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Lukijalle
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus otti tammikuussa 2013 käyttöön toimintakäsikirjan, jonka ajatuksena oli kirjata yhdeksi kokonaisuudeksi hallituksen työskentelytavat ja toimihenkilöiden valmisteluvastuut. Toimintakäsikirjaan koottiin myös ohjeita Seuran julkaisun,
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimittamisesta. Käsikirjan mukaan
»seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa vuosittain painettavaa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Se koostuu tieteelliset kriteerit täyttävistä
sotahistoriaa käsittelevistä artikkeleista ja katsauksista sekä mahdollisista Seuran toimintaa käsittelevistä artikkeleista.» Vuoden 2013 aikakauskirja ei ole varsinainen teemanumero, mutta useimmat sen artikkeleista liittyvät tavalla tai toisella jatkosotaan. Myös muihin aiheisiin
liittyviä mielenkiintoisia artikkeleita olisi ollut tarjolla, mutta toimituskunnassa tehtiin kuitenkin päätös yhdessä aihepiirissä pitäytymisestä.
Tämän vuoden aikakauskirja käsittelee jatkosotaa useasta näkökulmasta, vaikka artikkelit tarkastelevatkin ilmiöitä varsinaisten sotatoimien ulkopuolella. Artikkeleissa tarkastellaan linnoitustöiden organisaatiota jatkosodan alussa (artikkeli perustuu pro gradu -kirjoitukseen,
joka palkittiin seuran pro gradu -kilpailussa vuonna 2012), pohditaan
sitä, miten sotilaiden suhtautuminen sotaan heijastuu heidän kirjoittamissaan kirjeissä sekä tarkastellaan suomalaisen miehityshallinnon toimintaa Itä-Karjalassa ilmestyneiden sanomalehtien ja Suomessa tapahtuneen karjalaisopettajien uudelleenkouluttamisen kautta (viimeksi
mainittu artikkeli perustuu vuoden 2011 pro graduista palkittuun tekstiin). Sodan siviileille aiheuttamia vahinkoja käsitellään artikkelissa,
jonka aiheena ovat Lapin sodan miina- ja räjähdekuolemat. Yhdessä artikkeleista kuvaillaan toisen maailmansodan aikaisia suunnitelmia poliittisten olojen järjestämiseksi Euroopassa ja Suomen asemaa näissä
suunnitelmissa. Aikakauskirjassa on myös yksi syksyn 2013 yleisöluentosarjan esitelmistä, jonka aiheena olivat taistelukentän välineet ja niiden käyttö jatkosodassa. Sotamuseo on mukana artikkelilla, joka esittelee sukellusvene Vesikkoa museokohteena ja sen kunnostusta vuosina
2010–2013. Perinteiseen tapaan esitellään vielä sotahistoriallinen matkakohde sekä edellisenä vuonna ilmestynyt sotahistoriallinen kirjallisuus.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintakäsikirjaan kirjattiin vuo-
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sien aikana tavaksi tullut käytäntö: »Mikäli kaikki kriteerit täyttävät artikkelit eivät mahdu ko. vuoden kirjaan, siirretään niiden julkaiseminen seuraaville vuosille.» Niinpä aihioita johonkin tulevien vuosien
kirjoista on jo olemassa. Vuosi 2014 on Suomen Sotahistoriallisen Seuran 70-vuotisjuhlavuosi, mikä varmaan tavalla tai toisella vaikuttaa ensi vuoden aikakauskirjan sisältöön.
Vuonna 2013 toimituskunnan kokoonpanossa tapahtui muutoksia.
Sotahistoriallista aikakauskirjaa vuodesta 2008 asti ansiokkaasti luotsannut dosentti ja filosofian tohtori Touko Perko luopui päätoimittajan
tehtävästä. Sotatieteiden tohtori Ove Enqvistin tilalle toimituskuntaan
tuli filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen. Väistyvä päätoimittaja – tai toimituskunnan puheenjohtaja niin kuin nimitys tätä nykyä
kuuluu – jätti seuraajalleen perinnöksi erinomaisen laadukkaan Sotahistoriallisen aikakauskirjan. Tästä on hyvä jatkaa. Toimituskunta esittää parhaat kiitokset artikkelien kirjoittajille ja muille kirjan teossa mukana olleille. Lopuksi erikseen vielä kiitokset Touko Perkolle ja Ove
Enqvistille hyvästä yhteistyöstä ja monista ansiokkaista vuosista toimituskunnassa.
Toimituskunnan puolesta
R I I T TA B LO M G R E N
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OTTO AURA
(s. 1985), valtiotieteiden maisteri, poliittisen historian jatko-opiskelija Helsingin
yliopistossa. Väitöstutkimuksen aiheena on työvoiman sotilaallinen käyttö
Suomessa toisen maailmansodan aikana.

Linnoitustöiden organisointi jatkosodan
hyökkäysvaiheessa
Tässä artikkelissa tarkastellaan linnoitustöitä jatkosodan hyökkäysvaiheessa. Vastauksia etsitään seuraaviin kysymyksiin: Millainen oli linnoitustöiden organisaatio jatkosodan hyökkäysvaiheessa? Miten työt järjesteltiin?

Tilanne ennen talvisotaa

Suomen itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä linnoitettiin
itäistä rajaa1, mutta konkreettisia sodan ajan suunnitelmia ei ollut tehty
esimerkiksi linnoitusrakennusjoukkojen liikekannallepanosta. Vasta alkuvuodesta 1939 käskettiin perustettavaksi 21 erikoisammattimiehistä
kokoonpantavaa yksikköä, jollaisia ei aiemmin ollut suunniteltu. Näitä
olivat korjaus- ja rakennuskomppaniat teitä, siltoja, lentokenttiä ja linnoittamista varten. Ammattimiehet määrättiin tie- ja vesirakennushallituksen luovutettaviksi, mutta työmiesten sijoittaminen jätettiin aluejärjestön huoleksi. Lisäksi Kannaksen sotilaspiirin vastuulle määrättiin
yhden linnoitusrakennuspataljoonan perustaminen. Tämän pataljoonan työvoiman ja kaluston suunniteltiin tulevan Kannaksen linnoitustyömailta.2
Talvisotaa edeltäneiden ylimääräisten harjoitusten aikana erikoisammattimiehistä kokoonpannut komppaniat saatiin liikekannalle. Suunnitellusta Kannaksen alueen linnoitusrakennuspataljoonasta tosin mainitaan vain yhden komppanian muodostamisen onnistuneen. Työs-
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kennelleet yksiköt tarvitsivat myös johdon, jollaista ei ollut rauhan aikana suunniteltu. Sen vuoksi Suomen armeija joutui improvisoimaan
koko rakentamisesta ja linnoittamisesta vastanneen organisaation.
Marsalkka Mannerheim määräsi pioneerikomentajaksi kenraalimajuri
Unio Sarlinin, jonka alaisuuteen perustettiin rakennustoimisto.3
Ennen talvisotaa suoritettujen laskelmien mukaan pelkästään Päämaja tarvitsisi sodan aikana työvoimaa 27 000 miehen edestä. Puute ammattitaitoisesta työvoimasta oli suuri. Esimerkiksi koko rakennustoimiston henkilöstö oli armeijan ulkopuolelta tehtävään sijoitettuja. Suuria haasteita seurasi myös siitä, ettei päällystöä saatu tarpeeksi. Rakennusinsinöörien ja rakennusmestarien sodan ajan sijoitukset eivät olleet
missään suhteessa siviiliosaamiseen. Työmiehet hankittiin pakkotoimilla, eli joko sotatilalain tai työvelvollisuuslain mukaisilla toimenpiteillä ja
edellytyksillä. Kuriositeettina mainittakoon, että ammattitaitoisen työvoiman kartoittamiseen käytettiin muun muassa lehti-ilmoituksia.4

Välirauhan linnoitustoimisto

Talvisodan rauhanteon jälkeen Mannerheim antoi määräyksen itärajan
linnoittamisesta. Maaliskuun lopulla linnoitustöiden johtoon määrättiin kenraalimajuri Edvard Hanell nimikkeellä linnoitustöiden johtaja.
Huhtikuun 1940 aikana hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi ja komennettiin linnoitustöiden johtajan roolin lisäksi myös Yleisesikunnan
päälliköksi. Mitä ilmeisimmin Mannerheim tahtoi tällä korostaa sekä
luottamustaan linnoitustöiden johtajaan että linnoitustöiden tärkeyttä.
Hanell siirrettiin pois Yleisesikunnan päällikön paikalta kesäkuussa
1940, kun linnoittamisen suunnitelmat oli hyväksytty.5
Linnoitustöiden johtajan esikunnaksi perustettiin linnoitustoimisto
huhtikuussa 1940. Alkuvaiheessa linnoitustoimisto muodostui suunnitteluosastosta, rakennusosastosta ja maanlunastustoimistosta. Syyskuussa 1940 linnoitustoimiston kokoonpanoa tarkastettiin ja muutettiin
hieman. Linnoitustöiden johtajan alaisuuteen tuli neljä osastoa, joissa
kussakin oli tarpeellinen määrä toimistoja. Osastot olivat yleinen osasto, suunnitteluosasto, rakennusosasto ja tiliosasto. Yleisen osaston alla
toimivat esimerkiksi komentotoimisto ja liikekannallepanotoimisto.
Suunnitteluosasto muodostui muun muassa taktillisesta ja teknillisestä
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Kenraaliluutnantti Hanell Mikkelissä elokuussa 1941. SA-kuva.
Lieutenant General Hanell in Mikkeli in August 1941. Photo: Finnish Defense
Forces.

suunnittelutoimistosta ja tarkastustoimistosta. Rakennusosasto puolestaan oli vastuussa työmaista sekä urakkatöiden valvonnasta.6 Linnoitustoimiston organisaatio kasvoi koko välirauhan ajan. Töitä oli paljon
ja eri tehtävät vaativat enemmän työvoimaa kuin oli kenties ajateltu.7
Taulukossa seuraavalla sivulla on esitettynä linnoitustoimiston henkilökunta ja sen kehitys vahvuusilmoitusten mukaan 15.1.–15.5.1941.
Linnoitustoimisto organisoi ja valvoi linnoitustöitä ja muita sotilaallisia rakennustöitä. Linnoitustöiden johto oli hyvin keskitettyä, ja kaikkien linnoituslaitteiden rakennusmääräysten piti tulla linnoitustoimistolta. Ajoittain aiheeseen jouduttiin kuitenkin puuttumaan varsin selväsanaisilla viesteillä. Esimerkiksi rakennusosaston päällikkö, insinööri
Hugo A. Relander joutui »sattuneesta syystä» huomauttamaan, että
»työmuodostelmat eivät saa rakentaa minkäänlaista rakennusta ilman
Rakennusosaston antamaa rakennuslupaa».8 On selvää, että rakennustöiden alueille sijoitetut sotatoimiyhtymät tahtoivat vaikuttaa rakentamiseen. Se vain oli tehtävä virallista reittiä pitkin, eli linnoitustoimis-

L I N N O I T U S T Ö I D E N O R G A N I S O I N T I J AT K O S O D A N H Y Ö K K Ä Y S VA I H E E S S A
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1941
15.1. 31.1. 15.2. 28.2. 15.3. 31.3. 15.4. 30.4. 15.5.

Viran- ja toimenhaltijoita

19

14

17

17

15

15

15

15

13

Asevelvollisia

37

39

38

38

99

95

71

71

70

Sopimuspalkkaisia virkailijoita
joista naisia
Sopimuspalkkaisia avustajia
Henkilökuntaa yhteensä

266 282 288 309 338 349 380 382 405
76

82

84

89

99 102 111 112 121

56

39

51

54

57

56

61

73

78

378 388 394 418 509 515 527 541 566

Linnoitustoimiston vahvuusilmoitukset 15.1.–15.5.1941.
Lähde: Linnoitustoimiston vahvuusilmoitukset, 15.1.–15.5.1941, 5/T12526, KA.

ton kautta. Taktisesta suunnittelusta ja linnoituslaitteiden sijainnista
vastasivat armeijakunnat.9
Varsinaisia linnoitustöitä suorittivat työryhmät ja rakennusurakoitsijat. Linnoitustoimiston ja työryhmien välissä toimivana johtoportaana olivat työpiirit, joiden määrä 25.9.1940 oli 10 ja alkuvuodesta 1941
välirauhan loppuun asti 13. Vastaavasti työryhmien lukumäärät olivat
samoihin aikoihin 42 ja 59. Urakoitsijoiden määrä puolestaan vaihteli
välillä 19–26.10 Taulukosta viereisellä sivulla ilmenevät työpiirien vahvuudet toukokuun 15. päivänä 1941.
Työvoima oli yleisesti ottaen vapailta markkinoilta. Linnoittamisesta
päätettäessä oli odotettu armeijan palveluksesta vapautuvista miehistä
saatavan noin 40 000–50 000 miestä linnoitustöihin. Mutta kuten Vilho
Tervasmäki kirjoitti, »kaikkien yllätykseksi nämä miehet olivatkin haluttomia linnoittamistöihin».11
Talvisodan improvisaatiot tahdottiin välttää, ja linnoitusrakennusjoukkojen virallinen liikekannallepanosuunnitelmien tekeminen alkoi
elokuussa 1940. Prosessi jatkui koko välirauhan ajan, kunnes kesäkuun
neljäntenätoista 1941 linnoitustoimiston liikekannallepanosuunnitelmat tehnyt kapteeni joutui kirjoittamaan suunnitelman kansilehdelle:
»Koko suunnitelma muuttunut pm. 14.6.41.»12
Linnoitustoimiston liikekannallepanosuunnitelmat oli tehty puolustuksellisista näkökulmista käsin. Linnoitusrakennusjoukkojen oli tar-
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Yhteensä päällystöä
ja tsto-henkilökuntaa Yhteensä työläisiä
miehiä naisia
miehiä
naisia

Sivu13

Koko vahvuus
miehiä
naisia

Muonituslottia

Työpiiri 110

187

23

2 754

47

2 941

70

151

Työpiiri 210

237

38

3 106

71

3 343

109

286

Työpiiri 230

87

8

930

24

1 017

32

83

Työpiiri 250

111

18

1 505

20

1 616

38

98

Työpiiri 330

163

23

2 852

56

3 015

79

192

Työpiiri 340

129

19

1 718

50

1 847

69

129

Työpiiri 420

156

23

1 393

25

1 549

48

108

Työpiiri 460

152

15

2 111

17

2 263

32

123

Työpiiri 560

100

14

1 200

44

1 300

58

97

Työpiiri 570

141

20

1 431

21

1 572

41

148

Työpiiri 810

169

11

2 411

30

2 580

41

74

Työpiiri HK

84

10

977

32

1 061

42

87

Er.Työryhmä 555

37

5

600

8

637

13

42

249

35

3 233

145

3 482

180

274

2 002

262

26 221

590

28 223

852

1 892

SAK Työpiiri

Työpiirien vahvuus 15.5.1941.
Lähde: Työmaatoimiston päällikön poissa ollessa insinööri K. Larjamon kirje Linnoitustoimiston
lkp.toimistolle, 9.6.1941, 9511/rak./9/T12525, KA.

koitus toimia esimerkiksi taempien asemien parissa ja jopa niiden takana. Joukkojen käyttöperusteet tosin muuttuivat enemmän kuin itse
liikekannallepano, jossa työryhmät toimivat perustana perustettaville
linnoitusrakennuspataljoonille. Kenties suurimpana liikekannallepanon haasteena oli työvoiman jatkuvuuden takaaminen, sillä työryhmien työvoima oli vapailta markkinoilta ja heistä oli linnoitustoimiston yleisen osaston päällikön, eversti Gunnar Heinrichsin mukaan reserviläisiä noin 80 prosenttia.13
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Päämajan linnoitusosasto jatkosodan hyökkäysvaiheessa

Linnoitustoimistosta muodostetaan pvm:llä 17.6.1941 Myllykoskella Päämajan Linnoitusosasto, ja se tulee toimimaan Linnoitustöiden Johtajan
esikuntana.14
Päämajan linnoitusosasto perustettiin jatkosodan liikekannallepanon yhteydessä. Hieman liikekannallepanon jälkeen kenraaliluutnantti
Hanell määrättiin väliaikaiseksi Yleisesikunnan päälliköksi, kun kenraali Heinrichs komennettiin Karjalan Armeijan johtoon. Linnoitusosaston päälliköksi perustamisen yhteydessä sijoitettiin eversti Otto
Bonsdorff linnoitustoimiston suunnitteluosaston päällikön paikalta.
Bonsdorff toimi myös virkaa tekevänä linnoitustöiden johtajana oman
toimensa ohella sen ajan, kun Hanell oli kiinni Yleisesikunnassa, eli
23.1.1942 asti.15
Linnoitusosaston toiminta keskitettiin aluksi kolmeen toimistoon,
joista Lin.1 vastasi linnoitustoimiston yleisen osaston tehtävistä, Lin.2
suunnitteluosaston tehtävistä ja Lin.3 rakennusosaston tehtävistä.
Hyökkäyksen edetessä ja tehtävien lisääntyessä kasvatettiin toimistojen
määrä lokakuuhun mennessä jo seitsemään. Uusien toimistojen joukossa oli muun muassa takaisin vallatun alueen jälleen- ja uudisrakentamisesta vastannut Lin.5, eli uudisrakennustoimisto. Seitsemän linnoitusosaston toimiston (Lin.1–Lin.7) lisäksi oli lokakuussa 1941 vallinneen tilanteen mukaan tehdyn kaavion perusteella kuusi muuta toimistoa tai osastoa. Näiden joukosta mainittakoon esimerkiksi maanlunastustoimisto. Pääosa linnoitusosastosta (Lin.1–Lin.4 ja Lin.6) oli
sijoitettu Myllykoskelle, Lin.5 puolestaan oli Mikkelissä ja Lin.7 Rovaniemellä. Maanlunastustoimisto ja muut vastaavat puolestaan sijaitsivat Helsingissä.16 Jatkosodan alkuvaiheessa saksalaisille oli alistettu
kaksi linnoitusrakennuspataljoonaa pohjoisessa.17
Välirauhan aikaiset työpiirit lakkautettiin liikekannallepanon yhteydessä, mutta välijohtoportaiden tarve ei lakannut. Välijohtoportaiksi
perustettiin armeijakuntien esikuntiin Osasto 4 (Os.4). Tarkoituksena
oli perustaa yksi Os.4 jokaiseen viiteen sodan ajan armeijakuntaan.
Näiden välijohtoportaiden tehtävänä oli armeijakuntien alaisten linnoitustöiden johtaminen armeijakuntien vastuualueilla. Näidenkään
osalta alkuperäiset suunnitelmat eivät vastanneet hyökkäyssodan nostamaa tarvetta, joten niistä tuli suurilta osin improvisoituja. Joulu-
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kuuhun 1941 mennessä välijohtoportaita oli jo 12.18
Välijohtoportaiksi laskettavia olivat myös rakennuspiirit, joita perustettiin niin takaisin vallatulle alueelle kuin Itä-Karjalaan. Näiden
johdettavaksi määrättiin tärkeitä rakennus- ja kunnostustöitä alueellisin perustein. Ensimmäisenä rakennuspiireistä perustettiin IV Armeijakunnan alaisuuteen Viipurin rakennuspiiri »Viipurin varuskunnassa ja
sen lähiympäristössä suoritettavia sotilaallisesti tärkeitä töitä varten»,19
ja sen tehtäväksi määrättiin erilaisia uudis- ja jälleenrakennustehtäviä
sekä sotavankityömuodostelmien perustaminen työvoimaksi. Samankaltaisia tehtäviä varten perustettiin syksyn kuluessa vielä Sortavalan,
Aunuksen ja Kannaksen rakennuspiirit, joiden päätehtävänä oli erityisesti jälleenrakennustöiden keskitetty johtaminen.20
Linnoitusrakennuspataljoonat olivat varsinaisia linnoitusosaston
työmuodostelmia. Liikekannallepanon yhteydessä oli suunniteltu perustettavaksi 43 pataljoonaa ja näin myös tehtiin. Pataljoonien perustana olivat välirauhan aikaiset työryhmät, joiden tehtäväksi pataljoonien
perustaminen oli annettu. Linnoitusrakennuspataljoonan kokoonpano
jatkosodan alussa muodostui esikunnasta, kahdesta rakennuskomppaniasta sekä varastokomppaniasta kokonaismäärävahvuuden ollessa 531
henkeä. Reserviläisiä sai jatkosodan alkuvaiheessa olla vahvuudesta
noin 8–10 prosenttia.21
Alkuperäisissä suunnitelmissa pataljoonan kokoonpanoon kuului
myös kolmas komppania, mutta siitä luovuttiin hyvissä ajoin ennen liikekannallepanoa. Kuitenkin linnoitusrakennuspataljoonien perustaminen oli odotettua hitaampaa. Armeijakunnat vaativat jatkuvaa työskentelyä, samaan aikaan kun valtaosa reserviläisistä poistui työvoimasta.
Lisäksi ammattitaitoisen työvoiman saaminen oli hidasta. Kuljetuskaluston priorisointi kenttäarmeijalle hidasti linnoitusrakennusjoukkojen
perustamista. Viivästystä aiheuttivat myös suurien ja raskaiden työkoneiden siirrot sekä välirauhan aikana hajasijoitetut varastot.22
Kaikesta huolimatta näissä perustetuissa pataljoonissa palveli huomattava määrä suomalaista työvoimaa. Esimerkiksi heinäkuun 1941 aikana linnoitusosaston linnoitusrakennuspataljoonien ilmoitettu vahvuus oli 17 14023 – enemmän kuin yhden sodan ajan divisioonan määrävahvuus. Elokuussa linnoitustöissä olleiden määrä ylitti jo 20 000.24
Marraskuussa 1941 linnoitusrakennuspataljoonien määrä oli jo 51.25
Seuraavan aukeaman taulukossa on esitettynä perustettujen linnoi-
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Erään Linnoitusrakennuspataljoonan työskentelyä Inon rautatiesillalla syyskuussa
1941. SA-kuva.
A Fortification Battalion at work on the Ino railroad bridge in September 1941.
Photo: Finnish Defense Forces.

tusrakennuspataljoonien jakautuminen eri yhtymille sekä näiden vahvuudet heinäkuussa 1941.
Pelkät linnoitusrakennuspataljoonat eivät kuitenkaan riittäneet. Elokuun lopussa määrättiin perustettavaksi 12 erillistä linnoitusrakennuskomppaniaa, joista 10 huonerakennustöihin ja kaksi putki- ja sähkötöitä ja erikoisrakennustöitä varten. Päällystö päätettiin sijoittaa linnoitusosaston toimesta ja miehistö puolestaan otettavaksi pääosin työvelvollisista.26 Erillisten linnoitusrakennuskomppanioiden tarve ja rakennuspiirien perustaminen olivat seurausta samasta syystä, takaisin vallatulla
alueella ja Itä-Karjalassa piti saada rakennukset, putkistot ja sähkölinjat
kuntoon. Syksyn kuluessa perustettiin vielä kahdeksan komppaniaa lisää, sillä toiminnassa olleet 12 komppaniaa olivat osoittautuneet »armeijakuntien majoitusrakennusten kunnostamiseen ja takaisinvallatun
alueen jälleenrakennustöiden suorittamiseen riittämättömiksi».27
Linnoitusorganisaatioon kuuluivat myös linnoituskorjauspajat. Näitä oli alun perin suunniteltu perustettavaksi yhdeksän kappaletta, mutta jo vuoden 1941 lopussa niitä oli toiminnassa 18. Tässä luvussa näkyy
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PM

4

1 719

Kar.A

2

930

II AKE

4

1 967

III AKE

6

2 583

IV AKE

5

2 331

VI AKE

6

1 711

VII AKE

4

1 371

R.O

2

638

6. DE

3

1 200

14. DE

3

1 227

HRE

1

535
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jälleen liikkuvan sodankäynnin
kasvaneet vaatimukset ja se, että
yleisemmin toiminta oli reagointia tapahtuneeseen kuin ennakkoon suunniteltua. Linnoituskorjauspajatoimintaa varten perustettiin oma toimisto (Lin.4, konetoimisto). Pajat itsessään oli
useimmiten alistettu Os.4:lle eli
välijohtoportaille. Korjauspajoilla
oli edellytykset korjata ajoneuvoja sekä suorittaa kaikenlaisia koneisiin liittyviä korjauksia.28

Työvoiman järjestäminen

Työvoima linnoitustöihin saatiin
työvelvollisista. Parhaimpana työA.O.K
2
600
voimaratkaisuna pidettiin luon43
17 140
nollisesti vapaaehtoisuutta, mutta
on selvää, että tarvittua määrää
Linnoitusrakennuspataljoonat
vapaaehtoisia ei löytynyt. Samoin
12.–26.7.1941.
jos aiemmin vapaaehtoisena työsLähde: Linnoitustöiden johtaja (vt.) eversti
kennellyt tahtoi jättää työnsä, oli
O. Bonsdorff Yleisesikunnan päällikölle,
4.8.1941, 3483/ Lin1/3/10/T12528, KA.
käytettävä
»työvelvollisuuslain
tarjoamia edellytyksiä», mikäli vapaaehtoisuus ei taannut töiden jatkumista.29 Tämä tarkoitti, että jos esimerkiksi linnoitusrakennuspataljoonassa vapaaehtoisena alun perin
työskennellyt työmies tahtoi lopettaa työt, saattoi linnoitusrakennuspataljoonan komentaja ojentaa hänelle työvelvollisuusmääräyksen ja pitää
työntekijän töissä. Varsinkaan ammattitaitoista työvoimaa ei ollut varaa
menettää.30
Voimassa olleen lainsäädännön mukainen työvelvollisuus kattoi
käytännössä kaikki työikäiset suomalaiset. Vuoden 1939 työvelvollisuuslain mukaan työvelvollisia olivat kaikki 18–59-vuotiaat.31 Vapautusta työvelvollisuudesta ei ollut mahdollista saada, mutta lykkäystä
MeVE

1

328

L I N N O I T U S T Ö I D E N O R G A N I S O I N T I J AT K O S O D A N H Y Ö K K Ä Y S VA I H E E S S A

17

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:20

Sivu18

kylläkin. Tiettyjä määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tämä laaja
työvelvollisuus tarkoitti sitä, että suomalainen mies oli joko asevelvollinen tai työvelvollinen.32 Kun rakennustöiden kannalta parhaassa työ-

Työvelvollisia kunnostamassa etenemis- ja huoltotietä vallatusta Tsalkista itään
syyskuussa 1941. »Tiet ovat täällä rappiolla ja huonommat kuin Suomen puolella.»
SA-kuva.
Labor duty workers repairing advance and supply routes east of the occupied
Tsalki, September 1941. »Roads here were neglected and in worse condition than
on the Finnish side of the border.» Photo: Finnish Defense Forces.
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iässä olleet miehet olivat myös parhaassa sotimisiässä, voidaan tehdä
joitain johtopäätöksiä työvelvollisuustyövoiman luonteesta.
Ylimpänä viranomaisena työvelvollisuusasioissa oli kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriö. Linnoitusosasto kokosi työvoimatilaukset
linnoitusrakennuspataljoonilta ja lähetti tiedot Kotijoukkojen Esikuntaan, joka organisoi työvelvollisten hankkimisen puolustusvoimien tarvitsemiin kohteisiin. Työvoiman paikallisesta järjestelystä vastasivat
puolestaan kuntien työvoimalautakunnat, jotka antoivat työvelvollisuusmääräykset ja ohjasivat työvelvolliset paikallisten suojeluskuntapiirien esikuntien työvoimaupseerien vastuulle. Nämä puolestaan oli-

Työkomppania työssä syyskuussa 1941. SA-kuva.
A work party in action in September 1941. Photo: Finnish Defense Forces.
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vat vastuussa työvelvollisten kokoamisesta ja lähettämisestä eteenpäin.
Työvelvolliset koottiin linnoitusosaston määrittämiin paikkoihin ja ohjattiin edelleen yksiköihin.33
Varsinkin sodan alkuvaiheessa oli paikoitellen huomattavia ongelmia työvelvollisten töihin lähettämisessä. Esimerkiksi LinPR 211:n komentaja lähestyi linnoitusosastoa, kun yksikköön oli lähetetty työvelvollisia vailla välttämättömiä henkilökohtaisia varusteita.34 Linnoitusosastolla ei ollut resursseja varustaa työvelvollisia. Alkuvaiheessa ainoa,
mitä jaettiin, oli jokaiselle oman yksikön tunnuksella varustettu käsivarsinauha. Tämä tosin todettiin epäkäytännölliseksi ja melko pian
kaikille jaettiin rinnassa kannettava tunnuslevy.35 Muut varusteet olivat
työvelvollisten omia.
Työvelvollisten tuli itse kustantaa varusteensa ja ruokansa. Tämä
katsottiin perustelluksi, sillä työvelvollisille maksettiin asetuksien mukaista palkkaa. Palkka määräytyi tehtävän mukaisesti ja sen piti noudattaa paikkakunnalla samanlaisesta työstä maksettua palkkaa.36 Palkat
puolestaan maksettiin linnoitustöihin myönnetyistä määrärahoista.
Lain mukaan maksimiaikaa ei ollut määritelty työvelvollisuuden perusteella määrätylle työlle, joskin lomalle piti päästää neljännesvuosittain,
mikäli se oli mahdollista.37
Työvoimapulan paikkaamiseksi alkoivat suunnitelmat sotavankien
käytöstä työvoimana jo heinäkuussa 1941. Vallatun alueen myötä lisääntyi myös tarpeellisten töiden määrä, mutta suomalaisen työvoiman
määrä ei kasvanut. Tässä asiayhteydessä linnoitustöiden vt. johtaja,
eversti Bonsdorff lähestyi yhtymien komentajia tiedustellen heiltä
mahdollisuuksia ja resursseja sotavankityövoiman järjestämiseksi. Hän
totesi, ettei kyseessä ollut mikään yksinkertainen tehtävä: »Sotavankien
käyttö vaatii organisaation, jonka muodostaminen ei tapahdu käden
käänteessä.»38
Lokakuussa 1941 linnoitusosaston johtamissa töissä otettiin sotavangit järjestelmällisesti käyttöön. Määrävahvuuksien mukaan sotavankikomppania muodostui 200 sotavangista, jotka jaettiin kolmeen joukkueeseen ja joukkueet jaettiin kuuteen 10 vangin työryhmään. Päällystö
oli suomalaisia ammattimiehiä, ja heidän tehtävänsä oli määritelty armeijamaisella tarkkuudella.39 Linnoitusosaston sotavankikomppaniat
alistettiin joko linnoitusrakennuspataljoonille tai suoraan armeijakunnille. Tämä oli toki ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa, joi-
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Korsutyömaa, jolla sotavangit työskentelivät aina 400 miestä vuorossa. SA-kuva.
A dugout is being constructed by prisoners of war who worked in 400-man shifts.
Photo: Finnish Defense Forces.

den mukaan sotavankeja ei saanut käyttää sotatoimia hyödyttävissä
töissä.40 Sotavankityövoimaa käytettiin yleisesti myös kotirintamalla.41

Työn organisoinnin erityispiirteitä

Linnoittamistoiminta perustui valtion määrärahoihin, joiden tarpeen
perusteluineen linnoitustöiden johtaja ilmoitti ministeriölle. Seuraa-
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vasta kenraaliluutnantti Hanellin tekstistä näkyy hyvin, kuinka lähtö
hyökkäykseen muutti toimintakentän: »On vaikeata määritellä, millaiseksi toiminta kehittyy, mutta koska sitä Ylipäällikön antamien ohjeiden mukaan edelleen on jatkettava, toisissa muodoissa, olisi tätä varten
määrärahaa myönnettävä, koska muuten koko toiminnalla ei ole pohjaa. Juuri siksi, että toimintaa nyt on vaikea arvioida, esitän vain kuukauden rahantarpeen.»42
Hyökkäystoiminnan myötä toiminta muuttui enemmän reagoivaksi
kuin etukäteen suunnitelluksi. Tämä näkyy erityisesti organisaation
jatkuvana »elämisenä», uusien toimistojen ja vastaavien perustamisena
ja siinä, että suunnitellut perustettavien muodostelmien määrät eivät
olleet riittäviä.
Moskovan rauhan rajan linnoittamista jatkettiin liikekannallepanoon asti. Linnoitustyöt katkesivat lähestulkoon niille sijoilleen.43 Niiden organisoinnin kannalta on kuitenkin aiheellista huomata, että jo
lokakuussa ylipäällikkö viestitti linnoitustöiden johtajalle: »Moskovan
rauhan jälkeen varustetut linnoitusalueet säilytetään toistaiseksi sellaisina, että ne lyhyessä valmisteluajassa saadaan täyteen kuntoon.»44 Tätä
varten perustettiinkin asemasodan jo alettua erityinen Kunnossapitoja tarkastustoimisto.45 Mannerheimin käskyssä näkyy myös se, kuinka
pääpuolustusasemaksi rakennetusta puolustusasemasta tuli hyökkäyksen edetessä taempi asema. Yksi merkittävä kysymys välirauhan aikaisissa suunnitelmissa oli ollut, kuinka saada rakennetuksi taemmat puolustusasemat riittävän nopeasti.46
Suurin linnoitustöiden haaste oli työvoiman puute.47 On tunnettua,
että Suomen sotaan mobilisoima osuus väestöpohjasta oli jatkosodan
alkaessa suuri. Tämä tarkoitti suurta puutetta työvoimasta kotirintamalla, mutta sama ongelma syntyi myös linnoitusrakennusmuodostelmissa. Suomalaista miestä tarvittiin useassa suunnassa samanaikaisesti,
ja on selvää, että jatkosodan alkaessa armeija otti tarvitsemansa.
Kaksinkertaisesta työvoimapulasta muodostuikin mielenkiintoinen
haaste. Ensinnäkin alkuvaiheessa ammatillisen työnjohdon puute suorastaan uhkasi linnoitustöiden suorittamista.48 Alkuvaiheessa linnoitusrakennusmuodostelmien oli luovutettava noin puolet niissä palvelleista reserviläisistä kenttäarmeijalle. Ensisijaisesti määrättiin irrottamaan nuoria, parhaassa taistelu- ja työiässä olevia ikäluokkia 35. ikävuodesta alaspäin. Nämä oli korvattava vastaavalla määrällä työvelvol-
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lisia. Käsky annettiin 20.8.1941 ja valmista piti olla 1.9.1941.49
Syksyn edetessä ja sodan pitkittyessä armeijan oli kuitenkin kotiutettava reserviläisiä kotirintaman työvoimapulaa paikkaamaan. Samasta
syystä myös linnoitustöiden johtaja päätyi töiden uudelleenjärjestelyyn,
jonka perusteella linnoitusrakennuspataljoonien lukumäärä pudotettiin marraskuussa 51:stä 32:een.50 Työvoiman kaksinkertainen rationalisointi aiheutti itsessään ristiriitaisen tilanteen, jossa kotirintaman työvoiman tehostamiseksi linnoitusjoukoista määrättiin vapauttamaan
työvelvollisia. Kotirintaman vaatimukseen työvoiman saannista vastattiin, mutta samalla tahdottiin pitää linnoitusjoukkojen työteho mahdollisimman korkealla. Näin ollen päätettiin, että ensisijaisesti kotiutettiin »heikot, työkyvyttömät ja vanhat».51
Näiden uudelleenjärjestelyjen lisäksi linnoitusosaston oli ylipäällikön käskystä vapautettava vahvuudestaan vielä noin 5 prosenttia työvelvollisista.52 Samaan aikaan muutettiin määrävahvuuksia, ja jokaisesta rakennuskomppaniasta määrättiin lakkautettavaksi neljäs joukkue.
Käsky uusista määrävahvuuksista annettiin 3.12.1941 ja valmista piti
olla 15.12. mennessä.53 Tuolloin suunniteltiin myös kenttäarmeijan uudelleenjärjestelyjä. Hyökkäys oli pysäytetty joulukuuhun mennessä ja
asemasodan vaatima miesmäärä kesti laajemmatkin kotiutukset.54
Seuraava linnoitusosaston ja Kotijoukkojen Esikunnan tekemä listaus joulukuussa vapautettujen työvelvollisten ominaisuuksista kertoo
jotain niin linnoitusosaston tahtotilasta työtehon parantamiseksi kuin
myös konkreettisia esimerkkejä kotirintaman työvoimapulasta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sairaalloiset henkilöt lääkärin lausunnon perusteella
maalaisväestöön kuuluvat ennen kaupunkilaisia
vanhempiin ikäluokkiin kuuluvat
lastaustyöntekijät
putkityöläiset
siirtoväkeen kuuluvat ainoastaan kuntien esikuntien anomuksesta,
paitsi viipurilaisia ammattimiehiä
7. sellaiset, jotka eivät palvele työmuodostelmassa ammattiaan
vastaavassa tehtävässä.55
Työvoimakysymys jatkui polttavana koko jatkosodan ajan.
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Lentokenttätyöt esimerkkinä jatkosodan hyökkäysvaiheen töistä

Ilmavoimien toiminta perustuu olennaisesti lentokenttiin.56
Työvoima ja suorittavat osastot eivät pelkästään riittäneet, vaan itse
työt piti organisoida. Kuten jo todettiin, linnoitusosaston töiden organisointiperiaate oli se, että välijohtoportaat, armeijakuntien esikuntien
osasto 4:t, johtivat alueensa toimintaa ja rakennuspiirit alueidensa jälleenrakennustöitä. Näille oli alistettu tarpeellinen määrä linnoitusrakennuspataljoonia ja erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita. Lisäksi
linnoitusrakennuspataljoonia oli alistettu Ilmavoimien Esikunnalle
lentokenttätöitä varten.57
Lentokentistä puhuttaessa voidaan unohtaa nykyaikaiset mielikuvat
lentokentistä. Jatkosodan aikaiset kentät olivat lähes kaikki maapohjaisia. Lentokentät, ohjesääntökielen mukaan lentotukikohdat, työkentät
ja laskupaikat, olivat ilmavoimien tehokkaan toiminnan edellytys.58
Ihanteellinen tilanne oli sellainen, jossa lentokenttäverkosto oli sekä
tiheä että laaja, ja sekä syvyydessä että leveydessä porrastettu. Päästäk-

Vihollisen rakentama lentokenttä, jonka työt ovat vielä kesken elokuussa 1941.
SA-kuva.
An enemy-built airfield, still incomplete in August 1941. Photo: Finnish Defense
Forces.
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seen lähelle tätä ihannetta Ilmavoimien Esikunnan oli organisoitava
lentokenttätöitä tilanteessa, jossa jatkosodan hyökkäyksen eteneminen
toi vastaan ensiksi omia vanhoja lentokenttiä sekä neuvostoilmavoimien rakentamia lentokenttiä. Lisäksi oli myös mahdollisesti rakennettava kokonaan uusia lentokenttiä.59
Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri J. F. Lundqvist anoi ilmavoimien käyttöön kahta kentänrakennuskomppaniaa kesäkuun 30. päivälle 1941 kirjatussa kirjeessään. Lundqvist painotti kirjeessään sotilaallisten rakennusjoukkojen merkitystä siinä, että hyökkäyksen aikana nopea ryhtyminen lentokenttien kunnostamiseen heti etulinjojen takana
olisi mahdollista. Päämaja käskikin linnoitustöiden johtajan alistamaan
yhden linnoitusrakennuspataljoonan ilmavoimien komentajalle.60 Linnoitusrakennuspataljoonia tuli myöhemmin ilmavoimien käyttöön
useita, joskin vain murto-osa suhteutettuna pataljoonien kokonaismäärään.
Lentokenttien rakentamisesta ja kunnostamisesta päätti Ilmavoimien Esikunta. Näin ollen Ilmavoimien Esikunta oli se taho, joka organisoi lentokenttätyöt. Työvoiman se sai kuitenkin linnoitusosastolta
alistettuina linnoitusrakennuspataljoonina.61 Yksi esimerkki ilmavoimien käytössä olleesta linnoitusrakennuspataljoonasta on LinRP 211.
Linnoitusrakennuspataljoona 211 asetettiin Ilmavoimien Esikunnan
käyttöön 7.7.1941 lentokenttien rakentamista varten. Pataljoonaa vahvennettiin lentokenttätöihin perehtyneellä päällystöllä, jotta työt tulisivat tehokkaammin tehdyksi. Pataljoonan komentajalle annettiin myös
käsky pataljoonan organisaation muuttamisesta niin, että se pystyi toimimaan vähintään kahdella lentokentällä samanaikaisesti. Ajatus oli
pataljoonan komppanioiden eriytyvästä käytöstä yhteisen johdon, eli
pataljoonan komentajan alaisuudessa.62 Myöhemmin asemasodan aikana LinRP 211 pystyi toimimaan jopa kuudella lentokentällä samanaikaisesti. Työmaiden välimatkat olivat aikamoiset, sillä itäisin lentokenttä oli Kontupohjan–Karhumäen linjalla sijainnut Suopohjan
kenttä ja läntisin Mikkelin lentokenttä. Rautateitse välimatka oli noin
700 kilometriä.63
Töiden organisointi lähti liikkeelle ilmavoimien insinööriupseereiden suorittamista lentokenttien tarkastuksista. Näissä kuvattiin kentän
laatu ja se, millaisia töitä oli tehtävä, jotta kenttä saataisiin lentokuntoon. Kuten sanottu, joukossa oli aluksi omia vanhoja kenttiä ja myö-
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hemmin venäläisten rakentamia. Periaatteena voidaan pitää, että yhtäkään kenttää eivät venäläiset jättäneet käyttökuntoisena taakseen, joten
töitä riitti. Raporteissa oli usein mainintoja eri tavoin suoritetuista sulutuksista.64
Esimerkiksi Vitelen lentokenttä oli Laatokan pohjoispuolella pienessä karjalaiskylässä, melko lähellä Rajakontua. Lentokenttien tarkastaja,
insinöörikapteeni Tirronen tarkasti kentän 26.7. ja raportoi siitä Ilmavoimien Esikunnalle, että »ryssiltä on kenttätyö jäänyt kesken». Insinööriluutnantti Janhunen puolestaan ehdotti seuraavana päivänä, että
LinRP 211 lähetettäisiin viipymättä kentälle. Näin myös tapahtui.
LinRP 211 saapui Vitelen kentälle 28.7., ja työt aloitettiin Tirrosen käskystä heti seuraavana aamuna.65
Pataljoonan kolmannessa päiväkäskyssä määriteltiin, että rakennuskomppanioiden päälliköt saivat ottaa työmääräyksiä vastaan vain ilmavoimien komentajalta, Karjalan Armeijan ilmakomentajalta, everstiluutnantti Bremeriltä, insinöörikapteeni Tirroselta tai insinööriluutnantti Janhuselta sekä sen laivueen komentajalta, joka ottaisi kentän
haltuunsa. Kahdelta ensin mainitulta sai ottaa vastaan yleisluontoisia
määräyksiä, insinööriupseereilta tulivat puolestaan teknilliset ja muut
työn suoritusta koskevat määräykset ja laivueen komentajalta määräykset esimerkiksi koneiden sijoituspaikoista.66
Edellä kuvattu työn organisoinnin periaate toimi yleisesti myös muiden lentokenttien ja toisten rakennusmuodostelmien yhteydessä. Elokuussa annetun tilanneraportin mukaan 19.8.1941 mennessä lentokenttätöitä olivat tehneet LinRP:t 115, 211, 232, 463 sekä HK-B. Nämä
pataljoonat olivat tehneet töitä raportin mukaan seitsemällätoista eri
lentokentällä. Edellä mainittuun päivämäärään mennessä LinRP 211
oli toiminut kuudella kentällä, eli Kiteen Muljulassa ja Haarajärvellä,
Värtsilässä, Mantsinsaarella, Vitelessä ja Uomaalla. Näistä kentistä tosin
Muljulaa ei mainita muissa tietämissäni lähteissä, vaan ensimmäisenä
varsinaisena kenttätyömaana oli Onttola Joensuun tasalla. Hyökkäysvaiheen aikana pelkästään LinRP 211:n toisen rakennuskomppanian
matka vei Onttolan, Haarajärven, Vitelen, Nurmoilan ja Viitanan kautta aina Hirvaksen kentälle asti.67
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Lopuksi

Linnoitusosasto huomauttaa, ettei edes valtion työmailla eikä niin ollen
myöskään Linnoitusosaston työmuodostelmilla ole oikeutta poiketa työaikalain säännöksistä.68
Jatkosodan linnoitusorganisaatio muodostettiin välirauhan organisaation ja kokemusten pohjalta. Perustamisen aikana koettiin haasteita
ja odottamattomuuksia, kuten myös hyökkäyssodan aikana. Erityisenä
ongelmana olivat jatkuvat kysymykset työvoimasta ja varsinkin ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Välirauhan aikaisesta työvoimasta valtaosa komennettiin kenttäarmeijaan ja lisää miehiä oli saatava.
Ensiksi työvoima ei tahtonut riittää millään ja sitten täytyikin jo kotiuttaa.
Edellä mainittu kaksinkertainen rationalisointi, jossa kotirintaman
työvoimatilannetta pyrittiin parantamaan ja samalla pitämään rakennusmuodostelmien työteho mahdollisimman kovana, kuvaa työn järjestämisen haastavuutta. Organisoinnin ja linnoitusorganisaation merkitys korostui. Työteho ja työvoima joutuivat organisaatioiden tarkasteluun ja niitä pyrittiin parantamaan. Yksi mielenkiintoinen puoli jatkosodan hyökkäysvaiheen ajalta on sotavankien käyttö työvoimana,
millä pyrittiin helpottamaan aina vain kiristyvää työvoimatilannetta.
Asemasotavaiheen aikana linnoitusosastoa järjesteltiin uudelleen, ja
esimerkiksi välirauhan aikana rakennetun puolustusaseman kunnossapitoa varten perustettiin oma organisaationsa. Jatkosodan ratkaisuvaiheiden aikana myös linnoitusosasto joutui reagoimaan tilanteeseen erityisesti Salpa-aseman kuntoon saattamiseksi.
Entä kuvaavatko lentokenttätyöt kokonaisuutta? Tarkkaa vastausta
on mahdotonta antaa, mutta perusperiaate linnoitusrakennuspataljoonien käytössä oli sama. Ilmavoimien Esikunnan lentokenttien rakentamisesta vastannutta toimistoa voi pitää armeijakunnan esikunnan
osasto 4:n kaltaisena linnoitustöiden välijohtoportaana. Linnoitusosasto antoi sotilaallisesti järjestetyn työvoiman välijohtoportaiden eli sotatoimiyhtymien ja vastaavien johdettavaksi.
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Finland’s Fortification Effort during the
Offensive Phase of the Continuation War
(1941−1944)
Prior to 1939, no plans existed for the setting up of specialized construction units and their wartime deployment for fortification purposes. Therefore, after the outbreak of the Winter War, an organization
that was assigned responsibility for the fortification effort had to be
improvised. Marshall Mannerheim nominated Major General Unio
Sarlin to the post of Engineer Inspector General, and a Construction
Office, staffed entirely by non-uniformed personnel, was established
and subordinated to him. The organization was desperately lacking a
specially trained workforce.
After an armistice ended the Winter War, Mannerheim ordered that
the nation’s eastern border was to be fortified. The mission was assigned to General Edvard Hanell who took the helm of a new Fortification Office responsible for all fortification related matters and military
construction work. The number of staff of the office kept on increasing
throughout the interim peace.
The command of fortification projects during the interim peace was
centralized to a high degree; for example, specifications for all fortification structures were to be issued by the Fortification Office. It should
be noted, however, that tactical level planning and determining the disposition of installations were under the responsibility of the appropriate Army Corps. Actual work was done by work parties whose members were recruited from the free labor market. Construction compa-
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nies also participated in various projects. Labor Districts were established as second-level command echelons.
In conjunction with mobilization for the Continuation War in June
1941, the Fortification Office was expanded to become the Fortification
Division of the General Staff, which initially consisted of three Fortification Offices. As the Finnish offensive kept on rolling on and tasks
kept on increasing, the number of offices rose to seven by October.
They were supported by six other divisions and offices.
Field work for the Fortification Division was done by Fortification
Battalions, of which 43 were formed as planned during the mobilization. The battalions were created around nuclei of work parties activated during the interim peace under the direction of the latter. A Fortification Battalion in the initial stages of the Continuation War consisted
of a headquarters, two Construction Companies, and one Storage Company, numbering 531 personnel altogether. Of this number, eight to ten
percent was allowed to be reservists during the early months of the war,
but reservists’ numbers were reduced as the offensive continued.
The battalions siphoned a significant share of the nation’s workforce; for example, the reported strength of the Construction Battalions subordinated to the Fortification Division in July 1941 was 17,140
men, which is more than the nominal strength of a wartime field division, and by August this number had exceeded 20,000, and in November active battalions numbered 51. However, some fortification units
were reduced in size in December, and the number of battalions was
cut to 32. A shortage in the workforce persisted throughout the offensive phase of the war simultaneously on the home front and in the fortification units on the military front. This posed a major challenge to
those in charge of organizing fortification work.
Most workers involved in the construction effort were assigned to
the front on the basis of the Labor Duty Act of 1939, which decreed
that all citizens aged between 18 and 59 – which almost equaled the entire working-age population – were subject to labor duty. Recruitment
on a voluntary basis was preferred, but in case the number of volunteers was insufficient to ensure the continuation of work, authorities
could resort to »provisions offered by the Labor Duty Act». While an
individual could apply for deferral from labor duty, exemption was not
an option.
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In order to alleviate the chronic shortages in the workforce, plans
were made to use prisoners of war as early as July 1941. The more territory the Finnish troops conquered, the more the number of tasks increased − but the supply for a Finnish workforce had stagnated. The
first POWs were moved to work on the construction sites of the Fortification Division in October 1941. POW companies were subordinated
to the Fortification Battalions or direct to the Army Corps. This was a
violation of international treaties that forbade the use of POWs in any
work that could have contributed to the war effort.
Many difficulties and contingencies cropped up throughout the formation of the fortification organization for the Continuation War and
during the Finnish offensive. Issues related to the workforce in general
and the lack of skilled labor in particular were persistent and the hardest to tackle. The majority of men who had been involved in the effort
during the interim peace were reassigned to the field army, and the gap
thus left needed to be bolstered. The difficulty of organizing fortification work was manifested by the fact that continuous attempts were
made to provide more of a workforce for the home front while simultaneously maintaining the maximum effectiveness of the construction
units. In this environment, the importance of organizing field work on
one hand, and finding optimum administrative solutions to cater for
the fortification effort on the other, was accentuated. It appears that
during the Finnish offensive things were done reactively rather than as
a result of deliberate planning.

F I N L A N D ’ S F O R T I F I C AT I O N E F F O R T D U R I N G T H E O F F E N S I V E P H A S E …
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Joukkojen sotavarustus ja sen taistelutekninen käyttö Suomen rintamilla
1941–1944
Talvisodan jälkeinen tilanne ja kehitys kesäkuuhun 1941 mennessä

Suomen puolustusvoimien sotavarustetilanne oli talvisodan syttyessä
etenkin reservien osalta heikko, mutta kotimaisen tuotannon voimakkaalla lisäämisellä, ulkomaisilla hankinnoilla sekä runsaalla sotasaalismateriaalilla sitä kyettiin jonkin verran parantamaan. Ulkomailta hankitusta sotamateriaalista suuri osa saapui maahan kuitenkin vasta sodan päätyttyä ja saatiin jakoon pääosin kevään ja kesän 1940 aikana.
Talvisodan hankintojen seurauksena Suomen puolustusvoimien sotavarustetilanne koheni merkittävällä tavalla määrällisesti, mutta laadullisesti tilanne muuttui samanaikaisesti arveluttavammaksi. Käsiaseiden mallien, kaliiperien ja ampumatarvikkeiden sekä eräiden yksittäisten varusesineiden kirjavuus heikensi kaiken aikaa tarkoituksenmukaisen huollon järjestämistä. Tässä mielessä oltiin menossa ojasta allikkoon.
Seuraavassa tarkastelussa on keskitytty maavoimien perusaseistukseen ja -varustukseen, koska ilmavoimien ja merivoimien sekä teknisten erikoisjoukkojen osalta aiheen käsittely edellyttäisi omia erillisiä
tutkimuksiaan.
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Mieskohtainen int-varustus

Suomen puolustusvoimien perusasuna oli vuonna 1941 maa- ja ilmavoimien harmaa sarkainen kenttäpuku m/36, johon kuuluivat rinta- ja sivutaskuilla varustettu saksalaismallinen asetakki, suorat housut, nahkasaappaat, nahkavyö, pitkä päällystakki ja päähineenä lipallinen kenttälakki »verikauha», talvella turkislakki. Lämpiminä aikoina sarkaisen
asetakin sijasta voitiin käyttää kesäpuseroa.1 Saapashousuja käyttivät
ratsastavat aselajit sekä upseeristo ja vakinainen alipäällystö. Kevyt
kenttälakki eli »suikka» kuului ensisijaisesti päällystölle ja vakinaiselle
henkilöstölle.
Jalkineina olivat yleisimmin mustat rasvanahkasaappaat. Talviaikoina käytössä oli myös hiihtolapikkaita. Jatkosodan alkuvaiheissa saappaiden sijasta käytettiin monissa rykmenteissä soljilla varustettuja varsikenkiä, joita oli saatu Englannista lahjoituksena talvisodan aikana.
Sodan kestäessä varsikengät kuluivat kuitenkin loppuun ja saappaiden
valta-asema palasi.
Jatkosodan alkuvaiheessa rintamajoukoissakin oli vielä käytössä
vanhempia kenttäpukuja m/22 ja m/27. Viimeksi mainittua, joka oli
leimallinen myös suojeluskuntajärjestölle, pidettiin laajasti parhaana
sodan olosuhteisiin, mutta sen kohtaloksi koitui ruskea väri, joka sekoittui liian herkästi venäläiseen asepuvun väriin ja aiheutti hermostuneiden vartiomiesten keskuudessa etenkin syyskesän 1941 hämärinä iltoina ja aamuina lukuisia tapauksia, joissa oma mies ammuttiin vahingossa vihollisena. Tästä syystä tuon erinomaisen taisteluasun käyttöä
jouduttiin rajoittamaan rintamajoukoissa – ts. juuri siellä, missä sitä
olisi eniten tarvittu.
Suomalaisten pukuvarustus säilyi malleiltaan koko sodan ajan jokseenkin ennallaan, mutta raaka-ainepulan vuoksi sen taso laski laadullisesti paljon etenkin vuosina 1943–1944. Sodan loppuvuosina sarka oli
karkeaa ja kesäpuseroita tehtiin sillakankaasta.
On kuitenkin muistettava, että jatkosota kesti yli kolme vuotta, ja
näihin sisältyi myös pitkä talviaika. Silloin käytettiin suojavaatetuksena
lumipukuja, jotka olivat jo pääosin tehdasvalmisteisia – toisin kuin talvisodassa.
Muita tärkeimpiä mieskohtaisia varusteita olivat leipälaukku, reppu,
ruokailuvälineet, kaasunaamari, kenttälapio ja teräskypärä. Ensiksi
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Sortavalan suomalaisia valtaajia vuonna 1941. Kaikilla on harmaa sotilaspuku
m/36 kesäpuserolla. Miesten kiväärit ovat ainakin neljää eri mallia, ja 11 miehellä
on ainakin viisi erilaista ja eri maista peräisin olevaa teräskypärämallia. SA-kuva.
Finnish soldiers after the capture of Sortavala in 1941. All wear the gray uniform
Model 36 with the summer jacket. At least four different rifle models are
apparent in the picture. The 11 individuals shown sport no less than five steel
helmet types originating from different countries. Photo: Finnish Defense Forces.

mainitut olivat yleensä laadukasta ja melko yhdenmukaista kotimaista
valmistetta, mutta teräskypärien kohdalla tilanne oli kaoottinen. Käytössä oli kaikkiaan kahtatoista erimallista, -muotoista ja -näköistä kypärää seitsemästä eri maasta, eivätkä venäläiset sotasaaliskypärät vielä
edes sisältyneet näihin lukuihin. Venäläistä kypärää ei suomalainen rintamasotilas päähänsä laittanut, eivätkä sitä myöskään esimiehet vaatineet.
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Teräskypärien mallikirjavuudesta aiheutui etenkin hyökkäysvaiheessa 1941 ongelmia, koska syksyn pimetessä etenkin ilta- ja aamuhämärissä eräiden mallien tunnistaminen omien joukkojen käyttämäksi oli
vaikeaa. Etenkin italialainen teräskypärä m/33 muistutti silhuetiltaan
venäläistä kypärää m/40, ja tiedossa on tapauksia, joissa sattui ampumisia omien joukkojen välillä juuri virheellisen tunnistamisen vuoksi.2
Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisen sotilaan mieskohtainen perusvarustus ei juurikaan kehittynyt jatkosodan aikana. Ensisijaisena syynä tähän lienee se, että osa perusvarusteista oli pitkän kehityksen tuloksena »loppuun vietyjä» (leipälaukku, kenttäpullo jne.) ja pukumallit vain muutama vuosi ennen sotaa käyttöön tulleita. Niiden
syrjäyttämiselle olisi tarvittu näin ollen poikkeuksellisen vahvoiksi

Talvinaamioinnissa suomalaiset olivat lumipukujensa ja -suojustensa kanssa ajan
tasalla, mutta kesänaamioitumisessa olisi ollut toivomisen varaa. SA-kuva.
The Finns had up-to-date winter camouflage while solutions for summer
camouflage left much to be desired. Photo: Finnish Defense Forces.
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osoittautuneet epäkohdat, ja myös kiistattomasti paremmiksi katsottavat korvaavat varuste-esineet.
Puna-armeijan maavoimien kenttäasu oli sodan alkuvaiheissa vuodelta 1935. Puku oli siten suomalaisille tuttu jo talvisodan ajalta. Tunnusomaista sille olivat vihertävänruskea perusväri, kenttäpuserosta

Ryhmä puna-armeijalaisia Suomen rintamalla jatkosodan alkuvaiheiden aikana.
Kokoonpanosta ja varusteista päätellen kyseessä saattaa olla NKVD:n alainen
rajajoukko. Naissotilasta lukuun ottamatta kaikilla on asunaan kenttäpuku m/35
kauluksissa olevin arvomerkkilaatoin ja ilman minkäänlaisia olkaimia tai olkalaattoja. Kahdella etuoikealla Degtjarev-pikakiväärin takana olevalla upseerilla
aseina pistooli ja toisella Tokarev-kerta-automaattikivääri m/38. Vasemmanpuoleisena mantteliasuinen aliupseeri. Hänellä ja miehistöön kuuluvilla henkilökohtaisena aseena jalkaväenkivääri m/91-30 pistimineen. Kuva: Sotamuseo.
A squad of the Red Army on the Finnish front during the opening phases of the
Continuation War. Based on its composition and equipment, the outfit may be a
border unit subordinated to NKVD. All soldiers but the single woman wear the
field uniform Model 35 with rank badges on the collar and no shoulder straps or
epaulettes. On forward right, two officers positioned behind the Degtyarev light
machine gun carry a pistol while the other is also toting a Tokarev repeater rifle
Model 38. An NCO wearing a heavy winter coat is on the extreme left. He, like the
rank and file soldiers, has an infantry rifle Model 91-30 complete with bayonet.
Photo: Military Museum.
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(gimnastirka) ja pienipussisista saapashousuista muodostuva malli.3
Päällystakkina oli sarkamantteli, päähineinä venelakki »suikka» tai talvella uusi »suomalaismallinen» turkislakki m/40, jonka vuoksi talvisodalle tunnusomainen piippalakki oli selvästi jäämässä pois pukuvarusteista. Asepuvussa m/35 ei ollut lainkaan sotilaspuvuille yleiskansallisesti tunnusomaisia olkapoletteja, koska vallankumouksen jälkeen
bolshevikit olivat ne tietoisesti halunneet hylätä tsaarinaikaisen imagon
vuoksi. Arvomerkit olivat siksi kauluksissa ja hihoissa. Kaasunaamari
kuului sotilaan varusteisiin ja sitä
kannettiin kankaisessa olkalaukussa. Telttakangas suojasi sateelta ja useampia yhteen liittämällä
niistä voitiin tehdä jonkinlainen
suoja yöpymistä varten. Ruokailuvälineitä ja muita henkilökohtaisia välineitä varten puna-armeijan sotilaalla oli yleensä kankainen varustepussi. Jalkineina
puna-armeijassa käytettiin nahkasaappaita tai kangassäärystimillä varustettuja ruskeita varsikenkiä. Sodan loppuvaiheissa
käyttöön tuli myös jonkin verran
Yhdysvalloista
materiaaliavun
mukana saatuja amerikkalaisia
sotilasjalkineita.
Teräskypäränä oli tumman
sammalenvihreä, kaarevilla korVenäläisten uudemmalle sotilasasulle
vansuojilla, katetulla tuuletusaum/43 oli ominaista napitettava pystykaulus ja leveät kovitetut arvomerkkikolla ja punaisella tähtikuviolla
laatat olkapäillä. Toisella sotilaista
varustettu m/36 tai juuri käytaseena Špagin-konepistooli m/41.
Kuva: Sotamuseo.
töön otettu pyöreämpi ruohonvihreä m/40.
The subsequent Russian uniform
Model 43 sported a buttoned-up
Uusina pukuvarusteina tuli
raised collar and broad, stiff epaulettes
jatkosodan aikana laajasti käytfor the attachment of badges of rank.
One of the soldiers carries a Shpagin
töön nk. toppapuku, jonka arvoModel 41 submachine gun. Photo:
merkeillä varustettu malli vahvisMilitary Museum.
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tettiin 1941. Kesän 1944 suurtaisteluihin mennessä olivat yleistyneet
myös erilaiset suojaviitat, joista kelta/ruskean-sävyinen kuvioitu »ameba»-viitta oli tunnusomainen etenkin jalkaväen iskuportaan joukoissa.
Puna-armeijan asepuvustossa toteutettiin vuonna 1943, ts. sodan aikana, erityisen merkittävä uudistus. Asetakki ja kenttäpusero muutettiin paljolti samanmallisiksi kuin ne olivat olleet tsaarinaikana. Käyttöön otettiin kaksinappinen pystykaulus sekä leveät olkapoletit, joista
ilmenivät aselaji ja sotilasarvo. Stalin perusteli päätöstään sillä, että Stalingradissa saksalaisia vastaan saavutetun voiton ansiosta puna-armeija
oli näin lunastanut itselleen oikeuden käyttää vanhoja venäläisiä sotilaspukuperinteitä. Uusi asepuku m/43 yleistyi nopeasti ja jo kesän 1944
taisteluissa se oli kaikilla tärkeimmillä joukoilla.
On hämmästyttävää, että Neuvostoliitossa kyettiin tekemään merkittävä asepuvun mallimuutos sodan oloissa ja hetkellä, jolloin kaikki
resurssit olivat tiukalla, ja muutos kohdistui mahdollisimman isoon
joukkoon. Toimenpiteessä lienee kuitenkin ollut kysymys paljolti myös
oman taisteluhengen ja yhdenmukaisuuden kehittämisestä korvaamalla vanha Stalinin puhdistuksissa ryvettynyt sotilasasu venäläiskansallisia perinteitä korostavalla mallilla.

Mieskohtainen aseistus

Mieskohtaisina perusaseina olivat niin suomalaisilla, neuvostoliittolaisilla kuin saksalaisillakin kivääri, konepistooli tai pistooli (revolveri).
Kaikissa näissä armeijoissa kivääri oli yleisin perustaisteluväline vuonna 1941, mutta se menetti sodan kestäessä koko ajan asemaansa konepistoolille, josta tuli vuoden 1944 ratkaisutaisteluissa jalkaväen iskuportaissa merkittävin käsiasetyyppi.
Suomalaisten kivääriaseistuksen pääosan muodostivat 7,62-milliset
viiden patruunan makasiinikiväärit, joita oli kymmenisen erilaista versiota. Aseet olivat venäläisiä sotilaskiväärejä m/91 tai siitä kehitettyjä
suomalaisia ja neuvostoliittolaisia versioita. Armeijan ja suojeluskuntajärjestön keskinäisistä kiistoista oli 1920–30-luvuilla aiheutunut liian
laaja mallivalikoima, joka haittasi sodan oloissa vakavalla tavalla aseiden huoltoa ja korjaustoimintaa. Koko jatkosodan ajan Suomessa valmistettiin Ukko-Pekka -sotilaskivääriä m/39 lähes satatuhatta kappa-

40

M A R K K U PA L O K A N G A S

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:08

Sivu41

letta ja tuotettiin peruskorjaamalla kiväärejä m/91 noin 60 000 kappaletta.
Ongelman muodostivat muun kaliiperiset talvisodan hätähankintoina ulkomailta tulleet kiväärit, joista lukumääräisesti merkittävimmät
olivat lyhyt italialainen 7,35 mm:n Carcano-kivääri – lempinimeltään
Terni – sekä ruotsalainen 6,50 mm:n Mauser-kivääri. Edellisiä oli hankittu 94 000 ja jälkimmäisiä noin 85 000, joista kolmasosa palautettiin
Ruotsiin talvisodan päätyttyä.4 Ampumatarvikejakelun järkeistämiseksi tehtiin päätökset, joiden mukaan ruotsalaisilla kivääreillä aseistettiin
pääasiassa merivoimat sekä puolet ilmavoimista. Italialaiset puolestaan
jaettiin tykistöjoukoille, ilmapuolustukselle, huoltomuodostelmille ja
sittemmin myös rajaseutujen siviiliväestölle. Näin voitiin 7,62 mm:n
kiväärit keskittää jalkaväelle ja taistelujoukoille yleensä.
Kiväärien kokonaismäärä oli jatkosodan aikana noin kuusisataatuhatta, joista kolmasosa oli vieraskaliiperisia. Kivääriaseistukseen ei
Suomessa kohdistunut jatkosodan aikana mitään merkittäviä kehityshankkeita, vaan päinvastoin jo 1930-luvulla vanhentuneiksi todettujen
kiväärien m/91 tuotantoa ja kokoonpanoa jatkettiin koko jatkosodan
ajan.
Tärkeä merkitys oli myös sotasaaliskivääreillä, joita saatiin vallatuiksi etenkin hyökkäysvaiheessa noin 136 000 kivääriä. Näistä noin 16 000
oli automaattikiväärejä. Ampumatarvikehuollon kannalta oli ensisijaisen tärkeää, että puna-armeijalta vallattuihin sotasaaliskivääreihin – samoin kuin myös pikakivääreihin ja konekivääreihin – kävi sama patruuna kuin vastaavanlaisiin suomalaisiin aseisiin.
Puna-armeijassa tavallisen kertalaukauskiväärin ohella oli käytössä
myös automaattikivääri. Sen etuina olivat 10 patruunan vaihdettava lipas ja suurempi tulinopeus, mutta talvisodan kokemusten perusteella
automaattikiväärit jäivät tuotannossa konepistoolien varjoon ja vuodesta 1942 lähtien niiden suhteellinen osuus lukumäärissä laski jyrkästi.
Mieskohtaisista aseista konepistooli oli koko jatkosodan ajan ja rintamalinjojen molemmin puolin kaikkein nousujohteisin. Sen yleismaailmallinen läpilyönti oli tapahtunut Suomen talvisodassa ja lähes kaikissa maissa konepistoolien osuutta jalkaväenaseistuksesta oli siitä lähtien
voimakkaasti lisätty. Erityisen vahvasti asian koki Neuvostoliitto, joka
keväästä 1940 lähtien nosti konepistoolituotannon huippuunsa – jopa
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Ase, jonka vaikutus 1900-luvun maailmanhistoriaan oli mullistava. Aimo Lahden
suunnittelema ja Tikkakosken asetehtaan valmistama Suomi-konepistooli m/31
erilaisine lipastyyppeineen. Kuva: Sotamuseo.
The gun that revolutionized the history of the 20th Century even on the worldwide scale: the Suomi Model 31 submachine gun designed by Aimo Lahti and
produced at the Tikkakoski Ordnance Plant in Central Finland, complete with
a set of magazines. Photo: Military Museum.

niin, että automaattikiväärit saivat väistyä suunnitelmista. Puna-armeijaa varten tuotettiin kahta konepistoolimallia, puutukkista ja suomalaismallisella rumpulippaalla varustettua Špaginia m/41 ja taittoperäistä »peltikonepistoolia» m/43 Sudajev.5 Näitä aseita tuotettiin miljoonia
kappaleita ja kesään 1944 mennessä ne olivat yleistyneet laajalle etenkin jalkaväen iskuportaassa, johon oli perustettu kokonaisia automaattiasejoukko-osastoja. Niissä jokaisella sotilaalla oli aseena konepistooli
tai pikakivääri.
Myös meillä kotimaisen Suomi-konepistoolin tuotanto oli nostettu
noin tuhanteen kappaleeseen kuukaudessa, mikä raaka-ainetilanteen
huomioon ottaen nousi Tikkakosken tehtaan tuotantokapasiteetin ylärajoille. Jatkosodan aikana valmistui kaikkiaan noin 55 000 Suomi-konepistoolia, jotka vastaanoton jälkeen yleensä jaettiin suoraan joukoille. Syksyyn 1942 mennessä jokaisessa kivääriryhmässä oli yksi konepistooli ja jo vuoden 1943 loppuun mennessä konepistooleja oli kaksi.6
Tämän jälkeen konepistooleilla aseistettiin joukkueenjohtajat, varajohtajat ja yksikönpäälliköt. Erityisen ongelmalliseksi osoittautui tarvittavien rumpulipasmäärien tuottaminen, koska raaka-aineista oli jatkuva
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1.7.1941

1.6.1944

260 317

511 563

7,35 mm italialaiset

54 786

74 443

6,50 mm ruotsalaiset

50 638

52 063

896

2 403

462 107

640 172

7 311

52 640

290

325

1 798

1 617

178

4 123

12 285

58 807

9,00 mm L-35

449

2 487

9,00 mm Parabellum

989

237

7,65 mm Parabellum

5 212

4 889

sekalaiset

10 603

20 551

Pistoolit yhteensä

22 717

28 164

7,62 mm

sekalaiset
Kiväärit yhteensä
9,00 mm Suomi
9,00 mm sekalaiset
7,65 mm (m/20 ym.)
7,62 mm venäläiset ss
Konepistoolit yhteensä

Suomen puolustusvoimien jalkaväkiasetilanne 1941–1944.

puute. Siksi asekohtaisten lippaiden määrissä jouduttiin tinkimään varsin paljon.
Vaikka asekonstruktööri Aimo Lahti suunnitteli aseestaan sotatuotantoon paremmin sopivan ja edullisemman version m/42, valmistuksen muuttamiseen ei ollut mahdollisuuksia. Ainoana sarjatuotantoon
yltäneenä muutoksena oli suujarrun lisääminen armeijalle tuotettavien
Suomi-konepistoolien vaippaan kesäkuusta 1942 lähtien.
Venäläisissä ja suomalaisissa konepistooleissa oli eri kaliiperi ja erilaiset ampumatarvikkeet. Suomalainen oli 9-millinen ja venäläinen
7,62-millinen, minkä johdosta sotasaaliskonepistooleiden jakaminen
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omille taistelujoukoille oli huollon kannalta ongelmallista.
Pistooli ei toisen maailmansodan aikana ollut enää varsinainen taisteluväline, vaan henkilökohtainen itsepuolustusväline, joka kuului
paitsi päällystölle, myös osalle ryhmäaseiden miehistöjä, autonkuljettajille, panssarimiehille, taistelulentäjille jne. Vaikka Suomen armeijassa
pistoolien määrävahvuudet olivat vähäisemmät kuin puna-armeijassa,
pistooleista oli koko sodan ajan krooninen puute. Kunnollisia sotilaspistooleja riitti vain osalle tarvitsijoita ja siksi esim. autonkuljettajille
jouduttiin jakamaan korvikkeiksi kiväärejä. Suomen armeijan tärkeimmät sotilaspistoolimallit olivat saksalainen Parabellum, belgialainen FN
ja kotimainen L-35 »Lahti». Huollon kannalta oli pyritty siihen, että
pistooleihin kävisi sama patruuna kuin konepistooleihin.
Puna-armeijan palveluspistooleina olivat 7,62 mm:n Tokarev m/33
sekä Nagant-revolveri m/95. Näitä aseita kuului selvästi enemmän
määrävahvuuksiin kuin suomalaisilla. Sama mitä edellä todettiin konepistoolien kaliiperierojen vaikutuksista sotasaalisaseiden käyttöarvoon,
koskee myös pistooleja. Sotasaalispistoolien ja revolverien käyttöä haittasi pahoin myös niiden yleiseksi levinnyt »besorgaaminen», jonka seurauksena vain pieni osa viholliselta vallatuista kertyi valtion varastoihin.

