksi ja vapautui vuonna
1947. Von Blücher kirjoitti sodan jälkeen muistelmansa Suomen kohtalonaikoja (1950) vaikuttaen sanavalinnoillaan Arvi Korhosen ajopuuteorian muotoiluun. Jonas oikoo rohkeasti aiempien tutkijoiden tulkintoja: esimerkiksi Markku Jokisipilä saa häneltä kosolti huutia.
Tapio Koskimies tarkastelee Helsingin yliopistossa tarkastetussa historian väitöskirjassaan Puolustuskykyinen valtio vai Ruotsin hälytyskello? Suomen sotilasstrateginen asema kylmän sodan alkuvuosien asiantuntija-arvioissa (MPKK:n Sotahistorian laitos) maamme sotilasstrategista
asemaa ja puolustuskykyä koskevia kotimaisia, ruotsalaisia, brittiläisiä
ja yhdysvaltalaisia sotilaallisia asiantuntija-arvioita kylmän sodan alkuvuosilta. Esille tulee myös se, miten Suomen sotilasjohto ja sotilaallinen
valmistelukoneisto laativat puolustussuunnittelua varten omia arvioitaan sekä seurasivat lähialueen ja tärkeimpien ulkovaltojen sotilaallista
kehitystä. Pääpaino on sotilaallisten tiedusteluelinten laatimissa analyyseissa.
Koskimies osoittaa, että Suomen sotilastiedustelu pystyi muuttuneista oloista huolimatta pääosin pitämään sotilasjohdon tietoisena
kansainvälisestä sotilaallisesta kehityksestä. Sotilasjohdolle kävi 1940ja 1950-lukujen vaihteessa selväksi, että Suomen puolustuskyky oli nopeasti heikentynyt, minkä vuoksi se pyrki viestittämään tilanteen vakavuuden poliittisen johdon tietoon. Tämä oli tärkeää, sillä pidettiinhän
uuden sodan vaaraa noihin aikoihin suurena. Länsivallat eivät kiinnittäneet Suomeen paljoakaan huomiota, mutta Ruotsille maallamme oli
merkitystä puskurivyöhykkeenä ja Neuvostoliiton yllätyshyökkäyksen
hälytyskellona, ehkäpä jopa puolustuksen etumaastona ja viivytystaistelujen alueena. Läntiset tiedustelupalvelut näkivät Suomen lähes satelliittivaltiona ja puolustusvoimat puna-armeijan apujoukkona, minkä
vuoksi ne eivät arvioissaan olleet vakuuttuneita Suomen puolustusvoimien kyvystä tai halusta estää Neuvostoliiton hyökkäystä Suomen kautta Ruotsiin ja Norjaan.
Helsingin yliopistossa tarkastettu Vesa Määtän historian väitöskirja
Matti Laurila – Jääkäriupseeri, suojeluskuntapäällikkö, rintamakomen-
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taja jalostui nopeaan tahtiin elämäkertateokseksi Lakeuksien eversti
Matti Laurila: Jääkäristä legendaariseksi talonpoikaispäälliköksi (Ajatus). Kyseessä on elämäkertatutkimus tunnetun, mutta kiistanalaisen
suomalaisen upseerin elämänvaiheista. Laurila saavutti mainetta jo itsenäisyyden alkuaikoina. Hän toimi Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin päällikkönä ja kohosi auktoriteetiksi, joka oli muun muassa
Mäntsälän kapinan 1932 aikoihin presidentti Svinhufvudin kontaktina
osaltaan estämässä alueensa suojeluskuntalaisten lähtöä Mäntsälään.
Talvisodassa hän komensi rykmenttiä Taipaleessa ja Äyräpäässä. Jatkosodan alussa hän joutui esimiestensä epäsuosioon; hänen ja jääkärieversti H. E. Hannukselan ristiriidat ovat yleisesti tunnettuja. Laurila
toimi kuitenkin taidokkaasti rykmentinkomentajana Tuuloksen läpimurtotaisteluissa, ennen kuin siirtyi terveydellisistä syistä sivuun. Hän
oli suojeluskuntajärjestön vankkumaton puolustaja.
Laurilan omat kokemukset vaikuttivat siten, ettei hänen suhteensa
omiin esimiehiinsä ollut ongelmaton: hänen suhtautumisensa suoran
toiminnan upseereihin oli varautunut. Hän pyrki myös omassa toiminnassaan säästämään miehiään. Laurila siirtyi siviiliin vuoden 1944 lopussa, minkä jälkeen hän pyrki toimimaan siten, että Etelä-Pohjanmaan
