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Lukijalle
Kuluvana vuonna Suomen Sotahistoriallinen Seura on viettänyt 75-vuotisjuhlavuottaan. Monipuolista seminaari-, esitelmä-, matka- ym. ohjelmaa jäsenistölle tarjonneen juhlavuoden päättää Sotahistoriallisen
aikakauskirjan 39/2019 ilmestyminen.
Juhlavuosi on esillä aikakauskirjassa etenkin Suomen sotahistoriallisen
tutkimuksen tilaa luotaavissa esitelmäartikkeleissa. Seuran virallisena
juhlapäivänä 19.1.2019 pidetyn seminaarin alusti puheenjohtaja, apulaisprofessori Mikko Karjalainen ja sen esitelmien anti on nyt palautettavissa mieliin tämän aikakauskirjan myötä. Hiukan tavallista juhla vamman vuoden 2019 aikakauskirjasta tekevät majuri Lassi Piiraisen
taidokkaat sotilasaiheiset piirrokset.
Kirjan muiden artikkelien aiheet ulottuvat autonomian ajasta jääkärien kautta jatkosotaan. Kuvastaneeko tämä kenties juhlaseminaarissa
esille tulleita asioita: sisällis- ja talvisodan välisen ajan aiheita ei tässä kirjassa sattumoisin ole, samoin kylmän sodan aikakauteen liittyvät kirjoitukset loistavat poissaolollaan. Toki näitäkin aiheita on käsitelty aikakauskirjassa aikaisempina vuosina, joten tässä mielessä »mustia aukkoja»
ei ole.
Vuoden 2019 aikakauskirjassa on mukana tuttuun tapaan katsaus
vuoden 2018 runsaaseen sotahistorialliseen kirjallisuustarjontaan Suomessa – sotahistorian harrastajia todellakin hemmotellaan ja valittavana
on sekä tieteellistä että populaarimpaa materiaalia – sekä läpileikkaus
Venäjällä ilmestyneestä Suomea koskevasta kirjallisuudesta. Lisäksi mu kana on jälleen vuoden tauon jälkeen matka-artikkeli, joka toivottavasti
tarjoaa ideoita myös niille, jotka eivät seuran matkoille syystä tai toisesta
pysty osallistumaan.
Antoisia lukuhetkiä Sotahistoriallisen aikakauskirjan parissa, hyvää
75-vuotisjuhlavuoden loppua sekä menestystä Sotahistoriallisen Seuran
seuraavalle, neljännelle neljännesvuosisadalle.
SOTAHISTORIALLISEN AIKAKAUSKIRJAN TOIMITUSKUNTA
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MIKKO KARJALAINEN
Suomen Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtaja

Tervetuloa Suomen Sotahistoriallisen
Seuran 75-vuotisjuhlaseminaariin
Arvoisat sotiemme veteraanit, herra puolustusministeri, kutsuvieraat,
Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsenet. Lämpimästi tervetuloa
Suomen Sotahistoriallisen Seuran 75-vuotispäiväjuhlaan. 75 vuotta on
pitkä aika suomalaisessa yhdistysmaailmassa. Se, että sotahistorian

Suomen Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtaja, apulaisprofessori Mikko
Karjalainen avasi juhlaseminaarin. Kuva: Lassi Piirainen.
Chairman of the Association for Military History in Finland, Assistant Professor
Mikko Karjalainen, gave welcome remarks at the anniversary seminar. Photo:
Lassi Piirainen.
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tutkimusta ja harrastusta ylläpitävä seuramme, nimeään pariin otteeseen tosin muuttaneena, on toiminut kolme neljännesvuosisataa,
on totisesti juhlimisen arvoinen
asia.
Suomalaisen sotahistorian tekee
juhlassamme todeksi se, että paikalla on seuramme jäseniä, jotka
sotien aikana itse tekivät sitä sotahistoriaa, josta me tänään puhumme, jota me tutkimme ja josta
Puolustusministeri Jussi Niinistö.
Kuva: Lassi Piirainen.
me seuran koko toiminnan ammennamme. Kiitokset teille veteMinister of Defense, Mr. Jussi Niinistö.
Photo: Lassi Piirainen.
raaneille!
Yhdistys ja sen toiminta ovat
yhtä kuin aktiiviset yhdistyksen
jäsenet ja olemassa olevat yhteistyökumppanit. Seuramme onni on ollut
se, että toimintaan on vuosikymmenten kuluessa löytynyt yhä uusia ja
uusia aktiiveja, jotka ovat vapaaehtoispohjalta tuoneet oman sotahistoriallisen osaamisensa ja tarmonsa seuran käyttöön. Ilman seura-aktiiviemme lukemattomia vapaaehtoisia työtunteja yhdistyksemme ei olisi
näin elinvoimainen.
Toisaalta seurallamme on ollut hyvin kiinteä yhteistyösuhde moniin
sotahistoriaan kiinnittyviin, muun muassa veteraanien perintöä vaaliviin, maanpuolustusta tukeviin ja historiantutkimusta toteuttaviin
toimijoihin yhteiskunnassamme. Tänään palkittavat yhteisöt tekevät
tärkeää työtä myös sotahistorian tutkimuksen ja harrastamisen mahdollistamiseksi. Kiitokset yhteistyötahoillemme!
Edellä kuvatulle vakaalle pohjalle seuramme toiminta rakentuu myös
tästä eteenpäin. Tällä hetkellä seurassa on noin 1200 aktiivijäsentä.
Käytän sanaa aktiivijäsen siksi, että jokainen jäsenemme on jäsenmaksun
maksamalla oikeuttanut itselleen aktiivisen osallistumismahdollisuuden
kaikkeen seuran järjestämään toimintaan. Mutta totta puhuen uskon
vakaasti, että jäsenemme saavat jäsenmaksulleen vastinetta. Pelkästään
75-vuotisjuhlavuoden ohjelma on hengästyttävän laaja: maakuntaseminaarit Turussa ja Jyväskylässä, esitelmätilaisuuksia, miniseminaareja,
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pro gradu -kilpailu, matkoja, retkiä, sähköisiä palveluja ja sokerina
pohjalla Sotahistoriallinen aikakauskirja. Olen aidosti ylpeä siitä,
että vapaaehtoisvoimin seuramme
toteuttaa juhlavuottaan näin aktiivisen toiminnan merkeissä.
Juhlavuoden kruunaa osaltaan
uunituore, seuran menneitä vuosikymmeniä valottava historiateos. Sotilasprofessori (emeritus),
eversti evp. Pasi Kesselin laatima
historiateos valottaa seuramme
toiminnan eri osa-alueita ja toimijoita vuodesta 1944 vuoteen 2019.
Pasi Kesseli ansaitsee laatimastaan
teoksesta kaiken mahdollisen kiijulkaistiin sotilastoksen. Tieteellisin periaattein laa- Juhlaseminaarissa
professori (emeritus), eversti evp. Pasi
ditusta historiateoksesta pääsem- Kesselin laatima historiateos Seuran
mekin siihen, että seura pyrkii 75-vuotiselta taipaleelta.
toteuttamaan kaikkia toiminta- Emeritus Military Professor, Colonel
Pasi Kesseli’s history of the
muotojaan ensisijaisesti tutkittuun (retired)
75 years of the association was
sotahistorialliseen tietoon poh- published at the seminar.
jautuen. Miksi nostan tämän Tieteellisten Seurain valtuuskunnan jäsenseuralle itsestään selvän asian
esiin? Siksi, että saamme median välityksellä eri tavoin ilmaistuna usein
kuulla elävämme tänä päivänä tiedonjälkeistä aikakautta. Sotahistoriallisen tiedon osalta tämä oire nostaa päätään ennen kaikkea sensaatiomaisina tulkintoina esiin nostettujen ja tutkimustietoa enemmän
palstatilaa saavien mielipiteiden kautta.
Siksi onkin erityisen hienoa, että juhlaseminaarissamme esitelmöi
neljä maamme johtavaa sotahistorian tutkimuksen ammattilaista. Teen
rohkean lähteisiin pohjautuvan tulkinnan siitä, että tämä täpötäysi sali
allekirjoittaa väitteen sotahistoriallisen tutkimustiedon tärkeydestä.
Samalla olen nöyrän kiitollinen siitä, että päiväjuhlamme on saavuttanut
näin vankan suosion, ennakkoilmoittautuneita oli noin 290 henkeä.
Illalla jatkamme juhlintaa noin 170 jäsenen voimin.
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Näillä ajatuksilla toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Suomen Sotahistoriallisen Seuran 75-vuotispäiväjuhlaan.
Hyvä juhlayleisö. Siirrymme varsinaiseen seminaariosuuteen. Alustan
sotahistorian tutkimuksen nykytilaa esittämällä teille muutaman reto risen kysymyksen. Sotahistoriallista kirjallisuutta on ilmestynyt 2010luvun Suomessa vuosittain merkittävä määrä. Sotahistorian kuluttajalla
on siis valtakunnassa kaikki hyvin. Vai onko sittenkin joitain asioita,
joissa sotahistoriaa lukevan tai tutkivan henkilön on syytä olla varpaillaan?
Ensimmäiseksi nostaisin esiin pohdinnan sotahistoriallisen tiedon
laadusta ja alkuperästä. Tunnistammeko me nykypäivän hektisessä tietotulvassa, mikä on mielipiteen, tietokirjan ja varsinaisen sotahistorian
tutkimuksen välinen ero? Tutkimuksellisen arvon lisäksi unohtuu keskustelussa usein se tosiasia, että sota- ja sotilashistoriantutkimuksessa,
kuten tutkimuksen tekemisessä yleisemminkin on harvoin pikavoittoja
jaossa. Alkuperäislähteisiin pohjautuvan sotahistorian tutkimuksen
tekeminen vaatii usein useammankin vuoden täysipäiväisen työn. Kun
luemme esimerkiksi iltapäivälehtien sivuilta tai klikkaamme somemaailman syövereistä kirjoituksen uudesta sensaatiomaisesta sotahistoriallisesta tulkinnasta, tulee väistämättä mieleen ensimmäisenä ajatus,
mistä tämä tieto on peräisin.
Edelliseen kysymykseen liittyy kiinteästi kysymys siitä, millaista
tämänhetkinen sotahistorian tutkimus on laadultaan. Sotahistoriallisia
nimekkeitä syntyy vuosittain hurja määrä, mutta joutuuko sotahistoriallista tutkimuskirjallisuutta lukeva ajoittain turvautumaan kuluttajasuojalausekkeeseen? Onneksi useimmiten edellä kuvattu laatua koskeva
epäily koskettelee ei-akateemista, laadultaan erittäin vaihtelevaa sota historiallista tietokirjallisuutta. Kyseinen, hyllymetrimäärältään laaja
kattaus luo kirjankustantajien toiminnalle keskeisen taloudellisen selkänojan, mikäli joulumyyntikatalogeja viivoittimella mitaten pystyy asiaa
perustelemaan.
Vaikka sotahistorian nimekkeiden määrä on laaja, kolmanneksi esiin
voisi nostaa kysymyksen, miksi tutkijayhteisön sisällä ei enää nykyisin
käydä raikkaita väittelyitä asiaperustein. Sotahistorian tutkimukseenhan
on kautta historian kuulunut tutkijoiden välinen sanallinen miekkailu,
omien tutkimustulosten perusteltu puolustaminen ja erheelliseksi todet-
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Esitelmöitsijät yhteisessä paneelikeskustelussa. Vasemmalta Vesa Tynkkynen,
Ville Kivimäki, Petteri Jouko ja Pasi Tuunainen. Kuva: Lassi Piirainen.
The lecturers gathered for a panel discussion. From the left: Vesa Tynkkynen,
Ville Kivimäki, Petteri Jouko, and Pasi Tuunainen. Photo: Lassi Piirainen.

tujen väitteiden oikaisu. Olettaisi, että esimerkiksi viimeisten kymmenen
vuoden aikana Suomeenkin rantautunut uusi sotahistorian tutkimus ja
sen rinnakkaisuus perinteiseen sotahistorian tutkimukseen nähden
herättäisi laajaa sotahistoriallista debattia. Nähdäkseni on käynyt päinvastoin, sillä tutkimuskenttä ja käyty tieteellinen keskustelu on pikemminkin hajautumassa sotahistorian tutkimuksesta käytävän keskustelun
osalta. Perusteltu kirja-arvostelu toisen tutkijan tekemästä tutkimuksesta
ja siihen kirjoitettu perusteltu vastine, puhumattakaan siihen annetusta
vastineenvastineesta on harvinaista herkkua 2010-luvun sotahistorial lisessa tutkimuskeskustelussa.
Neljänneksi voisi perustellusti kysyä, mikä sotahistorian tutkimuksessa ylittää uutiskynnyksen. Lähetimme tähän seminaariin liittyen
mediatiedotteen nyt käsillä olevasta seminaarista ja sen esitelmöitsijöistä.
Tiedotteessa esittelimme ilman sensaatiohakuisia koukkuotsikoita sota historian tutkimuksen nykytilaa ja kysymyksiä, joihin maan johtavat
sotahistoriantutkijat hakevat seminaarissa tutkimukseen perustuvia

12

MIKKO KARJALAINEN

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 13

vastauksia. Yksikään valtakunnallinen mediatoimija, sanomalehti tai
iltapäivälehti ei tarttunut etukäteen aiheeseen. Se kuvaa oivalla tavalla
tätä tiedonjälkeistä aikakautta, jossa elämme.
Viidentenä ja viimeisenä kysymyksenä nostan esiin kysymyksen, miksi
sota- ja sotilashistorian tutkimusinnostus on nykyisellään hyvin harvojen
yliopistokampusten harteilla. Sotahistorian tutkimuksen tulevaisuuden
määrittelee yhtäältä sotahistoriaa kuluttava yleisö, mutta toisaalta myös
sotahistoriaan erikoistuvat historian maisteri- ja tohtoriopiskelijat.

Tunnelmia iltajuhlasta. Kuva: Antti Kalliola.
At the banquet. Photo: Antti Kalliola.
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Seuramme pro gradu -kilpailuun osallistuvien opinnäytteiden määrä ei
ole ollut viime vuosina kasvusuunnassa. Vastauksia voi etsiä ainakin siitä,
että historiantutkimuksen tutkimuskenttä on pirstoutunut aikaisempaa
moninaisempiin tutkimusaloihin ja teemoihin. Sota- ja sotilashistorian
tutkimus kilpailee yhä moninaisempien vaihtoehtoisten tutkimusteemojen pelikentällä.
Esitin edelliset viisi kysymystä ja vastasin niihin aavistuksen kriittisessä
sävyssä. Perustellusti olisin voinut kääntää kysymykset ja niihin hahmottelemani vastaukset myös positiivisempaan sävyyn. Tästä akateemisessa sotahistorian tutkimuksessa mielestäni pohjimmiltaan onkin
kyse. Tulkinta voi yhtä hyvin olla musta tai valkoinen, mutta tutkimuksenteossa käytetyt menetelmät ja niiden pohjalta tehtyjen tulkintojen
perustelut ratkaisevat tiedon kestävyyden ilman veto-oikeutta. Tämä
meidän sotahistoriaa kuluttavien on hyvä pitää mielessä. On hyvin mahdollista, että jonain päivänä sotahistoriallinen valeuutinen on Sinunkin
puhelimesi näytöllä!
Seminaarimme tavoitteena on herättää neljän esitelmän avulla keskustelua siitä, millainen sotahistorian tutkimuksen luoma kuva itsenäisyytemme ajan sota- ja sotilashistoriasta tällä hetkellä on. Kiinnostavia
kysymyksiä ovat muun muassa, millaisia tutkimuksellisia aukkoja kansallisessa tutkimuskentässämme mahdollisesti on, ja siitä johtaen, millaiselle tutkimukselle on tarvetta.
Käsittelemme tänään itsenäisyyden aikaa 1920-luvulta kylmän sodan
päättymiseen. Vuoden 2018 aikana käsiteltiin monella eri foorumilla
vuosisadan takaisia vuoden 1918 sodan tapahtumia, joten totean vain,
että vuoden 1918 sodan käsittely ja siihen liittyvä tutkimus jätetään
tämän seminaarin ulkopuolelle.
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MIKKO KARJALAINEN
Chairman of the Association for Military History in Finland

Welcome to the 75th anniversary seminar
of the Association for Military History of
Finland
You are warmly welcome to the 75th anniversary celebrations of the
Association for Military History in Finland. Seventy-five years is a long
time for a Finnish association, and the fact that our association ‒ albeit
having changed its name on a couple of occasions ‒ has continued to
foster research of, and interest in, military history for three quarters of a
century is certainly a cause for a celebration. Our association currently
has around 1,200 active members.
The program of our 75th anniversary year is extensive: it includes
seminars in Turku and Jyväskylä, presentations, mini-seminars, a pro
gradu competition, field trips, e-services and, as the icing on the cake,
the annual Journal of Military History. I’m genuinely proud of the
members of our association who put so much time and effort to promote
the goals of our anniversary year.
The purpose of the anniversary seminar is to arouse discussion of the
current picture of the military history of Finland’s year of independence
as seen by various studies. Interesting topics include any gaps that may
exist in the research field on the national level, and consequently, the
need for further investigation in the related areas. The seminar focuses
on the period between the 1920s and the end of the Cold War.
You are welcome to the 75th anniversary seminar of the Association
for Military History in Finland.
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Vapaussodan taistelija
Combatant, War of Liberation
(Lassi Piirainen 2019)

16

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 17

VESA TYNKKYNEN
(s. 1954), kenraalimajuri (evp.), filosofian tohtori. Väitellyt Helsingin
yliopistossa vuonna 1996: Hyökkäyksestä puolustukseen. Taktiikan
kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa. Laatinut
tutkimuksia erityisesti suomalaisen sotataidon pitkän aikavälin
kehityslinjoista ja kylmän sodan aikakauden puolustussuunnittelusta.
Toiminut Maanpuolustuskorkeakoulussa operaatiotaidon ja taktiikan
sekä sotahistorian professorina.