Ryhmäaseistus

Jalkaväen yleisimmät ryhmäaseet olivat pikakivääri ja konekivääri. Pikakivääri ampui sarja- tai kertatulta yleensä lippaasta ja oli rynnäkkötilanteissa yhden miehen hallittavissa. Konekivääri puolestaan oli yleisimmin vyösyöttöinen, nestejäähdytteinen, erillisellä jalustalla varustettu, ja miesvoimin sitä kuljetettiin osina. Saksalaisten jo tuolloin pitkälle viemä välimuoto, ilmajäähdytteinen kevyt konekivääri, jota voitiin käyttää vyölaatikkoineen sellaisenaan tai kiinteänä jalustalla ja optisella tähtäimellä, edusti uutta ajanmukaista kehityssuuntaa.
Suomalaisten peruspikakiväärimallina oli alkuun m/26 »Lahti/Saloranta». Sen rasitteina olivat painavuus, pienehkö lipaskapasiteetti sekä
häiriöalttius. Siksi aseen valmistus oli käytännössä päättynyt jo jatkosodan aikana.
Pettymystä omaan pikakiväärimalliin korosti vielä puna-armeijan
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1.7.1941

1.6.1944

7,62 mm L/S 26

3 737

4 758

7,62 mm D 27

1 608

9 731

7,92 mm FN D

504

676

8,00 mm m/15

4 535

4 339

6,50 mm ruotsalaiset

549

224

sekalaiset

149

102

13 913

20 408

2 804

6 403

989

982

Pikakiväärit yhteensä
7,62 mm
7,92 mm saksalaiset
7,71 mm englantilaiset

99

6,50 mm ruotsalaiset

92

10

4 938

7 413

20 mm L-39 suomalaiset

418

1 789

13,9 mm englantilaiset

309

336*)

8,00 mm puolalaiset

26

26*)

20 mm sveitsiläiset

11

11*)

Konekivääriit yhteensä

Pst-kiväärit yhteensä

764

*)

2 162

Kiväärikaliiperiset ryhmäaseet 1941–1944.
*) Poistettu jalkaväen taistelujoukkojen käytöstä.

Degtjarev-pikakiväärin loistavat kenttäominaisuudet. Runsaan sotasaaliin vuoksi niiden lukumäärä Suomen armeijassa nousi yli yhdeksäntuhannen, kun kotimaista L/S-pikakivääriä oli parhaimmillaan noin
4 800 kappaletta. Niinpä »Emmasta» tuli syksyn 1941 jälkeen yleisin pikakiväärimalli. Pikakiväärejä oli kesään 1944 mennessä kertynyt kaikkiaan noin 20 000 kappaletta, joista vajaat viisituhatta oli Ranskasta tal-
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visodan aikana lahjaksi saatuja ensimmäisen maailmansodan aikaisia
Chauchat m/15 -romupikakiväärejä ja vajaat 700 belgialaisia 7,92
mm:n Browning D -pikakiväärejä. Ranskalaisilla ei ollut jalkaväen kannalta sotilaallista käyttöarvoa ja belgialaiset oli poikkeavan kaliiperinsa
vuoksi jaettu meripuolustukselle. Pikakivääriä ei jatkosodan aikana
enää asetyyppinä pyrittykään kehittämään, vaan sen aika oli menossa
ohitse.
Konekiväärin perusmallina oli niin suomalaisilla kuin venäläisillä
7,62 mm:n Maxim. Selvimpänä erona oli jalusta: venäläisillä tasaiseen
maastoon tarkoitettu Sokolov-pyöräjalusta ja suomalaisilla kolmihaarainen metsämaastossa helpommin liikuteltava putkijalusta. Suomalaisten Maxim m/32-33 oli jo ennen sotia varsin pitkälle kehitetty. Siihen kuuluivat mm. teräsvyö, kiihdytin ja tulinopeuden säädin.
Suomen puolustusvoimien käytössä oli jatkosodan alussa konekiväärejä noin viisituhatta, joista 2 800 oli 7,62-millisiä. Kesäkuun alussa
1944 kokonaismäärä oli noin 7 400, joista yli 6 000 oli 7,62-millisiä.
Muun kaliiperisia konekiväärejä olivat tuhat vuonna 1940 Saksasta ostettua 7,92 mm:n raskasta konekivääriä m/08, jotka sijoitettiin linnoitusaseiksi ja rannikkopuolustuksen käyttöön – samoin kuin ruotsalaiset 6,50 mm:n ja englantilaiset 7,71 mm:n Vickers-konekiväärit, joita
oli kumpiakin noin sata kappaletta.
Sekä suomalaiset että neuvostoliittolaiset pyrkivät määrätietoisesti
uuteen kevyempään konekiväärimalliin. Puna-armeijalle suunniteltu
ilmajäähdytteinen DS-39 oli vuonna 1941 tuotannossa, mutta häiriöalttiutensa vuoksi sen valmistamisesta pian luovuttiin. Vasta Gorjunovkonekivääri m/43 tuli sen tilalle, mutta ei enää ehtinyt merkittävällä tavalla Suomen rintamalle. Suomalaisia konekiväärin kehittämishankkeita käsitellään lähemmin tuonnempana.

Panssarintorjunta-aseistus

Suomen jatkosota ajoittui vaiheeseen, jolloin käytiin jatkuvaa kamppailua vaunupanssaroinnin ja panssarintorjunta-aseistuksen tehokkuuden välillä.
Hyökkäysvaiheessa 1941 neuvostopanssarit olivat pääosin vielä kevyitä ja helpohkosti torjuttavissa 37–45 mm:n tykeillä tai jopa 14–20
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mm:n panssarintorjuntakivääreillä. Kun suomalaisten oman vaunukaluston pääosan muodostivat talvisodassa vallatut sotasaalispanssarit,
tilanne oli molemmin puolin samankaltainen.
Suomalaisten panssarintorjunta-aseistus oli kaksiportainen: siihen
kuuluivat lähi- ja kaukotorjunta. Lähitorjunta-aseistukseen kuuluivat
perinteisten polttopullon ja kasapanosten ohella panssarintorjuntakiväärit, joista 20 mm:n kotimainen »norsupyssy» L-39 oli perusmalli.
Panssarintorjuntakiväärien kokonaismäärästä 764 kesällä 1941 418 oli
tätä tyyppiä ja lisää tuotettiin kaiken aikaa. Muista malleista 13,9 mm:n
englantilainen Boys m/37 oli seuraavaksi yleisin. Niitä oli 309 kappaletta.
Kaukotorjunta-aseistuksen muodostivat 1.7.1941 kaikkiaan 744
panssarintorjuntakanuunaa. Lukumääräisesti eniten oli 37 mm:n Boforseja, 261 kpl, sitten ranskalaisia 25-millisiä »Marianneja» 212 kpl,
saksalaisia 37-millisiä 178 kpl ja venäläisiä talvisodan 45 mm:n sotasaalistykkejä 71 kappaletta. Muut 22 olivat 47 mm:n itävaltalaisia ja italialaisia Böhler-kanuunoja.
Kesällä 1942 panssarintorjuntatykkien kokonaismäärä oli noussut
tuhanteenneljäänsataan. Lisäyksen valtaosan muodostivat kuusisataa
45 mm:n sotasaalistykkiä. Siten venäläisestä 45 mm:n »piiskasta» tuli
Suomen panssarintorjunnan yleisin tykkimalli koko jatkosodan ajaksi.
Omia Boforseja oli samana aikavälinä tuotettu lisää vain viitisenkymmentä.
Muutos vahvemmin panssaroituihin ja raskaampiin vaunuihin tuli
kuitenkin pian hyökkäysvaiheen jälkeen. Erityisesti venäläisten T-34vaunujen yleistyminen teki kevyen torjunta-aseistuksen, panssarintorjuntakiväärit ja 37 mm:n tykit tehottomiksi. Kesään 1944 mennessä 25
mm:n tykit oli vedetty varastoihin ja 37 mm:n tykit siirretty pois varsinaisesta panssarintorjunnasta – useimmiten rannikkopuolustukseen
sekä mm. tykistön tuliasemien suoja-aseiksi. Kun näiden tilalle piti saada kiireesti tehokkaampaa kalustoa, Saksasta onnistuttiin ostamaan
vuoden 1942 jälkipuoliskolla 27 kappaletta tuliteriä 50 mm:n panssarintorjuntakanuunoita m/38. Tykit olivat 830 kg:n painoisina Suomen
maasto-olosuhteisiin erinomaisesti soveltuvia ja niiden ammus läpäisi
T-34:n panssaroinnin. Lisäeriä saksalaisilla ei kuitenkaan ollut toimittaa.
Tällä välin saksalaiset olivat itärintamalla saamiensa kokemusten
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vuoksi siirtyneet valmistamaan 75 mm:n panssarintorjuntakanuunoja,
joista ensimmäinen m/97-38 oli hätäratkaisu ja tehtiin asentamalla
ranskalaisen 75 K/97 -sotasaaliskenttätykin 75-millinen putki 50
PstK/38:n lavetille. Pian tuotantoon tuli kuitenkin uusi ja tehokas 75
PstK/40 ja välimallin kokoonpano lopetettiin. Suomen puolustusvoimille ostettiin keväällä 1943 yhteensä 46 kappaletta mallia/97-38 ja tämän jälkeen syksyyn 1944 mennessä monena eränä yhteensä 210 kanuunaa m/40. Uudet 75 mm:n tykit olivat erittäin korkealaatuisia ja tehokkaita, mutta 1 200–1 400 kiloa painavina myös varsin raskaita
maastossa miesvoimin liikuteltaviksi.
Lähitorjuntatilanteissa jalkaväki oli panssarintorjuntakivääreineen
täysin uusien vaunujen armoilla ja lähellä olisi ollut paluu polttopullojen aikaan, elleivät saksalaiset olisi ehtineet kehittää uusia rekyylittömiä
jokamiehen aseita, panssarinyrkkejä ja panssarinkauhua. Näiden tehokas ampumaetäisyys jäi vajaaseen sataan metriin, nyrkillä vain 30–40
metriin, mutta osuessaan onteloammus teki vaunun toimintakyvyttömäksi. Kertakäyttöisiä panssarinyrkkejä oli kahta kokoluokkaa F-1
(klein) ja käytössä yleisemmäksi noussut F-2. Panssarinkauhu (saksalainen peitenimi: Ofenrohr) puolestaan oli laukaisuputki, jolla ammukset suunnattiin maaliin.
Näitä uudenlaisia välineitä saatiin ostaa Saksasta vuosina 1943–
1944. Panssarinyrkkejä oli (kumpaakin mallia) kaikkiaan 25 812 kappaletta ja panssarinkauhuja tuli 1 854 kappaletta sekä kunkin mukana
kymmenen ammusta.7
Juuri panssarintorjunnan alalla asekehittely oli vuosina 1941–1944
erityisen nopeaa. Sekä lähi- että kaukotorjunta-aseistuksen mallisto oli
kokenut täyden sukupolvenvaihdoksen. Panssarintorjuntakiväärien
20–30 mm:n läpäisykyvystä oli harpattu panssarinyrkkien ja panssarinkauhujen 100–200 mm:n läpäisykykyyn. Tykeillä sama muutos tapahtui 25–37 mm:n tykkien 25–35 mm:n läpäisykyvystä 75-milliseen, joka
läpäisi 170 mm:n panssarin. Kehitys oli todella huimaa ja jätti monet
vain muutaman vuoden ikäiset uudehkot asetyypit jälkeensä.
Puna-armeijassa panssarintorjunnan päävälineenä oli pitkään ainoastaan 45 mm:n kanuuna. Vasta saksalaisten hyökättyä Neuvostoliittoon
tehtiin pikaisesti ratkaisu 14,5 mm:n panssarintorjuntakiväärin käyttöön ottamisesta. Juuri kun pikasuunnittelu ja sotatuotanto olivat saaneet kertaladattavan ja kerta-automaattisen version jakoon, ajanmukai-
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nen vaunupanssarointi oli vahvistunut niille ylivoimaiseksi. Vasta uudenlainen 76 mm:n kenttäkanuuna m/42 Sis oli suunniteltu myös panssarintorjuntaa varten ja vastasi ominaisuuksiltaan saksalaisten 75 mm:n
kanuunoita.
Erikoista on, että Neuvostoliitolla ei ollut syksyyn 1944 mennessä
mitään saksalaisiin panssarinyrkkeihin tai panssarinkauhuihin verrattavaa lähitorjunta-asetta. Suomalaisten vähäisen vaunukaluston vuoksi
asia ei meidän rintamillamme ollut heille erityisen ongelmallinen.

Muu jalkaväenaseistus

Kranaatinheitin oli suomalaisessa taistelumaastossa koko sotien ajan
erinomainen jalkaväenase, jonka kehittyminen oli jo 1930-luvun lopulla johtanut kolmeen maailmallakin vakiintuneeseen kokoluokkaan,
raskaaseen, kevyeen ja pienoiskranaatinheittimeen. Kranaatinheittimen etuina olivat edulliset tuotantokustannukset sekä soveltuminen
erityisen hyvin sotatuotantoon ja suomalaisiin metsätaisteluolosuhteisiin. Tämän olivat todenneet talvisodassa myös venäläiset, jotka samoin olivat nostaneet tuotantotavoitteitaan tälläkin alalla.
Suomen puolustusvoimilla oli jatkosodan syttyessä kaikkiaan 881
kevyttä ja 152 raskasta kranaatinheitintä sekä muutama pienoisheitin.
Kevyistä heittimistä noin kymmenesosa (89 kpl) oli venäläisiä 82 mm:n
sotasaalisaseita talvisodasta ja muut pääasiassa kotimaisia 81 mm:n
aseita. Kesäkuun alussa vuonna 1944 kevyitä heittimiä ja pienoisheittimiä oli kumpiakin noin 1 300 kappaletta ja raskaita heittimiä 530.
Määrälliset lisäykset olivat siten huomattavia. Pienoisheittimet olivat
kotimaista muutaman kymmenen kappaleen kokeiluerää lukuun ottamatta venäläisiä »sotasaalisnakuja».
Kranaatinheittimissä ei ole sotavuosien 1941–1944 aikana todettavissa merkittävää laadullista kehittymistä – pikemminkin niiden ampumatarvikkeita kehittämällä saatiin lisää tehoa ja etäisyyksiä.
Taisteltaessa lähietäisyyksillä käsikranaateilla oli tärkeä merkityksensä sekä hyökkäys- että torjuntavälineinä.
Miinat muodostivat etenkin asemasodan aikana tärkeän osan taisteluvälineistöstä. Yleisimpiä olivat pienikokoiset polkumiinat ja latumiinat sekä ansalangalla varustetut, yleensä puunrunkoihin kiinnitettävät
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putkimiinat. Panssarimiinoja käytettiin estämään vihollisen taisteluvaunujen yllätysiskut omiin asemiin. Eri miinatyypeistä oli omat mallinsa niin suomalaisilla, saksalaisilla kuin venäläisilläkin.

Taisteluteknisten käyttötapojen selvimmät muutokset

Talvisodan kokemukset olivat jo välirauhan aikana aiheuttaneet useita
muutoksia sotavarustuksen käyttöperiaatteisiin. Näihin kuului etenkin
konepistoolien voimakas lisääminen jalkaväen iskuportaan määrävahvuuksissa. Etenkin sodan loppuvaiheessa kesällä 1944 muodostettiin
vastaiskuja ja tuhoamistehtäviä varten osastoja, joiden tulivoima oli
erityisen suuri, koska jokaisella miehellä oli aseenaan konepistooli. Sama ilmiö oli havaittavissa myös puna-armeijassa.
Mieskohtaisen käyttövarustuksen muutokset jäivät Suomessa vuosien 1941–1945 aikana varsin vähäisiksi. Samanmallisia tamineita käytettiin muissa kuin erikoisyksiköissä lävitse sodan. Oudoksuttavimpana
voidaan pitää suomalaisten heikkoa varautumista mieskohtaiseen naamiointiin kesäoloissa, kun toisaalta talveen oli osattu naamioitua erinomaisesti lumipuvuin ja -viitoin jo itsenäisyyden alusta lähtien.
Maailmanhistoriallisesti kaikkein merkittävimpänä muutoksena
voidaan pitää konepistoolin käyttötapojen, määrävahvuuksien ja jakelun perusteellista uudistamista, joka jatkui edelleen vuosina 1941–1944
sitä mukaa kuin aseiden tuotanto ja kappalemäärät lisääntyivät. Suomalaisten jo talvisodan ajoista lähtien antaman esimerkin mukaisesti
myös toisen maailmansodan suurvallat, Neuvostoliitto, Saksa ja Yhdysvallat, ryhtyivät lisäämään konepistoolimäärävahvuuksiaan etenkin perinteisten kiväärien kustannuksella.
Talvisodassa niin suuresti kaivatut panssarintorjuntakiväärit saatiin
käyttöön molemmin puolin rintamaa vasta jatkosodan alkuvaiheissa,
mutta niiden ohitse aika ajoi nopeammin kuin kukaan olisi ikinä osannut uskoa. Vaunupanssaroinnin vahvistuminen aiheutti niiden muuttumisen tehottomiksi torjunta-aseina. Hyvien tarkkuusominaisuuksien vuoksi panssarintorjuntakivääreitä ryhdyttiin käyttämään asemasodassa vihollisen asepesäkkeiden tuhoamiseen ja kevyesti panssaroitujen maihinnousualusten sekä myös lentokoneiden torjuntaan. Kehitettiinpä suomalaisesta panssarintorjuntakivääristä ilmatorjunta-
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jalustalla varustettu sarjatuliversio L-39/44.
Tykistöaseistuksen käytössä merkittävin muutos oli useiden patteristojen tai tykistörykmenttien tulen voimakas keskittäminen ratkaisutaisteluissa. Tätä toimintaa varten Suomessa onnistuttiin kehittämään
jatkosodan aikana erinomainen mutta yksinkertainen laskentalaite,
korjausviivain.

Keksinnöt ja kehittelytoiminta

Keksintö- ja kehittelyhankkeita oli jalkaväen aseiden ja sotavarusteiden
alalla useita, joskin ne enimmäkseen ajoittuivat vuosiin 1943–1944 eivätkä useinkaan ehtineet tuotantoasteelle ennen sodan päättymistä.
Jo sodan alkuvaiheissa suunniteltiin ilmajäähdytteistä kotimaista
Sampo-konekivääriä omaan tuotantoon ja korvaamaan erityisesti
hyökkäystaistelussa raskaat vesijäähdytteiset Maximit. Hanke eteni hyvin syyskesällä 1941, mutta jumiutui kenttäkoevaiheen jälkeen siihen,
että tarjolle tuli saksalaisten tuotantotaloudellisesti ylivertainen MG42-konekivääri, johon onnistuttiin Valtion Kivääritehtaalla kehittämään vaihto-osat suomalaista 7,62 mm:n patruunaa varten. Kun tämä
hanke sitten kuivui kokoon Saksan asetehtaiden pommitusten vuoksi,
koko konekiväärin kehittelyasiassa palattiin taas lähtöpisteeseen.8
Raskaan konekiväärin kehittäminen suuntautui sodan aikana lähinnä ilmatorjuntavarusteisiin sekä etenkin jalustan keventämispyrkimyksiin. Näin syntyi lukuisia erilaisia rynnäkköjalustoja ja kevyitä jalustoja,
joista eräitä valmistettiin sarjoinakin – ei tosin suuria määriä.
Käsiaseiden kehittelytoiminta keskittyi lähinnä konepistooliin ja erikoisaseisiin kuten tarkka-ampujakivääriin.Aimo Lahti suunnitteli vuonna 1943 uudenlaisen »raskaan konepistoolin» AL-43, joka ampui aivan
uudenlaista lyhyttä kiväärinpatruunaa ja ennakoi siten jo rynnäkkökiväärin tulemista. Ase jäi kuitenkin niissä oloissa mallikappaleasteelle.9
Vaikka Suomi-konepistooliin oltiin muuten kaikin tavoin tyytyväisiä, sen tuotannon kalleus ja hitaus aiheuttivat pyrkimyksen kehittää
yksinkertainen teräslevyrunkoinen massatuotantomalli. Kehittelyn
pohjaksi otettiin venäläisten Sudajev-konepistooli, jonka piippu
muunnettiin suomalaiselle 9 mm:n patruunalle ja syöttö kotimaisille
lipastyypeille. Näitä aseita ehdittiin valmistaa kesällä 1944 vain kolme-
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Kahden koekappaleen valmistumiseen jäänyt kotimainen 300 mm:n kranaatinheitin. Kuva: Sotamuseo.
The indigenous 300 mm mortar, of which only two prototypes were built. Photo:
Military Museum.

kymmentäneljä kappaletta koesarjaksi, mutta koko tilattu 10 000 kappaleen määrä valmistui vasta vuonna 1945.10
Puute palveluspistooleista johtui kotimaisen Lahti-pistoolin hitaista
ja kalliista työmenetelmistä ja aiheutti pyrkimyksen kehittää halpaan
massatuotantoon soveltuva korvikemalli. Aseen suunnitteli everstiluutnantti Birger Linkomies ja 9 mm:n pistooleja m/44 ehdittiin tehdä Valtion Kivääritehtaalla vain 25 kappaleen koesarja ennen kuin sota päättyi ja keskeneräiset asetilaukset peruttiin.11
Panssarintorjuntakiväärin osoittauduttua tehottomaksi alkuperäiseen tarkoitukseensa siitä kehitettiin sarjatulta ampuva ilmatorjuntaversio L-39/44. Aseen runko ja liitokset eivät kuitenkaan kestäneet sarjatulen aiheuttamaa rasitusta, joten tätä hanketta ei voida pitää onnistuneena.12
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Panssarintorjunnan alalla uusien ratkaisujen tarve oli polttava ja
johti monenlaisiin, jopa jälkeenpäin uskomattomilta tuntuviin keksintöihin. Majuri E. Utelan keväällä 1944 kehittämä pst-heittokeihäs13 jäi
panssarinyrkkien vuoksi piirustusasteelle. Tehokkaiden suorasuuntaustykkien puute johti siihen, että Tampellassa suunniteltiin ja valmistettiin prototyyppiasteelle aivan uudenlainen ja monilta ratkaisuiltaan
huippumoderni 75 mm:n panssarintorjuntakanuuna m/44. Vaikka sen
kehittelyä vielä 1950-luvulla jatkettiin, aika oli sodanjälkeisinä vuosina
ohittanut aseen etulyöntiaseman.
Tampellassa samoin kehitettiin järeä 300 mm:n kranaatinheitin, joita valmistui koeasteelle kaksi kappaletta. Tämäkin hanke tyssäsi sodan
päättymiseen.
Muuten kranaatinheittimien kehittely oli keskittynyt kotimaisen
pienoisheittimen suunnitteluun. Tässäkin 50 mm:n sotasaalisheittimien suuret määrät veivät tavoitteilta pohjaa. Asemasotavaiheen aikana kehitettiin lyhytputkinen ja
kevyt 81 mm:n nk. »partioheitin»
m/42, joka eteni kenttäkoeasteelle, mutta ei laajempaan sarjatuotantoon.14 Eräs mielenkiintoinen
keksintö oli majuri Kahvan suunnittelema »laakaheitin» jolla suorasuuntauksella pyrittiin ampumaan pyrstöllä varustettuja munakäsikranaatteja tarkasti viholliskorsujen ampuma-aukoista sisään. Sako Oy valmisti kolme
koeasetta, mutta myös laakaheiSuomalainen 81 mm:n kokeiluase
tinprojekti jäi kesken.15
»partioheitin» m/42. Aseen lyhyt putki
ei kestänyt ampumista lisäpanoksilla ja
Jalkaväkirykmentti 1:ssä paljoutui alttiiksi suurelle rasitukselle ajoveleva kersantti M. Kuusinen kepanoksen paineen vuoksi. Kuva: Sotamuseo.
hitti konepistooliliekinheittimen
m/44, jossa liekinheittimen suuThe prototype Finnish 81 mm »patrol
mortar» Model 42. The short barrel did
tinosat oli kytketty Suomi-konenot withstand the stresses imposed by
pistoolin vaippaan. Tarkoituksebooster charges and was heavily
stressed by the pressure created by the
na oli parantaa liekinheitinmiefiring of the baseline charge. Photo:
hen itsepuolustusmahdollisuukMilitary Museum.
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sia taistelutilanteissa. Laitetta valmistettiin pienehkö kenttäkoesarja, joka oli mukana kesän 1944 taisteluissa. Rauhan tultua asian eteenpäin
vieminen hautautui.16
Eräs merkittävä uusi sarjavalmistukseen päässyt sotavaruste oli suomalainen valopistooli m/43, jonka tuotanto pääsi Valtion Kivääritehtaalla vauhtiin vuonna 1944 ja vietiin loppuun sodan päätyttyä.

Päätelmät

Toisen maailmansodan vuodet olivat taisteluvälineiden ja sotavarusteiden kehittelyssä maailmanhistorian huippuaikaa. Sodan pitkittyminen
laukaisi lähes kaikissa sen piirissä olevissa maissa voimakkaan pyrkimyksen menestyä sodassa välineistöä voimakkaasti kehittämällä. Asetekniikka eteni pitkin harppauksin ja poiki sodankäyntitapoja mullistavia keksintöjä vielä useiksi vuosiksi vihollisuuksien päättymisen jälkeen.
Suomessa kehittelytoiminta oli alkuun varsin heikkoa. Etusijalla olivat uudenaikaisten välineiden hankinnat ulkomailta ja omaan kehittelytoimintaan ryhdyttiin panostamaan toden teolla vasta, kun oli käynyt
selväksi, että sota ei tulisikaan päättymään Saksan nopeaan voittoon ja
ettei tiettyjä välttämättömiksi koettuja sotavarusteita ollut kerta kaikkiaan enää mahdollista saada muualta.
Alkuvuosien viiveen jälkeen kehittelytoiminta pääsi Suomessa nopeasti vauhtiin ja ylsi varsin korkealle tasolle. Asemasodan vuosina ryhdyttiin kehittelemään erityisesti aseistusta, ampumatarvikkeita ja ampumamenetelmiä. Muun mieskohtaisen varustuksen kehittely oli toisaalta silmiinpistävän vähäistä. Kiivainta suunnittelu oli vuosina 1943–
1944, jolloin sen piiriin oli saatu kootuksi korkean tason asiantuntijoita
ja näiden avulla nopeasti omaksuttu varsin oikeansuuntaiset käsitykset
sodankäynnin ja välineistön kehittymisen yleismaailmallisista suunnista.
Kohtalokkainta kaikelle tälle oli ratkaisevasti myöhästynyt aloitus –
samoin kuin sodan nopea päättyminen syksyllä 1944 – juuri kun niin
monet omat kansalliset kehittelyhankkeet olivat lähestymässä toteutettavuusastetta. Toiminnan tulokset eivät useinkaan ehtineet toteutua,
mutta ovat kuitenkin jääneet historiaan.
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•••
Kirjoitus perustuu Sotamuseon jatkosotanäyttelyn luentosarjassa 17.10.2001
sekä Suomen Sotahistoriallisen seuran yleisöluentosarjassa 23.10.2013 pidettyihin
esitelmiin.
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Battlefield Weapons and Their Employment
on the Finnish Fronts in 1941−1944
Experiences from the Finnish Winter War fought during the winter of
1939−1940 led to extensive developments in weapons technology and
weapons employment doctrines not only in Finland and the Soviet
Union but also in many armed forces not involved in the conflict. The
most important novel concept from a historical perspective, and the
one that also had the farthest-reaching effects, was the Finns’ discovery
of the submachine gun as the high-firepower weapon of a single competent soldier. The output of submachine guns and the further development of the weapon were stepped up in Finland and by the military
of the great powers as soon as the Winter War ended. The following
text looks at developments made to weapons and other military equipment using the standard army weapons as the primary subject.
The Finnish soldiers’ combat apparel remained essentially unchanged throughout the war, yet its quality rapidly declined due to the
shortages of raw materials. The individual camouflage solutions offered to the Finnish soldiers lagged markedly behind their German and
Russian counterparts. Steel helmets had been sourced from a number
of countries since the end of the Winter War and therefore appeared in
an array of different models, which sometimes hampered recognition
in fast unfolding combat situations.
The basic gear of the German troops positioned to Finland was
largely unchanged, although improvements were made to better adapt
the winter clothing to northern climes. In the opening phase of the war,
the Red Army was dressed in the standard 1935 issue uniform, but in
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the course of war, in 1943, this was modified by introducing broad
epaulettes for badges of rank, which practically marked a return to a
tradition from the Imperial Russian period.
The standard weapon for the fighting Finnish, Soviet, and German
foot soldier was the rifle. However, the rifle was gradually replaced by
the submachine gun. The rifles Finland had purchased from Sweden
and Italy after the Winter War were of different models and calibers,
which presented challenges. Therefore, most of the 6.50 mm Swedish
rifles were issued to the navy and some air force units, while the artillery, air defense, and supply units got Italian 7.35 mm weapons. This
enabled the equipping of the front line fighting troops with 7.62 mm
rifles of various Finnish and Russian designs.
In Finland’s defense forces, pistols were issued to officers and noncommissioned officers, and also to combat medics, tank crews, vehicle
operators, and gunners of crew-served weapons, among others. Modern military pistols were in extremely short supply throughout the war.
The pistols, revolvers, and submachine guns of the Red Army were designed to use special 7.62 mm cartridges, so captured weapons of these
categories were mostly distributed to the home guards.
In the squad automatic weapons category, both the Finnish
Lahti/Saloranta Model 26 and Russian Degtyarev Model 27 light machine guns used standard 7.62 rifle cartridges. As the stockpiles of captured Russian LMGs grew markedly during the first months of the
conflict in particular, and the weapon was found to be more robust
than its Finnish equivalent, the Degtyarev established its position as
the most important LMG in Finland’s weapons inventory for decades
to come.
Both the Finns and Russians used various derivatives of the 7.62 mm
Maxim as the standard machine gun. The Finns had approximately
6,000 of these weapons in service in 1944. Machine guns of various
other calibers numbered around 1,400 and were mainly issued by units
based on permanent fortifications.
Various short-range and long-range anti-tank weapons were in use
in the Winter War and in the offensive phase of the Continuation War
in 1941. In the former category, first satchel charges and Molotov cocktails were standard issue, later supplanted by anti-tank rifles. Longrange work was assigned to the infantry’s direct-fire cannon of initially
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24 to 45 mm caliber, but as the enemy beefed up their tanks’ armor
protection, 50 to 76 mm caliber cannon became more common. This,
in turn, led to the relegation of the now ineffective anti-tank rifles to be
used as precision weapons against enemy emplacements, ships, and
even aircraft. The most common anti-tank guns were the Russian 45
mm gun and the 37 mm cannon of originally Swedish design. The
most potent weapon in this category in the later stages of the conflict
and especially in the summer of 1944 turned out to be the German 75
mm Model 40 cannon. Novel close-range anti-tank solutions that were
purchased from Germany in 1944 were the Panzerfaust (»tank fist»)
and Panzerschreck (»tank frightener») recoilless shaped charge firing
weapons that practically rendered the satchel charge and Molotov
cocktail obsolete in the defensive battles of the summer of 1944.
The mortar continued to be a potent and cost-effective weapon for a
wide range of purposes throughout the war on the Finnish fronts. At
the end of the conflict the Finns had, respectively, around 1,300 light 81
and 82 mm and 540 heavy 120 mm pieces. Successive improvements to
their ammunition brought about increases in firepower over longer
ranges.
Field artillery pieces of a bewildering variety saw use in Finnish service, the most common being 76, 105, 122, and 152 mm field guns. Artillery employment and the effectiveness of artillery fire was boosted by
using a simple indigenous »corrector» to concentrate fire from several
units onto a single designated target.
Improved combat equipment was acquired through purchases from
abroad as well as domestic production and development projects. During the war years, literally hundreds of inventions were made. Some of
these were regarded as important and progressed through a prototype
stage to production and field trials. Among these were the »heavy submachine gun» AL-43, which in fact was a precursor of the attack rifle;
the air-cooled L-41 Sampo machine gun; the lightweight 81 mm mortar intended for patrol use; the 47 mm »flat-trajectory» mortar firing
hand grenades; the flame thrower Model 44 that could be fitted to the
Suomi submachine gun; and the pistol Model 44 and submachine gun
Model 44, both constructed of low-cost steel plating. With the exception of the last, none of the weapons listed reached serial production.
The common Achilles’ heel in the development efforts of war material
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was their delayed start combined with the speedy termination of the
hostilities in the fall of 1944. For these reasons, many a project fell tantalizingly close to reaching full development. The results of this work,
however, remain in the annals of Finnish military history.
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I L A R I TA S K I N E N
(s. 1985), filosofian maisteri, Tampereen yliopiston historian jatko-opiskelija.
Tutkii työn alla olevassa väitöskirjassaan sota-ajan kirjeissä ilmenevää suomalaisten sotilaiden kokemuksen ja kielenkäytön murrosta vuosina 1939–1944.

Sopeutumiskyvyn dokumentit – sota-ajan
kirje kokemuksen jäsentäjänä1
Viime yönä klo 3 oli valtava herätys, pommeja 2 km päähän ja it. tulta,
25 konetta vierailemassa, oli komeaa kuultavaa. Aamulla sain 25 säynävää katiskasta, suolaus alkaa.2
Tuskin kovin moni rauhan aikana elävä ihminen kommentoisi lentopommitusta komeana kuultavana, vaan se merkitsisi äärimmäistä
kokemusta – kuolemaa, kärsimystä ja pelkoa. Sota-aikana pommituksista tuli kuitenkin arkea. Komeasta pommituksesta kirjoitti vaimolleen
kesällä 1942 keski-ikäinen suomalainen kahden lapsen perheenisä. Hänelle yöllinen pommitus oli vain yksi toistuva, normaali tapahtuma –
tapahtuma, josta oli luontevaa siirtyä kalasaaliista kertomiseen.
Sota merkitsi sotilaalle rauhanaikaisesta elämästä poikkeavaa fyysistä ja henkistä kokemusta. Sotilaat joutuivat kohtaamaan väkivaltaa ja
henkisiä paineita, joita he eivät elämässään olleet ennen kohdanneet.
Nämä olot vaativat sotilaita muuttumaan, sopeutumaan oloihin, jotka
eivät vastanneet siviilielämää. Henkisellä puolella sota vaati uudenlaista
ajattelua – rintaman todellisuuden ymmärtämiseksi koetuille tapahtumille oli annettava merkityksiä, jotka rauhan aikana olisivat tuntuneet
vierailta.
Vaikka jokaisen sotilaan kokemus oli henkilökohtainen, olivat kokemuksen pohjana ennen kaikkea yhteiset yritykset käsitellä sodan tapahtumia. Kokemusten käsittelemiseksi sotilasyhteisöihin muodostui
uusia tapoja toimia ja puhua. Sota ei kuitenkaan rajoittunut vain rintamalle, sotilaiden keskeiseksi kokemukseksi, vaan se jaettiin myös kotirintaman kanssa. Sotilasyhteisössä syntyneestä kulttuurista huolimatta
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siviili-identiteetistä ja rauhanajan arvoista haluttiin pitää kiinni. Kirjeenvaihto oli tämän takia tärkeä henkireikä sotilaille. Kirjeissä rintaman tapahtumat yhdistyvät muistoihin, haaveisiin ja perheen kaipuuseen. Ne kertovat siitä, miten sotakokemus ei rajoittunut vain rintaman
tapahtumiin, vaan sen osana olivat myös ajatukset siviilielämästä.
Tässä artikkelissa käsittelen yhden sotilaan jatkosodan aikaisten kirjeiden kautta tätä yhdessä kotirintaman ihmisten kanssa rakennettua
kokemusta. Artikkelini keskiössä on sotilaan sopeutuminen sodan
muuttuviin oloihin. Mitä keinoja sotilas käytti kirjeissä väkivaltaan,
rintaman rutiineihin ja epävarmuuteen sopeutumiseen? Miten sotilas
kertoi epänormaalin normaaliksi? Analyysini paljastaa, että merkittävintä sotilaalle ei ollut aina niinkään sodan fyysinen kokemus. Henkiselle kestämiselle olivat tärkeitä myös odotukset sodan kulusta ja toiveet kotona odottavan perheen luo palaamisesta. Kun odotukset särkyivät, alkoi epävarmuus kalvaa mieltä, jolloin syntyi tarve luoda uskoa tulevaisuuteen. Sotilas kävi tätä keskustelua perheensä kanssa kirjeissä.
Artikkelini aineistona on suomalaisen upseerin vaimolleen jatkosodan aikana lähettämät kirjeet. Kutsun sotilasta artikkelissa Erkiksi.3
Kirjekokoelmassa on jatkosodan ajalta kirjeitä ja postikortteja yhteensä
168.4 Kun lomat otetaan huomioon, Erkki kirjoitti vaimolleen keskimäärin noin kaksi kirjettä viikossa.
Erkki oli jatkosodan syttyessä 35-vuotias keskikokoisessa maalaispitäjässä asuva perheenisä. Hänen perheeseensä kuuluivat vaimo sekä
kaksi lasta ja hän työskenteli ammatissa, joka oli korkeassa asemassa
paikallisessa yhteisössä. Perheen kolmas lapsi syntyi vuonna 1943. Erkki oli kuulunut suojeluskuntaan jo 12-vuotiaasta lähtien ja hän oli
Isänmaallisen kansanliikkeen sekä Akateemisen Karjala-Seuran jäsen.
Talvisodassa Erkki oli toiminut joukkoyksikön komentajana.5
Jatkosodassa Erkki työskenteli toimistoupseerina divisioonan esikunnassa. Hänen tehtäviinsä kuului pääasiallisesti taistelurintaman takaisella alueella sisätiloissa hoidettavia johtamis- ja paperitöitä. Varsinaisiin etulinjan taisteluihin hän ei ottanut osaa, mutta vaaratonta hänen sodanaikainen elämänsä ei ollut: puna-armeijan partiot ja pommitukset olivat alituinen uhka.6 Erkin divisioona hyökkäsi kesällä 1941
Itä-Karjalaan, jossa eteneminen pysähtyi saman vuoden syksyllä. Rintamalohkolla siirryttiin asemasotaan, jota käytiin yhä silloin kun
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Erkki kotiutettiin elokuussa 1943. Sodan alkaessa Erkki oli sotilasarvoltaan luutnantti, josta hänet sodan aikana ylennettiin kapteeniksi.7

Odotettu ja toivottu sota

Jatkosodan syttyminen oli Suomessa ristiriitainen tapahtuma. Sodan
syttyminen otettiin vakavana vastaan, mutta monien mielissä oli myös
suuria toiveita talvisodassa koettujen vääryyksien korjaamisesta. IKL:n
ja Akateemisen Karjala-Seuran jäsenenä Erkki otti innostuneesti vastaan mahdollisuuden lyödä Neuvostoliitto. Pikemminkin kuin pelätty
sodan syttyminen näyttää olleen Erkille odotettu ja toivottu tapahtuma. »Sain nyt vasta kuulla huhuna, että Saksa on rynnännyt Venäjälle,
saa nähdä kuinka kauan ryssä kestää, onko 8 viikkoa, kuten nyt on ennustettu. On nyt jännittävät ajat, taitaa olla Suur-Suomi nyt melko likellä toteutumistaan, nyt se tapahtuu tai ei koskaan.»8
Erkki kannatti kansallista sotaan johtanutta politiikkaa, joten sodan
syttyminen ei järkyttänyt hänen maailmankuvaansa. Kesän 1941 kirjeitä leimaa Erkin riemu voitokkaasta sodasta, ei perheen jättäminen tai
rintaman olosuhteiden voivottelu. Talvisodan kokeneelle Erkille kesäinen jatkosota esikuntatehtävissä ei myöskään merkinnyt suurta fyysistä
koettelemusta. Erkki oli kuin kesäretkellä, jonka tapahtumia hän raportoi kommentoimatta mielialojaan tai elämänlaatuaan. Neuvostoliiton
puolelle hyökkääminen merkitsi lähinnä sitä, että »pitäisi päästä käymään kotona noutamassa kalastusvehkeet ja haulikon, että saa kokeilla
kaloja ja jänöjä Karjalan saloilla».9
Erkin kirjeet ovat sodan alusta lähtien niin arkisia, että niistä on vaikeaa tunnistaa sotaa, jonka kirjallisuudesta ja elokuvista olemme oppineet tuntemaan. Kirjeiden sisältöä tärkeämpää näyttää usein olleen pelkästään se, että vaimolle lähetettiin postia. Kirjeen lähettämisellä oli itsessään yhteyttä ylläpitävä merkitys, vaikka kirjeen sisältö ei olisi ollut
»kertomisen arvoista». Rintaman arkea kuvatessaan Erkki kirjoitti paljon jokapäiväisistä asioista, kuten ruoasta ja säästä. Työtehtävistään
Erkki kirjoitti vähän. Sen sijaan hän kertoi usein kalastamisesta, metsästyksestä ja muista vapaa-ajan harrastuksistaan.10 Erkin kirjeet eivät
koske pelkästään hänen omaa arkeaan, vaan Erkki otti kirjeiden avulla
osaa myös vaimon elämään kotirintamalla. Sodassa olostaan huolimat-
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ta Erkki johti monessa asiassa perheensä taloudenpitoa. Erkki neuvoi
vaimoaan paljon esimerkiksi rahankäytössä.11
Kesän 1941 tapahtumat olivat Erkille odotettuja, joten hänellä ei ollut suurta henkistä tarvetta sopeutua sodan syttymiseen. Kirjeissä tämä
näkyy Erkin tavassa kirjoittaa sodasta: hän ei kommentoi, vaan lähinnä
pelkästään kuvailee tapahtumia. Kirjeet eivät sisällä tulevaisuuden tai
tapahtumien merkitysten pohdintaa. Erkin usko sodan nopeaan ja voitokkaaseen loppumiseen oli niin vahva, ettei siitä tarvinnut erityisesti
kirjoittaa. Tässä mielentilassa jopa sodan väkivalta ja uhraukset olivat
vain yksittäisiä tapahtumia muiden joukossa. Sodankäynti on kirjeissä
luonnollinen osa muuta elämää. Esimerkiksi kuvaus desanttien pudottamisesta muuttui jo saman lauseen sisällä arkisemmaksi asuinolojen
kuvaukseksi. »Täällä oli ensimmäisenä yönä oikea puna-armeijan
hyökkäys. Taajoin toisiaan seuraavin hyökkäysaalloin punaiset laivueet
hyökkäsivät ja pudottivat desantteja sillä seurauksella, että puolet
upseereista lähti pakoon vuoteistaan ja viettivät lopun yöstä kuusen
juurilla sääskien syötävänä, onneksi minun kämpässäni ei ole lutikoita kovin paljoa, 7 on vasta saatu saaliiksi joten meillä ei ole enää hätää.»12
Edes läheisen miehen kaatuminen ei herättänyt Erkissä tarvetta pohtia taistelun mielekkyyttä: »Ajattele, Ati J. on kaatunut eilen konekivääriniskuun… Varmaan tiedätkin sen jo.»13
Kesäkuukausien kirjeissä sota näyttäytyy huolettomana retkenä, jossa jopa »haavoittuneet pojat olivat reippaita ja iloisia».14 Erkin kuvaus
tykistötulesta kertoo hyvin hänen mielialoistaan kesän voitokkaiden
taisteluiden aikana. »Koko ajan kuuluu tykin jyske järven takaa, sitä on
mukava kuunnella kun tietää, että se on ryssä, jonka selkää siellä pehmitetään. Luulen, että tämä homma ei kestä kovin kauaa enää ainakaan
sota.»15

Syksy 1941 – sopeutuminen pitkittyvään sotaan

Kesän vaihtuessa syksyyn toiveet nopeasta voitosta alkoivat hiljalleen
murtua. Suomalaisten hyökkäyksen eteneminen hidastui eikä Saksakaan onnistunut murskaamaan puna-armeijaa kuten oli sodan ensimmäisinä viikkoina odotettu. Syksy 1941 olikin yleisesti Suomessa jatko-
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sodan alun optimismin kuihtumisen aikaa.16 Odotukset sodan päättymisestä siirtyivät hiljalleen kauas tulevaisuuteen. Näin kävi myös Erkillä. Samalla hän joutui pohtimaan enemmän sodan tuomia henkisiä ja
fyysisiä rasituksia. Vaimon kanssa kirjoitellessa keskiöön nousi ero perheestä. Miten määrittelemättömään tulevaisuuteen siirtynyt sodan
päättyminen ja ero kotiväestä olisi selitettävissä? Miten tähän epävarmaan uuteen tilanteeseen olisi sopeuduttava?
Sodan pitkittymisen aiheuttama ankeus alkoi näkyä Erkin kirjeissä
loppukesällä. Sodan alun huolettomuus ja voitonvarmuus sai rinnalleen negatiivisten tunteiden ilmauksia. Erityisen toistuvaksi teemaksi
nousi perheen ikävöinnistä kirjoittaminen. »Poikamiehen olo täällä
varmasti menee mukiin, mutta ukkomiehellä on aina ikävä eukkoaan
ja tenaviaan, lohdutus on se, että ei ole yksinään tässä myllyssä, vaan on
monta muuta, jonka kotiasiat eivät ole kunnossa kuten meillä.»17 »Olisi
se parasta olla kokonaan teidän luonanne mutta täytyyhän sitä olla
mukana tässä miesten touhussa, saa sitten sanoa jälkeenpäin, että olinhan siellä minäkin.»18
Toisin kuin sodan ensimmäisinä, optimistisina kuukausina Erkki toi
nyt usein esille rintamaelämän aiheuttamaa huonoa mielialaansa. Nämä negatiivisia tunteita välittävät sitaatit kertovat kuitenkin myös siitä,
ettei Erkki vaipunut synkkyyteen ongelmia kohdatessaan. Hän pyrki
selittämään eron tarpeellisuutta antamalla sille ja sodankäynnille merkityksen korostamalla taistelun tarpeellisuutta Suur-Suomen luomiselle. Sodan alun riemu ja sodan rasituksista vaikeneminen muuttuivat
sodankäynnin tarpeellisuuden todisteluksi. Taisteluiden jatkuessa ja
voiton karatessa määrittelemättömään tulevaisuuteen Erkki alkoi kirjoittaa yhä ponnekkaammin taistelun merkityksestä. Hyökkäyssotaa ja
Suur-Suomen luomista kannattanut Erkki alkoi tukeutua ja toistaa
kansallista sotaan johtanutta retoriikkaa. »Luulisin, ei meidän tarvitse
enää kovin kovasti tapella lopullisen voiton ja aikanaan rauhan saamiseksi. Mutta siihen asti on oltava vankkumattomasti asiassa kiinni […]
kyllä nämä ovat suurenmoisia aikoja.»19
»Olen nyt ollut täällä tasan viikon loman jälkeen ja tuntuu niin kuin
olisin ollut jo kuukauden, niin on ollut ikävä Sinua, lapsia ja kotia, ehkäpä sitä vähitellen tottuu taasen, mutta aluksi on vaikeampaa, pääasia
kuitenkin on, että ryssä saa selkäänsä, ja Suomi tulee suureksi ja vapaaksi, sitä kun aina ajattelee ja että itse on mukana taistelujoukoissa
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asiaa kohdaltaan auttamassa, häpeää aina omia harmejaan ja ikävystymistään.»20
Suur-Suomen rakentamisen tärkeys liittyy osaltaan siihen, miten
Erkki pyrki sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen: hän alkoi suunnata ajatuksensa ja kirjoituksensa kohti tulevaisuutta. Siinä, missä Erkki keskittyi sodan alkuvaiheissa lähinnä iloitsemaan saavutetuista voitoista, hän alkoi loppukesästä kirjoittaa yhä selkeämmin lopullisesta
voitosta ja onnellisesta tulevaisuudesta Suur-Suomessa. Koetut vaikeudet saivat merkityksen, kun ne sidottiin onnelliseen huomiseen. Erkin
voidaan katsoa alkaneen näin elää hyvin perinteistä sankaritarinaa.
Hän alkoi kertoa tarinaa, jossa päähenkilö kohtaa ja voittaa vaikeudet.
Tämän sankaritarinan keskiössä voidaan nähdä olevan eräänlaisen
»symbolisen kuolemattomuuden» kuvan rakentaminen.21 Sillä luodaan
epävarmuuden keskellä uskoa siihen, että yksilö selviytyy koetuista vaikeuksista. Sankaritarinassa tämä rakennetaan korostamalla päähenkilön kykyä hallita kokemuksiaan. Usko voi kohdistua konkreettisiin toimiin, kuten lääketieteen kykyyn parantaa ihmisen sairas keho, mutta se
voi merkitä myös henkistä lujuutta. Esimerkiksi alkoholistien hoidossa
tämä voi tarkoittaa sitä, että korostetaan yksilön tahdonvoimaa riippuvuudesta selviämisessä.22 Samanlaista sanomaa on myös Erkin retoriikassa, jossa painottui usein se, miten heidän on vain hyväksyttävä ja
kestettävä Suur-Suomen rakentamisesta johtuva perheenjäsenten ero
toisistaan. Tällainen retoriikka palautti kontrollin takaisin Erkille ja hänen vaimolleen. Sodan vaikeuksista selviäminen oli heidän omissa käsissään, kun selviytymisen perustana oli yksilöllinen tahdonvoima.

Asemasota – sodasta arkea

Hyökkäyksen pysähtyminen ja asemasodan vuodet muuttivat Erkin
elämää ja vaikuttivat hänen kirjoittamiseensa. Erkin rintamaelämästä
muodostui suurelta osin ajan tappamista. Työnteon ohella aikaa jäi
paljon myös muulle tekemiselle, ja Erkki esimerkiksi kalasti ja metsästi
itselleen ja perheelleen. Erkin kirjeiden perusteella myös runsas alkoholin käyttö näyttää olleen yleistä Erkin upseeriyhteisössä. Korkin
avaamisen syyksi kelpasi esimerkiksi kotona odottavan vaimon nimipäivä.23 Joskus ryyppyputket venyivät useiden päivien mittaisiksi. Näin
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kävi useamman kerran ainakin Erkin lähimmälle työtoverille.24 Erkki
ei nauttinut asemasodan arjesta, mutta etulinjassa taistelleisiin sotilaisiin verrattuna hän ei joutunut kohtaamaan sodan pahimpia kauhuja.
Sankaritarina, johon Erkki oli alkanut turvautua syksyllä 1941, pysyi
muuttumattomana lähes Erkin kotiutumiseen, kesään 1943, saakka.
Sodankäynnin rauhoittuminen kuitenkin vaikutti Erkin tapaan kirjoittaa. Yhtä painokkaasti kuin syksyllä 1941 Erkki ei enää sodan päättymisestä tai voitosta kirjoittanut. Asemasodan aikana kirjeet täyttyivät arjen rutiinien kuvauksista. Sota sulautui osaksi Erkin kokemuksen sanatonta kaanonia. Sodasta tuli osa arkea, eikä Erkki odottanut sodan enää
päättyvän nopeasti. Hän kirjoitti sodan loppumisesta yhä toisinaan,
mutta puhe ei ollut enää viikoista, vaan sodan jälkeisestä ajasta muodostui hiljalleen abstrakti, parempi aika jossain määrittelemättömässä
tulevaisuudessa. »Nyt on muuten suurenmoista taas seurata maailman
asioita, ovat ne japanilaiset aika poikia, saksalaisetkin näyttävät alkavan
taas pärjätä, ryssän hyökkäykset tyrehtyvät ja sitten on taas saksmannien vuoro rymistää ja eiköhän se sitten ala loppua koko homma.»25
»Olen kyllä joka tapauksessa vakuutettu, että ryssä ei selviä enää tämän
talven ylitse. On niin mukava joka tapauksessa kiinnittää toivo ja usko
johonkin ajankohtaan niin pärjää paremmin.»26
Kirjeitä hallitsevasta arkisuudesta huolimatta Erkki kuitenkin kirjoitti aika ajoin voitosta ja onnellisesta tulevaisuudesta. Erkille tämä oli
luultavasti ongelmaton ajattelutapa pitkittyneeseen asemasotaan sopeutumiseen. Tämä sankaritarinan rakentaminen on kenties perinteisin kertomuksen malli, johon ihmiset vaikeina hetkinä eläytyvät. Aina
se ei ole kuitenkaan toimiva. Sairaskertomuksia tutkinut Arthur Frank
toteaa, että kun tilanne on täysin toivoton, ei sankaritarinasta ole enää
paluuta muuhun kertomukseen.27 Sodan aikana sankaritarina saattoi
olla tältä osin kuitenkin hyvin toimiva kertomus. Niin kauan kuin yksilö seisoi ase kädessä linjassa, oli periaatteessa toivoa tulevaisuudesta.
Sota ei tapa hitaasti ja varmasti, kuten vakava sairaus. Yhdysvaltalainen
sotahistorian tutkija Leonard Smith on ensimmäisen maailmansodan
ranskalaisia sotilaita tutkiessaan päätynyt siihen, että sankaritarinan
muotoinen nationalistinen konsensus taistelun merkityksestä loi pohjan sille, että sotilaat jatkoivat taistelua juoksuhaudoissaan sodan pitkittymisestä ja suurista kärsimyksistä huolimatta. Smith katsoo, että
nationalistiseen eetokseen tarrautuminen toimi sodan aikana. Kärsi-
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mysten lisääntyessä se sai sotilaat jopa lujittamaan uskoaan aatteeseen.
Ongelmaksi kansallinen kertomus muodostui vasta sodan jälkeen, kun
se ei pystynyt antamaan merkitystä järjettömille menetyksille, joiden
vastineeksi ei ollut saatu käytännössä mitään.28
Smithin esimerkkiä ranskalaisista ensimmäisen maailmansodan sotilaista ei pidä yleistää liikaa. Sankaritarina tuskin dominoi samassa
määrin jatkosodassa taistelleiden suomalaisten sotilaiden ajattelua.
Tutkimuksissa on usein korostettu, että suomalaiset sotilaat eivät varauksitta omaksuneet propagandan välittämää kansallista kertomusta.29 Heidän sodassa rakentamansa kertomukset olivat luultavasti huomattavasti moniäänisempiä. Voidaan kuitenkin olettaa, että sankaritarina oli sodan aikana toimiva kertomus Erkille, joka ei kokenut rintaman äärimmäistä väkivaltaa ja joka oli omaksunut kertomusta tukevan
kansallisen aatemaailman. Sodan pitkittyessä Erkin tarvitsi kuitenkin
yhä harvemmin enää tukeutua tähän tarinaan. Asemasodan arjesta tuli
normaali olotila, jossa eläminen alkoi oikeastaan olla helpompaa jopa
unohtamalla haaveet sodan loppumisesta.
Vuoden 1942 lopulla Erkin voidaan katsoa palanneen sankaritarinan
voitokkaaseen tulevaisuuteen tähtäävästä maailmasta takaisin tapaan
elää vain käsillä olevassa hetkessä, mielentilaan, jossa hän oli elänyt sodan ensimmäisinä kuukausina. »Ajatellappa, sotaa tavallaan ja tätä epänormaalia elämää jo kestänyt kohta 3 vuotta, niin se menee nopeasti ja
ihminen tottuu vaikka mihin ja kestääkin kun tottuu, eikö niin, ei auta
välittää, ei täälläkään kovin lysti nykyään ole, pimein ja ikävin aika,
mutta kevättä odotellessa se tämäkin menee tai meneskelee.»30 »Täällä
ei kukaan enää puhu sodan pikaisesta loppumisesta ja siviiliin pääsystä
vaan rauhallisesti suhtautuvat alkavaan talveen ja jo suunnittelevat ensi
kesän viettoa täällä.»31
Tähän mennessä olen käsitellyt Erkin kirjoittamista hänen henkilökohtaisen sopeutumisensa näkökulmasta. Hänen kirjeenvaihtoaan on
kuitenkin myös hyvä tarkastella kirjoittamisen kontekstista, sota-ajan
kirjeestä ja erityisesti niissä käydyn kommunikaation dialogisuudesta
käsin. Dialogisuudella tarkoitan sitä, että kirjeen kirjoittaminen on vastavuoroista toimintaa, vuoropuhelua, jossa kirjoittaja ja vastaanottaja
ottavat toisensa jatkuvasti huomioon ja vaikuttavat toisiinsa.32 Koska
tutkin kirjeitä, jotka Erkki kirjoitti vaimolleen, ei ole siis yllätys, että sodan suurimpana koettelemuksena näyttäytyy ero perheestä. Tälle sei-
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kalle rakentuu Erkin sodasta rakentama kertomus. Ero on koettelemus,
joka tullaan voittamaan. Tämä on ollut hyvin yleinen lähtökohta pariskuntien välisessä sota-ajan kirjeenvaihdossa. Avioparien välisen kirjeenvaihdon tärkein tehtävä oli ylläpitää parisuhdetta ja henkistä yhteyttä fyysisestä erosta huolimatta. Siksi ei ole ihme, että Erkki rakentaa
kirjeissä itselleen ennen kaikkea aviomiehen identiteettiä. Hän näyttäytyy kirjeissä rintamalla perhettään ikävöivänä aviomiehenä ja isänä ja
vasta tämän jälkeen sotilaana.
Sonja Hagelstam on tutkinut erityisesti sitä, miten sodan erottamat
pariskunnat pitivät yllä suhdettaan kirjeiden avulla. Hän korostaa, että
jo pelkästään kirjeiden lähettäminen itsessään oli tärkeää läheisyyttä ylläpitävää toimintaa. Tärkeää oli myös tuoda toistuvasti esille tunteita ja
korostaa parisuhteen merkitystä. Kirjeissä parisuhdetta lujitettiin
muun muassa kuvaamalla ikävöintiä.33 Suhteen lujittamisen keinoiksi
hän listaa myös läheisyyden luomisen, arjen kuvausten jakamisen sekä
konflikteista ja rintaman kauheuksista vaikenemisen.34 Kaikkia näitä
teemoja on löydettävissä Erkin kirjeistä, vaikka on tosin vaikea sanoa,
mitä seikkoja rintaman vaaroista hän jätti mainitsematta. Erosta selvitäkseen pariskunnat saattoivat myös korostaa konkreettisempia seikkoja, jotka selittivät sodan aiheuttaman eron. Eräs Hagelstamin tutkimista pariskunnista rakensi tämän merkityksen se varaan, että sodasta
saattaisi oppia jotain ja että ero oli hinta, joka olisi maksettava tulevasta
onnesta.35 Erkin kirjeistä välittyy hyvin samanlainen ajatusmalli. Hän
tosin painottaa erityisesti Suur-Suomen rakentamisen merkitystä eikä
niinkään yksilöllistä henkistä kasvua.
Sota-ajan kirjeitä tutkittaessa on muistettava myös sensuuri. Erkki
otti sensuurin huomioon, mutta hänen kirjoittamisensa sävyyn ja henkeen sillä on tuskin ollut suurta vaikutusta. Eräässä sodan alkuvaiheen
kirjeessä hän esimerkiksi kuvaa: »Tämä kirjoittaminen on kuin ristisana-arvoituksen laatimista. Olisi pitänyt sopia etukäteen salakieli ja peitenimistö, että olisit tiennyt vähän tarkemmin ukkosi retkistä.»36 Erkki
mainitsee sensuurin myös useissa muissa kirjeissä.37 Kuvaavaa on kuitenkin se, missä yhteydessä Erkki sensuurin takia kertoo hiljenevänsä:
hän ei suinkaan pelkää kirjoittaa sodan raakuudesta, vaan tunteistaan
vaimoaan kohtaan. Hän ei halua antaa sensuurin »nuuskia kaikkea».38
Erkki kirjoittaa vain vähän rintaman raakuuksista, kuolemasta ja tappamisesta, mutta tämä johtuu kuitenkin luultavasti enemmänkin halusta
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suojella vaimoa kuin sensuurin pelosta. Kertomuksen kokonaisuutta
tarkasteltaessa ei ole syytä epäillä, että Erkki olisi sensuurin takia silotellut tunteitaan tai kirjoittanut ylioptimistisesti sodan päättymisen toiveistaan. Vaikka Erkin usko Suomen voittoon säilyi kirjeissä koko sotaajan, on kokoelmassa myös kirjeitä, joiden sävy on pessimistisen synkkä
ja joiden keskiössä on rintaman arjen tylsyys ja ikävä. Jos Erkki silotteli
kirjeissä ajatuksiaan, sen syynä oli luultavimmin ennemminkin halu valaa tulevaisuudenuskoa vaimoon kuin sensuurin pelko. Tutkittaessa sodan erottaman pariskunnan kirjeitä voidaankin kysyä, oliko niissä mahdollista tukeutua muuhun kuin sankaritarinan muotoiseen kertomukseen vaarantamatta parisuhdetta. Parisuhteen ylläpito vaatii uskoa tulevaisuuteen. Sodan olosuhteissa se edellytti uskoa siihen, että sodasta selvitään ja sodan aiheuttamat koettelemukset pystytään voittamaan.

Kotiuttaminen ja sodan taakse jättäminen

Kun toiveet sodan nopeasta päättymisestä murenivat, Erkki alkoi varovaisesti kirjoittaa myös mahdollisuudesta päästä kotiuttamisen kautta
pois rintamalta. Vanhempaan ikäluokkaan kuuluvana perheellisenä
miehenä hän pyrki pääsemään siviiliin, jossa jo suunnitteli hakevansa
uutta työpaikkaa.39 Vuoden 1943 aikana Erkin kotiutuminen alkoi
näyttää yhä todennäköisemmältä ja lopulta hän sai siitä varmistuksen
heinäkuussa.40
Erkki sai maaliskuussa 1943 tietää vaimonsa olevan raskaana.41 Tieto raskaudesta ja toiveet kotiutuksesta muuttivat Erkin suhdetta sotaan.
Arkinen ajattelu ja kirjoittaminen, johon Erkki oli sodan pitkittyessä
sopeutunut, murtuivat. Kirjeiden painopiste siirtyi rintamalta vaimon
luo kotiin. Koti-ikävän ja rakkaudentunnustusten määrä kasvoi ja voimistui huomattavasti. Erkki oli huolissaan vaimostaan etenkin keväällä
1943, jolloin tämä joutui makuupotilaaksi keskenmenon vaaran takia.42 Vaikeuksista huolimatta Erkki pyrki löytämään myös raskaudelle
merkityksen tukeutuen tuttuun isänmaalliseen retoriikkaan. »Saisin
vain olla kotona luonasi, ehkäpä saadaan sekin järjestykseen vielä, toivon sitä nyt hartaammin kuin koskaan ennen.»43 »Muistakaamme, että
lukemattomat äidit Suomessa ovat samassa tilanteessa nykyään heidän
kotiensa muiden asioiden ollessa hullummalla kannalla kuin meillä.
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Tosiasiassa voit olla pää pystyssä ja sanoa, että näytät hyvää esimerkkiä
kaikille pihistäjille ja 2 lapsijärjestelmän kannattajille, Suomi tarvitsee
lisää väkeä ja me siis nyt osaltamme täytämme isänmaallista velvollisuuttamme.»44
Edes vaimon vaikea raskaus ei siis saanut Erkkiä kyseenalaistamaan
käydyn taistelun tarpeellisuutta. Raskaudesta tuli osa Suur-Suomiprojektia ja syntymättömästä lapsesta isänmaallinen velvollisuus. Tästä
huolimatta Erkin suhde sotaan muuttui selkeästi hänen viimeisinä
kuukausinaan rintamalla. Käytännössä sota päättyi Erkin kirjeissä jo
muutamaa kuukautta ennen hänen kotiuttamistaan. Sota siirtyi osaksi
menneisyyttä Erkin suuntautuessa kohti tulevaa. Asemasodan aikana
kirjeitä hallinneet rintaman arjen tapahtumat väistyivät Erkin suunnitellessa sodanjälkeistä elämää. Samalla rikkoutui osittain se sankaritarina, johon Erkki oli sodan aikana ponnekkaasti tukeutunut. Siinä missä
Erkki oli koko sodan ajan korostanut taistelun tarpeellisuutta, sodan
hyviä puolia, hän alkoi nyt kirjoittaa myös sodan huonoista vaikutuksista häneen itseensä. Hän alkoi epäillä, osaako hän enää pitkien sotavuosien jälkeen olla kunnollinen puoliso ja isä, osaako hän enää palata
perhe-elämään vietettyään useita vuosia miehisessä yhteisössä.45 Erkki
myös pyyteli vaimoltaan anteeksi jäyhää luonnettaan ja sitä, ettei aina
ollut tukenut häntä.46 Tämä identiteetin muokkaus huipentui viikkoa
ennen Erkin kotiutumista hänen pisimmässä sodan aikana kirjoittamassaan kirjeessä, jossa Erkki ylistää vaimoaan, tunnustaa tälle rakkauttaan ja nimittää itseään huonoksi aviomieheksi.47 Viimeisissä kirjeissä kohta taakse jäävä sota ei vertaudu vain tulevaan rauhanaikaan,
vaan sotaa edeltävä ja seuraava aika vertautuvat myös keskenään Erkin
pohtiessa sodan vaikutusta itseensä. Sodasta tuli jo osa menneisyyttä,
vaikka Erkki oli vielä fyysisesti rintamalla.48 »Samalla lailla luonnollisesti kangastelevat siviili ja koti-ilot mielessä, ajatukset ovat siellä yhtä
mittaa suunnitellen ja herkutellen. Saat sinä varmasti jonku harmin
niellä minun kanssani, sillä on mahdotonta, että 2 vuoden sotilaselämän jälkeen osaan olla niin mallikelpoinen ja ’hyvin kasvatettu’ kuin
normaalisti, pyydetään siis ymmärrystä j.n.e. Onhan nämä sodat käyneet muittenkin hermoille niin en kai minä liene voi olla ainoa, jota ne
sivuavat jälkiä jättämättä. Mutta halu ja tahto ehjään ja säröttömään,
voipa sanoa uudelleen alkavaan perhe-elämään on olemassa ja oma
pikku-vaimo on rakkain maan päällä ja pikku muksut samoin.»49

70

I L A R I TA S K I N E N

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:17

Sivu71

Voidaankin sanoa, että Erkki alkoi muuttaa sankarillisen taistelun
tarinaa hienoisesti kohti tragediaa. Tämä on nähtävä pyrkimyksenä
valmistautua sodan jälkeiseen aikaan, jota Erkki jo kirjeissään ja ajatuksissaan eli. Rintamalla usko sodan onnelliseen loppuun toimi ajatuksena, jonka avulla Erkki pystyi suuntautumaan tulevaisuuteen koettelemuksista huolimatta. Sodan jälkeen näitä koettelemuksia ei kuitenkaan
tarvinnut valjastaa tulevaisuudenuskon tarpeisiin. Sodan jälkeen rintamalla koetut kärsimykset olivat menneisyyttä ja niiltä voitiin riisua tarkoituksellisuus, ilman että yksilön käsitys elämästä ja sen suunnasta
olisi joutunut uhatuksi. Tämä lienee ollut hyvin yleinen ajattelutavan
muutos sodasta rauhaan siirryttäessä. Sodan muistaminen tragediana
voi auttaa antamaan koetuille kärsimyksille ja erityisesti sodanjälkeisille ongelmille mielekkäämmän merkityksen kuin pitäytyminen nationalistisessa sankaritarinan retoriikassa. Tällaista suhtautumista sotilaiden kotiinpaluuseen on havainnut myös Sonja Hagelstam sotilaiden
kirjeissä. Hänen tutkimissaan kirjeissä häämöttävää kotiinpaluuta odotettiin, mutta myös pelättiin ja mahdollisista ongelmista kirjoitettiin.50
Kollektiivisella tasolla vastaava muutos tapahtui laajasti esimerkiksi
ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa. Sankaritarina
muuttui tragediaksi, kun sankaritarinan heikkous ilmeni aseiden vaiettua. Sodan aikana hallinneessa sankaritarinan mallissa vain voitto oli
mahdollinen. Kun sitä ei tullut, oli valtavat menetykset vaikea nähdä
merkityksellisinä. Sota muuttui uudestaan ymmärrettäväksi vasta
1930-luvulla, kun se alettiin nähdä tragediana, jonka onnetonta loppua
sodanjälkeinen trauma tuli kuvaamaan.51 Leonard Smith kuvaa tässä
lähinnä sodanjälkeistä Ranskaa ja sen kulttuurin tasoa, mutta hänen
teoriansa voidaan katsoa myös osaltaan heijastelevan yksilöiden henkilökohtaisten kokemusten muutosta. Sodan aikana vaikeudet näyttäytyivät esteinä, joista piti selvitä. Tämä ajoi tukeutumaan kertomuksiin,
jotka normalisoivat koettuja tapahtumia. Sodan jälkeisessä elämässä
sodan vaikeuksilla ei kuitenkaan ollut enää tätä funktiota. Mielekkäämpää oli nähdä vaikeudet epänormaaleina tapahtumina. Sodan aiheuttamat kärsimykset ja menetykset tulivat ymmärrettäviksi, kun niiden
nähtiin olevan osa onnetonta tragediaa. On huomattava, että tämä
ajattelutavan muutos ei kuitenkaan tarkoita taistelun merkityksen täydellistä hylkäämistä. Erkki uskoi ja korosti Suomen taistelun oikeudellisuutta sodan loppuun asti. Tämä muutos tarkoittaa kuitenkin sitä, että
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myös sodan aiheuttamat kärsimykset tunnustetaan ja otetaan mukaan
sodasta kerrottavaan tarinaan. Rakkaus isänmaata kohtaan oli mahdollista sisällyttää myös osaksi kärsimysnäytelmää.