suojeluskuntaomaisuus olisi säilynyt maakuntalaisten hallinnassa. Hän
osallistui aktiivisesti vapaussodan invalidien edunvalvonta- ja perinnetyöhön. Määttä kuvaa Laurilan nimenomaisesti pohjalaisena vaikuttajana. Väitöskirjassaan Määttä pyrkii kumoamaan monia Laurilaan liittyviä mielikuvia ja myyttejä sekä nostaa esiin todellisen Laurilan.
Aapo Roseliuksen Kiista, eheys, unohdus: Vapaussodan muistaminen
suojeluskunnan ja veteraaniliikkeen toiminnassa 1918–1944 (Bidrag till
kännedom av Finlands natur och folk) on hänen Helsingin yliopistossa
tarkastettu historian väitöskirjansa. Roselius käsittelee valkoisen osapuolen vaalimaa vapaussotamyyttiä ja sen julkista muistamista maailmansotien välisenä aikana ja sotavuosina. Punaisella puolella olleiden
kokemukset eristettiin virallisesta historiasta, minkä vuoksi virallinen
muistokulttuuri juhlineen ja muistomerkkeineen kytkeytyi todellisuudessa läheisesti ja voimisti vuoden 1918 sodasta seurannutta vastakkainasettelua, joka oli tyypillistä nuoressa kansalaisyhteiskunnassa.
Teoksessa todetaan, että muistokulttuuri oli laajaa ja näkyvää, mutta
samaan aikaan paikalliskeskeistä toimintaa. Se johtui pääasiallisesti
suojeluskuntaliikkeestä, jonka piirissä yhdistettiin virallinen ja paikalli-
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nen muistaminen ja luotiin ilmiölle yhtenäinen muoto ja ideologinen
kehys.
Vuoden 1918 sodan muistaminen politisoitui 1930-luvulla entisestään. Muistaminen oli näkyvää suojeluskuntien ja veteraaniyhdistysten
tehokkaiden verkostojen yhteistoiminnan vuoksi aina talvisotaan saakka. Toisen maailmansodan aikana tarvittiin kansallista yhtenäisyyttä,
minkä vuoksi vapaussodan muistaminen väheni. Suojeluskunnat mukautuivat uuteen tilanteeseen, mutta Vapaussodan Rintamamiesten
Liitto aktivoitui vapaussodan muistamisen puolestapuhujana. Liitto ei
Roseliuksen mukaan kuitenkaan pystynyt enää muuttamaan kehityksen suuntaa.
Åbo Akademissa tarkastettu Sofie Strandénin folkloristiikan väitöskirja »I eld, i blod, i frost, i svält»: Möten med veteraners, lottors och sjuksköterskors berättande om krig (Åbo Akademi) tarkastelee sitä, miten
veteraanit, lotat ja sairaanhoitajat kertovat talvi- ja jatkosodasta. Työ
pyrkii henkilökohtaista kerrontaa tutkimalla täydentämään historiankirjoitusta. Kaikki haastatellut sodan kokeneet kymmenen miestä ja
kymmenen naista ovat kotoisin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Strandén lähtee liikkeelle Vänrikki Stoolista. Väitöskirjassa käsitellään niin
ikään sodan kohtaamista ja sodan arjen kokemista. Tässä kohtaa työllä
on liittymäkohtia ns. uuteen sotahistoriaan. Muuten työ kytkeytyy oral
history -tutkimusperinteeseen.
Strandén kiinnittää runsaasti huomiota kenttätyömenetelmiin: haastattelutilanteisiin ja tutkijan omaan rooliin, haastateltujen luottamuksen saavuttamiseen ja empaattiseen kuuntelemiseen. Väitöskirja on siis
Heimon tutkimuksen tavoin menetelmäkeskeinen. Siinä käsitellään
myös eroja miesten ja naisten sotakokemusten välillä. Työ ei rajoitu pelkästään sota-ajan kokemuksiin, vaan aikajänne ulottuu myös sodasta
paluuta seuranneeseen muutosten aikaan. Strandénin mukaan osa sodan kokeneiden kerronnasta on mytologisoitua, mutta silti se on nähtävä osana suurta kertomusta ja kansallista kulttuuriperintöämme.