Musta aukko. Onko talvisotaa
edeltävien vuosikymmenien sotahistorian tutkimuksessa aukkoja?
Valistunut lukija voi arvata esitelmän otsikon nähdessään, että tulokulmani teemaan saattaa sisältää
hivenen tummia sävyjä. Perus väittämäni on, että suomalainen
sotahistorian tutkimus ammottaa
monilta osiltaan tyhjyyttään tarkasteltaessa vapaussodan ja talvisodan välistä pariakymmentä
vuotta. Hivenen provosoiva väite
ansaitsee perustelunsa.
Pasi Tuunaisen mukaan itsenäisyyden alusta vuosituhannen lopProfessori, kenraalimajuri evp. Vesa
puun ulottuvalla aikajaksolla soTynkkynen. Kuva: Lassi Piirainen.
tien välisen ajan sotahistorian
Professor, Major General (retired) Vesa
osuus suomalaisen sotahistorian
Tynkkynen. Photo: Lassi Piirainen.
tutkimuksen kokonaismäärästä on
ollut kuuden prosentin luokkaa.
Noin 80 prosenttia tutkimuksesta on suuntautunut Suomen itsenäisyyttä
edeltäviin ajanjaksoihin sekä vapaussotaa ja Suomen sotia painottavaan
tutkimukseen.1
Noin viidennes tehdystä tutkimuksesta sijoittuu otsikon »Itsenäi syyden ajan puolustuslaitos» alle. Tämän kohtalaisen kirjavan kategorian
alle sijoittuvat erilaiset matrikkelit, joukko-osastojen historiikit, puo -
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lustushallinnon historiaa käsittelevät teokset ja vapaaehtoinen maanpuolustus vain joitakin mainitakseni. Edellä esitetty painotus lienee
oikeasuuntainen vielä nykyäänkin.2
Käytössä olevan materiaalin perusteella on selvää, että vapaussodan ja
talvisodan väliin jäävät vuosikymmenet eivät ole herättäneet aiemmin
ja vielä vähemmän nykyään tutkijoiden laajempaa mielenkiintoa. Yleistä
mielenkiintoa näyttää herättävän tutkimus, joka keskittyy enemmän
luotien ujellukseen ja sodan lieveilmiöihin kuin paperinmakuiseen rauhanajan kehitykseen.
Käsiteltävä ajanjakso sijoittuu kuten todettua sotien väliseen aikaan.
Tarkastelen teemaa sen takia pitkälti Suomen ja erityisesti Puolustusvoimien sotaan valmistautumisen historiana. En siis käsittele teeman
kansainvälisiä ulottuvuuksia, jollei niillä ole selvää yhteyttä puolustusvalmiuden kansallisen kehittymisen historiaan. Tässä esityksessä ei
vilahtele laajemmin sen enempää Espanjan sisällissota kuin mikään
muukaan aikakauden paikallinen kriisi tai sodaksi luonnehdittava konflikti.
Jos ajatellaan sotaan valmistautumiseen liittyvää sotahistorian tutkimusta, voidaan teemaan hahmottaa ainakin kolme eri tulokulmaa: sotataidollinen kehitys, materiaalinen valmius ja koulutuksellinen valmius.
Tarkastelen käsiteltävää aikakautta koskevaa tutkimusta edellä mainittujen kolmen tulokulman kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että en pyri tuomaan esille sotilaspoliittisesta rajapinnasta kumpuavia
tutkimustarpeita tai tiedollisia aukkoja, olkoonkin, että niillä on merkityksensä talvisotaa edeltävässä kehityksessä.
Aikakauteen liittyviä teoksia ei ole kovin runsaasti. Ajanjaksoa leikkaavana yleisteoksena voidaan pitää esimerkiksi vuonna 1988 ilmestynyttä Suomen puolustuslaitos 1918–1939 -teosta, josta on monelta osin
hahmotettavissa puolustuslaitoksen eri alojen yleiskehitys. Toisena tuo reempana esimerkkinä voisi tuoda esille viime vuonna julkaistun Puolustusvoimat 100 vuotta -teoksen, joka omalta osaltaan täydentää tässä
esitelmässä käsiteltävää ajanjaksoa. Lisäksi on joukko muitakin teoksia,
jotka luovat yleiskuvaa puolustuslaitoksen talvisotaa edeltävästä kehi tyksestä.3
Tällä hetkellä laajimmat käynnissä olevat tutkimusprojektit, jotka
valottavat myös talvisotaa edeltävää kehitystä, ovat vuonna 2013 aloitetut
aselajien ja keskeisten toimialojen taktiikan kehittymisen sadan vuoden
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historialeikkaukset itsenäisyyden alusta nykypäivään. Kuluvana vuonna
ilmestyy kolme julkaisua, jotka käsittelevät pioneeri-, panssari- ja ilmatorjuntataktiikkaa. Tutkimussarjan viimeinen eli yhdestoista nide julkaistaan näillä näkymin vuonna 2022.4
Lukuisat tutkijat ovat tehneet nyt käsiteltävään aikakauteen liittyviä
merkittäviä tutkimuksia. Koska tarkoituksenani on osoittaa ajanjakson
tutkimuksellisia aukkoja, en luo tässä lyhyessä esityksessä yleiskatsausta
ajanjakson keskeisiin tutkimuksiin.
Varsin yleinen käsitys on se, että Suomen puolustuslaitoksen keskeisiä
kehittäjiä vapaussodan jälkeen olivat jääkäriupseerit, joiden kautta Suo meen levisivät voimakkaat saksalaisvaikutteet. Muille näkemyksille ei ole
ollut oikeastaan sijaa, sillä ennen talvisotaa muotoutuneet käsitykset
leimaavat vielä nykyäänkin keskustelua.
Edellä esitettyä yleistä käsitystä ja sen mahdollista oikeansuuntaisuutta
on tutkittu niukasti, eikä sen itseisarvoista asemaa ole juurikaan kyseenalaistettu. Me emme itse asiassa tiedä, mistä suunnasta puolustusjärjestelmän kehittämiselle on haettu tai pyytämättä saatu vaikutteita. Aikalainenhan ei näistä asioista ole kirjoitellut.
Voikin pelkistäen väittää, että emme tunne kansallisen puolustusjärjestelmämme tai sen kehittymisen keskeisiä juuria. Jos tunnemme,
kuva on melko yksinpuolinen ja totuuteen pyrkivän historiantutkimuksen näkökulmasta jopa hivenen lapsellinen.
Juurien ja keskeisten lähtökohtien selvittämiseksi on käynnissä kolmen väitöskirjatutkimuksen sarja, jossa tarkastellaan ruotsalais-, saksalais- ja ranskalaisvaikutuksen välittymistä suomalaiseen sotataitoon.5
Suomessa ei yleensä ole arvostettu ruotsalaista sotilasosaamista puhuttaessa viime sodista tai sitä edeltävästä aikakaudesta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Keväällä 2018 ruotsalaisen sotataidon vaikutuksesta
väitellyt Max Sjöblom kykeni jo varsin perustellusti kyseenalaistamaan
saksalaisvaikutuksen itseisarvoisen aseman. Hämmentävän paljon maanpuolustuksen keskeisiä lähtökohtia ja menettelytapoja on saatu ja otettu
suoraan Pohjanlahden länsipuolelta.6
Saksalaisvaikutuksen perinpohjaisella tutkimisella pyritään ajanmu kaistamaan ja tarkentamaan hivenen vanhoista kuopista ponnistavia
näkemyksiä. Jääkärien tuomilla vaikutuksilla on ilmeisen kiistaton
asema. Vähemmälle huomiolle on jäänyt esimerkiksi Saksassa 1920luvun ensimmäisellä puoliskolla yleisesikuntaupseerikoulutuksen saa-
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neiden upseerien vaikutus tai vuodesta 1925 vuoteen 1935 Suojeluskuntain Päällystökoululla työskennelleen majuri Wilhelm Brücknerin
vaikutus niin ylemmän johdon taktiikan opetuksessa kuin taustavaikuttajana puolustusjärjestelmää kehitettäessä. Kysymys on siis saksalaisvaikutuksen aiempaa monipuolisemman kokonaiskuvan luomisesta.7
Ranskalaisvaikutukseen paneutuvaa tutkimusta ei oikeastaan ole,
joten väitöskirjalle on tilausta. Tarkasteltaessa Ranskassa yleisesikunta upseerikoulutuksen 1920-luvulla saaneita upseereita törmätään tuttuihin
tuleviin ylimmän johdon päättäjiin. Esimerkkeinä voi mainita vaikka
nimet Airo, Heinrichs, Martola ja Paasonen.
Venäläisvaikutuksen näkyminen puolustuslaitoksen eri osa-alueiden
kehittymisessä itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina on jätetty vähemmälle huomiolle. Eriävät näkemykset ovat hävinneet kuin kuiskaus
tuuleen.
Venäläisvaikutuksen kieltämisellä ja aliarvioimisella on ymmärrettävät
lähtökohdat, kun tarkastellaan Suomen ja itäisen naapurin suhteiden
kehittymistä viimeisten sadan vuoden aikana. Jääkäriupseerien valtapyrkimyksillä ja sitä kautta valtaa pitäneiden »ryssänupseerien» väheksymisellä on ollut oma vaikutuksensa.
Esimerkkinä ilmeisen kyvykkäästä tsaarin Venäjän upseerista voidaan
mainita jääkäriupseerien paljonkin parjaama, vuosina 1919–1924 Yleisesikunnan päällikkönä toiminut kenraalimajuri Oscar Enckell. Hänet
merkittiin vuonna 1919 Suomen armeijan upseeriluetteloon Mannerheimin pyytäessä Enckelliä vasta itsenäistyneen Suomen asevoimien
palvelukseen.8
Enckell oli Yleisesikunnan päällikön tehtävät vastaanottaessaan 41vuotias kenraalimajuri, sodan kokenut ja pitkään Venäjän yleisesikunnassa palvellut tiedustelualan ammattilainen, jolla oli laaja kansainvälinen kokemus. Näyttääkin siltä, että Suomen tiedustelujärjestelmä on
hakenut Enckellin kautta juuriaan tsaarin Venäjän järjestelmästä Heidi
Ruotsalaisen tekeillä olevan väitöskirjan mukaan.
Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa Enckell näyttäytyy yhden artik kelin arvoisena. Tutkimusjakson muista Yleisesikunnan jääkäriupseeritaustaisista päälliköistä, siis Heinrichsista, Walleniuksesta ja Oeschistä
on kyllä kirjoitettu elämäkerrat. Voidaan vain kysyä, olisikohan Enckell
objektiivisen elämäkerran arvoinen.

20

VESA TYNKKYNEN

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 21

Venäjän armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa palvelleita upseereita rekrytoitui Suomen armeijan palvelukseen runsaasti. On vaikea
uskoa, että näiden sodan kokeneiden miesten painoarvo talvisotaa edeltävinä vuosina olisi jäänyt lähes imaginääriselle tasolle. Ehkä Mirko Harjulan tekeillä oleva väitöstutkimus suomalaisista upseereista Venäjän
armeijassa vuosina 1717–1917 tuo uusia lähtökohtia piirrettäessä syvällisempää kokonaiskuvaa venäläisvaikutuksesta.
On merkille pantavaa, että sotahistorian tutkimuksessa englanninkielinen lähdemateriaali on dominoivassa asemassa tutkijoiden yksipuolisen kielitaidon takia. Edellä esitetyt tutkimushankkeet edellyttävät
muun muassa saksan-, venäjän- ja ranskankielisen alkuperäisaineiston
käyttöä. Monipuolisesti kielitaitoisten tutkijoiden löytäminen ei ole aivan
helppoa.
Viidentenä vaikuttajavaltiona Saksan, Ranskan, Ruotsin ja Venäjän
rinnalle on nostettava Italia – ehkä hivenen yllättäen. Italialainen sotataitohan ei ole Suomessa arvostuksen ylimmillä askelmilla. Erityisesti
Suomen laivasto ja rannikkotykistö hakivat oppia ja vaikutteita eteläisestä Välimeren valtiosta.
Italiassa käytyjä kursseja ja matkoja on pohdittu suomalaisessa tutkimuksessa ilmeisesti vain yhden artikkelin verran, ja siinäkään ei ole
puututtu saatujen oppien vaikutukseen suomalaisessa kehityksessä.
Italialaista vaikutusta tarkastelevan tutkimuksen tekijäksi sopisi esimerkiksi henkilö, joka italiankieltä taitavana ja viinikulttuuria arvostavana suostuisi työskentelemään Suomen Rooma-instituutin tiloissa
Villa Lantessa, jonka italialainen kenraali myi 1950-luvulla ilmeisen
edullisesti suomalaisille.9
Edellä esille tuodut tutkimustarpeet suomalaisen maanpuolustuksen
juurista ja ulkomaisista vaikutteista ovat vasta jäävuoren huippu, jonka
hahmottaminen avaa uusia ja syvemmälle tähtääviä tutkimustarpeita.
Veikkaisin, että tulevien vuosien tutkimustulokset ja niistä tehtävä syn teesi muokkaavat kansallisen puolustuksemme juurista vallitsevia kovin
yksipuolisia näkemyksiä.
Puolustusvalmistelujen perustaksi laaditaan arvio sotilaallisesta uhkasta. Suomessa todettiin vuoden 1926 Puolustusrevisionin mietinnössä,
että ainoa mahdollinen maan itsenäisyyttä uhkaava valtio Itämeren pii rissä voisi olla Neuvostoliitto.
Talvisotaa edeltäneen uhka-arvion sisällön kehityksessäkin olisi tut -
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kittavaa, sillä teeman laajemmalle kokonaistutkimukselle olisi tilausta.
Talvisotahan alkoi operatiiviselta kannalta katsottuna mahdollisimman
suotuisalla tavalla, jos tapahtumia vertaa 1930-luvun loppua kohti synkkeneviin yllätyshyökkäystä painottaviin uhka-arvioihin, joissa sodan
arvioitiin alkavan ilman sodan julistamista.10
Jo käytössä olevan tutkimuksen perusteella on selvää, että Suomessa
päädyttiin eurooppalaisen trendin mukaisesti painottamaan hyökkäystaistelua alivoimaisen keinona tasoittaa voimasuhteita arvioitua punaarmeijan ylivoimaa vastaan. Saarrostamista pidettiin parhaana toimintamallina, jolloin vihollisen yhteydet saataisiin katkaistua ja vastustajan
tuhoaminen voitaisiin toteuttaa pienempinä palasina.
Suomalaiset, Keski-Euroopasta poikkeavat olosuhteet asettivat omat
erityisvaatimuksensa. 1920-luvun alussa todettiin, ettei ollut sen enempää taktisia tai taisteluteknisiä toimintatapamalleja kuin soveliasta välineistöä saarrostuksen toteuttamiseen talviolosuhteissa. Ongelman valtava laajuus ei välttämättä yhdessä lauseessa sanottuna avaudu kuulijalle
kovin kirkkaana.
Saarrostaminen talvella edellytti soveliaita sotilassuksia, ahkioita materiaalin kuljettamiseen, lämmitettävää telttaa ja kenttäkeittimiä joukkojen
muonittamiseksi vain joitakin mainitakseni. Kaikki edellä oleva ja paljon
muuta tarvittiin, jotta saarrostava liike olisi mahdollinen ja taistelua
voitaisiin jatkaa lähes keskeytyksettä. Vapaussodan aikanahan taistelut
oli jouduttu usein keskeyttämään ja vetämään joukot lähimmän taajaman tarjoamaan lämpöön ja muonitukseen. Edellä mainittua materiaalia
ei siis ollut käytössä, eikä maailmallakaan ollut järin käyttökelpoisia
ratkaisuja tarjolla.
Kuten käytössä olevan tutkimusmateriaalin perusteella tiedämme,
laajat talvisotaan asti jatkuneet talvitaistelukokeilut alkoivat 1920-luvun
alkupuolella Suojeluskuntajärjestön piirissä, ja ne laajenivat muutamaa
vuotta myöhemmin puolustuslaitoksen puolelle. Edelleen 1920-luvun
jälkipuoliskolla kunkin aselajin vastuulle käskettiin omien talvitaistelumenetelmien ja -välineiden kehittäminen. Kokeilut ja kehittäminen
jatkuivat talvisotaan asti, vaikka niiden painopiste oli 1920-luvulla.11
Jo pelkästään talvitaistelukokeilujen monitahoisen kokonaisuuden ja
keskeisten kehittäjien selvittäminen täyttää hyvin väitöskirjalle asetettavat
vaatimukset. Samanaikaisesti näkisin kovin mielelläni jonkun tutkivan
esimerkiksi 1920-luvun kenttäkeitintoimikunnan tai sen rinnalla toi-
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mineen telttatoimikunnan kehittämistyötä, vaikka aiheet eivät täytä
sotaan liittyvän heroismin lievimpiäkään piirteitä. Kumpikin lopputuote
osoitti kuitenkin tarpeellisuutensa talvisodan pakkasissa, ja samat väli neet lienevät edelleen suurelta osin sodan ajan valmiusvarastoissa.
Suomalainen pitänee itseään kuten aiemminkin metsien miehenä ja
salomaiden samoojana. Kuitenkin 1920-luvulla kävi selväksi, ettei suuri
suomalainen sotilasjoukko osaa liikkua metsässä. Liian usein sotaharjoituksissa pataljoonan saarrostus jäi liian matalaksi tai joukon eksyttyä
hyökkäys kohdistui oman joukon häntäpäähän. Edelleen ei ollut oikein
tietoa sen enempää epäsuoran tulen kuin kiväärikaliiperisen tulen tehosta peitteisessä metsämaastossa.
Tämänhetkisen tutkimuksen perusteella tiedämme, että edellä olevien
ongelmien selvittämiseksi ja poistamiseksi jalkaväen tarkastajana toiminut kenraalimajuri Aarne Heikinheimo käynnisti vuonna 1934 aloitetut
metsätaistelukokeilut. Uomaan kokeiluammuntojen jälkeen kehittämistoiminta laajennettiin vuonna 1936 koskemaan kaikkia rauhanajan divisioonia. Kokeilut jatkuivat talvisotaan asti.12
Metsätaistelukokeilut olivat talvitaistelukokeiluiden rinnalla toinen
koko sotaväen kehittämistä koskeva hanke, jolla pyrittiin ratkaisemaan
taktisen konseptin mukanaan tuomat haasteet. Tämänhetkinen kuva
metsätaistelukokeiluista ja niihin liittyvästä materiaalin kehittämistyöstä
on erittäin pintapuolinen, joten niiden selvittäminen odottaa vain tutkijaa.
Edellä kuvattuja asioita käsitellään tänä vuonna aloitettavassa neljän
tutkimusniteen sarjassa, jossa käsitellään pitkänä leikkauksena Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan sadan vuoden historiaa.
Sarjan ensimmäinen osa muodostuu teemaa käsittelevistä artikkeleista,
jotka paneutuvat vapaussodasta talvisotaan ulottuvaan ajanjaksoon.
Koska kysymys on koko Puolustusvoimien piirissä tehdystä kokeilu- ja
kehittämistoiminnasta, ei talvi- ja metsätaistelukokeiluihin kyetä paneutumaan kuin muutamilla kymmenillä sivuilla, jolloin syvällisempi tutkimus jää edelleen odottamaan tekijöitään.
Sotataidollisen valmiuden ja tarvittavan materiaalin välinen yhteys
tuotiin jo edellä esille. Talvisotaa edeltävään materiaaliseen valmiuteen
liittyvä tutkimus on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta painottunut aseiden määrälliseen kehittymiseen. Tutkimusraporteissa vilahtelevat kenttätykit sekä panssarintorjunta- ja käsiaseet. Ampumatarvike-
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valmiuteen liittyvät tutkimukset ovat harvemmassa.
Sodan varalle valmistautuminen ei ole pelkästään ase- ja ampumatarvikekysymys. Kehitettävä, teollisesti valmistettava ja varastoitava sotavarustus on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin pelkästään aseet
ja ampumatarvikkeet. Tässäkin kohtaa innokkaille tutkijoille riittäisi
työmaata.
Edellä olevaan liittyy oleellisesti materiaalin tuottaminen. Kysymys on
siis pitkälti talvisotaa edeltävästä sotatarviketeollisuuden kehittämisestä,
jossa Puolustusvoimien tarpeet ja teollisuuden tuotantokapasiteetti
pyrittiin yhdistämään käytössä olleiden resurssien puitteissa. Samalla
kysymys oli teollisuuden varautumisesta sodan ajan tuotantotarpeisiin.
Teemaan liittyy lisäksi yhtäältä ulkomailta hankittu materiaali ja
toisaalta valmistelut yhteiskunnasta käyttöön otettavan ottomateriaalin
osuudesta koko sotavarustuksessa. Aiheeseen liittyviä tulokulmia voisi
luetella enemmänkin.
Koko sotatarviketuotantoon liittyvän ongelmakentän tutkimiseksi
olisi tarvetta perustaa laajempi tutkimusprojekti, jossa voitaisiin useamman tutkimuksen sarjassa luoda kokonaiskuva materiaaliseen kehittymiseen liittyvistä haasteista ja aikakauden pyrkimyksistä niiden ratkaisemiseksi.
Taktinen taito ja siihen liittyvä sotamateriaalin käyttö yhdistetään
koulutuksella. Talvisotaa edeltävien vuosikymmenien tutkimuksessa on
upseerikoulutuksen toteuttamista käsitelty monessakin tutkimuksessa.
Tosin niissäkin on painotuttu lähinnä kokonaisjärjestelmän kehittymiseen eikä niinkään koulutuksen sisältöihin.
Asevelvollisten koulutuksen tarkasteluissa on painotuttu pitkälti tut kimuksiin, joissa tarkastellaan palvelusajan pituuteen liittyvää aikalaiskeskustelua. On kuitenkin todettava, että asevelvollisten koulutuksen
kokonaisjärjestelmä peruskoulutuskaudesta eteenpäin on kuvattu kohta laisen selkeästi, olkoonkin että koulutuksen käytännön toteuttamiseen
painottuvaa tutkimusta ei oikeastaan ole.
Aselajien yhteistoiminnan harjoittelua toteutettiin ennen talvisotaa
suurissa sotaharjoituksissa kuten nykyäänkin. Tämän tyyppisten harjoitusten kokonaisjärjestelmään liittyvää tutkimusta on käytössä. On tiedossa, että vuoden 1928 pääsotaharjoitukseen Kymenlaakson alueella
osallistui 15 000 miestä. Vuoden 1937 harjoituksessa, joka pidettiin
Laatokan luoteispuolella Jaakkiman alueella, oli maavoimista ja ilma-
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voimista yli 17 000 osallistujaa. Edelleen on tiedossa, että ennen talvisotaa
vuonna 1939 pidettiin suuri sotaharjoitus.13
Sitä ei kuitenkaan tunneta syvällisemmin, miten harjoitukset suunniteltiin ja toteutettiin tai noudattivatko ne voimassa olleita operatiivisia
suunnitelmia. Harvempi kai tietää esimerkiksi sen, että vuoden 1939
harjoituksessa kokeiltiin suomalaisia kaasujoukkoja – ei siis kaasunsuojelujoukkoja, vaan taistelukaasujen levittämiseen tarkoitettuja joukkoja.14
Suurimpien sotaharjoitusten rinnalla pidettiin myös kunkin kolmen
rauhanajan divisioonan suuria tuhansien miesten harjoituksia, joiden
suunnittelusta, toteutuksesta ja tavoitteista emme tiedä juuri mitään.
Koko sotaharjoitusjärjestelmän tai pelkästään yksittäisen harjoituksen
tutkiminen tarjoaa täysin selvittämätöntä sarkaa asiasta kiinnostuneelle
tutkijalle vaikkapa väitöskirjaksi asti.
Sotahistoria, kuten historia yleensäkin, tarjoaa asiastaan innostuneelle
tutkijalle loputtoman määrän avaamattomia lippaita. Tässä suhteessa
talvisotaa edeltävät vuosikymmenet eivät tee poikkeusta kuten olen
osoittanut. Avaamattomia lippaita on röykkiöittäin.
Antaako talvisotaa edeltävän ajanjakson syvällisempi tutkiminen joitakin työkaluja tulkittaessa sotien aikakauteen liittyviä tapahtumia ja
kehitystrendejä, vai tehdäänkö tulkinnat vain sodista itsestään? Löytyisikö 1920- ja 1930-luvun kehityksestä sellaisia piirteitä, jotka vaikuttavat sotiin liittyvän tutkimuksen tulkintoihin?
Väitän, että talvisotaa edeltävän sotataidollisen kehityksen ymmärtäminen antaa avaimia sotien ajan kehityksen ja tapahtumaketjujen
tulkintoihin. Kysymys ei käsittääkseni ole toisiinsa kuulumattomista
ajanjaksoista, vaan historiallisen tulkinnan näkökulmasta tarkasteltuna
yhdestä jatkumosta. Esitän näkemykseni tueksi yhden esimerkin.
Kenraaliluutnantti Harald Öhquistin johtama II Armeijakunnan
vastahyökkäys 23. joulukuuta 1939 Karjalan kannaksella kantaa aika laisten antamaa nimeä »hölmön tölväys». Vastahyökkäyksen epäonnistuttua sitä tutkittiin syyllisten löytämiseksi, kuten tapana on. En puutu
analyysiin hyökkäyksen epäonnistumisesta, vaikka perusteita voidaan
löytää talvisotaa edeltäneestä kehityksestä. Esitän kuitenkin kysymyksen:
miksi vastahyökkäys toteutettiin?
Aikakauden trendin mukaisesti hyökkäystaistelun, siis liikkeen pai nottamisella oli itseisarvoinen asema. Öhquist oli monien muiden
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aikalaisten tavoin tähän ajattelumalliin uskova komentaja. Puolustuksella
ei taistelulajina ollut juurikaan painoarvoa.
Öhquistin johdolla 1930-luvun suurissa sotaharjoituksissa, esimerkiksi edellä mainitussa vuonna 1937 Jaakkimassa pidetyssä talviharjoituksessa keskityttiin lyhyen viivytysvaiheen jälkeen päävoimien vastahyökkäykseen.
Joulukuun vastahyökkäyksen toteuttamisen perusteet hakevat edellä
olevasta näkökulmasta tarkasteltuna perusteitaan talvisotaa edeltävästä
sotataidollisesta ajatusmaailmasta. Vastaava selitysmalli on johdettavissa
kesän 1944 torjuntataistelujen jättämästä traumasta tarkasteltaessa kylmän sodan vuosien puolustussuunnittelun ja sotataidon keskeisiä kehitysperusteita.
Olen edellä esittänyt eräitä tarpeita 1920- ja 1930-luvun sotahistoriaan
liittyvien tutkimusaukkojen paikkaamiseksi. Jokainen aikakauden sotahistoriaan paneutunut tutkija voisi omasta näkökulmastaan esittää vastaavan listan. Lähestyin teemaa vain sotataidon ja siihen läheisesti liittyvien tarpeiden näkökulmasta.
Tutkijaresurssit ovat rajalliset. Yliopistollisia, sotahistorian tutkimuksen puolesta liehuneita lippuja on laskettu alas monella kampuksella.
Näyttää siltä, että ainoat salossa liehuvat liput ovat enää Santahaminan
ja Joensuun kampuksilla. Muualla on tyydytty vaatimattomampaan
viirien määrään.
Edellä oleva hivenen kepeä kielikuva tarkoittaa sitä, että aiemmat
sotataidon näkökulmasta valveutuneet professorit ovat väistyneet tehtävistä ja he ovat korvautuneet uusien trendien edustajilla. Varsinainen
sotimiseen liittyvä tutkimus on ainakin osittain korvautunut niin sano tulla uudella sotahistorian tutkimuksella, jossa sotaa tutkitaan uusista
näkökulmista.
Varsinaiseen sotahistorian tutkimukseen keskittyviä tutkijoita on vielä
runsaasti, vaikka päät harvenevat tai saavat tyylikästä harmautta. On gelma on vain siinä, että perinteisen sotahistorian taitajien jälkikasvun
turvaaminen ei näytä niinkään selvältä. Olemmeko tilanteessa, jossa uusi
sukupolvi tulkitsee sotaa jo tiedossa olevilla lähteillä tehden niistä uusia
tulkintoja ilman aikavievää uusien arkistolähteiden etsimistä?
Joka tapauksessa talvisotaa edeltävien vuosien perustellut tutkimus tarpeet ovat samalla viivalla niin talvi- ja jatkosotaa koskevien tutkimustarpeiden kuin uudempien sotahistorian tutkimussuuntausten
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kanssa. Onko niin, että ruudinkatkuinen viitekehys vie voiton ja talvisotaa edeltävät tutkimustarpeet saavat jatkaa ruususenuntaan odottaen
prinssin vapauttavaa suudelmaa?
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Black Hole ‒ Do Gaps Exist in Research on
Pre-Winter War Military History?
The author of the article claims that gaping holes exist in the research on
Finland’s military history for the two decades between the end of the
War of Liberation (1918) and the outbreak of the Winter War (1939‒
1940). This, maybe provocative, claim needs to be justified,
According to Pasi Tuunainen, only six percent of military history
research undertaken in Finland between the dawn of the nation’s
independence and the end of the 20th century has looked at the interwar
era. These two decades have failed to arouse major interest among
scholars, who have always seemed keener to examine wartime events
than developments that took place during the years of peace.
The article focuses on the interwar years and therefore exemines
primarily how Finland in general and its defense forces in particular
prepared for war. The author approaches the topic from three angles,
which are tactical development, material readiness, and training.
Few books have been written on the period. Among factual works,
mention can be made of Suomen puolustuslaitos 1918 1939, which dates
from 1988 and helps in many ways to understand general trends in the
development of the arms and functions of the defense forces. Several
scholars are currently working on important research projects on the
period, but much will remain to be studied.
One can, for example, maintain that the real roots of Finland’s
national defense solution or its developmental trends are unknown to
people. A common notion is that jaeger officers were the main drivers of
development during the years immediately after the War of Liberation,
and therefore German influence gained a solid foothold in Finland. This
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perception and its validity have been examined little and barely ever
questioned. A doctoral dissertation issued in 2018 showed that a number
of essential inputs and procedures employed in the development of
national defense came or were obtained from Sweden, and the role of a
German influence has also come under close scrutiny after it was
understood that jaeger officers were not the sole influencers. Research
on the role of French, Italian, and Russian imports will also be needed.
Many future high commanders attended general staff officer education
in France during the 1920s. The effects of Russian influence have
traditionally been rejected, although several talented officers of the early
years of independence had served in the Tsar’s army, and a large number
of officers left the Russian military to join the Finnish army after World
War I. The Italian art of war has not been held in high esteem, but the
Finnish navy and its coastal artillery arm in particular acquired plenty of
information from this Mediterranean nation.
Defense plans are based on military threat assessment. The defense
white paper of 1926 stated that Russia was the sole country on the Baltic
Sea that could pose a threat to Finland’s independence. A comprehensive
study of the theme would be welcome.
Finland followed the then prevailing European trend of stressing the
importance of defensive battle as a means of evening out the disparity
against an overwhelming adversary. Encirclement was seen as the best
tactic, although applying the principle in practice was difficult in the
Finnish conditions, particularly in winter. During the War of Liberation,
fighting was frequently halted due to severe weather since the troops
lacked adequate clothing and gear. The Civil Guard began in the early
1920s a series of extensive winter fighting experiments that continued
until the outbreak of the Winter War, and the regular army soon followed
suit. These experiments and persons behind them remain unresearched
as yet.
Although the Finns like to promote themselves as people of the deep
woods, it became evident as early as the 1920s that any major military
force was unable to move and fight in a forested terrain; forest-fighting
experiments were therefore launched, and they continued until
interrupted by the Winter War.
The year 2019 saw the kick-off for a series of studies on research and
development in the defense forces over the past hundred years. The
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studies will look at some aspects of winter and forest warfare, but indepth analysis will remain undone.
Studies on material readiness in the pre-Winter War years has almost
entirely focused on the quantitative increase of the number of weapons,
but storing weapons and munitions is not the sole function in this field.
War material needs to be designed and developed, manufactured, and
stocked so the field of research is much more extensive indeed.
Even though combined arms operations were trained in major field
exercises before the Winter War, detailed studies on the planning and
execution of these exercises are not available. Additional topics would
include the contents of officer training and the field training of
conscripts.
Understanding developments in operational art that took place in the
late interwar years would open up views on the events, as they unfolded
during the war. These events should not be examined separately since
they form a continuum; for example, operations that failed during the
war may have had their roots in the widely accepted military thinking
that had prevailed in the prewar years.
The foregoing paragraphs catalog research topics that would fill some
of the gaps in the military history of the 1920s and 1930s. Studies on the
pre-Winter War era would face competition from the limited resources
from research projects that will look not only at the Winter War and
Continuation War but also at the so-called modern military history.
Moreover, having a pool of researchers who would specialize on
traditional military history is something that should not be taken for
granted.
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(s. 1966), filosofian tohtori, sotahistorian ja sotataidon historian dosentti,
historian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.
Julkaissut tutkimuksia muun muassa Vietnamin sodan esihistoriasta,
sotilaallisista innovaatioista, sotataidosta (erityisesti mottitaktiikasta),
sotilasjohtamisesta, sotilasmaantieteestä sekä muista sota- ja sotilashistorian
erityiskysymyksistä.