Sopeutumiskyvyn dokumentit

Erkin odotukset sodan kulusta ja todellisuudesta murtuivat pitkittyneen taistelun epävarmuudessa. Nopean voiton huuma, jossa hän sotaan astui, rikkoutui taisteluiden jatkuttua synkkään syksyyn ja pitkään
asemasotaan. Vastoinkäymisiä kohdatessaan Erkki ei kuitenkaan jäänyt
toimettomaksi. Hän pyrki sopeutumaan tilanteeseen tukeutumalla tulevaisuudenuskoa korostaneeseen isänmaalliseen retoriikkaan. Pohjimmiltaan tämä vastaa perinteisintä mahdollista vaikeuksista selviämisen
tarinamallia. Tämä »sankarimyytti» on Joseph Campbellin mukaan lähes universaalisti toistuva perustavanlaatuinen juonikaava.52 Sairaiden
ihmisten kertomuksia tutkinut Arthur Frank katsoo, että sankaritarinan malli on luonteenomainen koko modernille kulttuurille. Halutaan
ajatella, että kärsimykselle on aina jokin parannuskeino. Ongelmat ratkeavat, koska uskotaan ihmisen kykyyn hallita luontoa, jopa kuolemaa.
Uskotaan, että näin käy ihmisen toiminnan ansiosta. Vaikeuksien sattuessa kulttuurissamme suositaan tätä kertomuksen mallia.53 Malli
toistuu sairaiden, työttömien, sairaan lapsen vanhempien ja lukemattomien muiden vaikeissa elämäntilanteissa elävien ihmisten tarinoissa.54
Erkin rakentama kertomus ei luultavasti edusta keskimääräistä suomalaisen sotilaan sodanaikaista kokemusta, mutta erityisen poikkeuksellinenkaan se tuskin on ollut. Se sopi upseerille, joka ei joutunut kohtaamaan etulinjan merkityksiä murskaavaa väkivaltaa ja jatkuvaa hengenvaaraa. Divisioonan esikunnassa työskennelleellä Erkillä oli hyvä
syy uskoa omaan sodasta selviytymiseensä. Sankaritarina kiinnittyi
luontevasti myös hänen sisäistämäänsä nationalistis-militaristiseen
aatemaailmaan ja se oli helppo jakaa vaimon kanssa.
Erkin kokemus sodan eri vaiheista on luultavasti ollut hyvin tavanomainen jatkosodan aikaisessa Suomessa. Sodan ensimmäisten voitokkaiden kuukausien aikana sodasta odotettiin yleisesti lyhyttä. Kun toiveet pikaisesta voitosta haihtuivat, Erkki alkoi tukeutua sankaritarinaan
kirjeissään. Myöskään Erkin viimeisissä kirjeissä näkyvä sankaritarinan
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mureneminen ei liene poikkeuksellista. Isänmaalliseen retoriikkaan tukeutuminen ei kuitenkin varmasti ollut toimiva kertomus kaikille sotilaille. Etulinjassa taistelleille miehille sodankäynnin fyysinen väkivalta
nousi merkittävämmäksi hallittavaksi tekijäksi kuin pelkkä tulevaisuuden epävarmuus, joka hallitsi Erkin kokemusta. Etulinjassa koettu väkivalta ajoi sotilaita kohti toisenlaisia sopeutumiskeinoja – kohti myyttejä, fantasioita ja absurdia ironiaa, poispäin kulttuurissa hallitsevista
kertomuksista, kuten esimerkiksi Erkin käyttämästä perinteisestä sankaritarinasta.55 Erkin kokemus onkin siten vain osakuva suomalaisesta
sotakokemuksesta. Se kuitenkin kertoo siitä, että yksilö ei ollut aseeton
sodan tapahtumien edessä. Sodan poikkeusoloja pyrittiin ymmärtämään ja niihin yritettiin sopeutua erilaisilla tavoilla. Yksi tärkeistä sodan ymmärtämisen alustoista oli kirje. Se yhdisti sotilaat ja kotirintaman sekä toimi linkkinä ja neuvottelupaikkana epävarmuudelle, ikävälle ja kärsimyksille, joita sota toi tullessaan.
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Documents of Adaptability – Letters as Tools
for Parsing of Experiences in Time of War
War was to a soldier a physical and psychological experience different
from peacetime life. Conditions of war dictated that soldiers had to undergo changes and adapt to circumstances for which no match was
found in civilian life. On the mental side, war necessitated a novel way
of thinking since individuals had to understand and structuralize realities of life on the front in order to endure them. Some tried to understand war alone, but most sought to do this with someone else, and letters were one of the means available. Wartime letters tell us how war
experiences were not limited to what happened on the front, and show
that the thoughts of civilian life were an inseparable part of these experiences. Letters merge life on the front with memories, dreams, and
longing for the family.
In this article I use letters penned by a Finnish soldier in the Continuation War to analyze this experience built together with people at
home. The subject of my study is an officer posted to a divisional headquarters where he did not need to face the utmost terror of war; yet his
experience shows us how important were expectations with regard to
the course of the war and a longing for the family waiting at home
since they helped him to withstand not only physical but also mental
stresses. My article essentially looks at the way he used letters in order
to respond to these challenges and adapt himself to the constantly
changing conditions brought about by war, violence, dreary front life
routines, and uncertainty.
The soldier had looked forward to the outbreak of the Continuation
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War with great expectations. He supported the nationalistic politics
that led to the war and unhesitatingly welcomed the possibility of creating a new Great Finland. Therefore, his letters during the early stages
of the war were characterized by enthusiastic stories of everyday war
events. He was so firm in his belief that the war was justified and had to
be fought that he did not discuss the sacrifices made in battles. But,
with the dream of a quick victory shattering, the tone of his letters
changed in the fall of 1941. He had to find a reason for the extended
conflict and prolonged separation from his family, so he, in a very determined manner, turned to national rhetoric for support. In his visions he now saw a happy future after the war, and his topics shifted
from dealing with the importance of the ongoing fight to the ultimate
goal of creating a Great Finland. He began to write a heroic epic in
which he and his wife surmount all difficulties by remaining unwavering in their belief despite separation and any difficulties they might encounter.
The soldier’s writing again took a different tone during the long
years of trench warfare. No longer did he need to be in a quest for a
meaning for the continuation of the war, so he reverted to describe current events and the drudgery of life on the front, and he largely gave up
writing about the end of the war in particular and the future in general.
This went on till 1943 when his demobilization was edging nearer.
Dreams of homecoming combined with the news of his wife’s pregnancy resulted in a change in the focus of the soldier’s letters: events on the
front were gradually superseded by thoughts about his spouse. In practice, the war as interpreted from his letters ended some months before
his actual discharge from service. The soldier’s letters of the period carried him to post-war life and contained various schemes for the future.
He also began to doubt his abilities to take up the role of a good husband and father due to any adverse effects war may have had on him,
and he was uncertain of how to revert to family life after spending so
many years in a male community. Thus, the unyielding support of the
war effort became adjoined by musing on the negative side of war. The
shift from an epic towards a tragedy became apparent, albeit gradually.
Generally speaking, the epic created by the soldier follows the most
conventional pattern of surmounting difficulties. Any problem will be
solved since we believe in man’s powers to exercise control over nature,
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even over death. This approach is typical of the entire modern culture.
After his homecoming, however, this notion ceased to work as far as
reminiscences of the war were concerned since wartime thinking had
looked for justification for all difficulties that were encountered in order to maintain belief in the future, and this approach became redundant with the end of the war. An individual’s concept of life and its direction was no longer under threat despite the fact that sacrifices that
were an integral part of war were stripped of their justification. Thus,
remembering the war as a tragedy could provide a way towards a better
understanding of the hard times that individuals had to suffer during
the war years.
The way the soldier responded to difficulties he faced during the war
was not exceptional, but it was not representative of the approach taken
by an average Finnish trooper. For this particular serviceman, it was fitting to lean on patriotic rhetoric and the concept of surmounting any
hardships since he was immersed in the nationalistic and militaristic
ideas and escaped from seeing the utmost atrocities of warfare in the
trenches. This approach was generally unknown to soldiers who did the
actual fighting; for them, it was more important to learn to control the
pure physical violence of war, and matters related to an uncertain future became secondary. They attempted to adapt to front-line violence
by resorting to myths, fantasies, and absurd forms or irony. Therefore,
the experiences of the subject to my study reflect only one part of the
overall war experiences of the Finns. Yet they clearly show that an individual was not devoid of means of countering the war. Soldiers actively
attempted to understand the conditions of war and made the best of
adapting to them.

D O C U M E N T S O F A D A P TA B I L I T Y – L E T T E R S A S T O O L S F O R PA R S I N G O F E X P E R I E N C E S …
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HELENA PILKE
(s. 1948), filosofian tohtori, tietokirjailija. Teoksia: vuosien 1939–1944
suomalaisesta kirjasensuurista kertova Etulinjan kynämiehet (SKS 2009,
väitöskirja), Julkaiseminen kielletty, Rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan
sensuuri 1941–1944 (SKS 2011), Korsu-uutisia! Rintamalehtien jatkosota
(SKS 2012) sekä Suomi taisteli – kuvat kertovat (ReadMe 2013, yhdessä
Olli Kleemolan kanssa).

»Kansallista mieltä ja oikeita tietoja
maailman tapahtumista» – miehityshallinto
lehdentekijänä Itä-Karjalassa 1941–1944
Kun Suomi valtasi Itä-Karjalan syksyllä 1941, yhtenä sodanjohdon tavoitteena oli alueen suomalaistaminen. Valistuksen merkitys oli suuri:
ensimmäisiä konkreettisia hankkeita oli koulujen perustaminen, ja vähän myöhemmin itäkarjalaisia nuoria alettiin lähettää Suomeen opiskelemaan.
Keskeisiin valistusvälineisiin kuuluivat miehityshallinnon julkaisemat sanomalehdet, joita alueella ilmestyi kaksi: Vapaa Karjala ja Paateneen Viesti. Molemmat olivat suomenkielisiä; venäjänkielisen lehden
perustamista suunniteltiin useaan otteeseen, mutta hankkeet eivät
konkretisoituneet.
Itä-Karjalan Sotilashallintoesikunta perustettiin Päämajan käskyllä
15.7.1941. Suomalaiset joukot eivät olleet tuolloin vielä saavuttaneet
vanhaa valtakunnanrajaakaan, mutta sotilasjohto halusi varautua Aunuksen ja Vienan alueiden haltuunottoon – jonkinasteisia suunnitelmia siitä oli tehty jo ennen jatkosodan puhkeamista. Aluksi Mikkelissä
toiminut esikunta siirtyi myöhäissyksyllä 1941 Niittylahden kansanopistoon ja sieltä Joensuuhun, jossa se oli hieman lähempänä hallintoaluettaan.1 Esikunnan valistusosastoa johti Akateemisen Karjala-Seuran puheenjohtaja Vilho Helanen ja osaston tiedotustoimiston päällikkönä toimi Yrjö Vuorjoki; hänelläkin oli AKS-tausta. Tiedotustoimiston tehtäviin kuuluivat sanomalehti-, radio- ja elokuvatoiminta, kirjastot ja opintokerhot, kaikkinainen kansanvalistustyö sekä kulttuuri-
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Itä-Karjalan sotilashallinnon kirjapaino Terussa. Painokone käy käsivoimin,
konetta käyttää inkeriläinen kirjapainotyöläinen – Paateneen Viestin neljän
naisen voimin pyöritetty kirjapainokone lienee ollut samanlainen. Kuva:
TK/Aavikko, SA-kuva.
The printing shop of the Military Command of Eastern Karelia in Teru. The
printing machine is manually operated by an employee from Ingria – it can be
assumed that the apparatus of the Paateneen Viesti, powered by four female
assistants, was of a similar type. Photo: Propaganda Company photographers/
Aavikko, Finnish Defense Forces.

muistojen säilyttäminen. Vapaa Karjala -lehden päätoimittaja oli Uuno
Peltoniemi ja toimitussihteeri Lauri Hyvämäki, hekin molemmat
AKS:n jäseniä. AKS-läisiä oli miehityshallinnon eri tehtävissä runsaasti;
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vaikuttaa siltä, että heimohenkisyys oli näihin toimiin pääsyn edellytys.
Valistusosaston alaisuudessa työskentelivät piiriesikuntien valistustoimistot ja alueiden valistusupseerit sekä kylien valistuspäälliköt. Keskeisimpiä toimijoita olivat valistusupseerit, jotka toimeenpanivat sotilashallinnon suunnitelmat ja käskyt. Samalla he tarkkailivat väestön mielialoja.2

Vapaa Karjala, sotilashallinnon äänitorvi

Karjalan karhu esiintyi Vapaan
Karjalan ensimmäisissä numeroissa
vaatimattomana pieneläimenä lehden
logon vieressä. Vuoden 1942 alusta se
valtasi lähes kolmanneksen koko etusivusta. (Kopioitu Kansalliskirjastossa.)
The bear of Karelia appeared in
miniature next to the paper’s logo in
the first issues of the Vapaa Karjala.
By early 1942 it had grown to occupy
nearly one third of the entire front
page. (Copy taken in the National
Library.)
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Vapaan Karjalan ensimmäinen
numero ilmestyi 12.8.1941. Helanen lienee suunnitellut sitä jo aikaisemmin, sillä valistusosaston
kirjeenvaihdosta löytyy päiväämätön promemoria, jossa lehden
sisältö on hahmoteltu varsin tarkkaan. Lehden tuli ilmestyä kerran
viikossa ja sisältää uutisten lisäksi
pääkirjoitus ja pakina, joissa käsitellään ajankohtaisia Karjalaa
koskevia asioita, uskonnollista
aineistoa ja valistuskirjoituksia
sekä käytännön ohjeita väestölle,
palstatilan salliessa myös kertomuksia ja pikkujuttuja. Näiden
suuntaviivojen mukaan lehteä sitten toimitettiinkin.3
Itäkarjalaiset eivät alun alkaenkaan olleet kovin innostuneita
Vapaasta Karjalasta – he halusivat
itse toimittaa lehtensä. Suomeen
siirtyneet itäkarjalaispakolaiset
perustivatkin oman lehden, ItäKarjalan, joka Osmo Hyytiän
mukaan oli oppositiossa Vapaaseen Karjalaan nähden.4 Jätin leh-
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den pois tarkastelustani, koska se ei ollut miehityshallinnon tekemä.
Vapaan Karjalan toimitus työskenteli sotilashallinnon sisällä, joten
sensuurijärjestelyissä ei ollut ongelmia – sama valistustoimisto, joka
toimitti lehteä, tarkasti myös muihin lehtiin menevät Itä-Karjalan
aluetta ja sotatoimia koskevat kirjoitukset.5
Itä-Karjalan Sotilashallintoesikunta muutti keväällä 1943 Äänislinnaan. Vapaan Karjalan toimitus jäi Joensuuhun, sillä Äänislinnassa ei
ollut riittävää kirjapainokapasiteettia. Tällöin jouduttiin pohtimaan
sensuurikysymystä. Valistustoimiston päällikkö Vilho Helanen ehdotti,
että sensuroinnin suorittaisi valistustoimiston päällikön ja esikuntapäällikön asemesta lehden päätoimittaja – armeijan rintamalehdissä
noudatettiin samaa käytäntöä. Sotilashallintokomentaja suostui pyyntöön.6
Vapaa Karjala oli miehitetyn alueen tiedonvälityksessä monopoliasemassa. Itä-Karjalaan ei saanut tilata suomalaisia sanomalehtiä ja
aikakauslehdistäkin sallittuja olivat vain muutamat, kuten suojeluskuntien Hakkapeliitta sekä Yhtyneiden Kuvalehtien Seura, Kotiliesi,
Suomen Kuvalehti, Kuva ja Omin käsin sekä pari maanpuolustus- ja
maanviljelyslehteä. Tiedossa ei ole, missä määrin itäkarjalaiset näitä tilasivat, vaikka kustantajat lupasivat lehdet puoleen hintaan. Alueelle levisi myös armeijan omia rintamalehtiä, mutta niitä ei saanut luovuttaa
siviiliväestön luettavaksi.7
Vapaan Karjalan ensimmäistä numeroa hallitsi Vienan ja Aunuksen
valtaus, jota nimitettiin sen kaikissa kirjoituksissa »Karjalan vapauttamiseksi». Vuokkiniemen kansalaiskokouksen selostuksen lisäksi lehdessä oli erilaisia julistuksia ja tervehdyksiä sekä viikon uutiskatsaus, joka
keskittyi Suomen ja Saksan joukkojen etenemiseen havainnollistaen
asiaa piirroskuvalla.8
Toinen ja kolmas numero olivat pääosin ensimmäisen kaltaisia: pari sivua lyhyitä sotauutisia, viranomaistiedotuksia sekä Itä-Karjalan
sotilashallintokomentajan, eversti (myöhemmin everstiluutnantti)
V. A. Kotilaisen julistus Karjalan kansalle. Tämä oli sävyltään täysin erilainen kuin ensimmäisessä numerossa julkaistu Mannerheimin allekirjoittama, 8.7.1941 päivätty käsky »Vallatun alueen asukkaille». Kun ylipäällikkö komensi kansaa tottelemaan suomalaisia sotilaita ja viranomaisia, välttämään kaikkea kosketusta viholliseen ja pysymään paikoillaan sekä »ahkerasti ja huolella hoitamaan edelleen peltoaan ja kar-
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jaansa», sotilashallintokomentaja painotti erityisesti sitä, että suomalaisten hallinnon vakiinnuttua itäkarjalainen talonpoika pääsisi itse
korjaamaan peltojensa tuoton. Aluehan oli erittäin maatalousvaltaista,
ja Neuvostoliiton aikana pellot olivat luonnollisesti kuuluneet kolhooseille. Heti ensimmäisessä numerossa aloitettiin myös hartauspalsta,
jonka ensimmäisiä kirjoittajia olivat valistustoimiston kirkollisasiain
osaston päällikkö, pastori Jussi Kuoppala sekä ortodoksisen kirkon arkkipiispa Herman. Myöhemmin sanaa julistivat niin luterilaisen kuin
ortodoksisen kirkon papit.9
Lehden kolmanteen numeroon ehti ensimmäinen karjalankielinen
juttu, kertomus rajaloikkari Hoilammen Johorista, joka oli joutua tyrmään, mutta pääsi kuin pääsikin livahtamaan Suomen puolelle. Isänmaallista henkeä nostatettiin julkaisemalla Maamme-laulun sanat sekä
suomeksi että kirjailija Iivo Härkösen karjalaksi kääntäminä. Lukijoita
kehotettiin opettelemaan sanat ulkoa, mutta luultavaa on, että esimerkiksi viimeinen säkeistö puhutteli enemmän lehdentekijöitä kuin lukijoita:
»Da sendäh kerran korvestah
se nousoo, kal’l’lis mua,
kui syvän meilgi palamah
suav ve’l’lien kera rinnakkah
kui meid’ ei rajat ruasta, jua,
kui yks on kal’l’lis mua!»10
Myöhemmin karjalankieltä viljeltiin jokseenkin joka numerossa; kirjoittajien nimiä ei läheskään aina mainita.

Positiivista Suomi-kuvaa …

Vapaata Karjalaa oli ehditty tehdä jo jonkin aikaa ennen kuin sen toimituksellinen linja pantiin paperille. Vilho Helanen kirjoitti tiedotustoimiston toimintaselostukseen: »Lehden tarkoituksena on herättää
karjalaisissa kansallista mieltä, antaa heille oikeat tiedot maailman tapahtumista, tutustuttaa heidät Suomen oloihin ja historiaan sekä tarjota ajankohtaisia ohjeita eri elinkeinojen aloilta Itä-Karjalan jälleenra-
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kennustyössä.» Uutisosastossa puolestaan tuli kiinnittää – ja oli kiinnitettykin – erityistä huomiota Karjalan vapaustaisteluun.11
Suomen oloja lehti selosti jokaisessa numerossaan. Kuva, joka itäkarjalaisille uudesta isänmaasta annettiin, oli suorastaan yltiöpositiivinen.
Helsinkiä koskevassa kirjoituksessa korostettiin, että kaupungissa on
runsaasti puistoja, joihin ihmiset pääsevät vapaasti. Sen sijaan ryysyköyhälistöä ei näy, »koska työläisillä on hyvät palkat ja työkyvyttömistä
huolehtivat valtio, kunta ja hyväntekeväisyysyhdistykset». Kirjoituksessa »Millaista on talonpojan elämä Suomessa» korostettiin yksilön
omistusoikeutta sekä lain antamaa suojaa, ja suomalaisen kodin esittelyssä mainittiin lasten ja nuorten tärkeimmiksi harrastuksiksi Lotta
Svärd ja suojeluskunta. Matkan varrelta -palstalla nimimerkki Rajankävijä käsitteli samoja teemoja, mutta huomattavasti jyrkemmin äänensävyin. Hänen tulilinjallaan olivat jatkuvasti niin neuvostojärjestelmä
yleensä kuin valtion johtaja Josif Stalin aivan erityisesti. »Bolshevistisen
komennon surkeat jäljet» ja »kolhoosiorjuus» luvattiin poistaa, »Petroskoin suurvalehtelijat» eli Petroskoin radion propagandistit saivat
niin ikään kuulla kunniansa; nimimerkin mukaan heidän ohjelmansa
olivat Suomessa suosittuja pelkästään hupimielessä.12
Nopeaa ratkaisua povanneiden sotauutisten lisäksi Suomea tehtiin
ensimmäisinä miehityskuukausina alueen asukkaille tutuksi esittelemällä armeija, sairaalalaitos, vähittäis- ja tukkukauppojen, säästöpankkien ja Suomen Yleisradion toiminta, merkittävimmät teollisuudenalat
ja teollisuuslaitokset sekä istuva presidentti edeltäjineen. Alueelliset artikkelit hehkuttivat Karjalan kauneutta: Pielisen seutu ja Kannas rinnastettiin Vienaan ja Aunukseen pitkissä, yksityiskohtaisissa luontoa ja
maisemia, kasvistoa ja eri paikkakuntien erityispiirteitä esittelevissä
kirjoituksissa.13
Suomalaisen tehtaantyömiehen kotia esittelevä juttu oli tehty muka
poikkeamalla umpimähkään erään teollisuuslaitoksen rakennuttamaan
kahdeksan perheen asuintaloon, jossa jokaisella perheellä oli kaksi
huonetta sekä oma keittiö ja wc. Vaikka perheet asuivat ilmaiseksi, oli
artikkelin mukaan »suomalaisella työmiehellä kuitenkin väkevä pyrkimys oman kodin hankkimiseen». Niinpä hän sai työnantajalta edullisen tontin, valmiit rakennuspiirustukset, halpakorkoista lainaa ja
rakennustarvikkeita alennettuun hintaan.14 Tämä ei liene vastannut
todellisuutta kaikilla suomalaisilla teollisuuspaikkakunnilla, joskin
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jotkut yhtiöt huolehtivat työläisistään varsin hyvin.
Auvoista tulevaisuutta lupailtiin myös miehitetyn alueen asukkaille.
Kun lehti kertoi sotilashallinnon valvoman kauppayhtiö Vakon aloittavan toimintansa Itä-Karjalassa, se painotti, että Suomen mallin mukaisia yksityiskauppoja ja osuusliikkeitä tulisi Itä-Karjalaan heti kun henkilöstö- ja huoneistopula sekä »bolshevikkien suorittamista suunnattomista hävityksistä johtuva yleinen tavarain puute» hellittäisi. Neuvostovallan kukistuttua Karjalan kansalla ei olisi puutetta mistään, ja muukin Eurooppa saisi rauhassa korjata sodan jäljet. Artikkelien teemat
noudattivat siis Itä-Karjalan valistustoiminnan yleislinjausta, jossa tärkeintä oli talonpojan ja työläisten olojen selostaminen.15

… ja väkeväsanaista propagandaa

Vapaan Karjalan kirjoittajat, joiden nimiä ei yleensä mainita missään
muissa kuin hartauskirjoituksissa, käyttivät useimmiten sangen väkevää kieltä. Stalinin, ulkoministeri Molotovin ja marsalkka Vorošilovin
suorittama sodanlietsonta ja heidän »kätyriensä tekemä myyräntyö»
tuomittiin ankarasti esimerkiksi syyskuun 1941 lopussa julkaistussa
kirjoituksessa »Venäjä syyllinen sotaan». Siinä havainnollistettiin kahdella piirroskuvalla, mitä kaikkea Neuvostoliitto olikaan »riistänyt»
naapureiltaan, jotka kuitenkin olivat lehden mukaan saamassa aivan lähiaikoina kaiken takaisin – Suomi vieläpä korkojen kanssa. Vasta seuraavan vuoden puolella kirjoitusten sävy alkoi pikkuhiljaa lientyä. Tämä näkyy selvästi ennen kaikkea Rajankävijän kolumnissa; on mahdollista, että kirjoittaja vaihtui vuodenvaihteessa, vaikkei tästä ollut palstalla mitään mainintaa, eikä kirjoittajan tai kirjoittajien henkilöllisyyttä
missään vaiheessa paljastettu.16
Helge Seppälä on Itä-Karjalan miehitysaikaa käsittelevässä kirjassaan
todennut, että »Vapaan Karjalan tyyliin kuului venäläisten vähättely ja
Suur-Suomi-asian ajaminen, mikä oli alkuun jokseenkin estotonta».17
Hänen mielipiteeseensä voinee yhtyä, mutta on muistettava, että »bolshevismin» paheksuminen oli 1940-luvun alussa suomalaisten sanomaja aikakauslehtien keskeisiä jutunaiheita.
Syksyn 1941 aikana Vapaasta Karjalasta muodostui miehitysalueen
tärkein tiedotusväline. Alun perin Helanen oli kaavaillut, että tiedotus
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hoidettaisiin pääosin keskusradioilla, joiden kautta välitettäisiin uutisia, referoitaisiin suomalaisten ja ulkomaisten lehtien kirjoituksia sekä
Valtion Tiedoituslaitoksen mielialaraportteja. Myös sotilashallintoesikunnan aloitteet, toimenpiteet ja määräykset voitaisiin välittää radioteitse ja samalla kertoa alueen jälleenrakennustyön tuloksista. Karjalan
Armeijan tiedotusupseerina palvellut L. Arvi P. Poijärvi oli ideoinut
rintamaradiota, joka lähettäisi ohjelmaa myös paikallisille siviileille.
Aunuksen radio avasi äänensä syyskuun alussa 1941, mutta itäkarjalaiselle väestölle tarkoitettuja ohjelmia päästiin lähettämään vasta talvella.
Tuolloinkin suuri osa niistä meni harakoille, sillä kodeissa ei ollut vastaanottimia eivätkä neuvostoajan keskusradiot, joita koko kylä kokoontui kuuntelemaan, olleet kunnossa. Radioita päästiin käyttämään vasta
myöhemmin asemasodan aikana, silloinkin lähinnä Petroskoin alueella
ja muutamissa muissa taajamissa.18
Vapaan Karjalan käyttämä kieli oli eräänlaista selkosuomea: lyhyitä
lauseita, suhteellisen yksinkertaista sanastoa mikäli mahdollista. Vieraita käsitteitä selvennettiin tarvittaessa vertaamalla niitä väestölle tutumpiin asioihin – mutta juuri missään kirjoituksessa ei jätetty käyttämättä
tilaisuutta vertailla alueen aiempia kurjia oloja tulossa oleviin ihanuuksiin. Propaganda ylti hetkittäin hyvinkin huikeisiin mittoihin, mikä alkoi herättää ärtymystä alueella työskentelevässä valistushenkilöstössä –
ja mitä ilmeisimmin myös Itä-Karjalan väestössä, joka alkoi tuntea
alemmuutta, kun heidän surkeita olojaan aina vain verrattiin Suomeen.19
Propagandaa tehtiin myös suomalaisille rintamajoukoille leviävissä
kenttälehdissä. Niiden lukijat ilmaisivat mielipiteensä hyvin suorasukaisesti: heidän mukaansa kenttälehdet kelpasivat korkeintaan kamiinan sytykkeeksi tai vessapaperiksi.20
Vapaassa Karjalassa oli toki propagandan ohella myös runsaasti uutis-, hyöty- ja viihdeaineistoa. Sotilashallinnon antamat määräykset ja
ylipäänsä kaikki alueella tapahtuvat uudistukset, koskivat ne sitten
kouluja, elintarvike- tai terveydenhuoltoa tai väestölle tarjottuja kulttuuritilaisuuksia, saivat suurta huomiota. Kun Suomesta lähetettiin 120
opettajaa Itä-Karjalaan, uutisen yhteydessä ollut lähes kahden sivun
mittainen artikkeli esitteli kansakoulujärjestelmän kokonaisuudessaan,
opetettavia aineita ja jatko-opintomahdollisuuksia myöten. (Kaksi sivua oli varsin suuri osa lehden kahdeksasta sivusta.) Syksyllä 1941 alet-
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tiin julkaista sarjakuvaa. Se oli Raul Roineen tekstittämä ja Aarne Nopsasen piirtämä kansantarina Antti Puuhaara. Useissa numeroissa oli satunurkka lapsille, ja perheenemäntiin kohdistettiin käytännön kotitalousneuvontaa. Esimerkiksi tammikuun lopussa 1942 lastenhoito- ja
terveydenhoito-ohjeet täyttivät lähes puolet lehdestä, ja erityisen runsaasti perheenemännille tarkoitettua aineistoa oli kesän 1942 numeroissa, jotka suorastaan pursusivat marjojen ja sienten säilöntäohjeita
sekä ruokareseptejä, joissa hyödynnettiin alueen kasvimaiden tyypillisiä tuotteita naurista, kaalia ja perunaa.21
Lehti, joka ilmestyi A3-kokoisena kerran viikossa joko maanantaisin
tai tiistaisin, ehti lukijoiden käsiin vasta loppuviikosta. Tästä huolimatta se esiintyy lokakuussa 1941 päivätyssä, Itä-Karjalan alueen tiedotustoiminnan järjestelyä koskevassa promemoriassa tärkeimpänä tiedotusvälineenä. Hyvänä kakkosena tulivat muut sanoma- ja aikakauslehdet, joita miehitetylle alueelle sai tilata varsin rajoitetusti, ja niiden jäljessä lentolehtiset ja julistukset. Radio oli vasta neljännellä sijalla.22
Itä-Karjalan alueella tiedottaminen oli tiukasti sotilashallinnon valvonnassa: ilman sen lupaa eivät edes alueella toimivat sotatoimiyhtymät tai armeijakunnat saaneet harjoittaa minkäänlaista julkaisu- tai
tiedotustoimintaa. Vapaata Karjalaa jaettiin alue-esikuntien, valistusupseerien ja muiden miehittäjäviranomaisten, myöhemmin myös koulujen välityksellä. Miehitysalueen ja miehityshallinnon ulkopuolelle
lehteä meni hyvin rajoitetusti. Valtion Tiedoituslaitos sai oman, ilmeisesti arkistoitavaksi tarkoitetun nippunsa ja asemasodan aikana, jolloin
itäkarjalaisia nuoria opiskeli eri puolilla Suomea, lehteä lähetettiin
muutamia kappaleita kyseisiin oppilaitoksiin.23
Joulun alla lehden liitteenä jaettiin 20-sivuinen erikoisliite Vapaan
Karjalan Joulu. Sen sisältö oli sanalla sanoen jouluinen: jouluevankeliumi, joululaulujen sanoja, kertomuksia, runoja, sotilashallintokomentajan ja kenttäpiispan joulutervehdykset Karjalan kansalle sekä suomalaisia joulunviettotapoja selostavia kirjoituksia. Se, että radio alkoi nousta
miehitysalueen tiedotusvälineenä entistä keskeisempään asemaan, näkyi liitteessä julkaistusta näyttävästä ilmoituksesta: »Kuunnelkaa joulun tienoilla radiota! Sen avulla voitte parhaiten seurata suomalaista
joulunviettoa. – Väestön tarpeita varten on Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta jakanut radiovastaanottimia vapautetun alueen suurimpiin
asutuskeskuksiin.»24
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Ilmoituksesta voi myös päätellä, että lehti ei ollut aivan täysin onnistunut tehtävässään valistustoiminnan välineenä. Vaikka miehitetyn
alueen asukkaiden reaktioista lehteä kohtaan ei ole tietoa – kaikki heistä eivät suhtautuneet myötämielisesti miehittäjiin ja Suomeen yleensäkään – suurimmaksi ongelmaksi muodostui kuitenkin väestön kieli- ja
lukutaidottomuus. Suomea osasivat vain harvat, mutta tämän vuoksi
lehdessä oli karjalankielisiä palstoja. Suurempi ongelma oli se, että varsinkin vanhempi väestö pystyi lukemaan vain venäjää. Vihollisen kielellä kirjoitettuja juttuja ei valistustoimisto sentään suostunut lehteensä
laittamaan.25
Myöskään Äänislinnassa ei Vapaan Karjalan kaltaisen koko laajaa
Vienan ja Aunuksen aluetta palvelevan lehden katsottu kattavan kaupungin akuuttia tiedottamistarvetta. Siellä paikallishallinto alkoi vuonna 1942 julkaista pientä »Valistustoimiston tiedotuksia» -julkaisua,
mutta radio korvasi sen nopeasti.26

Lehteä lukutaidottomille

Lukutaidottomuutta vastaan Vapaa Karjala ryhtyi taistelemaan
keväällä 1942 sangen tarmokkaasti. Huhtikuun alussa lehden liitteenä ilmestyi Pikku Sanansaattaja, »lisälehti vähälukutaitoisille».
Nelisivuisen liitteen takasivulla
julkaistiin kahdessa osassa eräänlainen miniaapinen: ensimmäisessä osassa opetettiin suomen
kielen kirjainmerkeistä reilu puolet, toisessa toinen puoli. Jokaisen
kirjainmerkin vieressä oli sama
kirjain kyrillisessä muodossa.
Emolehteä hieman pienempään formaattiin painettu Pikku
Sanansaattaja ilmoitti haluavansa
»täydentää Vapaan Karjalan työtä

Pikku Sanansaattaja käytti selkokieltä.
Tarkoituksena oli, että suomalaisia
kouluja käyvät lapset olisivat lukeneet
lehteä ääneen perheilleen. Siitä,
tapahtuiko näin todella, ei ole mitään
tietoa. Lehti ilmestyi vain muutamia
kertoja keväällä ja kesällä 1942.
(Kopioitu Kansalliskirjastossa.)
The Pikku Sanansaattaja (Little
Messenger) was in plain language
since it was expected that kids
attending Finnish language schools
would have read the paper aloud to
their families; whether this really
happened is just speculation. Only a
small number of issues of the Pikku
Sanansaattaja were printed in the
spring and summer of 1942. (Copy
taken in the National Library.)
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opastamalla niitä, joiden on vaikea lukea ja ymmärtää kirjakieltämme»
ja propagoi vahvasti lukutaidon puolesta: suomalaiset kirjaimet oli
helppo oppia, ja taidosta olisi myöhemmin hyötyä ja iloa. Lehdessä
käytetty kieli oli mahdollisimman yksinkertaista, vähän samantapaista
kuin nykyajan selkokirjoissa. Se, että 1940-luvun Itä-Karjalassa lukutaitoisia olivat lähinnä nuoret, näkyy jo lehden piirretystä logosta. Siinä
huivipäiset mummot ja partaiset ukot kuuntelevat hartaasti nuorta
poikaa, joka pitelee käsissään lehteä lukien sitä ääneen.27
Kun Pikku Sanansaattaja sitten ilmoitti lähtevänsä kesälomalle – jolta se ei palannut, vaikka sanoikin viipyvänsä poissa vain kuukauden –
Vapaaseen Karjalaan ilmestyi kehotus: »Lukutaitoiset nuoret! Lukekaa
’Vapaata Karjalaa’ vanhemmille, jotka eivät osaa lukea suomalaista kirjoitusta.»28
Teemanumerot olivat tyypillisiä Vapaalle Karjalalle. Keväällä 1942
miltei jokainen lehti oli teemanumero: nuoriso, kansakoulut, sosiaalihuolto, itäkarjalaisille tarkoitetut kansanopistokurssit ja alueella toimivien opettajien koulutusleiri käsiteltiin näkyvästi, samoin Kalevalanpäivä, pääsiäinen, Mannerheimin 75-vuotispäivä ja juhannus. Syyspuolella julkaistiin Aunuksen vapautumisen vuosipäivän numero, lääkintähuollon, hakkapeliittain ja Suomen itsenäisyyspäivän teemanumerot
sekä joululiite. Seuraavan vuoden teemat olivat osittain samoja.29
Valistusosasto yritti innostaa valistusupseereiden lisäksi myös ItäKarjalassa toimivien koulujen opettajia sekä alueen pappeja kertomaan
pienistäkin tapauksista lehden toimitukselle.
» – – Tehokkaimpia keinoja olisi koko maakuntaan kohdistuva ripeä
uutishankinta, tietojen saaminen tapahtumista laajan Itä-Karjalan eri
puolilla. Tällöin mitä erilaisimmilla asioilla, esim. koulujen toimintaan
liittyvillä tapahtumilla, juhlilla, kansanhuvituksilla, ristiäistapauksilla,
syntymisillä ja kuolemisilla, vieläpä polttopuiden hankinnalla, lumimyrskyillä, teiden umpeamisilla ym. voi yhteen koottuina olla hyvinkin
suuri merkitys yleisen elämänkulun kuvastajina. Tämän vuoksi Valistusasiainosasto määrää, että valistusupseerit, kansakoulunopettajat ja
papit kansan parissa toimiessaan merkitsevät tällaisia asioita muistiin
ja lähettävät kertyneen aineiston viipymättä piirinsä valistustoimistoon, joka toimittaa ne edelleen Vapaaseen Karjalaan ja luutn. Turuselle
Aunuksen radioon.»30
Jonkin verran paikallista aineistoa saatiinkin, mutta vuosien 1942–
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1944 numeroiden selailu panee epäilemään, että kyse oli enemmän seudun valistusupseerien toiminnan raportoinnista kuin todellisesta uutishankinnasta. Paikallisjutuissa korostuivat urheilukilpailut, kalevalanpäivän ja muiden suomalaiskansallisten juhlapäivien sekä joulun ja äitienpäivän vietto kylissä. Juhlapuhujana oli yleensä sotilaspastori tai valistusupseeri. Ja kun Itä-Karjalassa ryhdyttiin suomalaistamaan sekä
paikkakuntien että ihmisten nimiä, Vapaassa Karjalassa oli pitkiä nimilistoja. Äänislinnassa Puškininkadusta tuli Lönnrotinkatu, Maksim
Gorkin kadusta Heimosoturinkatu ja Kalinininkadusta Ilmarisenkatu.
Katuja nimettiin tuolloin myös AKS:n merkkimiesten – mm. Bobi
Sivén, Elmo Kaila ja Elias Simojoki – mukaan, ja Petrovista tuli Petronen, Tutšinista Pilvehinen, Ivanovista Imanto.31
Vuoden 1942 lopulla Vapaan Karjalan propaganda alkoi laimentua.
»Bolshevismia» vastaan hyökättiin harvemmin ja peitellymmin, käytännön neuvot ja jopa kaunokirjallinen aineisto voittivat alaa palopuheilta. Samaan aikaan myös koko armeijan sisäisen propagandan linja
muuttui. Vuonna 1943 lehden päätoimittajaksi vaihtui fil.kand. Paavo
Ansas, siviilimies, jolla ei ollut AKS-taustaa. Lehden toimituskunta lopetettiin, ja rahoituksesta ei enää huolehtinut Itä-Karjalan sotilashallinto vaan Vako Oy.32 Näyttää siltä, että sotilashallinto halusi ottaa etäisyyttä lehteen, jonka hyödyllisyydestä ei ollut näyttöä ja jota omakin
organisaatio kritisoi.

Paikallinen ja pirteä Paateneen Viesti

Yksi sotilashallinnon alue-esikunnista sijaitsi Seesjärven rannalla Paateneen kylässä. Esikunnan lehti Paateneen Viesti, jonka ensimmäinen
numero ilmestyi 20.3.1942, saanee kiittää synnystään pastori Ville Muilua, joka oli lehden päätoimittaja. Hänen jälkeensä lehden ohjaksiin
tarttui Maaselän piirin valistustoimiston päällikkö Aarre Vuorjoki,
mutta lehdessä vaikutti vahvasti myös valistusupseeri Saul Nieminen,
joka oli tiedotusasioissa hyvin aloitteellinen ja uskalsi arvostella sotilashallinnon toimintaa alueella. Painoasultaan vaatimaton, noin A4-kokoinen lehti oli aluksi nelisivuinen. Myöhemmin useissa numeroissa oli
sivuja jo kuusi, ja joulun kunniaksi sivumäärä saatiin kasvatettua kahteentoista.33
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Paateneen kirjapaino kaikkine
koneineen ja laitteineen oli jäänyt
suomalaisten miehitysjoukkojen
käsiin. Siellä oli aikaisemmin painettu Iskutyöläinen-Udarnik -lehteä, jonka piti olla kaksikielinen,
mutta »vuosi vuodelta se oli käynyt yhä ryssäläisemmäksi. Viimeisimmissä numeroissa ei ollut enää
muuta suomeksi kuin lehden nimi ja Marxin kehoitus kaikkien
proletaarien yhtymisestä». Kahdesta painokoneesta toinen oli
veivattava, toinen jalalla poljettava. Huomattava tekninen edistysaskel otettiin, kun muuan miehittäjien palveluksessa ollut karjalaispoika onnistui konstruoimaan
Paateneen Viestin ulkoasu oli
normaalisti varsin koruton.
toimivan moottorin vanhoista
Ortodoksien suurimman vuotuisjuhlan
kylän radio- ja traktoriasemilta
kunniaksi julkaistussa piirroskannessa
ei ole tekijän signeerausta. (Kopioitu
sekä ties mistä tien vieriltä keräiKansalliskirjastossa.)
lemistään romuista. Moottori veiThe appearance of the Paateneen
vasi tiikelikonetta, jonka »pyöritViesti normally lacked all finesse;
tämiseen ennen tarvittiin neljä
however, the issue that honored a
major Greek Orthodox annual
vankasti ruokittua akkaa», kuten
convention bore a special artwork,
päätoimittaja asian ilmaisi.34
yet without the artist’s signature.
(Copy taken in the National Library.)
Paateneen Viesti on tutkijankin
silmissä suorastaan lystiä luettavaa. Päätoimittajan mukaan sen tuli toimia yhdyssiteenä suomalaisten
ja karjalaisten välillä, ja tuon tehtävän lehti ilmeisesti täytti hyvin. Lehteen kirjoittivat paitsi paikalliset sotilashallinnon edustajat, myös seudun asukkaat. Kertomuksia karjalaisten matkoista Kanta-Suomeen ilmestyi jatkuvasti, ja lehti selosti useimpia seudulla pidettyjä viihdytysja kulttuuritilaisuuksia. Hyvästä yleisötilaisuudesta kävivät Paateneessa
toimineen suomalaisen kansakoulunopettajan ja hänen lottamorsiamensa häät – lehden mukaan seudun ensimmäiset kristilliset häät pariin vuosikymmeneen. Ja kun iso kirjapainokone moottoreineen saatiin
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lopulliseen toimintakuntoon, yhdistelmän käynnistystä todisti henkeään pidätellen »jonkunverran paikkakunnan rahvastakin sekä sankoin joukoin Sotilashallinnon edustajia».35
Koska Paateneen Viesti oli sotilashallinnon lehti, se joutui luonnollisesti kuuntelemaan myös isäntänsä ääntä, mutta se oli selvästi laimeampi ja kajahti harvemmin kuin Vapaassa Karjalassa. 2.4.1942 ilmestyneessä lehdessä oli Vapaan Karjalan päätoimittajan Uuno Peltoniemen kirjoitus, jossa todettiin lehden olevan »puhtaasti suomalaiskansallinen, ja se ei johdata lukijoitaan kommunismiin, vaan tutustuttaa heitä uusiin ja parempiin elämänmuotoihin». Vertailukohteena oli
»bolshevistisia harhaoppeja» levittänyt Iskutyöläinen-lehti. Myöhemmin samana vuonna pirteiden paikallistarinoiden lomaan painettiin
uutinen Itä-Karjalan sotilashallintokomentajan vaihdoksesta, jolloin
entisen komentajan vaikean ja vastuunalaisen raivaajantyön muistelu,
uudelle esitetyt onnentoivotukset ja molempien herrojen komeat Karjalan kansalle suunnatut julistukset täyttivät etusivun.36 Nämä olivatkin lehden ainoat propagandistisiksi katsottavat kirjoitukset vuosien
1942–1944 aikana.
Valistusaineisto ei ollut yhtä yliampuvaa kuin Vapaassa Karjalassa.
Käskyjä ja kieltoja yritettiin keventää huumorilla ja lukijoiden omalla
murteella. Ainakin valistusupseeri Saul Nieminen näyttää hallinneen
paikallisen kielen. Niinpä nimimerkki Sauluksen »Poadeneen paginoa»
-palsta osoittautui lehden suosituimmaksi jutuksi, kun asiaa kevättalvella 1943 tiedusteltiin lukijoilta. Lähinnä ruoka- ja kodinhoito-ohjeita
sisältänyt naisväen palsta »Moamon tshuppu» oli toisinaan karjalankielinen. Tekijöiden ja lukijoiden läheisistä väleistä todistaa mielestäni
myös se, että lomalle lähtiessään toimittaja ja kirjapainon väki kertoivat
aikeistaan: faktori ja latoja menisivät kotiinsa Suomeen, toimittaja matkailisi Karjalassa, paikalliset kirjapainoapulaiset ryhtyisivät heinätöihin.37
Painettujen lehtien lisäksi miehitysalueella näyttää ilmestyneen monistettuja lehtiä, esimerkiksi Kuujärven Kuulumiset, jota ilmestyi keväällä 1944 neljä numeroa. Lehti sisälsi lähinnä selostuksia juhlista ja
muista paikkakunnan tapahtumista, Suomessa opiskelevien kuujärveläisten terveisiä, hiihtokilpailutuloksia ja muuta vastaavaa hyvin paikallista aineistoa. Mahdollista on, että suomalainen valistushenkilöstö
osallistui näidenkin lehtien tekoon.38
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Venäjänkieliset lehtihankkeet

Ensimmäinen asiakirjoista ilmenevä aloite venäjänkielisen lehden perustamisesta tuli sotilashallintoesikuntaan Aunuksen piiriesikunnalta
huhtikuussa 1942. Tuolloin tiedotustoimiston päällikkö Yrjö Vuorjoki
asettui varovaisen kielteiselle kannalle, mutta totesi, että asiasta oli keskusteltu valistusosastossa, ja jopa Päämajan ja sotilashallintoesikunnan
välillä. Vuorjoen mukaan venäjänkieliselle väestölle tarkoitettu valistus
vaatisi toteutuakseen erittäin painavat perusteet. Valistustyö tähtäsi ennen kaikkea »suomenkielisen väestön kohottamiseen», muina kohderyhminä voitaisiin ajatella korkeintaan venäläistyneitä karjalaisia. Rotu,
syntyperä ja suomensukuisuus siis olivat tässäkin ratkaisevia tekijöitä –
Itä-Karjalan miehitysaikanahan ne määräsivät jopa työmailla maksettavien palkkojen ja säännöstelyn piiriin kuuluvien ruoka-annosten
suuruuden.39
Vuorjoki piti vaatimattoman, lähinnä sotilashallinnon tiedotuksia ja
sotauutisia sisältävän lehden julkaisemista mahdollisena. Lehteä olisi
painettu joko Paateneessa, Terussa, Äänislinnassa tai Karhumäessä –
paikkakuntien pikku kirjapainot olivat jääneet suomalaisten haltuun
sotasaaliina.40
Asiasta keskusteltiin sotilashallinnon piirissä useaan otteeseen, ja lopulta päädyttiin ratkaisuun: Kotijoukkojen Esikunnan kustantaman
sotavankilehti Severnoje Slovon välissä ilmestyvään Itä-Karjala-liitteeseen, jonka aineiston sotilashallinnon valistusosasto toimittaisi. Liitettä
ehdittiin vuosina 1942–1944 toimittaa yhteensä kahdeksan numeroa, ja
sitä jaettiin vankileirien ohella Itä-Karjalan metsätyömaille, Vakon toimipaikkoihin ja jopa lottahotelleihin. Huhtikuussa 1944 valistusosastolla alettiin pohtia, voitaisiinko vastaava liite sijoittaa myös Vapaaseen
Karjalaan. Kun asiaa tiedusteltiin miehitysalueen valistusupseereilta ja
piiripäälliköiltä, osa kannatti ja kertoi alueellaan saavutettavan jopa satojen kappaleiden levikkejä. Liitteestä oltaisiin heidän mukaansa valmiita jopa maksamaan. Osa taas vastusti jyrkästi, koska väestö osasi
suomea tai koska »venäjänkielen käytäntöön ottaminen olisi sitä paitsi
omiansa jarruttamaan ja vahingoittamaan sitä suomalaistamistyötä, jota väestön keskuudessa ehdottomasti on tehtävä».41
Toukokuussa 1944 suunnitelmat olivat kypsyneet, ja Vilho Helasen
jälkeen valistustoimiston päälliköksi noussut Yrjö Vuorjoki kirjoitti

92

HELENA PILKE

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:17

Sivu93

promemorian parintuhannen kappaleen painoksena tehtävästä uutisja tiedotuslehdestä. Se korvaisi sekä Vapaan Karjalan että Paateneen
Viestin ja sisältäisi kaksisivuisen venäjänkielisen liitteen, jossa julkaistaisiin tärkeimmät uutiset, viralliset tiedotukset ja määräykset. Lehti
olisi tilattava – siihen astihan miehityshallinnon lehtiä oli jaettu väestölle ilmaiseksi. Vapaa Karjala muutettaisiin kerran kuukaudessa ilmestyväksi, 24–32-sivuiseksi, lähinnä nuorisolle tarkoitetuksi ilmaisjakelulehdeksi. Paateneen Viesti lopetettaisiin kokonaan.42
Sekä sotilashallintoalueiden tarkastaja, eversti V. A. Kotilainen että
sotilashallintokomentaja, eversti Olli Paloheimo hyväksyivät Vuorjoen
ehdotuksen. Rahoituskin näytti olevan kunnossa – aikakauslehteä tehtäisiin Vakon lahjoitusten turvin, uutis- ja tiedotuslehden budjetti olisi
vuositasolla noin 25 000 markkaa eli vain kymmenesosa Vapaaseen
Karjalaan käytetystä summasta.43
Suunniteltu lehti osoittautui kuitenkin tarpeettomaksi ennen kuin
käytännön toimiin ehdittiin ryhtyä – Suomen oli luovuttava miehitetyistä alueista kesäkuussa 1944.

Vääränlaista propagandaa?

Itäkarjalaisiin kohdistetun propagandan sävystä keskusteltiin miehityksen aikana valistusosastolla useaan otteeseen. Kannanotot olivat joskus
tiukkojakin – puoleen ja toiseen. Vuonna 1942 painettu, alueella toimiville suomalaisille piiri-, alue- ja paikallisesikunnille sekä lääkintähenkilöstölle ja upseereille tarkoitettu kirjanen Itäkarjalaiset ja me kuvaili
laveasti ja tunteikkaasti kansan kärsimyksiä bolševismin ikeen alla.
Mutta samalla kirjanen esitteli itäkarjalaiset jonkinlaisina »jaloina villeinä»: » – – itäkarjalainen väestö on monessa suhteessa kuin pieni kaltoin kohdeltu lapsi. Siinä on lapsen välittömyyttä, herkkyyttä ja hetkellisyyttä. Se laulaa ja tanssii mielellään, sen mieli vaihtuu nopeasti surusta iloon ja päinvastoin. Se elää alkuperäisen väestön tavoin kädestä
suuhun ajattelematta useinkaan huomista päivää. Tällaiseen väestöön
on suhtauduttava, kuten taitava ja ymmärtäväinen kasvattaja suhtautuu kasvatettavaansa. – – Itä-Karjalan väestö kaipaa tällä hetkellä lujan
kasvattajan alituiseen ohjaavaa kättä.» (Alleviivaus painetussa alkuperäislähteessä.)44
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Ongelmana oli se, että vasen käsi ei aina tiennyt, mitä oikea teki. Valistushenkilöstö, jonka olisi muiden toimiensa ohella pitänyt tarkkailla
väestön mielialaa ja raportoida siitä eteenpäin, oli usein tietämätön sotilashallinnon hallinto- ja taloustoimistojen toimenpiteistä. Väestölle
ne oli kyllä ilmoitettu – monesti melko käskevään sävyyn. Myös puheiden ja tekojen ristiriita sai väestön epäluuloiseksi: »Me kantasuomalaiset olemme tuoneet tänne tullessamme täysin uuden maailman, uuden
maailmankatsomuksen, jolla haluamme kumota sen, mikä tämän kansanosan jäsenelle on jo muodostunut vakaumukseksi. Meidän on ymmärrettävä, että tällä väestöllä ei kerta kaikkiaan ole edellytyksiä tajuta
ja käsittää meidän toimenpiteitämme varsinkaan, jos olemme sille puhuneet kauniisti uudesta paremmasta elämästä, vapaudesta, heimojemme yhteenkuuluvaisuudesta saman kansan osana jne. ja sitten antaneet
määräyksen, joka tuntuu olevan ristiriidassa tuon kauniin puheen
kanssa», pauhasi Aunukseen sijoitettu valistusupseeri Aarre Vuorjoki
kesällä 1943 ja mainitsi esimerkkinä karjalaisnuorten viennin linnoitustyömaille.45
Erityisesti Vapaan Karjalan miehityksen alkuaikoina harrastama
Suomen olojen hehkutus oli suorastaan ylenpalttista ja jatkuessaan se
alkoi häiritä Itä-Karjalassa liikkuvia valistustyöntekijöitä. Paateneen
valistusupseeri Saul Nieminen antoi palaa täysillä kirjoittaessaan tavanomaista toimintakertomustaan syyskuussa 1943:
»Tässä yhteydessä haluan sanoa mielipiteeni, johon täällä kaikki valistustyöntekijät yhtyvät, että väärä suomalaisuuspropaganda on lopetettava. Karjalainen ei siedä sitä, että hänelle aina sanotaan: Tällaista
teillä oli ennen, mutta nyt on näin ja Suomessa on niin ja niin. Se loukkaa karjalaista kovasti, sillä se on samalla tikarinisku karjalaisiinkin,
koska he ovat olleet mukana kommunististakin sivistystä luomassa, eivätkä tiedä mistään paremmasta. He ovat omalla tavallaan ylpeitä siitäkin sivistyksestä, mikä heillä ennen on ollut ja siinä ei ole mitään pahaa. Kun aina verrataan, millaista on ryssällä ja millaista meillä, koskee
se karjalaista. Pitäisi sitten erottaa taas karjalainen kulttuuri ryssän
’kulttuurista’. Kerta kaikkiaan on paljon parempaa propagandaa, kun
tästä lähin ei puhuta mitään, mitä ennen on ollut. On teoissa näytettävä, mitä meidän kulttuurissamme on.46
Vapaalle Karjalalle haluaisin sanoa, että sen on otettava e.m. huomioon. Unohtakaa kokonaan, millaista oli ennen, sillä emme me osaa
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siitä kertoa liioittelematta. Ei ole harvoin, kun karjalainen lukija osoittaa tympeytymistä, kun kaivetaan vanhaa esille ja sopivissa ja sopimattomissa paikoissa vertaillaan. Siis: älkää kirjoittako enää vertauksia vanhasta ja uudesta, kyllä karjalaiset sen tietävät muutenkin.»47
Nieminen huomautti, että mielipide ei ollut yksin hänen: seudulla
toimivat valistustyöntekijät olivat monesti puhuneet oikeanlaisesta
propagandasta ja todenneet, että sen tulisi olla hienovaraisempaa. Jotain Vapaa Karjala oli osannut tehdä oikeinkin, sillä Niemisen mukaan
lukijamäärä oli kasvanut ja mielenkiinto lehteä kohtaan lisääntynyt,
vaikka Paateneen seudulla lähinnä vain lapset ja nuoret osasivat lukea
suomen kieltä. Nieminen toivoi lehden muuttamista kolme kertaa viikossa ilmestyväksi uutislehdeksi, sillä suomalaisia sanomalehtiä ei itäkarjalaisväestö edelleenkään saanut tilata. Valistustoimiston päällikkö
Yrjö Vuorjoki näyttää pitäneen arvostelua oikeutettuna – ainakin hän
lähetti sen tiedoksi Vapaan Karjalan toimitukselle.48
Sotilashallinnon julkaisemat lehdet eivät olleet ainoita »väärän» suomalaisuuspropagandan tekijöitä. Kun valistus oli Akateemisen KarjalaSeuran aktiivien johtamaa, se oli yltiöisänmaallista, maanpuolustusta ja
heimousaatetta korostavaa ja jopa Suur-Suomi-ideologiaa henkivää.
Jukka Kulomaan mukaan Äänislinnan seudulla järjestettiin runsaasti
isänmaallis-, kotiseutu- ja maanpuolustusaiheisia opintokerhoja, kokouksia ja huvitilaisuuksia ja Antti Laine toteaa, että koulujen opetussuunnitelmissa keskeisiä olivat »mielenlaatua muokkaavat aineet» eli
historia, maantieto, uskonto ja tietysti suomen kieli.49
Miehityspolitiikka muuttui noin syksystä 1943 alkaen. Kansallisen
erottelun (karjalaiset, muut suomenheimoiset, venäläiset) poistaminen,
johon liittyi parannuksia elintarvikejakelussa ja palkkauspolitiikassa
samoin kuin koulu-uudistuksia, ei kuitenkaan riittänyt estämään väestön mielialojen kääntymistä laskuun. Tähän tietysti vaikuttivat myös
tiedot Euroopan muilta sotarintamilta – Itä-Karjalassahan oli koko asemasodan ajan suhteellisen rauhallista. Sotilashallintoesikunta ryhtyi
kaikessa hiljaisuudessa tekemään suunnitelmia alueen evakuoinnista.
Ne jouduttiin panemaan täytäntöön ennakoitua nopeammin kesäkuussa 1944.50
Tällöin myös miehityshallinnon lehdet lopettivat ilmestymisensä.
Paateneen Viesti jatkoi pirteän paikallisella linjallaan loppuun asti. Se ei
edes ehtinyt hyvästellä lukijoitaan: 10.6.1944 ilmestynyt lehti jäi viimei-
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seksi, eikä siinä ollut sanaakaan sen enempää Normandian maihinnoususta kuin neuvostoarmeijan hyökkäyksestä Kannaksella. Viimeksi
mainittu uutinen ei kyllä olisi lehteen ehtinytkään, eikä seuraavalla viikolla lehteä enää tehty – kesäkuun 16. päivänä aloitettiin Itä-Karjalan
evakuointi.51
Vapaa Karjala ehti selostaa sodan kulkua hiukan pitempään:
9.6.1944 se uutisoi Ranskan maihinnousun ja Rooman joutumisen liittoutuneiden haltuun. Viikkoa myöhemmin Kannaksen kerrottiin olevan »jälleen vihollisen raivoisan rynnistyksen hyökkäyskohteena»,
mutta bolševikkien menettäneen runsaasti joukkoja ja sotakalustoa.
Lukijoita lehti ohjeisti olemaan rauhallisia ja kuuntelemaan viranomaisten antamia tietoja ja käskyjä, sillä huhujen kuuntelu levittäisi
vain turhaa levottomuutta.52
Sotilashallinnon julkaisemien lehtien tärkeyttä ja arvoa miehitetyn
alueen väestölle on hankala arvioida, sillä tietoa lehtien vastaanotosta ei
ole. Antti Laine olettaa, että lehtien merkitys lukijoille oli vähäinen tai
suorastaan olematon. Hänen mukaansa radio oli tärkeämpi viestintäväline, ja samalla kannalla tuntuu olevan myös Osmo Hyytiä. Luultavaa onkin, että radio pääsi lähemmäs väestöä. Aunuksen Radion toimittajat Aimo Turunen ja Vilho Koljonen kiersivät ahkerasti kyliä asukkaita haastatellen, ja radiota pystyi lukutaidotonkin seuraamaan sujuvasti.53
Ainoa »lukijatutkimus» on Paateneen Viestissä maaliskuussa 1943
julkaistu kysely lehden kiinnostavimmasta kirjoituksesta. Vaikka toimituksen mielestä vastausten laaja hajonta – yksi tykkäsi yhdestä, toinen
toisesta jutusta – todisti, että lehden sisältöön oltiin tyytyväisiä, vastauksia tuli määrällisesti vähän. Vain noin viisi prosenttia lukijoista
osallistui, vaikka vastaajien kesken arvottiin rahapalkintoja.54
Lehtien hetkittäin jopa yltiöpropagandistiselta vaikuttava sävy selittyy sillä, että Itä-Karjalan sotilashallinnon valistusosasto oli koko miehitysajan tiiviisti AKS-läisissä käsissä. Valistusosaston ja siihen kuuluvan tiedotustoimiston toimintakertomukset eivät missään vaiheessa
kyseenalaistaneet lehtien toimituksellisia linjoja; ainoat sisältöä koskevat toivomukset tulivat paikallisilta valistusupseereilta ja koskivat Vapaata Karjalaa.
Valistusupseerit olivat tietysti lähempänä lukijoita kuin varsinaiset
lehdentekijät; heidän raporteissaan saattoi etenkin keväällä 1944 havai-
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ta jopa pientä kiitosta, johon on mielestäni suhtauduttava hivenen varoen. Uutisvälineinä lehdet epäilemättä täyttivät paikkansa, sikäli kuin
asukkaat pystyivät niiden välittämää informaatiota omaksumaan.

Tietoa lehtien levikistä ja kustannuksista

Vuosi (ja päivä, jolloin
levikki on ilmoitettu)

Levikki
kpl

Kustannukset mk = euroa
nykyrahaksi muutettuna

Ilmestymistiheys

1941 (12.8.)

5 000

kerran viikossa

1941 (31.12.)

10 000

100 000 = 21 893 €

kerran viikossa

1942 (31.12.)

12 000

356 000 = 66 219 €

kerran viikossa, 50 nroa
8-sivuisina, 3 nroa 12-sivuisina

1943 (30.6.)

11 700

438 000 = 72 054 €

kuten edellisvuonna

1944 (suunnitelma)

12 000

260 000 = 40 221 €

joka toinen viikko,
26 nroa/vuosi

Vapaan Karjalan levikki, lehden kustannukset ja ilmestymistiheys vuosina 1941–1944.

1942 (20.3. alkaen)

750 kpl

1943

1200 kpl

1944

1300 kpl

Paateneen Viesti, levikki vuosina 1942–
1944.

Taulukoiden lähteet: Itä-Karjalan SE, valistustoimisto, kirjeenvaihto 1941–1944, T5684/2,
T5684/4, T5684/6 ja T5684/7.

Vuoden 1941 kustannukset kattavat ajan 12.8.–31.12.1941. Vuosi 1942
on kokonainen. Vuoden 1943 talousarvio oli jostain syystä tehty vain
ajalle 1.5.–30.6.1943. Kun kirjapainokustannukset oli kuitenkin ilmoitettu numerokohtaisesti, laskin niiden perusteella koko vuoden budjetin. Vuonna 1944 lehti aiottiin muuttaa joka toinen viikko ilmestyväksi,
mutta se ilmestyi kerran viikossa 16.6.1944 saakka.
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Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 1943 Itä-Karjalassa sijaitsevat kirjastot saivat määrärahaa 200 000 mk = 32 901 € ja Aunuksen
Radio 117 000 € = 19 247 €. Laskelmat on tehty Suomen Pankin rahanarvolaskurilla osoitteessa www.rahamuseo.fi/arvo_laskuri/laskuri_web.
html.
Paateneen Viestin kustannuksista ei Itä-Karjalan sotilashallinnon valistustoimiston papereissa mainita.

Lähdeviitteet
1 Itä-Karjalan

miehityksen etenemisestä esim. Hyytiä, Osmo: Helmi Suomen maakuntien
joukossa. Suomalainen Itä-Karjala 1941–1944. Edita, Helsinki 2008, s. 18–23, valtauksen
suunnittelusta sekä sotilashallinnon ja valistusosaston perustamisesta s. 43–56. (Hyytiä
käyttää termiä »valtaus» koska hän katsoo, että asiaintila oli tarkoitettu pysyväksi:
Hyytiä 2008, s. 6. Mielestäni kyseessä on valtaus silloin kun alue otetaan haltuun,
myöhemmin miehitys. Yksinkertaisuuden vuoksi käytän artikkelissani Petroskoin
kaupungista koko ajan nimeä Äänislinna.)
2 Tiedotustoimiston henkilöstöstä ja tehtävistä Itä-Karjalan Sotilashallintoesikunnan
toimintakertomus 15.7.1941–15.7.1942. ItäKarSE, Valistusosasto, Kirjeenvaihto, puheet
ja esitelmät 1941–1944. T5684/3, KA. Valistusorganisaatiosta myös Hyytiä 2008, s. 125.
3 Vilho Helasen päiväämätön promemoria sekä ItäKarSE:n valist.os:n tied.tston toimintaselostus 25.7.–10.9.1941. ItäKarSE, Val.os. kirjeenvaihto 1941–1943. T5684/6. KA.
4 Itä-Karjala -lehdestä Hyytiä 2008, s. 136.
5 Itä-Karjalan alueen sensuurista esim. Pilke, Helena: Etulinjan kynämiehet, SKS 2009,
s. 250–254.
6 Vilho Helasen promemoria 17.2.1943 ja siihen 22.2.1943 tehty kynämerkintä. ItäKarSE,
Val.os. kirjeenvaihto 1941–1943. T5684/6. KA.
7 Sallittuja olivat ilmaisjakelulehdet Koti, Pellervo ja Maanpuolustusnuoriso. Hyytiä 2008,
s. 135. Rintamalehtien levittämisestä ja sensuroinnista Pilke, Helena: Korsu-uutisia!
Rintamalehtien jatkosota. SKS, Helsinki 2012, s. 13 ja 197 sekä passim.
8 Vapaa Karjala 12.8.1941. Vuokkiniemen kokouksesta myös esim. Hyytiä 2008, s. 42–43.
9 Vapaa Karjala 19.8.1941 ja 26.8.41 sekä myöhemmät syksyn 1941 numerot.
10 Vapaa Karjala 26.8.1941.
11 ItäKarSE:n valist.os:n tied.tston toimintaselostus 25.7.–10.9.1941. ItäKarSE, val.os.
kirjeenvaihto 1941–1944. T5684/6. KA.
12 Vapaa Karjala 26.8., 2.9., 9.9. ja 5.11.1941.
13 Vapaa Karjala, syksyn 1941 numerot.
14 Vapaa Karjala 29.10.1941.
15 Vapaa Karjala 29.10.1941. Valistustoiminnan yleislinjauksista esim. Hyytiä 2008, s. 125
ja passim.
16 Vapaa Karjala 30.9.1941 ja 7.1.1942.
17 Seppälä, Helge: Suomi miehittäjänä 1941–1944. SN-kirjat, Helsinki 1989, s. 97–98.
18 Tiedotusasioita koskeva Vilho Helasen promemoria 20.8.1941, ItäKarSE, val.os.
kirjeenvaihto 1941–1944. T5684/2. KA. Aunuksen Radiosta Vihonen, Lasse: Radio
sodissamme. SKS Helsinki 2010, s. 198–207 ja passim.
19 Laine, Antti: Suur-Suomen kahdet kasvot. Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa
miehityshallinnossa 1941–1944. Otava, Keuruu 1982, s. 172.
20 Kenttä- eli rintamalehtien lukijasuhteesta ja lehtiin kohdistetusta arvostelusta Pilke
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2012, s. 163–178. Samassa teoksessa suomalaisen ja saksalaisen sotapropagandan
vertailua s. 322–330.
21 Vapaa Karjala, syksyn 1941 numerot (kansakouluista 29.10. ja 27.11.1941) sekä kesän
1942 numerot.
22 ItäKarSE:n valistusos:n tied.tston toimintaselostukset syksy 1941 sekä PM ItäKarSE:n
tiedoitustoiminnan järjestämisestä 5.10.1941. Itä-Karjalan SE, valistusosaston kirjeenvaihto 1941–1943. T5684/6. KA. Osmo Hyytiän mukaan suomalaisia sanomalehtiä ei
alueelle levitetty lainkaan. Aikakauslehdistä sallittuja olivat Seura, Kotiliesi, Kuva, Omin
Käsin, Suomen Kuvalehti, Koti, Pellervo, Maanpuolustusnuoriso ja Hakkapeliitta. Hyytiä
2008, s. 135. Vapaan Karjalan jakelusta asemasodan aikana ItäKarSE, valistusosaston
koulutoimisto, kirjeenvaihto ja luettelot 1941–1944. T5684/7. KA.
23 ibid.
24 Vapaan Karjalan Joulu 1941.
25 Antti Laine on arvioinut melkoisen osan Itä-Karjalan väestöstä olleen lukutaidotonta ja
lehden merkityksen jääneen tämän takia vähäiseksi. Laine 1982, s. 168. Osmo Hyytiä
puolestaan huomauttaa, että väestön venäjänkielisyyteen alettiin miehityshallinnon
piirissä kiinnittää huomiota vasta vuonna 1944. Hyytiä 2008, s. 140.
26 Kulomaa, Jukka: Äänislinna. Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941–1944. SHS,
Helsinki 1989, s. 175.
27 Pikku Sanansaattaja n:o 1 ja 2. Liite ilmestyi ensimmäisen kerran 17.4.1942.
28 Vapaa Karjala 3.7.1942.
29 ItäKar.SE:n val.os.:n tied.tston toimintakertomus maaliskuulta ja touko–kesäkuulta
1942 sekä 1.7.–31.12.1942. T5684/6. ItäKarSE:n val.os.:n tied.tston toimintakertomus
1.1.–30.6.1943. T5684/3. KA.
30 Valistusosaston kirje valistusupseereille, kansakoulujen johtajaopettajille ja papeille
17.3.1942. ItäKarSE, Val.os. kirjeenvaihto 1941–1943. T5684/6. KA.
31 Vapaa Karjala 12.2.1943 sekä muut vuosien 1943–1944 numerot. Nimenmuutoista
esim. Hyytiä 2008, s. 161.
32 Hyytiä 2008, s. 139–140. Armeijan propagandalinjan muutoksesta Salminen, Esko:
Propaganda rintamajoukoissa 1941–1944. Otava, Keuruu 1976, s. 108–116.
33 Paateneen Viesti 20.3.1942 ja 17.3.1943. Yhteenveto valistusosaston toiminnasta
24.5.1944. ItäKarSE, valistusosaston kirjeenvaihto 1944. T5684/4. KA. Paateneen
Viestistä myös Hyytiä 2008, s. 137.
34 Paateneen Viesti 20.3., 30.4. ja 2.7.1942. Viimeksi mainitussa numerossa Ville Muilun
kirjoitus »Otto Lehden ihmeellinen lahja lehdellemme».
35 Paateneen Viesti 2.4., 23.6. ja 16.7.1942 sekä muut vuosien 1942–1943 numerot.
36 Paateneen Viesti 2.4. ja 9.7.1942.
37 Paateneen Viesti 20.3. ja 16.7.1943, 10.6.1944 sekä muut vuosien 1942–1944 numerot.
38 Kuujärven Kuulumiset, ItäKarSE, val.os. kirjeenvaihto 1944. T5684/4. KA.
39 Vallatun alueen väestön jakamisesta »kansallisiin» ja »epäkansallisiin» Hyytiä 2008,
s. 57–63. Elintarvikejakelusta Laine 1982, 225–248 ja palkkausjärjestelmistä Laine 1982,
s. 248–265.
40 Yrjö Vuorjoen promemoria 8.4.1942. ItäKarSE, val.os. Kirjeenvaihto 1941–1944.
T5684/2. KA.
41 Yhteenveto valistusosaston toiminnasta 24.5.1944, venäjänkielistä lehtihanketta
koskevia muistioita ja kirjeenvaihtoa. Lainaus Vienan piiriesikunnan päällikön,
everstiluutnantti V. Paloheimon kirjeestä 28.4.1944. ItäKarSE, valistusosaston
kirjeenvaihto 1944. T5684/4. KA.
42 Signeeraamaton PM »Vapaan Karjalan» julkaisemisesta 6.4.1943 sekä Yrjö Vuorjoen
memo 25.5.1944, hyväksymismerkinnät 25.5. (ev. V. A. Kotilainen) ja 5.6.1944 (ev. Olli
Paloheimo). ItäKarSE, val.os. kirjeenvaihto 1941–1944. T5684/2. KA.
43 ibid.
44 Kirjanen »Itäkarjalaiset ja me», Itä-Karjalan SE:n valistusosaston koulutoimiston
kirjeenvaihto ja luettelot. T5687/7. KA.
45 Aarre Vuorjoen Aunuksen piirin aluepäälliköiden neuvottelupäivillä pitämä alustus
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ItäKarSE, valistusosasto, kirjeenvaihto, puheet ja esitelmät, T5684/3. KA.
Paateneen valistusupseeri Saul Niemisen toimintakertomuksesta. ItäKarSE,
valistusosaston koulutoimisto, kirjeenvaihto ja luettelot 1941–1944. T5684/7. KA.
47 ibid.
48 ibid.
49 Kulomaa 1989, s. 173, koulujen opetussuunnitelmista Laine 1982, s. 178–184.
50 Kansallisen erottelun poistamisesta Laine 1982, s. 340–350, mielialakysymyksistä Hyytiä
2008, s. 284–289, evakuoinnista ja sen valmistelusta Laine 1982, s. 350–361, sekä
Kulomaa 1989, s. 230–235.
51 Paateneen Viesti 10.6.1944.
52 Vapaa Karjala 9.6. ja 16.6.1944.
53 Laine 1982, s. 167–168 sekä Hyytiä 2008, s. 140–145.
54 Paateneen Viesti 13.2. ja 20.3.1943. Lehden painos oli tuolloin noin 1 200 kpl ja
vastauksia kyselyyn tuli 66.
46 Lyhennysote
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Newspapers Published by the Occupation
Government in Eastern Karelia in 1941−1944
After the Finnish occupation of Eastern Karelia in the fall of 1941, the
high military command set the finlandization of the region as one of its
objectives. Finnish schools were established and young people were
sent to Finland to study as part of this effort. The occupation government, designated the Military Command of Eastern Karelia, published
two newspapers, the Vapaa Karjala (Free Karelia) and Paateneen Viesti
(Paatene Herald), which were essential propaganda tools alongside radio and various public events.
The first issue of the Vapaa Karjala became available to readers on
August 12, 1941. Its contents had been thought out well in advance by
the occupation government. The paper was to provide news, particularly ones that had a bearing on Karelia, as well as religious articles and
practical information for the public. As Vilho Helanen, the chief propaganda officer of the Military Command formulated: »The purpose of
the newspaper is to incite a nationalist mindset among the Karelians,
give them truthful information on world events, make them conversant
with the living conditions and history of Finland, and offer up-to-date
instructions on various fields of economy useful for the reconstruction
of Eastern Karelia.» Helanen, like other leading figures of the information and propaganda branch, was a member of the Academic Karelia
Society, which was one of the principal advocates of the Greater Finland
ideology.
The Vapaa Karjala was issued once in a week and enjoyed a monopoly as the news outlet. East Karelian people were not allowed to sub-
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scribe to Finnish newspapers, and needless to say the Finns had shut
down all local Russian papers. Information services were in all respects
under the strict control of the occupation government as manifested by
the fact that even the army corps operating in the region could not disseminate printed information to the public without consent of the Military Command.
Writings printed in the Vapaa Karjala took praise over Finland to
propagandist heights; on an opposite note, conditions in Karelia and
the Soviet system were consistently denigrated. It is true that »bolshevism» was typically disparaged by every Finnish paper during the Continuation War, but nowhere was this trend as evident as in papers issued in Eastern Karelia, which slowly began to irritate both Karelian
people and Finnish information services officials working in the region, who wished that propaganda be given more subtle forms.
The Paateneen Viesti, a small local paper edited by a Finnish information services officer residing in its namesake town, had better success. The fortnightly paper focused on local news and down-to-earth
instructions useful to its readership. Any official orders and proscriptions were made more palatable using touches of humor and the local
dialect.
The Finns’ occupation policy began to show signs of change from
the fall of 1943 onward. However, the abolishment of segregation between Karelians, other Finnish tribes, and Russians combined with an
improved system for the supply of provisions and a revamped schooling system failed to prevent the general decline in people’s morale. Another problem was that part of the population was completely illiterate
or could read only Russian. Therefore, plans were put afoot within the
Military Command to establish a Russian language newspaper, but before anything of this kind could materialize Finland was forced to withdraw from Eastern Karelia.
It is not easy to judge the impact of the papers published by the occupation government on the people of Eastern Karelia since information on the readers’ opinions is unavailable. Radio Aunus in Petrozavodsk probably had the best success in getting closer to the local people; its reporters were busy traveling between small towns all over the
region conducting interviews, and in any case even an illiterate individual could listen to the radio without difficulty. The problem was, how-
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ever, the scarcity of radio apparatus, and it was therefore common to
see the inhabitants of small villages congregate around a single set for a
listening experience.
Despite occasional excesses in the direction of pure propaganda it
seems that the occupation government’s newspapers did their job as
news media as far as the people were able to read their contents.
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LIISA VUONOKARI
(s. 1984), filosofian maisteri, työskentelee Turun yliopistossa Suomen historian
oppiaineessa projektitutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa
»Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa – suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina». Artikkeli perustuu
kirjoittajan pro gradu -tutkielmaan »Tätä työtä tehdään Suomen suvun
historiassa vain yhden kerran. Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan opettajaleiri suomalaisten ja itäkarjalaisten kohtaamisen paikkana 1941–1944.»