Kylmä sota

Jukka Rislakin Paha sektori: Atomipommi, kylmä sota ja Suomi (WSOY)
palauttaa lukijan mieliin ydinaseiden merkityksen ja niistä aiheutuneen
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pelon ilmapiirin kylmän sodan vuosina. Rislakki muistuttaa, että ydinaseuhka ulottui myös puolueettomaan Suomeen. Ydinohjukset ja ydinaselastilla olevat koneet olisivat sotatilanteessa lentäneet Suomenkin ilmatilassa. Suomessa oli myös ehkäisevän iskun maaleja. Lisäksi eräät
suomalaiset luonnontieteilijät työskentelivät amerikkalaisten laskuun.
Kirjasta, jonka ajallinen painopiste on 1950- ja 1960-luvun kehityksen
tarkastelussa, käyvät ilmi myös ydinaseen kehitys sekä Suomen ja Yhdysvaltojen poliittiset suhteet.
Pekka Visurin Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti
Kekkosen kaudella (Fenix-kustannus/MPKK:n Sotahistorian laitos) on
teos, jossa hän korjaa aikaisempia virhetulkintoja Kekkosen pasifistisuudesta ja kielteisestä suhtautumisesta puolustusvoimien johtoon. Visuri käsittelee Suomen puolustuspoliittisia ratkaisuja kylmän sodan
kontekstissa, jotta lukija ymmärtää ne haastavat tilanteet, joissa ylipäällikkö teki ratkaisunsa usein vaillinaisten tietojen pohjalta. Kirjan kliseiseltä vaikuttava nimi on oikeastaan hyvä, sillä Suomen turvallisuuspolitiikan johtajilla ei juuri ollut mahdollisuutta muokata päätöksentekooloja, vaan niihin vaikutti määräävästi Suomen geopoliittinen ja geostrateginen asema suurvaltojen ja blokkien välissä.

Nykyaikainen sodankäynti

Moderneista konflikteista on alkanut ilmestyä yksittäisten sotilaiden
realistisen oloisia muistelmateoksia, joista osa muistuttaa seikkailukertomuksia. Teoksista käyvät hyvin ilmi esimerkiksi asymmetrisen sodankäynnin luonne, teknologisen kehityksen vaikutus, sodan raadollinen todellisuus sekä veteraanien sopeutumisvaikeudet normaaliin elämään.
Arkadi Babtšenko valottaa esikoisteoksessaan Sodan värit (Like)
omia traumaattisia kokemuksiaan ensimmäisessä ja toisessa Tšetšenian
sodassa. Hän kirjoittaa nuorista venäläissotilaista omien ja vihollisten
puristuksessa. Pataljoona 2-16 (WSOY) on puolestaan Pulitzer-palkitun toimittaja David Finkelin kuvaus amerikkalaissotilaiden työstä Irakissa vuosina 2007–2008. Finkel pääsee virallisen uutisoinnin taakse ja
onnistuu välittämään lukijoilleen amerikkalaisten rivimiesten kokeman henkisen paineen. Thomas Rathsackin Tanskalaissotilaana Afga-
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nistanissa ja Irakissa (Ajatus) kertoo kirjoittajan kutsumustyöstä. Rathsack on toiminut paitsi sotilaana teoksen nimen osoittamissa paikoissa
myös henkivartijana Bagdadissa sekä miinanraivaustehtävissä maailman kriisialueilla.
Kyösti Pietiläisen ja Ville Kaarnakarin Legioonalainen Peters: Verinen
keidas (Tammi) tarjoaa muukalaislegioonalaisen näkökulman sotatoimiin 1970-luvulla nykyisessä Djiboutissa. Palveluksessa ollessaan legioonalaiset joutuivat kahakoihin terroristien kanssa autiomaan sietämättömässä kuumuudessa. Petri Sarjasen Bagdadin kiirastuli (Revontuli)
käsittelee suomalaissyntyisen ja Yhdysvaltojen 10. Vuoristodivisioonassa
palvelleen Olli Toukolehdon saamaa koulutusta sekä hänen raskaita
kokemuksiaan Irakissa. Sarjasen teos perustuu lääkintätehtävissä toimineen Toukolehdon omiin päiväkirjamerkintöihin.