Suomen sotavuosia 1939–1945
perinteisestä näkökulmasta käsittelevä
sotahistoriantutkimus
Suomen sotavuodet 1939–1945
ovat kiinnostaneet valtavasti erilaisia kirjoittajia. Henkilökohtaisessa talvisotakirjakokoelmassani
on runsaat 2 400 faktapohjaista
nidettä. Noista 50 hyllymetristä
kuitenkin vain murto-osa on var sinaisia tutkimuksia. Sama koskenee myös jatkosotaa, josta on niin
ikään kirjoitettu paljon. Valtaosa
viime sodista laadituista tuhansisDosentti Pasi Tuunainen. Kuva: Lassi
ta niteistä on populaarimpaa kirPiirainen.
jallisuutta, muistelmia, kuvateok Docent Pasi Tuunainen. Photo: Lassi
sia, erilaisia veteraanikirjoja jne.
Piirainen.
Siten yleinen hokema siitä, että so ta-ajan historia olisi perinteisessä
mielessä jo läpikotaisin tutkittu, ei alkuunkaan pidä paikkaansa.
Tässä kirjoituksessa luon silmäyksen perinteisesti suuntautuneen ja
Suomen osuutta toisessa maailmansodassa koskevan, pääasiassa akateemisen sotahistorian tutkimuksen yleislinjoihin 1940-luvulta näihin
päiviin. Tarkastelen tehdyn tutkimuksen aihepiirejä ja kysyn, mitä on
tutkittu, millaisilla menetelmillä ja millaisin lähtein. Pohdin myös alan
julkaisukäytäntöjä ja tutkimattomia aihepiirejä. Lopuksi, kun viittaan
uusiin mahdollisiin tutkimuksellisiin lähestymistapoihin vanhoihin

31

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 32

aiheisiin, käytän esimerkkinä omia tutkimuksiani. Aiheen laajuuden
vuoksi raapaisen vain pintaa. Teksti perustuu pitkäaikaiseen tutkimustyöhöni ja harrastuneisuuteeni. Lisäksi olen tukeutunut historiografisiin
artikkeleihin ja kollegoilta saamiini tiedonantoihin. Jotta tekstini ei olisi
pelkkä nimiluettelo, käsittelen toisesta maailmansodasta perinteisessä
hengessä tehtyä tutkimusta lähinnä aiheiden – en kirjoittajien tai kirjanimekkeiden – kautta.
Näkökulmani on perinteinen ja sotatieteellinen, joten tarkastelen
sellaista tutkimusta, jonka tutkimuskohteita ovat sodat ja niiden käyminen historiallisessa perspektiivissä. Taisteluihin ja operaatioihin ja
niiden johtamiseen sekä sodan poliittiseen historiaan keskittyvä tutkimussuuntaus on viime vuosikymmeninä saanut runsaasti kritiikkiä
osakseen. Esimerkiksi angloamerikkalaisissa akateemisissa piireissä sitä
on kuvattu toista maailmansotaa edeltäneen ajan sodankäyntiin viittaavilla nimityksillä, jotka ovat vapaasti suomennettuina verta ja suolenpätkiä (blood and guts), rumpuja ja merkinantotorvia (drums and
trumpets) tai hyvä kenraali, paha kenraali (good general, bad general).
Näiden nimitysten käyttäjät ovat pitäneet perinteisen sotahistorian
edustajia vanhakantaisina ja kapea-alaisina. Samanlaista arvostelua on
esiintynyt myös Suomessa, vaikka meillä myös perinteisemmin suuntautunut sotahistoria on selvästi kehittynyt vuosikymmenten saatossa.
Nykyisin käytetäänkin yleisesti laajempaa sota- ja sotilashistoria -käsitettä, joka sisältää muun muassa sotalaitoksen, sotataidollisen ja sotilasperinteiden näkökulman sekä osittain myös sota-ajan yhteiskuntahistoriaa.1

Henkilöhistoriaa

Vaikka upseerikunnan muistelmateokset eivät olekaan tutkimusta, nii den merkitys viime sotia koskevan historiakuvan luojina on ollut merkittävä. Jatkosodan aikana ilmestyi Wiljo Tuompon ja V. A. M. Karikosken toimittama kokoomateos Kunnia – Isänmaa. Se oli osanottajateos, jossa erilaisissa komentajatehtävissä toimineet kirjoittivat tuoreel taan omista kokemuksistaan talvisodassa. Paljon siteerattu teos on marsalkka Mannerheimin muistelmien jälkimmäinen osa. Sama koskee eräiden muiden kenraalien omakohtaisia tekstejä. Kannaksella talvisodassa
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käytyjä taisteluita tutkivan on tukeuduttava edes jossain määrin II Armeijakunnan komentajan Harald Öhquistin ja Kannaksen armeijan komentajan Hugo Östermanin muistelmateoksiin. Kesän 1944 osalta ei voi
jättää huomiotta Kannaksen puolustusta johtaneen Lennart Oeschin
muistelmateosta. Eräät muutkin kenraalit julkaisivat muistelmiaan, mutta jatkosodan kohdalla tärkeänä myöhemmän tutkimuksen lähdejulkaisuna on toiminut erityisesti Päämajan komento-osaston päällikön Wiljo
Tuompon päiväkirja.2
Varsinkin 1980-luvulta lähtien monet sota-ajan kenraalit ja everstit
ovat saaneet elämäkertansa, jotka usein edustavat jonkinlaista suurmieshistoriaa. Sota-ajan käsittely vaihtelee niissä suuresti, koska toiset
ovat kohdehenkilöidensä kokonaiselämäkertoja. Ainoastaan osa upseerielämäkerroista on tehty väitöskirjoina tai ovat muuten pätevää tutkimusta.3 Niiden lisäksi tulevat vielä journalistisella otteella ja nopealla
aikataululla kyhätyt elämäkerran kaltaiset teokset, jotka eivät useinkaan
perustu alkuperäislähteisiin.

»Viralliset» perussarjat

Monissa sotaa käyneissä valtioissa käynnistettiin toisen maailmansodan
jälkimainingeissa viralliset historiahankkeet, joissa tulokulma oli tapahtumahistoriallinen. Suomi ei tee tässä suhteessa poikkeusta. Meillä ei
edetty kronologisesti, vaan katsottiin, että Kunnia – isänmaa -teos sai
riittää talvisodan yleiskuvauksena aina 1970-luvun jälkipuoliskolle. Sen
sijaan Puolustusvoimat käynnisti 1940-luvun lopulla ison sotahistoriallisen historiahankkeen, jonka tuloksena syntyi 11-osainen Suomen
sota 1941–1945 -teossarja. Sen teko vei noin 150 tutkijatyövuotta, ja
niteet ilmestyivät pääosin 1950-luvun kuluessa. Kyseisen sarjan niteitä
on luonnehdittu »ylipäällikön ja Päämajan taistelukertomuksiksi», jotka
lähtevät liikkeelle Mannerheimin käskyistä ja päätyvät pataljoona–
patteristo-tasolle saakka. Sarjaa on myös pidetty raskassoutuisena ja
jotenkin siloteltuna. 1980- ja 1990-luvulla päivänvalon nähnyt kuusiosainen Jatkosodan historia -teossarja oli ajanmukaistettu ja tiivistetty
laitos Suomen sota 1941–1945 -sarjasta. Talvisodan vuoro tuli sitten 1970luvulla, jolloin ilmestyi neliosainen Talvisodan historia -sarja. Se noudatteli samaa kaavaa kuin jatkosotasarjat. Edellä mainitut kolme kirja -
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sarjaa ovat luonteeltaan yleisesityksiä. Ne ovat kestäneet aikaa, ja ovat
puutteistaan huolimatta luoneet perustan, jolle myöhemmät tutkijapolvet ovat voineet rakentaa omat tutkimuksensa.4
Puolustusvoimien piirissä tehtiin erityisesti 1980-luvulla myös muita
keskeisiä tutkimuksia, joista osa hyväksyttiin Suomen Sotatieteellisen
Seuran julkaisusarjaan. Näiden tutkimusten aiheina olivat muun muassa
Suomen linnoittaminen ja IV Armeijakunnan sotatoimet talvisodassa.
Tuolloin oli tapana, ettei lähteitä merkitä. Viiteaparaatit on ilmeisesti
nähty lukijoita karkottavina elementteinä, vaikka ne auttavat tutkijoita,
jotka pyrkivät todentamaan päättelyketjuja ja pääsemään lähteiden jäljille. Onneksi arkistojen tutkijasaleissa on yleensä ollut käytössä viitteistetyt versiot mainituista teoksista.5
Sittemmin enemmän harrastettua viime sotien sotataidollista analyysiä voitiin lukea jo 1940-luvulta lähtien, ja varsinkin 1950-luvulla,
suurelle yleisölle suunnatuista kahden everstin, Y. A. Järvisen ja Wolf
Halstin kirjoittamista teoksista. Järvinen kirjoitti taktiikan näkökulmasta.
Hänellä oli merkitystä suomalaisen taktiikan kehittäjänä, ja hänestä
onkin tekeillä väitöskirja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Halsti oli puolestaan ansioitunut sotilasjohtaja sekä varsin tuottelias sotilaskirjailija.6