Itä-Karjalan opettajaleiri suomalaisten ja
itäkarjalaisten kohtaamisen paikkana
1941–1944
Kun Suomen armeija heinäkuussa 1941 ylitti Tarton rauhan rajan ja
jatkoi hyökkäystä Neuvostoliiton alueelle, Suomesta tuli samalla miehittäjävaltio. Neuvostoliiton suurhyökkäykseen asti kesällä 1944 ylintä
valtaa vallatulla Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan alueella
käytti Itä-Karjalan sotilashallintokomentaja, jonka alaisuudessa toimi
Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta.1 Millainen miehitysvalta Suomi
sitten oli? Miten suomalainen miehityshallinnon edustaja näki miehitetyn alueen asukkaat? Tässä artikkelissa esimerkkinä suhtautumistavoista on Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan opettajaleiri, missä
miehitetylle alueelle jääneistä itäkarjalaisista2 opettajista piti kouluttaa:
»1. Uuden Suur-Suomen valtakunnan kunnon kansalaisia. 2. Suomalaisia kansakoulunopettajia, joilla on täydellinen ylä- ja alakansakoulunopettajan pätevyys.»3
Tarve tällaiselle koulutukselle havaittiin, kun Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta suunnitteli suomalaisten koulujen avaamista Itä-Karjalaan syksyllä 1941. Näiden koulujen opettajat päätettiin rekrytoida
Suomesta. Paikallisia opettajia ei uskallettu käyttää, koska he olivat saaneet kommunistisen koulutuksen. Yhteisöissään tärkeässä asemassa olleiden opettajien voittamista suomalaisen hallinnon puolelle pidettiin
kuitenkin tärkeänä.4
Opettajaleirin suunnittelusta vastasi tässä vaiheessa Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan Vienan piirin valistustoimiston päällikkö Martti
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Hela, joka nimitettiin opettajaleirin ensimmäiseksi päälliköksi. Opettajaleiri päätettiin sijoittaa Kainuun kansanopistoon Paltamon Mieslahdelle. Alkuperäisen suunnitelman mukaan piti järjestää 4–8 viikon mittainen valmistusleiri, jonka perusteella valittaisiin sopiviksi katsotut
oppilaat jatkamaan vuoden tai kahden mittaiseen koulutukseen Kajaanin seminaarissa omana luokkanaan.5 Opettajaleirin toiminta alkoi
joulukuun 18. päivänä 1941. Valmistusleirille varattu aika osoittautui
nopeasti liian lyhyeksi ja sitä jatkettiin toukokuun loppuun asti.6 Mieslahteen saapui leirin alkaessa 68 itäkarjalaista opettajaa: 11 miestä ja 57
naista. Maaliskuun lopussa opiskelijoiden kokonaismäärä oli 85 henkilöä. Useimmat leiriläiset olivat hyvin nuoria ja vasta valmistuneet ammattiinsa. Tammikuun alussa 1942 leiriläisten keski-ikä oli 22 vuotta ja
yli puolet leiriläisistä oli alle 20-vuotiaita.7
Opettajaleirin naisvaltaisuus vastaa hyvin suomalaisten valtaaman
Itä-Karjalan vinoutunutta väestörakennetta. Asepalvelukseen kykenevät miehet olivat pääosin puna-armeijassa, ja toisaalta Neuvostoliitto
pyrki evakuoimaan kansalaisiaan suomalaisten hyökkäyksen alta. Ensimmäisessä suomalaisten tekemässä väestönlaskennassa vuonna 1941
ilmeni, että Itä-Karjalaan oli jäänyt asukkaita noin 80 000, kun ennen
sotaa luku oli ollut noin 300 000. Normaaliin väestörakenteeseen verrattuna asukkaista oli lapsia, naisia ja vanhuksia suhteettoman suuri
osa. Työikäistä miesväestöä oli hyvin vähän.8
Naisenemmistön lisäksi huomiota kiinnittää leirille tulleiden itäkarjalaisten opettajien nuoruus. Leirille valittavien yläikärajaksi asetettiin
30–35 vuotta. Tätä vanhempia voitiin valita opettajaleirille vain, jos
katsottiin, että he olivat erityisen hyvin tehtäväänsä sopivia.9 Ilmeisesti
ajateltiin, että vanhempien opettajien maailmankatsomus oli jo niin
vakiintunut, että heidän uudelleenkouluttamistaan ei kannattanut edes
yrittää. Tässä saatettiin olla oikeassa. Mieslahteen yli 30-vuotiaita opiskelijoita tuli seitsemän. Heistä neljä erotettiin poliittisista syistä leiriltä,
yksi siirrettiin toiselle alalle ja vain kaksi oli leirillä loppuun saakka.10
Kun päätös Mieslahteen lähtemisestä piti tehdä, itäkarjalaiset opettajat olivat eläneet suomalaismiehityksessä keskimäärin hieman alle neljä
kuukautta. Ohjeet leirille sopivien opettajien valitsemisesta lähetettiin
alue-esikunnille 29.11.1941 ja nimilistat piti toimittaa Petroskoihin jo
joulukuun neljänneksi päiväksi.11 Opiskelijoille ei siis jäänyt aikaa pitkään harkintaan. Leiristä ei myöskään osattu antaa heille tarkkoja tie-
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toja, koska sen suunnittelu oli vielä kesken. Päätös lähtemisestä ei siksi
voinut perustua ratkaisun hyvien ja huonojen puolien tarkkaan punnintaan.
Suomalaiset viranomaiset etsivät aktiivisesti leirille kelpaavia henkilöitä ja ehdotus opettajaleirille lähtemiseen tuli heiltä. Itäkarjalaiset
opettajat eivät siis itse yleensä pyrkineet leirille. Periaatteessa lähtö oli
vapaaehtoista, mutta osa lähteneistä koki, ettei heille annettu vaihtoehtoja. Suomalaisen sotilasviranomaisen suostuttelu tuntui uhkailulta ja
he pelkäsivät, että ainoana vaihtoehtona olisi vankileiri.12 Opettajaleirin ensimmäisen vuoden toimintakertomuksessa annetaan lukuja, joiden mukaan puolipakolla leirille tulleita oli ainakin 8, omasta halustaan oli tullut 31 ja helpolla 21.13 Siitä, kuinka luotettavia tällaiset leirin
johdon keräämät luvut ovat, ei ole mitään takeita.
Jotta opettajaleirille lähtö olisi ollut houkuttelevampaa ja ylipäänsä
mahdollista perhettään elättäville, opiskelijoiden perheenjäsenille maksettiin huoltorahaa. Vahvan motiivin leirille lähtöön antoi varmasti
myös se, että itäkarjalaisille opettajille ilmoitettiin leirin olevan ainoa
keino päästä palaamaan ammattiinsa. Sellaista vaihtoehtoa ei Itä-Karjalan siviiliväestöllä ollut, ettei olisi millään lailla suostunut yhteistyöhön
miehittäjän kanssa. Sodanaikainen työvelvollisuus koski myös Itä-Karjalaa.14 Työvelvollisuus tarkoitti myös suurimmalle osalle naisista raskasta ruumiillista työtä esimerkiksi metsätöissä tai tienrakennuksessa,
koska miehiä oli niin vähän.15
Opettajaleirin arkistosta löytyy koneella puhtaaksi kirjoitettuja katkelmia oppilaiden aineista, joissa kerrotaan kesän 1942 lomasta kotiseudulla. Tehtävänannossa on saatettu pyytää vertailemaan ensimmäistä
leirille lähtöä ja lomalta paluuta, koska useassa aineessa kerrotaan syksyn 1941 lähdön tunnelmista. Aineissa puhutaan epävarmuudesta, matkasta kohti tuntematonta ja pelosta, ettei paluuta välttämättä ole. Eräs
opiskelija kirjoitti valvoneensa monta yötä ja lopulta päättäneensä, että
»… jos en tänään lähde, niin täytyy kumminkin lähteä huomenna …».
Hänen mielikuvituksessaan edessä odotti vankila tai keskitysleiri ja lähtiessä hän hyvästeli omaisensa varautuen, ettei näkisi heitä enää koskaan. Toinen kuvaili lähtöä näin: »Joulukuinen lähtöni oli ikäänkuin
menoa pimeään myrskyiseen syysyöhön, jolloin ihminen ei voi tuntea
eipä aavistaakaan oikeaa ilmansuuntaa …»16
Itäkarjalaiset opettajat tiesivät hyvin vähän Suomesta ja suomalaisis-
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ta. Päällimmäisenä ajatuksissa saattoi hyvin olla sodanaikainen propaganda suomalaisten julmuuksista.17 Toisaalta takana olivat Stalinin terrorin ajat, jotka olivat saattaneet muokata mielialaa valmiimmaksi suomalaisten julistukselle kommunismin kauheudesta. Ainakin itäkarjalaisten opettajien menneisyys oli valmistanut heitä siihen, että nopeatkin muutokset yhteiskunnallisessa tilanteessa ovat mahdollisia. Voisi
ajatella, että totalitaristisessa yhteiskunnassa kasvaminen oli antanut
varsin hyvät edellytykset tulla toimeen myös miehitysvallan alla. Opettajaleirille lähtö oli askel kohti tuntematonta, mutta se oli tarjolla olevista vaihtoehdoista ainoa, joka näytti edes mahdollisesti johtavan
aiemman aseman säilyttämiseen suomalaisvallan aikana.

»Melkein keskitysleiristä» seminaariksi

Jos opettajaleirin opiskelijat tiesivät vain vähän siitä, mikä heitä Mieslahdessa odotti, eivät leirin opettajatkaan ehtineet valmistautua kurssin
alkamiseen huolellisesti. Toisin kuin leirin opiskelijoilla, heillä oli kuitenkin edessään selkeästi määritelty tehtävä ja useimmilla henkisenä
voimavarana aate Suuresta Suomesta. Opettajia ei valittu satunnaisotannalla, vaan heiltä edellytettiin tietynlaista suhtautumista Itä-Karjalan kysymykseen. Juuri koko käsitteen »Itä-Karjalan kysymys» olemassaolo teki ratkaisevan eron leirin opiskelijoiden ja opettajien mahdollisiin odotuksiin alkavaa opettajaleiriä kohtaan.
Itä-Karjalassakin oli sen suomalaisen kauden aikana puhuttu SuurSuomesta.18 Retoriikan tasolla se myös toteutettiin talvisodan aikana.
Otto-Ville Kuusisen kansanhallituksen ja Neuvostoliiton välisellä valtiosopimuksella Itä-Karjalan selvimmin karjalaiset osat liitettiin Suomeen ja toteutettiin näin »vuosisatainen unelma Karjalan ja Suomen
kansojen yhdistämisestä».19 Näyttää kuitenkin siltä, että tällaiset puheet jäivät vallan ylätasolle ja punasuomalaisten keskuuteen, eikä ajatus suomalaisten ja karjalaisten yhteenkuuluvuudesta ollut Itä-Karjalassa mitenkään laajalle levinnyt. Suomessa Suur-Suomi oli sen sijaan
jo vakiintunut käsite. Sillä saatettiin viitata monenlaisiin asioihin, mutta joka tapauksessa käsite ja siihen sopivat ajatusrakennelmat olivat
olemassa. Heimoasiaa ja Suur-Suomi-ajatusta pitivät esillä erityisesti
monet järjestöt. Näistä merkittävin, myös Itä-Karjalan sota-aikaisen
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Kansakoululapset opettajineen koulunsa edustalla: Suomen itsenäisyyspäivän
viettoa Äänislinnassa 6.12.1941. Kuva: Esko Manninen, SA-kuva.
Folk school pupils with their teacher in front of the schoolhouse during
Independence Day festivities in Äänislinna on December 6, 1941. Photo: Esko
Manninen, Finnish Defense Forces.

hallinnon kannalta, oli Akateeminen Karjala-Seura.
Vuonna 1922 perustettu seura ajoi Itä-Karjalan liittämistä Suomeen.
Edellytykset aktiiviseen separatistiseen Itä-Karjala-politiikkaan katosivat melko pian 1920-luvun alussa, mutta Akateeminen Karjala-Seura
piti ainakin puheiden tasolla jatkuvasti yllä ajatusta Suur-Suomesta.
Sen toiminnan kautta osa jokaisesta yliopisto-opiskelijasukupolvesta
opiskeli Itä-Karjalan oloja ja loputkin todennäköisesti kuulivat aiheesta
seuran tiedotustoiminnan kautta.20 Niinpä tarvittava ajatusmalli SuurSuomesta oli valmis vuonna 1941, kun mahdollisuus Itä-Karjalan valloittamiseen aukeni. Sotilashallinnolla oli myös käytettävissään ihmisiä, jotka olivat valmistautuneet henkisesti asiaan.
Opettajaleirin Mieslahdelle tulleista miesopettajista Akateemiseen
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Karjala-Seuraan kuului seitsemän kymmenestä.21 Opettajaleirin ensimmäinen johtaja ja suunnittelija Martti Hela (1890–1965) ei ollut
Akateemisen Karjala-Seuran jäsen, mutta hän kuului Isänmaalliseen
Kansanliikkeeseen ja oli aktiivinen heimoaatteen kannattaja. Helan
johtajakausi opettajaleirillä jäi lyhyeksi. Hän siirtyi maaliskuussa 1942
takaisin siviiliammattiinsa Kajaanin seminaarin johtajaksi. Helalla oli
erimielisyyksiä leirillä noudatettavista pedagogisista periaatteista kasvatuspäällikkö Matti Koskenniemen kanssa ja ilmeisesti hän oli myös
pettynyt leirillä tehtävän kasvatustyön hitauteen ja vaikeuteen.22 Ratkaisuun saattoi vaikuttaa sekin, että hänellä oli terveysongelmia.23
Martti Helan jälkeen opettajaleirin johtajaksi tuli Matti Koskenniemi (1908–2001). Hän toimi tässä tehtävässä kahta lyhyttä katkosta lukuun ottamatta kesäkuuhun 1944 asti. Yksittäisistä henkilöistä hänellä
oli eniten vaikutusta siihen, millaiseksi leirin toiminta muotoutui. Koska iso osa opettajaleirin arkiston aineistosta on Koskenniemen tuottamaa, hänellä on suuri vaikutus myös siihen, millainen kuva leiristä nykyajan tutkijalle avautuu. Koskenniemi oli opiskellut kemiaa Turun yliopistossa, missä hän liittyi myös Akateemiseen Karjala-Seuraan. Valmistumisensa jälkeen hän kuitenkin kiinnostui kasvatustieteistä, hankki opettajanpätevyyden ja väitteli tohtoriksi. Ennen jatkosodan alkua
Koskenniemi oli kansakouluntarkastajana. Opettajaleirille Koskenniemi siirrettiin tammikuussa 1942, ensin kasvatuspäälliköksi.24
Opettajaleirillä ehti sen toiminta-aikana olla 50 opettajaa. Heistä jokaisella on ollut oma merkityksensä leirin toiminnalle, mutta suurin
osa heistä ei silti ole jättänyt leirin arkistoon suurta jälkeä. Koskenniemen lisäksi aineistosta nousee esille erityisesti leirin suomen kielen
opettaja Antero Valtasaari, joka oli leirillä koko sen toiminta-ajan, historianopettaja Eero Hietakari ja Jämsään elokuussa 1942 tullut Tuomo
Saurio, jolla leirin adjutanttina oli tärkeä rooli käytännön asioiden järjestäjänä. Musiikinopettaja Mauno Salminen oli leirin päällikkönä Koskenniemen eron ajan ja Rauman seminaarin johtajana lukuvuoden
1943–1944, jolloin opettajaleiri oli sijoitettu seminaarin yhteyteen.
Suomen kieli ja historia olivat keskeisiä oppiaineita suomalaiskansallisen ideologian juurruttamisessa opiskelijoihin. Valtasaari ja Hietakari
olivat molemmat Akateemisen Karjala-Seuran jäseniä ja niitä opettajia,
jotka Koskenniemen lisäksi puhuivat esimerkiksi leirin juhlissa.
Opettajaleirin Mieslahden kausi päättyi 31. toukokuuta 1942. Kun
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Koskenniemi purki opettajaleirin ensimmäisen lukuvuoden kokemuksia, hän joutui toteamaan, että leirin opiskelijat olivat suhtautuneet varautuneesti suomalaisten tuloon Itä-Karjalaan. Heillä oli opettajina ollut arvostettu asema ja suhteellisen hyvä toimeentulo. He eivät juuri uskoneet suomalaisten kykyyn pitää Itä-Karjalaa hallussaan ja »missään
tapauksessa he eivät tunteneet itseään ’vapautetuiksi’, sitäkin vähemmän, kun he eivät olleet mielestään kuuluneet ’ryssien sortamaan heimoon’».25 Itä-Karjalan liittäminen Suomeen ei siis ollutkaan opettajaleirin opiskelijoille itsestään selvästi positiivinen asia, vaan sen hyötyjä
piti perustella. Pelkästään sanojen voimaan ei luotettu, vaan opiskelijoiden piti itse nähdä, että asiat olivat Suomen puolella paremmin kuin
Neuvosto-Karjalassa.
Mieslahden kansanopisto ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen
ympäristö Suomen paremman elintason osoittamiseen. Melko vanhassa puurakennuksessa ei ollut sähköjä ja se oli suunniteltu huomattavasti pienempää väkimäärää varten kuin opettajaleirillä oli opiskelijoita.
Lamppuihin tarvittavasta paloöljystäkin oli pulaa. Myös ruokatilanne
oli talvella 1941–1942 vaikea. Opettajaleirin opiskelijoille oli myönnetty aluksi vain työtä tekemättömän sotavangin ruoka-annos, ja vaikka
leirin opettajat jakoivat opiskelijoiden kanssa omat paremmat annoksensa, leirin ruoka oli ensimmäisten kuukausien ajan riittämätöntä.26
Lyhyen kesäloman jälkeen opettajaleiri muuttikin kesäkuun 21. päivänä
Jämsän kristilliselle kansanopistolle. Siellä pidettiin ensin syyskuun alkuun asti kesäkurssia ja heti sen perään alkoi lukuvuosi 1942–1943.
Olosuhteet Jämsässä olivat Mieslahtea paremmat: opistorakennus oli
ajanmukainen ja sijaitsi keskellä vaurasta maalaiskylää.27
Mieslahden leiri oli ollut karsinta- ja tutkimusleiri, jossa tärkeimpänä tavoitteena oli opiskelijoiden asenteellisen kelpoisuuden selvittäminen. Opiskeluja jatkamaan Jämsään valittiin Mieslahden 83 oppilaasta
60.28 Jämsässä leirin ryhmäjakoa tarkistettiin ja oppilaat jaettiin edistymisensä mukaan kolmeen osastoon. Syyslukukauden alussa muodostettiin vielä neljäs osasto, kun opettajaleirille otettiin 25 uutta oppilasta.
Heistä vain kymmenellä oli aiempaa opettajakokemusta, muilla opinnot olivat vielä kesken. Näiden miehitetyltä alueelta tulleiden opiskelijoiden lisäksi leirille lähetettiin lukuvuoden 1942–1943 aikana kuusi
opiskelijaa sotavankileireiltä.29
Leirille otetut uudet opiskelijat oli ehditty valikoida Mieslahdelle
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tulleita tarkemmin, joten tästä lähtien leirin painopistettä pystyttiin
siirtämään enemmän varsinaiseen opiskeluun. Opetuksen sisältöä pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon seminaareja vastaavaksi. Koskenniemi totesikin marraskuussa 1942, että Mieslahden aikana opettajaleiri oli ollut »melkein keskitysleiri», mutta Jämsässä siitä oli tullut todellinen seminaari.30
Jämsään muuttaminen tarkoitti suurta muutosta opettajaleirin henkilökunnassa. Mieslahdessa opettajaleirillä oli ollut 23 eri opettajaa.
Heistä moni oli mukana vielä Jämsän kesäleirillä, mutta syyslukukaudelle 1942 jatkoi vain seitsemän. Jämsään siirtyneistä kuudesta miesopettajasta viisi oli Akateemisen Karjala-Seuran jäseniä. Kun heidän
joukossaan olivat Matti Koskenniemi, Antero Valtasaari ja Eero Hietakari, voi sanoa, että Jämsään siirtyi opettajistosta se ydinryhmä, jolla oli
tärkein merkitys leirin ideologisen kasvatuksen kannalta.31
Opettajaleirin viimeinen lukuvuosi 1943–1944 oli monella tapaa erilainen kuin aikaisemmat. Opettajaleiri muutti lokakuussa 1943 Rauman seminaarin yhteyteen. Leirin opetustyö alistettiin kouluhallituksen vastuulle, mutta sotilashallinto vastasi edelleen leirin taloudesta,
kurssilaisten huollosta ja valvonnasta. Ensimmäinen osasto vietti tämän lukuvuoden opetusharjoittelussa ympäri Suomea, ja Raumalla
aloitti opiskelunsa 24 uutta opiskelijaa.32 Itäkarjalaiset opiskelivat Raumallakin erillään suomalaisista opiskelijoista omana luokkanaan, jolla
oli osittain omat opettajat. Itäkarjalaisten aseman erityisyyden takia
heitä ei haluttu laittaa tavallisille seminaariluokille. Sijoitus seminaarin
yhteydessä oli kuitenkin välttämätön, jotta opiskelijoille voitiin antaa
pätevyystodistus, joka vastasi täysin seminaarissa saatua.33
Opettajaleirin lukuvuoden päättäjäisjuhla pidettiin 4.6.1944, minkä
jälkeen suurin osa leirin opiskelijoista lähti lomalle Itä-Karjalaan. Neuvostoliiton suurhyökkäys Kannaksella käynnistyi viisi päivää myöhemmin. Suomalaiset alkoivat nopeassa tahdissa vetäytyä Itä-Karjalasta;
evakuointikäsky annettiin kesäkuun kuudentenatoista päivänä. Uudessa tilanteessa opettajaleirin toimintaa alettiin ajaa alas. Ensimmäisen
osaston oppilaat saivat 1.7.1944 kelpoisuustodistukset kansakoulunopettajan virkoihin. Niille toisen osaston oppilaille, jotka olivat Suomessa ja joilla piti olla jäljellä kahdeksan viikon kesäkurssi, järjestettiin
kahden viikon pikakurssi, jonka päätteeksi hekin saivat kelpoisuustodistukset. Opettajaleirin opettajat siirrettiin muihin tehtäviin ja opetta-
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jaleirin toiminta loppui 16.8.1944, jolloin viimeinenkin henkilökunnan
jäsen siirrettiin pois leirin kirjoista.34
Opettajaleirillä oli lukuvuoden 1943–1944 päättyessä 89 opiskelijaa.
Neuvostoliiton suurhyökkäys, leirin loppuminen ja viimeistään sodan
päättyminen Moskovan välirauhansopimukseen 19.9.1944 tarkoittivat
sitä, että heidän piti tehdä päätös siitä, halusivatko he asua Suomessa
vai jäädä kotiseuduilleen. Opettajaleirin arkistosta löytyy viimeisen
kerran vuonna 1980 päivitetty opettajaleirin opiskelijaluettelo, johon
on koottu myös tietoja opiskelijoiden kohtaloista sodan jälkeen. Sen
tietojen mukaan Suomeen jäi pysyvästi asumaan 24 opettajaleirin opiskelijaa, kaksi opiskelijaa pakeni Ruotsiin. Itä-Karjalaan jäi tai palasi sodan jälkeen 72 opiskelijaa.35

»Mikä leirillä sopii, mikä ei»36 – opettajaleiri miehitysvallan välineenä

Kysymys Suomen sodanpäämääristä jatkosodassa on kiistanalainen.
Tämän artikkelin rajoissa ei ole mahdollista arvioida perusteellisesti eri
tahojen käsityksiä, mutta opettajaleirillä sodan päämäärästä ei ollut
epäselvyyttä. Siellä tehtiin työtä, jotta luotaisiin mahdollisuuksia SuurSuomelle. Opettajaleirin näkökulmasta kyse ei ollut Itä-Karjalan väliaikaisesta hallussapidosta, siis miehityksestä. Antti Lainekin toteaa, että
koko Itä-Karjalan sotilashallinnossa sanaa miehitys käytettiin vain
poikkeuksellisesti. Käytetyin termi oli valloitus.37
Suur-Suomen luominen edellytti Itä-Karjalan asukkaiden saamista
mukaan sen rakennustyöhön. Tämä koski kuitenkin vain Suomen
sukukansoihin kuuluneita asukkaita. Miehitetylle Itä-Karjalan alueelle
jääneet asukkaat jaettiin väestönkirjauksessa »kansallisiin» ja »epäkansallisiin». Ennen sotaa suomensukuisia asukkaita oli ollut noin 35 prosenttia Itä-Karjalan väestöstä. Suomalaisten hallitsemalle alueelle jäänyt
väestö jakaantui kuitenkin kansallisuusryhmien välille melko tasan.38
Käskyssään vallattavalle alueelle jäävän väestön kohtelusta ylipäällikkö
Mannerheim määräsi 8.7.1941 alueelle jäävän venäläisen väestön vangittavaksi keskitysleireille. Taustalla oli ajatus siitä, että voitetun sodan
jälkeen heidät siirrettäisiin Itä-Karjalasta Neuvostoliiton muille alueille.
Käskyä ei toteutettu kokonaisuudessaan, mutta rintamalinjan läheisyydessä olleet asutusalueet tyhjennettiin ja niiden epäkansallinen väestö
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siirrettiin keskitysleireille. Samoin vuosina 1881–1924 syntyneet epäkansalliseen väestöön kuuluneet miehet siirrettiin keskitysleireihin.39
Suurin osa keskitysleirien asukkaista oli kuitenkin naisia, lapsia ja
vanhuksia, jotka joutuivat keskitysleireille asuinpaikkansa perusteella.
Karjalaisiakin siirrettiin pois rintamalinjan läheisyydestä, mutta he säilyttivät yleensä vapautensa. Epäluotettavina pidettyjä itäkarjalaisia varten oli oma keskitysleiri Kolvasjärvellä. Kaikista keskitysleireille suljetuista karjalaisten osuus oli vain yhdestä kahteen prosenttia. Keskitysleireille suljettujen määrä oli suurimmillaan helmikuusta toukokuuhun
1942. Silloin leireillä oli väestötoimiston tilaston mukaan yli 23 000
henkeä, mikä tarkoitti yli 27 prosenttia alueen asukkaista ja noin 46
prosenttia epäkansallisesta väestöstä. Kesällä 1942 keskitysleirille suljettujen määrä laski jyrkästi. Sodan loppuun asti leireille suljettujen määrä vaihteli Antti Laineen mukaan 15 000 ja 18 000 välissä. Osmo Hyytiän mukaan se oli suomalaisten jättäessä Itä-Karjalan 14 535 henkilöä.
Keskitysleiriläisten määrän väheneminen kesällä 1942 johtui osaksi sii-

Kuujärven Agvehen koulu Suomen itsenäisyyspäivänä 1941. Kuva: luutn. Klemola,
SA-kuva.
The schoolhouse in Agvehe, Kuujärvi, on Independence Day 1941. Photo:
Lieutenant Klemola, Finnish Defense Forces.
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tä, että leireiltä vapautettiin kansallisuusryhmien tarkistuksen jälkeen
kansalliseksi todettuja henkilöitä ja venäläisiä siirrettiin muille alueille
työvoimaksi.40
Suurin syy lukumäärän laskuun oli kuitenkin leirien suuri kuolleisuus. Antti Laineen mukaan kuolleita oli ainakin 4 600, Kansallisarkiston Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset 1939–1955 -tutkimushankkeen laatimassa menehtyneiden nimitiedostossa on 4 279 nimeä. Vuoden 1942 aikana, kun kuolleisuus oli korkeimmillaan, keskitysleirillä
kuoli sotilashallinnon tilastojen mukaan 3 516 henkilöä. Kun Suomessa
kuoli vuonna 1942 ilman sotatappioita 13,1 henkilöä tuhatta asukasta
kohti, vastaava luku oli Itä-Karjalan vapaiden asukkaiden keskuudessa
26 ja keskitysleireissä 137,5 henkilöä.41
Itä-Karjalan miehityksen kaksijakoisuus, miehityshallinnon erilainen suhtautuminen Itä-Karjalan asukkaisiin heidän etnisestä taustastansa mukaan, on tekijä, jota ilman miehityshallintoa ei voi ymmärtää.
Tutkimuksessakin tämä jako on näkynyt Antti Laineen perusteoksen
Suur-Suomen kahdet kasvot nimestä lähtien. Suomalainen miehitys oli
aivan erilainen miehityshallinnon palveluksessa työskennelleelle itäkarjalaiselle kuin keskitysleirille joutuneelle venäläiselle. Opettajaleirikin
asettuu oikeaan kontekstiinsa vain jos muistaa sen, että leirin opiskelijoiden venäläiset kollegat olivat suurella todennäköisyydellä sota-ajan
suljettuina keskitysleireille.
Tämä ero kansallisuusryhmien kohtelussa ja suomensukuisten parempi asema häivyttää kuitenkin joskus näkyvistä sen, että suomalainen hallinto oli miehityshallinto myös suhteessaan etnisesti »kansallisiin». Saksalaisessa historiakeskustelussa on esitetty kritiikkiä väkivallan katoamisesta sotahistorian tutkimuksista. Tämän ajatuksen mukaan sodan väkivaltainen todellisuus katoaa myös tutkimuksissa helposti sotaretoriikan kielenkäytön taakse, kun käytetään eufemismeja
»kaatuneista, vihollisen tuhoamisesta ja elävän voiman hupenemisesta».42 Samalla tavoin voi sanoa, että Itä-Karjalan miehityksen todellinen olemus katoaa, jos unohdetaan sotilashallinnon tuottamien tekstien kriittinen lukeminen ja toistetaan niiden ajatuksia sellaisinaan.
Opettajaleirikään ei ollut vain oppilaitos. Se oli sotilashallinnon alainen
sotilasyksikkö ja osa koneistoa, jonka päämääränä oli Itä-Karjalan liittäminen Suomeen riippumatta siitä, mikä oli alueen asukkaiden mielipide asiasta. Opettajaleirin jokaisessa arkipäivässä oli piirteitä, jotka pi-
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tivät leirin sotilaallista puolta esillä, näkyvimpänä näistä miesopettajien
univormut ja lottakomennuksella olleiden naisopettajien lottapuvut.
Valistusosaston käskykirje, jossa määriteltiin leirin toimintaa, korosti
nimenomaan sitä, että »sotilaalliseen järjestykseen kursseilla, niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolellakin, on kiinnitettävä erityistä huomiota».43
Itä-Karjala oli tarkoitus liittää Suomeen, mutta niin kauan kuin sota
jatkui, sitä hallittiin valloitettuna alueena. Sotilashallinnossa puhuttiin
mielellään vapauttamisesta, mutta niin pitkälle vapaus ei ulottunut, että itäkarjalaiset olisi itse otettu mukaan miettimään sitä, millainen ItäKarjalan tulevaisuus olisi. Itäkarjalaisia sotilashallinnossa edusti neuvottelukunta, jonka jäsenet olivat Itä-Karjalan vapausliikkeen jäseniä,
siis Itä-Karjalan pakolaisia. Useimmat heistä olivat olleet poissa ItäKarjalasta melkein kaksikymmentä vuotta. Neuvottelukunnankin mahdollisuus vaikuttaa asioihin oli vähäinen, koska sillä ei ollut minkäänlaista päätösvaltaa. Se ajoi tuloksettomasti esimerkiksi Itä-Karjalan
kaupan avaamista itäkarjalaissyntyisille liikemiehille ja suomalaisten ja
itäkarjalaisten välisen palkkauseron poistamista.44
Kaikki toiminta opettajaleirillä oli alisteista tavoitteelle Itä-Karjalan
suomalaistamisesta. Itäkarjalaiset haluttiin tähän työhön yhteistyökumppaneiksi, mutta suomalaisten asettamilla ehdoilla. Tämä tehtiin
myös selväksi opettajaleirin opiskelijoille. Esimerkiksi Leninin kuolinpäivänä 21. tammikuuta 1941 osa leirin opiskelijoista ilmestyi aamupalalle pukeutuneena mustiin asuihin. Joku leirin opettajista osasi yhdistää mustat puvut Leninin kuolinpäivään, ja seuraavien päivien ja viikkojen kuluessa mielenilmauksen takaa paljastui joidenkin opiskelijoiden järjestäytynyttä vastarintaa. Sen seurauksena opettajaleiriltä lähetettiin kevään aikana viisi opiskelijaa keskitysleirille.45
Näiden opiskelijoiden kohtalo on valaiseva esimerkki siitä, kuinka
kaukana opettajaleiri lopulta oli tavallisesta oppilaitoksesta. Leirin tavoitteiden vastustamisen seuraukset saattoivat olla todella vakavat. Kaiken kaikkiaan opettajaleiriltä lähetettiin keskitysleirille tai vankilaan
ainakin yksitoista henkilöä.46 Keskitysleirille joutumiseen ei vaadittu
tuomiota tietystä rikoksesta, vaan niihin voitiin siirtää henkilöitä, joiden »vapaana oloa ei pidetty suotavana». Myöskään leirillä olon kestoa
ei määritelty etukäteen. Tilanne oli toinen, jos henkilöä syytettiin jostakin tietystä teosta, eikä vain väärästä ajatusmaailmasta. Niinpä esimer-
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kiksi opettajaleiriltä keväällä 1942 poistettu Soja L. sai tarkkailukirjan
merkinnän mukaan lentolehtisten levittämisestä vuoden kuritushuonerangaistuksen.47
Leninin kuolinpäivän iltana leirin silloinen johtaja Martti Hela piti
leiriläisille puhuttelun. Toimintakertomuksen mukaan hän totesi opiskelijoille, että »heitä oli aiottu Itä-Karjalan sivistyselämän johtajiksi
Kanta-Suomesta tulleiden rinnalle, mutta jos heistä ei ole siihen, työnnämme heidät syrjään ja käytämme muita voimia Itä-Karjalan johtajina».48 Seuraavana syksynä Koskenniemi puhui opettajaleirille siitä,
kuinka itäkarjalaiset haluttiin ottaa mukaan suomalaisen Itä-Karjalan
rakentamiseen: »Edellytyksenä luonnollisesti on, että Itä-Karjalan rahvas ja erityisesti sen entinen sivistyneistö lojaalisesti ryhtyvät tähän työhön ja näkevät siinä a i n o a n t i e n synnyinseutunsa elämän jatkumiseksi.»49
Ensimmäisen lukuvuoden päättäjäisjuhlassa toukokuussa vuonna
1942 Koskenniemi vakuutti opiskelijoille, että näiden omien mielipiteiden ilmaisu oli sallittua: »Vain se, mikä vahingoittaa sotaa käyvää isänmaatamme, on kielletty.» Puheen jatko kuvaa hyvin sotatilanteessa korostunutta ristiriitaa leirin arvomaailmassa. Koskenniemen mukaan
länsimainen sivistys edellytti omakohtaista, ei ulkoapäin tyrkytettyä
vakaumusta. Puheesta käy kuitenkin selväksi, että ainoa hyväksytty
vaihtoehto opettajaleirillä oli suomalaiskansallisen hengen omaksuminen: »[Suursuomalaisella kansakoulunopettajalla] täytyy olla vilpitön
halu palvella omaa heimoa ja sen uutta tulevaisuutta, ja vain sitä, vain
sitä kääntymättä taaksepäin ja ajattelematta muita mahdollisuuksia.»50
Opetustapahtuman voi katsoa aina olevan jollain tasolla vallankäyttöä, kun opettaja auktoriteettiasemansa nojalla määrittelee sen, mitä
opetettavan tulee aiheesta tietää. Opettajaleirillä tämä asetelma oli sotatilanteen vuoksi erityisen korostunut. Säilyttääkseen asemansa opettajana itäkarjalaisten opiskelijoiden edellytettiin omaksuvan uusi ajatusmaailma ja jättävän taakseen siihen asti oppimansa. Vähintäänkin heidän tuli pitää vastustavat ajatukset sisällään. Kun opiskelijat valitsivat
huhtikuussa 1942 keskuudestaan oppilaskunnan, siihen tuli Koskenniemen mukaan valituksi leirin »positiivisimpia» opiskelijoita. Tämä ei
Koskenniemen mukaan välttämättä tarkoittanut, että oppilaiden mieliala olisi täydellisesti kääntynyt Suur-Suomen kannalle, mutta ainakin
he nyt tiesivät »mikä leirillä sopii, mikä ei».51
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Moraalisesti rappeutunut Neuvostoliitto

Miehityshallinnon valta näkyi opettajaleirillä myös opettajien valtana
määritellä sitä, millaisia itäkarjalaiset olivat ja millaiseksi heidän pitäisi
tulla, jotta he olisivat kelvollisia Suur-Suomen kansalaisia. Helan puhuttelu leiriläisille Leninin kuolinpäivän iltana nosti esiin kaksi tärkeintä asiaa, jotka opiskelijoiden tuli leirin johdon mielestä jättää voidakseen olla suomalaisia: »Tein selkoa omasta kuolemaan asti vastaisesta suhtautumisestamme venäläisyyteen ja sen pahimpaan muotoon
kommunismiin.»52
Kommunistinen järjestelmä ei opettajaleirin opettajien mielestä
tuottanut mitään hyvää, ja leirillä päädyttiin pian siihen, että opiskelijoiden koulutus oli aloitettava melkein alusta. Suurin syy tähän oli se,
että opiskelijoiden pätevyys ei vastannut suomalaisen opettajaseminaarin vaatimuksia. Joitakin aineita kuten uskontoa, musiikkia ja käsitöitä ei Itä-Karjalan kansakouluissa ollut opetettu ollenkaan ja joissain
aineissa opiskelijoiden tiedot huomattiin riittämättömiksi. Monissa
aineissa, kuten historiassa, oppisisällöt olivat olleet aivan erilaisia, ja
mikä tärkeintä, perustuneet »väärään» ideologiaan. Vain matematiikka
oli sellainen aine, jossa itäkarjalaisten opiskelijoiden taidot katsottiin
suomalaista vastaaviksi. Kansakoulunopettajan pätevyyden Itä-Karjalassa saavuttaneet opettajat eivät itse katsoneet tarvitsevansa näin laajaa
lisäkoulutusta, ja leirin opettajien oli taas vaikea ymmärtää, miten he
eivät itse tajunneet tietojensa vajavaisuutta. Opettajaleirin toimintakertomuksen mukaan »kesti […] kuukausia, ennen kuin opiskelijoista
enimmät huomasivat, miten vaillinaisia ja nurinkurisia heidän tietonsa
olivat olleet».53
Opettajaleirin ensimmäisen lukuvuoden suomen kielen opintoja
kuvannut Antero Valtasaari kirjoitti, kuinka opiskelijat olivat tulleet leirille tietoisina oman kulttuurinsa hyvyydestä ja pätevyydestään alalleen, »mutta saivat yhä uudelleen kokea, miten nöyryyttävän alusta
heidän oli opittava alkeellisimmatkin tavat ja miten monessa kohdassa
heidän tietonsa pettivät».54 Suomalaiseksi kansakoulunopettajaksi tuleminen ei vaatinut vain tietyn tietomäärän hallitsemista vaan myös suomalaisten tapojen omaksumista. Niitä opiskeltiin erityisesti kotitalouden tunneilla, mistä viteleläinen opiskelija kertoi kirjeessään kotiväelleen: »Opetetaan kaikki yksinkertaisimmatkin asiat, miten on pestävä
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vaatteet, miten on puhdistettava kengät, miten katettava pöytä, ruokaa
keittämään, pesemään astioita j.n.e. […] Se on oikein mukava asia, että
[…] opin oikeitten ihmisten ja emäntien tapoihin.» Yksinkertaista kaiken uuden oppiminen ja uuteen järjestykseen tottuminen ei selvästikään ollut: »10 vuotta opeteltiin yhdellä tavalla ja nyt toisella tavalla,
tulee aivan vinigretti lopulla, en ymmärrä mitään, mitkä ja kutka ovat
oikeassa?»55
Joissain asioissa opettajaleirillä koettiin myös positiivisia yllätyksiä.
Ennakkokäsityksistä poiketen opiskelijoiden seksuaalimoraalissa ei
koettu olevan mitään huomautettavaa. Puheet Itä-Karjalan »seksuaalisesta rappiotilasta» olivat osoittautuneet perättömiksi ja Koskenniemen
huomioiden mukaan erityisesti naisopiskelijat käyttäytyivät esimerkillisen häveliäästi.56 Leirin toisessa toimintakertomuksessa kerrottiin positiivisena asiana myös, että opiskelijoilla oli lämpimät suhteet kotiinsa
ja he pitivät huolta kotiväestään »toisin kuin on joskus väitetty».57
Opettajaleirillä epäiltiin, että kommunistinen kasvatus oli pyrkinyt
vieroittamaan lapset perheistään. Opettajaleirin ideologiassa taas korostui ajatus perheestä yhteiskunnan perussoluna. Martti Hela kirjoitti
suomalaisten järjestämän koululaitoksen tavoitteista keväällä 1942:
»Erityisesti koti, jonka tilalla oli neuvostoaikaisissa lukukirjoissa ja opetuksessa kolhoosi, saatetaan taas arvoasemaansa yhteiskunnan sydämenä ja sosiaalisten tunteiden lähtökohtana.»58
Täysin tyytyväisiä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa suhteisiin
ei oltu. Kun leiriläiset pääsivät kesällä 1942 lomalle kotiseuduilleen,
heitä seurasi yksitoista opettajaleirin opettajaa. Heidän tehtävänään oli
sekä saattaa opiskelijat perille että tehdä havaintoja heidän kotioloistaan. Tarkkailijat kiinnittivät huomiota siihen, että opiskelijoiden suhteet kotiväkeensä olivat kyllä lämpimät, mutta suurin osa heistä ei auttanut kotitöissä, vaan vietti lomansa leväten. Opettajaleirillä pidettiin
huolestuttavana sitä, että käsitys opettajista »intelligentsijan» jäseninä
näytti erkaannuttavan leirin opiskelijat koti- ja maatöistä. Suomalaisen
kansakoulunopettajan tuli erityisesti maaseudulla olla esimerkkinä ja
opettajana myös taloudenhoidossa. Tämä oli erityisen tärkeää sotaajan olosuhteissa. Itä-Karjalassa suomalaiset opettajat esimerkiksi organisoivat keväällä 1942 koulukasvitarhoja, joista saatiin kipeästi kaivattua lisää niukkaan ruokavalioon. Opettajaleirin opiskelijat olivat tottuneet erilaiseen työnjakoon ja heidän oli esimerkiksi vaikea ymmärtää,
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miksi heidän pitäisi vaivautua kutomaan sukkia, kun valmiita sai ostaa
kaupasta.59
Suomalaisten perhearvojen levittäminen oli tärkeä osa Itä-Karjalassa
tehtyä valistustyötä. Kasvatus kohdistui etenkin nuoriin naisiin ja tyttöihin, koska miehiä oli alueella niin vähän. Tyttöjä valmennettiin perinteiseen äidin ja vaimon rooliin opettamalla heille hyvän avioliiton
perusteita ja käytännön taitoja kuten käsitöitä. Neuvostoihanne oli esittänyt naiset ennen kaikkea työläisinä, suomalaisen kuvaston ihannenainen toimi kodin piirissä ja kannatti uskonnollisia arvoja. Naisten asemaa Itä-Karjalan miehityksen aikana tutkinut Andrej Golubev kiinnittää huomiota siihen, että suomalaiset propagoivat Itä-Karjalassa jopa
konservatiivisempaa perhemallia, kuin mikä oli todellisuutta saman
ajan Suomessa. Golubev selittää ilmiötä sillä, että sotilashallinnon
työntekijöissä konservatiiveilla oli yliedustus.60 Toisaalta koko miehityshallintoa leimasi se, että Itä-Karjala nähtiin ja haluttiin säilyttää ennen kaikkea vanhan suomalaisen kulttuurin alueena. Siksi siellä ei ollut
tilaa minkäänlaisille sosiaalisille kokeiluille.

»Mikä on ryssänperua häviää vähitellen»61

Opettajaleirin ensimmäisen lukuvuoden kokemukset koonneessa toimintakertomuksessa Matti Koskenniemi kirjoitti: »Suurin ja yleisin
erehdys opettajien työtä alkuun pantaessa oli se, että oppilaita koitettiin
arvostaa s u o m a l a i s e n s.o. länsimaisen standardin mukaan. Opettajisto oli tietoinen siitä, että uusien oppilaiden henkisessä tasossa oli
aukkoja ja puutteita, samoinkuin heidän vaatepartensa oli huono. Sen
sijaan ei heti huomattu, että nämä oppilaat bolshevistisen kulttuurin
tyypillisinä tuotteina eivät eronneet nuoresta länsimaisesta sivistyneistöstä pelkästään h e n k i s e n t a s o n s a k o r k e u d e n perusteella,
vaan että heidän k o k o h e n k i n e n o l e m u k s e n s a oli erilainen. Tiedot eivät olleet vain puutteellisia, vaan ne perustuivat erilaiseen
tietämystapaan. Tavat eivät olleet vain kehittymättömiä, vaan ne olivat
myös erilaisen kulttuurin merkkejä.»62
Lainauksesta välittyvän ajatuksen voisi ajatella kumonneen kaiken
mahdollisuuden opettajaleirin työlle. Jos itäkarjalaiset nuoret olivat
näin erilaisia ja heidän henkinen tasonsa näin alhainen, heidän opetta-
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misensa oli turhaa. Tähän johtopäätökseen ei kuitenkaan tultu, koska
katsottiin, että ongelmat eivät olleet itäkarjalaisissa itsessään, vaan ne
johtuivat venäläisestä kulttuurista ja bolševismista, jotka olivat pilanneet alkuperäistä karjalaisuutta. Itä-Karjala oli ollut liian pitkään slaavilaisen kulttuuripiirin vaikutuksen alaisena, mutta suomalaisten vaikutteiden myötä »mikä on ryssänperua häviää vähitellen».63
»Ryssänperu», siis venäläisten ja venäläisyyden vaikutus Itä-Karjalassa, oli opettajaleirin aatemaailmassa synonyymi kaikelle sille negatiiviselle, jota itäkarjalaisissa opettajissa nähtiin. Venäläisvastaisuus, ryssäviha, olikin tärkeä osa leirin ideologiaa, kuin välttämätön vastapari
kansallisuustunteelle. Tässäkään asiassa opettajaleiri ei ollut irrallinen
muusta aikansa todellisuudesta. Leirillä esitetyissä argumenteissa näkyvät ne venäläisvastaiset mielipiteet, joita Suomessa oli lietsottu erityisesti itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen.64
Jyrkimmillään tämä ryssäviha näkyi Akateemisen Karjala-Seuran
1920-luvun alun toiminnassa. Se julkaisi vuonna 1922 lehtisen Ryssästä
saa puhua vain hammasta purren. Siinä esitettiin ohjelmallinen vaatimus »oppia ja opettaa muita vihaamaan venäläistä». Venäjä oli aina ollut Suomen vihollinen, sen pelkkä olemassaolo oli uhka Suomelle. Ja
koska kaikki johtui venäläisten kansallisluonteesta, olisi ainoa ratkaisu
ongelmaan Venäjän (Neuvostoliiton) ja venäläisten häviäminen kokonaan. Vuotta myöhemmin julkaistu Suur-Suomi on yhtä kuin isänmaa
esitteli Elias Simojoen tekstin kautta ajatuksen pyhästä vihasta65, jota
suomalaisten tulisi tuntea venäläisiä kohtaan. Venäläisten huonot ominaisuudet liitettiin nimenomaan heidän rotuominaisuuksiinsa. Venäläinen ei voinut muuttua ja siksi myös suhteen venäläisiin tuli olla
muuttumattoman vihamielinen.66
Vihan Veljien aktiivinen ryssäviha ei edustanut koko kansan suhtautumista Neuvostoliittoon ja venäläisiin, mutta esimerkiksi Neuvostoliittoa käsitelleessä kirjallisuudessa negatiivinen suhtautuminen dominoi koko maailmansotien välisen ajan.67 Sota teki Neuvostoliitosta vihollisen muillekin kuin Vihan Veljille. Sodan aikana venäläisvastaisuus
otettiin propagandan käyttöön ja sitä haluttiin herättää myös Itä-Karjalassa. Valistusupseerien tuli levittää ajatusta siitä, että Venäjä oli suomalaisten ja karjalaisten perivihollinen, jonka ikeen alta suomalaiset
olivat päässeet vain aktiivisen ryssävihan voimalla. Toisaalta korostettiin karjalaisten ja suomalaisten rodullista ylemmyyttä suhteessa venä-
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läisiin.68 Näiden argumenttien toivottiin saavan itäkarjalaiset myönteisemmiksi suomalaisvallalle. Ryssävihasta oli toivottu Suomen punaisten ja valkoisten yhdistäjää ja samalla tavoin sen toivottiin liittävän itäkarjalaisia suomalaisiin. Tämä oli välttämätöntä tulevaisuudessa odottavan Suur-Suomen rakentamiseksi, ja sodan aikana se helpottaisi ItäKarjalan hallintaa ja valvontaa. Mitä vähemmän itäkarjalaiset pitivät
venäläisistä ja neuvostovallasta, sitä epätodennäköisemmin he auttoivat
puna-armeijan partisaaneja.
Vastoin opettajien odotuksia opettajaleirin opiskelijat eivät kokeneet
olleensa venäläisten sortamia, eikä venäläisvihakaan saanut heissä siksi
helposti kaikupohjaa. Koskenniemi kirjoitti syksyllä 1942 ensimmäisen
lukuvuoden ja kesäkurssin kokemusten pohjalta, kuinka neuvostovalta
oli onnistunut hävittämään itäkarjalaisessa nuorisossa tunteen karjalaisten ja venäläisten erilaisuudesta. Koko Neuvostoliiton menestys oli
tullut tärkeäksi, oman kansan ja rodun säilyttämisen merkitys hävinnyt
jopa siinä määrin, että »heistä [leirin opiskelijoista] ei liioin ollut minkäänlaista tunne-eroa sillä, kohtasiko tuntemattoman karjalaisen, suomalaisen vai ryssän».69
Leirin opettajien mielestä tämän tunne-eron löytyminen oli tärkeää
ja siihen pyrittiin liittämällä kansallisuuskasvatus kaikkiin oppiaineisiin. Niinpä esimerkiksi historian oppitunneilla oli »kaikissa soveltuvissa kohdin […] tuotu esiin slaavilaisuuden ekspansiopyrkimykset sekä
idän ja lännen välinen kulttuuriero».70 Samanlaisessa kasvatustarkoituksessa luettiin leiriläisille ääneen Koskenniemen saama kirje leirin
entisiltä opiskelijoilta, jotka oli lähetetty keskitysleirille. He ilmaisivat
tehneensä suunnanmuutoksen ja oltuaan Kinnasvaaran keskitysleirillä
tekemisissä venäläisten kanssa päässeensä tekemään vertailua venäläisten, karjalaisten ja suomalaisten välillä. Nyt he tajusivat kuuluvansa
Suomen heimoon: »Ja meidän karjalaisten on rinta rinnatusten suomalaisten kanssa taisteltava ryssiä ja bolshevismia vastaan.»71
Opiskelijoiden suhdetta venäläisiin seurattiin ja huomiot negatiivisista mielipiteistä kirjattiin muistiin tyytyväisinä. Tärkeänä signaalina
pidettiin esimerkiksi sitä, jos leirin opiskelijat käyttivät sanaa ryssä.
Syksyllä 1942 opettajaleirille tulleita uusia oppilaita pidettiin tässä suhteessa lupaavina. Toimintakertomuksen tietojen mukaan he olivat jo
junassa Mieslahdelle tullessaan arvostelleet entistä hallintoa ja tässä yhteydessä käyttäneet »aivan avoimesti» sanaa ryssä. Tätä huomiota pi-
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dettiin niin tärkeänä, että toimintakertomukseen on kirjattu myös tässä
suhteessa edukseen esiintyneiden opiskelijoiden nimet. Sitä vastoin
uusien tulokkaiden vastaanottojuhlassa »voitiin vanhojen oppilaiden
joukosta havaita ainakin kaksi sellaista, joita sana ’ryssä’ näytti puistattavan», kun uusien oppilaiden edustaja käytti sitä puheessa.72
Syksyllä 1942 Koskenniemi piti positiivisena merkkinä sitä, että
opiskelijat sentään jo tiesivät suomalaisten ryssävihan ja saattoivat ymmärtää sitä, vaikka loukkaantuivatkin edelleen, jos venäläisiä pilkattiin.73 Koskenniemen huomautus kertoo paljon leirillä viljellystä asenteesta venäläisiä kohtaan. Ryssäviha oli sen mukaan jotain itsestään selvää ja suomalaisuuteen oleellisesti kuuluvaa, samanlainen leiriläisille
opetettava asia kuin vaikka se, että Suomen pääkaupunki on Helsinki.
Opettajaleirin arkistosta löytyy esimerkkejä suoraan ilmaistusta venäläisvihasta, mutta negatiivinen käsitys venäläisistä näkyy myös epäsuorasti – eksplikoituina tai piiloon jäävinä syinä itäkarjalaisten opiskelijoiden huonoihin ominaisuuksiin – »ryssänperuna». Ei voine olla sattumaa, että leiriläisiä kritisoitiin juuri niistä ominaisuuksista, jotka
muodostivat venäläisvastaisen kirjallisuuden keskeisen kuvaston.
Yksi tällainen kielteinen piirre oli se, että monien läntisten arvostelijoiden mukaan venäläisiin oli lyönyt leimansa orjuus, ja vapauden
puuttumisen takia heiltä puuttui myös velvollisuuden- ja vastuuntunto.74 Ryssävihan äärilaitaa edustavassa pamfletissa Ryssästä saa puhua
vain hammasta purren oli artikkeli Suomen itsenäisyyden peruskivi, jossa nimimerkki V.R.V. kirjoitti, että venäläisiltä puuttui edesvastuuntunne, jota ilman ihminen on eläin. Siksi he eivät olleet edes itse luoneet
valtiotaan, vaan sen olivat tehneet ulkopuolelta tulleet viikingeistä juutalaisiin.75 Sodanaikaisissa suomalaisissa oikeistolehdissä viljeltiin samaa ajatusta venäläisten orjanluonteesta.76
Vastuuntunto oli opettajaleirin opettajien mielestä lähes yhtä tärkeä
ominaisuus kuin isänmaallisuus. Heidän käsityksensä mukaan kommunistinen systeemi loi laumaihmisiä, jotka tarvitsivat käskyjä toimiakseen, kun taas suomalaisen tuli olla itsenäinen ja oma-aloitteinen.
Lasten kasvattaminen vapaiksi ja itsenäisiksi ajatteleviksi kansalaisiksi
oli keskeinen tavoite myös Itä-Karjalan kansakoulujen opetussuunnitelmissa.77 Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen Koskenniemi arvioi leiriläisiä: »Oppilaiden suurimpia vikoja oli yllättävän suuri velvollisuudentunnon puute. […] Useimmat oppilaat olivat kykenemättömiä itse-
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näiseen velvollisuudentuntoiseen työhön.»78 Opettajaleirin opetuksessa
vastuuntunnon kasvatukseen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja kesäleirin päättäjäispuheessa syyskuussa 1942 Koskenniemi kiitti opiskelijoita positiivisesta muutoksesta. He eivät olleet enää »joukkoihmisiä»,
vaan kykenivät tekemään itsenäisiä päätöksiä. Koskenniemi toivoi heidän kehittyvän edelleen tähän suuntaan: »Ennenkuin te pääsette kehityksessänne vauhtiin, teidän täytyy oppia itsenäisiksi ihmisiksi.»79
Opettajaleirin opiskelijat olivat opettajien mielestä kommunistisen
kasvatuksen tuotteina »aikuisia lapsia», leirin Jämsän-aikaisen uskonnonopettajan Jaakko Haavion mukaan »luonnonlapsia». Lapsellisuutta
pidettiin sekä myönteisenä että kielteisenä piirteenä. Se teki leirin opettajien mielestä itäkarjalaisista välittömiä. Heihin oli helppo saada kontakti. Opiskelijoita pidettiin kuitenkin myös pinnallisina. Heidän ajatustensa pysyvyyteen ei luotettu, eivätkä he Koskenniemen mukaan
kyenneet sinnikkääseen työntekoon, vaan luovuttivat helposti. Kestämättömyys oli myös ruumiillista: »Oppilaat valittelivat sellaisiakin kipuja ja vammoja, joista meillä kansakoululaiset eivät kehtaisi kertoa.»80
Toistuva adjektiivi opiskelijoita kuvatessa oli myös »primitiivinen»:
»Primitiiviselle ihmiselle on ominaista sellaisten estojen puuttuminen,
jotka kuvastuvat kehittyneemmän ihmisen tavoista.» Puutteita nähtiin
opiskelijoiden itsehillinnässä, kohteliaisuudessa ja erityisesti siisteydessä. Likaisuus on jälleen eräs venäläisyyteen liitetyistä stereotypioista.
Opettajaleirillä hyvät käytöstavat ja siisteys pyrittiin liittämään suomalaisuuteen. Tämä näkyy esimerkiksi leirin Ouluun tekemän matkan
kuvauksessa. Junamatkalla oppilaita kutsuttiin ryssiksi ja toimintakertomuksen havainnon mukaan »… oppilaat itsestään alkoivat harrastaa
suomalaisia käytöstapoja. Siisteydessä oli selvää parannusta havaittavissa retken jälkeen.»81 Leirin historianopettaja Leena Ranta oli Raumalla
naisopiskelijoiden asuntolan valvoja. Hän kirjoitti leirin loppumisen
jälkeen joutuneensa usein huomauttamaan opiskelijoita siisteydestä ja
järjestyksestä. Hänen mielestään epäjärjestyksessä kävi ilmi opiskelijoiden »kauneusaistin kehittymättömyys». Hän kirjoitti: »Bolshevikeille
ilmeisesti koko käsite ’kaunis’ on merkityksetön. Rakkaus koreihin,
kirkkaisiin väreihin oli heille, niinkuin yleensäkin kehittymättömän
maun omaaville, ominaista.»82
Itäkarjalaisissa nähtiin opettajaleirillä siis paljon huonoja ominaisuuksia, mutta Koskenniemi tuli kuitenkin siihen tulokseen, että »kom-
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munistinen kulttuuri ei ole tyystin voinut peittää hyviä suomalaisia
piirteitä».83 Tärkein merkitsevä tekijä oli verenperintö. Opettajaleirin
arkistosta ei löydy minkäänlaisia suoria viittauksia saksalaisiin rotuteorioihin tai edes Saksaan. Ajatuksen rotujen eriarvoisuudesta leirin
opettajat olivat kuitenkin sisäistäneet. Sama asetelma näkyi koko ItäKarjalan miehityshallinnossa. Rodun merkityksen korostuminen näkyy
hyvin esimerkiksi siinä, kuinka Äänisniemen asukkaita tutkittiin syksyllä 1942. Väestönkirjauksessa alueen 18 639 asukkaasta vain 385 ilmoitti olevansa suomensukuisia. Miehityshallinnossa kiinnitettiin kuitenkin huomiota siihen, että alueen ja ihmisten nimistö oli osittain karjalaista ja niemen asukkaista monet näyttivät suomalaisilta. Asian selvittämiseksi lääkintämajuri Niilo Pesoselle ja maisteri Reino Peltolalle
annettiin tehtäväksi tutkia Äänisniemen asukkaiden etnistä alkuperää.
Pesonen tutki asiaa antropologian, Peltola kansatieteen avulla. Molemmat tulivat siihen tulokseen, että alueen asukkaat olivat kielellisesti venäläistyneitä karjalaisia, jotka voitiin Pesosen mukaan liittää »kansalliseen» väestöön tuomatta siihen vieraita rotuaineksia.84 Koska rotu katsottiin merkittävämmäksi kuin kulttuuri, jopa itse itseään venäläisinä
pitäneistä Äänisniemen asukkaista ajateltiin voitavan kasvattaa hyviä
suomalaisia, kunhan he pääsisivät eroon venäläisyyden painolastista.

Eroon ryssän merkeistä

Venäläisyyden painolastia nähtiin myös opettajaleirin opiskelijoiden
puhumassa kielessä. Miehitetyn Itä-Karjalan hallintokieleksi oli valittu
suomi, jota opiskelijat piti saada puhumaan ja kirjoittamaan puhtaasti.
Opettajaleirille oli valittu vain opiskelijoita, jotka puhuivat äidinkielenään suomea tai jotain karjalan kielistä. Heidänkin puheessaan nähtiin
silti ikävää venäjän kielen vaikutusta. Inkeriläisillä opiskelijoilla ei ollut
erityisiä ongelmia, mutta muuten opiskelijoiden »suomen kielen käytössä tekevät haittaa useat ääntämisessä esiintyvät virheellisyydet sekä
eräät kirjoitusvaikeudet, jotka osaksi johtuvat ryssäläisestä vaikutuksesta».85 Itäkarjalaisten äidinkieli ei sopinut suomalaisen opettajan kieleksi, koska opettajan tuli puhua ja opettaa huoliteltua yleiskieltä ja erityisesti siksi, että karjalan kielissä nähtiin kontaminaatiota venäjästä:
»Oma ja venäläinen on heidän sanavarastossa ikävästi sekaisin.»86
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Hyvä suomen kielen taito oli välttämätön suomalaiselle kansakoulunopettajalle, mutta kieli on myös vahvasti identiteettiä rakentava asia.
Suomen kielen ja kirjallisuuden toimintakertomuksessa kesäkuussa
1943 suomenopettaja kirjoitti huolestuneena siitä, että opiskelijat yhä
puhuivat keskenään »karjalaa tai ryssää». Hänen mielestään se kertoi
kiintymyksestä venäläiseen kulttuuriin ja todisti, että opiskelijat eivät
vielä kokeneet kuuluvansa yhteen muun Suomen kanssa: »Suuren Venäjän tilalle on nyt saatava kielenkin alalla yhtenäinen Suur-Suomi.»87
Toinen asia, jossa venäläinen kulttuurivaikutus nähtiin haitallisena,
oli Itä-Karjalan venäjänkielinen nimistö. Tämä koski sekä paikkakuntien että ihmisten nimiä. Niinpä karjalaisten maantieteellisten nimien
kirjoitusasuja muutettiin paremmin suomen kirjoitusasua vastaaviksi
ja venäjänkieliset nimet korvattiin kokonaan uusilla. Esimerkiksi Petroskoista tuli Äänislinna jo lokakuussa 1941 ja sen uudet kadunnimet
vahvistettiin joulukuussa 1942.88 Henkilönnimien suomalaistamisesta
Itä-Karjalassa puhuttiin jo miehityksen alusta alkaen. Vienan Karjalassa
etu- ja sukunimet olivat enimmäkseen karjalaisia, mutta Aunuksessa,
jossa suurin osa Itä-Karjalaan jääneestä väestöstä asui, lähes täysin venäläisiä. Papit saivat ohjeen vaikuttaa kastettaessa mahdollisuuksien
mukaan vanhempiin niin, että lapsille ei annettaisi venäläisiä nimiä.
Ohjeet virallisen nimenmuutoksen tekemiseen annettiin syksyllä 1942.
Nimen valinnan tueksi Suomalaisuuden Liitto teki nimioppaan, jossa
oli lähinnä karjalaisiin paikannimiin liittyviä sukunimiehdotuksia. Koko sotilashallinnon aikana sukunimensä suomalaisti virallisesti vain
2 263 henkilöä.89
Opettajaleirin opiskelijoiden nimistö oli samanlainen kuin muuallakin Itä-Karjalassa. Opiskelijoista vain yksi tuli Vienasta ja niinpä opettajaleirille Mieslahdelle tulleiden nimiluettelossa on lähinnä venäjänkielisiä nimiä. Yhdeksästä suomalaisesta nimestä kolme oli inkeriläisillä
ja loputkin liittyivät todennäköisesti suomalaiseen taustaan. Etunimissä suomalaisia nimiä oli enemmän, mutta pääosa etunimistäkin oli venäläisiä.90 Tähän tilanteeseen haluttiin muutos. Toimintakertomuksissa
nimien suomalaistaminen tuli ensimmäistä kertaa esille huhtikuussa
1942, jolloin kerrottiin esimerkkinä vepsäläisoppilaiden hyvästä asenteesta heidän ottaneen itse esille ajatuksen nimien suomalaistamisesta.91
Oppilaat suhtautuivat nimien vaihtamiseen pitkään vastahakoisesti,
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mutta asiaa pidettiin esillä jatkuvasti, ja vuoden 1942 kesä–heinäkuun
toimintakertomuksessa voitiin jo todeta, että »nimien suomalaistaminen, joka keväällä herätti suurta vastustusta, nyt on päässyt alkuun jopa innostuneesti». Lopulta Jämsän kesäleirillä 1942 noin 60 prosenttia
opiskelijoista otti käyttöön uuden suomalaisen sukunimen »ilman suurempaa painostusta».92 Opiskelijoiden innokkuutta nimen vaihtamiseen pyrittiin lisäämään korostamalla sitä, että suomalaisen tai karjalaisen nimen ottaminen oli paluuta omaan kansalliseen nimeen.93 Osa
oppilaista tiesikin tai sai selville omaisilta kyselemällä suvussa aiemmin
käytössä olleen karjalaisen sukunimen. Muille sopivia nimiä etsittiin
Suomalaisuuden Liiton nimioppaasta tai muunnettiin omaa nimeä
suomalaisempaan muotoon, jolloin Rusanovista tuli Rusanen, Lukajevasta Lukanen ja niin edelleen.94
Uudet nimet otettiin ensin käyttöön vain leirin sisällä, mutta sotilashallintoesikunnan annettua ohjeet nimenmuutoksesta niitä myös virallistettiin. Kesäleirin 1943 päättäjäispuheessa Koskenniemi kehotti loppujakin opiskelijoita suomentamaan nimensä loman aikana. Hän perusteli tätä suomalaisten reaktioilla: »Suomi käy taistelua elämästä ja
kuolemasta perivihollisensa Venäjänmaan kanssa. Tämä taistelu on
maksanut monen kymmenentuhannen suomalaisen hengen ja suomalaisen kansan on oikeus suhtautua sodan aikana epäilyksellä ja vihamielisesti kaikkeen, mikä kantaa ryssän leimaa. Teidän oleskelunne
Suomessa ja vielä enemmän tuleva harjoittelunne harjoituskoulussa ja
kaikkein enimmän tuleva koevuotenne Suomen kansakouluissa tulee
tuottamaan turhia vaikeuksia, jos te kannatte vierasta merkkiä nimessänne.»95
Lukuvuoden 1943–1944 opiskelijaluettelot antavat hyvän kuvan siitä, kuinka nimien suomalaistamisessa onnistuttiin. Ensimmäisen osaston yhdeksästätoista opiskelijasta enää yhdellä oli luettelossa venäläinen sukunimi. Toisessa ja kolmannessa osastossa suomalainen sukunimi oli hieman yli puolella opiskelijoista, ja Raumalle uusina opiskelijoina tulleista 24 neljännen osaston opiskelijoista kaikilla muilla paitsi
kolmella oli venäläinen sukunimi.96 Osastojako perustui opiskelijoiden
edistymiseen, ja sen tärkeänä mittarina pidettiin suomalaiskansallista
ajattelumaailmaa. Opiskelijaluettelo näyttää todistavan siitä, että nimen vaihtaminen kertoi tietynlaisesta sitoutumisen asteesta suomalaishallintoon. Ensimmäisen osaston innokkuus nimen vaihtamiseen ker-
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too luultavasti myös siitä, että Koskenniemen varoitus suomalaisten
huonosta suhtautumisesta venäläisiin nimiin oli otettu tosissaan, ja
harjoitteluun haluttiin lähteä mahdollisimman suomalaisen oloisina.