Sodan olemus ja sotataito

Juha Mälkin Sotataitoa ihmisten johtajille: Sotataito ja sen klassikot
uudelleenarvioituna (Suomen Mies) on jännittävä lukukokemus. Teokseen sisältyy myös Kaisu Mälkin osuuksia. Kirja on tekijänsä avauspuheenvuoro sotataitoa käsitteleville tutkimuksille. Kirjassa pyritään esittämään uusia tulkintoja sotateorioiden merkityksestä. Mälkki on valinnut käsiteltävikseen sellaisia tunnettuja sotataidon klassikkoteoksia,
joita käytetään laajasti maailmalla. Mälkin tekstissä sotataidon klassikot
joutuvat todellakin uuteen valoon. Hänen kirjansa muistuttaa paikoin
angloamerikkalaisten yliopistojen textbook-formaattia; alalukujen perässä on esimerkiksi kysymyksiä. Voi tosin olla, että teoksen sanoman
syvällinen ymmärtäminen ja sisäistäminen vaatisivat opintoja useilta
eri tieteenaloilta, erityisesti ihmistieteiden alalta.
Sota: Sodan historia muinaisesta Egyptistä Irakiin (DK) on kronologisesti etenevä tietoteos sodankäynnin viidestä vuosituhannesta. Runsaasti kuvitetussa ja isokokoisessa teoksessa taustoitetaan sotia ja konflikteja, käydään läpi tärkeimmät sotatapahtumat, esitellään sotilaita ja
sotapäälliköitä sekä seurataan sotataidon, aseteknologian ja varusteesineiden kehitystä.
Hew Strachanin teos Clausewitzin Sodankäynnistä (Ajatus) pureutuu nimensä mukaisesti preussilaisen kenraali Carl von Clausewitzin
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kirjan Sodankäynnistä (1832) selittämiseen. Tästä sotateoreettisesta perusteoksesta on julkaistu eri maissa lukuisia käännöksiä ja laitoksia, ja
todelliseksi klassikoksi kohonneen teoksen vaikutus on ollut historian
saatossa huomattava. Strachanin käsittelyssä Clausewitzin kirjassaan
esittämät ajatukset avautuvat entistä paremmin nykypolven lukijoille.
Sodan luonteen tutkiminen oli Quincy Wrightin aiheena jo 1920-luvulta alkaen. Wright kypsytteli ajatuksiaan Chicagon yliopistossa vuosina 1926–1942 pitämillään luennoilla. Hänen synteesimäinen teoksensa A Study of War ilmestyi alun perin kaksiosaisena ja 1 600-sivuisena
laitoksena vuonna 1942. Teoksen suomennos Sodankäynnistä (Like)
perustuu kuitenkin University of Chicago Pressin hieman myöhemmin
julkaisemaan lyhennettyyn laitokseen, jota oli tosin päivitetty myöhemmillä tapahtumilla, mutta josta oli karsittu esimerkiksi viiteaparaatti pois. Wright pyrki sodantutkimuksen klassikkoteoksessaan luomaan kokonaiskuvan sodasta ja sen kehityksestä yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tarkastelee tutkimuskohdettaan historiallisesta, oikeudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Wright esitti muun muassa, että
riittävän vahva maailmanjärjestö kykenisi takaamaan maailmanrauhan. Teoksen lukemisen apuna on Raimo Väyrysen pitkä, mutta asiantunteva esipuhe.