Suosikkiaiheita

Sotahistorialla oli pitkään läheinen suhde poliittiseen historiaan. Siihen
orientoituneita tutkijoita ovat kiinnostaneet Suomen kansainvälinen
asema sekä ulkopoliittinen päätöksenteko ja linja: 1950–1970-luvuilla
suosittuja tutkimusteemoja olivat maamme joutuminen jatkosotaan ja
talvisodan tausta. Myös länsimaiden suhtautumista sotaa käyvään Suo meen on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Edellisten rinnalla alkoi jo Suomi
toisessa maailmansodassa (SUOMA) -projektin myötä ilmestyä tutkimusta muun muassa sotapropagandasta ja tiedotustoiminnasta. Tutkimuskohteiden kirjo laajeni 1980-luvulla taloudellisiin kysymyksiin, ulkomaankauppaan ja sotakorvauksiin. Seuraavalta vuosikymmeneltä lähtien
tutkimuksellista huomiota alkoivat saada osakseen myös viime sotien
ratkaisutaistelut ja niiden johtaminen.7
Samoin 1990-luvulla tutkimuksen kohteeksi nousi sodan hinta kan santaloudelle, mutta voidaan kysyä, onko toisen maailmansodan aikaisia
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talousasioita tutkiva automaattisesti sotahistorioitsija, vai onko hän
sittenkin taloushistorioitsija. Kaikki eivät halua itselleen leimoja. Edes
brittiläisen sotahistoriantutkimuksen grand old man ja itsekin sotaveteraani Sir Michael Howard ei Oxfordissa professorina työskennellessään halunnut itseään kutsuttavan sotahistorioitsijaksi, koska se oli
hänestä liian rajoittava määre.8
Isompia tulkintoihin liittyviä tieteellisiä debatteja on esiintynyt maassamme vain muutamia. Jonkin verran on väitelty sotien syistä ja varsinkin Suomen Saksa-suhteesta sekä eräistä jatkosodan ilmiöistä. Arvi Korhosen ns. ajopuuteoria aiheutti keskustelua 1960–1970-luvuilla. Yleinen
piirre monissa myöhäisemmissä väittelyissä on ollut se, että Heikki Ylikangas on julkaisemillaan kirjoilla pyrkinyt haastamaan muiden tulkintoja. Hän on asettunut varsinkin puolustusvoimia lähellä olevia tutkijoita
vastaan ja väittänyt puolustusvoimien pimittäneen tietoja. Ylikankaan
aiheet ovat olleet talvisodan rauhanteko ja jatkosodassa teloitettujen
määrät. Laajempaa keskustelua on eri vaiheissa herättänyt myös erillissotateesi ja ylipäätään suomalais-saksalaisen sotilaallisen yhteistyön
luonne jatkosodan vuosina. Viimeksi on keskusteltu Mauno Jokipiin
tulkinnoista ja suomalaisten SS-vapaaehtoisten mahdollisesta osallisuudesta sotarikoksiin.9

Menetelmistä ja lähdetilanteesta

Perinteisen sotahistorian edustajat ovat yleensä hyödyntäneet laadullisia
menetelmiä, varsinkin ns. lähdekriittistä menetelmää ja sisällönanalyysiä.
Aineiston analysointi laadullisin menetelmin on sinänsä perusteltua, sillä
sotaa ei voi systematisoida. Toki määrällistä analyysiä on sovellettu laadullisen analyysin rinnalla, kun on käytetty tilastollista aineistoa, kuten
tappiotilastoja. Perinteisen sotahistorian kysymyksenasettelut ovat pääasiassa olleet ns. avoimia. Mitä- ja miten-kysymyksiä näkee käytettävän
yleisesti, vaikka miksi-kysymyksiä käyttämällä päästäisiin syvemmälle
aiheeseen. Traditionalistit ovat monesti painottaneet uuden tiedon tuot tamista.10
Historiantutkimuksessa lainataan usein menetelmiä muilta tieteenaloilta. Valtaosa sotahistorioitsijoista on pippinginsä lukenut, joten ei ole
tavatonta, että he ammentavat sotilassosiologiasta ja sosiaalipsykologiasta
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ja sivuavat tutkimuksissaan ryhmäkiinteyttä ja -normeja ja muita sotilasorganisaation ilmiöitä, joiden käsittelylle Knut Pippingin klassikkoteos
Komppania pienoisyhteiskuntana antoi suuntaa.11
Perinteinen sotahistoriantutkimus on pohjautunut vahvasti asiakirjoihin ja perusteelliseen arkistotyöskentelyyn. Venäläisten arkistojen
avautuminen vaikutti aikanaan suomalaiseen sotahistoriantutkimukseen. Seuramme pitkäaikainen aktiivi toimija Ohto Manninen on ollut
tässä suhteessa erityisen aloitteellinen, ja hän on Olli Vehviläisen, Timo
Vihavaisen ja Kimmo Rentolan kanssa käyttänyt venäläisiä lähteitä. He
ovat myös organisoineet yhteishankkeita ja -seminaareja venäläisten tutkijoiden kanssa.12
Lähdetilanne on nyt Suomessa parempi kuin koskaan, joten jo kirjoitettuja aiheita voi helposti lähestyä uusista näkökulmista. Kansallisarkisto on saanut vuonna 2015 päättyneen projektin tuloksena järjestettyä pysyvästi säilytettävät puolustushallinnon asiakirjat toisen maailmansodan ajalta. Ne tarjoavat tutkijoille suorastaan erinomaiset edellytykset tehdä tukimusta, vaikka Sota-arkiston aikanaan antamien kansionumeroiden muuttaminen on ärsyttänyt laajasti tutkijakuntaa. Tutkimuksessa voi niin ikään käyttää aikaisemmista hankkeista ylijäänyttä
aineistoa. Esimerkiksi Talvisodan historia -sarjan 3. osaa varten kerättiin
myös haastatteluita, joissa sodanaikaiset komentajat reflektoivat sotakokemusten operatiivisia ja taktisia opetuksia. Lähteiden saatavuus- ja
edustavuusongelmiin ovat törmänneet varsinkin ne tutkijat, joiden teemat liittyvät sotilastiedusteluun. Toisaalta sitkeällä salapoliisityöllä on
voitu tutkia ja saada uutta tietoa vaikkapa sotien aikaisesta Päämajan
valvonta- ja vastavakoilutoiminnasta.13
Digitalisaatio on alkanut näkyä myös sotahistorian lähteiden saatavuudessa. Verkossa on luettavissa enemmän ja enemmän aineistoa. Sotapäiväkirjat ovat olleet siellä jo kauan, mutta pelkästään niiden varaan
nojaava tutkimus on hataralla pohjalla, sillä sotapäiväkirjojen lähdearvo
voi toisinaan olla kyseenalainen. Viimeaikaisia digitoituja tulokkaita ovat
Suomen Sotilasaikakauslehden ja Suomen Sotilaan varhaiset vuosikerrat
sekä Sotakorkeakoulun diplomityöt. Ja onhan Suomen Sotahistoriallinen
Seurakin kantanut kortensa kekoon julkaisemalla verkkosivuillaan Kansa
taisteli -lehdessä julkaistut ja myös julkaisematta jääneet artikkelit.14
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Julkaisufoorumeita

Yhden kirjoittajan erillistutkimukset ja muut kirjat ovat säilyttäneet
hyvin asemansa sotahistorian pääjulkaisumuotona, vaikka muilla tieteenaloilla artikkelit dominoivat julkaisukulttuureja. Isot yleiskustantamot eivät julkaise entiseen tapaan moniakaan sotahistoria-alan väitöskirjoja, ellei niissä käsitellä ihmiskohtaloita sodassa. Väitöskirjoista tehdään takautuvasti jonkinlaisia kansanpainoksia, joista on karsittu teorialukuja ja lähdeviiteaparaatteja. Julkaisupäätökset tehdään markkinoiden
ehdoilla, mutta tutkimusten aiheenvalinnoissakin on näkynyt jonkin
verran sensaationhakuisuutta. Erityiset julkaisuaallot ovat usein liittyneet
sotien alkamisen tai päättymisen vuosipäiviin.15
Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisusarjassa
tuli 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen joitakin hyödyllisiä erillistutkimuksia ja luentosarjojen perusteella toimitettuja kokoomateoksia. Viimeaikaisissa väitöskirjoissa ja taktiikan historia -sarjassa on yleensä pi dempi ajallinen perspektiivi, mutta usein myös sotavuosien tarkastelua.
Toki tuntemattomiksi jääneitä tutkimuksia ja stipenditöitä on viime
vuosina julkaistu myös Maanpuolustuskorkeakoulun Suomalaisen sotataidon klassikot -sarjassa. Niissä sivutaan toisen maailmansodan sotakokemuksia.16
Tutkielmien lyhennelmiä ja varsinaisia tutkimusartikkeleita on ilmestynyt erityisesti Suomen Sotatieteellisen Seuran Tiede ja ase -vuosijulkaisussa, johon valituista artikkeleista useampi kuin joka viides on käsitellyt sotahistoriaa, varsinkin viime sotia. Sotien jälkeen pyrittiin muutamia vuosia välttämään sotahistoriallisten tutkimusartikkelien julkaisemista, jotta aiheiden käsittelyyn saataisiin ajallisen etäisyyden myötä
enemmän kriittistä otetta.17 Lisäksi sotahistoria on saanut tilaa esimer kiksi Huoltopäällikössä, Sotataloustietoutta-julkaisussa, Jalkaväen vuosikirjassa, Ilmatorjunnan vuosikirjassa sekä Tykkimiehessä.
Haluan toki mainita oman Sotahistoriallisen aikakauskirjamme, jossa
tarjotaan muun ohella tilaa pro gradu -kilpailussamme kärkisijoille
sijoittuneiden nuorten opiskelijoiden artikkeleille. Siviiliyliopistojen
rahanjaon pohjana käytetyssä ns. julkaisufoorumihankkeessa Sota historiallinen aikakauskirja on saanut perussarjaluokituksen (ns.
JUFO-1).18
Yliopistoissa tutkimuksen laatu on pitkälti määritelty korkeatasoisten
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julkaisufoorumien kautta, minkä vuoksi tutkijoita kehotetaan julkaisemaan mahdollisimman korkealle rankatuissa tieteellisissä lehdissä tai
akateemisten kirjakustantajien sarjoissa. Ne taas ovat pääsääntöisesti
englanninkielisiä. Itse asiassa englanti on jo kauan sitten vakiintunut
tiedemaailmassa käytetyksi lingua francaksi.
Suomalaista lukevaa yleisöä kiinnostavat edelleen suomalaisten tutkijoiden tutkimustulokset, joten niitä pitää jatkossakin julkaista ja popularisoida myös suomeksi. On kuitenkin myös totta, että on tärkeää osallistua kansainvälisiin keskusteluihin ja tuoda niissä esiin suomalaista
näkökulmaa. Se on välttämätöntä myös siksi, että kansainvälisissä julkaisuissa esiintyy ajoittain sotahistoriaamme koskevia virhekäsityksiä.
Yksi sellainen on, että Suomi olisi antautunut maaliskuussa 1940 ja syyskuussa 1944. Yksittäisiä suomalaisia sotahistoriallisia väitöskirjoja on
ilmestynyt englanniksi, mutta varsinainen virstanpylväs oli Olli Vehviläisen vuonna 2002 julkaistu teos Finland in the Second World War, joka
käsitteli sotavuosien poliittista historiaa. Lisäksi Suomen Sotahistorian
komissio on aikoinaan osaltaan pyrkinyt poistamaan näitä puutteita
julkaisemalla Suomi-teemanumeron Kansainvälisen Komission julkaisusarjassa.19

Mitä ei ole tutkittu?

On ilouutinen, että puheenjohtajamme on kirjoittamassa Päämajan
historiaa, koska siinä riittää vielä paljon tutkittavaa. Kollegoiden kanssa
käymissäni keskusteluissa on ilmennyt, että selvä tutkimaton alue on
esimerkiksi Päämajan sotatalousesikunnan ja sotatarviketeollisuuden
välinen yhteistoiminta. Sotatoimien kohdalla aukkoja on varsinkin yhty mätason tarkasteluissa. Johtamista on sivuttu joissakin töissä, mutta
erityisesti asemasodan aikaisten operaatioiden suunnittelun ja toteu tuksen tutkiminen on toistaiseksi ollut vähäistä, sotakokemusten hyödyntämisen käsittelystä puhumattakaan. Lapin sodan historiakin tunnetaan vain päällisin puolin. Joukko-osastohistoriat ovat tiettyyn rajaan
saakka tieteellistyneet ja paikkaavat joiltakin osiltaan tutkimuksellisia
puutteita. Eräät aselajihistoriat, kuten Suomen ratsuväen historia 2, tuovat
hyviä lisiä useiden rintamanosien tutkimustilanteisiin.20
Jos rintamakohtaisessa tarkastelussa on aukkoja, niin varsinkin monet
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rintamantakaiset puolustusvoimien sota-ajan toiminnot ovat jääneet
vähälle huomiolle. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi sotatoimiyhtymien
selustan puolustamiseen liittyvät teemat, hyvänä esimerkkinä ilmasuojelujoukkojen desantintorjunta ja niiden muut tehtävät. Ari Raunio on
rinnastanut ilmasuojelujoukot tämän päivän paikallispuolustuskonseptiin.21
Henkilöhistorioiden osalta on niin ikään puutteita. Tarkoitan sellaista
perusteellista ja kriittistä elämäkertatutkimusta, jossa kohdehenkilön
kautta analysoidaan laajempia ilmiöitä. Ilman kunnollista elämäkertaa
ovat toistaiseksi vielä Mannerheim-ristin ritarit ja kenraalit Aarne Blick
ja Antero Svensson sekä peräti 25 muuta jääkärikenraalia, ja valtaosa
everstikunnasta.

Kohti tulevaa

Toista maailmansotaa ei enää tarkastella Suomessakaan etupäässä kansallisena kysymyksenä, vaan entistä enemmän osana laajempaa taustaansa. Kansainvälisestä tutkimuksesta voi saada teoreettista ja metodologista apua, kun miettii uusia kysymyksenasetteluja perinteisiin aihepiireihin. Otan kaksi esimerkkiä maailmalta omaksumistani lähestymistavoista. Vuonna 2016 julkaistu kirjani Finnish Military Effectiveness
in the Winter War, 1939–1940 oli tapaustutkimus Suomen asevoimien
suoriutumisesta talvisodassa. Suora käännös otsikossa olevalle termille
military effectiveness on sotilaallinen tehokkuus. Itse päädyin käyttämään
termiä taistelukyky. Tosin voitaisiin yhtä hyvin puhua sotilaallisesta
vaikuttavuudesta tai puolustusvoimien, eri puolustushaarojen, joukkojen
ja asejärjestelmien suorituskyvyistä jne. Joka tapauksessa tarkastelun
kohteena on varsin monitahoinen ja -tasoinen ilmiö, joka liittyy puolustusvoimiemme organisaatioon ja sen toiminnan tehokkuuteen. Kyseessä on laajasti käytetty tunnettujen yhdysvaltalaisprofessorien kehit tämä tulkintakehys, jonka keskiössä on resurssien käyttö ja niiden
muuntaminen sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitukseen. Voimasuhteiden tuoma voitto ei ole ainoa taistelukyvyn mittari. Tehokkaita
ovat ne, jotka onnistuvat valjastamaan resurssinsa maksimaalisella ta valla, asettamaan omat vahvuutensa vihollisen heikkouksia vastaan sekä
tuottamaan sille tappioita samalla kun kykenevät minimoimaan omat
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menetyksensä. Otin kirjaani eri valtioiden asevoimien suoriutumisen
arvioinnissa käytetyt arvostelukriteerit, joita hyödyntämällä ja laajaa
asiakirja-aineistoa käyttämällä sain suomalaisille kokonaisarvosanaksi
8,3. Tulkintani painotti suomalaisten taidollisia, laadullisia ja henkisiä
tekijöitä sekä maaston ja olosuhteiden hyväksikäyttöä.22
Parhaillaan meneillä oleva tutkimukseni käsittelee puolestaan sotilaallista innovaatiotoimintaa, joka yleensä kiihtyy sotavuosina. Analysoin
saksalaisten ensimmäisen maailmansodan asemasotarintamilla kehittämän iskuosastotaktiikan (Stoßtrupptaktik) välittymistä Suomeen
maailmansotien välisenä aikana sekä iskuosastotaktiikan käyttöä talvisodan mottien keskeisenä valtausmenetelmänä. Tässäkin tapauksessa
olen saanut ajatuksiini ryhtiä turvautumalla innovaatioiden leviämisteorioihin. Ihan yhtä hyvin olisin voinut käyttää teoreettisena apuvälineenä ajatusta oppivasta organisaatiosta. Vaikka historiantutkimuksessa
teorioilla on pitkälti ollut välinearvo, niitä voivat tarvittaessa hyödyntää
kaikki sotahistorioitsijat, myös me »vanhan liiton tutkijat». Elämäkerroissakin voisi apuna käyttää esimerkiksi persoonallisuus- ja johtamisteorioita. Vaikka historia ei ole teoriaohjautuvaa, teoriaa vasten voi tarkastella käyttämäänsä aineistoa.23
Lisäksi monet kansainvälisten sotahistoriapiirien edustajat ovat alkaneet korostaa kulttuurisia näkökulmia ja siten olleet mukana humanististen tieteenalojen paradigmamuutoksissa, kuten ns. kulttuurisessa
käänteessä.24 Erilaiset näkökulmat eivät myöskään välttämättä sulje
toisiaan pois. Jukka Kulomaan väitöskirja rintamakarkuruudesta otti
huomioon sosiaalisia, poliittisia ja psykologisia tekijöitä, mutta täydensi
samalla Suomen sota 1941–1945 -sarjaa. Finland in World War II -ko koomateoksessa meidän perinteisempien tutkijoiden artikkelit taustoittavat puolestaan »toisen sotahistorian» piiriin kuuluvien tekstejä.
Vuoden 2018 tieteentekijäksi valitun Jussi Jalosen Summan tarina -teok sessa on taas sekä vanhaa että uutta. Pohjimmiltaan se on kuitenkin
tutkimus rintamayhteisöstä eli kallistuu »toisen sotahistorian» suuntaan.25
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Lopuksi

Edellä on pyritty esittelemään perinteisen sotahistoriantutkimuksen
kehitystä. Menneiden vuosikymmenten tapahtuma- ja operaatiohistorialliset sarjat ovat edelleen käyttökelpoisia yleisesityksiä. Toista maailmansotaa käsittelevä suomalainen sota- ja sotilashistoriallinen tutkimus
on kuitenkin viime aikoina laajentunut lähestymistapojen, menetelmien ja aiheiden osalta. Samalla kuvamme viime sodista on monipuolistunut. Tutkimattomia aiheita on silti vielä paljon. Tulkintoihin liittyviä
väittelyitä on toistaiseksi ollut vähänlaisesti. Sotahistoria kiinnostaa
suurta yleisöä, ja molemmille pääsuuntauksille on tullut tietokirjapalkintoja, tärkeimpänä Tieto-Finlandiat26. Jatkosodan pikkujättiläistä oli
tekemässä kymmeniä perinteisiä sotahistorioitsijoita. Kaiken kaikkiaan
suomalaisen sotahistorian tutkimuksen laatu on parantunut ja perinteiseltä pohjalta ponnistavakin sotahistoria voi tänä päivänä varsin hyvin.
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Traditional Military History Research on
Finland’s War Years 1939–1945
Finland’s war years 1939‒1945 have consistently aroused tremendous
interest among authors. Since the majority of the thousands of works
published on the theme fall in the category of popular literature and
therefore fail to meet the criteria of scientific study, much remains to be
researched. The article looks at the attributes of ‒ mostly academic ‒
research undertaken on Finland’s involvement in World War II from the
1940s up to the present day. It discusses (also so far uninvestigated)
research topics and methods, resources and publishing practices, and
concludes with a brief overview of modern approaches to history
writing. The focus is on topics, not on authors. The view is traditional
and military-scientific and concentrates on war events and political
aspects related to the wars. Traditionalists have based their research
primarily on qualitative methods, and traditional military history has
therefore been subject to much criticism over the past years, some critics
even claiming the approach outright obsolete.
Resources are now available in abundance, and previously covered
topics can be re-examined from novel perspectives using modern
theoretical-methodological approaches. Digitalization is increasing
accessibility to sources, and many documents such as war diaries can be
studied online. Some facets of military operations and related activities,
such as the histories of formation-level organizations, matters
concerning supply and war economy, and rear operations have been
discussed relatively little, and gaps also exist in the field of personal
histories. World War II is no longer examined solely as a national
narrative; domestic events are now seen, to an increasing extent, in an
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international context, and the number of research papers published in
foreign languages is growing.
Memoirs have had a major role in the shaping of the perception of
the history of the 1939‒1945 wars. In the aftermath of the conflict, many
nations sponsored official research projects that looked at the wars from
the aspect of factual history, and Finland followed suit. Finnish projects
yielded three sets of volumes that gave an overview of the events; they
have stood the test of time, and despite their shortcomings they have
served as a foundation for subsequent generations of researchers. The
defense forces were at first particularly active in traditional research on
leadership and operations, but the focus has since shifted onto topics
related to operational art. Several universities have also conducted
research on specific areas of military history.
Military history and political history have traditionally been closely
linked, especially in matters of foreign politics. In the early Cold War
years, the background of the Winter War and Continuation War were
popular research topics, and from the 1970s onward the field expanded
to encompass war propaganda and information services. In the next
decade, researches redirected their attention to matters of war economy,
and decisive battles and their command and control began to arouse
researchers’ interest in the 1990s.
The research field of military history of World War II has expanded,
which in turn has led to the emergence of a more complex perception of
Finland’s wars. The significance of factual history has, however, declined,
and Finnish historians now follow internationally accepted research
trends and adopt methods from other disciplines. The printed book still
enjoys a solid position as the primary publishing platform of military
history studies. Only a small number of major scientific debates has been
evident among the researchers of military history. Public interest in
military history remains high as evidenced by the recognition granted
to books written on the topic, the most significant being the TietoFinlandia Award on non-fiction publications. In short, the quality of
military history research in Finland has improved, and the outlook is
relatively bright.
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(s. 1976), filosofian tohtori ja Suomen historian dosentti Tampereen
yliopistossa. Kivimäen tutkimusalaa on toisen maailmansodan sekä
sodanjälkeisen ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria. Hän toimii »Eletty
kansakunta» -tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian kokemushistorian huippuyksikössä.

Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria
1939–1945
Historiantutkimuksen suuntaukset muistuttavat enemmän vedenalaisia
virtauksia kuin pengerrettyjä jokiuomia. Vedet sekoittuvat keskenään,
virtaukset yhdistyvät ja erkaantuvat, joskus liike hidastuu ja toinen virta
alkaa kuljettaa samoja aineksia uuteen suuntaan. Vedenalaisia virtauksia
on mahdotonta irrottaa erilleen ympäröivästä merestä, ja usein niitä ei

Dosentti Ville Kivimäki. Kuva: Lassi Piirainen.
Docent Ville Kivimäki. Photo: Lassi Piirainen.

46

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 47

voi silmämääräisesti havaita, mutta silti niillä on ominaispiirteensä ja
voima liikuttaa suuria vesimassoja.
Vertaus merivirtoihin voi tuntua liian runolliselta, mutta mielestäni se
luonnehtii hyvin myös sotahistorian tutkimusperinteitä Suomessa.
Omana aiheenani on toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria,
ja sen ymmärtämiseen vertaus ainakin sopii. Voimme nähdä kaksi virtaa,
joista ensimmäinen ja vanhempi – sodan sosiaalihistoria – on ollut liikkeissään verkkaisempi ja vakaampi, mutta ehkä pidemmän päälle myös
voimakkaampi. Jälkimmäinen virta – sodan kulttuurihistoria – on viimeisten noin 15 vuoden aikana ollut riuska ja tempoilevakin, mutta
viime aikoina se on ehkä vakiintunut kulkemaan rinnan muiden virtausten kanssa. Usein näitä kahta virtaa on mahdoton erottaa toisistaan,
eikä se ole erityisen tarpeellistakaan. Ne molemmat ammentavat aineksensa ja ottavat suuntansa vielä paljon laajemmista historiantutkimuksen virtauksista. Molemmat myös liudentuvat niin sanottuun
perinteisempään sotahistoriaan tuoden siihen oman lisänsä. Jos katsomme yksittäisiä tutkimuksia, ei useinkaan ole mielekästä määritellä,
mihin virtaan työ tarkalleen kuuluu. Kuitenkin virtauksilla on omat erikoislaatunsa, minkä ansiosta voidaan puhua sodan sosiaali- ja kulttuurihistoriasta erillään muusta sotahistoriasta, vaikkakin siihen monin tavoin
kytkeytyen.
Pyrin seuraavassa vastaamaan kysymykseen, mitä toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria Suomessa on tarkoittanut ja millaisiin
tutkimusasetelmiin se antaa mahdollisesti jatkossa aineksia. Sen sijaan
en pyri laatimaan aihepiirin suomalaista bibliografiaa, sillä tästä on jo
olemassa kokoavia katsauksia.1 Nostan esiin muutamia yksittäisiä teoksia
esimerkkeinä siitä, miten tutkimusta on tehty, mutta tätä tärkeämpi on
kysymys, mihin suuntaan suuri virta on kulkenut – ja mistä syystä.

Yhteiskunta sodassa

Sosiaalihistorian nousu kansainvälisellä historiantutkimuksen kentällä
heijastui Suomeenkin jo 1960-luvulla. Kansallisesti merkittävin kysymys,
johon juuri sosiaalihistorialla oli selitysvoimaa, lienee ollut vuosien
1917–1918 tilanteen eskaloituminen sisällissodaksi. Viljo Rasilan Kansa laissodan sosiaalinen tausta (1968) tarttui tähän aiheeseen,2 ja sekä koko
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suomalaisen yhteiskunnan että paikallisyhteisöjen hajoaminen väkivaltaan vuonna 1918 on säilynyt suomalaisen sosiaalihistorian keskeisenä
tutkimustehtävänä.
Toisen maailmansodan suhteen sosiaalihistoriallinen tutkimus ei ole
voinut vastata kysymyksiin sodan syistä, sillä ne olivat syksyllä 1939 ja
kesällä 1941 niin ilmeisen ulkopoliittisia ja sotilaallisia – ja pitkälti myös
suomalaisten oman päätösvallan ulkopuolella. Sosiaalihistoriallinen tutkimus alkoi kuitenkin 1970-luvulta alkaen ulottua myös vuosiin 1939–
1945. Keskeisessä asemassa oli vuoden 1975 alusta käynnistynyt SUOMA- eli »Suomi toisessa maailmansodassa»-projekti. SUOMA:n tutkimussuunnitelmassa hankkeen tärkein tehtävä määriteltiin seuraavasti:
»Suomi toisessa maailmansodassa -projektin keskeisenä osa-alueena
on selvittää, millä tavoin yhteiskuntamme eri tuotantotekijät kanavoitiin
sota-aikana ja mikä merkitys tällä oli eri väestöryhmien asemaan. Sodan
oloissa tapahtui maamme yhteiskuntarakenteessa useita merkittäviä
muutoksia, joita tähänastinen tutkimus ei ole riittävästi selvittänyt.»3
Tutkimustehtävän muotoilussa voi hyvin nähdä oman ajankohtansa
ilmeen. Tarkastelussa oli yhteiskunta kokonaisuutena ja sen resurssien
valtiojohtoinen kanavoiminen. Vastaavasti näiden 1970-luvun sosiaali historiallisten virikkeiden taustalla voi nähdä sota-ajan vaikutteet: suunnitelmallisuuden ja rationalisoinnin, sosiaalisten suhteiden uudelleen järjestelyt, yhteiskuntaryhmien välisen »kitkan» tasoittamisen, kansan
tai yhteiskunnan käsittämisen organismina. SUOMA-hankkeen käynnistyessä sodan päättymisestä oli vasta 30 vuotta, ja nyt yli 40 vuoden takaa
voi sanoa, että hankkeen relevanssina oli selittää monia sellaisia sodasta
kumpuavia ilmiöitä, jotka muokkasivat 1970-luvun suomalaista yhteis kuntaa tietynlaiseksi.4
SUOMA-hanke ei lopulta toteutunut koko suunnitellussa mittakaa vassaan, mutta silti sen vaikutuksia toisen maailmansodan tutkimukseen Suomessa voi pitää erittäin merkittävinä. 1970-luvun lopulla ja
1980-luvun alkupuolella ilmestyi runsaasti korkeatasoista tutkimusta
suomalaisesta sota-ajan yhteiskunnasta. Tutkimuksissa nousivat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti keskipisteeseen mm. Suomen ulkomaankauppa sekä sotatalous ja -korvaukset, kotirintaman toiminta,
siirtoväkikysymyksen ratkaisu ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset sekä
suomalaiset Itä-Karjalan miehittäjinä.5 Lisäksi yksi voimakas painopiste
jo varhemmassakin 1970-luvun tutkimuksessa oli tiedotusvälineiden,
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propagandan ja sensuurin roolin tutkiminen osana sotaakäyvän yhteis kunnan toimintaa.6
Hankkeena SUOMA edesauttoi Suomen kytkemistä osaksi kansainvälistä toisen maailmansodan tutkimusta. Sodan yhteiskunta- tai sosiaalihistorian lähtökohdat olivat silti varsin kansalliset. Aiempaan poliittiseen ja sotahistoriaan tuli nyt mukaan yhteiskunnan modernisaation
tarkastelu, sillä juuri sota näytti Suomessakin toimineen tässä tärkeänä
katalysaattorina. Tiivistetysti SUOMA-hanke esitti kaksi suurta tutkimuskysymystä, jotka olivat (ja ovat edelleenkin) kansallisesti merkittäviä
ja joiden ratkaisuun sosiaalihistoriallinen tarkastelu tarjosi (ja tarjoaa
edelleenkin) ratkaisuja: 1) Mikä oli suomalaisen yhteiskunnan rakenne
ennen toista maailmansotaa ja kuinka yhteiskunta mobilisoitiin sotaponnistukseen? 2) Miten itse sota ja sen seuraukset muokkasivat suomalaista yhteiskuntaa? Hankkeen ja sen tiimoilta virinneen muun tutkimuksen tulokset koottiin lopulta kolmiosaiseen suurteokseen Kansakunta sodassa (1989–1992)7, joka on edelleenkin kattavin esitys suomalaisesta yhteiskunnasta toisessa maailmansodassa.

Arki ja naisten sota

Yksi SUOMA-hankkeen pitkäkestoisia seurauksia oli, että tutkimus
laajeni rintaman, esikuntien ja poliittisten kabinettien ulkopuolelle. Kun
sotaa katsottiin koko yhteiskunnan tasolta, kotirintaman toiminta muut tui vähintään yhtä olennaiseksi kuin taistelujoukkojen operaatiohistoria.
Erityisesti pitkä asemasotavaihe 1941–1944 korosti kotirintaman merkitystä niin työn, talouden, voimavarojen, arjessa selviytymisen kuin mielialakehityksenkin osalta.
Yhtä aikaa, kun sotaakäyvä yhteiskunta tuli Suomessa tutkimuskohteeksi, historiantutkimuksen kentällä sosiaalihistoriallinen tarkastelu
alkoi siirtyä suurista modernisaatioteoriaan liittyvistä kysymyksenasetteluista niin sanotusti pienempiin aiheisiin. Osin kyse oli makrotason
modernisaatioteesien testaamisesta mikrotason analyyseilla, osin taas
koko modernisaatiokertomuksen haastamisesta ihmisten arkeen ja elä män käytäntöihin liittyvillä aiheilla. Ne osoittivat, että historian kehitys
ei suinkaan ollut vääjäämätöntä ja suoraviivaista, jos kehityksestä saattoi
ylipäätään puhua.
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Kun sosiaalihistoria laskeutui makrotutkimuksista ihmisten arkikokemuksiin, yksi keskeinen virike tuli 1980-luvulla nopeasti voimistuvasta naishistoriasta. Naisten toiminnan ja kokemusten kannalta katsottuna monet aiemman historiantutkimuksen painopisteet ja itsestäänselvyydet alkoivat näyttää puutteellisilta tai vinoutuneilta. Näin oli
myös sotahistorian saralla. Kolme laajinta suomalaista suurteossarjaa
toisesta maailmansodasta – 11-osainen Suomen sota 1941–1945, neliosainen Talvisodan historia ja kuusiosainen Jatkosodan historia – eivät
uhraa naisten historialle yhteensäkään kovin montaa sivua. Kotirintamaa
painottava Kansakunta sodassa poikkeaa tässä edukseen, mutta sekään
ei toki tyhjentänyt aihepiiriä. Yhtä kaikki juuri sosiaalihistoriallinen ote
on soveltunut parhaiten naisten ja myös lasten elämänpiirien näkyväksi
tekemiseen, sillä tällöin tarkastelussa ovat olleet työn, perheen, sosiaalisten suhteiden ja arjen teemat.
Naiset olivat usein näkymättömissä myös niissä lähdeaineistoissa, joita
sotahistorioitsijat olivat tottuneet käyttämään. Siksi oli tärkeää, että
rinnan sosiaali- ja naishistorian nousun kanssa muistitietotutkimuksen
mahdollisuudet tulivat historiantutkijoidenkin tietoisuuteen. Lisäksi oli
otollista, että tällöin 1980-luvulla sotasukupolven naiset ja miehet olivat
niin sanotusti muisteluiässä: noin 60–70-vuotiaina, kun työ- ja perheelämä ympärillä hiljeni, oli aikaa ja tarvetta palata nuoruuden avainkokemuksiin. Sota-ajan suomalaisnaisten kokemushistorian avaintutkimus – Riikka Raittiin ja Elina Haavio-Mannilan toimittama Naisten aseet.
Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa (1993) – perustui juuri laajaan
1980-luvun lopulla toteutettuun muistitietokeruuseen.8 Esiin tulivat
sotaleskien suru, maatalonemäntien yksinäisyys, lottien ja sairaanhoitajien työeetos, perheenäitien selviytymiskeinot, vain muutamia aiheita
mainitakseni.
Naisten ja arjen historia ei ole epäpoliittista historiaa, jonka merkitys
olisi vain human interest -tyylisessä kokemushistoriassa. Kaupungeissa
naisten palkkatyö pyöritti teollisuutta, ja maaseudulla naisten työpanos
oli ratkaiseva koko yhteiskunnan selviytymisen kannalta. Niin armeijan
kuin koko maankin lääkintä- ja terveydenhuolto toimi pitkälti naisten
varassa. Naisten kokemushistorian kautta aukeni ikkuna suomalaissaksalaisen aseveljeyden arkitodellisuuteen Pohjois-Suomessa, kuten
Marianne Junilan väitöskirja Kotirintaman aseveljeyttä (2000) osoitti.9
Lisäksi alun perin erityisesti naishistorian saralla kehittyneet menetelmät,
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mikronäkökulmat ja arkea analysoivat aineistot ovat laajentaneet historiakuvaamme myös miesten ja lasten osalta.10 Rintaman arki, sotilaiden sosiaaliset suhteet ja lasten usein traumaattisetkin kokemukset ovat
tulleet mukaan sotahistoriaan.
Naisten sodanaikaisen historian kirjoittamiseen Suomessa vaikutti
osaltaan myös globaali murros, kylmän sodan päättyminen. Neuvostoliiton uudistuspolitiikka 1980-luvulla ja sitten koko suurvallan hajoaminen tekivät tilaa jatkosodan jälkeen lakkautettujen järjestöjen historian
esiin nostamiselle, ja naisten kohdalla juuri toiminta Lotta Svärd -järjestössä oli ollut eräs tärkeimmistä sotakokemuksista. Lottien historia
vuodesta 1918 toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan julkaistiin moniosaisena tutkimushankkeena vuodesta 2004 alkaen.11

Sodan kulttuurihistoria

Yhteiskuntatason ilmiöistä arkeen ja mikrohistoriaan laskeutunut sodan
sosiaalihistoria toi 1970-luvun puolivälistä alkaen koko joukon uusia
aihepiirejä ja tulkintoja sotahistoriaan. Samaan aikaan kansainvälisen
historiantutkimuksen kentällä oli tapahtunut niin sanottu kulttuurinen
käänne, cultural turn, jonka vaikutukset alkoivat näkyä sotaa käsittelevissä tutkimuksissakin. Suomalaisen tutkimuksen osalta on sanottava,
että jo SUOMA-hankkeessa painotettu sota-ajan tiedotusvälineiden ja
propagandan tutkimus liikkui sekä kulttuuri- että aatehistorian kentällä.
Lisäksi ainakin viestintätutkija Heikki Luostarisen väitöskirja Perivihollinen (1986) ja mediatutkija Anu Koivusen tutkimus Isänmaan moninaiset äidinkasvot (1995) toivat kulttuurintutkimuksen näkökulmia
vuosiin 1939–1945, vaikka ne eivät ensisijaisesti olleetkaan historiantutkimuksia.12
Sodan kulttuurihistorian merkkihetkenä Suomessa voidaan pitää
vuotta 2006. Tuolloin ilmestyi Ilona Kemppaisen (nyk. Pajari) väitöskirja
Isänmaan uhrit. Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana,
joka mielestäni on ensimmäinen täysiverinen uutta kulttuurihistoriaa
edustava suomalaistutkimus toisesta maailmansodasta. Kemppaisen
tarkastelun kohteena ovat sotakuoleman eri merkitykset suomalaisessa
sotavuosien kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä myös eri merkitysten väliset konfliktit ja ristiriidat.13 Samana vuonna 2006 ilmestyi myös
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yhdessä Tiina Kinnusen kanssa toimittamani artikkelikokoelma Ihminen
sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta, jossa useat artikkelit edustivat nimenomaan sodan kulttuurihistoriaa.14 Sekä Kemppaisen väitöskirjassa että Ihminen sodassa -kokoelmassa on silti paljon
sosiaalihistoriallisia aineksia, mikä onkin ollut leimaa-antavaa uudemmalle suomalaiselle sotatutkimukselle: yleensä raja sosiaali- ja kulttuurihistorian välillä on hyvin hieno tai olematon.
Joka tapauksessa merkitysten ja merkitysjärjestelmien analyysi on
tullut voimalla mukaan sotahistoriaan viimeisen noin 12 vuoden aikana.
Viime vuoden joulukuussa ilmestyneessä Historiallisen Aikakauskirjan
teemanumerossa »Uusi sotahistoria» julkaisimme yhdessä Tiina Kinnusen kanssa katsauksen toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaan suomalaisissa väitöskirjoissa vuodesta 2007 vuoden 2018
loppuun. Näillä kriteereillä mukaan seuloutui 25 väitöskirjaa, mikä on
melkoinen määrä 12 vuoden ajanjaksolle. Tähän päälle tulevat vielä
kaikki tiede- ja tietokirjat sekä artikkelikokoelmat, jotka eivät ole väitöskirjoja.
Tällaista määrää tutkimusta ei ole tässä mahdollista esitellä mitenkään
kirjakohtaisesti. Sen sijaan toistan yhdessä Kinnusen kanssa tekemäni
kolmijaon väitöskirjojen aihepiireistä – tai paremminkin niiden yhteen
kietoutuneista aiheryppäistä. Näistä ensimmäisenä on kansakunnan,
väkivallan sekä sotilaiden kokemusten ja käyttäytymisen analyysi, jossa
virikkeet ovat tulleet erityisesti nationalismi- ja kulttuurintutkimuksesta
sekä paikoin myös käyttäytymistieteistä. Toisena on arjen, siviilien kokemusten ja sodanjälkeisen ajan haasteiden analyysi, jossa virikkeet ovat
tulleet sosiaalihistoriasta ja yhteiskuntatieteistä. Kolmantena on sodan
muistamisen ja narratiivien analyysi, jossa virikkeet ovat puolestaan
tulleet etnologiasta, muistitietotutkimuksesta ja kirjallisuustieteistä. Li säksi sukupuolentutkimuksen vaikutteet näkyvät kaikilla näillä kolmella
alalla.15
Kolmijako osoittaa mielestäni tämänhetkisen sodan sosiaali- ja kult tuurihistorian vahvuusalueet. SUOMA-hankkeen yhteydessä mainitsin,
kuinka sen lähtökohdat heijastelivat yleisempiä 1970-luvun yhteiskun nan näkökulmia ja ongelmanasetteluja. Sodan sosiaalihistoriallinen analyysi selitti sitä, millainen oli sodanjälkeinen yhteiskunta. Nyt voidaan
pohtia, miksi moni tämän päivän sotatutkimus aprikoi identiteetin,
muistamisen, väkivallan, tunteiden, sukupuolen, trauman ja nationalis -
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min parissa. Aiheet voivat tuntua perinteisemmän sotahistorian ystävien
mielestä vierailta tai jopa tyystin epähistoriallisilta. Tässä kuitenkin on
sodan uuden sosiaali- ja kulttuurihistorian voima: se etsii menneisyydestä vastauksia kysymyksiin, joita ihmiset pitävät tänä päivänä tärkeinä.
Kulttuurihistoriallisen tutkimusotteen suuri kysymys on ollut selvittää,
millainen merkitys sodalla oli aikalaisille ja millainen merkitys sillä on
suomalaisille yhä nykyäänkin. Suomalainen yhteiskunta ei enää 2010luvulla ole toisen maailmansodan synnyttämä samalla tavalla kuin
1970-luvulla, mutta silti toisella maailmansodalla on aivan keskeinen sija
kulttuurissamme ja identiteettien määrittelijänä. Suomalaiset käyvät
keskustelua itsestään sodan kautta – niin kirjallisuudessa, elokuvissa,
politiikassa, arkipuheessa kuin vaikka urheilussakin. Tässä on sodan
kulttuurihistorian tärkeä relevanssi nykypäivän kannalta.