»Itä-Karjalan kansa ei saa olla vallatun maan kansaa»97

Useimmilla Itä-Karjalan miehityshallinnon työntekijöillä kontaktit itäkarjalaisiin jäivät varmasti hyvin ohuiksi, ja kotirintamalla vain harvalla oli mitään kosketuspintaa Itä-Karjalan miehitykseen. Opettajaleiri
oli monella tapaa ainutlaatuinen ilmiö, todennäköisesti myös siinä
suhteessa kuinka hyvin suomalaiset ja itäkarjalaiset tutustuivat siellä
toisiinsa. Kaikista vaikeuksista huolimatta opettajaleirillä suhtauduttiin
positiivisesti ajatukseen suomalaisten ja itäkarjalaisten yhteisestä tulevaisuudesta ja siksi myös puolustettiin itäkarjalaisia. Opettajaleirin järjestämässä heimojuhlassa elokuussa 1942 Koskenniemi korosti kuulijoilleen, että »Itä-Karjalan kansa ei saa olla vallatun maan kansaa. Siihen ei saa katsoa alaspäin.»98
Muutamaa viikkoa myöhemmin Koskenniemi antoi uuden lukuvuoden alkaessa leirin opettajille käskyn siitä, kuinka opiskelijoihin tulisi
suhtautua. Käsky havainnollistaa hyvin sitä, kuinka Koskenniemikin silti näki leirin opiskelijat ennen kaikkea miehittäjän näkökulmasta, ylhäältä arvioiden: »Opettajaleirin opettajiston ei ole lupa nähdä heissä
vain joitakin puutteellisia ja vikaperäisiä suomalaisia, vaan meille monessa suhteessa vieraan maan edustajia, jotka meidän on osattava taitavasti, heitä ihmisinä loukkaamatta ja heidän olemuksessaan olevaa aito
karjalaista ja positiivista turmelematta ohjata siihen, mikä kantasuomalaisessa kulttuurissa vakaumuksemme mukaan on hyvää ja parempaa.»99
Koskenniemi kielsi katsomasta itäkarjalaisia »puutteellisina ja vikaperäisinä» suomalaisina, mutta jatkoi silti, että opiskelijat tuli kuitenkin
ohjata kohti »hyvää ja parempaa» suomalaista kulttuuria. Vaikka Koskenniemeä häiritsi monien suomalaisten alentuva ja negatiivinen suhtautuminen itäkarjalaisiin, suomalainen kulttuuri oli hänellekin mittapuu, jonka mukaan itäkarjalaisia arvioitiin. Itäkarjalaiset oli ehkä vapautettu, mutta ei millä tahansa ehdoilla. Heidät oli vapautettu suomalaisiksi – toimimaan sen mukaan, miten sotilashallinto suomalaisen
kulttuurin määritteli.
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15.3.1942, 15.3.–31.3.1942 ja 18.12.1941–31.5.1942, LA, kotelo 3, KA.
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Teachers’ Camp in Eastern Karelia as a
Meeting Place of Finns and East Karelians
in 1941−1944
With the crossing by the Finnish troops of the border delineated in the
Treaty of Tartu in 1941, Finland became an occupying power. What
kind of an occupying power was Finland? This article seeks to answer
the question using, as an example, a teachers’ camp set up by the Military Command of Eastern Karelia. The aim of the camp was to educate
Karelian teachers remaining in the occupied areas to be »decent citizens of the new Greater Finland» and »Finnish educators with the full
qualifications of primary and secondary folk school teachers». More
than one hundred East Karelian teachers studied in the camp’s facilities
in Paltamo, Jämsä, and Rauma between December 1941 and August
1944. The director of the camp throughout nearly all of its existence
was Matti Koskenniemi.
When the Soviets launched their all-out offensive in June 1944, most
of the students were on vacation in Eastern Karelia and did not return.
Twenty-four students remained in Finland after the war, while two fled
to Sweden.
The syllabi of the camp covered all subject matters that a Finnish
folk school teacher needed to master, but first and foremost the camp
was a military unit subordinated to the Military Command and, as
such, one cog in the machinery that worked for Eastern Karelia’s annexation to Finland. The objective was to have East Karelian teachers
rendering assistance in this effort, but only on conditions defined by
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the Finns. Students who were found incompetent were expelled, and
those who did not subscribe to the training objectives were dispatched
to concentration camps.
Anti-bolshevism was one of the camp’s ideological cornerstones and
an indispensable and diametrically opposing driving force to nationalist feelings. The East Karelians had to learn to feel superior to the Russians. It was hoped that hatred of the Russians would emerge as an element that would link the East Karelians and Finns. However, arousing
this hatred turned out to be difficult since, contrary to the expectations
of the educators, the students did not feel that they had been oppressed
by the Russians.
The overarching objective of transforming the East Karelians into
Finns required that all things Russian, including »communism, the
vilest form», had to be dispensed with. All negative qualities observed
among the students were said to stem from the Russian culture and
bolshevism, which had contaminated the original idealistic Karelianism. Among these alleged characteristics were irresponsibility, primitiveness, dirtiness, and mental shallowness.
The students selected for the camp spoke various Karelian languages
as their mother tongue, but since Finnish had been declared the official
language of Eastern Karelia, they had to learn to speak and write proper
Finnish. This was not just a matter dictated by practical reasons. Policy
makers saw in these languages certain undesirable characteristics traceable to the Russian language – »their vocabulary was a sad mix of features of their own and Russian» −, while the Finnish language educator
had noticed that the students talked in »Karelian or Russian» during
the breaks, which he maintained showed that the students were attached to the Russian culture and proved that they did not yet feel part
of Finland.
Russian cultural influence was additionally manifested by the fact
that most students had Russian names. Camp policy was to make students reconsider this, and was successful at least to a degree since in the
summer of 1943 approximately sixty percent of the students took a
Finnish language name »without major persuasion». The new names
were initially used only within the camp, to be officialized later. This
spate of renaming may have been motivated by the speech of the director Koskenniemi in the summer of 1943, in which he stated that the

TEACHERS’ CAMP IN EASTERN KARELIA AS A MEETING PLACE OF FINNS AND …
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students would find it unnecessarily difficult to live in Finland and,
above all, to pass the on-the-job training year in Finnish schools should
their names label them as Russians.
It is true that many unsatisfactory traits were seen in the East Karelians. However, as cultural facts were considered secondary to ethnic
origin, the firm belief was that these »Russian traces» would gradually
disappear. Attitudes towards the united future for the Finns and East
Karelians remained positive within the camp despite all the difficulties
encountered.
The camp director stressed in a speech during a reunion of Finnish
tribes in 1942 that »East Karelian people must not be treated as people
of an occupied country, and they should not be looked down on».
Some weeks later he issued to the educators a directive on how to deal
with the students. Even though Koskenniemi forbade treating East
Karelians as »deficient and faulty Finns» he expected that all attempts
should be made to show them the way towards what was »good and
better» in the Finnish culture, which in turn was the yardstick used to
assess the East Karelians.
It may be that East Karelians had been liberated, but not unconditionally. They had been liberated so that they would turn into Finns –
and act according to the provisions of a nationalist cultural policy established by the Military Command.
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PA U L I H E I K K I L Ä
(s. 1974), valtiotieteiden tohtori, toimii tutkijana Tarton yliopistossa Virossa
tutkimuskohteenaan virolaispakolaisten kansainväliset yhteydet kylmän sodan
aikana. Väitellyt vuonna 2011 Turun yliopistossa virolaisten keskustelusta
Euroopan yhdentämisestä 1923–1957 ja tutkinut myös suomalaista keskustelua
samasta aiheesta.

Lähettiläs T. M. Kivimäki Euroopan
keskuksessa 1941–1944 – Euroopan
periferian puolesta
Toivo Mikael Kivimäki (1886–1968) oli Suomen pitkäaikainen pääministeri joulukuusta 1932 lokakuuhun 1936. Elokuussa 1940 hänet lähetettiin Berliiniin lähettilääksi yhtenä osana pyrkimyksessä parantaa
Suomen suhteita Saksaan. Kivimäki toimi lähettiläänä jatkosodan ajan
suhteiden katkeamiseen saakka syyskuuhun 1944.
Kivimäen ensisijainen tehtävä Berliinissä oli Suomen etujen ajaminen ja suojeleminen, mutta tämä artikkeli ei ole kiinnostunut pelkästään Suomen ja Saksan kahdenvälisistä suhteista vaan myös niiden suhtautumisesta eurooppalaiseen kokonaisuuteen. Saksan aloitettua sodan
Neuvostoliittoa vastaan kesäkuussa 1941 (oikeastaan jo Ranskan valtauksen jälkeen edelliskesänä) siltä odotettiin jonkinlaista suunnitelmaa valloitettujen alueiden varalle rauhan saavuttua. Yleisesti näihin
kaavailuihin viitattiin Uuden Euroopan nimellä.1
Artikkeli ei voi tarkastella Uuden Euroopan käsitettä sinällään kokonaisuutena, vaan se keskittyy Kivimäen reaktioihin aiheesta. Mitä Kivimäki sai tietää tulevasta järjestelystä? Mistä hän hankki tietonsa? Käytännön poliitikkona Kivimäki ei pelkästään toistanut saksalaisten näkemyksiä Uudesta Euroopasta, vaan yritti myös itse laatia suunnitelmia
tulevaisuuden varalle. Minkälaisia nämä suunnitelmat olivat ja miten ne
edistyivät Suomen ulkoasiainhallinnossa? Lähteinä ovat lähettilään raportit Berliinistä. Muistelmissaan Kivimäki ei mainitse ollenkaan omia
suunnitelmiaan ja ohittaa koko kysymyksen Saksan kansainvälisestä po-
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litiikasta melko lyhyesti sanojen ja
tekojen ristiriitana, jonka lopputuloksena oli kaikenlainen mielivalta ja kansanmurha.2

Saksan johtama Uusi Eurooppa

Heti Saksan laukaistua Barbarossa-suunnitelmansa – ja Suomen
liityttyä jatkosotaan – Kivimäki
alkoi tutkailla suunnitelmia rauhan varalle. Kyseessä eivät olleet
vain rajamuutokset, vaan esimerkiksi Karl Megerle oli esitellyt
»lehdistön positiivisissa teemoissa» tuoreeltaan syyskuussa 1941,
miten entisajan imperialistiset
aatteet olivat väistyneet uuden,
johtaja-periaatteen tieltä myös
kansainvälisessä politiikassa.3 Toi- Toivo Mikael Kivimäki (1886–1968),
Saksan-lähettiläs vuosina
seksi Kivimäki törmäsi jatkuvasti Suomen
1940–1944. Kuva: Sotamuseo.
kiertoilmaisuun, jossa »aina koMikael Kivimäki (1886−1968),
rostetaan sitä, että nyt on kysy- Toivo
Finnish minister in Berlin 1940−1944.
mys sodanaikaisesta hallinnonjär- Photo: The Military Museum.
jestämisestä».4 Saksalla oli kuitenkin omat lähtökohtansa kaikissa
Euroopan suunnitelmissa. Se lupasi olla puuttumatta maiden sisäisiin
asioihin, kunhan ne eivät ole Saksalle vastakkaisia tai »ristiriidassa Euroopan uudelleenjärjestelyn kanssa».5
Vuoden lähestyessä loppuaan Kivimäki kuuli huhuja, joiden mukaan Saksan ja Ranskan suhteet olisivat lämpenemässä konsulaattien
perustamisen tasolle. Tämä olisi »alkua Europan yhdysvaltain perustamisajatukselle».6 Tämä toteutui lievennetyssä muodossa Antikomintern-sopimuksen myötä marraskuussa 1941. Kuitenkin Saksa tutkaili
mielialoja eurooppalaisesta sopimuksesta myös myöhemmin samana
talvena. Lehtimies Karl Megerle, ilmeisestikin ulkoministeri Joachim
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von Ribbentropin lähettämänä, tiedusteli Kivimäeltä, olisiko mahdollista, että »Suomi liittyy Neuordnungiin jonkinlaisella selityksellä Suomen asema huomioonottaen». Kivimäki oli viitannut ongelmiin kaupallisten suhteiden järjestelyssä eikä asiaan enää palattu.7
Vuodenvaihteen jälkeen Kivimäki keskusteli »Euroopan uudelleenjärjestelystä» valtiosihteeri Ernst von Weizsäckerin kanssa, joka ei kuitenkaan lähettilään pettymykseksi päätynyt sanomaan mitään oleellista
tai tarkkaa tulevista suunnitelmista. Weizsäcker ehdotti vain »jonkinlaisen yhteisen edustuselimen» luomista Euroopan ulko- ja puolustuspolitiikkaan. Kivimäki johdatteli Weizsäckerin myöntämään, että »Euroopan hallitseminen Saksan johdolla riippuu siitä hengestä, jolla uusi
järjestely toteutetaan». Kivimäen mukaan tällainen ylimalkaisuus oli
yleistä Saksan johdossa.8
Weizsäcker oli Euroopan tulevaisuutta pohtiessaan palannut Saksan
yhdistymisen historiaan. Silloinkin pikkuvaltiot olivat tyytyneet yhteisten asioiden nostamiseen erilliseen elimeen. Samoin taloudellisessa yhteistoiminnassa kelpasi ottaa mallia historiasta, eli poistaa tullit vähitellen.9 Keskustelu ei siis ainakaan Kivimäen mukaan viitannut Preussin
johtavaan asemaan yhdentymisessä. Myöhemmin Kivimäki kuuli
(kansliapäällikkö Aaro Pakaslahden kautta) sisäministeriön kansliapäälliköltä, Nordische Verbindungsstellen (Gesellschaftin) puheenjohtajalta Hans Draegerilta toisesta historiasta ammentaneesta suunnitelmasta: Saksan vallattua Ranskan oli tarkoitus perustaa germaaninen
Bund, jonka jäseninä olisivat Saksa, Tanska, Norja, Hollanti ja Belgian
flaamit. Seuraavana askeleena olisi ollut Ruotsin taivuttaminen mukaan ja sitten vasta muita pikkuvaltioita. Suomea ei ollut mainittu.10
Suomen asemasta tulevassa Euroopassa Kivimäki sai huolestuttavia
tietoja. Kivimäki oli osoittanut ovea jo kesäkuussa 1941 hallitusneuvos
Apeltille, kun tämä tekeytyneenä Suomen ystäväksi »tarjoutui välittäjäksi, kun Saksan hallitus ryhtyy keskustelemaan Suomesta Saksan protektoraattina».11 Noihin aikoihin Hitler tosiaan kehotti lähipiiriään
ryhtymään valmisteluihin, jotta Suomi liitettäisiin vaivihkaa osavaltiona Suur-Saksaan. Tästä kannasta Hitler vähitellen vetäytyi vuoden kuluessa ja palatessaan vierailulta Mannerheimin syntymäpäiväjuhlilta
hänestä oli parempi pitää sellaista sankarikansaa liittolaisena.12
Vuoden kuluessa myös Kivimäen näkemykset muuttuivat ja pettymys Saksan suunnitelmiin alkaa kalvaa. Heinäkuussa 1942 hän toivoi,
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että »olisi ainakin tehtävä yritys yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi
vapaaehtoisen yhteenliittämisen pohjalla Euroopan kansojen välille,
siinä toivossa, että pienet kansat oppivat luottamaan Saksan vilpittömään harrastukseen sellaisen uuden Euroopan luomiseksi, jossa pienet
kansatkin voisivat tuntea elävänsä vapaina ja turvassa uusilta sodilta».13
Paitsi että saksalaisten ulostulot olivat vähäisiä ja epämääräisiä, niitä
alkoi ennen pitkää vaivata myös ristiriitaisuus. Aseveljien yhteisyyttä
korostava linja sai rinnalleen avoimen imperialistisen linjan. Kivimäen
mielestä hälyttävimmän puheenvuoron piti heinäkuussa 1942 Puolan
ylikäskynhaltija Hans Frank Wienissä. Hänen mukaansa rauhan säilyttäminen Euroopassa kuuluu yksinomaan Saksalle, jolloin pienille maille jää vain kulttuuritehtäviä.14
Berliinissä Megerle yritti puolustaa Kivimäelle Frankin puhetta. Ensinnä hän toisti aikaisemman perustelun, ettei sodan oloista voinut
tehdä johtopäätöksiä rauhan ajan suunnitelmiin. Kivimäen mukaan
Megerlen toinen väittämä oli yhtä epämääräinen: Euroopan kansat olivat »vakuuttuneita kansojen välisen yhteistoiminnan tarpeellisuudesta
varsinkin taloudellisella ja sosiaalisella alalla», mutta hän ei tarjonnut
mitään konkreettisia esimerkkejä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kivimäki kiinnitti huomiota myös siihen, ettei Megerle maininnut lainkaan sotien ehkäisemistä, mitä Kivimäki puolestaan piti yhteistoiminnan itsestään selvänä perusteena.15
Frankin puhetta oli arvosteltu sekä Ruotsissa että Romaniassa, jolloin Berliinistä oli selitetty Frankin puhuneen yksityishenkilönä. Nimenomaan Bukarestista saapunut reaktio kiinnosti Kivimäkeä, ja hänen mielestään saattoi olla »tarkoituksenmukaista meilläkin käsitellä
kysymystä varovaisessa muodossa». Kohta oli ulkoministeriössä merkitty ja saatettu presidentti Risto Rytin tietoon.16
Käydessään Suomessa Kivimäki vieraili myös Rytin luona 11.8.1942
antamassa henkilökohtaisesti »tietojaan saksalaisten Euroopan olojen
järjestelyä koskevista suunnitelmista». Tällöin hän todennäköisesti luovutti Rytille laatimansa muistion »Euroopan valtioliitto». Samassa
kuussa muistio annettiin myös lähettiläs Wipert von Blücherille.17 Vielä saman vuoden puolella Kivimäki luonnosteli lisäksi »Euroopan itärajan vastaisesta turvaamisesta», jonka hän oli jo antanut Saksan ulkoministeriössä Weizsäckerille ja Ribbentropin omassa toimistossa
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Ludwig Weissauerille. Kirjeessään Rytille hän suositteli »samanlaista itsestään selvää kannanottoa».18
Kivimäen mukaan Euroopan valtioliiton tai »pysyvän valtiollisen
yhteenliittymän» perimmäisenä tehtävänä oli ennen kaikkea »rauhan
säilyttäminen Euroopassa». Koska aikaisempi järjestelmä oli pettänyt,
oli yritettävä jotain uutta. »Pääasia on luoda sellainen olotila, ettei Euroopassa enää synny sotia.» Lainaukset paljastavat, että suunnitelman
varsinaiseen toteutukseen ryhdyttäisiin vasta sodan loputtua, jonka
olosuhteita ei toistaiseksi voinut varmuudella määritellä. Niinpä Kivimäen tekemät ehdotukset olivat hänen omastakin mielestään kovin
epämääräisiä.19
Rauhallisiin tavoitteisiin verrattuna Kivimäen esittelemät keinot olivat varsin militaristisia ja tavoitteena oli eräänlainen aseistettu rauha.
Suunnitelman mukaan asioista toki keskusteltaisiin, mutta kiistat ratkaistaisiin sotilaallisella painostuksella ja osallistuminen »Euroopan vapautussotaan» ratkaisisi edustuksen eurooppalaisissa elimissä. Eurooppaa uhkasivat sekä ulkoiset että sisäiset vaarat. Edellisistä suurin oli
Neuvostoliitto, joka ei olemukseltaan edes ollut eurooppalainen ja olisi
ilman muuta ulkona liitosta.
Lähtökohtana Kivimäellä oli konfederalistinen ajatus, että »solidaarinen mannereurooppalainen yhteisrintama» muodostuisi mahdollisimman suuresta määrästä eurooppalaisia valtioita; pieni määrä olisi
diplomaattinen tappio. Hatara alkuorganisaatio suosi tätä tavoitetta.
Vasta tästä yhteistyöstä saatujen kokemusten perusteella voitiin edetä
läheisempään yhteistyöhön. Kunhan tällainen kattojärjestö on rauhoittanut Euroopan olot, myös taloudellinen elämä virkistyy uuteen kukoistukseen; Kivimäki nimenomaan halusi sulkea talouspolitiikan ulos
eurooppalaisesta järjestöstä.
Tästä seikasta ulkoministeri Rolf Witting oli vastakkaista mieltä.
Keskustellessaan lähettiläs Blücherin kanssa Euroopan järjestelystä – ja
kertoessaan Kivimäen muistiosta – elokuussa 1942 hän painotti kysymyksen taloudellista puolta poliittisten ja sotilaallisten seikkojen kustannuksella. Witting viittasi Saksan yhdistymiseen toimivana esimerkkinä ja arveli sodan jälkeen tärkeimmän tehtävän olevan »nälän torjuminen» ja muiden taloudellisten edellytysten parantaminen.20
Kivimäki halusi ehdottomasti nimittää kaavailuaan valtioliitoksi eikä liittovaltioksi, joka oli oikeudellinen henkilö. Sen organisaatio koos-
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tuisi liittokokouksesta ja -neuvostosta, jotka kokoontuisivat Wienissä.
Epämääräisyydestä huolimatta Kivimäki painotti, että kaikkien maiden
– mukaan lukien Saksan – oli luovutettava osa suvereniteetistaan yhteiselle järjestölle. Tämän takia oli ensiarvoisen tärkeää, että jäsenyys tapahtui poikkeuksetta vapaaehtoisuuden perusteella.
Ottaen huomioon, että suunnitelma oli tarkoitus esittää Saksan johdolle, luonnollisesti Kivimäki lähti olettamuksesta, että Saksa voittaisi
sodan. Niinpä sen tehtävänä oli ensin tehdä aloite liiton perustamisesta
ja sille kuului myös johtoasema niin ulko- kuin puolustuspolitiikassa.
Kuitenkin muidenkin oli sovitussa suhteessa otettava osaa puolustustaakkaan ja sovittava yhteisistä ulkosuhteista. Lukiessaan muistiota Ryti
korjasi Kivimäen tiivistelmästä Saksan määritelmällä »se valta, joka sodan Euroopassa voittaa» ja yliviivasi myös viittauksen Britannian olemiseen Euroopan ulkopuolella.21
Aikaisemmin selostaessaan alustavia keskusteluja Antikominternsopimukseen liittymisestä Kivimäki luotti Suomen olevan turvassa
Saksan valtapyyteiltä toistaiseksi, mutta pelkäsi sen muuttuvan, »jos
Saksa voittaa sodan ja sen hegemonia tulee Euroopassa täysin vallitsevaksi». Rytikään ei ollut asiasta innoissaan, vaan kirjoitti marginaaliin:
»Silloin käy huonosti!»22
Ryti ei ollut yksin Kivimäen varassa Euroopan järjestelyn ajatuksissa.
Hän oli jo jatkosodan alkukuukausina – ja myös helmikuussa 1942 –
puhunut Saksan lähettiläs Wipert von Blücherille hyvin samantapaisesti vapaaehtoisuutta ja jäsenten itsemääräämisoikeutta korostaen. Juuri
helmikuussa käydyssä keskustelussa Ryti oli huolestunut Suomen jäämisestä raaka-ainetuottajaksi, jonka johdosta Blücher oli Berliinistä
saatujen ohjeiden mukaisesti kertonut Saksan ottavan aseveljien toivomukset huomioon.23
Kivimäki keskusteli asiasta myös Saksan lähettiläs Wipert von
Blücherin kanssa Suomessa käydessään elokuussa 1942.24 Blücher ei
vaikuttanut Euroopan uudelleenjärjestelystä kovin innostuneelta, vaan
hän lähinnä yritti saada ministeriöstä vastausta suomalaisten kyselyihin Saksan tulevasta politiikasta, etenkin Saksan hyökkäyksen tyrehdyttyä joulukuussa 1941. Blücher kantoi myös kortensa kekoon kesällä
1943 kirjoittaessaan mietinnön alivaltiosihteeri Martin Lutherin luonnostelemaan erityisosaston suunnitelmaan, jossa pohdittiin Saksan
Eurooppa-politiikkaa. Blücher esitti myös presidentti Rytin ottamista
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mukaan miettimään Pohjois-Euroopan tilannetta. Näiden kahden lähettilään ajatukset kävivätkin hyvin yhteen näkemyksissä Suomen ja
Pohjolan suhteista. Michael Jonasin mukaan Blücher pyrki osaltaan
harjoittamaan ulkoministeri Ribbentropin johtamalle ulkopolitiikalle
vastadiplomatiaa.25 Kivimäki ja Blücher eivät kuitenkaan näytä missään vaiheessa keskustelleen aiheesta keskenään.
Kivimäen ja Blücherin ajatukset – ja yritykset – kävivät yhteen myös
Euroopan tasolla, kun keväällä 1943 propagandaministeri Joseph
Goebbels kertoi omista Eurooppa-politiikan teeseistään ulkomaalaiselle lehdistölle. Blücherin mukaan suomalaiset olivat samaa mieltä yhdentymisen vapaaehtoisuudesta ja sota-ajan järjestelyjen väliaikaisuudesta sekä erityisesti Euroopan kansojen yksilöllisyyden säilyttämisestä.
Hän kuitenkin epäili suomalaisten vastustavan Goebbelsin ajatusta Euroopan puolustuksen alistamisesta Saksan tehtäväksi; Suomi pyrkisi
välttämään minkään suurvallan suojelusta sodan jälkeen. Kuitenkin
Blücherin pyyntöön jatkaa keskustelua Helsingissä Ribbentrop vastasi
Goebbelsin puhuneen epävirallisesti.26
Myös Kivimäki viittasi mitä ilmeisimmin samoihin teeseihin keskustellessaan Weizsäckerin kanssa maaliskuun lopulla. Kivimäki arveli rajoitetussakin muodossa annetulla julistuksella tai vähintään iskulauseella olevan vankkaa moraalista vaikutusta Saksan asevelimaissa. Weizsäcker torjui lisäkeskustelut todeten tällaisten aloitteiden olevan epävirallisia ja samoin Kivimäki painotti ottaneensa asian yksityishenkilönä,
vaikka korostikin kannattavansa ajatusta lämpimästi. Weizsäcker epäili
tämän kuitenkin olleen hallituksensa lähettämä. Jokisipilä toteaa Kivimäen harjoittaneen »ulkopoliittista yksityisyritteliäisyyttä».27
Joulukuussa 1942 Kivimäki olikin huomaavinaan muutoksen Saksan politiikassa suhteessa niin vallattuihin alueisiin kuin Eurooppaan
yleensäkin. Osaltaan Kivimäen perustelut olivat toiveajattelua, sillä sodan olosuhteiden ja rauhan tilanteen välinen katkos oli saksalaisten vakiintuneita iskulauseita, vaikkakin Goebbelsin kynästä ne olivat uutta.
Uudelleenjärjestelystä ei puhuttu läheskään entiseen malliin, ja Kivimäki toivoi hiljaisuuden ennakoivan vihdoin »vakuutuksia siitä, että
pienten kansojen oikeus itsenäiseen elämään tunnustetaan». Muukin
lehdistö oli perääntynyt vaatimasta muiden kansojen alistumista saksalaiseen komentoon ja esitti nyt vain pienempiä rajoituksia niiden itsemääräämiseen.28 Samaan aikaan Kivimäki oli kuullut Weissauerilta, et-
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tä sodan tavoitteena on »murtumattoman itävallin luominen, jota puolustamaan Euroopan kaikkien kansojen tulee yhteisesti rientää».29 Oli
siirrytty hyökkäyksestä puolustukseen.
Kivimäen tilannearvion muutos ajoittuu samaan aikaan, loppuvuoteen 1942, jolloin useat muutkin suomalaispoliitikot, kuten J. K. Paasikivi ja Väinö Tanner, alkoivat pohtia Saksan tappiota tai vähintään
epäillä sen voittoa.30
Vielä huhtikuussa 1943 Kivimäki odotti Hitlerin ja Mussolinin tapaamisessa julkaistavan »Euroopan statuksen», mutta epämääräinen
julkilausuma oli pettymys.31 Samanlaista julistusta lupasi Kivimäelle
vielä lokakuussa 1943 Megerle, joka oli kohonnut Hitlerin päämajan
informaatiotoimiston päälliköksi. Hän myös kertoi Ribbentropin kannattavan Euroopan valtioiden vapaaehtoista liittymää, mutta pelkäävän
sellaisen aloitteen olevan Saksalle vahingollinen, jos se annetaan väärään aikaan – Megerle itse suosi federatiivista yhteisvaltiota.32 Tämän
perusteella Kivimäki saattoi olettaa pääsevänsä keskustelemaan myös
Euroopan valtiollisesta järjestelystä, kun hän tapasi Hitlerin ja Ribbentropin vain muutamaa päivää myöhemmin, mutta saikin kuulla sodassa olevan kyse taistelusta »rodullisesta ja biologisesta ylivallasta Euroopassa».33

Pienten valtioiden Eurooppa

Pienten valtioiden asema oli Saksan Eurooppa-suunnitelmien koetinkivenä koko sodan ajan. Lisäksi se tarjosi käytännön sovelluksia niistä
suunnitelmista, joita Berliinissä oli varattu muiden eurooppalaisten varalle. Kivimäen näkökulmasta tässä oli ennen kaikkea periaatteellinen
ero suurvallan ja pienen valtion välillä. Karl Megerle oli esitellyt »lehdistön positiivisissa teemoissa» syyskuussa 1941 Suomen, Unkarin, Romanian, Kroatian ja Slovakian esimerkkeinä, ettei Saksalla ollut aikeita
sekaantua muiden maiden sisäisiin asioihin; näiden tuli ainoastaan olla
vilpittömästi eurooppalaisia, jotta yhteistyö toimisi.34
Idänretken alkukuukausista lähtien Kivimäki oli kiinnostunut Venäjän tulevasta järjestelystä. Luovuttaessaan Valkoisen ruusun suurristiä
Hermann Göringille tämä ounasteli, miten »Venäjä on jaettava pikkuvaltakuntiin, jotka eivät enää koskaan voi olla vaaraksi länsimaiselle si-
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vistykselle».35 Lokakuussa 1941 Kivimäki näyttää olleen vakuuttunut
saksalaisten pyrkivän hallitsemaan »komissaarien kautta eri kansallisuuksille myönnettävine sivistyksellisine ja taloudellisine autonomioineen».36
Kivimäki oli löytävinään natsijärjestelmän ja itäministeriön sisältä
kaksi suuntausta, joista hänelle mieluisampi, mutta häviölle joutunut
pari olisi myöntänyt valloitettujen alueiden kansallisuuksille enemmän
omaa vaikutusvaltaa. Itäministeriössä tätä politiikkaa edusti Georg
Leibrandt ja »häikäilemättömien» johtajana oli Erich Koch; ministeriön johtaja Alfred Rosenberg oli heikko ja helposti johdateltavissa.37
Saksan kauaskantoisena tavoitteena oli muuttaa Itä-Euroopan etnistä karttaa Generalplan Ostin mukaisesti. Kahdenkymmenen vuoden
kuluessa valloitetun alueen väestöstä kolmannes olisi tuhottava, kolmannes siirrettävä uusille alueille ja kolmannes sulautettava immigroitavien saksalaisten kanssa. Virolaisperäisen, mutta Suomen kansalaisuuden hankkineen, lääkärin Felix Kerstenin mukaan Himmler suunnitteli hedelmällisen Baltian kaappaamista SS:lle ja »väestö siirrettäisiin
Arkangelin lähistölle Pohjois-Venäjällä».38
Nämä suunnitelmat oli pidettävä tiukasti salassa, mutta Kivimäkikin
kuuli hurjista »siirtomaapoliittisista» suunnitelmista siirtää väestöryhmiä (tsekit, puolalaiset, juutalaiset) idästä vallatuille alueille. Kertoessaan huhuista Helsinkiin hän samalla korosti niiden olevan »jyrkkien
puoluemiesten» tai muiden epävirallisten tahojen puhetta.39 Suomalaiset itsekin olivat valmiita esittämään virolaisten ottamista heimosukulaisuuteen vedoten asuttamaan Itä-Karjalaa ja Aunusta.40
Siinä missä Kivimäki alkoi epäillä Saksan Eurooppa-suunnitelmien
viivästymistä hamaan tulevaisuuteen kesällä 1942, epäilys käytännön
politiikan seurauksista ponnahti pinnalle muutamaa kuukautta aiemmin, jolloin hän kirjoitti Helsinkiin: »Valloitettujen alueiden hallinto
on Saksan ulkopolitiikan heikoin kohta, josta Saksa vielä saa paljon
harmia ja voi tuottaa meillekin ikävyyksiä.»41 Neuvostoliiton liittymisen Atlantin julistukseen kesäkuussa 1942 Kivimäki tulkitsi oitis voitoksi liittoutuneille. Saksa ei enää voinut esittää sellaisia »tulevaisuudenkuvia» oman miehityspolitiikkansa jälkeen. Mikäli se olisi antanut
heti sodan alussa selvän kannanoton pienten kansojen tulevaisuudesta
– ja myös pitänyt lupauksensa – ne suhtautuisivat avoimemmin Saksaan.42
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Käytännön esimerkeistä Kivimäelle tärkein ja läheisin oli Slovakia,
jonka Suomikin oli tunnustanut itsenäiseksi valtioksi kesäkuussa 1940.
Lähetystö Bratislavassa avattiin lokakuussa ja se toimi Berliinin lähetystön alaisuudessa senkin jälkeen, kun Tauno Suontausta aloitti asiainhoitajana syyskuussa 1941; Ernst Sohlberg korvasi hänet puolen vuoden jälkeen. Kivimäki vieraili siellä useaan otteeseen ja lähetti Slovakian tilanteesta raportteja, joista huokui luottamus uuden valtion tulevaisuuteen. Sodan ja pulan keskellä Slovakia vaikutti pyörremyrskyn
keskukselta, joka täystyöllisyyden mukana investoi liikenneyhteyksiin
ja teollistamiseen. Kivimäki jopa lähetti valtiovarain- ja kauppaministeriöihin opastuksena Slovakian valtionpankin johtajan, professori Imrich Karvašin mietteitä inflaation torjumisesta.43
Slovakia oli tärkeä myös siksi, että saksalaiset tahtoivat esittää sen
mallimaana muille Euroopan pienille valtioille niiden tulevasta asemasta Saksan hallitsemassa Euroopassa.44 Slovakia oli samanlainen
mallimaa myös Baltian yhteistoimintamiehille. Sekä Virosta että Latviasta valmisteltiin muistiot komissaari Hinrich Lohselle Slovakian tapaisen itsenäisyyden myöntämisestä vastapalveluksena miehistön luovuttamisesta saksalaisten käyttöön, mutta molemmat ehdotukset tyrmättiin.45
Suomen naapurimaasta Virosta muodostui kuitenkin merkittävin
Saksan miehityspolitiikan näyttämö. Helsingissä lähettiläs Blücherin
mukaan »suomalaiset olivat erikoisen kiinnostuneita varsinkin virolaisten heimoveljiensä kohtalosta, mutta osoittivat mitä vilkkainta mielenkiintoa myös muun itäalueen kehitystä kohtaan». Valtiollisten aloitteiden ja suunnitelmien puuttuminen aiheutti suurta ärtymystä, ja Viron tapaus oli vain lähin esimerkki.46 Kenties juuri Kivimäelle ja muille
suomalaisille vakuutettiin Viron olevan jonkinlaisessa erikoisasemassa.
Syitä tähän etsittiin Tallinnassa syntyneestä Alfred Rosenbergistä, mutta »mahdollisesti on tähän Viron suosimiseen vaikuttamassa sekin, että
täällä katsotaan Viron olevan korkeammalla sivistystasolla kuin muiden Baltian maiden».47 Saksalaiset olivat jopa luvanneet presidentti Rytille, etteivät ryhtyisi Virossa laajamittaisiin muutoksiin tiedottamatta
siitä myös Suomen hallitusta.48
Lupauksista huolimatta Virolle ei missään nimessä (tai vaiheessa)
esitetty valtiollisen itsenäisyyden palauttamista. Päinvastoin saksalaiset
vakuuttivat Kivimäelle ja muille suomalaisille useaan otteeseen hallin-
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non ottavan virolaisten toiveet huomioon niin paljon kuin se sodan
oloissa suinkin oli mahdollista, mitä virolaiset eivät kuitenkaan osanneet arvostaa.49
Toisaalta Saksa alkoi heti Viron valtauksen jälkeen arvostella Suomen mielenkiintoa Viroa kohtaan. Erityistä paheksuntaa aiheuttivat
suomalaisten vironkieliset radiolähetykset, jotka Yleisradio oli aloittanut heti jatkosodan sytyttyä. Jo ennen tätä Norjan ja Tanskan miehitysoloja oli kielletty raportoimasta radiossa. Maaliskuussa 1943 Yleisradio
lopetti vironkieliset lähetykset Saksan painostuksesta, mutta jatkoi niitä
vuoden kuluttua sodan loppuajaksi.50 Vielä toukokuussa 1944 ulkoministeriön pohjoismaiden osaston päällikkö Werner von Grundherr oli
kovistellut Kivimäkeä Suomen kiinnostuksesta Viron asioihin. Tällöin
tosin myös Kivimäki rohkeni esittää vasta-argumenttejaan ja saikin von
Grundherrin perääntymään.51
Tietoja miehitettyjen alueiden oloista Kivimäki hankki mm. julkaisusta, joka luetteli Itäalueen komissaari Hinrich Lohsen alueelle määräämiä asetuksia usean sivun laajuudella. Todellisesta tilanteesta Kivimäki luotti kuitenkin enemmän alueella, lähinnä Virossa, käyneiden
suomalaisten, kuten AKS:n puheenjohtajan Vilho Helasen ja professori
Paavo Ravilan kuvauksiin. Kivimäki päätteli olojen olevan melko siedettävät; suoranaista terroria ei esiinny, mutta virolaiset on joissain
kohdin asetettu toisen luokan kansalaisiksi. Tässä vaiheessa Kivimäki
vielä epäili kertomusten täydellistä paikkansapitävyyttä: »Kokemus on
osoittanut, että virolaiset puheissaan liioittelevat.»52
Paikallisista informanteista Suomen Berliinin-lähetystö sai helmikuussa 1942 vieraakseen »erään huomattavassa asemassa olleen virolaisen», joka toimi nyt vääpelinä saksalaisten joukoissa. Tämä pelkäsi
väestönsiirtojen lisäksi virolaisten sulautuvan ajan kuluessa saksalaisiin
ja pyysi suomalaisilta apua.53 Samansävyistä kertomusta Kivimäki oli
kuullut jo lokakuussa liettualaiselta »Directeur de Chancelleric du
Conseil des Ministres» Mykolas Zilinskasilta. Luottamuksellisessa kirjeessä presidentti Rytille hän totesi, miten neuvostohallinnon aikana
»kaikki on tuhottu mitä Liettua 20 vuoden aikana rakensi». Zilinskas
kertoi myös Liettuan vapautusrintaman LAF:n toiminnasta sodan alkupäivinä ja miten Saksan ulkoministeriö oli pettänyt armeijan tekemät sopimukset: kansalliset tunnukset oli jälleen kielletty ja kommunistien suorittamat omistusolojen muutokset pidetty entisellään. Sak-
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salaiset olivat anastaneet kaikki virkapaikat, mutta liettualaisia käytettiin vielä neuvonantajina ja lisäksi suuri joukko liettualaisia oli toistaiseksi poliisin apuvoimina aseistettuna.54
Zilinskas esitti myös toivomuksen, »että Suomi auttaisi Baltian maita siten, että ottaisi haltuunsa Viron, jota muka tarjottaisiin Suomelle».
Kivimäki lupasi vain välittää kertomuksen eteenpäin Helsinkiin, mutta
samalla pidätteli liettualaisen toiveita, koska Suomella oli jo omiakin
tehtäviä hoidettavana. Samassa kirjeessä hän itse toivoi pääsevänsä keskustelemaan aiheesta presidentin kanssa suullisesti Suomeen saavuttuaan.55 Mahdollisesti seuranneet keskustelut ovat siis lähteiden saavuttamattomissa.
Keväällä 1942 Kivimäki esittikin omia toivomuksiaan Baltian ja erityisesti Viron tulevasta asemasta Weissauerille.56 Samaan aikaan Kivimäki alkoi tunnustella mahdollisuuksia avata suomalaisia edustustoja
Virossa. Hän esitti esimerkiksi Karl Schnurrelle taloudellisen edustuston perustamista, johon voitiin suostua, mutta konsulinvirasto tyrmättiin jo heti alussa. Samaa mieltä tosin epäilevämmin oli myös Rosenberg, jonka kanssa Kivimäki keskusteli muutaman päivän kuluttua.
Elokuussa Saksa kuitenkin ilmoitti, ettei se hyväksy minkäänlaista Suomen edustajaa Viroon.57 Postiyhteyksien avaamista suunniteltiin samoin keväällä 1942, mistä kuitenkin luovuttiin miehityshallinnon jatkumisen nojalla.58
Tässä tilanteessa Kivimäki kirjoitti Rytin arkistosta löytyvän muistion »Toimenpiteitä Euroopan itärajan turvaamiseksi», joka enimmäkseen pyrki tähän tavoitteeseen muiden kansallisuuksien vahvistamisen
kautta; keinoihin kuului myös väestönsiirtoja. Ensitöiksi palautettaisiin
alueen sosiaaliset rakenteet ja vahvistettaisiin paikallisia kansallisuuksia. Johtoajatuksena oli peruuttaa neuvostovallan tekemät muutokset,
mikä tarkoitti itsenäisen maanviljelijäluokan uudelleenluomista ja
muun taloudellisen yritteliäisyyden tukemista. Lisäksi nostettaisiin
kristinuskon tai muun valtauskonnon asemaa. Tämä loisi pohjan kulttuuriautonomialle, jota seuraisi itsehallinto ja lopulta sille myönnettäisiin valtiollinen itsenäisyys, toki läheisessä yhteistyössä Saksan kanssa.59
Luonnollisesti Suomen johto sai tietoja myös suoraan Virosta. Niinkin varhain kuin marraskuussa 1941 joukko suomalaisia tiedemiehiä
oli kääntynyt presidentti Rytin puoleen Virosta keräämiensä tietojen
kanssa. Mukana oli esimerkiksi Kustaa Vilkuna ja A. R. Cederberg, joilla
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oli tiiviit henkilökohtaiset suhteet Suomenlahden yli. Heidän mukaansa tilanne Virossa oli kehittymässä »pahaenteiseen suuntaan» ja virolaisten kansallinen olemassaolo uhattuna. Allekirjoittajat pyysivät presidenttiä ryhtymään toimeen Suomenkin etujen takia, sillä nykyisellään
aikaa myöten »muodostuu Virosta pistävä oka Suomen ja Saksan väliin». Suomeen jäänyt lähettiläs Aleksander Varma sai tietoa Virosta
saapuvilta pakolaisilta ja vanhojen yhteyksiensä kautta, kuten professori Yrjö Ruudulta. Varma jakoi näitä tietoja eteenpäin niin Suomessa
kuin Ruotsiinkin.60
Virallisesti Päämajan yhteysupseerina Suomenlahden takana toimi
everstiluutnantti Ragnar Ingelius ja laivaston vastaavana luutnantti
Jouko Voionmaa – Helanen järjesteli inkeriläisten muuttoja Suomeen.
Näitä tietoja päätyi myös Kivimäelle Berliiniin. Joulukuussa 1942 armeijan tiedustelun päällikkö, eversti Aladár Paasonen lähetti sinne Viroa koskevia asiakirjoja, joista kiistatta ilmeni, »mikä ei Teillekään ole
tuntematonta, että kehitys Suomenlahden eteläpuolella käy valitettavaan suuntaan». Paasonen murehti Saksan omalla toiminnallaan menettäneen kolme liittolaista ja toivoi suomalaisten yrittävän vaikuttaa
tilanteen parantumiseen.61
Pettymyksestä ja varoituksista huolimatta Kivimäki alkoi loppuvuodesta 1942 jälleen kiinnostuneena kuulla erilaisista suunnitelmista Baltian alueen tulevista järjestelyistä ja virkamiesten valituksista; tämä tapahtui samaan aikaan, jolloin Kivimäki oli huomaavinaan muutoksen
Saksan Eurooppa-politiikassa. Joulukuussa 1942 hän kuuli lupauksista
Latvian autonomiasta, mikäli tämä muodostaa kansallisia joukkoja itärintamalle ja odotti samanlaista koskien Viroa – Liettua oli yleensä ulkona näistä suunnitelmista, koska saksalaisten mukaan oli yleisesti tiedossa »Liettuan väestön huonompi luonne».62 Muutamaa kuukautta
myöhemmin Kivimäki kuuli Itäministeriön Peter Kleistilta, että maihin
muodostettaisiin kansalliset hallitukset ja Saksalla olisi niissä diplomaattinen edustaja, Reichsresidentin nimellä. Tätä suunnitelmaa Kivimäki oli esitellyt jopa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa maaliskuussa 1943 ja toivoi siitä esikuvaa myös muun valloitetun alueen järjestelylle. Suunnitelma kuitenkin törmäsi Kivimäen kuuleman mukaan
Bormanniin, joka sai myös Hitlerin kannalleen. Tätä menetettyä mahdollisuutta Kivimäki suri myöhemminkin.63
Kesällä 1943 Kivimäki tapasi useaan otteeseen Liettuan ulkoministe-
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rin (kesällä 1941 julistautuneessa hallituksessa) Kazys Škirpan, joka ajoi
Berliinissä Liettuan valtiollisen aseman palauttamista. »Saksalainen komissaari (Beauftragter) ja sotilaskomissio Liettuassa voisi olla valvomassa kansan lojaalisuutta», josta ei Škirpan mukaan kuitenkaan ollut
epäilystäkään, sillä he tiesivät Saksan olevan ainoa turva Venäjää vastaan. Liettualainen oli pettynyt saksalaisten menettelyyn sodan alussa
samoin kuin siihen, ettei Saksa voinut antaa mitään takeita Liettuan
vastaisesta asemasta. Škirpa epäili saksalaisten vaatimuksia lojaalisuuden osoituksesta eli taistelujoukkojen luomista ennen tällaisten takeiden antamista.64 Samaa pohti myös Slovakian Matúš Cernak, joka piti
näitä vaatimuksia Saksan heikkouden osoituksena.65
Kivimäki kuuli vielä loppuvuodesta 1943 yrityksistä muuttaa politiikkaa idässä ja jälleen suunnitelmista uudesta liittovaltiosta. Jopa Italian antautumisen toivottiin vaikuttavan uusien liittolaisten etsimiseen
idästä uuden politiikan avulla. Lopulta tammikuussa 1944 Kivimäki
pettyneenä totesi politiikan johtaneen umpikujaan ja otsikoi raporttinsa »Idän politiikan raunioilla».66 Kivimäen raporteissa on toisinaan
viittauksia juutalaisten pakkomuuttoihin, mutta hän näyttää luottaneen pitkään puheisiin heille perustettavasta valtiosta Saksan ja Venäjän väliin tai puheet oli helppo ohittaa kommunistien huhuina.67 Kenties karmea totuus viimein valkeni hänelle, vaikka hän ei sitä sanoiksi
osannut pukea.

Pohjolan vaihtoehto

Pohjolan puolustusliitosta keskusteltiin paljon talvisodan jälkeen.
Ruotsin konservatiivit halusivat sen kautta itsensä pois Saksan vaikutuspiiristä, ja suomalaisille se näyttäytyi keinona päästä irti Neuvostoliiton kuristuksesta. Valtiotasolle edenneet neuvottelut kaventuivat Saksan miehitettyä Tanskan ja Norjan ja katkesivat lopullisesti Neuvostoliiton osoitettua vastustuksensa.68
Kivimäen johtama hallitus oli antanut julistuksen pohjoismaisesta
suuntauksesta joulukuussa 1935 ja entinen pääministeri piti ajatuksen
Pohjolasta ja Ruotsista mielessään myös sodan aikana. Samassa raportissa kesäkuussa 1941 kertoessaan Saksan ja Neuvostoliiton sodan alkaneen hän myös kertoi Göringin uhanneen Ruotsia vakavilla seurauksil-
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la, »kun Euroopan uudelleenjärjestely tulee kysymykseen», mikäli se
pysyy sodan ulkopuolella. Saman vuoden lopulla Kivimäki huolestui
Ruotsin ja Suomen erkanemisesta, minkä hän piti elintärkeänä estää.69
On jokseenkin luonnollista, että Kivimäellä oli keskusteluja Ruotsin lähettiläs Arvid Richertin kanssa, kun Saksan diplomaattisuhteet vähenivät. Näistä keskusteluista on kuitenkin vain vähän merkintöjä kummankaan raporteissa. Kriittisessä vuodenvaihteessa 1942–1943 Richert
nimesi Kivimäen vain kahdesti, ensin liittyen maihinnousuhuhuihin ja
myöhemmin tiedoista elintarviketilanteesta. Ruotsin ulkoministeriö
sen sijaan oli kiinnostunut Suomen asioista, kun niitä mainittiin saksalaisissa lehdistökatsauksissa.70 Ruotsin nihkeys on tavallaan ymmärrettävää, sillä sen tavoitteet olivat kovin kaukana Kivimäen suunnitelmasta luoda valtioliitto, sen sijaan se yritti pysyä sodan ulkopuolella liittoutumattomana.
Ruotsin ohella Kivimäki kiinnitti huomiota Norjan – jonkin verran
myös Tanskan – tilanteeseen. Esimerkiksi heinäkuussa 1941 hän pahoitteli Oslon lähetystön sulkemista, kun kyseessä sentään oli »pohjoismainen veljeskansa». Syyskuussa 1943 Kivimäki luotti Tanskan pärjäävän Saksan kanssa hallituksen erottamisesta huolimatta paitsi olosuhteiden myös kansanluonteen ja sivistyneistön lukuisuuden johdosta.71
Norja oli kokoaan merkittävämpi, sillä siitä muodostui esimerkki,
josta Ruotsi päätteli Saksan kaavailemaa kansainvälistä järjestystä. Kivimäen mukaan Ruotsin valmius ja halu tukea Suomea vähenisivät merkittävästi, kun »valta, jonka rinnalla olemme sodassa» miehittää Pohjolan maita kovakouraisesti.72 Yleisemmin oli merkitystä sillä, että Quislingin kanssa laadittavasta sopimuksesta odotettiin »esikuvaa siitä, miten Saksa aikoo järjestää suhteensa muihin maihin Euroopan uudessa
järjestelyssä».73 Alkuvuodesta 1942 Kivimäki sai Weissauerin vierailemaan Oslossa, jossa tämä totesikin tilanteen kestämättömäksi. Kivimäki saikin kiitosta norjalaiskollegaltaan Schelderupilta varjopuolen
valaisemisesta, mutta joutui myöhemmin toteamaan kaikkien muutosyritysten kariutuneen.74 Toisaalta Kivimäen onnistui osaltaan vaikuttaa
siihen, että Oslon yliopiston rehtori Didrik Arup Seip vapautettiin
Sachsenhausenin keskitysleiristä joulukuussa 1942.75
Ajatus Pohjolan tiiviimmästä yhteistyöstä ponnahti esiin marraskuussa 1942 sosiaaliministeri K.-A. Fagerholmin puhuessa vapaista
pohjoismaista Uuden Euroopan vastapainona Tukholmassa. Tätä seu-
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rasi laaja julkinen keskustelu niin Suomessa kuin Ruotsissa, jossa entinen ulkoministeri Richard Sandler piti ajatusta tarmokkaasti esillä.76
Suomen lehdistön keskustelussa esimerkiksi Uusi Suomi palasi aiheeseen useassa pääkirjoituksessa.77
Oman muistitietonsa mukaan Kivimäki oli uudistanut yhdentyneen
Pohjolan ajatuksen jo lokakuussa 1941. Erityisen tärkeää oli vaikuttaa
Ruotsin yleiseen mielipiteeseen julkaisemalla sikäläisissä sanomalehdissä artikkeleja Suomesta. Ensisijaisena tavoitteena oli yhdistää valtioiden
ulkopolitiikka.78
Kivimäen raportti »Pohjoismaista poliittista yhteistoimintaa» ilmestyi samoihin aikoihin Fagerholmin puheen, Seipin tapauksen ja Paasosen Viron-raportin kanssa. Joulukuussa 1942 Kivimäki lähetti tavallista
pidemmän raportin »Pohjola ja Saksa», jonka pääsanoma oli, etteivät
nämä kaksi ole suinkaan toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Vaikka
Saksa ei aktiivisesti ajanutkaan Suomen ja Ruotsin lähentymistä, Kivimäki ei missään nimessä uskonut sen myöskään asettuvan sitä vastustamaan: »Minulla on se ehdoton vakaumus, että Saksa ei pidä pohjoismaista poliittista yhteyttä tuleviin suurtila-ajatuksiinsa soveltumattomana.» Toisaalta Suomen näkökulmasta oli jatkettava suhteiden ylläpitämistä ja syventämistä Saksaan. Molemmat kohdat alleviivattiin ulkoministeriössä.79 Myös Väinö Voionmaa ajatteli, ettei Saksa vastustanut
Pohjolan yhdentymistä.80
Kivimäen mukaan Saksa halusi parantaa suhteita Ruotsiin, mikä onnistui parhaiten Suomen kautta. Pelkästään käytännöllisistä syistä –
virkamiesten vähyyden johdosta – koko Euroopan saattaminen Saksan
»välittömään vaikutuspiiriin» oli tavattoman vaikeaa, joten ystävällinen
ja jopa neutraali pohjoismainen liittouma oli sille suotuisampi kuin ulkoisille vaikutuksille alttiit »heterogeeniset etuvastakohtaiset pohjoiset
valtiot».81
Kivimäki yritti peitellysti arvostella Saksan myyneen Suomen Neuvostoliiton vaikutuspiiriin MRP:ssa, mutta pohjoismaisessa liitossa tällaista vaaraa ei ollut, sillä niillä oli yhteistä etua puolueettomuutensa
säilyttämisessä. Ne pystyivät parhaiten puolustamaan itseään toisiaan
auttaen. »Pohjoismaat ovat ainoat, joilla on omaa etua toinen toistensa
tukemisesta. Siinä on pohjoismaisen politiikan raison d’être.» Kivimäellä ei ollut epäilystä Ruotsin vahvasta puolustuskyvystä, mutta Suomelle luonnollisesti kuitenkin kuului »koeteltuun sotilaalliseen kun-
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toon perustuva militäärinen johtoasema» tulevassa liitossa. Puolustus
ja riippumattomuuden säilyttäminen olivatkin Kivimäen mukaan tulevan liiton ensisijaisia tehtäviä; mitään muuta hän ei Pohjoismaiden väliseen »tehokkaaseen poliittiseen yhteistoimintaan» lukenut.82
Raportissaan Kivimäki suorastaan kannusti Suomessa avoimeen
keskusteluun aiheesta. »Jos tämä ajatus ei erikoisemmin kiinnosta tämän hetken poliittista ajattelua, johtuu se vain siitä, että pohjoismainen poliittinen yhteistoiminta saksalaisten mielestä ilmenee vielä ’haihatteluna’ eikä siitä syystä oteta vakavasti huomioon.»83 Liitosta pitäisi
olla enemmän ainakin mustaa valkoisella ja käytännön työhönkin olisi
ryhdyttävä.
Muutkaan suomalaiset eivät olleet Pohjolaa unohtaneet. Esimerkiksi
Väinö Tanner oli lähtöhaastattelussaan syyskuussa 1941 ennen vierailua Berliinin kautta Slovakiaan ja Kroatiaan korostanut Suomea Skandinavian osana ja perännyt selvempiä yhteistyön muotoja.84 Ryti oli
maininnut Pohjolan yhteistyöstä Kivimäelle jo maaliskuussa 1942,
mutta vuoden 1943 puolella hän puhui siitä entistä useammin niin
suomalaisten kesken kuin ulkomaiden lähettiläiden kanssa, esimerkiksi
Yhdysvaltain asiainhoitajan McClintockin, Ruotsin lähettilään BeckFriisin ja myös Blücherin kanssa.85
Samaan aikaan, tammikuussa 1943, Kivimäki kirjoitti Wittingille, että perustettaisiin »epävirallisesti jonkinlainen interskandinaavinen komitea», joka tutkisi edellytyksiä »pohjoismaisen poliittisen yhteistoiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi».86 Vähän ennen tätä kirjettä Kivimäki oli tavannut Tukholmassa Svean hovioikeuden puheenjohtajan
Birger Ekebergin, jonka Kivimäki tunsi entuudestaan ja johon hän
saattoi luottaa. Tapaamisen päätteeksi Ekeberg oli lupautunut työskentelemään asian hyväksi, jos Ruotsin hallitus sitä toivoo. Suomessa Kivimäki puhui samasta aiheesta Risto Rytille, »joka suhtautui ajatukseen
myönteisesti ja arveli toimenpiteeseen olevan sopivan ajankohdan tullen ryhdyttävä».87
Helmikuussa 1943 Ryti antoi Tukholman lähettiläs Jarl Axel Wasastjernalle tehtävän pyytää Ekebergiä ja Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professoria Karl Robert Brotherusta laatimaan yhdessä ehdotuksen maiden välisten liittosuhteiden järjestämisestä.88 Kivimäki sai
luottamuksellisesti lukea sen vasta vuotta myöhemmin. Ehdotuksen
mukaan maille luotaisiin yhteinen ulkopolitiikka, jota johtaisi Ruotsin
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kuningas ja ainakin konsulaatit olisivat yhteisiä.89 Brotherus oli myös
keskustellut Rytin kanssa syyskuussa 1942 Uudesta Euroopasta ja Suomen osallistumisesta siihen.90
Saksan ulkoministeriökin luonnollisesti kuuli kiihtyneestä keskustelusta. Se reagoi esimerkiksi SDP:n puolueneuvoston julistukseen helmikuussa 1943. Ribbentrop varoitti Kivimäkeä: »Jos Saksa joutuu tappiolle, ei Eurooppaa pelasta mikään ja Suomi on ensimmäisenä hyökkäyksen kohteena, samoin kuin Ruotsi ja koko Skandinavia.»91 Ribbentrop ei juurikaan arvostanut Kivimäkeä, vaan piti tätä peräti Saksan
vihollisena ja harkitsi jopa vaativansa Suomen hallitusta vaihtamaan
lähettilästä.92
Keskustelu Pohjolan yhdentymisestä lopahti viimein pääministeri
P. A. Hanssonin ilmoitukseen maaliskuussa, että Ruotsi pitäisi ennen
kaikkea kiinni puolueettomuudestaan ja kieltäytyi jopa toimimasta välittäjänä Neuvostoliiton ja Suomen rauhanneuvottelujen aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen yhtynyt Pohjola vilahti Kivimäen puhelinsanomassa vielä kertaalleen elokuussa 1943 viittauksena K.-A. Fagerholmin
puheeseen.93

Johtopäätökset

Lähettiläs Kivimäki oli heti Saksan idänretken alettua tutkailemassa
mahdollisia kehityskulkuja tulevan rauhan varalle. Hän yritti saada selville, mitä Saksan johdossa asiasta ajateltiin keskustelemalla ulkoministeriön virkamiesten ja myös muiden tahojen kanssa. Aikaa myöten Kivimäki kuuli valloitetuilta alueilta tihkuvia tietoja, miten Saksan suunnitelmat toteutuivat käytännössä. Käytännön esimerkeistä tärkeä oli
ensinnäkin Slovakia, joka oli säilyttänyt ainakin nimellisen itsenäisyyden ja näytti selviävän pienin kolhuin Suur-Saksan naapurissa. Kuitenkin Suomen naapureista, Virosta ja Norjasta, kantautuvat tiedot panivat Kivimäen epäilemään myös Euroopan rauhanaikaisen suunnitelman toteutuskelpoisuutta jo ennen Saksan tappiota Stalingradin taistelussa. Tämänkin jälkeen Kivimäki tosin vielä toivoi Saksan muuttavan
politiikkaansa ja esittävän selkeän ohjelman, mutta luopui toivosta
vuoden 1943 aikana.
Saksalaisten virkamiesten antaessa epämääräisiä vastauksia ja suora-
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naisten ristiriitaisuuksien ilmaantuessa Kivimäki alkoi pohtia suomalaista julkilausumaa, joka osaltaan rohkaisisi Saksaa paljastamaan omat
suunnitelmansa. Muistiossaan »Euroopan valtioliitto» elokuussa 1942
hän pyrki tarjoamaan presidentti Rytille suunnitelmaa, jossa Suomen –
ja muiden pikkuvaltioiden – edut oli suojattu, mutta toisaalta sitä oli
muokattu sellaiseksi, että Saksakin voisi sen hyväksyä, kun siinä oli
nostettu esille monia Saksalle sopivia seikkoja, joita Kivimäki oli käynyt
läpi keskusteluissaan Berliinissä.
Kivimäen toinen vaihtoehto oli ohjata Suomi Ruotsin vanaveteen
yhteisen Pohjolan liiton alle. Ajatus oli esiintynyt ajoittain hänen raporteissaan sodan alusta alkaen, mutta sai uutta tuulta hänen petyttyään Saksan eurooppalaisiin hankkeisiin. Kivimäen aiemmat aloitteet
oli tarkoitettu Saksan suunnitelmien tueksi, mutta Pohjolan valtioliitto
oli selvästi niiden vastainen, yritys etääntyä suurvallasta. Toisaalta Kivimäki pyrki esittämään, että yhtynyt Pohjola ei ollut Eurooppaa hallitsevalle Saksalle poissulkeva vaihtoehto, vaan nämä toimisivat toisiaan
täydentäen, mikä ei kansallissosialisteille sopinut ollenkaan.
Yhtenä tärkeimmistä lähettiläistä ja poliittisen kokemuksensa ansiosta Kivimäellä oli hyvät suhteet Suomen valtiollisiin johtajiin, presidentti Rytiin ja myös ulkoministeri Wittingiin. Toisaalta hyvien suhteiden takia he keskustelivat keskenään myös yksityisesti ja myös tuhosivat osan kirjeenvaihdostaan. Säilyneiden tietojen mukaan varsinkin
Ryti ajatteli jo valmiiksi Kivimäen linjoilla. Molemmat yrittivät löytää
Euroopan tulevasta järjestelystä keinoa höllentää Saksan syleilyä, ja
Pohjolan ajatus tarjosi aineksia samaan. Sekä Euroopan että Pohjolan
tiiviimpi yhteistyö olivat vaihtoehtoja vallitsevalle tilanteelle, joka ei
jatkuessaan luvannut hyvää Suomelle. Lopputilanteessa Ryti ei kuitenkaan arvioinut kansainvälisen tilanteen olevan suotuisa tällaisten suunnitelmien julkaisuun hänen puoleltaan, ja ne jäivät arkistojen kätköihin.
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Minister T. M. Kivimäki in the Power Center
of Europe 1941–1944 – for the Periphery of
Europe
Toivo Mikael Kivimäki (1886–1968) acted as Finnish minister in Berlin
through the Finnish Continuation War (1941–1944) until the relations
between Finland and Germany were interrupted in September 1944.
This article analyzes Kivimäki’s reactions and opinions on international relations within Nazi German foreign policy. He discussed the topic
with the German politicians and received information from the Baltic
States and other occupied territories. Thus, he gradually became aware
of the widening gap between the promises of the Nazi propaganda and
the reality in the occupied area.
Germany claimed to be fighting for a New Europe, but despite his
efforts, Kivimäki could not discover the content of this slogan. Based
on these contradictions, Kivimäki tried to draft his own proposals, first
for the whole of Europe and then for Finland in the Nordic federation
in particular. For Europe, he considered a loose confederation with as
many states as possible. The Federal Convention and the Federal Council would be summoned in Vienna. Only the experience of this initial
cooperation would show the way to deeper integration. The membership in the confederation would be strictly voluntarily but at the same
time the common defense, especially, would be dictated by joint decisions.
Kivimäki introduced his ideas among others to President Risto Ryti,
who apparently agreed with Kivimäki on many occasions. Nevertheless

158

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:27

Sivu159

the president did not consider it appropriate to go public with the proposal. Kivimäki sounded out the moods in the German Foreign Ministry and based on this information drafted a program that he assumed
was acceptable to Germany and suitable for Finland. Although his
plans were failures, they illuminate and illustrate the search for alternatives by the Finnish diplomacy in the storms of World War II.
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JUHANI VIRKKUNEN
(s. 1933), filosofian tohtori, Teknillisen korkeakoulun matematiikan lehtori
(emeritus), viime sotiemme historian harrastaja, tutkinut saksalaisten
joukkojen Lapin sodan aikana tekemien miinoitusten aiheuttamia siviiliuhreja.

Lapin sodan aiheuttamat miinojen ja
räjähteiden siviiliuhrit
Saksan 20. Vuoristoarmeijan vetäytyminen Pohjois-Suomesta Norjaan
alkoi syyskuussa 1944 ja päättyi huhtikuussa 1945. Saksalaiset joukot
suorittivat varsin laajoja miinoituksia vetäytymisteidensä varsilla ja
muillakin alueilla. Miinoitukset tehostivat hävitys- ja tuhoamistöiden
aiheuttamaa haittaa evakosta palaavalle siviiliväestölle. Kun miinoituksia piti ensin raivata, siltojen ja teiden korjaus liikennöitävään kuntoon
ja viestiyhteyksien kunnostaminen viivästyi. Raivauksen ollessa kesken
miinoista aiheutui vaaraa siviileille heidän palatessaan kotiseuduilleen
ja aloittaessaan jälleenrakennusta. Miinavaara jatkui useita vuosia,
mutta pahimmillaan se oli vuonna 1945.
Saksalaiset miinoittivat räjäytettyjen siltojen, rumpujen ja tiekatkosten ympäristöjä sekä niiden lähistöllä olevia puutavaran saantipaikkoja,
lossi- ja siltapaikkoja sekä kahlaamoita, tehtyjä murroksia, kapeikkoja
ja polkuja. Miinoja oli usein sijoitettu tien reunaan ojan ulkosyrjään
asti sekä miltei poikkeuksetta myös katkaistujen puhelinpylväiden ja
kilometripylväiden läheisyyteen. Myös talojen pihat ja niihin johtavat
veräjät ja talojen lähellä sijainneet viljelysmaatkin saattoivat olla miinoitettuja.1
Saksalaiset eivät suorittaneet miinoituksiaan paniikin vallassa vaan
järjestelmällisesti ja harkiten. »Saksalaisten miinoitustyö Lapissa syksyllä 1944 on miinasodan mestarinäyte», sanoo miinanraivausta johtanut kenraali V. H. Vainio. »Siinä on oveluus ja kataluus huipussaan.
Suomalaiset pioneerit ovat tässä suhteessa entisille aseveljilleen suorastaan kateellisia, ja he ovat näiltä paljon oppineet.»2
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Vetäytyessään kohti Norjaa saksalaiset joukot jättivät jälkeensä myös
suuren määrän ammuksia ja muita räjähteitä. Osa ammuksista ja räjähteistä tuhottiin, osa upotettiin vesistöihin, mutta paljon jäi jäljelle varikkoalueille ja muualle maastoon. Ne aiheuttivat merkittävän määrän
vammautumisia ja kuolemia siviiliväestölle, mikä johtui lähinnä erilaisten löydettyjen räjähteiden »tutkimisesta», tahallisesta käsittelystä. Siihen syyllistyivät erityisesti iältään 7–16-vuotiaat pojat. Kesän 1945
suunnitelmallisen raivaustyön kuluessa raivattiin noin 60 000 erilaista
miinaa, yli 10 000 erilaista ammusta, 1 163 lentopommia ja 787 kiloa
räjähdysaineita. Lentopommeja räjäytettiin 1 684 850 kiloa ja erilaisia
ammuksia yli 250 000 kappaletta. Työ jatkui seuraavana vuonna, jolloin
raivattiin 7 031 miinaa, 1 224 lentopommia ja 249 000 kranaattia.3
Miinoitettu alue alkoi linjalta Iin Olhava–Kontiomäki–Kuhmon
Lentiira. Miinoituksia esiintyi alun perin kaikissa kunnissa edellä mainitun linjan pohjoispuolella, mutta tietyillä vyöhykkeillä miinoituksia
ja sulutteita oli muita enemmän. Eteläisin vyöhyke oli Iin–Pudasjärven–Puolangan–Suomussalmen–Hyrynsalmen tasalla. Seuraavat
vyöhykkeet olivat Kemin–Kuusamon tasalla, Sallan–Savukosken, Kemijärven–Pelkosenniemen, Rovaniemen ja Ylitornion–Turtolan alueilla sekä Sodankylän, Kittilän ja Muonion alueilla. Niin ikään runsaasti
miinoja oli Vuotson pohjoispuolen ja Karesuvannon linnoitettujen asemien edessä. Pohjoisimpana Ivalon–Kaamasen yhtenäinen alue oli
vahvasti miinoitettu.4

Arviot siviilien miinavahingoista

Siviilien miinavahingoista ei, kummallista kyllä, ole tiettävästi aikaisemmin julkaistu tarkkoja tilastoja. Uhrien kokonaismäärästäkin on
esitetty vain karkeita arvioita. Kenraali Vainio arvioi siviiliuhrien kokonaismääräksi vuosina 1945–1948 noin 600–700 henkilöä, joista ehkä
200–300 kuoli.5 Sotilasaikakauslehden artikkelissa vuodelta 1955 sanotaan, että useat sadat jälleenrakentajat ovat menettäneet henkensä
lauenneiden miinojen seurauksena.6 Teoksessa Suomen sota 1941–1945
arvioidaan siviilien tappioiksi noin 810, mihin ilmeisesti sisältyvät sekä
kuolleet että haavoittuneet.7 Lapin miinanraivausta käsitelleessä Sotakorkeakoulun diplomityössä todetaan miinojen ja muiden räjähteiden
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aiheuttaneen sodan jälkeen Lapissa ainakin tuhannen siviilihenkilön
kuoleman.8 Teoksen Suursodan loppunäytös pohjoisessa, Lapin sota
1944–1945 mukaan saksalaisten miinoitukset aiheuttivat yli 800 siviilin
kuoleman.9 Toukokuun alussa 1945 aloitetun miinanraivauksen suorittajien tappioista on tarkat tilastot vuosilta 1945–1950.10 Tie- ja vesirakennushallituksen työntekijöitä oli syyskuuhun 1948 mennessä kuollut
34 ja loukkaantunut 71.11
Tässä kirjoituksessa esittämäni tiedot miinoihin ja räjähteisiin kuolleista siviileistä vuosina 1944–1949 perustuvat vuonna 2012 julkaistuun tutkimukseeni.12 Koska kuolleiden siviilien kokonaismäärästä oli
esitetty niin erilaisia arvioita, tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville siviilikuolemien mahdollisimman tarkka lukumäärä sekä niiden
jakauma eri vuosille ja kuukausille. Niin ikään asetin tavoitteiksi selvittää myös näiden onnettomuustapausten jakautuminen eri kuntien
alueelle sekä tarkastella uhrien määriä eri kuntien väestön kannalta.
Yksinkertaisimman ja nopeimman tavan löytää miinoista aiheutuneet kuolemantapaukset näytti tarjoavan Tilastokeskuksen arkistoimat
kuolintodistukset. Tilastokeskuksen kuolemansyyosaston arkistossa
kuolintodistukset on ryhmitelty kuolinvuoden ja kuolemansyyn mukaan. Kullakin suomalaisen kuolemansyynimistön numerolla ja nimikkeellä kuolintodistukset on sijoitettu kansioon kuolleen henkilön nimen
mukaan aakkosjärjestyksessä. Miinavamman aiheuttamalla kuolemalla
ei kuitenkaan ole omaa numeroa tai nimikettä kuolemansyytilastossa.
Miina- ja räjähdeonnettomuuksissa menehtyneiden kuolintodistuksia löytyi kuolemansyynumeroista 8570 Ruhje- ja murtumavammat,
8590 Ampumahaava, 8650 Muut tapaturmat ja 8951 Sodassa kuolleet
siviilihenkilöt. Edellä mainittuina vuosina käytetyssä kuolintodistuskaavakkeessa kysytään kohdassa 10. kuolemansyytä vain latinaksi. Jos
kyseessä oli miinaonnettomuus, se oli ilmeisesti usein, mutta ei läheskään aina sanottu myös suomeksi. Useimmissa näistä tapauksista esiintyi latinankielisessä kuolemansyyssä joko sana bombardaria (lyhennettynä bombard. tai bomb.) tai ilmaisu ex explosione. Edellinen näytti aina
merkitsevän miina- tai räjähdeonnettomuutta, mutta jälkimmäinen
voi tarkoittaa muutakin räjähdystä.
Esimerkiksi vuodelta 1945 löytyi kuitenkin kolmisenkymmentä
kuolintodistusta, joissa kuolemansyytä ei ollut sanottu suomeksi, mutta latinankielisen diagnoosin ja kuolinpaikkakunnan perusteella oli

162

JUHANI VIRKKUNEN

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:27

Sivu163

aihetta otaksua kyseessä olevan miina- tai räjähdekuolema. Näiden tapausten varmistamiseksi ja mahdollisten lisätapausten löytämiseksi oli
tarpeen käydä huolellisesti läpi Pohjois-Suomessa silloin ilmestyneitä
sanomalehtiä13, jotka ovat luettavissa mikrofilmeiltä Kansalliskirjastossa. Eräät tapaukset saatiin varmistetuiksi joko miina- tai räjähdeonnettomuuksiksi tai muiksi onnettomuuksiksi myös eri seurakuntien kirkonkirjoista, joista kirkkoherranvirastot ystävällisesti antoivat tietoja.
Joissakin tapauksissa tietoja saatiin uhrin sukulaisilta.