Varia

Hugh Ambrosen The Pacific: Tyynenmeren taistelutoverit (Otava) syntyi
meilläkin tv:ssä esitetyn minisarjan myötä. Teos pohjautuu Stephen E.
Ambrosen kesken jääneeseen kirjaprojektiin, jonka hänen Hugh-poikansa viimeisteli isänsä kuoltua. Erityisesti muistitietoon perustuva
teos kuvaa viiden Yhdysvaltojen merijalkaväen sotilaan sotakokemuksia heidän taisteluistaan japanilaisia vastaan Tyynellämerellä. Viisikko
valittiin nimenomaan »edustavuutensa» perusteella. Huolimatta patrioottisuudestaan Ambrose ei kuitenkaan kaunistele päähenkilöidensä
toimintaa ja ajatuksia. Hän nostaa esiin myös esimerkiksi japanilaisten
dehumanisoinnin sekä sodan raa’an todellisuuden ja sen vaikutukset
yksilöön. Taistelutapahtumien ohella kirjassa tarkastellaan sotilaiden
lepojaksoja, yksityiselämää, heidän suhdettaan kotirintamalla eläviin
sekä asemaa sodan päättymisen jälkeen.
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Isäni maa (Siltala) on Wibke Bruhnsin omakohtainen kirja isästään,
majuri Hans Georg Klamrothista, joka teloitettiin elokuussa 1944 osallisuudesta Hitlerin vastaiseen salaliittoon. Bruhns ei koskaan oppinut
kunnolla tuntemaan isäänsä. Kirja rakentuu päiväkirja- ja kirjeenvaihtomateriaaliin. Klamrothien perhetarina palaa ajassa taaksepäin ja hakee vastausta siihen, miksi perheellä oli natsisympatioita ja miksi hänen isänsä kääntyi myöhemmin Hitleriä vastaan. Samalla se kertoo
yleisemminkin saksalaisten arvomaailmasta ja arjesta.
Steve Crawfordin Taistelulaivat ja lentotukialukset: 300 maailman
mahtavinta sota-alusta (Karisto) on taskuun mahtuva hakuteos ja
opaskirja, jossa hän esittelee 300 tavalla tai toisella merkittävää eri maiden merivoimien käytössä ollutta suurta pinta-alusta 1800-luvun puolivälistä näihin päiviin. Crawfordin esittelemät varhaisimmat alukset
olivat höyrylaivoja ja viimeisimmät puolestaan ydinkäyttöisiä lentotukialuksia. Kustakin aluksesta on piirretyn värikuvan lisäksi lyhyt
tekstiosuus ja tekniset tiedot.
50 lentokonetta jotka muuttivat maailmaa (Gummerus) on tunnettujen yhdysvaltalaisten ilmailudokumenttien tekijöiden Ron Dickin ja
Dan Pattersonin näkemys siitä, mitkä 50 konetta ansaitsevat paikan
kaikkien aikojen ilmailun kunniagalleriassa. Reilusti yli puolet kirjassa
esitellyistä koneista on sotilaskoneita, ja joitakin siviili-ilmailun puolella tunnettuja koneita on niin ikään käytetty sotilaallisiin tarkoituksiin.
Kirja alkaa Wrightin veljesten koneista ja päättyy moderneihin uusinta
teknologiaa hyödyntäviin pommikoneisiin ja suihkuhävittäjiin.
Rolf Fischerin Toisen maailmansodan kuva-atlas (NGV) on varsin
tyypillinen suurelle yleisölle tarkoitettu sota-aikaa käsittelevä tietoteos.
Se on runsaasti kuvitettu kronologinen yleisesitys. Karttojen määrä on
oletettua vähäisempi, mutta kirjassa on tietolaatikoita, joista selviävät
keskeiset käsitteet sekä tunnetuimpien toimijoiden taustat. Suomen
osuutta on muutaman sivun verran.
Olin Hitlerin autonkuljettaja – Führerin palveluksessa 1932–1945