Sotahistorian tulevaisuudesta

Sosiaali- ja kulttuurihistorialliseksi määriteltävää sotatutkimusta on
Suomessa tehty nyt lähes 45 vuotta, jos lähtökohdaksi otetaan SUOMAhankkeen aloitus vuonna 1975. Tutkimusta on ilmestynyt todella runsaasti. Esittelemäni porrastus – ensin sodan yhteiskuntahistoriana ymmärretty sosiaalihistoria, sitten arjen ja naisten historia, viimeisenä sodan
kulttuurihistoria – kuvaa yleistä kronologista kehityskaarta, vaikka käytännössä nämä virtaukset limittyvät toisiinsa. Joka tapauksessa meillä on
tällä hetkellä varsin kattava kuva niin suomalaisesta yhteiskunnasta sotavuosina kuin sodan kulttuurisista merkityksistä sodan aikana ja sodan
jälkeen.
On silti syytä miettiä, millaisia katveita tutkimuksessa mahdollisesti on
ja toisaalta millaisia aivan uusia avauksia voi olla edessä. Katvealueiden
suhteen en ryhdy esittämään kattavaa puutelistaa, vaan nostan esiin vain
muutamia sellaisia aihepiirejä, jotka askarruttavat itseäni ja joissa tuntuisi
olevan selvittämisen varaa.
Näistä ensimmäinen liittyy sotaa edeltävän suomalaisen yhteiskunnan
huomioimiseen. Meillä on aika ehjä kertomus vuoden 1918 traumasta
kansalliseen eheytymiseen ja siitä »talvisodan henkeen», mutta tätä voisi
ehkä kovistella vähän lisää. Mitä alueellisia eroja löytyy, keitä eheytyminen lopulta koski ja keitä ei, mikä oli esimerkiksi maaliskuussa 1937
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aloittaneen Cajanderin punamultahallituksen politiikan käytännön merkitys? Nämä seikat nousivat mieleen mm. silloin, kun luin työläistaustaisten rintamamiesten sotamuistoja Työväen arkistossa: niiden valossa
1930-luvun ja talvisodan eheytymisnarratiivi ei ole niin siloinen kuin
mitä on totuttu ajattelemaan. Talvi- ja jatkosotaa voisi siis katsoa vielä
vahvemmin suhteessa edeltävään suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuu riin. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta tutkimuksesta nostan esiin Jussi
Jalosen vielä tuoreen Summan tarinan (2017), jossa talvisodan ratkaisutaistelun sotilaat tuovat rintamalle mukanaan perhehistoriansa, vuoden
1918 kokemukset ja joukkojen alueellisesta omaleimaisuudesta juontuvat
taustatekijät.16
Talvi- ja jatkosodan välisessä rauhanjaksossa, välirauhassa, on ainakin
minulle joitain selittämättömiä piirteitä, joita olisi poliittisen historian
lisäksi hedelmällistä tarkastella myös sosiaali- ja kulttuurihistorian näkökulmasta. Meillä on ylipäätään tuleva jatkosota niin vahvasti takaraivossa, ettei talvisodan jälkeistä demobilisaatiota ja rauhaan paluuta ole
analysoitu samalla tavoin niin sanottuna »rauhan kriisinä» kuin syksyä
1944 ja sen jälkeistä aikaa. Koteihin palasi satojatuhansia miehiä, jotka
olivat osallistuneet joihinkin modernin sotahistorian ankarimmista
taisteluista; talvisodan hengen kääntyminen suruliputukseksi ja suureksi
epävarmuudeksi tulevaisuudesta synkensi mieliä.17 Erikoinen ilmiö on
myös kommunismin aktivoituminen joukkoilmiönä heti pian talvisodan
päätyttyä. Tämä ei ollut pelkästään Neuvostoliiton mobilisoimaa toimintaa, vaan edelliseen eheytymisaiheeseen liittyen tässä näkyy, ettei vuoden
1918 merkitys ollut suinkaan kokonaan pyyhkiytynyt pois 1930-luvun
lopulla eikä talvisodassakaan. Jukka Kulomaan Käpykaartiin 1941–1944
(1995) huomioi hienosti välirauhan merkityksen kesän 1941 karkuruusilmiöissä.18
Jatkosodan osalta pitkä asemasotajakso voisi nousta tutkimuksen
fokukseen dramaattisten taisteluvaiheiden ohi. Kotirintamatutkimuksessa asemasotavaihe on ollut luonnollisesti keskeisempi, mutta tässäkin
on vielä työsarkaa. Esimerkiksi kotirintamamiesten ja iäkkäiden ihmisten
sotakokemukset ovat lähes tutkimatta, vaikka molemmilla ihmisryhmillä
oli olennainen merkitys koko yhteiskunnan toiminnankin kannalta.
Rintamalla puolestaan asemasotavaihe muodostaa kansainvälisestikin
katsottuna hyvin eriskummallisen, pitkittyneen tilanteen, jonka tutkimiseen meillä olisi käytössä ensiluokkaisia aineistoja. Ennen kaikkea
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kiinnostavaa olisi katsoa asemasotaa monien uusien käytäntöjen kypsymisen aikana ja toisaalta asenteiden ja mentaliteettien muutoksen
näkökulmasta. Mutta uskoakseni asemasodan ajalta voi löytyä puhtaan
sotahistoriallisestikin tärkeitä aiheita. Olen erästä hanketta varten vähän
raapinut Päämajan operatiivisen osaston maavoimatoimiston papereita
vuodelta 1943, ja siellä huomiota kiinnittää, kuinka voimakkaasti suo malaiset rintamakomentajat raportoivat aloitteen etulinjassa siirtyneen
viholliselle, jonka parhaiden joukkojen taito ja taktiikka kilpailevat jo
täysin suomalaisten kanssa. Tätä taustaa kesän 1944 tilanteelle en ole
nähnyt liikaa korostettavan.
Jo SUOMA-hankkeessa kiinnitettiin huomiota »sosiaalisen ajattelun
voimistumiseen» sota-ajan yhteiskunnassa. Muun muassa Helene Laurentin väitöskirjassa Asiantuntijuus, väestöpolitiikka, sota (2017) meillä
on tästä hyvin konkreettista, korkeatasoista tutkimusta.19 Silti sotakoke muksen ja suomalaisen sosiaalivaltion (myöh. hyvinvointivaltion) kytköksessä on vielä paljon tutkittavaa, kun katsotaan sotasukupolven pitkää elämäntyötä. Siinä, missä 1950-luku oli Suomessa vielä lähinnä sotaa
edeltävän sukupolven valta-aikaa, sotasukupolven nousu yhteiskunnan
keskeisiin asemiin tapahtuu käsi kädessä suomalaisen sosiaalivaltion rakentamisen kanssa 1960- ja 1970-luvuilla. Myös saman ajanjakson sukupolvikonflikti sotasukupolven ja nuorison välillä ansaitsisi perinpohjaisen tutkimuksen.20
Transnationaalisuus, ylirajaisuus, on ollut viime vuosina historiantutkimuksenkin iskusana, jota on kuulutettu eri muodoissaan. Jo edellä
mainitussa Historiallisen Aikakauskirjan teemanumerossa 4/2018 on tästä
Ilari Taskisen hyvä katsausartikkeli.21 Saa nähdä, mitä tällä saralla tapah tuu. Kyse ei siis ole vain kansainvälisistä vertailututkimuksista, vaan
esimerkiksi sodanaikaisten lastensiirtojen, ilmapommitusten, sotilaiden
ja siviilien seurustelusuhteiden tai jalkaväkitaktiikan tutkimisesta globaaleina ilmiöinä yli kansallisten rajojen. En kuitenkaan usko, että
ylirajaisuus sinällään mitätöisi kansallisiin raameihin rajautuvaa tutkimusta. Sodassakin – ja ehkä juuri silloin – kansallisella päätöksenteolla,
eri yhteiskuntamalleilla ja kulttuurisilla erityispiirteillä on tärkeä merkitys.
Lopuksi mainitsen vielä yhden menetelmällisen muutoksen, joka
todennäköisesti tulee vaikuttamaan paljon myös sodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaan Suomessa. Viime aikoina on puhuttu paljon big datasta
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ja digitaalisista ihmistieteistä. Runsaan puheen takaa alkaa nyt jo näkyä
konkreettisia esimerkkejä tutkimushankkeista. Kun uusin digitaalisin
menetelmin päästään analysoimaan myös suuria sotaa koskevia aineistoja, on luvassa myös uutta tietoa. Otan esimerkin läheltä tutkimushankkeesta, jota parhaillaan vedän Tampereen yliopistossa: tällä hetkellä
olemme mm. saaneet digitaalisesti luettavaan muotoon noin 7 000 sotaajan kirjeen kokoelman. Kirjeistä on lisäksi koottu kaikki saatavilla oleva
metatieto. Näin voidaan ryhtyä tekemään hakuja vaikka sen mukaan,
mikä on ollut kirjoittajan sotilasarvo tai joukkoyksikkö, millaisesta kirjeenvaihtosuhteesta on kyse tai millä aikajaksolla kirjeet on lähetetty, vain
muutamia esimerkkejä mainitakseni. Uudenlaisten tutkimuskysymysten
mahdollisuus on varmasti ilmeinen. Toinen suuritöinen osa-alue hankkeessa on edustavan otoksen muodostaminen Suomen armeijan palveluksessa 1939–1945 olleista miehistä ja näiden miesten kantakorttien
koodaaminen sähköiseksi tietokannaksi. Myös muualla kuin Tampereella
on samaan aikaan tekeillä vastaavia hankkeita. Arvelen, että uudet sähköiset aineistot ja menetelmät tulevat nostamaan sosiaalihistoriallisia
tutkimustehtäviä vahvemmin esiin voimakkaan kulttuurihistoriallisen
painotuksen jälkeen – ja myös sodan kulttuurihistoriassa määrälliset
tutkimusasetelmat nousevat esiin laadullisten rinnalle.
***
Palaan vielä esitelmäni alussa tekemääni vertaukseen tutkimussuuntauksista vedenalaisina merivirtauksina. Todennäköisesti kiinnostavimmat uudet tutkimusavaukset sotahistoriassakin ovat jotain aivan
muuta kuin mitä edellä olen kaavaillut; jotain arvaamatonta ja yllättävää.
Uskon, että ne sijoittuvat sellaisille murtovesialueille, joissa useasta eri
suunnasta tulevat vaikutteet sekoittuvat keskenään. Tällöin ei ole niin kään merkitystä sillä, minkä suuntauksen alle kukin yksittäinen tutkimus
sijoittuu, kuin sillä, miten tutkimukset onnistuvat yhdistelemään eri
aihepiirejä ja vaikutteita toisiinsa. Meillä Suomessa on monessa suhteessa
ainutlaatuiset lähdeaineistot sotahistorialliseen tutkimukseen. Meillä
on pitkä ja laaja tutkimusperinne, josta ponnistaa eteenpäin. Meillä
on monipuolinen ja koulutettu tutkijakunta, ja samoin meillä on
perehtynyt ja asiantunteva lukijakunta. Juuri Mikkeliin perusteilla olevan Sodan ja rauhan keskus Muistin kautta meille on myös syntymässä
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aivan uusi, moderni foorumi käsitellä sotahistoriallisia aiheita. Kaikki
tämä lupaa hyvää Suomen Sotahistoriallisen Seuran seuraavalle 75 vuo delle.
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Finland’s Wars 1939‒1945 from Perspective
of Social and Cultural History
Research on Finland’s war years has been characterized by a close
connection between social and cultural history. This development can
be divided into three overlapping phases. The first phase had its origins
in the mid-1970s when the wartime society was studied from the
perspective of social history. At that time the war was only three decades
past; wartime experiences were still shaping the society, and social history
helped to understand the still-ongoing process. In the second phase, from
the late 1980s onward, studies on women’s history began to reveal gaps
in previous research by examining gender-related matters and women’s
role in history. This development was driven by the advent of feministic
ideas in universities on the one hand, and the recognition of the significant role of the gender in many topics that were generally associated with
the wars on the other. In the third phase, cultural history emerged as an
important means of analyzing the wars from the perspective of meanings
and experiences. Cultural history has been used, for example, in an effort
to seek answers to the question why the wars still have such an important
function in the shaping of the Finns’ self-notion and identity.
Research questions for social and cultural history studies are an entity
in which drawing a line between the ‘social’ and ‘cultural’ approaches is
often impossible and even unnecessary. In an ideal case, both social and
cultural history can interact with ‘traditional’ military history and
political history. In the future, the most rewarding study topics may well
be those in which different lines of research interact in new ways, and it
is therefore not very feasible to create overly high partitions between
these lines; instead, they should be understood as currents in which
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different waters meet. The increasing availability of digital sources along
with novel research methods are likely to bring social history to the fore
after a period characterized by cultural history approaches, and
quantitative research will rise to an equal position alongside qualitative
research in studies of the cultural history of the wars. Finland has a
wealth of unique sources to support studies on military history, and the
legacy of previous studies forms as a solid groundwork for further
endeavors. Our researchers are well-educated masters in many fields, and
our readership is enlightened and conversant with the topic. All this
bodes well for the next 75 years of the Military History Society of
Finland.
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PETTERI JOUKO
(s.1964), dosentti, filosofian tohtori, eversti (evp.). Jouko on toiminut muun
muassa Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen ja sotataidon
laitoksen johtajana. Hänen julkaisunsa painottuvat kylmän sodan aikakauteen.

Paljon on vielä tehtävää – suomalainen
kylmän sodan sotahistorian tutkimus
Missä menemme?

Berliinin muurin murtuminen ja neuvostoimperiumin hajoaminen
johtivat nopeasti kansallisten ja kansainvälisten kylmä sota -projektien
perustamiseen. Kylmän sodan tutkimusvirtaukset ovat vaihdelleet
alueittain ja maittain. Vaikka kylmä sota tunnetaan blokkipolitiikan
jäykistämänä ajanjaksona, sille ajoittui runsaasti sotia ja konflikteja, jotka
ovat sotahistorian tutkijoiden leipäsarkaa. Esimerkiksi Yhdysvallat ja
Britannia osallistuivat kylmän sodan aikana useisiin sotiin tai konflikteihin. Niihin johtaneiden poliittisten syiden, sotatapahtumien,
sodissa noudatetun operaatiotaidon ja taktiikan sekä sotien poliittisten seurausten selvittämisessä
on riittänyt hedelmällistä tutkitta vaa. Samanaikaisesti erityisesti entisissä Varsovan liiton maissa on
koettu tarvetta itsetutkiskeluun ja
tilintekoon aikakauden poliittises ta kehityksestä. Useat tutkimukset
ovat kohdentuneet myös valtion
sisäisen turvallisuuskoneiston toiDosentti Petteri Jouko. Kuva: Lassi
mintaan. Herääkin vääjäämätön
Piirainen.
kysymys: miksi Suomessa ollaan
Docent Petteri Jouko. Photo: Lassi
lähtötelineissä?
Piirainen.
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Kylmän sodan päättymisestä on jo liki 30 vuotta. Silti ajanjakson
suomalaisella sotahistorian tutkimuskentällä on vielä paljolti tutkimatonta sarkaa. Tai pikemminkin: hyvä jos alkuun on päästy. Verrattuna
vuosien 1939–1945 sotia käsittelevään sotahistorian tutkimukseen suomalainen kylmän sodan sotahistorian tutkimus on vielä lapsen kengissä
– mitataan sitä millä mittarilla tahansa.
Myös kansainvälisessä vertailussa suomalaiset jäävät häntäpäähän.
Suomalaiset turvallisuuspolitiikan tutkijat, puhumattakaan historiantutkijoista, eivät innostuneet laajoista kansainvälisistä projekteista 2000luvun alussa. Monikansallisista tutkimuskokonaisuuksista mainittakoon
Parallel History Project tai yhdysvaltalainen Wilson Centerin Cold War
International History Project. Molemmissa projekteissa oli mahdollisuus
tarkastella kylmän sodan ilmiöitä monipuolisessa viitekehyksessä. Suomea käsittelevät tutkimukset loistavat poissaolollaan.
Jäämme jälkeen myös Ruotsista, jossa perustettiin jo 1990-luvun
puolessa välissä Sveriges försvar och säkerhet -hanke, joka laajeni vuonna
2002 Försvaret och det kalla kriget -tutkimusprojektiksi. Mainittu projekti
on pohjoismaiden edistyksellisin ja on tuottanut jo yli 50 tutkimusta.
Tutkimus- ja julkaisusarja on tutkimusaiheiltaan ja tieteelliseltä tasoltaan
heterogeeninen, mutta yhtä kaikki, projekti tuottaa vuodessa useita tut kimuksia, jotka sotilasalan kirjakerho Svenskt Militärhistorik bibliotek
julkaisee.

Miksi kylmää sotaa ei tutkita?

Merkittävä osa suomalaisen sotahistorian tutkimuksesta on keskittynyt
vuosien 1939–1945 sotiin. On tosin hyvä huomata, että itsenäisyystais telumme satavuotisjuhlat poikivat poikkeuksellisen laajan kirjon kirjoituksia ja tutkimuksia myös vapaussodan teemoista.
Vuosien 1939–1945 sodat koskettivat koko kansakuntaa, yhteiskunnan
kaikkia osia ja tasoja. Viiden vuoden sotarupeama on koskettanut välit tömästi ja välillisesti useaa sukupolvea. Ja sota koskettaa yhä. Tutkimusja tiedonintressi on yhä käsin kosketeltavan suuri; sota kiinnostaa.
Kylmän sodan sotahistorian tutkimusaukkoon on myös käytännön läheinen syy: lähdeaineiston heikko saatavuus. Puolustusvoimat noudattaa pedantisti salattavuusmääräyksiä, joiden mukaan pääosa puo-
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lustusratkaisun kiinnostavimpia kokonaisuuksia käsittelevistä asiakirjoista on salaisia joko 25 tai 40 vuotta. Puolustuspolitiikan linjoja määrittäneen Puolustusneuvoston asiakirjat ovat salaisia 50 vuotta, kuten
myös pääosa tiedusteluasiakirjoista.
Julkisuuslaki mahdollistaa myös salassapitoajan ylittäneiden asiakirjojen salassa pitämisen sillä perusteella, että niissä käsitellään asioita,
joilla on merkitystä vielä tämän päivän puolustukselle. Periaate on täysin
selkeä ja hyväksyttävä. Mutta ongelman muodostaa se, että Puolustusvoimilla ei ole pysyvää mekanismia, jolla asiakirjat luokiteltaisiin tietyin
määräajoin julkisiksi ja luovutettaisiin tutkimusyhteisön käyttöön.
Edellinen laaja julkisuusluokittelu toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen johdolla vuosina 2012–2015, jolloin
kolmisensataa hyllymetriä salassa pidettävää arkistoaineistoa luokiteltiin
julkiseksi ja luovutettiin Kansallisarkistoon. Tämän jälkeen julkisuusluokittelua lienee systemaattisesti jatkettu ainoastaan Maavoimien Esikunnassa.
Kolmas syy tutkimustilanteeseen lienee se, että suomalaisessa kylmän
sodan sotahistoriassa ei ole samanlaisia jännitteitä tai koulukuntaeroja
kuin sotien historiassa. Ei ole »vanhaa kylmän sodan sotahistoriaa» tai
»uutta kylmän sodan sotahistoriaa». Kun perustutkimuskin on vielä
kesken, koulukuntia – tai pikemminkin tulkintarintamia – ei ole vielä
muodostunut. Poikkeuksen muodostaa puolustuspolitiikkalohko, mutta
sielläkin kiivain debatti käydään pikemminkin ylipäällikön – presidentti
Kekkosen – asemasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana kuin puolustuspolitiikan faktisista sisällöistä.
Mutta palaan pohdintaani kylmästä sodasta sotahistorian tutkimus kohteena. Näyttäytyykö ajanjakso sotahistorian tutkijoille vähävivahteisena monoliittisena ajanjaksona? Vai tuntuuko se peräti vaikealta tutkimuskohteelta, jonka menestyksellisen tutkimisen kuvitellaan edellyttävän tutkijakoulutuksen lisäksi sotilasammatillista osaamista? Tähän ainakin viittaa se, että valtaosalla kylmän sodan sotahistorian tutkijoista on
vahva tausta puolustushallinnossa ja että tutkimus keskittyy Maanpuolustuskorkeakouluun. Jätän lukijoiden pohdittavaksi, onko trendi
oikeansuuntainen.
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Puolustushaarojen historiassa on tutkittavaa

Puolustusvoimien kylmän sodan historiasta on laadittu kaksi laajaa
kokonaisesitystä. Viime vuonna julkaistiin Suomen Puolustusvoimat 100
vuotta. Se kattaa ajallisesti koko itsenäisyyden ajan, mutta painottuu
sisällöltään sotien jälkeiseen aikaan. Vuonna 2006 julkaistiin Suomen
puolustusvoimat 1944–1974, joka otsikkonsa mukaisesti uppoutuu Puolustusvoimien kehitykseen kolmena sotaa seuranneena vuosikymmenenä. Tyylillisesti teos jäljittelee Suomen puolustuslaitos 1918–1939 -teos ta. Erityisesti Puolustusvoimat 1944–1974 -teosta vaivaa asioiden pomppiva käsittelytapa. Teoksessa yhtäältä tuotetaan uutta tietoa Puolustus voimien lähes kaikilta toimialoilta, mutta toisaalta juuri valittu käsittelytapa johtaa sirpaleiseen rakenteeseen. Näin ollen päätös rakentaa Suomen
puolustusvoimat 100 vuotta -juhlakirjan sisältö sadan vuoden jaksoa kuvailevan Ari Raunion kirjoittaman yleisartikkelin ja kahdeksan teeman
varaan osoittautui onnistuneeksi.
Voisi kuvitella, että puolustushaarojen toiminnasta on kirjoitettu kattavat historiateokset, mutta niin ei ole. Ilmavoimat on myönteinen poikkeus. Vilho Lukkarisen ja Veli Pernaan kirjoittamassa Ilmavoimat 1944–
1980 -tutkimuksessa kuvataan melko kattavasti ilmavoimien eri osatekijöiden – kalusto, ilmavalvonta, koulutusjärjestelmä – kehitys.1
Merivoimista ei ole koko kylmän sodan ajanjaksoa kattavaa tutkimusta. 1960-luvulla julkaistu kaksiosainen Suomen laivasto 1918–1968
sai jatko-osan vuonna 2008. Teos painottuu materiaalihankintoihin,
merivoimien kokoonpanomuutoksiin sekä koulutukseen. Myös maavoimia käsittävä kokonaistutkimus puuttuu. Tämä johtunee osin siitä, että
maavoimat ovat toimineet oman puolustushaaraesikuntansa johdossa
vasta vuodesta 2008, ja toiminnallisesti juuri maavoimat muodostavat
vaikeimman ja heterogeenisimman tutkimuskohteen.