Vuosi 1944

Sotatoimet saksalaisten joukkojen karkottamiseksi Pohjois-Suomesta ja
Lapista Neuvostoliiton kanssa tehtyjen aselepo- ja välirauhansopimusten mukaisesti saatiin päätökseen 20. marraskuuta 1944 mennessä, lukuun ottamatta Enontekiön aluetta. Rovaniemi ja Kemijärvi oli saatu
suomalaisten haltuun jo lokakuun puolivälin jälkeen. Oulun läänin
evakuoituihin kuntiin väestö saattoi palata pääosin jo lokakuussa: Kuhmoon ja Puolangalle 13.10. mennessä, Ristijärvelle, Hyrynsalmelle ja
Pudasjärvelle 2.11. mennessä. Silloin oli myös Taivalkoskelle ja Suomussalmelle palannut noin puolet väestöstä. Koko tällä alueella rakennustuhot olivat jääneet verraten pieniksi, Suomussalmella 25 %, Hyrynsalmella 20 %, Taivalkoskella 15 %, muualla 2–6 %. Sen sijaan Kuusamossa rakennustuhot olivat 65 %, ja kunta oli jonkin aikaa venäläisten miehittämä, itäosa 12.11. asti. Tämän takia valtaosa väestöstä saattoi palata vasta keväällä 1945.14
Lapin läänissä Kemistä, Kemin maalaiskunnasta, Simosta ja Tervolasta olikin evakkoon lähtenyt vain pieni osa väestöstä. Toisaalta länsirajan eteläisimmistä kunnista Torniosta, Alatorniolta, Karungista sekä
Ylitornion ja Turtolan (nykyinen Pello) eräistä osista evakkoon Ruotsin
puolelle menneet voivat palata heti lokakuussa. Näin ollen jo vuoden
1944 puolella suuri joukko siviileitä Oulun ja Lapinkin läänissä oli alttiina miinoituksille.15
Vuonna 1944 miinaonnettomuuksissa kuoli ainakin 25 siviilihenkilöä, lisäksi on pari, kolme epävarmaa tapausta. Uhrit olivat paikallisia,
lähinnä maanviljelyksen parissa toimivia ihmisiä, kolme oli kaupunkilaisia Kemistä. Suurin osa kaikista onnettomuuksista tapahtui uhrin
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Pioneeriluutnantti tarkastamassa Rovaniemellä raivattuja saksalaisia hyppymiinoja
marraskuussa 1944. SA-kuva, luutnantti Kim Borg.
A lieutenant of the Engineering Corps examines German bounding mines cleared
in Rovaniemi, November 1944. Photo: Lieutenant Kim Borg, Finnish Defense Forces.

kotipaikkakunnalla. Neljä tapausta sattui naapurikunnassa luultavasti
metsästysretkellä ja yksi kauempana työtehtävissä.
Ensimmäiset räjähdeonnettomuudet tapahtuivat jo lokakuussa
1944. Esimerkiksi Alatornion Yliraumolla yhden perheen kaikki lapset,
3-, 6- ja 7-vuotiaat pojat, menehtyivät, kun heidän metsästä löytämänsä miina tai kasapanos räjähti. Vuonna 1944 menehtyi yhteensä seitsemän nuorta poikaa räjähteitä tahallisesti käsitellessään.

Vuosi 1945

Lapin läänin väestö oli evakuoitu Ruotsiin ja hiukan pienempi osa Keski-Pohjanmaalle. Siviilien paluu kaikkiin osittain tai kokonaan evakuoituihin Lapin läänin kuntiin alkoi yleisesti toukokuun alkupuolella
1945. Toukokuun loppuun mennessä oli useiden kuntien väestö jo ai-

164

JUHANI VIRKKUNEN

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:27

Sivu165

nakin 2/3 alkuperäisestä. Poikkeuksina Kolariin, Turtolaan, Kemijärvelle, Pelkosenniemelle, Rovaniemen maalaiskuntaan ja kauppalaan sekä
Utsjoelle oli palannut vain noin puolet väestöstä. Enontekiölle oli palannut noin 40 %, Muonioon 25 %, Inariin hiukan vähemmän, mutta
Savukoskelle vain 5 % ja Sallaan vielä vähemmän.16
Kesäkuun 30. päivään mennessä Lapin läänin väestö oli palannut ainakin noin 80-prosenttisesti paitsi Inariin vajaat 40 %, Kolariin noin
puolet, Muonioon yli 30 %, Rovaniemen kauppalaan alle puolet, Savukoskelle alle 10 % ja Utsjoelle vähän yli puolet. Sallan kunnasta suurin
osa kuului Neuvostoliitolle luovutettuun alueeseen, joten vain osa väestöstä saattoi palata kotikuntaansa. Heinäkuun 31. päivään mennessä
paluuprosentti oli ainakin noin 90 useimmissa kunnissa, mutta Inarissa vajaat 60, Muoniossa noin 50, Rovaniemen kauppalassa noin 60 ja
Savukoskella 60. Osa savukoskelaisista oli jäänyt Pelkosenniemelle.17
Näistä paluutilastoista voidaan päätellä, että suurin osa Lapin läänin
väestöstä joutui alttiiksi miinoille, koska he olivat palanneet kotiseudulleen jo silloin kun miinanraivaus oli vielä pahasti kesken. Myös monet joutuivat miinavaaraan jo paluumatkansa aikana. Siitä, millaisiin
olosuhteisiin siviiliväestö joutui palatessaan hävitetylle ja miinoitetulle
kotiseudulleen, antaa realistisen kuvauksen ote Inarin ja Utsjoen aluelääkärin kirjeestä toukokuussa 1945. Hän oli palannut evakosta poltettuun Ivaloon ja aloittanut sairasmajan toiminnan siellä: »On ihan surkeeta kun joka päivä menee joku. En muista nyt, montako on jo meidän aikana kuollut täällä miinaan, ja jokapäiväinen työmme on poikkimurskautuneiden jalkatynkien sidonta ja eteenpäin lähetys. Inarin tie
on semmoinen ettei sitä kukaan vapaaehtoisesti kulje eikä postikaan,
kun kukaan ei lähde viemään. Sekin reki, millä Uuno-herra (Waennerberg) meni Kaamaseen, pomppasi ilmaan, Uuno pääsi siruitta. Eilen
hajosi siruiksi Sariolan Reino ja Perunkan Matti. Toissa-aamuna kävimme Alajoen rannassa sitomassa Hellemaan molemmat jalkatyngät,
itsekin olimme joka askeleella hengenvaarassa. Hellemaa kuoli sitte
matkalla Rovaniemelle. Tapiolan Ollin poika menetti Kaamasessa toisen jalkansa. Ruottalan Villen vanhin poika oli menossa hautuumaalle,
poikkesi tiestä metrin syrjään pissalle – ja lakkasi olemasta. Nämä on
vain tuttuja, sitte on iso joukko vieraita.»
Vuonna 1945 miinaan ja muihin räjähteisiin kuolleita siviilihenkilöitä oli 126. (Mukaan ei ole laskettu miinanraivaukseen siviilistä vär-
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vättyjä ns. siviiliraivaajia.) Kaikista kuolemista ilmeisesti 23 johtui niin
sanotusta tahallisesta räjähteiden käsittelystä, johon syyllistyivät lähinnä nuoret pojat.
Alla olevassa kuvassa nähdään miina- ja räjähdekuolemien ajallinen
jakauma kuukausittain. Ensimmäiset kolme kuolemantapausta sattuivat jo helmi–maaliskuussa Rovaniemi–Ivalo-maantiellä Sodankylän
Tankapirtillä Vuotson pohjoispuolella. Uhrit olivat tienrakentajia. Erityisen vaarallinen kohta oli pienen Ylisenojan siltatyömaa. Toukokuussa Tankapirtillä loukkaantui tiemestari vakavasti astuttuaan miinaan.
Loukkaantunutta noutamaan tullut auto ajoi miinaan, jolloin kuljettajalta katkesi jalka ja auto romuttui. Kahden autonkuljettajan mentyä
myöhemmin tarkastelemaan autonromua jokin miina räjähti ja molemmat kuolivat.
Toukokuussa sattui 42 kuolemaa, siis 1/3 kaikista. Määrä putosi 17
kuolemaan kesäkuussa ja 19 kuolemaan heinäkuussa kasvaen sitten
elokuussa lukuun 23. Toukokuun siviiliuhreista 9 aiheutui räjähteiden
tahallisesta käsittelystä. Maan paljastuttua lumen alta erilaiset räjähteetkin tulivat näkyviin. Myös lapset olivat jo palanneet evakosta Lapin

Miinoihin ja räjähteisiin vuonna 1945 kuolleet siviilihenkilöt.
Civilians killed by mines and other explosives in 1945.
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länsi- ja eteläosiin ja pojille oli suuri houkutus tutkia erilaisia ammuksia. Toisaalta räjähteistä ja miinoista kiinnostuneet pojat osasivat toimia myös viisaasti. Eräs 14-vuotias poika Rovaniemen Oikaraisesta oli
harrastanut miinojen etsimistä. Hän oli löytänytkin yli sata miinaa ja
ilmoittanut ne viranomaisille. Poika kuitenkin menehtyi toukokuussa
astuttuaan miinaan, kun hän kantoi lankkuja rakennukselle. Muualle
Lappiin oli toukokuussa palannut lähinnä työikäisiä. Palaajat joutuivat
suureen miinavaaraan, koska järjestelmällinen miinanraivaus aloitettiin eniten miinoitetuilla alueilla vasta tuolloin. Kuolleiden määrän laskun kesäkuussa aiheutti todennäköisesti miinanraivauksen edistyminen. Heinä- ja elokuussa suuri osa lapsista oli palannut kotiseuduilleen
kaikkialla Lapissa. Sen vuoksi räjähdeonnettomuudet lisääntyivät, mutta lapsia menehtyi myös miinoihin. Syyskuussa oli vielä 14 kuolemantapausta. Alkuvuodesta helmi–huhtikuussa ja jälleen lokakuussa kuolemia oli vain yhdestä viiteen. Talviaikaan maan jäätyminen ja lumipeite suojelivat miinoilta.
Seuraavan sivun taulukossa esitetään siviilihenkilöiden (lukuun ottamatta niin sanottuja siviiliraivaajia) 126 miina- ja räjähdekuoleman
kuukausittainen jakautuma Lapin ja Oulun läänin eri kuntien alueille sekä kuntakohtaiset kokonaismäärät. Lapin läänin kunnista vain Karungissa, Kemin maalaiskunnassa, Ranualla, Simossa ja Torniossa ei ollut
kuolemantapauksia. Oulun läänissä oli kuolemantapauksia vain Iissä,
Kuusamossa, Suomussalmella ja Taivalkoskella. Muutamassa tapauksessa on voitu jokseenkin varmasti päätellä, että esimerkiksi sairaalassa
kuolleen henkilön kuoleman aiheuttanut miinaonnettomuus on tapahtunut toisessa kunnassa. Silloin tapaus on kirjattu tähän toiseen kuntaan.
1. Divisioonan pioneeritoimisto käynnisti varsinaisen miinanraivauksen evakosta palaavan siviiliväestön turvaksi toukokuun alussa.
Raivaajat olivat siten aluksi asevelvollisuuttaan suorittavia ja puolustusvoimien kantahenkilökuntaa. Heinäkuussa alettiin värvätä lisää raivaajia siviilistä. Värvätyistä suurin osa oli kuitenkin armeijassa pioneerikoulutuksen saaneita. Muille annettiin ennen työhön ryhtymistä laajempi koulutus. Vuoden 1945 osalta miinanraivaus lopetettiin 10. lokakuuta. Työhön oli osallistunut kaikkiaan 1 637 miestä, joista noin 850
oli siviiliraivaajia.18
Toukokuussa kuoli 7 raivaajaa miinaräjähdykseen. Ensimmäinen siviiliraivaaja kuoli heinäkuun alussa. Kaikkiaan raivaustyössä sattuneis-
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sa räjähdyksissä kuoli 52 miinanraivaajaa, joista 17 siviiliraivaajia. Menehtyneistä sotilasraivaajista kaksi oli upseereja ja neljä aliupseereja.
Lisäksi vuonna 1945 kuoli miina- ja räjähdeonnettomuuksissa ainakin
28 puolustusvoimissa palvellutta sotilasta, jotka eivät kuuluneet varsinaisiin miinanraivausosastoihin. Heistä 16 menehtyi ammusvaunujen
räjähtäessä 14. heinäkuuta Tornion asemalla (kuolintodistusarkisto).

Kunta

Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Alatornio

Heinä Elo

Loka

Yhteensä

3

Enontekiö

1

3

2

Inari

4

Kemi

1

1

Kemijärvi

3

2

Kittilä

1

2

Kolari

3

Muonio

2

2

Posio

2
1

3

12
2

6

2

1

2

Savukoski

1

1

1

5

3

1

Tervola

3

2

Salla
1

14

1

1

3

2

2

4
1

Rovaniemen mlk

1

4

2
1

Rovaniemi

3

6

1

3

Pelkosenniemi

Sodankylä

Syys

2

5

6

5

1

4

1

3
1

1

1

10
1

3

2

1

5
17

2

Turtola

18

2
2

5

Utsjoki

1

1

Ylitornio

1

1

Ii

1

1

Kuusamo

2

Suomussalmi

2

Taivalkoski

2

Yhteensä

1

3

5

42

1

1

4

1

3
1

17

19

23

3
14

2

126

Lapin ja Oulun läänien eri kuntien alueella miina- ja räjähdeonnettomuuksissa
kuolleet siviilihenkilöt kuukausittain vuonna 1945.

168

JUHANI VIRKKUNEN

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:27

Sivu169

Puolustusvoimien Pääesikunnan pioneeriosaston asiakirjoissa (Kansio T19192/27) on yksityiskohtaiset tiedot raivaajan kuolemaan tai
loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista vuonna 1945. Raivaajien onnettomuudet sattuivat paljolti samoilla paikoilla kuin siviiliuhreja vaatineetkin onnettomuudet. Eniten raivaajia, 8 miestä, kuoli Inarissa, Sodankylän–Ivalon ja Ivalon–Inarin teiden varrella. Muoniossa
kuoli 7 raivaajaa, enin osa lähellä Kajankia. Sodankylässä raivaajia kuoli
6, kaikki Vuotson pohjoispuolella lähellä Tankapirttiä, jossa myös
useimmat siviilien menehtymisistä sattuivat.
Vuoden 1945 jälkeen siviilien kuolemantapaukset vähenivät jyrkästi.
Se johtui luonnollisesti siitä, että miinanraivaus oli jo edennyt pitkälle.
Merkittäviä määriä miinoja oli raivaamatta vain 3–4 kunnassa. Vuonna
1946 kuolemantapausten määrä oli enää 18. Kaikista vuosien 1944–
1949 miina- ja räjähdekuolemista lähes 2/3 tapahtui vuonna 1945. Se
oli myös varsinainen evakosta paluun vuosi Lapin läänissä.
Millainen oli vuoden 1945 siviiliuhrien ikä- ja ammatillinen jakauma? Kun katsotaan lapsiksi vuonna 1929 ja sen jälkeen syntyneet, jotka
siis vuonna 1945 olisivat täyttäneet enintään 16 vuotta, lapsia oli 31 eli
vajaa 25 % kokonaismäärästä 126. Lasten kuolemista suurin osa, 17,
johtui räjähteiden tahallisesta käsittelystä. Lapsista tyttöjä oli vain neljä.
Kaikista lapsista 9 olisi kyseisenä
vuonna täyttänyt enintään 10
Syntymävuosi
Lukumäärä
Prosenttia
vuotta. Taulukosta nähdään myös
muihin ikäryhmiin kuuluneiden
1864–1879
4
3
osuus miina- ja räjähdekuolemis1880–1899
11
9
ta. Silloisen käytännön mukaan
1900–1909
16
13
työikäisiksi laskettavia, vuonna
1945 vähintään 17 ja enintään 65
1910–1919
20
16
vuotta täyttäviä, oli 91 ja sitä van1920–1928
44
35
hempia vain neljä. Työikäisistä oli
1929–1934
22
17
naimisissa 24 eli 26 %.
Työ- ja eläkeikäisten ammateis1935–1944
9
7
ta
yleisin
oli työmies (muun muasYhteensä
126
100
sa tietyömies, sekatyömies, maatyömies ja metsätyömies), joita oli
Vuonna 1945 miinaan ja räjähteisiin
50 %. Heidän joukossaan oli kaksi
kuolleet siviilihenkilöt syntymävuoden
mukaan.
naispuolista tietyöläistä. Maanvil-
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jelijöitä, talonpoikia, pientilallisia ja talollisia oli 19 % sekä heidän poikiaan 13 %. Poromiehiä oli neljä, samoin autonkuljettajia tai autoilijoita. Yksittäisinä esiintyviä ammatteja olivat insinööri, työnjohtaja, metsäkasööri, metsänvartija, varastonhoitaja ja tarjoilija (naispuolinen).

Vuosi 1946

Vuonna 1946 miina- ja räjähdeonnettomuuksia sattui edellisvuotta
paljon vähemmän. Siviilien kuolemantapauksia oli 18, joista kahden
syynä oli ammusten tahallinen käsittely. Miinanraivaajia menehtyi 15.
Siviilien ensimmäiset viisi kuolemantapausta sattuivat toukokuussa, ilmeisesti pian sen jälkeen kun routa oli sulanut. Sitten kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät.
Kesäkuusta marraskuuhun kuoleKunnassa Onnettomuusmia tapahtui nollasta kuuteen Kunta
kuolleita
kuukaudet
kuukausittain.
Oulun läänissä ei enää tapah- Inari
4
5, 8
tunut kuolemaan johtaneita mii- Kemi
1
11
naonnettomuuksia, mutta Lapin
1
8
läänissä niitä sattui 11 kunnassa. Kemin mlk
Taulukon viimeisessä sarakkeessa Kemijärvi
1
5
ovat ne kuukaudet, joina onnet- Kolari
1
11
tomuuksia tapahtui kussakin
1
8
kunnassa. Suurin osa menehty- Muonio
neistä oli kotoisin Lapin läänistä. Rovaniemi
1
8
Etelämpää Suomesta kotoisin ole- Rovaniemen mlk
1
6
via kuoli kuusi.
3
5, 7, 11
Vuoden 1946 alussa oli eniten Salla
miinoja raivaamatta Sodankylän, Savukoski
2
5, 6
Sallan ja Inarin kunnissa. Kesä- Sodankylä
2
6, 8
kuun alussa raivaustyöhön tuli
18
noin 300 siviiliraivaajaa.19 Mai- Yhteensä
nittakoon, että heistä kuudella oli
jalkaproteesi edellisenä vuonna Vuonna 1946 miinoihin ja räjähteisiin
kuolleet siviilit eri kuntien alueella ja
sattuneen miinavamman seu- onnettomuuksien tapahtumakuukaudet
rauksena. Raivaustyössä kuoli 15 eri kunnissa.
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miinanraivaajaa, joista 12 oli siviiliraivaajia. Menehtyneistä sotilasraivaajista kaksi oli aliupseereja ja yksi autonkuljettaja.20
Eniten raivaajia kuoli Inarissa, nimittäin kuusi. Esimerkiksi elokuun
9. päivänä raivaustyössä Ivalon lentokentällä räjähti 250 kilon lentopommi. Tässä onnettomuudessa menehtyivät vääpeli, sotilas-autonkuljettaja ja kaksi raivaajaa. Inarissa kuoli myös eniten siviilejä, neljä,

Jäämerentie oli vahvasti miinoitettu. Miinoja etsitään marraskuussa 1944 Ivalon
lähellä. SA-kuva, sot.virk. V. Uomala.
The Arctic Highway was extensively mined. Search for mines going on near Ivalo
in November 1944. Photo: Military Specialist V. Uomala, Finnish Defense Forces.
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Pioneerit raivaavat tietä lokakuussa 1944 Torniossa. SA-kuva, sot.virk. Uuno
Laukka.
Engineers clearing a road in Tornio, 1944. Photo: Military Specialist Uuno Laukka,
Finnish Defense Forces.

joista kaksi elokuun loppupuolella. Kolme raivaajaa kuoli Rovaniemen
maalaiskunnan Sinetässä, jossa oli edellisen vuoden elokuussa kuollut
myös yksi siviilihenkilö. Enontekiöllä kuoli vuonna 1946 kaksi raivaajaa, mutta ei enää siviilejä. Sallassa kuoli yksi raivaaja heinäkuussa
1946, lisäksi menehtyi kolme siviiliä, joista yksi vielä marraskuussa. Savukoskella kuoli yksi raivaaja kesäkuun alussa, hieman aikaisemmin
siellä oli kuollut kaksi siviiliä. Sodankylän Tankapirtillä kuoli raivaaja
heinäkuussa. Siellä kuoli myös kaksi siviiliä, joista toinen elokuun lopussa. Miinoja oli siis jäänyt vielä tältäkin kesältä raivaamatta.
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Vuodet 1947–1949

Vuonna 1947 sattui vielä kahdeksan selvästi miinaonnettomuudesta
johtunutta siviilihenkilön kuolemantapausta, ja räjähteiden tahallinen
käsittely aiheutti viiden 6–13-vuotiaan pojan kuoleman. Kaikki kuolleet olivat kotoisin Lapin läänistä.
Miinanraivauksessa toimi vuonna 1947 kaksi raivausosastoa. Miinoja löytyi vielä 430 ja lentopommeja 614 kappaletta.21 Yksi siviiliraivaaja
kuoli miinan räjähtäessä Muonion Kangosjärvellä. Kahdeksasta miinojen aiheuttamasta siviilikuolemasta kolme tapahtui Sodankylän Tankapirtillä, joka siten oli edelleen vaarallisin miinapaikka. Tunnettu onnettomuuspaikka oli myös Ounaskosken ratavalli Rovaniemellä, missä oli
keväästä 1945 alkaen sattunut useita kuolemantapauksia ja loukkaantumisia.
Vuonna 1948 mainittiin enää kaksi miinoihin kuollutta siviilihenkilöä. Molemmat kuolemaan johtaneet onnettomuudet sattuivat Sallan
Kotalassa, vuoden alussa ja lopussa. Kahdessa räjähdeonnettomuudessa
menehtyi sen sijaan yhteensä kahdeksan henkilöä. Toukokuussa Rovaniemen maalaiskunnan Taipaleenkylässä kuolivat 12-, 13- ja 14-vuotiaat pojat, kun heidän käsittelemänsä tykinammus räjähti. Lokakuun
alussa Kuusamossa neljä nuorta miestä oli ryhtynyt purkamaan löytämiään saksalaisilta jääneitä tykin ammuksia. Tapahtui räjähdys, jossa
kaikki neljä menehtyivät.
Heinäkuussa 1949 talollinen kuoli Sallassa Saijan Mukkalassa astuttuaan pellollaan hyppymiinaan, ja elokuun lopussa Sodankylässä Tankapirtin seudulla Ylisenvaarassa menehtyi puhelinlinjaa korjaava linjamies astuttuaan hyppymiinaan. Syyskuulta 1949 peräisin olleen lehtitiedon mukaan edellisen talven ja kesän aikana oli kuollut neljä siviiliä
miinoihin ja räjähteisiin.22 Kemissä kuoli 12-vuotias poika lokakuun
alussa leikittyään pommilla.

Lopputarkastelu

Tutkimukseni mukaan miina- ja räjähdeonnettomuuksissa PohjoisSuomessa menehtyi vuosina 1944–1949 yhteensä 202 siviilihenkilöä lukuun ottamatta miinanraivaukseen värvättyjä siviileitä.23 Taulukosta
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nähdään, että valtaosa kuolemantapauksista sattui vuonna 1945, jolloin
niitä oli 62 % kaikista. Lapin sodan alkamisvuoden 1944 osuus on
16 %. Vuoden 1945 jälkeisille vuosille jäisi siis yhteensä vain 22 %. Tämä luku on todellisuudessa suurempi, sillä vielä 1950-luvulla tapahtui
miinaonnettomuuksia. Räjähteiden tahallisesta käsittelystä johtuneita
onnettomuuksia on sattunut aina tähän päivään asti, koska erilaisia räjähteitä löytyy maastosta edelleenkin. Vuoden 1949 jälkeen näissä onnettomuuksissa menehtyneitä ei ole mukana tutkimuksessani.
Taulukosta ilmenee, että Lapin läänin asukkaiden osuus kaikista
kuolleista on 149 eli 74 %. Valtaosa kuolemista, 93 eli 62 %, sattui
vuonna 1945. Vuonna 1946 kuoli enää 12 henkilöä, seuraavana vuonna
yksi enemmän. Vastaavasti Oulun läänin (miinoitetun alueen kuntien)
asukkaiden osuus on vain 24 eli 12 %. Heitä menehtyi vain vuosina
1944, 1945 ja 1948. Täten etelämpää Suomesta miinoitetuille alueille
töihin tulleiden osuus kaikista kuolemantapauksista on 29 eli 14 %.
Heitä menehtyi vain vuosina 1945 ja 1946. Etelämpää tulleet olivat työikäisiä ihmisiä eivätkä syyllistyneet räjähteiden tahalliseen käsittelyyn.
He kaikki kuuluvat siis miinaan kuolleiden ryhmään, josta heidän
osuutensa on 19 %.
Räjähteiden tahallisesta käsittelystä aiheutuneita kuolemia oli 47,

Vuosi

Kuolemia
yhteensä

1944

32

1945

Räjähteisiin

Lapin lääni
yhteensä

Oulun lääni
yhteensä

25

7

23

9

126

102

24

93

10

1946

18

16

2

12

–

1947

13

8

5

13

–

1948

10

2

8

5

5

1949

3

2

1

3

–

202

155

47

149

24

Yhteensä

Miinaan

Miinoihin ja räjähteisiin kuolleet siviilihenkilöt Pohjois-Suomessa vuosina 1944–1949.
Kahdessa viimeisessä sarakkeessa on Lapin läänissä ja vastaavasti Oulun läänin
miinoitetun osan kunnissa kirjoilla olleet.
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mikä on 23 % kokonaismäärästä 202. Vuonna 1944 tämä osuus oli lähes sama, 22 %, ja vuonna 1945 19 %. Vuoden 1945 jälkeen näitä tapauksia oli 16, mikä on 34 % räjähteisiin kuolleiden kokonaismäärästä
47. Vastaavasti miinoihin kuolleita oli vuoden 1945 jälkeen 28, mikä on
vain 18 % kokonaismäärästä 155. Siten räjähteiden käsittelystä johtuneet kuolemat yleistyivät vuoden 1945 jälkeen verrattuna miinojen aiheuttamiin. Tämä on varmaankin seurausta siitä, että erilaisia räjähteitä ei voitu saada raivatuksi niin tarkkaan kuin miinoja. Räjähteitä löytyy vielä nykyäänkin kesäisin paikoilta, joissa saksalaisilla joukoilla oli
isoja varikkoalueita.
Räjähteisiin kuolleista valtaosa oli nuoria poikia, mutta lapsia menehtyi myös miinoihin. Alla olevassa taulukossa on esitetty miinoihin
ja räjähteisiin kuolleiden lasten määrä eri vuosina. Lapset on jaettu
kahteen ikäryhmään: kyseisenä vuonna enintään 10 vuotta täyttäneet
ja 11–16 vuotta täyttäneet. Menehtyneitä lapsia on yhteensä 56, mikä
on verraten suuri osuus, 28 % kokonaismäärästä 202. Vuoden 1947 kolmestatoista siviiliuhrista lapsia oli kuusi, melkein puolet, ja vuonna
1948 neljä kymmenestä kuolleesta. Räjähteiden tahallisesta käsittelystä
johtuneissa onnettomuuksissa kuoli 35 lasta, mikä on 74 % räjähdekuolemista ja 62,5 % kaikista lapsiuhreista. Kuolleista lapsista vain viisi
oli tyttöjä, joista neljä kuoli miinaan.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta havaitaan, että miina- ja räjähdeonnettomuuksissa sattui kuolemantapauksia eniten Sodankylässä,
Rovaniemen maalaiskunnassa, Inarissa ja Sallassa. Lapin läänin kunnista vain Karungissa ja Torniossa ei tapahtunut kuolemaan johtaneita

Ikä

4–10 v.

11–16 v.

Yhteensä

1944

Miina

1945

1946

1947

3

1

1

1948

1949

Yhteensä

5

Räjähde

6

6

1

3

1

17

Miina

3

11

1

1

Räjähde

1

11

1

1

3

1

18

10

31

4

6

4

1

56

16

Miinoihin ja räjähteisiin kuolleet lapset vuosina 1944–1949.

L A P I N S O D A N A I H E U T TA M AT M I I N O J E N J A R Ä J Ä H T E I D E N S I V I I L I U H R I T

175

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

Kunta

Alatornio

1944

4

Enontekiö

1945

11.11.2013

1946

Kemi

3

Kemin mlk

2

Kemijärvi

1

1948
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1949

3
4

Inari

1947

12:27

1

14

4

3

1

12

Yht.

Räj.

7

7

5
18
9

6

1

1

1

3

1

1

14

7

6

1

Kittilä

6

Kolari

3

1

4

Muonio

2

1

3

Pelkosenniemi

1

Posio
Ranua

2

3

2

2

3

Rovaniemi
Rovaniemen mlk
Salla
Savukoski

3

Simo

3

Sodankylä

1

1

3
5

1

1

18

1

2

3
2

10

3

1

5

2

2

17

2

5

1

7

2

24

9

17
12
3
26

2

2

2

2

5

7

1

Utsjoki

1

1

1

Ylitornio

1

1

1

1

1

Tervola
Turtola

2

Haukipudas

1

Ii

1

Kuusamo

1

Pudasjärvi

2

Puolanka

1

Suomussalmi
Taivalkoski
Yhteensä

1

1

4

4

9

4

2
1
3

3

5

3

8

32

126

18

13

10

3

202

1

47

Siviilien kuolemantapaukset miina- ja räjähdeonnettomuuksissa vuosina 1944–1949
Lapin läänin ja Oulun läänin miinoitetun alueen kunnissa. Viimeisessä sarakkeessa on
räjähteiden tahallisen käsittelyn aiheuttamien kuolemien määrät (sisältyvät
sarakkeeseen Yht.).
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onnettomuuksia. Räjähteiden tahallisesta käsittelystä johtuneiden kuolemien osuus on suuri Alatorniolla (100 %), Kemissä (67 %), Kemijärvellä (50 %), Kuusamossa (44 %) ja Rovaniemen maalaiskunnassa
(39 %). Myös Haukiputaan, Utsjoen ja Ylitornion ainoat kuolemantapaukset aiheutuivat räjähteistä.
Miinakuolemia tapahtui selvästi eniten Sodankylässä, 24. Seuraavina
ovat Inari (18), Salla (17) ja Rovaniemen maalaiskunta (15). Näissä
kunnissa sekä Savukoskella kuolemaan johtaneet miinaanmenot jatkuivat ainakin vuoteen 1947 saakka. Oulun läänissä miinoihin kuoli
eniten siviileitä Taivalkoskella, 8, ja Kuusamossa, 5. Kun tarkastellaan
miinakuolemia eri kuntien väestön kannalta, menehtyi tutkimukseni
mukaan miinoihin ylivoimaisesti eniten sallalaisia, joita kuoli 20. Seuraavaksi eniten menehtyi henkilöitä Inarista ja Rovaniemen maalaiskunnasta, molemmista 10. Savukoskelaisia, sodankyläläisiä ja taivalkoskelaisia kuoli miinaan 8, kemijärveläisiä 7. Kunnan väkilukuun suhteutettuna Savukoski ja Inari kärsivät suurimmat menetykset.24
Eri miinatyyppien osuudesta siviilien onnettomuuksissa ei ole löytynyt tilastoja. Vuonna 1945 miinanraivaajien kuolemantapauksista suurimman osan, 43, aiheutti pommimiina ja vain kaksi laatikkomiina.
Pommi- ja laatikkomiinojen aiheuttamien haavoittumisten osuus oli lähes yhtä suuri.25 Niinpä useimpiin siviilikuolemiinkin oli ilmeisesti syynä pommi- eli hyppymiina, josta mainitaan usein myös lehtiuutisissa.
Kuolemantapausten lisäksi merkittävää inhimillistä kärsimystä aiheuttivat tietenkin pahat vammautumiset, joista yleisimpiä olivat toisen tai
kummankin jalan amputointiin johtaneet vammat. Yleisin miinatyyppi
eli laatikkomiina aiheutti päälle astuttaessa yleensä tällaisen vamman.
Esimerkiksi kesän 1945 aikana raivatuista miinoista (lukuun ottamatta
panssarimiinoja) oli laatikkomiinoja 45 % ja pommimiinoja 30 %.26
Jalkansa menettäneiden lukumääristä on vaikea saada tarkkaa tietoa.
Miina- ja räjähdeonnettomuuksissa vammautuneet saivat kyllä korvausta joko sotatapaturmalain (työtehtävissä vammautuneet) perusteella tai Valtion Tapaturmatoimistosta, mutta heitä ei ole erikseen tilastoitu, vaan he ovat arkistoituina kymmenien tuhansien muiden sotavammatapausten ja tapaturmien joukossa. Sanomalehtiuutisissa on
toisinaan mainittu jalan menetys, tällaisia tapauksia oli kesän 1945 aikana noin 40. Lehdessä on usein kuitenkin vain maininta henkilön vaikeasta loukkaantumisesta tai haavoittumisesta ilman tarkempaa ku-
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vausta vamman laadusta. Karkeasti arvioiden raajarikoksi jääneiden lukumäärä voi olla samaa luokkaa menehtyneiden kanssa, jopa suurempi. Eräät miinaräjähdyksessä jalkansa menettäneet menehtyivät kyllä
verenvuotoon, jos eivät saaneet asiantuntevaa ensiapua riittävän nopeasti tai jos kuljetusmatka sairaalaan ensiavun jälkeen oli pitkä. Joissakin tapauksissa jalan tyngän paha tulehtuminen aiheutti kuoleman
vasta kuukausien kuluttua.
Tutkimukseni antoi luotettavaa tietoa kuolonuhrien kokonaismäärästä. Niin ikään uutta olivat kuntakohtaiset tilastot, joita ei ole tiettävästi aikaisemmin julkaistu. Vesa Haataja mainitsee tosin kirjassaan
Sotamuistomerkit Itä-Lapin ja Kantalahden alueella (1988) sivulla 30,
että Koillis-Lapissa menehtyi miinoihin kaikkiaan 35 henkilöä, Sallassa
19, Savukoskella 9, Pelkosenniemellä 4 ja Kemijärvellä 3. Tämä pitää
varsin hyvin yhtä tutkimukseni kanssa, paitsi että Kemijärvellä kuolemantapauksia löytyi paljon enemmän, nimittäin 14, joista tosin 6 aiheutui räjähteiden tahallisesta käsittelystä.
Miinoihin ja räjähteisiin kuolleiden kokonaismäärä osoittautui tutkimuksessani selvästi pienemmäksi kuin eräissä arvioissa on esitetty.
Realistisin arvio on siis ollut miinanraivausta johtaneen kenraali
V. H. Vainion, 200–300 kuollutta vuosina 1945–1948. Nyt saatua tulosta, 202 menehtynyttä vuosina 1944–1949, voidaan pitää varsin luotettavana, koska se perustuu kuolintodistusarkiston ja sen ajan sanomalehtien huolelliseen läpikäymiseen. Näiltä vuosilta tuskin on löytämättä kymmentäkään kuolonuhria. Uhrien määrä lisääntyisi tietenkin jonkin verran, mikäli mukaan saataisiin vammojensa johdosta ennenaikaisesti menehtyneet.
Lopuksi voidaan todeta, että miina- ja räjähdeonnettomuuksilla oli
huomattava osuus siinä, että sotien 1939–1945 siviiliuhrien määrä suhteessa väestömäärään oli Lapin läänissä selvästi suurempi kuin muissa
silloisissa lääneissä. Merkittävissä määrin siviiliuhreja aiheuttivat myös
lentopommitukset sekä neuvostopartisaanien hyökkäykset. Sodasta aiheutunut Lapin läänin siviiliväestön korkea kuolleisuus korostuu vielä,
jos otetaan huomioon evakkotalvena 1944–1945 kasvanut väestön
kuolleisuus; useiden Lapin kuntien evakossa olevien asukkaiden kuolleisuus oli yli kaksinkertainen muihin sotavuosiin tai normaalivuosiin
verrattuna.
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Post-War Civilian Casualties Caused by
Mines and Explosives in Finnish Lapland
The German 20th Mountain Army’s withdrawal from Northern Finland to Norway began in September 1944 and ended in April 1945. The
Germans emplaced extensive minefields along their lines of retreat and
elsewhere. Mines added to the misery of the returning displaced civilian population who also had to face the hardships caused by the Germans’ scorched earth policy. The clearing of the minefields had to be
done as the first priority, which delayed the restoration of roads and
bridges to trafficable condition, and repairs to the telecommunication
systems were similarly hampered. With mine clearing still incomplete,
mines presented a stealthy danger to civilians who had returned home
in order to commence reconstruction. The mine hazard continued for
several years, taking its heaviest toll in 1945.
Mined areas were to the north of the line drawn from Olhava, in the
municipality of Ii on the coast of the Bay of Bothnia, through the railroad junction of Kontiomäki on the eastern shores of Lake Oulujärvi to
the area of Lentiira in the municipality of Kuhmo adjacent to the border
with the Soviet Union. Mines were planted all over the area north of this
line; that is, in the northern municipalities of the Oulu Province and
throughout the entire Province of Lapland. The Germans laid their
minefields in an orderly manner showing no signs of panic. As the officer in charge of mine clearing operations in Lapland, General V. H.Vainio
said: »The German mining effort in Lapland in the fall of 1944 is a masterpiece of mine warfare, bringing ingenuity and meanness to a level
hitherto unseen.» The retreating Germans also left behind vast amounts
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of ordnance and other explosives, of which a certain amount was detonated or dumped into lakes and rivers, but many were just left where they
were, in ammunition depots and in the woods. These explosives caused
a significant number of civilian deaths and injuries, primarily due to »examination». The term here refers to the intentional tampering with
found explosives by young lads of 7 to 16 years of age in particular.
The numbers of civilian casualties are based on the study the author
published in 2012. Until that time, no exact figures of civilian deaths
caused by mines and explosives had been available, and the estimates of
the total number had varied widely, from 200 to 1,000. The author went
meticulously through Statistics Finland’s statistics on causes of death,
period newspapers from Northern Finland, and the parish registers of a
number of municipalities, and succeeded in identifying with reasonable
accuracy nearly all civilians lost to mines and explosives in 1944−1949.
The total number of deaths was set at 202. On the other hand, accurate
data on casualties among soldiers assigned to mine clearing tasks and
civilians recruited for the work had been readily available. Of these two
groups, 74 lost their lives in 1945−1948, the peak being reached in 1945
with 54 mine disposal personnel ending up dead.
The 202 civilian casualties were distributed along a timeline so that
32 persons died in 1944. In 1945, 126 individuals, representing 62 percent of all casualties, lost their lives, while 18, 13, 10, and 3 people were
lost during the subsequent years. Of the total number of dead, 56 persons, which stands for 28 percent of the total, were children who would
have turned 16 years or less in the year of their death, so the percentage
of children was almost disproportionally high. Five of them were girls.
Of the grand total of 202 deaths, 155 resulted from mine related accidents. The remaining 47 were due to intentional handling explosives;
this number includes a marked proportion – 74 percent − of children,
of which only one was of the female gender.
The percentage of the casualties among the population of the Lapland and Oulu Provinces was 74 and 12 percent, respectively. Of those
persons who had migrated from the south to work on mine-infested
areas, 29, or 14 percent of the total number of casualties, lost their lives.
All deaths in this group occurred in 1945 and 1946, and they were
caused by mine related events and amounted to 19 percent of casualties
in this category.

P O S T- W A R C I V I L I A N C A S U A LT I E S C A U S E D B Y M I N E S A N D E X P L O S I V E S I N F I N N I S H …
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Most mine and explosives related accidents happened in the municipalities of Sodankylä, Rovaniemi rural municipality, Inari, and Salla. Of
the municipalities in the Lapland Province, only in Karunki and Tornio
were no events recorded. The percentage of tampering induced accidents was high in Alatornio (100 percent), Kemi (67), Kemijärvi (50),
Kuusamo (44), and the Rovaniemi rural municipality (39). Deaths
caused by mines were most numerous in Sodankylä, where 24 persons
were lost, and in Inari (18), Salla (17), and the Rovaniemi rural municipality (15). Mines continued to kill people in these municipalities and
in Savukoski until at least 1947. More to the south, in the Oulu
Province, most mine induced deaths among the civilian population
were recorded in Taivalkoski (8) and Kuusamo (5). Comparison of the
number of mine related deaths between all municipalities shows that
most losses, by a broad margin, were sustained by the population of
Salla, where 20 persons perished. The second worst affected municipalities were Inari and the Rovaniemi rural municipality with 10 dead in
each. The number of mine casualties in Savukoski, Sodankylä, and
Taivalkoski was 8 in each, while in Kemijärvi the number was 7. When
these figures are correlated with the population of the municipalities it
is seen that proportionally the highest losses were suffered by Savukoski
and Inari.
It appears that most civilian casualties were due to fragmentation
mines of the bounding mine type. Of all anti-personnel mines disabled
in the summer of 1945, box-type blast mines amounted to 45 percent,
while the share of fragmentation mines was 30 percent. Stepping on a
box mine usually led to the loss of a leg, and the victim could succumb
from blood loss unless he or she was quickly administered proper first
aid, or even after this if distance to a medical care facility was excessively long. The exact number of persons permanently crippled by mines is
hard to establish, but to give a ballpark figure, it can be estimated that it
may well equal the number of deaths.
The 202 lives lost to mine and explosives related accidents in
1944−1949 can be considered a reasonable accurate result of the study.
Probably no more than ten fatalities from that time period remain unaccounted for. A small number of deaths due to mines and in particular other explosives occurred after 1949, but these were not included in
the study.
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JUHA JOUTSI
(s. 1957), Sotamuseon suunnittelija, Suomen Laivahistoriallisen Yhdistyksen
hallituksen jäsen. Harrastuksena Suomen itsenäisyyden alkuvaiheisiin liittyvä
laivastohistoria, kuten Englannin laivaston läsnäolo Suomenlahdella 1919.

Sukellusvene Vesikko museona
Suomen sukellusveneaseen synty liittyi vuoden 1927 laivastolakiin, jonka nojalla tilattiin neljä sukellusvenettä. Veneet rakennettiin kotimaisilla telakoilla ja ne olivat saksalaisten insinöörien suunnittelemia. Saksa
ei saanut rakentaa sukellusveneitä ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja tällä tavoin kierrettiin rauhanehtoja jatkamalla kehittelyä ulkomailla.1
Suomen viides ja viimeinen sukellusvene Vesikko valmistui 10.5.1933
Turussa Crichton-Vulcanin telakalla. Vene rakennettiin aiemmin valmistuneista poiketen laivastolain ulkopuolella. Se rakennettiin telakan
sekä veneen saksalaisten suunnittelijoiden omana hankkeena, johon
valtiolla oli osto-oikeus. Venettä käytettiin ennen vuotta 1935 saksalaisten sukellusvenemiehistöjen koulutukseen ja se toimi prototyyppinä
myöhemmin Saksassa rakennetulle tyyppi II A:lle. Veneen nimi oli vuoteen 1936 asti sama kuin telakan numero eli CV 707. Valtio lunasti veneen vuonna 1936 ja se sai nimen Vesikko 30.4.1936.2
Vesikko otti osaa talvi- ja jatkosotaan. Heinäkuussa 1941 vene torpedoi neuvostoliittolaisen kuljetusaluksen, mikä jäi sen ainoaksi upotukseksi. Vuosina 1942–1943 Neuvostoliiton Itämeren laivaston pintaalukset oli suljettu Suomenlahden itäosaan ja suomalaisia sukellusveneitä käytettiin tänä aikana neuvostoliittolaisten sukellusveneiden torjuntaan lähinnä pinta-aluksina. Tässä vaiheessa myös Vesikko oli varustettu syvyyspomminpudottimella. Vesikko laski lippunsa viimeisen kerran Suomenlinnassa 15.12.1944.3
Rauhansopimus kielsi Suomelta sukellusveneet. Niitä ei kuitenkaan
tarvinnut romuttaa ja toiveena oli, että rauhansopimuksen ehtoja lie-
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Vesikko Katajanokalla ennen museoinnin alkua vuonna 1961. Kuva: Sotamuseo.
The Vesikko in Katajanokka, Helsinki, in pre-restoration condition in 1961. Photo:
Military Museum.

vennettäisiin joskus tältä osin. Veneitä ylläpidettiin varastoituina Suomenlinnassa vuoteen 1953 asti, jolloin neljä venettä myytiin romuksi.
Vesikon ylläpito lopetettiin vuonna 1955. Vesikko siirrettiin Suomenlinnasta Katajanokan telakalle kesäkuussa 1955 ja asetettiin myyntiin lehti-ilmoituksella 21.10.1959.4

Museoksi

Vesikko välttyi täpärästi romuttamiselta sukellusveneveteraanien,
Merivoimien ja Sotahistoriallisen
tutkimuslaitoksen väliintulon ansiosta.
Veteraanien tahdon mukaisesti
vene haluttiin sijoittaa Suomen-

184

Vesikon myynti-ilmoitus Helsingin
Sanomissa 21.10.1959.
The sales ad for the Vesikko in the
October 21, 1959 issue of the Helsingin
Sanomat.
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linnaan. Tämä aiheutti haasteita kuljetukselle, sillä käytössä olleen uivan nosturin kapasiteetti oli vain 50 t eli noin viidennes Vesikon painosta. Niinpä vene pilkottiin viiteen osaan Katajanokalla, mistä se siirrettiin Suomenlinnaan vuonna 1963. Nosturin lyhyen kurotusetäisyyden johdosta vene jäi lähelle vesirajaa.
Siirron jälkeen alkoi kymmenvuotinen kunnostustyö. Työn yhteydessä rungon vasemmalle puolelle avattiin kulkuaukot upseeriosaston etupuolelle sekä WC:n paikalle. WC:n laitteet siirrettiin veneen lattian alle
pilssiin, josta ne siirrettiin 2000-luvulla Sotamuseon keskusvarastoon.

Vesikon konehuone vuonna 1961. Sylinterinkannet on avattu ja männät nostettu
koneiden päälle. Sylinterinkansia ei löydetty museoinnin yhteydessä vaan niistä
jouduttiin tekemään puiset kopiot. Kuva: Sotamuseo.
The Vesikko’s engine room in 1961. The cylinder heads have been removed and
the pistons are placed atop the engines. No cylinder heads were found when the
boat was being restored as a museum exhibit so wooden replicas were installed
instead. Photo: Military Museum.
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Sotamuseo vastaanotti Vesikon säilytystilassa. Tämä tarkoitti mm. sitä, että veneen dieselmoottorien sylinterinkannet oli avattu ja männät
otettu ulos. Sylinterinkansia ei löydetty, joten niistä jouduttiin tekemään puiset kopiot. Pilkkomisen yhteydessä oli poistettu monia rungon sisällä olevia putkia, joita ei jostain syystä enää laitettu paikoilleen.
Valtaosan kunnostustöistä suoritti Sotamuseossa työskentelevä sotilasmestari evp. Aaro Vuohelainen. Työ päättyi vuonna 1973, ja Vesikko
avattiin yleisölle merivoimien vuosipäivänä 9.7. samana vuonna.
Veneen säilytys ulkona ja sen sijainti lähellä vedenpintaa eivät olleet
hyväksi sen kunnolle. Köli on ollut niin matalalla, että korkea merivesi
on saattanut syksyisin täyttää sen osittain ja veden sisältämä suola on
jäänyt syövyttämään rakenteita. Säiden armoilla oleva puukansi on
jouduttu uusimaan pariin kertaan jo ennen 2000-lukua.

Nykyinen kunnostusprojekti

Vuonna 2010 käynnistettiin Sotamuseon aloitteesta Maanpuolustuskorkeakoulun silloisen rehtorin, kenraalimajuri Vesa Tynkkysen hyväksynnällä Vesikon suurin museoaikainen peruskorjaus. Hankkeen tekniseen johtoon saatiin insinöörikomentaja evp. Erkki Virtanen, jonka laivatekninen asiantuntemus on ollut hankkeessa korvaamaton.
Kunnostusprojektin keskeinen osa oli sukellusveneen nostaminen
paikoillaan siten, että korkea vesi ei enää yllä alimpiin rakenteisiin.
Nosto-operaatio, jossa venettä nostettiin kuuden tunkin avulla 80 cm
ylöspäin, toteutui marraskuussa 2011 ja se kesti noin viikon. Noston
suoritti Suomenlinnassa toimiva Alfons Håkans -telakka.
Tämän jälkeen alkoivat varsinaiset korjaustyöt. Kölin peitelevyt jouduttiin uusimaan kokonaan. Keväällä 2012 työt keskeytettiin veneen
avoinnapitokauden ajaksi 12.5.–31.8.2012, ja ne jatkuivat taas syksyllä.
Töiden yhteydessä havaittiin vakavia korroosiovaurioita veneen peräosassa muotorungon ja painerungon välissä. Syöpyneet teräslevyt saatiin vaihdettua, mutta jollei mitään olisi tehty, olisi perä saattanut olla
korjauskelvoton muutamassa vuodessa. Poikkeuksellisen sateinen syksy
2012 ja kylmä kevät 2013 laskivat käytettävissä olleiden työpäivien määrää, mutta kaikki suunnitellut työt eli rungon teräslevyjen korjaus, uusi
puukansi ja maalaustyöt saatiin tehdyksi kevääseen 2013 mennessä.
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Vesikon WC. Laitteet jouduttiin
purkamaan museoinnin yhteydessä,
kun WC:n paikalle tehtiin varauloskäytävä. WC on nyt näytteillä Sukellusveneet Suomessa -näyttelyssä Suomenlinna-keskuksessa (avoinna 2.3.2014
asti). Kuva: Juha Joutsi.
The Vesikko’s lavatory was dismantled
during restoration to make room for
an emergency exit. The lavatory unit
is on display at the Submarines in
Finland exhibition at the Suomenlinna
Center, scheduled to remain open until
March 2, 2014. Photo: Juha Joutsi.

Komentotornin etureuna oli vaurioitunut tornin katolle jäätyneen veden
laajentumisen johdosta. Tornin edessä on magneettikompassin suoja, jonka levyt
ovat messinkiä. Kuva: Juha Joutsi.
Expansion of frozen water on top of the conning tower had caused damage to
the front edge of the tower. Forward of the tower, the brass plating that
protected the magnetic compass is visible. Photo: Juha Joutsi.
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Vesikko palautetaan sota-aikaiseen ulkoasuun

Hankkeen kuluessa tehtiin Vesikon ulkoasua koskevia päätöksiä. Vene
on koko museoaikansa ollut 1930-luvun rauhanaikaisissa väreissä, ja
nyt päätettiin maalauttaa se vuoden 1943 mustavalkoiseen naamiokaavioon. Tämän kaavion tehtävänä oli aluksen muodon rikkominen sen
toimiessa pintakulussa saattotehtävissä.
Toinen merkittävä muutos on 20 mm:n Madsen-konetykin asennus
paikoilleen komentotornin eteen. Tykki ei ole Vesikon alkuperäinen,
mutta samaa tyyppiä kuin aluksella aikoinaan oli. Tämä tykkiyksilö
(n:o 3384) on saapunut Suomeen vuonna 1943 ja ollut asennettuna hinaaja Poriin vuonna 1944. Konetykin jalka oli Vesikossa täysin omanlaisensa ja siitä rakensi kopion entisöijä Karl Idman merivoimien Upinniemen korjaamolla. Kopiota varten tehtiin työpiirustukset sota-aikaisten valokuvien perusteella. Vesikon viimeinen konetykki sota-aikana oli
tykki n:o 3395. Tämäkin tykki on Sotamuseon kokoelmissa, mutta sitä
säilytetään sisätiloissa.
Vesikosta otettiin tai varastettiin jonkin verran osia sen säilytysaika-

Pääsukellustankin vedenoton ritilät
valmistettiin uudelleen ja asetettiin
paikoilleen vuonna 2013. Ne eivät
ole aivan alkuperäisellä kohdallaan
johtuen rungon kannatinrakenteista.
Kuva: Juha Joutsi.

Torpedokäskynvälitin. Tällä kommunikoitiin komentotornin ja torpedoosaston välillä. Sekä torpedo-osaston
että tornin käskynvälittimet ovat
tallella ja voidaan kunnostaa sähköisesti toimiviksi. Kuva: Juha Joutsi.

Flooding grilles for the main ballast
tanks were refabricated and installed
in 2013. Their location differs slightly
from the original due to the
positioning of the hull’s supporting
structure. Photo: Juha Joutsi.

The telegraph for communication
between the conning tower and
torpedo room. The controls at the
torpedo room and conning tower ends
remain and can be rendered electrically
operative. Photo: Juha Joutsi.
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Madsen-konetykki paikoillaan. Tykki ei ole Vesikon alkuperäinen mutta samaa
tyyppiä. Kuva: Juha Joutsi.
The Madsen gun installed. This particular piece is not the one originally fitted on
the boat but is of a similar type. Photo: Juha Joutsi.

na ennen museointia. Näitä ei ole saatu takaisin. Aluksen sisäosien laitteita on nyt osittain palautettu korvaavilla osilla ja entisöity. Laitteiden
kunnostukseen kuului mm. syvyysruorien osoittimien kytkentä: vierailija voi nyt Vesikon syvyysruoria kääntäessään todeta vastaavan peräsimen asennon muutoksen. Aluksen puheputket on myös kunnostettu,
joten kävijät voivat puhua keskenään veneen keskuksen ja koneosaston
välillä.

Myöhemmin tehtävää

Jonkin verran kunnostettavaa jäi myöhemmäksikin. Vesikon tähystysperiskooppia ei saatu irrotetuksi kunnostusta varten. Perimätiedon
mukaan se juuttui yläasentoon jo veneen toisena avoinnaolovuonna
mahdollisesti vääntymisen takia. Isoa vääntymistä ei tarvittu, sillä periskoopin suojaputken toleranssi on vain 0,05 mm. Periskooppi joudutaan nyt purkamaan ennen irrotusta.
Tarkoituksena oli myös kytkeä sivuperäsimen kulmanosoitin toimi-

SUKELLUSVENE VESIKKO MUSEONA

189

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

11.11.2013

12:31

Sivu190

Kunnostettu Vesikko juhlaliputettuna 7.5.2013. Alus on maalattuna vuoden 1943
mustavalkoiseen kaavioon ja tornissa oleva keltainen poikkiviiva on itärintamatunnus. Itärintamatunnus oli käytössä jatkosodan aikana suomalaisissa ja
saksalaisissa aluksissa sekä lentokoneissa. Kuva: Juha Joutsi.
The restored Vesikko flying all its colors on May 7, 2013. The boat carries the
1943-style black-and-white camouflage and the Eastern Front band across the
conning tower. The yellow band was applied to Finnish and German ships and
aircraft during the Continuation War. Photo: Juha Joutsi.

maan. Tämä osoittautui haasteelliseksi, sillä ruorin ja kulmanosoittimen välinen ketju puuttui. Ketjun mitat ovat niin harvinaiset, että sopivaa ketjua ei ole vielä löytynyt, vaikka tiedusteluja on tehty pitkin Eurooppaa.
Museoinnin yhteydessä 1960–1970-lukujen vaihteessa Vesikkoon rakennettiin uusi valaistus- ja sähköjärjestelmä, ja alkuperäinen sähköverkko jäi kokonaan käytöstä. Suunnitelmissa on palauttaa alkuperäiset
valopisteet uuteen sähköverkkoon kytkettyinä. Lisäksi aiotaan kunnostaa torpedokäskynvälittimet ja molemmat säilyneet hälytyskellot sähköisesti toimiviksi. Ehkäpä jo kesällä 2014 voidaan soittaa sukellushälytys ensi kertaa vuoden 1944 jälkeen.
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Sukellustankki I
Peräviippaustankki
Voiteluöljysäiliö
Tislatun veden säiliö
Polttoöljytankki
Voiteluöljyn
päiväsäiliö
Sukellustankki II
Säätötankki
Akut
Juomavesitankki
Torpedojen
sytyttimien säiliö

Main ballast tank 1
Stern trimming tank
Lube oil tank
Distilled water tank
Diesel oil tank
Daytime lube oil tank
Main ballast tank 2
Trimming tank
Batteries
Potable water tank
Torpedo detonator
stowage
12. Torpedo tube drain
tank
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12. Torpedojen
tasaustankki
13. Keulaviippaustankki
14. Sukellustankki III
15. Ketjusäiliö
16. Ampumatarvikesäiliö
17. Hätäjuomavesisäiliö
18. Paineilmakompressori
19. Sähkömoottori
20. Dieselmoottori
21. WC
22. Radiohytti
23. Hyrräkompassi

24. Torpedoputket (3)
25. Vesitiivis keula
26. Torpedojen
lastausluukku
27. Konetykin säiliö
28. Magneettikompassi
29. Hyökkäysnäköputki
30. Tähystysnäköputki
31. Pelastuspoiju
32. Pakoputki

13.
14.
15.
16.

25. Water-tight bow
structure
26. Torpedo loading
hatch
27. Magazine for
automatic gun
28. Magnetic compass
29. Attack periscope
30. Search periscope
31. Emergency buoy
32. Engine exhaust

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

SUKELLUSVENE VESIKKO MUSEONA

Bow trimming tank
Main ballast tank 3
Chain stowage
Ammunition
magazine
Emergency potable
water tank
Air compressor
Electric motor
Diesel engine
Lavatory
Radio compartment
Gyro compass
Torpedo tubes (3)
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Vesikon historiallinen arvo

Sukellusvene Vesikon 80-vuotisjuhlia vietettiin 7.5.2013. Samassa yhteydessä avattiin myös Sukellusveneet Suomessa -näyttely Suomenlinnakeskuksessa (avoinna 2.3.2014 asti). Vesikko on Sotamuseon suosituin
yksittäinen käyntikohde, ja siihen on vuodesta 1973 alkaen tutustunut
jo yli miljoona kävijää. Näin ollen korjauskustannukset voidaan kattaa
muutaman vuoden pääsylipputuloilla. Kustannuksia on tähän mennessä kertynyt noin 500 000 euroa. Nyt suoritetut kunnostustyöt pelastavat sen vielä seuraavalle sukupolvelle, mutta ennemmin tai myöhemmin alus olisi saatava sisätilaan.
Tällä hetkellä maailmassa on jäljellä ja museoituina neljä saksalaistyyppistä toisen maailmansodan aikaista sukellusvenettä. Vesikko on
niistä vanhin ja ainoa oman tyyppinsä edustaja; se on maailman mittakaavassa merivoimiemme säilyneistä aluksista arvokkain.

Sukellusvene VESIKKO
Rakennettu: Crichton-Vulcanin telakalla Turussa 1933.
Uppouma: pinnalla 248 t, sukelluksissa 298 t.
Pituus 40,9 m, leveys 4,0 m, syväys 4,0 m.
Koneet: 2 kpl 350 hv:n dieselkonetta ja 2 kpl 180 hv:n sähkömoottoria.
Nopeus pinnalla 13 solmua, sukelluksissa 9 solmua.
Aseistus: 3 kpl 53 cm:n torpedoputkea, 20 mm:n konetykki ja 7,62 mm:n konekivääri.
Miehistö: noin 20 henkeä.

Lähdeviitteet
1 Timo

Merensilta, Vesikko, Suomenlahden hiljainen vartija. Hobby-Kustannus Oy,
Porvoo 2009, s. 9–11.
2 Merensilta, s. 18–20, 31–33, 52.
3 Merensilta, s. 106, 123, 152.
4 Merensilta, s. 159–161; Helsingin Sanomat 21.10.1959.
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The Submarine Vesikko as a Museum
Exhibit
The Vesikko, launched in Turku in 1933, was the last of five submarines
to enter service with the Finnish Navy. A privately funded project of the
Crichton-Vulcan shipyard and its German designers, the boat, to which
the Finnish Government had pre-emption rights, was not part of the
1927 Navy re-equipment program. During its early years in service the
boat bore the hull number CV 707 and was used to train German submarine crews, among other purposes. It was purchased for the Finnish
Navy in 1936 and renamed the Vesikko.
The Vesikko saw service both in the Winter War (1939−1940) and
the Continuation War (1941−1944) and was credited with one kill
when it torpedoed a Russian freighter in July 1941. The boat lowered its
ensign for the last time in December 1944.
Since the peace treaty signed with the Soviet Union forbade Finland
from having a submarine fleet the four other boats were sold for scrap
in 1953. In 1959, the Vesikko was stored at the Katajanokka shipyard
and was also destined for the scrapman’s ax, but an attempt to save it as
a museum exhibit turned out to be successful. The boat was dismantled
into five major sections and moved to Suomenlinna in 1963 and was
opened to the public on completion of a ten-year restoration in 1973.
The ongoing second restoration project kicked off in 2010. Corrosion had attacked the hull, the most affected section being the keel,
which could become flooded with seawater at high tide. The Vesikko
was therefore raised by 80 centimeters in 2011; corroded plating was
replaced, and the boat was given the 1943-type camouflage scheme.
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A 20-millimeter automatic gun was reinstalled on the deck. Some of
the internal systems were also returned to operating condition; for example, it is now possible to communicate with the control room and
engine room by way of a voice pipe. Further work will include the
restoration of the periscopes and reinstallation of light fittings in their
original locations.
The 80th anniversary of the Vesikko was celebrated on May 7, 2013.
On that same day, the Submarines in Finland exhibition was opened at
the Suomenlinna Center to remain open until March 2, 2014.
Currently the most popular attraction at the Military Museum, the
Vesikko has received more than one million visitors since 1973. Although the present restoration effort will save the boat for the next
generation, it will become necessary, sooner or later, to move it to an
indoors location.
The Vesikko is the world’s oldest remaining German-type World War
II submarine.
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M AT T I K E I N O N E N
(s. 1952), teknikko, Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen.
PA S I K E S S E L I
(s. 1958), Maanpuolustuskorkeakoulun operaatiotaidon ja taktiikan professori,
yleisesikuntaeversti, Suomen Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtaja 2007–
2012.

Jäsenmatka Itä-Preussiin ja Baltiaan
7.–15.8.2012
Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuoden 2012 ulkomaanmatka tehtiin
entisen Itä-Preussin alueelle nykyiseen Pohjois-Puolaan sekä Venäjälle
kuuluvan Kaliningradin (ent. Königsberg) alueelle teemoina toinen
maailmansota sekä ensimmäisen maailmansodan Tannenbergin taistelu. Lisäksi matkalla tutustuttiin eräisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Paluumatkalla ajettiin läpi Kuurinkynnäksen Riikaan
Latviaan, mistä edelleen Viroon Tallinnaan ja sieltä lopulta laivalla takaisin Suomeen. Oppaana matkalla toimi eversti evp. Sampo Ahto, joka
jälleen kerran yllätti kokeneenkin matkalaisen uskomattomalla sota- ja
kulttuurihistorian tietämyksellään ja ilmiömäisellä muistillaan. Tutuksi
tulivat matkareitin sotahistoria paitsi pääteemojen ajalta, myös varhaisemmalta ajalta ja lisäksi myös reitille sattuneiden kaupunkien historia
aina katujen ja rakennuksien saksalaisajan nimiä myöten.
Matka alkoi kauniina tiistai-iltapäivänä postitalon edestä Helsingistä. Lähtöä odoteltaessa silmäiltiin, keitä tuttuja mahtaa tulla retkelle
mukaan. Ja montahan heitä lopulta oli. Linja-auto tuli yhtä paikkaa lukuun ottamatta täyteen. Nimenhuudon jälkeen lähdettiin Vuosaaren
satamaan, missä Finnlinesin laiva jo odotteli kyytiläisiä.
Hytit vastaanotettuamme nautimme laivalla maittavan ja runsaan
päivällisen. Suomenlahti oli lähdettäessä rauhallinen, mutta saapuminen Itämerelle muutti tilanteen. Yö antoi ennusteen tulevasta. Seuraavana päivänä eteläinen Itämeri oli rauhaton ja osa matkustajista joutui
turvautumaan pahoinvointilääkitykseen ennen saapumistamme Gdyniaan (ent. Gotenhafen). Laivalla Sampo kertoi matkalaisille tulevasta
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ohjelmasta, Preussin historian alkuvaiheista ja alueen maantieteestä
sekä jakoi kartat ja kuvia tulevista matkakohteista.
Gdynian satamasta jatkoimme Gdańskiin (ent. Danzig), missä varsinainen matkaohjelmamme alkoi. Linja-automatkalla Gdyniasta Gdańskiin huomiota herättivät suuret tienrakennustyömaat ja toisaalta reittiopasteiden vähäisyys. Kokenut kuljettajamme löysi kuitenkin oikeaan
suuntaan menevän moottoritien.

Kadonnut valtio

Preussi tarkoitti alkujaan Itämeren etelärannikolla sijainnutta aluetta,
johon kuului osia nykyisestä Saksasta ja Puolasta sekä nykyään Venäjälle kuuluva Kaliningradin alue. Tavalliselle historian harrastajalle Preussi tuo mieleen sotilaat, sotilaskurin ja ehdottoman järjestelmällisyyden.
Preussi oli kuitenkin paljon muutakin ja vielä tänäänkin se tunnetaan
historiallisena, maantieteellisenä ja kulttuurillisena alueena.
Preussin syntyhistoria alkaa jo 1200-luvulta, jolloin saksalaiset ristiretkeläiset valtasivat niin sanotun Vanhan Preussin jatkaen 1300-luvun
alussa Pomeralian alueelle Itä-Pommerissa. Tälle alueelle alkoi muuttaa
saksalaisia ja alue saksalaistui vähitellen lukuun ottamatta alueen eteläosia, jotka olivat puolalaisten asuttamia.
1700-luvun alussa Itä-Preussi ja Brandenburgin vaaliruhtinaskunta
yhdistyivät Preussin kuningaskunnaksi. 1800-luvun loppupuolelle tultaessa Preussista oli tullut vaikutusvaltaisin ja väkiluvultaan suurin
Saksan alueen kuningas- ja ruhtinaskunnista. Niinpä oli luonnollista,
että Saksan yhdistyminen 1870-luvulla Saksan keisarikunnaksi tapahtui Preussin johdolla. Saksan keisarikunnan tarina oli kuitenkin lyhyt,
vain alle 50 vuotta. Saksan hävittyä ensimmäisen maailmansodan viimeinen Saksan keisari ja Preussin kuningas Vilhelm II luopui kruunusta ja Saksasta tehtiin Saksan valtakunta, toiselta nimeltään ns. Weimarin tasavalta Weimarin kaupungissa säädetyn Saksan uuden perustuslain mukaan. Samalla Saksa menetti uudestaan itsenäistyneelle Puolalle
osan Preussin alueesta. Tästä alueesta, jonka kautta Puola sai yhteyden
Itämerelle, käytettiin nimeä Puolan käytävä. Se jakoi Saksan ja samalla
Preussin alueen kahtia erottaen Itä-Preussin muusta Saksasta. Lisäksi
Danzigista tehtiin Kansainliiton valvoma vapaakaupunki, jonka ulko-
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Itä-Preussin alue. Wikipedia.
East Prussia. Wikipedia.

politiikasta vastasi Puola. Myös Itä-Preussin itäisin kaupunki Memel
(nyk. Klaipėda) määrättiin aluksi ranskalaisten valvomaksi Kansainliiton hallintoalueeksi, kunnes vuodesta 1924 alkaen alueen itsehallintoa
alettiin vahvistaa osana Liettuaa.
Toisen maailmansodan aikana Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon
Itä-Preussi palautettiin Saksan yhteyteen, kunnes sodan loppuvaiheissa
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vuonna 1945 neuvostojoukot miehittivät koko Itä- ja Keski-Saksan.
Oder–Neisse-jokilinjan itäpuolelle jääneet alueet, Sleesia, Pommeri,
Itä-Brandenburg ja Itä-Preussi liitettiin Puolaan ja Königsberg Neuvostoliittoon. Aluejärjestelyjen seurauksena arviolta kymmenen miljoonaa
saksalaista pakeni tai karkotettiin näiltä alueilta.

Kierros Gdańskissa

Ensimmäinen kohteemme oli entinen Danzig. Vastaanotettuamme
huoneemme lähdimme kävellen Sampon johdolla kaupunkikierrokselle. Ilta oli aurinkoinen, mutta ei kuuma. Hyvä kävelyilma. Danzig vaurioitui toisessa maailmansodassa erittäin pahoin. Kaupunki jälleenrakennettiin 1950-luvulta alkaen ja vanhaa arkkitehtuuria rekonstruoitiin, mutta kaupungin saksalainen menneisyys, ennen kaikkea nimet,
pyrittiin häivyttämään. Entisöintityö jatkuu edelleen monin paikoin.
Työtä tehdään kovasti. Esimerkiksi käyköön Pyhän Katariinan kirkko lähellä hotelliamme. Kirkkoa korjattiin, mutta pääsimme sinne silti
sisälle. Kirkon seinänvierukset oli kaivettu auki. Ilmeisesti työn alla olivat rakennuksen lämmityksen ja perustusten kunnostukset. Sodan raunioittaman kirkon sisätiloista näki kuinka pienistä palasista se oli koottu. Aikoinaan upeista seinämaalauksista oli jäljellä vain muutamia pieniä alkuperäisiä kohtia.
Itse kaupunki on sekoitus jälleenrakennettua vanhaa arkkitehtuuria
ja sosialismin ajan rakennuksia. Kierroksen aikana sai hyvän kuvan siitä, mitkä rakennukset on entisöity sotaa edeltäneeseen asuunsa. Kommunismin aikaiset rakennukset heijastuvat räikeästi katukuvasta omalla ankealla ja yksitoikkoisella arkkitehtuurillaan.
Kaupungin ydin on vanha kaupunki, joka on ehdottomasti näkemisen arvoinen. Vanhan kaupungin kävelykadut kulkevat keskiaikaisten,
hienosti entisöityjen kivitalojen editse. Katujen varsilla on runsaasti
erilaisia pieniä myymälöitä ja ravintoloita terasseineen. Vanhassa kaupungissa kävimme myös Mariankirkossa. Se on maailman suurin punatiilinen kirkko ja yksi Euroopan suurimmista punatiilisistä rakennuksista. Myös Mariankirkko vaurioitui pahoin toisen maailmansodan
loppuvaiheessa, mutta se palautettiin entiseen ulkoasuunsa jälleenrakennustöissä. Kirkossa sisällä on Katynin lento-onnettomuuden muis-
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tomerkki. Siihen on kirjattu onnettomuudessa menehtyneiden Puolan
presidentti Lech Kaczyńskin ja 95 muun Puolan eliittiin kuuluneen nimet.
Ohjattu kävelyretkemme päättyi Motlawajoen (ent. Mottlau) rantaan. Rantakadulla on vieri vieressä pieniä olutravintoloita. Toisella
puolella jokea on kaupungin keskiaikaisen linnoituksen rauniot sekä
makasiinien raunioita mustutukseksi jälkipolville siitä, mistä uusi
Gdańsk on syntynyt.