(Minerva) on Erich Kempkan muistelmateos, jossa hän kertoo toiminnastaan Hitlerin autonkuljettajana ja henkivartijana. Kempkan elämänvaiheet kytkeytyvät läheisesti Kolmannen valtakunnan vaiheisiin.
Hän tietää mistä puhuu, sillä hän kuljetti johtajaansa vuosina 1932–
1945. Kempka oli myös se, joka poltti Hitlerin ruumiin tämän tehtyä
itsemurhan berliiniläisessä bunkkerissaan huhtikuun lopulla 1945.
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Amerikkalaisten pidättämä Kempka joutui todistajaksi Nürnbergin oikeudenkäyntiin.
Chris McNabin pikkukirja Maailman pahimmat sotilaalliset katastrofit: Taistelukenttien tuhoisimmat epäonnistumiset kautta aikojen
(Amber Books) on nimensä veroinen opus, joka sisältää tietoa 70 sotahistoriallisesta fiaskosta. McNab lähtee liikkeelle antiikin sodista ja päätyy yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen mukana Mogadishun kaduille
vuonna 1993. Kirjoittaja pohtii esittelemiensä sotilaallisten epäonnistumisien syitä, tapahtumia ja seurauksia. Katastrofien taustoja selvittäessään McNab valottaa esimerkiksi inhimillisiä erehdyksiä, sotilasmaantieteellisten seikkojen vaikutusta ja huollon merkitystä.
Sodan myrskyssä: Toisen maailmansodan uusi historia (Ajatus) on
Andrew Robertsin laajahko ja kunnianhimoinen globaalihistoria toisesta maailmansodasta. Roberts liikkuu maalla, merellä ja ilmassa eri
puolilla maapalloa. Hän pyrkii tarjoamaan kokonaiskuvan, mutta hän
joutuu väkisinkin oikomaan kulmia, ja teoksesta jää hieman hajanainen
vaikutelma. Hitler hävisi Robertsin mukaan sodan, koska hän oli natsi.
Suomen sodat saavat kirjassa muutaman sivun tilaa. Robertsin 740sivuinen väljästi taitettu kirja edustaa populaarihistoriaa, eikä se yllä
esimerkiksi Gerhard L. Weinbergin analyyttisen ja lähes 1 200-sivuisen
A World at Arms: A Global History of World War II -järkäleen (Cambridge University Press) tasolle.
Alexander ja Malcolm Swanstonin Historian suurimmat ilmataistelut: Ilmasodankäynti kautta aikojen (Minerva) on näyttävästi kuvitettu
tietoteos, joka tarjoaa kokonaiskuvan ilmasodankäynnin kehityslinjoista 1800-luvulta nykypäiviin. Käsittely lähtee liikkeelle ilmapalloista ja
ilmalaivoista ja päättyy ilmavoimien rooliin Afganistanissa. Talvisodan
ilmasotatoimet käydään läpi yhdellä aukeamalla.
Guerra en Finlandia (1939–1944) (Galland Books) on Ospreyn julkaisujen kaltainen Juan Vázquez Garcían kirjoittama espanjankielinen
yleisesitys Suomen sodista. Kirjassa on vain 80 sivua, joten sen sisältö
jää väkisinkin pinnalliseksi. Kuvitus koostuu pääosin tunnetuista SAkuvista, jotka on painojäljestä päätellen otettu suoraan aiemmasta kirjallisuudesta.
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S U O M E N S O TA H I S T O R I A L L I N E N S E U R A R Y. –
K R I G S H I S T O R I S K A S A M F U N D E T I F I N L A N D R F.

Toimintakertomus vuodelta 2010
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 15.3.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen ja sihteerinä filosofian lisensiaatti Juho Kotakallio.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi kokouksen alussa jaettiin seuran vuoden 2010 gradupalkinnot.