Puolustuspolitiikan suuret linjat ovat tiedossa

Eniten tutkittu kokonaisuus on suomalainen puolustuspolitiikka, joka
asemoituu tutkimustraditioltaan turvallisuuspolitiikan ja poliittisen
historian rajapintoihin. Tämä on mahdollistanut runsaan aikalaistutkimuksen ja -kirjoittelun. Puolustuspolitiikan sisältöjä tutkittiin ja arvioi-
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tiin jo kylmän sodan aikana. Varhaisemmasta ja osin aikalaistutkimuksesta voidaan mainita Sotatieteen laitoksen julkaisusarjat, joissa hahmoteltiin puolustuspolitiikan elementtejä. Laitoksen pitkäaikainen johtaja Vilho Tervasmäki kirjoitti vuonna 1978 puolustushallinnon historian
II osan, joka käsitteli vuosia 1939–1978.2
Tervasmäki kirjoitti myös vuonna 1983 Puolustusneuvoston toimin taa kuvailevan historiateoksen3. Tervasmäen kirja, kuten Puolustusneuvoston vuonna 1998 julkaisema jatko-osakin, käsittelee Puolustusneuvoston toimintaa varsin pintapuolisesti ja yleisellä tasolla, koska Puolustusneuvoston asiakirjat olivat julkaisuhetkellä salaisia. Puolustusneuvoston toiminta odottaa yhä tutkimustaan.
Jos käsiteltävää aihetta laajennetaan sotilas- tai puolustuspolitiikasta
turvallisuuspolitiikkaan – joka koostui ulkopolitiikasta ja maanpuolustuksesta – aikalaiskirjoitusten määrä nousee merkittävästi. Kun päivänpolitiikasta kirjoitetaan, ei ole oikeaa tai väärää, on vain perusteltuja
mielipiteitä. Ja mielipiteen tasolle osa aikalaistutkimuksista jääkin. Sisäl löiltään turvallisuuspolitiikan tutkimusaiheet heijastelivat paljolti aikakautensa trendejä. Esimerkiksi aseeton vastarinta, aseistariisunta ja ydinaseet korostuivat osin tendenssimäisissä tutkimuksissa.
Sen sijaan Suomen puolustuspoliittisen aseman keskeisin olosuhdetekijä – suhde Neuvostoliittoon – oli paljolti yhden totuuden todistelua.
Yleistäen voi väittää, että YYA-sopimusta ja neuvostosuhteita kyseenalaistavalle puolustuspolitiikan tutkimukselle ei juuri ollut tilaa kylmän
sodan Suomessa.
Puolustuspolitiikan historiaa pitkäjänteisimmin tutkinut Pekka Visuri
pelkistää aikalaistutkimuksen arvon vuonna 1994 julkaisemassaan tutki muksessa Puolustusvoimat kylmässä sodassa 1945–1961: »…puolustusvoimien kokonaistoiminnasta ja puolustuspolitiikasta ei tarkastelujaksolta (1945–1961, PJo) ole tehty juuri lainkaan varsinaisia tutkimuksia,
ellei oteta huomioon eräitä muistelmien luontoisia esityksiä ja julkaise mattomia opinnäytetöitä»4. Vuoden 1961 jälkeistä aikaa käsittelevää tutkimusta oli 1990-luvun alussa luonnollisesti vielä niukemmin.
Visuri oli kylmän sodan ja turvallisuuspolitiikan tutkimuksen uran uurtajia vuonna 1985 tarkastetulla väitöskirjallaan, jossa hän tarkasteli
puolustusperiaatteiden kehitystä Länsi-Euroopassa ja Suomessa. Tämän
jälkeen Visurin tuotantoon sisältyy toistakymmentä kylmää sotaa käsit televää tutkimusta, joista mainittakoon vuonna 2006 ensimmäisen ker-
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ran julkaistu Suomi kylmässä sodassa ja vuonna 2010 julkaistu Idän ja
lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella.5
Visuri asemoi Suomen vahvasti suurvaltapolitiikkaan ja suurvaltojen
intresseihin. Näin ollen Suomen asemaa säätelivät YYA-sopimuksen
lisäksi ydinasevarustelu, Euroopan suurkriisit – kuten Berliinin kriisi – ja
suurvaltasuhteiden kehitys. Näkökulman mukaan Suomen turvallisuuspoliittinen ja puolustuspoliittinen liikkumavara oli lopulta kapea. Niin
ikään Visuri käsittelee tutkimuksissaan sisäpolitiikan heijastuksia puolustuspolitiikkaan.
Pertti Salminen tekee syväluotauksen ylimmän poliittisen ja sotilaallisen johdon välisiin suhteisiin vuonna 1995 hyväksytyssä väitöskirjassaan Puolueettomuuden nimeen: sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa
1961–1965. Salmisen johtopäätösten mukaan presidentillä ja ylimmällä
sotilasjohdolla oli yhtenevä päämäärä. Molemmat halusivat vahvistaa
Suomen puolueettomuusasemaa, mutta eri keinoin. Ylin sotilasjohto
halusi – ja osin onnistui kahden suuren tavaraluoton avulla – vahvistamaan puolustusvoimien toimintaedellytyksiä. Ylipäällikön näkemyksen
mukaan puolueettomuusaseman vahvistaminen oli kuitenkin ensi sijassa
poliittinen asia. Tämä vaikutti siihen, että laajin sodan jälkeen laadittu
materiaaliohjelma, K-ohjelma ja perushankintalaki jäivät lopulta toteutumatta.6
Ajallista jatkumoa Salmisen tutkimukselle luo Pentti Airion vuonna
2007 tarkastettu väitöskirja, joka käsittelee Yrjö Keinosta. Airion tutkimuksen keskiössä on Keinosen valinta Puolustusvoimain komentajaksi
ja hänen toimintansa komentajana. Presidentti Kekkosen kokeilu Puolustusvoimien uudistamiseksi osin poliittisin perustein valitun Keinosen
avulla epäonnistui täysin. Merkittävimmät uudistukset – kuten siirtyminen uuteen sotilasläänijakoon ja valmiuden kehittäminen – oli valmisteltu paljolti jo ennen Keinosen komentajakautta. Airion mukaan Keinosen
suurimmat ansiot liittyivät hänen toimintaansa yhteiskuntarauhaa levittävänä henkilönä. Keinonen ei hakenut konfliktia nuorisoradikaalien
kanssa, vaan pyrki pikemminkin lievittämään jännitteitä äärivasemmis ton ja Puolustusvoimien välillä.7
Keinos-tutkimus on raikas poikkeus henkilöhistorioista, sillä se täyttää
tieteelliset kriteerit. Ainakin upseerien elämäkerroissa painotetaan yleen sä enemmän luettavuutta kuin tieteellisyyttä. Aikakauden poliittisesta ja
sotilaallisesta johdosta on julkaistu viime vuosina lukuisia elämäkertoja,
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mutta tieteelliselle tutkimusotteelle olisi tilausta tälläkin saralla. Esimerkiksi Puolustusvoimain komentajana vuosina 1983–1990 toimineen
kenraali Jaakko Valtasen elämäkerrassa avataan kylmän sodan tiedotus toimintaa ja perusteita maavoimien kehittämiselle 1980-luvulla.8 Tiedustelupäällikkö Raimo Heiskasen elämäkerta puolestaan antaa yleisölle
mahdollisuuden kurkistaa tiedustelujärjestelmän harmaiden verhojen
taakse.9
Kylmän sodan puolustuspolitiikan viime vaiheita tutkineista on myös
syytä mainita Jyri Raitasalo. Hän on käsitellyt sodan kuvan muutosta
sekä suomalaisen puolustuspolitiikan kehitystä Puolustusvoimat 100
vuotta- ja Puolustusministeriö 100 vuotta -teoksissa10. Viimeksi mainittu,
joka käsittelytapansa vuoksi jää tutkimuksellisuudessa juhlakirjan tasolle,
julkaistiin vuoden 2018 lopulla.

Tynkkysen tutkimus säilyttää asemansa taktiikan historiassa

Puolueettomuusaseman ja poliittisen uskottavuuden vuoksi oli tarpeen
puolustaa koko maata. Puolustusjärjestelmän oli kyettävä osoittamaan
länsimaille, että Suomi oli demokraattinen länsivaltio, joka halusi sitoutua länteen liikkumavaransa puitteissa. Toisaalta Suomen oli vakuutettava Neuvostoliitto sitoutumisestaan YYA-sopimukseen, jotta vuonna 1948
solmittua YYA-sopimusta ei jouduttaisi soveltamaan kriisitilanteessa.
Tämän seurauksena Suomeen kehitettiin alueellinen puolustusjärjestelmä, joka soveltui erinomaisesti kahden raiteen politiikkaan.
Jos puolueettomuusaseman korostaminen olikin ensi sijassa poliitti nen lähtökohta, alueellisen puolustusjärjestelmän ja sen puitteissa käytävän alueellisen taistelun kehittämiseen oli lukuisia syitä.
Alueellisen puolustusjärjestelmän syntyhistorian suuret linjat ovat
hyvin tiedossa. Järjestelmän kehittäminen alkoi jo melko pian sodan
päättymisen jälkeen, ja kehitys ulottui ajallisesti 1980-luvulle saakka. Kyse
oli siis pitkään kestäneestä evoluutiosta, jonka lähtöpiste on jatkosodassa.
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkumenestys kesällä 1944 yllätti
suomalaiset niin toteutustavan kuin voimakkuuden suhteen – vaikka sen
ei olisi pitänyt yllättää, kuten lukuisten tutkimusten perusteella hyvin
tiedämme. Syviin tavoitteisiin pyrkivän suurhyökkäyksen torjuminen
edellytti syvää puolustusta. Se taas oli muodostettavissa muuttamalla
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taktiikkaa ja kehittämällä uusi kokonaisvaltainen taistelutapa, jossa maa hantunkeutuja oli koko ajan puolustajan vaikutuksen alaisena.
Syvemmän taistelutavan kehittäminen alkoi yhtymätaktiikkaa kehittämällä. Suomalaisen yhtymän kokoonpano uusittiin 1950-luvun vaihteessa. Prikaati korvasi divisioonan sodan ajan perusyhtymänä. Uusimuotoinen taktiikka painotti puolustuksen syvyyttä, ja linjamaisesta
puolustuksesta luovuttiin vähitellen.11
Suomalaisen perusyhtymän kokoonpanoa ja sen taktisten käyttöperiaatteiden kehitystä ei ole systemaattisesti tutkittu. Vesa Tynkkynen analysoi väitöskirjassaan Hyökkäyksestä puolustukseen: taktiikan kehittymisen
ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa siirtymistä prikaatikokoonpanoon
ja prikaatitaktiikan muutosta.12 Tynkkysen vuonna 1996 laatima väitöskirja on säilyttänyt asemansa suomalaisen taktiikan kehityshistorian
perusteoksena, mutta sen ajallinen päätepiste on 1950-luvun alussa.

Valoa tunnelin päässä – aselajihistoriat

Yhtymän kokoonpanon ja yhtymätaktiikan kehittymisen tutkimuksessa
on tutkimusaukko. Murroksia – joskin melko pieniä – oli kokoonpanomuutoksessa niin vuonna 1955 kuin 1963. Suurempi muutos – prikaatin
täydellinen moottorointi – toteutui vasta vuonna 1970. Seuraava mur roskohta ajoittuu 1980-luvulle, jolloin muodostettiin uudet kokoonpanot.13 Suomalaisen yhtymän perusongelma oli liikkuvuus, tai pikemminkin sen puute. Puntarissa olivat taktinen liikkuvuus – kyky liikkua
taistelualueen sisällä – ja operatiivinen liikkuvuus eli kyky liikkua taiste lualueelta toiselle. Kunnollista kokonaistutkimusta liikkuvuuskysymyksestä ei ole tehty.
Myös jalkaväen perustyövälineen – pataljoonan – tutkimiselle on
tarve. Hannu Liimatta käsittelee pataljoonan kehittymistä osana jalka väkitaktiikan kehittymistä vapaussodasta 1950-luvun puoleenväliin syksyllä 2018 tarkastetussa väitöskirjassaan Ulkomaisista esikuvista kohti
omaperäisempiä ratkaisuja: itsenäisen Suomen jalkaväkitaktiikan neljä
vuosikymmentä. Työssä eritellään jalkaväkitaktiikan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä selvitetään kattavasti jalkaväkitaktiikan keskeisimmät kehittäjät.14 Tutkimus on kaksiosainen. Liimatta ulottaa muutaman
vuoden sisällä valmistuvan jatko-osan nykypäivään.
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Jalkaväkitaktiikkaa analysoiva tutkimus on osa laajempaa Maanpuolustuskorkeakoulun aselajitaktiikat-projektia. Vesa Tynkkysen johtama
tutkimushanke tuottaa läpileikkauksen maavoimien kaikkien aselajien
kehityskaaresta. Tutkimussarjasta on jo valmistunut Pasi Kesselin tykistötaktiikkaa käsittelevä tutkimus Tykistö taistelee tulellaan: tykistötaktiikan
kehitys Suomessa itsenäisyytemme aikana. Kesseli purkaa työssään tykis töjärjestelmän eri osatekijöihin ja käsittelee näiden kehitystä eri taistelulajeissa. Tutkimuksen painopisteessä ovat tykistöllisten menetelmien
– tulenkäytön ja sitä tukevien toimintojen – kehittyminen.15
Tänä vuonna ovat valmistumassa Janne Mäkitalon pioneeritaktiikkaa
ja Jussi Pajusen ilmatorjuntataktiikkaa käsittelevät tutkimukset. Viesti- ja
huoltotaktiikat saavat omat tutkimuksensa seuraavien kolmen vuoden
aikana.
Aselajien lisäksi tutkimussarjaan sisältyy kolme taktiikan erityispiir teisiin pureutuvaa tutkimusta. Marko Palokangas erittelee suomalaisen
yhtymätason tiedustelutaktiikan tekijöitä vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessaan Hankitun tiedon varassa: yhtymätason tiedustelutoiminnan
kehitys Suomessa itsenäisyyden aikana. Teos saa rinnalleen Petteri Joukon
panssaritaktiikka-tutkimuksen kuluvan vuoden aikana ja Vesa Tynkkysen
panssarintorjuntataktiikkaa analysoivan tutkimuksen parin vuoden
sisällä.
Huolimatta mittavasta tutkimuskokonaisuudesta aselajien kehityskulkuun jää paljon tutkittavaa. Yksikään projektin tutkijoista ei pysty käsittelemään aihettaan tyhjentävästi aiheen laajuuden johdosta. Tutkimusputkesta ei tule ulos yhdeksää käsittelytavaltaan identtistä tutkimusta, vaan kukin kirjoittaja painottaa aihettaan haluamallaan tavalla ja
osin omien osaamisalueittensa kautta.
Yhtymätaktiikka oli vain osa laajempaa taistelukonseptiota, alueellista
taistelua. Se kehittyi koko valtakunnan alueella toimivien yleisjoukkojen
ja määrätyllä alueella toimivien paikallisjoukkojen yhteiseksi taisteluksi
syvällä alueella.16
Paikallispuolustuksen keskeiseksi elementiksi muodostui sissitoimin ta. Sen kehittymisestä on perusteellinen tutkimus. Marko Palokangas
tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan suomalaisen sissitoiminnan kehittymistä osana alueellista puolustusjärjestelmää. Työ on julkaistu osin
englanniksi Maanpuolustuskorkeakoulun Finnish Defence Studies -sar jassa.17
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Vaikka sissitoiminta on kattavasti tarkasteltu, osa paikallispuolustuksesta jää tulevan tutkimuksen varaan. Esimerkiksi torjunta- ja vartiointiyksiköillä oli tärkeä asema koko valtakunnan kattavassa paikallispuolustuksessa kuten myös toimintaa johtavilla sotilasalueiden ja sotilaspiirien esikunnilla. Paikallisella tasolla tehty viranomaisyhteistyö muodostaa myös mielenkiintoisen tutkimuskohteen.