Westerplatte – paikka, missä toinen maailmansota alkoi

Kolmannen matkapäivän aamuna vierailimme Westerplatten niemellä
Gdańskin satama-alueella. Ensimmäisen maailmansodan päättäneen
Versaillesin rauhansopimuksen mukaisesti Puola sai Kansainliitolta oikeuden miehittää Danzigin kaupungista erillään oleva Westerplatten
niemi ja perustaa sinne varuskunta 88 sotilaalle. Puolalaiset kuitenkin
kasvattivat varuskunnan vahvuuden yli kaksinkertaiseksi nimeämällä
ylivahvuudessa olevat sotilaat erilaisiksi huoltohenkilöiksi. Silti varuskunta oli pieni, vain noin komppanian vahvuinen. Niemekkeeseen tuli
rautatie ja maantie. Kiskot ja maantie ovat yhä jäljellä.
Westerplatten alueella ammuttiin toisen maailmansodan ensimmäiset laukaukset 1.9.1939, kun laivastovierailulla Danzigissa ollut saksalainen taistelulaiva Schleswig-Holstein yllättäen ampui järeillä ja raskailla tykeillään täyslaidallisen kohti Westerplatten puolalaista varuskuntaa. Pian tämän jälkeen Saksan armeija vyöryi Puolan rajan yli.
Westerplatten varuskunta oli vajaan kahdensadan miehen linnoitus,
jonka aseistukseen kuului käsiaseiden lisäksi yksi 75 mm:n kenttätykki,
kaksi 37 mm:n panssarintorjuntatykkiä ja neljä kranaatinheitintä.
Aluetta ympäröi taisteluhauta, mutta maanalaisia rakennelmia ei ollut.
Kannaksen poikki kulki tiilimuuri, jolla linnoitus oli eristetty muusta
kaupungista. Keskellä aluetta oli kolmikerroksinen kasarmirakennus,
jonka rauniot ovat edelleen nähtävissä.
Taistelut kestivät viikon verran, vaikka saksalaisilla oli lähes 20-kertainen ylivoima ja tukenaan laivaston tykkituli ja Stuka-syöksypommittajat. Saksalaisille oli varmasti yllätys, että näin pieni puolustajien
määrä tällaisessa paikassa kesti kaiken sen paineen, jonka saksalaiset
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Muistomerkki Westerplatten niemellä. Westerplatten alueella ammuttiin toisen
maailmansodan ensimmäiset laukaukset ja se oli myös sodan lopulla ankarien
taisteluiden näyttämönä. Kuva: Matti Keinonen.
A monument on the Westerplatte peninsula where the first shots of World War II
were fired. The peninsula later witnessed heavy fighting during the final stages of
the war. Photo: Matti Keinonen.

pystyivät luomaan. Taistelu nousikin puolalaisten puolustuksen symboliksi.
Matkamme Westerplatten niemeen oli sekin suoritus, koska edellisen päivän lailla viitoitus alueelle oli olematonta ja laajat tietyöt sotkivat täälläkin liikennejärjestelyitä. Kuljettajamme ja Sampo alueella
useasti käyneinä löysivät kuitenkin ruostuneet kiskot, joiden vieressä
kulkevaa tietä me sitten ajoimme halki vihreän niemen Westerplatten
museoalueen pysäköintialueelle. Alueen läheisyyteen oli pystytetty
opastauluja, joissa on tiivistettynä kerrottu alueen historia. Perehdyttyämme tauluihin jatkoimme kävellen muistomerkkialueelle.
Puolimatkassa paikoitusalueelta muistomerkille on raunioitunut kasarmirakennus. Kaksikerroksisesta rakennuksesta on runko pystyssä.
Yllätys sinänsä, kun ajattelee, että se on kestänyt sodan aloituksen ja oli
myös sodan lopulla kovien taisteluiden näyttämönä. Varsinainen muis-
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tomerkki, 25 metriä korkea graniittitoteemi, on sijoitettu keinotekoisen
mäen päälle lähelle niemen kärkeä. Se edustaa selkeästi sosialistista karkeaa ja mahtipontista tyylisuuntaa.
Mäeltä saa hyvän käsityksen siitä, miten pieni alue on ja kuinka lähellä se on itse kaupunkia. Alueen ainoita ehjäksi jääneitä rakennuksia
on pieni vartiotupa, jossa on pieni museo ja portaanpielessä kaksi taistelulaiva Schleswig-Holsteinin 280 mm:n kranaattia.

Vierailu Malborkin (ent. Marienburg) linnassa

Lyhyen kahvihetken jälkeen matkamme jatkui kohti Malborkin kaupunkia. Noin 60 km itään Gdańskista sijaitsevassa kaupungissa on
1200-luvun lopulta peräisin oleva saksalaisen ritarikunnan linna, joka
on eräs maailman suurimmista keskiaikaisista rakennuksista. Se kärsi
huomattavia vaurioita toisen maailmansodan loppuvaiheessa saksalaisten SS-miesten puolustaessa linnoitusta pitkään ja sitkeästi hankkien
aikaa Itä-Preussista länteen pakeneville siviileille. Puolan kommunistihallinnon aikana korjaustyöt edistyivät hitaasti, jos ollenkaan, mutta
nykyisin linna on jo hyvin restauroitu, vaikkakin eräitä osia erityisesti
sisätiloista on vielä siinä tilassa, mihin ne jäivät sodan jälkeen. Linna
kuuluu UNESCOn maailmanperintökohteisiin.
Opastettu kiertokäynti linnassa antoi todellisen kuvan siitä työn
määrästä, mitä korjauksiin on käytetty. Maallikon näkökulmasta restaurointi on onnistunut todella hyvin. Linnan pienenä erikoisuutena
on nykyaikaisen lattialämmityksen edeltäjä, kiertoilmaa hyväksi käyttävä lattialämmitys. Lattiassa oli alueita, joissa oli pyöreitä noin 20 cm
halkaisijaltaan olevia messinkisiä kansia. Talvella kannet otettiin pois
ja kesällä ne pidettiin kiinni. Kellareissa huoneiden alla oli »pannuhuoneita», joita lämmitettiin puilla tai myöhemmin varmaan kivihiilellä.
Vuonna 2009 linnan viereen aiottiin rakentaa loistohotelli, kunnes
työmaalta löydettiin ihmisten luurankoja, ensin muutama ja sitten satoja. Vainajat oli haudattu alastomina ja muutamilta löytyi luodinreikä
pääkallosta. Tutkimuksissa tultiin siihen tulokseen, että vainajat olivat
Marienburgin niitä asukkaita, jotka eivät jostain syystä päässeet tai
kyenneet lähtemään pakoon puna-armeijaa. Vallattuaan kaupungin
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neuvostojoukot olivat ilmeisesti kostoksi sitkeästä vastarinnasta teloittaneet jäljelle jääneet kaupunkilaiset. Haudasta löytyi 1 800 vainajaa
3 000 kaupungin asukkaan ollessa edelleen kateissa. Saattaa olla, että
heidätkin on haudattu jonnekin läheisyyteen toistaiseksi tuntemattomaan paikkaan.
Löydetyt vainajat haudattiin toisaalle. Haudan löytöpaikkaa ei ole
merkitty mitenkään, ja nykyisin uhrien löytämispaikalla on autojen pysäköintialue.
Kolmannen matkapäivän päätteeksi majoituimme Olsztynin (ent.
Allenstein) kaupunkiin hotelli Olsztyniin, missä yövyimme kaksi yötä.

Tannenbergin taistelukentällä

Neljäs matkapäivä oli varattu Tannenbergin taistelulle. Bussissa matkalla taistelualueelle Olsztynek (Hohenstein) – Tannenberg – Nidzica
(Neidenburg) – Willenberg – Szczytno (Ortelsburg) Sampo johdatteli
kuulijat päivän teemaan. Ensimmäisen maailmansodan Tannenbergin
taistelu oli matkalaisille tuttu, mutta vuonna 1410 käyty taistelu sen sijaan vähemmän. Vuonna 1410 Puola-Liettuan joukot löivät perusteellisesti saksalaisritarit näillä tasangoilla. Kävimme tälle taistelulle pystytetyllä muistomerkkialueella vierailtuamme ensin huomattavasti tunnetumman vuoden 1914 Tannenbergin taistelutantereilla.
Vuoden 1914 Tannenbergin taistelu on eräs sotahistorian klassikoita.
Tässä taistelussa saksalaisjoukot kenraali Paul von Hindenburgin johdolla saartoivat elokuun lopulla 1914 kenraali Aleksandr Samsonovin
komentaman venäläisen armeijan aiheuttaen sille yli 30 000 miehen
tappiot kaatuneina ja kadonneina ja saaden yli 90 000 vankia. Tannenbergin taistelua käytetään vuonna 216 eaa käydyn Cannaen taistelun
ohella esimerkkinä onnistuneesta kaksipuoleisesta saarrostuksesta.
Saksalaiset rakensivat vuoden 1914 taistelupaikalle komean muistomerkin, joka koostui kahdeksasta tiilisestä, ympyrään asetetusta tornista. Tornit oli yhdistetty toisiinsa muurilla. Keskellä sisäpihaa oli korkeuksiin kohoava risti. Tannenbergin muistomerkki oli valmistuessaan
vuonna 1927 Euroopan suurimpia, ellei suurin sotamuistomerkki. Vain
Verdunin luuterraario veti sille koossa vertoja. Toisen maailmansodan
jälkeen muistomerkki säilyi aina 1940-luvun lopulle asti jokseenkin eh-
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jänä, kunnes Stalin keksi purattaa muistomerkin ja rakennuttaa sen kivistä Varsovaan Kansojen palatsin. Niinpä tänään muistomerkistä on
jäljellä enää kuvia.
Tannenbergin muistomerkin paikan löytäminen vaati pientä hienosäätöä, opasteita tai viitoitusta ei ollut täälläkään. Ensin kuljimme laajahkoa puistoa erään hotellin pihaan ja sieltä urheilukentän laitaan.
Paikka ei muistuttanut kuvien mukaista aluetta, joten palasimme autolle ja jatkoimme etsintää. Ilmakuva auttoi hahmottamaan, missä
muistomerkin paikka suunnilleen voisi olla. Erään kylätien kupeesta
lähti pieni pahainen kärrytie, jota joskus oli kuljettu jopa autolla. Ympäristössä oli pieniä peltotilkkuja ja tiivistä pensaikkoa. Puolisen kilometriä käveltyämme eräästä pensaikosta paljastui kyltti, joka kertoo
Tannenbergin muistomerkistä. Loivan kumpareen päällä kasvaa heinikkoa ja keskellä aluetta muutama kitulias koivu. Nousimme paikalle
ja turvetta potkiessamme tuli näkyviin tasaista kivetystä. Alueen reunoilta löytyi myös muutamia punatiilisiä rakennuksen palasia. Lopulta

Matkalaisia vuoden 1914 Tannenbergin taistelun muistomerkistä kertovan
opastaulun luona. Kuva: Matti Keinonen.
Members of the tour group pose next to the interpretative board of the memorial
for the 1914 battle of Tannenberg. Photo: Matti Keinonen.
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havaitsimme pellon reunassa myös pienen opastaulun, jossa oli kuva
Tannenbergin muistomerkistä ja hieman tekstiä. Muistomerkin paikka
oli löytynyt!
Lounasaikaan pysähdyimme Nidzican (Neidenburg) kaupungissa ja
piipahdimme hyvin säilyneessä keskiaikaisessa ritarilinnassa.
Sampo halusi näyttää meille myös Samsonovin ensimmäiselle hautapaikalle pystytetyn muistokiven. Aluksi ajoimme sivutietä hyvän
matkaa metsänvartijan talolle, mutta siellä ei ollut ketään kotona. Vaelsimme muutaman kilometrin halki todellisen villisika- ja peurametsän
löytämättä kiveä. Palatessamme takaisin linja-autolle metsänvartijan
naapurista alkoi kuulua koiran haukuntaa. Pihalla oli utelias ja hieman
pelokas keskenkasvuinen koira ja
vanhempi mies, joka oli sonnustautunut harmaaseen väljään liiviin. Vaikka seurueellamme ja
hänellä ei ollut yhteistä kieltä,
mies ymmärsi tarkoituksemme ja
opasti meidät muistokivelle. Kiitollisena tästä keräsimme kolehdin ja hieman janojuomaa innostuneelle oppaallemme, joka erottuamme lähti iloisena kotiaan
kohti.

Sudenpesä ja Mauerwald

Hitlerin toisen maailmansodan
itärintaman päämaja Masurian
järvialueella oli varmasti yksi
matkalaisten eniten odottamista
kohteista. Suuntasimme sinne viidentenä matkapäivänä. Päivä alkoi kuitenkin tutustumisella
Święta Lipkan (ent. Heilige Linde) barokkityyliseen luostarikirkkoon. 1600-luvun lopulla raken-

204

Hitlerin päämajan Wolfsschanzen,
Sudenpesän, bunkkerialueella.
Sampo Ahto kertoo Hitleriä vastaan
suunnatusta attentaatista tapahtuman
muistomerkillä. Kuva: Pasi Kesseli.
This photo was shot within the bunker
complex of Hitler’s military command
the Wolfsschanze. Sampo Ahto is
explaining the course of the anti-Hitler
assassination attempt at the event’s
memorial. Photo: Pasi Kesseli.
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Sudenpesän betonibunkkereita. Kuva: Pasi Kesseli.
Concrete bunkers of Wolfsschanze (wolf’s lair). Photo: Pasi Kesseli.

nettu suuri kirkko sijaitsi keskellä pientä, muutaman talon kylää. Kirkko on sisältä hyvin koristeellinen. Oli lauantaipäivä ja kirkko sen mukaisesti tupaten täynnä. Kohokohta oli, kun upeasti koristellut urut
aloittivat soiton. Musiikki ei ollut totuttua kirkkomusiikkia, vaan urkuri oli laajentanut repertoaariaan. Edward Elgarin Pomp and Circumstance sopi kyllä kirkkoon erinomaisesti. Esitys oli vaikuttava!
Święta Lipkasta jatkoimme Kętrzyniin (ent. Rastenburg) Sudenpesään (Wolfsschanze). Matkalla poikkesimme kuitenkin Kętrzynin ritarilinnassa. Se oli pienempi kuin edellisinä päivinä näkemämme linnat,
mutta hyvässä kunnossa.
Kętrzynin kaupungista jatkoimme sitten Sudenpesän (Führerhauptquartier Wolfsschanze, suom. Johtajan päämaja Sudenpesä) alueelle.
Noin yhdeksän kilometriä silloisesta Rastenburgista itään sijaitsevan
päämaja-alueen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1940 aikana, jolloin
Saksa ei ollut vielä sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Käyttötarkoitukses-
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ta ei kuitenkaan voinut erehtyä. Se rakennettiin Saksan idän sotaretkeä
varten, mutta hyvin salassa.
Sudenpesän bunkkerialueeseen kuului kymmeniä massiivisia betonibunkkereita ja muita rakennuksia molemmin puolin alueelle tulevaa
rautatietä. Tänään bunkkerit ovat pääosin räjäytettyjä, mutta niiden
muodosta ja koosta pystyy silti saamaan räjäytettyinäkin hyvän käsityksen siitä, millainen alue oli silloin, kun se toimi itärintaman taisteluiden johtoesikuntana. Muutamia kevyemmin rakennettuja rakennuksia on säilynyt jopa ehjinä. Lisäksi Sudenpesän alueeseen kuului
lentokenttä noin kahdeksan kilometriä etelään. Sudenpesän alue oli
vahvasti miinoitettu. Sodan jälkeen Puolan armeija raivasi alueelta ainakin 54 000 miinaa.
Sudenpesän alue on ollut naamioinnin kannalta edullinen, sillä tiheä
metsä peittää edelleen rakennelmat. Alue on nykyisin museo. Opaskarttaan eri bunkkerit ja rakennukset on merkitty hyvin. Seuraamalla
opastusta kävijä saa selkeän kuvan alueesta. Tuli mieleen Tom Cruisen
tähdittämä Operaatio Valkyyria -elokuva varsinkin siinä paikassa, missä eversti von Stauffenbergin tuoman pommin piti surmata Hitler heinäkuun 20. päivänä 1944. Sampo palautti rakennuksen raunioilla – rakennuksesta oli jäljellä vain kivijalka – mieliimme nuo heinäkuun 1944
tapahtumat.
Vuoden 1944 lopulla, puna-armeijan lähestyessä Puolan rajaa Hitler
antoi käskyn Sudenpesän rakennusten räjäyttämisestä ja vetäytyi esikuntineen Berliiniin. Tehtävä ei ollut helppo, koska paikoin 3–4 metriä
vahvat teräsbetoniseinät eivät pienellä räjähdysainemäärällä hajonneet.
Niinpä bunkkerien rauniot ovat säilyneet jälkipolville ja vaikka rakennelmat kärsivät huomattavia vaurioita, vieläkin näistä raunioista huokuu se uskomaton koko, mitä ne alun perin olivat.
Kävimme tuona samaisena lauantaina vielä myös Saksan maavoimien esikunnan bunkkerialueella Mamerkissa (ent. Mauerwald). Alue
sijaitsee 18 kilometrin päässä Sudenpesästä koilliseen Masurian kanavan länsirannalla. Paikka oli vaikuttava, ehkä vaikuttavampi kuin Sudenpesä, koska alueen bunkkerit ovat, kumma kyllä, ehjiä. Maavoimien
esikunnan alue koostui yli 200 rakennuksesta, joista 30 oli rakennettu
seitsemän metriä paksusta teräsbetonista! Bunkkerien pinta oli käsitelty siten, että seiniin oli sivelty turvetta ja löysää betonia, minkä seurauksena naamiointi paranee edelleen vuosi vuodelta. Bunkkerit on si-
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joitettu molemmin puolin tietä samaan tapaan kuin Sudenpesässä. Tie
tänne oli osan matkaa vanhaa jo ennen molempia sotia rakennettua
kapeaa mukulakivitietä. Reunaan aikoinaan istutetut puut tekivät tiestä
kapean, ja vähänkin isompien autojen kohtaaminen oli tarkkaa hommaa. Pääsyliput paikkaan oli jo etukäteen lunastettu, mutta paikalla
olevan kioskin pitäjällä ei ollut kauppiaan vikaa. Linja-autollinen turisteja joutui jakamaan yhden grillinakin ja pari kuppia kahvia! Tämä
episodi ei itse asiaa haitannut.
Illalla majoituimme Bartoszycen (ent. Bartenstein) kaupunkiin.

Bunkkeri Saksan maavoimien esikunnan bunkkerialueella Mamerkissa
(Mauerwald). Kuva: Matti Keinonen.
A bunker in the complex of the German Land Forces High Command in Mamerki
(formerly Mauerwald). Photo: Matti Keinonen.
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Visiitti Venäjällä, Kaliningrad (ent. Königsberg)

Sunnuntaiaamuna emme rynnänneet matkaan heti aamiaisen jälkeen
vaan kävimme Bartoszycen kirkossa. Siellä oli meneillään jumalanpalvelus, mutta me olimme kiinnostuneita tätä enemmän kirkon aulassa
olevista kivitauluista, joihin oli kirjattu ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneiden bartensteinilaisten nimiä.
Bartoszycestä matkamme jatkui Kaliningradin alueen rajalle Preussisch Eylauhin, joka oli Napoleonin Venäjän retken kuuluisa taistelupaikka. Tänään paikka tunnetaan nimellä Bagrationovsk Eylaun taisteluun osallistuneen venäläisen kenraalin mukaan ja sen kuuluu Venäjän
Kaliningradin oblastiin.
Rajanylitys oli tyypillinen Venäjän rajan ylitys. Se kesti. Olimme kuitenkin edelleen entisessä Itä-Preussissa. Kaliningradin alue näyttää paljolti samalta kuin Karjalan kannas. Kaikkea on tehty, mutta mikään ei
ole oikein kohdallaan, sillä maanviljelystä ei harrasteta, edellisen vuoden heinäpaalit odottavat vieläkin noutajia eikä teollisuutta näy missään. Kannaksella käyneet kyllä tunnistavat yhtäläisyydet. Huvittavana
yksityiskohtana mainittakoon, että viivasuora tie tekee komean lenkin
erään hylätyn lentokentän päässä. Kenttä on neuvostoarmeijan vanha
kenttä, vahvojen konesuojien teräsovet repsottavat avoimina ja itse
kentällä kasvaa pitkää ruohoa. Alue on niin suuri, että se on helppo havaita, eikä sitä ole alkuunkaan haluttu kätkeä. Onkohan siellä ollut niin
vahva ilmatorjunta, että kenttää ei ole tarvinnut salata vai oliko kyseessä harhautus?
Saksalainen ritarikunta perusti Königsbergin kaupungin Pregeljoen
suulle 1200-luvun puolivälissä, ja seuranneina vuosisatoina siitä kehittyi merkittävä kauppapaikka Keski-Euroopan ja Venäjän välillä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Königsberg jäi ilman maayhteyttä Saksaan, kun Puola sai meriyhteyden Itämerelle. Toisen maailmansodan
aikana Saksa yhdisti Königsbergin kuitenkin takaisin muuhun Saksaan,
kunnes keväällä 1945 puna-armeija valtasi pahoja vaurioita taisteluissa
kärsineen kaupungin, joka heinä–elokuussa 1945 pidetyn Potsdamin
konferenssin päätöksillä liitettiin Neuvostoliittoon.
Lähestyessämme varsinaista kaupunkia ajoimme ohi muutaman sellaisen rakennuksen, jotka saattaisivat olla säästyneet sodan tuhoilta.
Vähän niitä oli ja kaupungin laitama on niin kuin mikä tahansa venä-
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läisen suurkaupungin uloin asutus. Kaupunkiin menevä päätie on asfaltoitu, siellä täällä ikävän teräviä kuoppia, viemärikaivoista puuttuu
kansia ja jalkakäytävän reunus nousee jossain melkein puoleen metriin
ja paikoin taas puuttuu kokonaan.
Kaliningrad sai nimensä Mihail Kalininin mukaan. Kalinin oli toimeenpanevan komitean puhemies sekä vuosina 1919–1946 Neuvostoliiton nimellinen valtionpäämies. Ensimmäinen tutustumiskohteemme
on Kneiphofin saarella oleva tuomiokirkko ja filosofi Immanuel Kantin hauta. Kirkko seisoo yksinään tällä saarella. Kaikki se tiheä asutus,
joka täällä oli saksalaisaikana, on täysin kadonnut. Vain nurmikko,
puut ja pensaat ovat kirkon seurana. Kirkko vaurioitui pahoin tammikuussa 1945. Sitä on vuosikymmenien aikana korjailtu ja ulkoasu on
valmiin näköinen. Kirkosta on käytössä kuitenkin vain päädyn kolmikerroksiset huoneet, joihin on sijoitettu Immanuel Kantista ja kaupungista kertova museo kaupunkipienoismalleineen. Filosofi Kant on haudattu kirkon viereen ja hauta on, hämmästyttävää kyllä, säilynyt paikoillaan ja ehjänä. Kirkkosaliin ei ole pääsyä, koska kuuleman mukaan
siellä tehdään konservointitöitä, joita on tehty ainakin viimeiset 30
vuotta.
Kirkon pohjoispuolella on rakennus, jota ei voi olla huomaamatta,
neuvostoaikaista arkkitehtuuria parhaasta päästä. Neuvostojen talo,
parikymmenkerroksinen vaaleansininen rakennus seisoo sodassa pahoin tuhoutuneen ja lopulta puretun Königsbergin linnan paikalla. Talo on ollut tyhjillään ainakin viimeiset 20 vuotta. Tyhjää tonttia reunustaa lankkuaita. Taloa on suunniteltu purettavan, mutta tulee kuulemma liian kalliiksi. Mikäli se pysyy vielä 20–30 vuotta pystyssä, siitä
voi tulla oikea turistipyydys.
Majoituimme entiseen hotelli Berliiniin, joka nykyään kulkee nimellä Moskova. Punaisen tiilirakennuksen kulmassa on vielä karhun kohokuva, Berliinin tunnus. Hotellia vastapäätä on paikallinen eläintarha.
Oli sunnuntaipäivä ja väkeä oli paljon liikkeellä.
Maanantaiaamuna, seitsemäntenä matkapäivänä, suunnistimme
Immanuel Kantin nimellä kulkevan yliopiston puistoon, missä on
Königsbergin aluetta puolustaneen saksalaisen LXIV Armeijakunnan
komentajan, kenraaliluutnantti Otto Laschin viimeinen komentopaikka. Parkkipaikkaa etsiessämme pääsimme näkemään kaupungin sen
osan, mikä jotenkin säilyi sodasta. Kauniita omakotitaloja säännölli-
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Entinen hotelli Berliini, nykyiseltä nimeltään hotelli Moskova, Kaliningradissa
(Königsberg). Kuva: Pasi Kesseli.
The former Hotel Berlin, now the Moskva, in the former Königsberg, now
Kaliningrad. Photo: Pasi Kesseli.

sillä tonteilla, jotka näyttivät olevan hyvin hoidettuja ja ymmärrettävästi haluttuja, kun vertaa muuhun asutukseen.
Pysäköityämme linja-automme kävimme ensin sukellusvenepäällikkö Aleksandr Marineskon muistomerkillä. Tämän kyseenalaista kunniaa saaneen sukellusveneen päällikön komentama neuvostoliittolainen
sukellusvene S-13 upotti kevättalvella 1945 saksalaisia pakolaisia ja
sotatarvikkeita evakuoineet matkustaja-alukset Steubenin ja Wilhelm
Güstloffin Itä-Preussin rannikolla. Torpedoiduissa aluksissa hukkui yli
10 000 ihmistä Wilhelm Güstloffin upotuksen ollessa historian suurin
merikatastrofi.
Laschin bunkkeri oli huonosti opastettu. Kilometrin kävely museolle
osoitti sen. Paikka pitää tietää. Vasta Kantin puistossa on pieni lappu
maan sisään vievien portaiden vieressä osoittamassa museota. Maan alle kaivettu bunkkeri kertoo tapahtumista kevättalvella 1945, kun puna-
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Königsbergin kaupungin puolustaja kenraaliluutnantti Otto Lasch. Bunkkerimuseossa Königsbergissä on muun muassa taidolla tehtyjä dioraamoja, jotka
kertovat elämästä bunkkerissa. Kuva: Pasi Kesseli.
Lieutenant General Otto Lasch was in charge of the defenses of Königsberg.
The bunker museum there displays, among other items, meticulously prepared
dioramas depicting life in the bunker complex. Photo: Pasi Kesseli.
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armeija valtasi kaupungin. Kenraaliluutnantti Lasch sai tehtävän puolustaa Königsbergin kaupunkia viimeiseen mieheen. Preussilaisen kasvatuksen saanut Otto Lasch oli sotilasuransa vaikeimman paikan edessä. Miehet, aseet, ruoka ja ammukset olivat lopussa ja reservit käytetty.
Kaupunki oli täysin saarroksissa ja apua ei ollut luvassa mistään suunnasta. Pitkän henkisen kamppailun käytyään Lasch päätti antautua, ja
Königsberg lopetti vastoin Hitlerin määräystä vastarinnan 10.4.1945.
Lasch yritti sopia kohtuullisia ehtoja haavoittuneille, sairaille ja siviileille. Puna-armeijan lupaukset eivät kuitenkaan pitäneet. Siviilien kohtalot olivat epäinhimillisiä ja Lasch marssi armeijansa rippeiden kanssa
sotavankeuteen. Bunkkerin huoneet on rakennettu pitkän käytävän
molemmin puolin ja sisällä on paljon valokuvia, karttoja ja varsin hienosti tehtyjä dioraamoja, jotka kertovat kaupungin valtauksesta ja elämästä tässä bunkkerissa.

Kohti Klaipėdaa

Kaliningradista matkamme jatkui Kuurinkynnäksen kautta Klaipėdaan, joka on entisen Itä-Preussin Memel. Kuurinkynnäs on 98 kilometriä pitkä niemimaa, joka erottaa Kuurinhaffi-nimisen laguunin Itämerestä. Tämän hiekkadyyniniemen leveys vaihtelee 400 metristä vajaaseen neljään kilometriin. Niemimaan eteläosa kuuluu Kaliningradin
alueeseen ja pohjoisosa Liettuaan. Niemen pohjoispäässä kapea salmi
erottaa niemimaan Klaipėdan kaupungista.
Kävimme katsomassa hiekkarantaa, joka ulottui silmin kantamattomiin. Korkea rantapenger erotti kapean metsävyöhykkeen hienosta valkeasta hiekasta. Ilma oli aurinkoinen, tosin melko tuulinen, mutta silti
rannalla ja vedessäkin oli muutamia ihmisiä.
Venäjän ja Liettuan rajalla ei ollut juurikaan muita autoja kuin meidän linja-automme, joten olimme erityisen, tosin ystävällisen huomion
kohteena. Yhtäkkiä asemalla tuli hälytys ja passintarkastusportit paukahtivat kiinni. Portilla oleva naisvirkailija toimi erityisen reippaasti.
Samaa ei voi sanoa hänen miespuolisesta kollegastaan. Mies otti muutaman velton juoksuaskeleen ja hänen ilmeestään paljastui lievä myötähäpeä, koska ketään ei pyrkinyt alueelle tai sieltä pois. Mielessä käväisi,
että olikohan tarkoitus vain näyttää meille, miten täällä toimitaan.
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Liettuan puolella Kuurinkynnästä pysähdyimme kauniissa Nidan
rantakaupungissa. Mieleen jäivät erityisesti varsin edulliset hinnat ja
suhteellisen uusien rakennusten purkutyöt. Lieneekö alueen vaurastuminen lisännyt vaatimuksia uudistaa rakennuskantaa?
Illalla majoituimme Klaipėdaan. Hotelli, jossa majoituimme, on erikoinen kaksiosainen rakennus, jonka yksi seinä on rakennettu kahteen
suuntaan ulkonevaksi ja toisessa rakennuksessa on vastaavassa kohdassa loveus. Rakennus on ikään kuin repäisty kahtia. Kalusteet ja värit hotellin sisällä olivat myös aika erikoista muotoilua.
Klaipėda jäi ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kansainliiton sopimuksella ranskalaisten valvontaan. Liettualaiset kaappasivat kaupungin hallinnon kuitenkin itselleen 1920-luvulla syrjäyttäen ranskalaiset.
Tapaus, kumma kyllä, aiheutti vain lievää poliittista kiistelyä. Liettuan
hallinto alueella kesti aina keväälle 1939, jolloin Saksa vaati ja sai palautetuksi Memelin alueen osaksi Saksaa. Sodan jälkeen Liettuasta tehtiin
neuvostotasavalta ja sen kasvu ja kehitys pysähtyivät samalla tavoin
kuin muuallakin entisen Neuvostoliiton miehittämillä alueilla. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen alkoi uusi kehityskausi, joka jatkuu edelleen. Tänään Klaipėda on noin 160 000 asukkaan kaupunki ja Baltian
suurimpia satamia.

Klaipėdasta Riikaan

Klaipėdasta suuntasimme toiseksi viimeisen matkapäivän aamuna
kohti Latviaa ja Riikaa, jossa tulisimme yöpymään viimeisen yön. Liettuan puolella poikkesimme vielä kauniissa Palangan rantalomakohteessa. Myös jääkärit tunsivat tämän Memelin alueen kaupungin, vain
nimellä Polangen. Pitkä kävelykatu, jota reunustivat pienet kaupat ja
erilaiset piparkakkutalot, johti Itämeren rantaan, missä Kuurinkynnäksellä nähty hiekkaranta jatkui edelleen pohjoiseen.
Toinen pysähdyksemme ennen Latviaa oli ns. ristikukkula, ristejä
täynnä oleva pieni kukkula keskellä aavaa peltoaukeaa lähellä Siauliain
(ent. Schaulen) kaupunkia. Ristikukkula on osoitus uskon ja itsenäisyyden voimasta. Paikan oletetaan saaneen alkunsa, kun puolalaiset ja liettualaiset epäonnistuivat kapinassaan Venäjän keisarikuntaa vastaan
marraskuussa vuonna 1831. Paikalle tuotiin ristejä kunnioittamaan

J Ä S E N M AT K A I T Ä - P R E U S S I I N J A B A LT I A A N 7 . – 1 5 . 8 . 2 0 1 2

213

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

12.11.2013

11:26

Sivu214

vastarinnassa menehtyneiden muistoa. Neuvostoaikana ristien määrä
kasvoi huikeasti, vaikka kommunistihallinto yritti tuhota paikan
maansiirtokonein neljästi, ja suunniteltiinpa paikalle jopa tekojärveä.
Liettualaiset uhmasivat kuitenkin neuvostomiehitystä tuomalla tuhottujen ristien tilalle aina uusia. Nykyään paikalla on kymmeniä tuhansia
ristejä ja myös hautakiviä, joissa on Neuvostoliettuan hallintoa vastustaneiden metsäveljien nimiä. Kukkulan läheisyydessä on kauppa, josta
vierailijat saavat ostaa erilaisia ristejä ja sijoittaa niitä vapaasti mihin
vain.
Viimeisen yön majoituimme aivan Riian keskustaan Radisson Blue
Hotel Latvijaan. Väinäjoen suussa oleva Riika on tunnettu kauppapaikkana jo yli 2 000 vuotta ja tänään se on Baltian maiden suurin kaupunki, jossa asukkaita on noin 700 000. Ennen päivällistä Sampo johdatteli
halukkaat kaupunkikierrokselle vanhaan kaupunkiin. Nähtävää Riiassa
riittää. Saksalaistyylinen vanha kaupunki on kunnostettu keskiaikaiseen asuunsa, mutta myös muutamia uudempia neuvostoaikaisia rakennuksia on säästetty muistuttamaan miehityksestä. Jälleen kerran
kuulijat saivat hämmästellä Sampon ilmiömäistä kaupungin tuntemusta. Pienoinen sadekaan ei haitannut parituntiseksi venähtänyttä matkaa kaupungin historiaan.
Illallisella Jukka Viinanen kiitti matkalaisten puolesta opastamme
Sampoa, Sotahistoriallista Seuraa ja matkakumppaneita erittäin onnistuneesta matkasta. Hänen sanoihinsa oli helppo yhtyä. Hyvä matka
syntyy asiantuntevasta oppaasta, sujuvista järjestelyistä ja mukavasta
matkaseurasta. Tällä matkalla kaikki nämä toteutuivat kiitettävästi.

Pärnun ja Tallinnan kautta kotiin

Yhdeksäs matkapäivä oli viimeinen. Riiasta lähdimme Pärnun kautta
Tallinnaan, josta tarkoituksemme oli illansuussa palata autolautalla
Suomeen. Valitettavasti aikataulumme ei antanut mahdollisuutta ajaa
aivan Riianlahden rantaa, jossa olisimme nähneet jääkäreidemme taistelupaikkoja. Toisaalta, nuo paikat olivat monille jo tuttuja, koska Sotahistoriallinen Seura teki muutamia vuosia sitten hienon matkan jääkäreiden jäljille Baltiaan, Sampon johdolla tietenkin. Pärnussa pysähdyimme vain syömään, ja matka jatkui kohti Tallinnaa. Tallinnassa meille jäi
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vielä pari tuntia aikaa täydentää tuliaiset, minkä jälkeen Tallinkin laiva
toi meidät takaisin Suomeen. Laivalla nautimme vielä päivällisen ja hetken toistemme seurasta, hieman haikein mielin, mutta tulevaa jo suunnitellen ja tietäen, että seuraavana vuonna Sotahistoriallinen Seura järjestää uuden matkan jonnekin mielenkiintoiseen paikkaan.
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PA S I T U U N A I N E N
(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 lukuista muista sota- ja sotataidon
historian erityiskysymyksistä. Kirjoittaja on bibliofiili, jonka talvisotakirjakokoelmassa on jo lähes 2 000 nidosta.

Kaikesta huolimatta vanhoilla linjoilla –
katsaus vuoden 2012 sotahistorialliseen
kirjallisuuteen
Tämä kirjallisuuskatsaus, joka on jo viides lajissaan, on muodostunut
perinteeksi Sotahistoriallisessa aikakauskirjassa. Mukaan on tälläkin
kertaa kelpuutettu jollakin tapaa Suomen sotahistoriaan liittyvää tai
suomeksi kirjoitettua yleistä sota- tai sotilashistoriaa käsittelevää tietoja tutkimuskirjallisuutta. Vaikka kirjojen kieli on pääasiallisesti suomi,
esittelyssä on myös muutamia muilla kielillä (tai kaksikielisinä) julkaistuja teoksia. Niitä ei ole tässä katsauksessa kommentoitu erikseen, vaan
ne on ripoteltu otsikoiden alle. Aiemmat rajaukset pätevät eikä esimerkiksi puolidokumentaarisia teoksia edelleenkään ole hyväksytty mukaan.
Kirja-alaa ravisuttava muutosvauhti on edelleen nopea. Kustantajat
pyrkivät sopeuttamaan toimintojaan siihen, että lukeminen on siirtymässä verkkoon. Ihmisten lukuinto ei sinänsä ole vähenemässä, mutta
muodot ovat vaihtumassa. Perinteinen kirja on hätää kärsimässä, ja erityisesti painettu tietokirjallisuus, johon sotahistoriakin pääosin kuuluu,
osoittaa laskevia myyntilukuja. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot
vuodelta 2012 kertovat, että painettujen uutuusnimikkeiden määrä on
vähenemään päin. Pudotus on koskenut myyntiä jälleenmyyjille, suoramyyntiä sekä kirjakerhoja. Sen sijaan äänikirjojen ja digitaalisten julkaisujen tilanne on parempi.
Sotahistorian osalta on nähtävissä myös myönteisiä merkkejä. Alalle
on ilmaantunut uusia yrittäjiä, ja amatöörihistorioitsijoiden laatimia
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paikallisia julkaisuja ja omakustanteita ilmestyy jatkuvasti. Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että minkä suuret ovat vähentäneet, sen
ovat pienet paikanneet. Määrällisesti liikutaan jonkin verran edellisvuotta korkeammalla tasolla (117 julkaisua).
Vuosi 2012 ei erityisemmin ollut mikään erityinen merkkivuosi, ja
aiheiden osalta mennään varsin perinteisillä linjoilla. Valtaosa uutuuksista käsittelee jälleen toista maailmansotaa heijastellen näin lukevan
yleisön kiinnostusta. Monet yleisen tietokirjallisuuden kaupalliset kustantajat odottavat inhimillistä näkökulmaa, mikä näkyy henkilöhistorian suosimisena. Lisäksi monissa julkaisuissa käsitellään yksilöiden
kohtaloita erityisesti jatkosodan vuosina niin rintamalla kuin kotirintamallakin. Varsinainen operaatiohistoria on vähenemään päin, ja jopa
ilmailukirjallisuudessa on uutuusnimikkeissä tapahtunut pieni notkahdus. Nähtäväksi jää, onko kyse vain tilapäisestä ilmiöstä.
Vanhemmista merkkiteoksista otetaan ajoittain uusintapainoksia.
Tervetullut on alun perin vuonna 2002 ilmestynyt Mauno Jokipiin Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona
vertailtavana (SKS). Kirjassaan Jokipii täydentää neljään painokseen
edenneen Panttipataljoona-kirjansa (Weilin + Göös ja Veljesapu, 1968,
1969, 1996 ja 2000) tuloksia ja asemoi suomalaisvapaaehtoiset WaffenSS-järjestön eliittiin. Toinen tärkeä teos on Nicolaus von Belowin Hitlerin adjutanttina 1937–45 (Fenix), joka on edennyt jo 3. painokseensa.
Aiemmat painokset otettiin vuosina 1981 ja 1998. Uusin lyhentämätön
laitos tarjoaa näkökulman Hitlerin lähipiirin sisältä, mieheltä, joka
kuului preussilaiseen sotilassukuun, mutta joka ei ollut natsi.

Ruotsin ja autonomian aika

Seppo Aallon Sotakaupunki: Helsingin Vanhankaupungin historia 1550–
1639 (Otava) on uusi tulkinta Helsingin vanhemmasta historiasta. Tekijä kytkee aiheensa laajempiin yhteyksiinsä ja tarkastelee Helsingin
menneisyyttä osana Itämeren piirin historiaa. Aallon mukaan Helsinki
ei ollut Ruotsin valtakunnan idänkaupan solmukohta, vaan tärkeimpiin lukeutunut sotasatama. Helsingillä oli tärkeä merkitys Ruotsin Venäjää vastaan käymissä sodissa saavutetun menestyksen taustatekijänä.
Tästä tulee myös teoksen nimi.
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Turhan sodan sankareita: vesilahtelaiset Kustaan sodassa (Vesilahden
seudun sukututkimusseura) on Ritva Puron lehdykkä, jossa hän valottaa nimen mukaisesti vesilahtelaisten osallistumista Kustaa III:n sotaan
1788–1790. Puron lähtökohta on sukututkijan eli sotilaista kerrotaan
heidän taustansa, mutta selostetaan myös heidän vaiheensa sodassa.
Harry Halénin Turun–Ahvenanmaan saaristoasemalinjan varusväkeä
1906–1918 (Tekijä) on pienipainoksisessa Unholan aitta -sarjassa numerolla 35 ilmestynyt nide. Sarjassa on aiemmin julkaistu esimerkiksi
Viaporissa autonomian ajalla palvelleiden sotilashenkilöiden matrikkeliteoksia. Nyt puheena oleva teos pureutuu Lounais-Suomessa olleisiin
Venäjän armeijan joukkoihin ja siinä esitetään laajat henkilöluettelot.
Tapahtumien ohella Halén käsittelee muun muassa Ahvenanmaan varuskuntaa sekä siellä ja Turun saaristossa toimineita laivasto- ja muita
joukkoja.
Laajaan ja monipuoliseen aineistoon pohjautuva Matti Lackmanin
Sotavankien pako Muurmannin ratatyömaalta 1915–1918 (SKS) kertoo
niistä noin 70 000 Saksan ja Itävalta-Unkarin armeijan sotilaasta, jotka
ensimmäisen maailmansodan aikana sijoitettiin pohjoisen työleireille
rakentamaan Muurmannin rataa. Kaikkiaan Venäjä otti keskusvalloista
noin 2 miljoonaa sotavankia. Rakentajat työskentelivät ankarissa oloissa, minkä vuoksi monet yrittivät paeta Lapin kautta kohti länttä. Osa ratatyömaalla toimineista suomalaisista siviilityömiehistä avusti karkulaisia. Apua he saivat myös Suomessa poromiehiltä ja jääkäriaktivisteilta.

Vuosi 1918

Nokialainen harrastajahistorioitsija Lauri Lepola on kirjassaan Verinen
Tampere (Tekijä) nostanut esiin kuulopuheina ja huhuina kerrottuja
tarinoita väitetyistä valkoisten veriteoista Tampereella keväällä 1918.
Lepolan uusi kirja herätti ilmestyttyään jälleen vilkasta keskustelua
aiheesta. Tutkijat ovat kuitenkin ampuneet alas Lepolan väitteet, joiden
mukaan tamperelaisessa koulussa toimineessa sairaalassa olisi muun
muassa ammuttu 50 henkilöä.
Carl-Gustaf Nygårdin Min farfars öde i 1918-års krig: svallvågor av
inbördeskriget i Östra Nyland (Tekijä) kuvaa vuoden 1918 sodan tapahtumia Lapinjärvellä ja itäisellä Uudellamaalla kohdehenkilönsä, iso-
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isänsä norrbyläisen maanviljelijän Johan Leonard Nygårdin näkökulmasta. Vuonna 1884 syntynyt Nygård oli valkoinen, joka joutui punaisen terrorin uhriksi helmikuussa 1918.
Till Finlands räddning och Sveriges heder: Svenska Brigaden i det finska inbördeskriget 1918 (Schildts & Söderströms) on Jan Olov Näsmanin
kirjoittama teos riikinruotsalaisten vapaaehtoisten osallistumisesta sotatoimiin. Valkoisten riveissä taisteli kaikkiaan noin 800 ruotsalaista,
joista lähes 40 kaatui, pääosin Tampereen taisteluissa. Kotimaahansa
palaavat vapaaehtoiset saivat ristiriitaisen vastaanoton.

Suojeluskunnat

E. A. Balašovin teos Šûckor: fenomen finskogo patriotizma (Kareliko) käsittelee suomalaisia suojeluskuntia isänmaallisena ilmiönä. Balašov kuvaa myös Suomen ja Venäjän suhteiden kehitystä, Suomen itsenäistymisvaiheita, suojeluskuntien perustamista ja toimintaa ennen ja viime
sotien aikana aina lakkauttamiseensa saakka. Osansa saavat myös sotilaspojat, lotat ja pikkulotat. Liitteenä on kuvia ja tietoja suojeluskuntalaisten univormuista, arvomerkeistä ja varusteista.
Isänmaa ja raja: Suojeluskunnat Pohjois-Karjalassa 1917–1944 (Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien Perinnekilta) on Jukka Partasen laatima
maakunnallinen suojeluskuntahistoria. Rajamaakunnassa toimintaan
osallistui tuhansia miehiä ja poikia. Rajan läheisyys vaikutti myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön muotoihin siinä missä resurssien
niukkuuskin. Pohjois-Karjalassa ei ollut maailmansotien välisenä aikana varuskuntia, joten maakunnan puolustuksessa nojauduttiin pieneen
Joensuun Rajavartiostoon ja suojeluskuntiin. Partanen kyseenalaistaa
järjestön puhtaan oikeistolaisen luonteen. Vaikka maakunnan suojeluskuntien johtajat kuuluivat IKL:ään, rivijäsenistä peräti viidesosa edusti
työväestöä. Suojeluskunnissa annettu täydentävä koulutus osoittautui
tarpeelliseksi talvisodan taisteluissa.
Valkoiset: Vapaussodan perintö (Vastapaino) on Miika Siirosen teos,
joka perustuu hänen vuonna 2011 Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn
poliittisen historian väitöskirjaansa, jossa hän tarkasteli valkoisen yhteisöllisyyden murtumista Iisalmessa (ks. Sotahistoriallinen aikakauskirja n:o 32, s. 316). Nykyisin on varsin yleistä, että väitöstutkimuksista
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julkaistaan – ainakin johdannon ja lähdeviiteaparaatin osalta – kevennetty laitos suurta yleisöä varten. Sen sijaan on huomattavasti harvinaisempaa, että sellaisen julkaisee tieteellinen kustantaja.

Suomi suurpolitiikan pyörteissä

Arkeologi ja museoammattilainen Kenneth Gustavsson on laajasti perehtynyt Ahvenanmaan historiaan. Hänen laajaan lähdeaineistoon perustuva kirjansa Ålandsöarna – en säkerhetsrisk?: Spelet om de demilitariserade zonen 1919–1939 (PQR) käsittelee seikkaperäisesti Ahvenanmaan kysymystä maailmansotien välisen ajan suur- ja turvallisuuspolitiikassa. Kirjasta käy muun muassa ilmi se kiinnostus, jota Saksa ja
Neuvostoliitto tunsivat saariryhmää kohtaan.
Kirjassaan Suomi ja Hitlerin Saksa 1933–1939 (Minerva) Osmo Hyytiä on selvittänyt Suomen ja Kolmannen valtakunnan suhteita ja suomalaisten suhtautumista Hitlerin Saksan poliittiseen järjestelmään.
Saksa oli kulttuurisesti ollut Itämeren piirin mahtivaltio, jonne suomalaisilla oli vuosisataiset sivistykselliset siteet. Suomen puolustuslaitos
haki 1930-luvulla vastapainoa Neuvostoliitolle, minkä vuoksi sotilaspiirien suhteet Saksaan olivat lämpimät. Hyytiä kuvaa, miten suomalaiset näkivät kansallissosialistisen Saksan ulkopoliittiset ratkaisut sekä
maassa harjoitetun sisäpolitiikan erilaisine vainoineen.
Paavo Rantasen Suomi kaltevalla pinnalla: Välirauhasta jatkosotaan
(Atena) on pitkän linjan diplomaatin ja Esko Ahon hallituksen ulkoministerin näkemys siitä, miten suurvaltojen puristukseen jäänyt Suomi
valitsi puolensa ja liukui Saksan rinnalle vuonna 1941. Rantanen korostaa Petsamon nikkelin merkitystä. Kirja on esitys päätöksentekijöiden vaikeista ratkaisuista. Tekijä arvioi, että sisäpiiri valitsi Saksan helmikuussa 1941. Nimi, joka sisältää ns. kaltevan pinnan argumentin, on
kirjan johtopäätöksiä hyvin kuvaava.

Kokooma- ja erikoisteokset toisesta maailmansodasta

Finland in World War II: history, memory, interpretations (Brill) on Tiina Kinnusen ja Ville Kivimäen toimittama Suomea toisessa maailman-
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sodassa käsittelevä kokoomateos. Sen on julkaissut History of Warfare
-sarjassaan tunnettu hollantilainen tieteellinen kustantaja Brill. Lähes
600-sivuisessa teoksessa on sekä uutta sotahistoriaa että – vähäisessä
määrin myös – perinteisempiäkin näkökulmia. Kokoomateoksen artikkelit heijastelevat sotahistorian tutkimuksen laajaa skaalaa Suomessa.
Kirjoittajat edustavat lähes poikkeuksetta nuorempaa tutkijasukupolvea. Vaikka teos on selvästi laadittu ulkomaista lukijaa varten, suomalainenkin voi löytää siitä runsaasti uutta.
Antero Raevuoren toimittama vitsikokoelma Kaskuja sotavuosilta
1939–1945 (Gummerus) on kerätty sota-aikana ilmestyneistä lehdistä.
Ankarina aikoina turvauduttiin mieluusti huumoriin, koska se auttoi
kestämään vaikeuksia ja nostatti henkeä. Sota-aikana kerrottujen kaskujen aiheina olivat niin rivimiehet kuin upseeritkin. Maakunnalliset
ominaispiirteet ja kotirintamalla koettu pula korostuivat myös kaskuissa, jotka avaavat erilaisen näkökulman sotavuosiin.
Häkäpöntöistä nurkkatansseihin: Arjen ilmiöitä sota-aikana (Turun
yliopisto) on Jarkko Keskisen, Suvianna Sepän ja Kari Teräksen toimittama artikkelikokoelma, jossa tutkimustuloksiaan esittelevät niin Turun yliopiston henkilökunta kuin opiskelijatkin. Artikkelit keskittyvät
kotirintaman arkeen sekä ihmisten kokemuksiin ja selviytymistarinoihin. Laajassa johdannossa pohditaan sotahistorian uusia tutkimuskohteita. Varsinaiset tutkimusartikkelit käsittelevät lottien toimintaa, sukupuolirooleja, naiskansanedustajan apua juutalaispakolaisille ja poliittisille vangeille, häkäpönttöautoja, nurkkatansseja, TK-kuvaajien viholliskuvaa sekä asuntopolitiikkaa.
Jarkko Kempin näyttävässä koruteoksessa Suomalainen sissitoiminta
(Tammi) käsitellään lähinnä jatkosodan sissitoimintaa, mutta palstatilaa saa myös talvisodan aika. Painopiste on sissitoiminnan tärkeimpinä pidetyissä osa-alueissa, kuten tiedustelussa, häirinnässä ja tuhoamisessa. Kemppi osoittaa tekstissään sissitoiminnan vuosisataiset perinteet. Autonomian ajan katkon jälkeen sitä harjoitettiin jälleen heimosodissa. Kirjassa painotetaan kaukopartiotoiminnan tuloksellisuutta ja
partiomiehille myönnettyjä 20 Mannerheim-ristiä. Sissikoulutuksen
vaiheet kerrotaan 1970-luvulle saakka. Kirjassa on tietolaatikoita sekä
erittäin tyylikäs kuvitus.
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Näkökulmia talvisotaan

Bair Irincheev on teostaan Talvisota venäläisten silmin (Minerva) varten kaivanut tietoja venäläisistä ja suomalaisista arkistoista. Silti hänen
näkökulmansa on venäläinen: miten puna-armeijan sotilaat kokivat
talvisodan? Kirjan suomalaisessa laitoksessa Irincheev käy läpi punaarmeijan toimintaa ja keskittyy sotatoimiin Karjalan kannaksella. Teoksesta käy hyvin ilmi neuvostojoukkojen valmistautumattomuus talvisodankäyntiin. Kerrontaa on elävöitetty asiakirjakatkelmilla ja veteraanien kertomuksilla.
Talvisodassa käytyä Suomussalmen–Raatteen kaksoisoperaatiota kuvaavan Teemu Keskisarjan teoksen Raaka tie Raatteeseen: Suurtaistelun
ihmisten historia (Siltala) päähenkilöitä ovat rivimiehet molemmin
puolin rintamaa ja evakuoimatta jäänyt siviiliväestö. Keskeisessä osassa
kirjassa ovat niin ikään Kainuun korpimaaston sotilasmaantieteelliset
erityispiirteet. Keskisarja on tunnettu tutkimustiedon yleistajuistaja.
Kirja on esitystavaltaan mukaansatempaava, mutta sisällöltään se on
kuitenkin aiemmin tunnetun kertausta.
Monia laajoja joukko-osastohistorioita kirjoittanut Kimmo Sorko
on tehnyt sen jälleen. Tällä kertaa hän on työryhmän tukemana julkaissut järkälemäisen ja näyttävästi kuvitetun teoksen Kiviniemen lukko:
Talvisodan Jalkaväkirykmentti 24 ja Kenttätykistörykmentti 8 (Alavuden
veteraanien perinnetoimikunta). Kirjan nimi viittaa talvisodassa Sakkolan pitäjän Kiviniemen lohkon torjunnan onnistumiseen. Lohkon
puolustuksesta vastasivat Keski- ja Etelä-Pohjanmaan miehistä kootut
JR 24 sekä KTR 8:n I ja II Patteristot. Tärkeällä sijalla on asemasodan
arki Vuoksen pohjoisrannalla osana Mannerheim-linjaa. Sodan lopulla
JR 24:n III Pataljoona koki kovia Vuosalmella.
Per Erik Olsenin kirjassa Den finsk-russiske Vinterkrigen 1939–1940
(Ares Forlag) avataan norjalaiselle lukijakunnalle talvisodan kulkua.
Kyseessä on bokmålilla kirjoitettu suppeahko yleisesitys. Se on julkaistu
Militære operasjoner -sarjassa, jonka niteet muistuttavat Ospreyn julkaisuja. Olsen on koonnut tietonsa lähinnä pohjoismaisilla kielillä ja
englanniksi julkaistuista populaariteoksista. Kirjassa on vain muutamia
karttoja, mutta ne ovat selkeitä.
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Sieltä täältä sodista 1940–1945

Artem Astafevin yhdessä Vàčeslav Mosunovin ja Vàčeslav Nikitinin laatiman teoksen Arhipelag v ogne: desanty na ostrove B’erke I Vyborgskogo
zaliva letom 1944 goda (Kareliko) aiheena ovat maihinnoususotatoimet
Koiviston saarella ja Viipurinlahdella kesällä 1944. Kirjassa esitetään
maihinnousut osana Leningradin Rintaman suurhyökkäystä. Tekijät
kirjoittavat saaristotaisteluiden lisäksi myös merisotatoimista ja ilmavoimien toiminnasta. Lisäksi teoksessa esitetään komentajien henkilökuvia sekä täsmennetään erilaisia lukumäärä- ja tappiotietoja.
Kansa taisteli: Sodan monet todellisuudet (WSOY) on teos, johon
Tuomas Hoppu on koonnut yksien kansien väliin Kansa taisteli -lehden
hengessä Ilta-Sanomien ja WSOY:n kesällä 2011 järjestämän kirjoituskilpailun parhaita paloja. Kirjoituksia arvioitaessa painotettiin tekstien
kirjallisia ansioita sekä niiden historiallista arvoa. Kirjaan valituissa jatkosodan aikaa käsittelevissä lähes 50 kirjoituksessa kuvataan sodan ja
kotirintaman arkea. Sota on jättänyt lähtemättömän jäljen muistelijoiden mieliin. Kirjoituksista välittyy yhteen hiileen puhaltamisen henki ja
yhteisöllisyys.
Antti J. Laitisen Keskipohjalaisen rykmentin tie jatkosodassa: Jalkaväkirykmentti 29:n historia 1941–42 (Vapaussotien Keski-Pohjanmaan
perinneyhdistys) on tieteelliset kriteerit täyttävä joukko-osastohistoria.
Se perustuu kirjoittajansa Jyväskylän yliopistoon laatimaan Suomen
historian pro gradu -tutkielmaan, jossa tarkastellaan aihetta alistusproblematiikan tulokulmasta. Laitisen mukaan taktinen alistaminen oli
leimallista suomalaisille jatkosodan hyökkäysvaiheessa. Vaikka usein
oletetaan, että vieras komentaja käytti hänelle alistettuja joukkoja piittaamattomasti, Laitinen ei ole aineistonsa valossa havainnut, että alistukset olisivat lisänneet merkittävästi tappioita. Everstiluutnantti Paavo
Susitaipaleen komentama JR 29 perustettiin kesäkuussa 1941. Sen riveissä taisteli ennen maaliskuussa 1942 tapahtunutta hajottamista noin
3 600 miestä, joista kaatui noin 400. Rykmentti osallistui Petroskoin
valtaustaisteluihin ja kärsi suurimmat kertatappionsa Prääsässä syyskuussa 1941.
Karelska näset 1944: Nordens öde avavgörs (Norstedts) on Johan Lupanderin ja Jan-Christian Lupanderin teos, joka on kirjoitettu ruotsalaisen yleisön valistamiseksi. Teos perustuu pääosin aiempaan kirjalli-

K A I K E S TA H U O L I M AT TA VA N H O I L L A L I N J O I L L A – K AT S A U S V U O D E N 2 0 1 2 …

223

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

12.11.2013

11:26

Sivu224

suuteen, ja se on asianmukaisesti taustoitettu. Siinä kirjoittajat korostavat Kannaksella kesällä 1944 saavutetun torjuntavoiton merkitystä
Pohjoismaiden kannalta. He tuovat muun muassa esiin Tali–Ihantalan
taistelun mittasuhteet pohjoismaisessa kontekstissa.
Helena Pilke on laajasti perehtynyt TK-toimintaan ja kertoo kirjassaan Korsu-uutisia! Rintamalehtien jatkosota (SKS) rintamalehtien
teosta ja sisällöistä. Pilke toteaa, että siinä missä propaganda-aineiston
osuus näkyi vahvana sanoma- ja aikakauslehdistössä, rintamalehdissä
saattoi kirjoittaa vapaammin. Sotaan liittyvien uutisten rinnalla niissä
julkaistiin tarinoita, kaskuja ja pilakuvia. Ilmestyipä jatkosodan aikana
muutamia humoristisia epävirallisia rintamalehtiä.
Hitler’s Forgotten Armies: Combat in Norway and Finland (Coda
Books) on Bob Carruthersin toimittama teos, joka perustuu alun perin
Earl F. Ziemken vuonna 1959 Yhdysvaltojen armeijan toimeksiannosta
laatimaan selontekoon »The German Northern Theater of Operations
1940–1945». Teoksessa paneudutaan vähemmän tunnettuun aiheeseen,
Saksan asevoimien toimintaan pohjoisilla alueilla. Ziemke on käyttänyt
saksalaisia sotasaalisasiakirjoja sekä veteraanihaastatteluita. Kirjassa
käydään läpi niin Tanskan ja Norjan valtaus kuin saksalaisten toiminta
Suomen Lapista käsin Neuvostoliittoa vastaan. Teos on ilmestynyt syksyllä 2013 suomeksi nimellä Hitlerin pohjoinen rintama: Saksan armeijan operaatiot Norjassa ja Suomessa (Minerva).
Tauno V. Viljasen Nykyaikainen suurhyökkäys ja sen torjumisen edellytyksiä (Maanpuolustuskorkeakoulu) on Suomalaisen sotataidon klassikot -sarjan aloittaja, jossa pääsee päivänvaloon silloisen Pääesikunnan
sotahistoriallisen toimiston päällikön eversti Tauno Viktor Viljasen
vuonna 1946 laatima tutkimus. Teoksessa on myös Petteri Joukon, Vesa
Tynkkysen ja Aki-Mauri Huhtisen asiantuntevat johdantoluvut, jotka
asemoivat Viljasen tutkimustyön laajempiin yhteyksiinsä. Kyseessä on
alun perin kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiön myöntämän stipendin turvin tehty tilaustutkimus, joka on kirjoitettu asevoimien ja
sotataidon kehittämistarkoituksessa. Valkeasaaren läpimurron kokeneen JR 1:n komentajana toimineen Viljasen teksti perustuu tuoreisiin
sotakokemuksiin. Hän kirjoittaa (itse)kriittisesti. Teos on saatavissa
myös pdf-muodossa osoitteessa http://www.doria.fi/bitstream/handle/
10024/86815/NykyaikainenHyokkays_netti.pdf?sequence=1
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Agentteja, desantteja, sotavankeja ja yhteistoimintaa

Eero Elfvengrenin ja Einar P. Laidisen Vakoilua itärajan takana: Yleisesikunnan tiedustelu Neuvosto-Karjalassa 1918–1939 (Minerva) on tekijöidensä postuumi hengentuote. Kustantaja sai käsikirjoituksen hieman
keskeneräisenä. Työn lähdeaineisto on sirpaleista, mutta Elfvengren
löysi Suomen syksyllä 1944 tuhottuja sotilastiedusteluarkistoja korvaavia asiakirjoja muista Yleisesikunnan papereista. Entisenä KGB/FSBupseerina Laidinen pääsi puolestaan erivapaudella tutustumaan useisiin Luoteis-Venäjällä sijaitseviin sikäläisen turvallisuuspalvelun arkistoihin. Teos kuvaa Suomen sotilastiedusteluorganisaation kehitystä
maailmansotien välisenä aikana. Siinä käydään läpi suomalaisten
agentti- ja partiotiedustelua molempien osapuolten näkökulmasta.
Viholliset keskellämme: Desantit Suomessa 1939–1944 (Minerva) on
Atso Haapasen teos, johon hän on koonnut tietoja Suomeen lähetettyjen desanttien ja täällä sodan aikana vakoojiksi värvättyjen henkilöiden
kohtaloista. Mukana oli myös suomalaisia loikkareita sekä rajapitäjien
asukkaita. Valtaosa Suomeen lähetyistä jäi kiinni; osa ilmoittautui viranomaisille, kun taas jotkut suorittivat tehtävänsä ennen kuin riistivät
itseltään hengen. Ulkomaalaiset desantit tuomittiin vakoilusta ja suomalaiset siviilit maanpetoksesta, kun taas sotilashenkilöt sotapetoksesta. Kenttäoikeudet langettivat monille heistä kuolemantuomiot tai elinkautiset kuritushuonerangaistukset.
Timo A. E. Heinon Sotavangin kertomaa (Tekijä) on 50-sivuinen läpyskä, jossa kuvataan hänen isänsä Leevi Onni Olavi Heinon vaiheita
jatkosodan vuosina. Turkulainen Heino haavoittui Kalastajasaarennolla
käydyssä kahakassa ja jäi puna-armeijan vangiksi. Julkaisussa kuvataan
tämän kuulusteluja, pitkää junamatkaa, leirioloja, kurjaa ravintotilannetta sekä vuorovaikutusta saksalaisvankien kanssa. Monitaitoinen
Heino teki sotavankeudessa erilaisia hanttihommia.
Sotavankileiri n:o 23: Kuolemaa, kulkutauteja ja rautatierakennusta
(Helsinki-kirjat) on Tenho Pimiän kirja siitä, miten tuhat sotavankia
osoitettiin vuosiksi 1941–1942 rakentamaan uutta ratayhteyttä Orivedeltä Jämsään. Metsäteollisuuden tarpeita palvelleen uuden radan rakentajat sijoitettiin Sotavankileiri n:o 23:een, jonka parakit olivat pitkin
ratatyömaata. Pimiä kuvaa monipuoliseen lähdeaineistoon tukeutuen
vankien karuja oloja, vankien kohtelua, leirin korkean kuolleisuuden
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syitä, vankien pakoja sekä heidän kanssakäymistään paikallisen siviiliväestön kanssa.
Sergei G. Veriginin väitöskirjaksi tarkoitettu Predateli ili žertvy vojny:
kollaborationizm v Karelii v gody Vtoroj mirovoj vojny 1939–1945 gg.
(Petroskoin valtionyliopisto) käsittelee kollaboraatiota ilmiönä Karjalassa toisessa maailmansodassa. Tutkimuksessa päähuomio kiinnitetään venäläisten yhteistoimintaan suomalaisten miehittäjien kanssa.
Verigin on hahmottanut yhteistoimintamiesten ja -naisten motiiveja.
Hänen mukaansa syyt kollaboraatioon olivat poliittisia, hallinnollistaloudellisia, sotilaallisia tai kulttuurisia.

Miinanraivausta ja niiden uhreja

Johanna Pakolan Varusmiehet miinasodassa: Merimiinojen raivaus
1945–1950 (Miinanraivaajakillan tuki- ja perinneyhdistys) on yhdistetty miinanraivauksen historia ja kiltahistoria. Pakola esittelee miinanraivaajien vaarallista työtä, siihen osallistuneita henkilöitä ja heidän perinteidensä vaalintaa. Suomelta puuttui miinanraivaukseen sopivaa kalustoa ja siihen koulutettua henkilöstöä, minkä vuoksi tehtävään määrättiin osittain myös kouluttamattomia varusmiehiä. Vuoteen 1950
mennessä merimiinoista oli ehditty raivata vasta kuudesosa, mutta
väylät oli saatu vapaiksi kauppamerenkulkua varten. Raivaustoiminnassa kohdattiin runsaasti vaikeuksia, ja sen aikana menehtyi kaikkiaan
29 miestä. Lisäksi monta alusta tuhoutui tai vaurioitui.
Miinojen ja räjähteiden siviiliuhrit Pohjois-Suomessa 1944–1949 (Tekijä) on Juhani Virkkusen omakustanne, josta selviää, että vetäytyessään Pohjois-Suomesta Norjaan saksalaiset tekivät alueella laajoja miinoituksia sekä hävitys- ja tuhoamistöitä. Ennen raivausta miinat ja räjähteet aiheuttivat vuosien ajan vaaroja kotiin palanneelle siviiliväestölle. Saksalaisilta jääneet ammukset ja räjähteet kiinnostivat erityisesti
nuoria poikia kohtalokkain seurauksin. Miinoihin ja räjähteisiin kuolleiden kokonaismäärä vuosina 1944–1949 oli Virkkusen laskelmien
mukaan 198 henkeä. Kuolonuhreista kaikkiaan kolme neljäsosaa oli
Lapin läänin asukkaita. (Ks. tarkemmin Virkkusen artikkeli, sivu 160.)
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Henkilöhistoria

Lapin konttajärveläisen Niilo Alanivan JR 12 hikikaulat: Sotamies Tarrimaan tarina (Väylä) on omaelämäkerrallinen teos, jossa 91-vuotias
Alaniva (ent. Tarrimaa) kuvaa jänkäjääkäreiden sotataivalta. Kirjoittaja
palveli JR 12:n I Pataljoonassa kiväärimiehenä. Alaniva on sanellut värikkäät muisteluksensa nauhalle, josta ne on puhtaaksi kirjoittanut pellolainen kirjailija Sulo Saukkoriipi. Alaniva haavoittui Kiestingissä ja
Ihantalassa. Hän arvostelee kovin sanoin sodanaikaisten esimiestensä
ratkaisuja.
Sulo Anttilan Sodan kirot (Tekijä) on Haapavedellä vuonna 1922
syntyneen kaivosmiehen omakohtaiset sotamuistelmat. Anttila palveli
talvisodassa työkomppaniassa Kannaksella, jatkosodassa JR 11:ssä pikakiväärimiehenä Uhtualla ja Kannaksen torjuntataisteluissa. Niiden päätyttyä hän osallistui vielä Tornion maihinnousuun ja Lapin sotaan, jossa hän haavoittui. Anttila kirjoittaa elävästi ja rehellisesti omista rintamamuistoistaan, aseveljeydestä ja kotielämän kaipuusta.
Kun suksi ei luista: Veikko Lavin nuoruusvuodet 1912–1949 (Art
House) on Matti Halmeahon osaelämäkerta tunnetusta kansantaiteilijasta Veikko Lavista (1912–1996). Kotkalainen Lavi osallistui innokkaasti suojeluskuntatoimintaan. Sota mullisti hänen ajatusmaailmansa.
Lavin oli vaikea alistua kuriin, noudattaa saamiaan käskyjä tai ampua
kohti vihollista. Talvisodassa hän taisteli JR 63:n 8. Komppaniassa ja
haavoittui helmikuussa 1940 Taipaleenjoella. Jatkosota sujui »sankaripinnarina» ja muun muassa kirjurin tehtävissä. Kesäkuussa 1944 hän
löi junapartionjohtajaa ja joutui tapahtuman seurauksena Kakolaan.
Marjo Heiskasen Kollaan kenttäpapin tarina (Siltala) on paksu elämäkertateos kirjoittajan isoisästä luutnantti Jorma Heiskasesta (1914–
1941), joka palveli talvisodassa KTR 12:n I patteriston pappina Kollaanjoen rintamalla. Kohdehenkilö julkaisi sotakokemuksistaan kirjan
Kenttäpappina Kollaalla (WSOY, 1941). Hänet mainitaan myös muussa
Kollaa-kirjallisuudessa. Heiskanen oli AKS:läinen tulisielu, joka lähti
jatkosotaan TK-miehenä. Hän katosi sodan alussa Ensossa ja julistettiin kuolleeksi vuonna 1948. Elämäkerrassa on voitu hyödyntää kohdehenkilön jälkeensä jättämää runsasta päiväkirja- ja kirjeenvaihtomateriaalia. Marjo Heiskanen käsittelee myös isoisänsä maailmakatsomusta
ja sodan vaikutusta omaan perheeseensä.
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Einari Jäntin Etulinjassa kolmella rintamalla (Kopijyvä) on kapteeni
Einari Jäntin (1908–1981) omien muistiinpanojen pohjalta kirjoittama
realistisen tuntuinen kuvaus sotavuosista. Talvisodassa Jäntti taisteli
Karjalan kannaksella joukkueenjohtajana Kevyt Osasto 3:ssa sekä jatkosodassa ja Lapin sodassa eri rintamilla komppanianpäällikkönä Sinisessä Prikaatissa ja Jääkäriprikaatissa. Hän selviytyi monesta tiukasta
paikasta. Tekstistä välittyy etulinjan johtajien hermopaine ja samanaikainen huoli perheen kohtalosta.
Rukajärven luutnantti: Kenttäpostia sotasensuurin takaa (Rukajärven
suunnan historiayhdistys) on elämäkerrallinen teos, jonka pohjana on
tammikuussa 1944 kihloihin menneiden Ermei Kannisen ja hänen tulevan vaimonsa Liisin (o.s. Halttunen) kirjeenvaihto. Kirjesensuurin
vuoksi vuoden 1944 rintamatapahtumia täytyy lukea rivien välistä.
Kanninen ei päässyt lomille seitsemään kuukauteen, ja kahden nuoren
keskustelu tapahtui kirjeitse. Teoksessa kerrotaan myös kenraaliluutnantiksi ylenneen Kannisen myöhemmästä virkaurasta sodan jälkeen
sekä eläkevuosien aktiivisesta toiminnasta eri maanpuolustusjärjestöissä.
Mikko Porvalin kirjan Salainen tiedustelija: Suomalaisen vakoojaupseerin kirjeet 1940–1944 (Atena) päähenkilö on Päämajan tiedusteluosastolla jatkosodassa reserviupseerina työskennellyt nuori maisteri
Igor Vahros (1917–1996). Hän oli muun muassa mukana organisoimassa agenttitiedustelua. Vahros laati Neuvostoliittoon solutetuille vakoojille peitetarinoita. Kirjan pohjana ovat Vahroksen säilyneet kirjeet,
jotka eivät kulkeneet sensuurin kautta. Vaikka Vahros teki sittemmin
mittavan uran tiedemiehenä, hänellä oli myös muita tehtäviä. Hän
osallistui esimerkiksi maamme YYA-valtuuskuntaan.
Korpisodasta konsulaattiin: Seppo Salon ajankuvaa Euroopasta ja sen
raunioilta 1939–1954 (Tekijä) on Erkki Käkelän ylösmerkitsemä ekonomi Seppo Salon muistelmateos. Kirjassa näkövammainen Salo (s. 1919)
kertoo kokemuksistaan talvisodan valvontatehtävissä Pohjois-Suomessa, jatkosodan Uhtuan suunnan sotatoimista, työstään Suomen kunniakonsulaatin sihteerinä Danzigissa vuonna 1944 ja matkoistaan raunioituneessa Euroopassa. Paljon sivuja muistelmateoksesta saa Saksasta
Suomeen meritse tapahtunut sotatarvikeliikenne.
Teo Sorrin Neljän sodan veteraani (Tekijä) kertoo pitkän linjan soturista, everstiluutnantti Teppo Sorrista (1900–1990), joka taisteli alaikäi-
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senä suojeluskuntalaisena jo keväällä 1918. Viron vapaussodassa hän
oli aliupseeri haavoittuen Marienburgin taistelussa. Talvisodan Taipaleen taisteluissa majuri Sorri toimi JR 21:n II Pataljoonan komentajana
haavoittuen toistamiseen. Jatkosodan alussa hän komensi JR 23:n II Pataljoonaa muun muassa Itä-Karjalassa ja sittemmin Erillinen Pataljoona 21:tä Karjalan Kannaksella. Komentaessaan 20. Prikaatin III Pataljoonaa Viipurin kaupungissa everstiluutnantti Sorri haavoittui vakavasti. Lapin sotaan hän ei osallistunut, vaan hänet määrättiin ulkoasiainministeriön erityistehtäviin.
Einon sotatie 1939–1944 (Tekijä) on Erkki Toivosen teos, jossa hän
kuvaa isänsä, viipurilaisen Eino Toivosen (1921–1988) vaiheita toisessa
maailmansodassa. Toivonen toimi talvisodassa vapaaehtoisena Uudenkirkon suojeluskuntalaisena evakuointi-, partio- ja vartiotehtävissä
Kannaksella. Jatkosodassa hän palveli puolestaan pioneerijoukoissa eri
rintamanosilla, erityisesti Lempaalassa ja Syvärillä. Erkki Toivonen on
nivonut kohdehenkilönsä sotataipaleen sotapäiväkirjakehykseen.
Keijo K. Kulhan Rytin luottomies: Jukka Rangell (1894–1982) (Edita)
on elämäkertateos hieman varjoon jääneestä Kansallisen Edistyspuolueen poliitikosta ja sotavuosien pääministeristä Johan Wilhelm (Jukka) Rangellista. Talvisodan aikana hän painiskeli sotataloudellisten kysymysten parissa. Rangell toimi Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajana sekä Kansainvälisen Olympiakomitean pitkäaikaisena jäsenenä. Rangellin suhde Risto Rytiin oli tiivis jo 1920-luvulta lähtien. He jakoivat myös sotasyyllisen kohtalon ja kärsivät tuomionsa naapuriselleissä.
Sota-ajan muistelmat 1939–1944: Risto Rytin käsikirjoituksen pohjalta koonnut ja toimittanut Hannu Rautkallio (Paasilinna) perustuu Suomen entisen Washingtonin-lähettilään ja sotasyyllisten puolustusasianajajan Hjalmar J. Procopén keväällä 1945 Yhdysvaltoihin salakuljettamaan Risto Rytin muistelmakäsikirjoitukseen. Se talletettiin siellä
Hoover-instituutin arkistoon. Talvisodan pääministeri, jatkosodan presidentti ja Suomen Pankin pitkäaikainen pääjohtaja Ryti kertoo avoimesti suhteestaan Mannerheimiin sekä yhteyksistään länsivaltoihin.
Ryti osoittautuu taitavaksi valtiomieheksi ja vastuunkantajaksi, joka
kykeni johdattamaan Suomen irti sodasta. Hän joutui maksamaan siitä
kovan hinnan.
Kyösti Pietiläisen ja Ville Kaarnakarin Legioonalainen Peters – aavi-
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kon kettu (Gummerus) on kaksikon järjestyksessään viides kirja Pietiläisen kokemuksista Ranskan muukalaislegioonassa. Tällä kertaa kirjan
tapahtumapaikkana on Tsad, jonne Ranska teki sotilaallisen intervention vuosina 1983–1984. Muukalaislegioona pyrki estämään maan
pohjoisosaa libyalaisten tukemina miehittäneiden kapinallisten soluttautumisen maan eteläosiin. Legioonan 2. Laskuvarjorykmentin 4.
Komppaniaan kuulunut kylmäverinen ylikorpraali Karl Peters (alias
Pietiläinen) on elementissään verisissä taisteluissa.
Armeijan silmänä ja korvana: Tiedustelupäällikkö Raimo Heiskanen
(Otava) on Pertti Suomisen laatima viitteistämätön elämäkerta kenraali Raimo Heiskasesta (1922–2000), joka muistetaan parhaiten yli kymmenen vuotta kestäneestä kaudestaan puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä. Sotavuosina Heiskanen palveli Itä-Karjalassa ja Syvärillä
JR 29:ssä ja JR 8:ssa. Kylmän sodan kautena 1970-luvulla Suomi tasapainotteli sotilasliittojen ja suurvaltablokkien välissä. Sotilastiedustelun
tuloksia pidettiin visusti salassa. Niistä pääsi nauttimaan maamme korkein valtiojohto, joka oli tyytyväinen Heiskasen johdolla kerättyihin
tietoihin. Heiskanen oli myös puolustusvoimien komentajan, kenraali
Lauri Sutelan luottomies.