Hallitus

Seuran puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön
kokoonpano vuodelle 2010 muodostui seuraavanlaiseksi:
Puheenjohtaja:
– yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli
Varapuheenjohtaja:
– prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
Jäsensihteeri:
– tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri:
– sihteeri Pirjo Pesonen
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Aseasiantuntija:
– valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas
Rahastonhoitaja:
– suunnittelija Pertti Räisänen
Yhteyshenkilö Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituksessa:
– toimituspäällikkö Pekka Saloranta
Yhteyshenkilö pro gradu -toimikunnassa:
– filosofian maisteri Anssi Saari
Kirjallisuustoimittaja:
– dosentti Pasi Tuunainen
– diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
– erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi
– professori Ohto Manninen
– everstiluutnantti Max Sjöblom

Seuran toimihenkilöt vuonna 2010

Sihteeri:
– filosofian lisensiaatti Juho Kotakallio 30.3.2010 saakka
– kapteeni Juha Hollanti 31.3.2010 alkaen
Kotisivuista vastaava:
– myyntipäällikkö Timo Kuusinen
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan päätoimittaja:
– dosentti, filosofian tohtori Touko Perko
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimitussihteeri:
– filosofian maisteri Riitta Blomgren
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja:
– valtiotieteiden tohtori Esko Vuorisjärvi
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja:
– varatuomari Heikki Pohjolainen
Tilintarkastajat:
– kauppatieteiden maisteri KHT Hannu Siniharju
– kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen
Varalla: pankinjohtaja Kari Salo ja KHT Arto Sopanen
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Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa. Jäsenmaksun maksaneet saivat tänä vuonna poikkeuksellisesti kaksi Sotahistoriallista aikakauskirjaa.

Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 981 jäsentä.
Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 80 henkilöä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2010 kolme jäsenkirjettä. Sama kirje lähetettiin sähköpostina niille henkilöille, joilla oli sähköpostiosoite. Noin puolet jäsenistä oli ilmoittanut sähköpostiosoitteensa.

Seuran toiminta vuonna 2010

Vuosikokoukseen Tieteiden talolla Helsingissä 15.3. osallistui 87 jäsentä. Kokouksen jälkeen kokousesitelmän sotaveteraanihaastatteluista piti
erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi aiheenaan Talvisota mukana olleiden
kokemana.
Ensimmäinen syyskokous pidettiin 15.9. kello 18.00 Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti valtiotieteen tohtori Markku Salomaa aiheena
Suomalaiset Puna-armeijassa. Paikalla oli 76 kuulijaa.
Toinen syyskokous pidettiin 15.12. kello 18.00 alkaen Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti professori Martti Turtola aiheena Baltian
sovjetisointi. Tilaisuudessa oli 74 kuulijaa.
Lauantaina 17.4. seura järjesti retken Hyvinkäälle ja Hyrylään tutustumaan Suomen Asemuseosäätiön kokoelmiin ja Ilmatorjuntamuseoon. Retkelle osallistui 44 henkilöä.
Seuran kevätmatkalla tutustuttiin Kaakkois-Suomen sotatantereisiin
29.–30.5. Oppaana toimi everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa. Matkalle
osallistui 32 jäsentä.
Loppukesästä 20.–23.8. järjestettiin matka Murmanskiin. Oppaina
toimivat prikaatikenraali, ST Pentti Airio, everstiluutnantti, VTM Ari
Raunio, VTT Esko Vuorisjärvi ja DI Carl-Fredrik Geust. Matkalle osallistui 46 henkilöä.
T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 0
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Lauantaina 4. päivänä syyskuuta seura järjesti kaikille sotahistoriasta
kiinnostuneille avoimen seminaarin Seinäjoki-salin auditoriossa Seinäjoella. Teemana oli Nainen sodassa. Alustajina seminaarissa olivat dosentti Tiina Kinnunen, tutkija Kirsi Mäki, valtiotieteiden tohtori Kaarle
Sulamaa, filosofian maisteri Jouko Lahtero, kasvatustieteiden maisteri
Kaisa-Maria Peltokorpi ja professori Aki-Mauri Huhtinen. Esitelmät
olivat korkeatasoisia, mutta seminaarin osallistujamäärä oli valitettavan vähäinen.
Seuran syysretki järjestettiin Kuivasaareen 18.9. Matkalle osallistui
54 henkilöä.
Seura järjesti eversti Sampo Ahton opastamana matkan Normandian taistelupaikoille 13.–17.10. Matkalle osallistui 51 henkilöä.
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 11 kertaa.
Vuonna 2010 jatkettiin 2009 aloitettua Talvisota-luentosarjaa. Luentoja järjestettiin 10 kertaa. Kävijämäärä oli 250–400 henkilöä/esitelmätilaisuus.

Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 29 ilmestyi kesän alussa ja n:o 30
jouluksi. Kirjan päätoimittajana toimi dosentti Touko Perko (pj). Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö
Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen, komentaja Ove Enqvist sekä
toimitussihteerinä filosofian maisteri Riitta Blomgren.

Muu toiminta

Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -tutkielmapalkinto jaettiin kuudetta kertaa. Palkitsemiseen käytettiin yhteensä 5 000 euroa.
Ensimmäisen palkinnon, 2 500 euron stipendin, sai Cristian Jämsen
tutkielmastaan Värnpliktig inhysing och frivillig student. En kollektiv
biografi om underbefälet vid 1:a Nylands finska skarpskyttebataljon och
5:e Kuopio finska skarpskyttebataljon 1881–1901. Toisen palkinnon,
1 750 euron stipendin, sai Juuso Ylönen tutkielmastaan Wiron wapauden puolesta bolshewistien hirmuwaltaa vastaan: Sanomalehdistön suh-
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tautuminen suomalaisvapaaehtoisten toimintaan Viron vapaussodassa
1918–1919. Kolmannen, 750 euron stipendin sai Heimo Kukkonen tutkielmastaan Viljo Vyyryläinen, Punaorpo – Marskin ritari – Luottamusmies.
Messukeskuksessa 21.–24.10. järjestetyille Kirjamessuille Sotahistoriallinen Seura osallistui osana Maanpuolustuskorkeakoulua.

Talous

Seuran tilinpäätös osoittaa 4 888,05 ylijäämää.

T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 0
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Suomen Sotahistoriallinen Seura Ry.
Krigshistoriska Samfundet I Finland Rf.

Suomen Sotahistoriallinen Seura perustettiin vuonna 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi. Seuraan kuuluu henkilöitä ja yhteisöjä,
joita kiinnostaa sotahistoria, ase- ja varushistoria sekä Suomen sotahistorian tallentaminen ja vaaliminen. Seuran tarkoituksena on edistää
sotahistoriallista asianharrastusta, tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa.
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja matkoja sekä julkaisee sotahistoriallisia teoksia. Sotahistoriallinen aikakauskirja ilmestyy
kerran vuodessa.
Vuonna 2011 seuran puheenjohtaja on yleisesikuntaeversti, dosentti
Pasi Kesseli ja varapuheenjohtaja prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori
Pentti Airio. Seuran sihteerinä toimii kapteeni Juha Hollanti ja rahastonhoitajana suunnittelija Pertti Räisänen. Jäsenasioista vastaa jäsensihteeri, tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä. Sotahistoriallisen aikakauskirjan päätoimittaja on dosentti, filosofian tohtori Touko Perko ja
toimitussihteeri filosofian maisteri Riitta Blomgren.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran postiosoite:
PL 266, 00171 Helsinki
internetsivut: www.sshs.fi
sähköpostiosoite: sshs@sshs.fi (puheenjohtaja)
Vuonna 2011 seuran jäsenmaksu on 33 euroa, ainaisjäsenmaksu 495
euroa, yhteisöjäsenen jäsenmaksu 33 euroa ja kannattavan yhteisöjäsenen jäsenmaksu 330 euroa.
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