Mannerheimiana ja Mannerheim-ristin ritarien elämäkerrat

Näkökulmia Mannerheimiin (Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi) on Hannu Jauhiaisen toimittama kokoomateos, joka sisältää tunnettujen tutkijoiden, kenraalien, koulumiesten ja yhden kirjailijan esitelmät Mannerheimista. Heidän aiheinaan ovat kohdehenkilöön liittyvät muistot, hänen palveluksensa Venäjän asevoimissa, Aasian-matkojensa tulokset sekä Mannerheim sotilasjohtajana viime sodissa (ml.
kenraaliluutnantti evp. Heikki Koskelon näkemys ylipäällikön strategisista virheistä jatkosodassa). Lisäksi teoksessa käsitellään Mannerheimia metsästäjänä, hänen naisiaan sekä hänen suhdettaan päämajakaupunkiin ja mikkeliläisiin.
Jukka Partasen Mannerheim ja Hitler (Gummerus) on kuvateos, joka
käsittelee Hitlerin vierailua marsalkka Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäiville kesäkuussa 1942 ja jälkimmäisen tekemää vastavierailua
Saksaan. Hitler osoitti käynnillään kunniaa päivänsankarille ja Suomel-
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le, mutta pyrki sitomaan Suomen tiiviimmin Saksan sodanpäämääriin.
Protokollan vaatima vastavierailu oli Saksaan varauksellisesti suhtautuneelle ja anglofiilinä tunnetulle Mannerheimille vastenmielinen tehtävä. Vierailusta muodostui kuitenkin merkittävä propagandasaavutus.
»Suomen uljaat sotilaat»: Ylipäällikkö Mannerheimin päiväkäskyt
vuosina 1939–1944 (Kustantaja Laaksonen) on Tapio Tolmusen kokoama valikoima Mannerheimin sotavuosina hengen nostattamiseksi ja
sotaponnistusten tueksi antamista päiväkäskyistä. Talvisodan aikana
ylipäällikkö antoi 205 päiväkäskyä sekä jatkosodan ja Lapin sodan aikana 138 päiväkäskyä. Tolmunen esittelee yli 80 päiväkäskyä sekä kertoo
niiden taustoista. Päämajassa päiväkäskyjen sanamuotoja viilattiin monissa tapauksissa hartaasti. Ylipäällikkö saattoi myös toisinaan pehmentää päiväkäskynluonnosten ilmauksia.
Ville Kaarnakarin tiivis elämäkertateos Kuolema kolkuttaa: Mannerheim-ristin ritari Einar Schadewitz (Gummerus) perustuu osin kirjoittajan Schadewitzin (1917–1981) perikunnalta käyttöönsä saamaan
kohdehenkilönsä jäämistöön. Talvisodassa Schadewitz palveli Jääkäripataljoona 3:ssa Summassa, jossa päähenkilö loikkasi puna-armeijan
panssarivaunun päälle ja koputti kansiluukkuun huutaen vaunumiehistöä avaamaan luukun. Tarinan mukaan luukku avautui, jolloin
Schadewitz tiputti sisään käsikranaatin ja tuhosi näin vaunun. Jatkosodassa Schadewitz taisteli Adolf Ehrnroothin komentaman JR 7:n riveissä. Helmikuussa 1943 hänelle myönnettiin luonteenominaisuuksiensa
ja saavutustensa ansiosta Mannerheim-risti.
Marsalkan tiedustelupäällikkö ja Mannerheimin muistelmien toimittaja, eversti Aladár Paasonen (1898–1974) on jossain määrin salamyhkäinen henkilö. Suomalais-unkarilaisen Paasosen kurssikaveri
Ranskan sotakorkeakoulussa oli maan tuleva presidentti Charles de
Gaulle. Kosmopoliitti Paasoselle kertyi kokemusta sotilasasiamiehen
tehtävistä. Presidentti Kyösti Kallio kuoli adjutanttinsa Paasosen käsivarsille. Hän oli osallistunut taisteluihin jo vuonna 1918, ja hän ehti
hankkia vuonna 1941 rintamakokemusta rykmentinkomentajana (JR
5:ssä). Hänet tunnettiin kuitenkin parhaiten tiedustelutehtävistä, jotka
Suomessa kulminoituivat operaatio Stella Polarikseen. Hän jatkoi samoja tehtäviä myöhemmin Yhdysvaltain laskuun. Paasosesta ilmestyi
syksyllä 2012 peräti kaksi elämäkerrallista teosta. Petri Nevalaisen
Marskin tiedustelija: Eversti Aladár Paasonen (Helsinki-kirjat) sekä
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Martti Turtolan Mannerheimin ristiriitainen upseeri: Eversti Aladár
Paasosen elämä ja toiminta (WSOY). Edellä mainitut teokset ovat hyvin
erilaiset, mutta ne täydentävät toisiaan. Nevalainen, joka on saanut harvinaista aineistoa Paasosen perikunnalta, kirjoittaa keveällä, populaarilla otteella. Turtolan osaelämäkerran teksti on puolestaan punnitumpaa, joskin hän on tyytynyt tarkastelemaan kohdehenkilönsä toimintaa
pääosin vain tämän Suomesta poistumiseen saakka. Kirjoista välittyy
kuva Paasosesta vahvana persoonana sekä avautuu näköaloja Päämajan
sisäpiiriin.
Pasi Tuunaisen Marttinen: Kahden armeijan soturi (Otava) aiheena
on Mannerheim-ristillä joulukuussa 1944 palkitun maineikkaan Suomen ja Yhdysvaltojen armeijoiden everstin, Alpo Kullervo Marttisen
(1908–1975) poikkeuksellisen värikäs elämä. Laajassa elämäkerrassa,
joka perustuu pitkälti Marttisen omiin papereihin, käydään aluksi läpi
kohdehenkilön vaiheet viime sotien esikuntaupseerina ja rintamakomentajana. Marttinen tunnetaan erityisesti talvisodan Suomussalmen–
Raatteen tien taisteluiden suunnittelijana ja jatkosodassa Muurmannin
radan katkaisijana sekä Tienhaaran torjuntavoitosta. Hän pakeni maasta asekätkentäjutun vuoksi, mutta teki toisen merkittävän upseerinuran Yhdysvalloissa. Tuota kautta Tuunainen käsittelee seikkaperäisesti. Marttinen oli määrätietoinen tahtoihminen, joka asein tai sanan säilällä kommunismia vastustaessaan ja Suomen asiaa edistäessään ei jättänyt mitään puolitiehen.
Mannerheimriddaren major Tor Lindblad (Tekijä) on Bo Wessmanin
laatima suppeahko elämäkerta vähemmän tunnetusta Mannerheimristin ritarista Tor Robert Lindbladista (1909–1982). Talvisodassa Lindblad toimi ryhmänjohtajana 1. Prikaatissa Kannaksella, ja jatkosodan
vuosina hän palveli enimmäkseen komppanianpäällikkönä JR 13:ssa
Syvärillä ja JR 4:ssä Kannaksella. Hän haavoittui kahdesti ja sai ristinsä
syyskuussa 1942 rohkeudesta, riuskaotteisuudestaan, oma-aloitteisuudestaan ja omalla esimerkillä johtamisestaan. Lindblad tunnetaan myös
ansioituneena urheilumiehenä, joka menestyi erityisesti nykyaikaisessa
5-ottelussa sekä kiitolaukassa. Kirjassa käsitellään myös kohdehenkilön
asuinpaikan, Tammisaaren, vaiheita sotavuosina. Sieltä oli kotoisin
myös kaksinkertainen Mannerheim-ristin ritari, lentäjä-ässä Hans
Henrik »Hasse» Wind, joka on saanut Lindbladin kanssa yhteisen
muistomerkin.
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Naiset sodassa

Marjo-Riitta Antikaisen Velvollisuuden kutsu: Fanni Luukkonen johtajana (Otava) on elämäkertateos oululaisesta kansakoulunopettajasta
Fanni Luukkosesta, joka toimi Lotta Svärdin keskusjohtokunnan puheenjohtajana vuosina 1929–1944. Luukkosesta tuli Suomen maanpuolustushenkeä osoittava tärkeä symboli sotamarsalkka Gustaf
Mannerheimin ja suojeluskuntain ylipäällikön Lauri Malmbergin rinnalle. Antikaisen tutkimuksesta selviää, millaisia verkostoja Luukkosella oli sekä millaisia johtajanominaisuuksia tällä oli, jotta hänestä tuli
tunnettu »lottakenraali» ja »keulakuva». Antikainen näkee, että Fanni
Luukkosen aktiivinen järjestötoiminta kasvatti hänen johtamistaitojaan.
Yksin vai yhdessä: Rintamanaisen monta sotaa (Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura) on Kaija Heikkisen feministinen tutkimus,
jossa hän pureutuu siihen, miten vaikeaa oli olla nainen rintamalla
sota-ajan Suomessa. Heikkisen pääaineistona on naisten sotakokemuksista julkaistuja muistelmateoksia. Hän selvittää, miten rintamalla
työskennelleet naiset identifioituivat suhteessa muihin suomalaisiin
naisiin, suomalaisiin ja saksalaisiin rintamasotilaisiin ja viholliseen.
Tutkimuksen päähuomio kohdistuu lottien varjoon jääneisiin naisryhmiin, erityisesti työvelvollisiin sekä suurissa pesuloissa ja varuskorjaamoissa työskennelleisiin naisiin, joiden siveellisyys on toisinaan kyseenalaistettu. Heikkinen nostaa esiin naisten keskinäiset hierarkiat ja
syrjinnän sekä korostaa kaikkien naisten sota-aikana tekemän työn arvoa.
Maija Kitusen Dagbok från fronten: En finsk lotta om sitt liv under
Vinterkriget och Fortsättningskriget (Kulturhistoriska Bokförlaget) tuo
yhden lotan kautta esiin lottien pyyteettömän työn merkityksen. Kohdehenkilön tytär Anita Lalander teki aloitteen viime sodissa lottana toimineen Maija Kitusen (s. 1918) suomenkielisen päiväkirjan kääntämisestä ja julkaisemisesta. Kitusen autenttisista päiväkirjamerkinnöistä
välittyy kuva rintamalotan iloista ja suruista.
Teoksessaan Naiset Maaseudun tuki, lotat sodassa ja kotirintamalla
(Mediapinta) peräseinäjokinen Rauno Salonen tarkastelee oman kotitalonsa palvelusväkeen kuuluneita henkilöitä sekä kotikuntansa sota- ja
kotirintamalla palvelleita lottia, joista hän on koonnut matrikkelitieto-
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ja. Salonen aloittaa teoksensa kuvailemalla Peräseinäjoen maaseudun
elämää sekä kertoo 1930- ja 1940-luvulla erilaisissa tehtävissä toimineiden naisten töistä ja elämänvaiheista.

Kirjekokoelmat

Tuula Hakkaraisen Koti- ja sotarintaman tapahtumia 1941 (Mediapinta) perustuu kiteeläisten Maria ja Toivo Paakkisen sota-ajan kirjeenvaihtoon. Toivo lähti jatkosotaan 43. Rajakomppanian riveissä. Pariskunta jaksoi vaikeuksista huolimatta uskoa parempaan huomiseen.
Hakkaraisen teoksesta ilmenee myös hyvin kirjeiden merkityksellisyys
poikkeusoloissa. Sota-ajan puutteen keskellä korostuu sukulaisapu.
Postia rintamalta: Kai Tuomolan kirjeitä ja kirjoituksia sota-ajalta
1939–1944 (Koskelaisseura) on Raija Lemmetyn toimittama julkaisu.
Lemmetty on käynyt läpi isänsä, koskelaisen vaikuttajan Kai Tuomolan
(1913–1998) lähettämää kenttäpostia ja koonnut kirjeistä ja korteista
kotiseutujulkaisun. Kirjeet kertovat kirjoittajansa syvimmistä tunnoista
sekä kommenteista tapahtumista rintamalla ja Turun läänin Kosken
kotirintamalla. Talvisodassa Tuomola palveli kirjurina JR 14:n 2.
Komppaniassa Muolaassa ja Summassa sekä jatkosodassa eri puolilla
rintamaa JR 35:n 3. Komppaniassa.
Peter Rehnströmin Tappra krigarhustru: Brevväxlingen mellan Viola
och Ilmari under vinterkriget 1939–1940 (Tekijä) kertoo taiteellisen pariskunnan kirjeenvaihdosta talvisodan aikana. Päähenkilöt ovat Ilmari
Rehnström (1908–1964) ja Viola Ljungqvist (1912–2002). Ilmari taistelee kersanttina Kannaksella JR 10:n 1. konekiväärikomppaniassa. Pariskunta saa Yrsa-tyttären Helsingin pommitusten keskellä. Äiti pääsee tyttärineen sotaa pakoon Ruotsiin. Ilmari haavoittuu, ja vaimo kärsii suuresti epätietoisuudesta, kun ei pitkään aikaan kuule miehestään mitään.

Sota ja lapset

Joensuulainen taidemaalari Seppo Könönen (s. 1932) on kirjoittanut
omakustanteen Sota-aika koulupojan kokemana (Tekijä), jossa hän kuvailee lapsuuttaan ja poikien touhuja sota-ajan poikkeusoloissa. Könö-
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sen koko perhe osallistui sotaponnisteluihin. Hän käsittelee silti enimmäkseen omaa toimintaansa sotilaspoikana ja lähettinä Joensuun seudulla. Hän oli erityisen kiinnostunut ilmavoimien toiminnasta silloin
ja myöhemminkin.
Sysmän sotilaspoikien ja pikkulottien kokoamia muistelmia sotavuosilta (Sysmän sotilaspojat ja pikkulotat) on Kauno Hopeasaaren kokoama
teos, joka koostuu 31 sysmäläisen henkilön muistelmista. Valtaosa heistä kuului sotilaspoikiin tai pikkulottiin. Tarinat välittävät laajemminkin tietoa lasten ja nuorten osuudesta sota-ajan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön sekä heidän kokemuksistaan kotirintamalla.

Paikallisnäkökulma ja veteraanikirjat

Markku Iskaniuksen Kainuun Prikaatin historia 1626–2012: Nelivuosisatainen taival Savon rykmentistä nykyaikaiseksi valmiusyhtymäksi (Kainuun Prikaatin Kilta) julkistettiin prikaatin vuosipäivänä 5.4.2012. Päivää vietetään 30-vuotisessa sodassa vuonna 1632 käydyn Lechvirran
taistelun perusteella (taistelussa kunnostautui Savon rykmentti). Iskanius tarkastelee laajasti Kainuun prikaatin perinnejoukkojen vaiheita.
Tarkastelun keskiössä ovat kuitenkin itse prikaatin ja sen perinnejoukkojen rauhanaikaiset vaiheet, erityisesti muutokset kokoonpanoissa,
rakennemuutokset jne. Iskaniuksen kirja on mitä suurimmassa määrin
paikallishistoriaa, sillä hän korostaa siinä myös Kainuun prikaatin ja
sen edeltäjien suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan niin Savon kuin
Kainuunkin maakunnissa.
Veteraanikirjoja ja -matrikkeleita valmistui erityisesti 1990-luvulla
suuria määriä. Nykyään niitä ilmestyy harvakseltaan. Marjut Vainion
toimittamasta teossarjasta Käsky on käynyt: Rantasalmelaisia sodissa
1939–1945 (Rantasalmen Rotaryklubi) on ilmestynyt paksu jatko-osa,
joka on perinteinen, mutta monipuolinen veteraanikirja. Erityisesti on
aiheellista mainita, että Varsinais-Suomessa on tässä suhteessa oltu erityisen aktiivisia. Siellä on ilmestynyt kaksi Matti Jalavan toimittamaa
teosta, jotka julkaisee tätä varten perustettu yhdistys. Tiedot on kerätty
talkoovoimin. Lokalahtelaiset sodissa 1939–1945 (Vakkasuomalaisten
sotaveteraanitietoa talteen ry) käsittää veteraani- ja lottamatrikkelin,
joissa on noin 550 henkilön tiedot, ohella kuvauksia rintamalta ja koti-
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rintamalta. Sisarteos Pyhämaalaiset ja pyhärantalaiset sodissa 1939–
1945 (Vakkasuomalaisten sotaveteraanitietoa talteen ry) sisältää yhteensä noin 800 veteraanin, miinanraivaajan sekä rintamalotan tiedot.
Matrikkeliosien lisäksi samalla sapluunalla toteutetuissa kirjoissa on
kymmeniä sota-aikaan liittyviä kirjoituksia sekä veteraani- ja lottahaastatteluja. Talvisotansa valtaosa Lokalahden ja Pyhärannan ja Pyhämaan
miehistä taisteli Summassa JR 13:n riveissä. Jatkosodassa monet heistä
sotivat Laatokan ja Itä-Karjalassa JR 56:n III Pataljoonassa.
Esa Vuoriston Lohjan miesten talvisota (Lohjan veteraanijärjestöt) on
saanut innoituksensa tekijän vuonna 2009 ilmestyneestä Lohja sodassa
1939–1945 -teoksesta. Vuoristo käsittelee talvisotaa enimmäkseen Lohjan seudun miehistä kokoonpannun KTR 4:n III Patteriston näkökulmasta. Hän on haastatellut viimeisiä elossa olevia veteraaneja ja tukeutuu kuvauksessaan pitkälti Karjalan kannaksella taistelleen Lohjan patteriston sotapäiväkirjaan, mutta kytkee kuitenkin lohjalaisten vaiheet
sodan kokonaistilanteeseen. Mukana on myös kuvauksia eräissä jalkaväkijoukoissa Laatokan Karjalassa ja Kannaksella palvelleiden lohjalaisten vaiheita. Kyseessä on ikään kuin veteraanikirjan, paikallishistoriallisen julkaisun ja joukko-osastohistorian yhdistelmä.
Jarmo Niemisen Santahamina: Sinivalkoinen saari (Maanpuolustuskorkeakoulu) kuvaa sotilaiden saaren vaiheita ja sen moni-ilmeistä sotilashistoriaa. Saksalaiset olivat saarella keväällä 1918. Vankileirien ja
hautausmaiden Santahaminalla oli synkeä menneisyys. Saaren varuskunnassa on vuosien varrella toiminut lukuisia joukko-osastoja tai laitoksia. Osansa saavat muun muassa merilentäjien vaiheet sodissa. Siellä
on myös valmistettu lentokoneita ja radiolaitteita. Santahaminalla oli
keskeinen rooli Helsinkiin kohdistuneiden suurpommitusten torjunnassa. Nieminen kirjoittaa, miten sotilastoiminta on jättänyt jälkensä
saaren luontoon ja rakennuskantaan. Santahaminan varuskunnan tehtävänä on pääkaupungin suojaaminen. Kirja tarjoaa oman rikkansa
Santahaminan tulevaisuudesta käytävään keskustelun rokkaan.
Petsamo 1939–1944 (Minerva) on Mikko Uolan teos Suomen toisen
käsivarren sotavuosista. Suomi sai Petsamon Tarton rauhassa 1920. Jäämeren rannikolla oli kalastuksellista ja matkailullista merkitystä. Lisäksi nikkelikaivos loi suuria odotuksia, jotka romahtivat sotien seurauksena. Uola luonnehtii Petsamoa »suljetuksi sotasalaisuudeksi». Liikenteelliset seikat saavat kirjassa paljon tilaa. Alueen historia oli erikoinen,
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ja teos muistuttaa paikallishistoriaa, jossa on sotahistoriallinen painotus. Näyttävässä kirjassa on runsas kuvitus, joka on pääosin aikaisemmin julkaisematonta.

Panssareita ja panssarintorjuntaa

Ensimmäisen maailmansodan panssarivaunuista on ilmestynyt kaksi
kirjaa. Mika Vuolteen Ensimmäisen maailmansodan panssarivaunut
(Apali) on yleisesitys panssariaseen syntyvaiheista 1900-luvun alkuvuosista ensimmäiseen maailmansotaan ja Venäjän sisällissotaan saakka. Vuolle kirjoittaa kaikista käytössä olleista panssarivaunumalleista ja
niiden alatyypeistä, mukaan lukien prototyyppiasteelle jääneistä keksinnöistä. Lisäksi kirjassa käydään läpi ensimmäisessä maailmansodassa sovellettua panssaritaktiikkaa ja käsitellään panssarijoukkojen historiaa. Jouni Sillanmäen teoksen Voiton vaunut Renault F. T. Modèle 1917
ja niiden käyttö Suomessa (Panssarimuseosäätiö) aiheena on ensimmäinen nykyaikainen panssarivaunu. Renault F. T. Modèle 1917 oli laajasti
eri maissa käytetty vaunutyyppi, joka näytti suuntaa koko panssariaseen kehitykselle. Siinä oli ajaja edessä ja moottori takana. Vaunun
pääase oli pyörivässä tornissa. Se oli myös ensimmäinen Suomeen hankittu panssarivaunumalli, joskin sen osuus täällä jäi vähäiseksi. Sillanmäen kirjasta selviää myös Renault-hankinnan poliittinen tausta.
Peter McCarthyn ja Mike Syronin Panssarisota: Saksan panssaridivisioonat toisessa maailmansodassa (Koala) kertaa kirjallisuuden pohjalta Saksan panssariaseen ja panssarijoukkojen historian. Aluksi Saksan panssarivoimat saavuttivat menestystä, ja vielä toisen maailmansodan lopullakin panssarivaunut muodostivat puolustuksen rungon.
McCarthy ja Syron luovat silmäyksen vaunukaluston ja aselajin kehitykseen ja sen toimintaan. Ajan myötä Hitler puuttui yhä enenevässä
määrin panssareiden käyttöön. Kirjan lopussa esitellään merkittävimmät saksalaiset panssaridivisioonat.
Panssariaseen kehitys yllätti Saksan ensimmäisessä maailmansodassa. Teräshirviöiden torjuntaan piti kehittää kättä pitempää. Tästä havainnosta alkaneesta panssarintorjunnan kehitystyöstä kertoo Jyri Paulaharju teoksessaan Maailmansotien panssarintorjuntatykit (Panssarimuseo). Aluksi panssareita torjuttiin tykistön suora-ammunnoin, mut-
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ta myöhemmin tarvittiin liikkuvampien ja kevyempien tykkimallien
kehitystyötä. Paulaharju esittelee käytössä olleet eri tykkimallit.
Hans Rothin Itärintaman tulihelvetti (Koala) on Christine Alexanderin ja Mason Kutzen toimittama teos, joka pohjautuu korpraali Hans
Rothin omiin päiväkirjoihin. Roth palveli Neuvostoliittoon hyökänneen Saksan 6. Armeijaan kuuluneen 299. Jalkaväkidivisioonan panssarintorjuntapataljoonassa. Rehellisistä päiväkirjamerkinnöistä välittyy
kuva yhden rivimiehen kokemuksista sekä käy ilmi saksalaisten vaikeudet, erityisesti Venäjän talven vaikutus. Kirjoittajan kohtalona oli kadota Vitebskin lähellä kesäkuussa 1944.

Rannikkopuolustus ja merisota

Heikki Tiilikaisen ja Ove Enqvistin Tykkien ja ihmisten saaret (Tammi)
on suurikokoinen tietoteos rannikkotykistöaselajista. Samalla siinä käsitellään linnoittamisen historiaa. Rannikolla ja saarilla käytyjä taisteluita on useissa yhteyksissä kutsuttu »unohdetuiksi rintamiksi». Rannikkolinnakkeiden elämä rauhan vuosina on vieläkin tuntemattomampaa. Kirjassa käydään läpi tuota kadonnutta elämänmuotoa itsenäisyyden alkuvuosista 1950-luvulle. Suurikokoinen koruteos toimii myös
kuvakirjana.
Harmaat sudet: Atlantin taistelu sukellusvenemiesten silmin (Koala)
on Jak P. Mallman Showellin esitys saksalaisista sukellusvenemiehistä,
jotka kävivät tonnistosotaa Atlantilla. Saksalaisten ei lopulta onnistunut saartaa Brittein saaria ja estää sinne saapuneita merikuljetuksia.
Susilaumat onnistuivat kuitenkin aiheuttamaan länsiliittoutuneille
huomattavia alustappioita, kunnes joutuivat itse metsästetyiksi. Saksan
sukellusvenelaivasto menetti toisessa maailmansodassa lähes 800 sukellusvenettä.

Ilmapuolustus

Jatkosodan Lentolaivue 34:ään liittyy peräti kaksi teosta. Pertti J. Halisen Taipalsaaren lentokenttä sodan ja rauhan aikana (Laivue Etelä-Karjala) käsittelee lentokenttää, johon Hävittäjälentolaivue 34 tukeutui ke-
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sällä 1944. Taipalsaari oli Messerschmitt Bf 109 G-6 -kalustolla lentäneen laivueen viimeinen sodanaikainen tukikohta. Kirjassa, jonka on
julkaissut Ilmavoimien Kiltaliittoon kuuluva avoin yhteisö »Laivue Etelä-Karjala», on yli 200 valokuvaa sekä useita aikalaishaastatteluita. Kari
Stenmanin teoksessa Mersulaivue: Lentolaivue 34 sodassa (Kustannusliike Kari Stenman) esitetään tiiviisti samannumeroisten laivueiden historia. Eniten palstatilaa saa kuitenkin järjestyksessä kolmas Lentolaivue
34. Suomen ilmavoimien kuusi hävittäjälaivuetta ampuivat alas yli
1800 viholliskonetta. Hävittäjälentolaivue 34:n ässät saavuttivat 345
ilmavoittoa, mikä oli toiseksi eniten, vaikka laivue oli toiminnassa ainoastaan 17 kuukautta. Hävittäjälentäjille myönnettiin 11 Mannerheim-ristiä, joista laivueen lentäjät saivat viisi, lentomestari Ilmari Juutilainen peräti kahteen kertaan. Stenmanin kirjassa on runsaasti erilaisia kokoonpano- ja muita luettelomuotoisia tietoja.
Heikki Kauranteen ja Mikko Heilän elämäkertateoksessa Toivo Heilä
1905–1940: Suojeluskuntalentäjästä talvisodan syöksypommittajaksi
(Apali) tarkastellaan Toivo »Topi» Heilän (1905–1940) elämänvaiheita.
Lisäksi teoksessa sivutaan ilmavoimien ja erityisesti kohdehenkilönsä
palveluspaikkoina olleiden joukko-osastojen toimintaa ja kehitystä
1920- ja 1930-luvuilla. Lentomestari Heilä katosi tammikuussa 1940
Laatokan Karjalaan suuntautuneella sotalennolla yhdessä vänrikki Reijo Vaittisen kanssa.
Karjalan taivaalla: Lentäjän päiväkirjat jatkosodasta (Readme) on
Olli Kleemolan, Virpi Kiviojan ja Simo Holopaisen kirjaksi toimittamat
tamperelaisen hävittäjälentäjän Olavi Kauppilan (1921–2008) sotavaiheet. Kauppila lensi Curtiss Hawk -koneella Lentolaivue 32:ssa. Hän oli
hyvä sanankäyttäjä, joka piti koko sodan ajan täsmällisesti päiväkirjaa
vaiheistaan ja ajatuksistaan. Kirjaan on lisätty erilaisia tietolaatikoita
sekä yleiskatsaus ilmasodasta Itä-Karjalan taivaalla.
Jyrki Laukkasen Koelentäminen ilmavoimissa 1958–1983 (Apali) kertoo koelentotoiminnasta aikana, jolloin Suomen ilmavoimien lentokalusto uudistui kahdesti. Kyseessä oli näin ollen koelentotoiminnan ripeän kehityksen kausi. Kirjassa selvitetään eri konetyyppien käyttöönotto Suomessa. Koelentäjille tulivat tutuiksi paitsi valitut potkurija suihkukoneet myös niiden kanssa kilpailleet koneet.
Ilmapuolustuksen viestihistoria 1918–2012 (Ilmavoimien Viestikilta)
on Martti Lehdon kirjoittama ja Ilmavoimien Viestikilta ry:n kustanta-
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ma teos. Ilmapuolustuksen laajaan viestialaan kuuluvat aisti- ja tutkailmavalvonta, tilannekuvan muodostaminen ja tulenkäytön johtaminen, tele- ja radiotoiminta, lentotukikohtien viestitoiminta, lentokoneelektroniikka, lennonvarmistus, tietotekniikan eri osa-alueet sekä
sähkövoimatoiminnan ja ilmatorjunnan tulenkäytön johtaminen ja
viestitoiminta. Lehto käsittelee edellä mainittujen alojen kehitystä itsenäisyyden alkuajoista aina nykypäiviin saakka. Suomalaisen ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmään on haettu vaikutteita erityisesti lännestä.
Ahti Lappi ja Perttu Peitsara ovat Suomen ilmapuolustuksessa pitkään palvelleita alansa asiantuntijoita. Heidän kirjassaan Salainen ase
ilmapuolustuksessa: Tutkat toisessa maailmansodassa (Ilmatorjuntasäätiö) käsitellään aluksi alan kansainvälistä kehitystä, mutta valtaosa tarkastelee tutkien käyttöä Suomessa. Neuvostoliitolla oli ilmavalvontatutkia jo talvisodassa Karjalan kannaksella. Suomalaisilla oli jatkosodan
alussa vaikeuksia torjua neuvostoilmavoimien yöpommituksia. Näin
ollen Saksasta hankittiin vuonna 1943 Suomeen tutkia. Raija-ilmavalvontatutkien avulla saatiin ennakkovaroitus lähestyvistä viholliskoneista, Irja-tulenjohtotutkien avulla kyettiin tulittamaan pommikoneita
myös pimeällä. Riitta- ja Liisa-tutkat liittyvät yöhävittäjätoimintaan ja
Maija oli merivalvontatutka. Tutkilla oli merkittävä osuus siinä, että
Helsinkiä ja Kotkaa vastaan helmikuussa 1944 suuntautuneiden pommitusten tappiot jäivät vähäisiksi.
Hiekkaa ja tulta: Hävittäjälentäjänä Irakissa ja pommittajavirroissa
(Koala) on nuoren saksalaisen lentäjä-ässä Martin Drewesin kirja sotakokemuksista aavikolla ja Saksassa. Drewes taisteli Irakissa sikäläisten
ilmavoimien väreissä brittejä vastaan, ennen kuin sai siirron yöhävittäjälentäjäksi kotimaahansa. Hän pudotti 52 viholliskonetta. Drewes ammuttiin alas kolmesti ja hän loukkaantui jokaisella kerralla, mutta palasi aina ilmaan.
Hans-Ulrich Rudelin muistelmateos Stuka-lentäjä (Koala) kertoo
yhdestä ilmasotahistorian menestyksekkäimmästä lentäjästä. Rudelilla
(1916–1982) oli takanaan runsaat 2 500 sotalentoa ja tilillään yhdeksän
ilmavoittoa. Syöksypommittajana hän tuhosi uskomattoman määrän
kalustoa (vähintään 519 panssarivaunua, yhden taistelulaivan, yhden
risteilijän, yhden hävittäjän ja 70 maihinnousualusta, yli 800 erilaista
maakulkuneuvoa, yli 150 tykistö-, panssarintorjunta- tai ilmatorjunta-
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asemaa, neljä panssarijunaa ja lukuisia siltoja). Hänen koneensa pudotettiin 32 kertaa, ja hän haavoittui viidesti; häneltä amputoitiin toinen
jalka, mikä ei estänyt hänen lentojaan.
Luftwaffen hävittäjä-ässät (Koala) on Mike Spickin kuvaus saksalaisten hävittäjä-ässien saavutuksista. Nämä ovat korkealla toisen maailmansodan pudotustilastoissa; parhaimmalla on peräti 352 ilmavoittoa.
Yli 2 000 toisen maailmansodan saksalaislentäjistä pudotti vähintään
viisi viholliskonetta. Lukumäärätietojen ohella Spick kirjoittaa koneista, taktiikasta, lentäjien koulutuksesta sekä taisteluoloista. Esittelyssä
ovat niin ikään vähemmän tunnetut sotanäyttämöt.
Lutz Warsitzin isästään kirjoittama kirja Ensimmäinen suihkukonelentäjä: Lentokapteeni Erich Warsitz (Koala) kertoo suihkumoottorista,
joka oli ilmailuhistoriaa mullistanut keksintö. Salaisessa projektissa
koelentäjänä toimi Erich Warsitz (1906–1983). Elokuussa 1939 hän teki
kautta aikojen ensimmäisen suihkukonelennon Heinkel He 178:lla.
Prototyyppien kokeileminen oli vaarallista touhua, mutta Warsitz selvisi hengissä monista kiperistä tilanteista. Teos kuvaa yhden lentäjän
kautta lentokoneteknologian kehitystä.
Taistelu ilmojen herruudesta: Toisen maailmansodan parhaimmat hävittäjät (Gummerus) on Tony Holmesin kirja siitä, miten hävittäjäässät tekivät historiaa toisessa maailmansodassa. Teoksessa kerrotaan ilmataistelujen ohella myös ilmasotataidosta sekä ässien käyttämistä konetyypeistä, jotka kamppailivat paikasta sodan parhaana hävittäjäkoneena. Isokokoinen teos on erittäin näyttävästi kuvitettu alkuperäisin
valokuvin sekä piirretyin kuvin.

Väitöstutkimukset

Suomen Ilmavoimien johtamisjärjestelmän evoluutio ilmasotateorian,
kansallisten instituutioiden ja johtamisjärjestelmän ulkomaisen kehityksen näkökulmasta (Maanpuolustuskorkeakoulu) on Martti Lehdon johtamisen alaan kuuluva väitöskirja, jossa tarkastellaan ilmavoimien johtamisjärjestelmää ilmavalvontajärjestelmän, ilmatilannekuvan muodostamisjärjestelmän ja tulenkäytön johtamisjärjestelmän näkökulmasta. Lehto hyödyntää tutkimuksessaan evoluutioparadigmaa, ja väitöstutkimus on menetelmällisesti ja teoreettisesti muutenkin kunnian-
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himoinen. Johtamisjärjestelmäevoluutiota hän kuvaa kolmen tekijän
tasapainoasetelman suhteen: nämä ovat instituutiot, ilmasotateoria ja
kansainvälinen ilmavoimien johtamisjärjestelmän kehitys. Instituutioita ovat kansallinen poliittinen päätöksenteko sekä sotilaallinen instituutio, joka heijastuu johtamisjärjestelmäkehitystä ohjanneina operatiivisina ohjeina, ohjesääntöinä ja doktriineina. Lehto analysoi ilmasotateorian vaikuttavuutta perehtymällä keskeisten ilmasotateoreetikkojen ajatuksiin. Nämä ovat Giulio Douhet, Hugh Trenchard, William
Mitchell, John Boyd ja John Warden III. Suomalaisista mukana ovat
Richard Lorentz ja Gustaf Erik Magnusson. Suomen johtamisjärjestelmää verrataan länsimaissa tapahtuneeseen kehitykseen ja teknologisiin
innovaatioihin. Kansallinen johtamisjärjestelmäevoluutio on Lehdon
mukaan saanut huomattavia vaikutteita ulkomaisesta ilmasotateorian
ja -doktriinien kehityksestä sekä kansainvälisestä johtamisjärjestelmäkehityksestä. Kehitystyötä on itsenäisyytemme aikana tehty rajallisin
resurssein – ja myös ulko- ja turvallisuuspoliittiset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asiaan. Eräät historialliset käännekohdat (sota- tai lamaajat), joita Lehto kutsuu sokeiksi, ovat aikaansaaneet radikaaleja muutoksia kansallisen johtamisjärjestelmän evoluutioon.
Seija-Leena Nevala-Nurmi käsittelee Tampereen yliopistossa hyväksytyssä historian väitöskirjassaan Perhe maanpuolustajana: Sukupuoli ja
sukupolvi Lotta Svärd- ja suojeluskuntajärjestöissä 1918–1944 (Tampere
University Press) suomalaista vapaaehtoista maanpuolustustyötä lottien, suojeluskuntalaisten, pikkulottien ja sotilaspoikien ja suomalaisen sukupuolijärjestelmän näkökulmasta. Nevala-Nurmi tarkastelee
suojeluskuntalaista perhepiiriä ja sen sukupuolijärjestystä paitsi valtakunnallisena järjestörakennelmana myös paikallisena ilmiönä Jurvassa
Etelä-Pohjanmaalla. Hänen pyrkimyksenään on näin selvittää isänmaallisten aatteiden konkretisoitumista suomalaisen maaseutuyhteisön
arjessa. Nevala-Nurmi muistuttaa, että nuorisotoiminnan tavoitteena
oli turvata paitsi toiminnan jatko myös kasvattaa nuoriso maanpuolustusaatteeseen pienestä pitäen; tämä onnistui kätevästi perheenomaisella tavalla. Lottien ja suojeluskuntien ideologiassa – kuten usein muussakin nationalistisessa ajattelussa – kansakunta esitettiin kotina ja perheenä, joiden puolustaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Tutkimuksessa
käsitellään maanpuolustusjärjestöjä perheenkaltaisena rakennelmana
symbolisesti järjestötasolla sekä konkreettisesti yksittäisen perheen tai
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kokonaisen suvun tasolla. Nevala-Nurmi on hahmottanut suojeluskuntaperheitä, joiden kaikki jäsenet kuuluivat omiin järjestöihinsä.
Hänen mukaansa nuo perheet olivat sekä sukupuolitettuja että sukupolvitettuja, ja jokaisella perheenjäsenellä oli siinä oma roolinsa ja tehtävänsä. Sodan aikana suojeluskuntaperhe laajeni koko kansaa puolustavaksi maanpuolustusperheeksi. Kun poikatoiminta käynnistyi, varsinaisten suojeluskuntalaisten isän rooli korostui. Vastaavasti lottien tuli
olla miehiään tukevia ja kannustavia kumppaneita. Lisäksi lotta-äitien
velvollisuus oli osoittaa uhrautuvaisuutta ja toimeliaisuutta sekä kasvattaa perheensä ja sitä kautta koko kansakunta isänmaallisuuteen.
Kasvatuskeinot olivat erilaisia. Maanpuolustusaatetta pyrittiin levittämään myös työläiskotien kautta. Järjestöjen nuorisotyössä voidaan
Nevala-Nurmen mukaan havaita niin ikään merkkejä sukupuolten
tasa-arvoistumisesta vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa.
Suomea pelastamassa: Ranskan pääministeri Édouard Daladier ja
Ranskan apu Suomelle 1939–40 (Helsingin yliopisto) on Henrik Talan
yleisen historian väitöstutkimus, josta käy ilmi, että Ranska halusi auttaa Suomea talvella 1939–1940. Tala on kaivanut esiin uutta lähdeaineistoa, johon turvautuen hän tarkastelee avun eri muotoja sekä syitä
Ranskan avustushalukkuuteen. Apuun vaikuttivat monet taustatekijät,
mutta Ranskan vakaana tavoitteena oli kuitenkin Suomen pelastaminen. Se johtui ensisijaisesti siitä, että pääministeri Daladier näki johtamansa hallituksen tulevaisuuden olevan riippuvainen maan parlamentin antikommunististen voimien tuesta. Tähän Suomen vastarinnan
pitkittäminen talvisodassa tarjosi Daladierin katsannossa hyvän tilaisuuden. Ranska tarjosi joukkojaan suomalaisten avuksi, mutta hanke
kariutui Moskovan rauhan solmimiseen. Suomen-kysymys heijastui
myös Ranskan sisäpolitiikkaan; maan hallitus erosi talvisodan rauhan
seurauksena. Hallitusta ei arvosteltu pelkästään sen Suomen-politiikasta, vaan erityisesti Daladieriin oltiin laajasti tyytymättömiä. Talvisota
oli Ranskassa erittäin näyttävästi esillä, ja suomalaisten käymä puolustustaistelu herätti ranskalaisissa suurta myötätuntoa. Pelkän sympatian
lisäksi ranskalaiset keräsivät varoja Suomelle. Eräät ranskalaiskaupungit myönsivät Suomelle merkittävän rahalahjoituksen, ja Édith Piaf
lauloi maamme hyväksi hyväntekeväisyyskonsertissa.
Jouni Tillin The Continuation War as a metanoic moment: A Burkean
reading of Lutheran hierocratic rhetoric (Jyväskylä yliopisto) on valtio-
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opin korkein akateeminen opinnäyte, jossa tarkastellaan jatkosotaa
metanoian momenttina. Työn alaotsikolla Tilli viittaa luterilaisen papiston retoriikan burkelaiseen luentaan. Tekijä havaitsi, että suomalaisten jatkosodan aikainen papillinen retoriikka oli tiiviisti sidoksissa Suomen harjoittamaan sotapolitiikkaan. Vaikka retorisia siirtymiä tapahtui
aika ajoin, papit eivät missään vaiheessa kyseenalaistaneet maallisen
esivallan ratkaisuja. He rakensivat systemaattisen tulkinnan jatkosodasta. Siinä se oli osa raamatullista draamaa. Papisto antoi siunauksensa
väkivallalle, koska sodalle voitiin löytää uskonnollinen oikeutus; tässä
käytettiin muun muassa bolševismia ja »ikuista vihollista» vastaan käytyä pyhä sota- ja ristiretkiretoriikkaa. Tilli soveltaa käsitettä luterilainen
metanoian (yksilön harjoittama itsensäkontrollointi ja mielen perinpohjainen muutos) politiikka kuvatessaan tilannetta, jossa pastoraalinen valta nivoutuu nationalistisiin tai valtion ajamiin päämääriin. Jatkosodan sotilaspapisto nojasi Paavalin teologiaan kertoessaan, miten
jokaisen yksilön sisällä käytävä kamppailu paholaista vastaan tulisi viime kädessä ratkaisemaan sodan lopputuloksen. Vuoden 1944 alkupuoliskolla vaatimukset uskonnollisesta suhtautumisesta esivaltaan tiivistyivät, mikä heijasteli papiston reaktioita lisääntyneeseen sotilaskarkuruuteen. Papisto saarnasi syksyllä 1944, että suomalaisten tuli olla kiitollisia, ettei heitä ollut tuhottu kokonaan. Näin metanoian politiikka
seurasi valtiotason poliittisia muutoksia.
Juoksuhaudoista yhteiskuntaan? Maanpuolustuksen ja puolustusvoimien tiedotuksen diskurssianalyyttinen tulkinta (Maanpuolustuskorkeakoulu) on Helsingin yliopistossa hyväksytty Jami Virran poliittisen historian väitöskirja. Virta tarkastelee siinä, miten yhteiskunnallinen
muutos nähtiin julkisissa keskusteluissa sotilaallisen maanpuolustuksen ja puolustusvoimien kehittämisessä. Hänen aineistonsa käsittää
35 000 lehtikirjoitusta, joita hän analysoi soveltamalla kriittistä diskurssianalyysia. Tulkinnallisena viitekehyksenä Virralla on relativistinen
maailmankatsomus. Virta kytkee keskustelut laajempaan 1960- ja
1970-luvun yhteiskunnalliseen radikalisoitumiskehitykseen ja teknologiseen kehitykseen. Virta on hahmottanut aineistostaan viisi merkittävää diskurssikokonaisuutta: virallisen turvallisuuspolitiikan, asevelvollisuuden, demokraattisuuden, poliittisuuden sekä puolustustahdon
kasvattamiseen liittyvät diskurssit. Niiden perusteella Virta toteaa, että
puolustusvoimien asema yhteiskunnassa koki muutoksen tutkittuna
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ajanjaksona. Muutokseen vaikutti puolustusvoimien asenteellinen
muutos suhteessa viestimiin ja viestintäasioihin. Puolustusvoimissa
alettiin pitää tärkeänä omaehtoista tiedottamista pelkän asioihin vastaamisen rinnalla. Tämä auttoi Virran mukaan kansalaisia ymmärtämään puolustusvoimien luonteen koko kansan puolustuslaitoksena ja
osana yhteiskuntaa.
Janne Mäkitalon väitöskirja Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään: Jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen (Maanpuolustuskorkeakoulu) rakentaa kokonaiskuvan aiheestaan. Mäkitalo on hahmottanut, että Jugoslavian sotataidolliseen ajatteluun ovat koko kylmän sodan kaudella vaikuttaneet
historialliset taustatekijät, sotilaallinen uhka, sotilaallinen doktriini, lakiperusteet, kommunistiliiton ohjaus sekä asevoimien ja yhteiskunnan
valmiuden kehittyminen. Jugoslavialaisessa katsannossa aseelliseen
kamppailuun vaikuttaneet sodankäynnin faktorit olivat yhteiskunnalliset tekijät, materiaalis-tekniset tekijät sekä sotilaalliset tekijät. Tärkeimmän katsottiin kuitenkin olevan ihmisen. Mäkitalon mukaan sodanjälkeinen omintakeinen jugoslavialainen sotataito, kansanpuolustus, perustui eteläslaavien perinteiseen sotataitoon, joka sisälsi kansan tuen,
karismaattiset johtajat ja sissitoiminnan. Jugoslavialainen sotataidollinen ajattelu kehittyi partisaanisodasta kohti alueellista puolustusjärjestelmää. Yleinen kansanpuolustus ja jugoslavialainen sotataito ovat oikeastaan toistensa synonyymejä. Mäkitalon mukaan Jugoslavia onnistui luomaan tehokkaan puolustusratkaisun, joka oli suunnattu kaikista
suunnista tulevia vihollisia vastaan.

Valokuvateokset ja tutkimukset

Toinen maailmansota valokuvina (Readme) on David Boylen kirja, jossa hän johdattaa lukijansa erittäin laajasti valokuvattuun sotilaalliseen
konfliktiin. Sotatapahtumia ja sodan todellisuutta taltioivat filmille kuvajournalismia harjoittaneiden sota- ja lehtikuvaajien ja propagandistien ohella myös sotilaat ja siviilit. Kirjaan on teemojen alle valittu 900
eri tavoin puhuttelevaa otosta maailmanpalon eri sotanäyttämöiltä
(Suomi mainitaan vain ohimennen). Niistä käyvät ilmi useat teemat:
kärsimys, viha, julmuus, toveruus ja sankaruus.
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Will Fowlerin Itärintama harvinaisissa valokuvissa 1941–1945 (Moreeni) käsittelee nimensä mukaisesti Operaatio Barbarossan vaiheita.
Mustavalkoisista kuvista ja oheisteksteistä käy ilmi, miten saksalaiset
hyökkäyksessä soveltamansa salamasodan avulla tunkeutuvat syvälle
Neuvostoliiton alueelle, kunnes Stalingradin ja Kurskin taistelujen
vuoksi sotaonni kääntyy ja altavastaajiksi muuttuneet saksalaiset joutuvat vetäytymään aina Berliiniin saakka. Suomen vastainen rintama on
tässäkin teoksessa vain vähäisessä sivuosassa.
Sotavankitutkija Dmitri Frolovin Kuviin vangitut: Suomalaiset sotavangit valokuvissa (Edita) sisältää yli 200 valokuvaa viime sotien suomalaisista sotavangeista. Valtaosa kuvista on aiemmin julkaisemattomia. Frolov on myös kaivanut Venäjän arkistoista sotavankeja ja heidän
säilytyspaikkojaan koskevaa asiakirjamateriaalia, jonka nojalla hän kirjoittaa esimerkiksi siitä, miten sotavankiasiat organisoitiin Neuvostoliitossa, miten vankien terveyden- ja elintarvikehuollosta huolehdittiin
tai miten heihin kohdistettiin propagandaa ja poliittista työtä.
Olli Kleemolan Turun yliopistossa hyväksyttyyn pro gradu -tutkielmaan perustuu teos Kaksi kameraa – kaksi totuutta?: Omat, liittolaiset
ja viholliset rintama- ja TK-miesten kuvaamina (Turun yliopisto).
Teoksessa selvitetään, millaisia tarinoita sotakuvat välittivät. Tekijä on
havainnut, että TK-miesten ja tavallisten taistelijoiden ottamien valokuvien aiheet poikkesivat toisistaan. Siinä missä tiedotuskomppanian
valokuvaajat loivat virallista kuvaa sodasta, rintamasotilaiden kuvissa
heijastuvat heidän omat kursailemattomat sotakokemuksensa. Teoksessa on runsas kuvitus, jonka harvinaista otoksista osa on peräisin kirjoittajan laajoista sotakuvakokoelmista.
Vierailijana sotamuseoissa: Näkemyksiä ja kokemuksia (Tekijä) on Jyri Paulaharjun ja Teuvo Mahrbergin matka- ja kuvakertomus, jossa
kierretään sotahistoriallisissa erikoismuseoissa eri puolilla maailmaa.
Vierailut suuntautuvat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, eri puolilla
itäistä Keski-Eurooppaa, Länsi-Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja Australiaa
sijaitseviin, vähemmän tunnettuihin museoihin. Lyhyissä tekstiosuuksissaan kirjoittajat pohtivat sotamuseoiden luonnetta ja laajuutta sekä
jakavat lukijansa kanssa vaikutelmiaan näkemästään ja kokemastaan.

246

PA S I T U U N A I N E N

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

12.11.2013

11:26

Sivu247

Maailmansodan rintamilta

Hitler, Stalin ja Stalingrad – tahtojen taistelu (Karisto) sisältää Jaakko
Aatolaisen näkemyksen Volgan varrella käydystä suuren mittakaavan
taistelusta. Stalingradissa ottivat toisistaan mittaa Hitlerin ja Stalinin
joukot, joita heidän johtajansa siirrättelivät kuin nappuloita isossa pelissä. Hitler teki ratkaisevan päätöksen olla luopumatta kaupungista.
Aatolainen selvittää johtajien tahtoa suhteessa Stalingradiin ja kysyy,
miten ja miksi saksalaiset hävisivät tuon toisen maailmansodan käännekohtiin kuuluneen taistelun. Lähes sadastatuhannesta vangiksi jääneestä saksalaisesta vain muutaman tuhannen onnistui lopulta palata
vuosien vankeudesta. Kirjassa on hyödyllisiä liitteitä, ja sen kirjallisuusluettelo on laadittu eräänlaisen bibliografisen esseen muotoon.
Brittiläiseen narratiiviseen sotahistorian traditioon kuuluu paksujen
teosten kirjoittaminen. Nyt on ilmestynyt kaksi teosta, jotka käsittelevät toista maailmansotaa kokonaisvaltaisena ja globaalina ilmiönä. Molemmille teoksille on yhteistä inhimillisen näkökulman korostaminen.
Antony Beevor on julkaissut populaarilla tyylillä kirjoittamansa 960-sivuisen tiiliskiven Toinen maailmansota (WSOY). Beevor käsittelee aihettaan kokonaisuutena huomioiden niin rintamat kuin kotirintamatkin. Hän sahaa ylä- ja alatason välillä: johtajista rivimiehiin ja siviileihin. Johtajien ratkaisuja hän kritisoi. Ihmiskohtaloiden ohella Beevor
painottaa sodan globaalia luonnetta suoden esimerkiksi Aasian sotatapahtumille runsaasti tilaa. Toinen asialla ollut on lehtimies ja tuottelias
tietokirjailija Sir Max Hastings, jonka järkälemäinen, lähes 800-sivuinen kirja Maailma tulessa (Docendo) kertoo toisesta maailmansodasta
kokemushistorian näkökulmasta. Hastings on selvittänyt, miten tuo
massiivinen konflikti vaikutti satoihin miljooniin ihmisiin ympäri
maailman. Hänen päähenkilöitään ovat eri aselajeissa ja puolustushaaroissa palvelleet sotilaat sekä sodan pyörteisiin temmatut siviilit. Aikalaisten kokemukset vaihtelivat merkittävästi sotanäyttämöiden tai
maanosien mukaan. Silti Hastings on hahmottanut sota-ajan yleismaailmallisia ilmiöitä. Hastingsillä on selvää pyrkimystä synteesiin.
Mainittakoon tässä yhteydessä, että Beevor ja Hastings eivät nauti suurta arvostusta angloamerikkalaisissa akateemisissa sotahistorioitsijapiireissä. Heitä pidetään suuren yleisön tietokirjailijoina ja sotahistorian
viihteellistäjinä.
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Michael Kerriganin Sotasuunnitelmat: Toisen maailmansodan tuntematon historia (Gummerus) kertoo vuosien 1939–1945 huippusalaisista ja osin suuruudenhulluista operaatioista, jotka jäivät toteuttamatta.
Mukana on monia sellaisia suunnittelupöydille jääneitä operaatioita,
jotka olisivat onnistuessaan voineet muuttaa sodan kulun tai niillä olisi
voinut olla vaikutusta sodan lopputulokseen. Kerrigan esittelee muun
muassa arkistojen kätköistä löytämiään erilaisia uhkarohkeita maihinnousu- ja muita suunnitelmia.
Wehrmacht: Hitlerin armeija (Gummerus) on Guide Knoppin näkemys Hitlerin armeijasta ja sen osallistumisesta toiseen maailmansotaan.
Wehrmachtissa palveli 18 miljoonaa miestä kaikkiaan paristakymmenestä Euroopan maasta. Knopp muistuttaa, että Hitlerille kuuliaisista
miehistä tuli hänen työkalujaan rotupolitiikassa. Saksan armeijan tappiot nousivat erittäin korkeiksi: runsaat viisi miljoonaa heistä kaatui
sotatoimissa tai menehtyi sotavankeudessa. Tekijä kuvaa Wehrmachtin
syntyä, nousua ja tuhoa hyödyntäen arkistomateriaalia, uusinta historiantutkimusta ja viimeisten eloonjääneiden haastatteluja.
Alessandro Portellin Käsky on täytetty: Historia, muisti ja verilöyly
Roomassa 1944 (Faros) on alun perin vuonna 2003 ilmentynyt merkkiteos. Portelli on tunnettu muistitietohistorioitsija, jonka kirjan aiheena
ovat italialaisten partisaanien saksalaisia vastaan maaliskuussa 1944
Roomassa tekemä pommiattentaatti ja sen kostotoimet. Iskussa sai surmansa 32 saksalaista, minkä vuoksi saksalaiset ampuivat kaupungin ulkopuolella sijaitsevassa kaivoksessa yli kymmenkertaisen määrän siviilejä. Portelli ei keskity itse tapahtumaan, vaan nimenomaan sen muistoon. Hänen moniääninen tutkimuksensa perustuu 200 haastatteluun,
jotka hän teki 1990-luvun lopulla. Kirjassa kuvataan vastarintatoimintaa, sodanjälkeistä kamppailua muistista sekä kuoleman ja surun merkitystä. Faros-kustannus Oy on tehnyt kirjaimellisesti kulttuuriteon
julkaistessaan Portellin palkitun klassikkoteoksen.
Toisen maailmansodan suuret taistelut (Gummerus) on Chris Mannin toimittama oppikirjamainen teos, jossa on kuvaukset 28 toisen
maailmansodan kuuluisasta taistelusta. Kronologisesti etenevässä kirjassa on mukana sotatoimia eri puolilta maailmaa maa-, ilma- ja meririntamilta. Teoksessa on näyttävä nelivärikuvitus ja havainnolliset kartat. Lisäksi kirjan mukana tulee DVD-levy.
Jonathan Triggin kirja Hitler’s Vikings: The History of the Scandina-
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vian Waffen-SS: The Legion, the SS-Wiking and the SS-Nordland (Spellmount) on kertomus Waffen-SS:n Wiking-divisioonan pohjoismaisista
vapaaehtoista. Trigg kuvaa Waffen-SS:n syntyä ja kehitystä sekä hakee
selityksiä sille, miksi miehet lähtivät. Osansa saavat myös itärintamalla
divisioonaan kuuluneen vapaaehtoispataljoonan (Nordland-rykmentin III Pataljoonan) riveissä taistelleet suomalaiset.

Varia

Jussi Iltasen Linnat ja linnoitukset (Karttakeskus) on taskukirja ja matkaopas, jonka avulla lukija löytää sotahistoriallisia matkakohteita kivikaudelta 1900-luvulle. Iltanen on valinnut esittelyyn 100 kohdetta Suomenlahden saarilta Lappiin. Osa kohteista on asutuksen keskellä, toiset
taas erämaissa. Oppaassa esitellään kustakin kohteesta perustiedot. Selkeät kartat ohjaavat matkailijan perille kohteisiin.
Räjähtävä tyhjyys (Apali) on silloisen everstiluutnantti (myöhemmän kenraaliluutnantti) Veikko Koppisen salanimellä »Viljami Korpi»
1950-luvun alussa tai puolivälissä kirjoittama, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa säilynyt romaanikäsikirjoitus, jonka on kirjaksi toimittanut Marko Palokangas. Siinä Koppinen kuvaa hyvin sissisodankäyntiä ja siihen liittyvän sissitoiminnan mahdollisuuksia suomalaisissa oloissa. Arkaluontoisuutensa vuoksi Koppisen romaanin julkaisemista ja levittämistä ei sallittu poliittisten syiden vuoksi. Käsikirjoitus
paljastaa monia mielenkiintoisia seikkoja suomalaisesta sissitoiminnasta. Koppinen pitää sissitoimintaa kustannustehokkaana ja Suomelle sopivana tapana puolustautua Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Palokankaan johdanto ja Vesa Tynkkysen esipuhe taustoittavat oivallisesti
Koppisen tekstiä.
Mark Owenin yhdessä Kevin Maurerin kanssa kirjoittama Kova päivä: Hyökkäys Osama bin Ladenin piilopaikkaan (Otava) kuvaa nimensä
mukaisesti terroristijohtaja Osama bin Ladenin etsintää ja eliminointia.
Kirja on silminnäkijäkuvaus keväällä 2011 toimeenpannusta Yhdysvaltojen Navy Seals -erikoisjoukkojen operaatiosta, johon osallistui 25 tarkoin valittua miestä. Teoksessa kuvataan erikoisjoukkojen aiempaa toimintaa, heidän harjoitteluaan sekä operaation kulkua helikopterionnettomuuksineen.

K A I K E S TA H U O L I M AT TA VA N H O I L L A L I N J O I L L A – K AT S A U S V U O D E N 2 0 1 2 …
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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 2012
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 21.3.2012. Kokouksen puheenjohtajana toimi everstiluutnantti, FM Ari Raunio ja sihteerinä kapteeniluutnantti Juuso Säämänen.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa jaettiin kahdeksannen kerran Seuran pro gradu -palkinnot. Ensimmäisen palkinnon sai Liisa Vuonokari ja toisen palkinnon Aki Aunala.
Kolmas palkinto jaettiin Sampsa Hatakan ja Simo Hiilamon kesken.
Kunniamaininnan kilpailussa saivat Olli Kleemola, Heidi Ruotsalainen
ja Juha Saarimaa.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi prikaatikenraali, ST Pentti Airion.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön
kokoonpano vuodelle 2012 muodostui seuraavanlaiseksi:
Seuran hallitus vuonna 2012
Puheenjohtaja: prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
Varapuheenjohtaja: filosofian tohtori Mikko Karjalainen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
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Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen maisteri Markku
Palokangas
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimitussihteeri: filosofian maisteri
Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Professori Ohto Manninen
Eversti Max Sjöblom
Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi
Seuran toimihenkilöt vuonna 2012
Sihteeri: kapteeniluutnantti Juuso Säämänen
Sotahistoriallisen aikakauskirjan päätoimittaja: dosentti, filosofian
tohtori Touko Perko
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori Esko
Vuorisjärvi
Tilintarkastajat
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana
toimi KHT, ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajana kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajana toimi KHT,
kauppatieteiden maisteri Jani Matila ja toiminnantarkastajan sijaisena
Hannu Siniharju.

Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1037 jäsentä.
Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 31 henkilöä. Seuran jäsenistölle

T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 2

251

Sotahist13_001-256:__Aikakauskirja

12.11.2013

11:26

Sivu252

postitettiin vuonna 2012 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran
järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin
sähköpostitse yli puolelle jäsenistöstä.

Seuran toiminta vuonna 2012

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 21.3.2012. Siihen
osallistui 80 jäsentä. Kokouksen jälkeen VTM Torsten Ekman piti esitelmän aiheesta Keisarin suomalaiset sotajoukot – Suomen sotalaitoksen uudelleenjärjestely vuoden 1809 jälkeen.
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 6. kesäkuuta. Kokousesitelmän piti insinööri Karri Airola aiheesta Saksalaisten V-aseiden
kehittäminen toisen maailmansodan aikana. Paikalla oli 72 kuulijaa.
Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 19.
syyskuuta. Kokousesitelmän piti Pasi Tuunainen. Esitelmässään Alpo K.
Marttisen kylmä sota Tuunainen käsitteli Marttisen toimintaa vuosina
1947–1975 ja se perustui lokakuussa 2012 julkaistuun elämäkertateokseen Marttinen – kahden armeijan soturi. Paikalla oli 85 kuulijaa.
Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 12. joulukuuta. Kokousesitelmän piti everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori
Janne Mäkitalo aiheenaan Yhdistetty operaatio jugoslavialaisessa sotataidossa kylmän sodan loppupuolella – Olisiko siitä otettavissa meille
oppia? Esitelmä perustui Mäkitalon toukokuussa hyväksyttyyn väitöskirjaan Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään – Jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan
jälkeen. Tilaisuudessa oli 70 kuulijaa.
Seura järjesti matkan Vienan Karjalan taistelupaikoille 7.–11. kesäkuuta. Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, FM Ari Raunio.
Matkalle osallistui 43 henkilöä.
Kesäretket Helsingin edustan linnakesaarille, Vallisaareen ja Kuninkaansaareen toteutettiin 26. toukokuuta ja 16. kesäkuuta. Oppaana retkillä toimi everstiluutnantti Jarmo Nieminen. Linnakesaariin tutustui
yhteensä 103 henkilöä.
Syksyn matka toteutettiin Itä-Preussin taistelupaikoille 7.–15. elokuuta. Asiantuntijaoppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 48 henkilöä.
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Seura järjesti Kansallisarkistossa
10. lokakuuta esitelmän entisen
Sota-arkiston materiaalin hyödyntämismahdollisuuksista uuden
palveluntarjoajan toteuttamana.
Tilaisuuteen osallistui 65 jäsentä.
Seura järjesti Sotiemme elokuvadokumentit -yleisöseminaarin
Lappeenrannan Maasotakoululla
1. syyskuuta. Seminaarissa pidettiin neljä esitelmää. Professori
Ohto Manninen luennoi aiheesta
Elokuva-aineistot sotahistorian
lähteinä ja filosofian tohtori VesaEverstiluutnantti Jarmo Nieminen
Matti Määttä puhui aiheesta Vatoimi oppaana seuran kesäretkellä
paussota ja vallankumous 1918.
Vallisaareen ja Kuninkaansaareen.
Kuva: http://www.sshs.fi/app/gallery/
Arkiston hoitaja Tommi Partanen
gallery/-/dir_id/47
kertoi yleisesti talvi- ja jatkosodan
Lieutenant Colonel Jarmo Nieminen
uutiskatsauksista ja tutkija Kauko
guiding the members on the society’s
Rumpunen käsitteli esitelmässään
summer excursion to Vallisaari and
Kuninkaansaari. Photo:
Suursaaren vuoden 1942 valtaukhttp://www.sshs.fi/app/gallery/
sen ilmenemistä kotirintaman
gallery/-/dir_id/47
uutisfilmeissä. Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkilöä.
Seura järjesti jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevän viiden luennon yleisöluentosarjan 17.10–14.11.2012. Esitelmien kävijämäärä oli
91–116 henkilöä esitelmää kohti. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:
Vesa Tynkkynen: Motinteosta mottimetsään – yritys palata rauhanajan organisaatioon talvella 1942.
Lauri Tykkyläinen: Filmimiehet mobilisoituina – TK-kuvaus jatkosodassa.
Seppo Hovi: Hengen asein – tarinaa sota-ajan tiedotuksesta ja viihteestä.
Mikko Karjalainen: Suomalainen sotamies on kekseliäs – jatkosodan
keksintöjä.
Pasi Kesseli: Sankarit kuriin – sotapoliisit jatkosodassa.

T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 2
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Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen aikakauskirja n:o 32 ilmestyi joulukuussa. Kirjan päätoimittajana toimi dosentti Touko Perko. Toimituskuntaan kuuluivat
professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen ja komentaja Ove Enqvist sekä toimitussihteerinä
filosofian maisteri Riitta Blomgren.

Muu toiminta

Seura järjestää vuosittain gradukilpailun, jonka tavoitteena on edistää
korkeakoulutasoista sota- ja sotilashistorian tutkimusta ja tehdä samalla myös sotaveteraaniperinnetyötä. Vuonna 2011 valmistuneista graduista parhaimpana palkittiin 2500 euron suuruisella stipendillä Liisa

Vuosikokouksessa jaettiin gradupalkinnot. Oikealta: seuran väistyvä puheenjohtaja Pasi Kesseli, pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja Esko Vuorisjärvi sekä
palkitut Liisa Vuonokari, Sampsa Hatakka ja Aki Aunala. Kuva: Pertti Räisänen.
Pro Gradu awards were given in the annual meeting. From the right: society’s
retiring chairman Pasi Kesseli, chair of the Pro Gradu committee Esko Vuorisjärvi,
and award receivers Liisa Vuonokari, Sampsa Hatakka, and Aki Aunala. Photo:
Pertti Räisänen.
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Vuonokarin tutkielma »Tätä työtä tehdään vain kerran. Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan opettajaleiri suomalaisten ja itäkarjalaisten kohtaamisen paikkana». Toisen palkinnon, 2000 euroa, sai Aki Aunala tutkielmastaan »Valoa Karjalaan. Neuvostopropaganda Venäjän Karjalassa
1918–1922». Kolmas palkinto, 750 euroa, jaettiin kahden kilpailijan
kesken: Sampsa Hatakka palkittiin tutkielmastaan »Sotilaita ja siviilejä
– Viaporin väestö vuonna 1806» ja Simo Hiilamo tutkielmastaan
»Haukkoja kuvaputkilla. Vastakaupat poliittisena kysymyksenä Hawkharjoitushävittäjähankinnassa vuosina 1975–1981».
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yksitoista (11) kertaa.
Pentti Airio ja Pasi Tuunainen osallistuivat kutsuttuina esitelmöitsijöinä Kuhmossa 30. marraskuuta 2012 järjestettyyn talvisotaseminaariin.

Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 4522,81 euroa 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 2
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Suomen Sotahistoriallinen Seura ry.
Krigshistoriska Samfundet I Finland rf.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran tärkein päämäärä on aatteellisesti ja
taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta. Seuraan kuuluu henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita kiinnostaa
Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentaminen ja vaaliminen. Se
toimii myös ase- ja varushistorian harrastajien ja tutkijoiden yhdyselimenä. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Seura perustettiin vuonna 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi.
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry. on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.
Seuran puheenjohtaja on prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori
Pentti Airio ja varapuheenjohtaja ylitarkastaja, filosofian tohtori Mikko
Karjalainen. Seuran sihteerinä toimii kapteeniluutnantti Juuso Säämänen ja rahastonhoitajana suunnittelija Pertti Räisänen. Jäsenasioista
vastaa jäsensihteeri, tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä. Sotahistoriallista aikakauskirjaa toimittaa toimituskunta, jonka sihteeri on filosofian maisteri Riitta Blomgren.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran postiosoite:
PL 65, FI-00101 HELSINKI
sähköpostiosoite: sshs@sshs.fi (puheenjohtaja)
internetsivut: http://www.sshs.fi
Seuran jäsenmaksu on 33 euroa, ainaisjäsenmaksu 495 euroa, yhteisöjäsenen jäsenmaksu 33 euroa ja kannattavan yhteisöjäsenen 330 euroa.
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