Uhka

Millaista uhkaa varten järjestelmä kehitettiin? Uhkaa ja sitä vastaan valmistautumista voi luonnehtia poliittisen tarkoituksenmukaisuuden ja
sotilaallisen realismin paradoksiksi. Yhtäältä tunnustettiin tosiasia, jonka
mukaan Suomi oli haluamattaan osa Neuvostoliiton turvallisuusjärjestelyjä, mutta toisaalta hyvin tiedostettiin, että itsenäisyyden kannalta
suurimman uhkan muodosti itse asiassa Neuvostoliitto. Tämän seurauksena uhkakuvasta ja puolustussuunnittelusta muodostui vaikeaselkoinen ja useita tasoja käsittävä kokonaisuus, jota leimasi äärimmäinen
salaaminen.18
Edellä kuvatun tilanteen vuoksi puolustussuunnitelmien laatiminen
oli vaikeaa. Kuinka sovittaa yhteen poliittiset ja sotilaalliset tarpeet? Tämä
johti siihen, että vuoteen 1966 saakka Suomessa oli lännestä kohdistuvaan uhkaan laaditut puolustussuunnitelmat. Samanaikaisesti YYAkumppania vastaan valmistauduttiin peitetysti sekä erityisesti 1960-luvun alusta alkaen myös erillissuunnitelmilla. Vasta 1970-luvun alussa
siirryttiin koko valtakunnan tasolla yksiin puolustussuunnitelmiin.19
Uhkakuvaa, siihen nivoutuvaa puolustussuunnittelua ja valmiuden
kehittymistä ovat tutkineet perusteellisimmin Vesa Tynkkynen ja Petteri
Jouko. Asiaa käsitteleviä artikkeleita on niin Puolustusvoimat 1944–1974kuin Puolustusvoimat 100 vuotta -teoksissa. Laajin uhkaan ja puolustussuunnitteluun paneutuvat tutkimus – joskin uusien lähteiden johdosta osin jo vanhentunut – on Maanpuolustuskorkeakoulun Finnish
Defence Studies -sarjassa julkaistu Towards East of West, Defence Planning
in Finland 1944–1966. Työ on saamassa jatkoa kuluvan vuoden lopussa
käynnistyvässä tutkimuksessa.
Makrotasotarkastelun lisäksi on lukuisia puolustushaaraan tai sen
osaan rajoittuvia tutkimuksia. Juuso Säämäsen väitöskirjatutkimus Suur -
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maihinnousun uhkasta kaappaushyökkäyksen torjuntaan käsittelee meripuolustuksen kehittymistä jatkosodasta 1960-luvulle. Uhkakuva ja puolustussuunnittelu kulkevat työssä rinta rinnan. Koska Säämänen liittää
kokonaisuuteen myös taktiikan, kokoonpanojen ja kaluston kehityskaaret, kyseessä on paljolti analyysi meripuolustusjärjestelmän kehityksestä.20
Puolustussuunnittelua on purettu pienempiin kokonaisuuksiin ensi
sijassa Maanpuolustuskorkeakoulussa laadituissa opinnäytteissä. Viimeisen kahden vuoden aikana yleisesikuntaupseerikursseilla on laadittu
kolme diplomityötä, joissa tarkastellaan 2. ja 3. Divisioonan sekä pääkaupungin puolustussuunnittelua. Mika Jääskeläinen on jatkamassa viimeksi mainittua teemaa myös väitöskirjatutkimukseksi. Merkittäviä
alueellisia tutkimuskohteita jää jatkotutkimusten varaan. Mainittakoon
esimerkkeinä Lappi tai ylimmän johdon reservien käyttösuunnitelmat.
Olisi mielenkiintoista myös luodata Suomen sotilaspoliittista asemaa
ulkomaisesta näkökulmasta. Millaisena Suomen puolustus ja puolustusvalmius näyttäytyivät ulkomaisin silmin? Suomalaisin voimin tehtyä
tutkimusta aihe-alueesta on vähän. Visurin lisäksi Tapio Koskimies on
tutkinut aihetta väitöskirjassaan Puolustuskykyinen valtio vai Ruotsin
hälytyskello. Koskimiehen sanoin: »Suomen kannalta relevantit läntiset
toimijat eivät uskoneet Suomen puolustukseen, vaan suhtautuminen oli
lähinnä säälivää, joskin samalla myötätuntoista».21 Jakoivatko länsimaat
arvion yleisemminkin, ja miten arviot kehittyivät kylmän sodan aikana?
Koskimiehen 1950-luvun alkuun päättyvälle tutkimukselle soisi jatkoa, sillä merkittävä osa ulkomaiden tiedusteluarkistoista on käytössä,
osa jopa digitoidussa muodossa22. Ketään ei yllättäne se, että suomalaista
kylmän sodan aineistoa ei juuri löydy digitoituna. Myönteisen poikkeuksen muodostavat Sotakorkeakoulun diplomityöt, joista leijonanosa
on digitoitu Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön rahoituksella.

Tutkittavaa riittää

Olen pyrkinyt valottamaan suomalaisen kylmän sodan historian tutkimustilannetta. Lopuksi on aiheellista tarkastella tutkimattomia aihealueita. Ensimmäisenä mainittakoon kokonaismaanpuolustus ja sen eri
tekijät. Esimerkiksi väestönsuojelu, poliisi- tai pelastustoimen nivoutu -
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minen maanpuolustukseen, siviili-sotilasyhteistyön muodostuminen ja
huoltovarmuustekijät ovat hedelmällisiä tutkimusaiheita, jotka soveltuvat niin sotilas- kuin siviilitaustaisille tutkijoille.
Sotatalouden kehitys sisältää lukuisia tutkimuskohteita. Suomalaisen
teollisuuden kiinnittyminen puolustushallinnon tutkimus- ja kehittämistoimintaan, teollisuuslaitosten tuotantovaraukset ja kriisiajan tuotantovalmistelut tarjoavat laajoja tutkimusaiheita, kuten myös puolustusvoimien varustaminen. Varustamisesta on hyviä otoksia sekä laadukkaita
tutkimuksia yksittäisistä sotavarusteista, mutta varustamisen suhde taktiikkaan, sodan ajan kokoonpanoihin ja määrärahoihin jää usein irralliseksi.
Lyhyt katsaukseni suomalaisesta kylmän sodan sotahistorian tutkimuksesta on painottunut Suomessa julkaistuun tutkimukseen. Kansainvälisen tutkimusyhteisön parissa suomalaisen kylmän sodan sotahistorian tuntemus ja tutkimus ovat lähes neitseellisessä tilassa. Kylmän sodan
sotahistorian tutkimukselle on vahva tilaus, joka odottaa toimittajaansa.
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In Shadows of World War II – Finnish
Research on Cold War Military History
Finland’s military-political position during the Cold War is arguably an
interesting phenomenon. The nation survived as an independent
country in the aftermath of World War II, yet its politics were heavily
influenced by the Soviet Union throughout the Cold War. Foreign policy
‒ later to be called security policy ‒ dominated by presidents was the key
factor for the country’s survival outside the Soviet bloc. However, in
parallel with politics, another element was prepared to meet the ultimate
challenge, the foreign invasion: national defense.
National defense preparations covering all aspects of society still
remain largely unresearched. The question is: why? By any standard,
Finnish research on Cold War military preparations is a small-scale
enterprise compared with research on World War II. Due to the great
human suffering and the loss of the most fertile parts of Finland, World
War II has had, and still has, a profound effect on the Finnish population
and national conscience. This is highlighted by the fact that the struggle
for national survival has been interpreted mainly by Finnish scholars.
Due to the barrier imposed by the Finnish language, there is hardly any
foreign involvement in Finnish history writing.
The main reason for uncovering Finland’s defense mechanisms during
the Cold War defense is practical: the lack – or rather, unavailability – of
archival sources. There is no permanent mechanism for the declassification and publication of military records. A few hundred meters of
archival material were published in 2012–2015, but then the declassification process stalled. Restraints caused by the demands of national
security are understandable, but the situation in general is unsatisfactory.
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The main tracks of Finnish defense policy have been uncovered in the
studies of Doctor Pekka Visuri, who positions Finland between the
policies of contemporary superpowers and their interests. As a result,
Finland’s military-political margin remained relatively narrow throughout a long era.
Threat perception – the foundation for developing the defense –
within the Finnish Defense Forces is a complex issue. From the Soviet
perspective, Finland was part of her security arrangements cemented by
the Agreement of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance of
1948. However, Finnish military high command realized quite well that
only the Soviet Union had sufficient military capabilities to threaten
Finland’s independence. As a result, the Defense Forces adapted a
multidimensional threat perception and defense planning surrounded
by utmost secrecy and diversion. The main lines of this entity have been
uncovered, but significant gaps remain both at the national and regional
levels.
Our picture of the capabilities of the Defense Forces, both material
and immaterial, is fragmentary. There is solid research on maritime and
air defenses during the first decades of the Cold War. The evolution and
development of the Finnish mode of asymmetric warfighting – a
variation of guerilla warfare – has also been studied in-depth. The aspects
of the readiness and mobilization system remain to be studied. Although
there is good research on the development of individual weapon systems,
the holistic picture of material readiness remains undrawn.
The doctoral dissertation of professor Vesa Tynkkynen retains its
position as the basic study on Finnish tactics. Since its timeframe covers
only the mid-1950s, Tynkkynen has established a range of studies that
analyze the evolution of tactics within the different arms – such as
infantry or artillery – of the army. The first examples have already been
published and well received.
The Defense Forces was only one part in the concept of total defense.
From the early 1960s on, the whole society was slowly integrated into
defense preparations. The evolution of civil defense, co-operation
between different governmental agencies and security of supply offer
fruitful themes for any scholar or student.
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ALPO JUNTUNEN
(s. 1944), filosofian tohtori, dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjän
sotilaspolitiikan professori emeritus.

Autonomian sotilaallinen ulottuvuus
Suomen autonomista asemaa Venäjän keisarikunnassa on tarkasteltu yli
vuosisadan ajan juridisesta näkökulmasta. Toisena näkökulmana on ollut
Suomen taloudellinen erillisasema keisarikunnassa. Kansallinen tutki mus ei myöskään ole unohtanut Suomen uskonnollista ja sivistyksellistä
erilaisuutta. Tavoitteena on ollut korostaa suomalaisten pyrkimystä
erillisyyteen Venäjästä.1 Tutkimus on lähes täysin sivuuttanut sotilaallisen
ulottuvuuden tarkastelun Suomen kuuluessa suuriruhtinaskuntana Venäjään.
Vuosien 1808–1809 sodassa Venäjä valloitti Ruotsiin kuuluvia maakuntia ja liitti niitä maihinsa. Suomalaisten vastarinta oli vähäistä, eikä
maassa syntynyt laajamittaista sissisotaa kuten aikaisempien sotien yhteydessä. Porvoon maapäivillä säädyt vannoivat uskollisuutta Venäjän
hallitsijalle, ja keisari lupasi pitää voimassa vanhat Ruotsin aikaiset lait ja
kansalaisoikeudet.2
Kehitys ei olisi ollut rauhallista, ellei maassa olisi ollut valmiutta siirtyä
Venäjän alaisuuteen. Suomessa palvelevan upseeriston piirissä oli jo
edellisellä vuosisadalla syntynyt pyrkimyksiä erota Ruotsista. Suomalaiset
eivät tahtoneet ikuisesti olla Tukholman itäisen turvallisuusvyöhykkeen
asemassa, joka oli johtanut lukuisiin sotiin. Sotilaat ymmärsivät, että
heikko Ruotsi ei kykene sotilaallisesti vastustamaan Venäjän pyrkimyksiä
Itämeren piirissä. Vain sopeutumalla tosiasioihin maan kehitys olisi
turvattu. Kansainvälisesti suuntautuneille upseereille Venäjän valta ei
ollut pelottava uhka. He katsoivat tilannetta Suomenlahden eteläpuolella.
Baltian maat olivat säilyttäneet jo 100 vuoden ajan elämäntapansa ja
uskontonsa Venäjän alaisuudessa, ja imperiumi tarjosi balteille edullisia
virkatehtäviä. Näitä kansainvälisesti suuntautuneita upseereja oli mm.
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G. M. Sprengtporten, joka nuoruudessaan palveli Sveaborgissa
(eli Viaporissa kuten nimi suomenkielessä muuttui) ja loi sittemmin monipuolisen uran Ruotsin ja Venäjän palveluksessa.3
Aikakauden poliittinen kehitys
suosi upseereita, jotka tympääntyneinä Ruotsin alamaisuuteen
tähysivät laajempia perspektiivejä.
Suomalaisilla oli onnea, sillä Na poleonin sotien tähden Pietarissa
oli halua tyydyttää suomalaisten
toiveet. Monet suomalaiset riensivät tukemaan uutta isäntäänsä
Napoleonin vastaisessa sodassa.
Suomessa perustettiin myös joukko-osasto, joka toimi vartiointi- G. M. Sprengtporten venäläisessä hovitehtävissä Pietarissa. Venäläiset asussa. Kuva: https://upload.wikimedia.
eivät epäilleet suomalaisten soti- org/wikipedia/commons/b/bc/
Graf_Sprengtporten.jpg.
laallisia kykyjä, mutta tuossa vaiM. Sprengtporten in full Russian
heessa Suomen voima oli heikko, G.
dress uniform. Photo: Wikimedia
eikä voitu ajatella suomalaista Commons.
armeijaa. Maan puolustamisen
katsottiin kuuluvan keisarikunnalle.4
Suomen hallintoa järjestettäessä sotilaalliset kysymykset olivat tärkeitä,
ja vuonna 1809 perustetun Hallituskonseljin talousosaston alaisuuteen
kuului sotilastoimituskunta, joka valmisteli ja esitteli sotilasasiat kenraalikuvernöörille. Ensimmäisenä sotilastoimituskunnan päällikkönä
vuosina 1809–1820 toimi Anjalan liiton mies, Porvoon maapäivien maamarsalkka kreivi R. W. de Geer.
Suomen Venäjään liittämisen taustalla oli Napoleonin vastainen tais telu. Venäjä halusi luoteisrajalleen luotettavan maan ja kansan, joka tukisi
Pietarin turvallisuutta. Suomalaiset täyttivätkin Venäjän toiveet, joskaan
Suomella ei käytännössä ollut sellaista omaa sotaväkeä, joka olisi tukenut
Venäjän puolustusta. Siksi Venäjä varmisti luoteisrajansa turvallisuuden
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sijoittamalla omia joukkojaan Suomeen. Ruotsin rakentamat varustukset, ennen muuta Sveaborg, vahvistivat Venäjän voimaa Itämeren
pohjoisosassa.

1800-luvun alku oli rauhallisen kehityksen aikaa

Venäjän alaisuuteen joutuminen muutti Suomen sotilaspoliittisen aseman. Ruotsiin kuuluessaan Suomi oli valtakunnan itäinen turvallisuusvyöhyke ja sotilaallinen valmius oli rakennettu tukemaan itään suuntautuvaa hyökkäystä ja torjumaan idästä tulevaa hyökkäystä.
Ruotsin ajan ruotuarmeija osoittautui vuoden 1808–1809 sodassa
heikoksi, ja se lakkautettiin, mutta upseerit säilyttivät etuoikeutensa
uusien isäntien alaisuudessa. Siten venäläiset saivat Suomen säätyläistön
puolelleen. Maan uudet isännät pelkäsivät hyökkäystä lännestä, joten
venäläisiä joukkoja sijoitettiin lähinnä länsirannikolle. Tärkein strateginen kohde ja sotilaallinen keskittymä Suomessa oli Sveaborg, jonka valloittaminen oli ratkaissut vuosien 1808–1809 sodan lopputuloksen. Muita tukikohtia olivat Hanko, Turku, Ahvenanmaa ja Vaasa. Sisämaassa Venäjän vallan varmistivat Hämeenlinnaan, Heinolaan, Kuopioon ja Lappeenrantaan sijoitetut joukko-osastot. Suomenlahden linnoitukset kuten
Ruotsin vallan aikainen Svartholm sekä venäläisten rakentamat Kymenkartanon, Haminan ja Viipurin linnoitukset menettivät strategisen merkityksensä ja rappeutuivat vähitellen. Krimin sotaan asti Suomeen sijoitettujen venäläisten joukkojen määrä oli n. 10 000 sotilasta.5
Napoleonin sotien päätyttyä Venäjä oli Itämeren alueen johtava valtio,
jonka turvallisuutta ei kukaan kyennyt uhkaamaan. Venäjän vallan aika na Suomi eli pidemmän rauhan kauden kuin koskaan Ruotsiin kuuluessaan. Tämä antoi perustan talouden ja kulttuurin kaikenpuoliselle
kehitykselle. Venäjän voima takasi autonomisen suuriruhtinaskunnan
kukoistuksen.
Rauhallista kehitystä tukivat Euroopan poliittiset tapahtumat. Napo leonin vastainen taistelu lähensi Venäjää ja Ruotsia, ja ne solmivat vuonna 1812 liiton, joka vakautti Itämeren alueen vuosikymmeniksi.
Sotilaallisessa mielessä Venäjän ote oli pehmeä. Kenraalikuvernöörit
olivat Suomessa olevien venäläisten joukkojen komentajia, eivätkä linnoitukset ja venäläiset varuskunnat kuuluneet suomalaisten viranomais-
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ten alaisuuteen. Venäläisten sotilaiden ja kantaväestön välillä ei ilmennyt
juopuneiden tappeluita pahempia rettelöitä, ja venäläisten sotilaiden ja
suomalaisten naisten välillä syntyi romansseja ja jopa avioliittoja. Vii meksi mainittuja tosin vaikeutti uskontojen erilaisuus. Venäjälle ominainen joukkojen jatkuva siirtäminen paikasta toiseen esti myös läheisten
suhteiden kehittymisen sotilaiden ja kantaväestön välille.6
Suomen valtio ja sen oma sotalaitos perustettiin, kun maa liitettiin
autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjään. Aikaisemminkin oli Suomessa ollutta Ruotsin armeijan osaa kutsuttu Suomen armeijaksi. Periaatteessa Suomella oli koko autonomian ajan (1809–1917) oma Venäjästä
erillinen sotalaitos, joskin se oli pitkiä aikoja osittain tai kokonaan lakkautettuna.7
Periodi vuodesta 1812 vuosisadan puoliväliin oli Itämeren alueella
rauhan aikaa, ja Suomessa voitiin rakentaa autonomista isänmaata.
Venäjän huolehtiessa Suomen sotilaallisesta turvallisuudesta suomalaisten ei tarvinnut uhrata verojaan ja varojaan sotilaallisiin tarpeisiin. Voidaan väittää, että Suomi itse asiassa hyötyi Venäjältä tulevista sotilaista
heidän palkkojensa ja paikallisesti tekemiensä hankintojensa kautta.
Sodat olivat kaukana Balkanilla, eikä vuoden 1830 Puolan kapina juuri
järkyttänyt suomalaisten mielenrauhaa. Puolalaisten rettelöinti herätti
lähinnä ihmetystä, ja suomalaiset osallistuivat mielellään kapinallisten
kukistamiseen.8

Krimin sota muuttaa tilanteen

Tilanne muuttui 1800-luvun puolivälissä. Venäjän pyrkimys Turkin salmien haltuunottoon kehittyi 1853 Krimin sodaksi, jonka vaikutukset
ulottuivat Itämeren alueelle. Bomarsundin valtaus elokuussa 1854 ja
Sveaborgin pommitus seuraavan vuoden elokuussa olivat merkittävimmät Suomea koskeneet taistelut.
Kyse ei ollut pelkästään Turkista. Muista suurvalloista ennen kaikkea
Britannia pelkäsi Venäjän vaikutusvallan kasvavan liiaksi Balkanilla ja
siten uhkaavan Britannian etuja itäisen Välimeren alueella. Venäjä yllättyi
kehityksestä, sillä se oli uskonut englantilaisten kristittyinä tukevan Ve näjän pyrkimyksiä Balkanin kristittyjen suojelemiseksi.
Tilanteen kiristyminen heijastui välittömästi Suomeen. Venäjän Itä -
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meren laivasto oli huonossa kunnossa, joten Pietarissa alettiin rakentaa
puolustuksellista strategiaa. Rappiolle joutuneita linnoituksia kuten
Sveaborgia alettiin kunnostaa. Mukavuudenhaluiseksi ja passiiviseksi
tiedetty kenraalikuvernööri P. I. Rokassovski vaihdettiin tarmokkaaseen
F. W. R. von Bergiin, ja Suomeen tuotiin uusia joukkoja.9
Aluksi Bergin aktiivisuutta hämmästeltiin, mutta englantilais-ranskalaisten joukkojen laivastoineen hyökättyä Ahvenanmaalle ja Pohjanmaan turvattomien kaupunkien kimppuun kansa asettui tukemaan isänmaan puolustusta. Yhteinen puolustustaistelu lähensi venäläisiä ja suomalaisia. Epäilykset suomalaisten veljeilystä vihollisen kanssa haihtuivat,
ja uskollisuuden ansiosta Suomen asema parani.10 Tällä oli pidemmän
päälle Pietarin kannalta yllättäviä seurauksia. Suomalaisten kasvavan
itsetunnon ja valtiollisen elämän kehittymisen myötä Suomesta muodostui valtio, joka halusi yhä voimakkaammin erottautua Venäjästä.
Myös yleismaailmallinen kehitys vaikutti Suomen ja Venäjän suh-

Sveaborgin pommitus 12.8.1855 oli näyttävä, mutta sotilaallisesti lähes turha.
Kuva: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/The_Bombardment_
of_Sveaborg%2C_9_August_1855_by_John_Wilson_Carmichael.jpg.
The spectacular bombardment of Sveaborg on August 12, 1855 was largely
unnecessary from the military point of view. Photo: Wikimedia Commons.
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Kreivi F. W. R. von Berg oli tarmokas
ammattisotilas. Kuva: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/
c/c6/Friedrich_Wilhelm_Rembert_von_
Berg_2.jpg.
Count F. W. R. von Berg was the
epitome of a professional soldier.
Photo: Wikimedia Commons.

teisiin. Teollisuuden ja liikennevälineiden kehittymisen myötä
sodankäynti teknistyi. Itämeren
alueella tämä näkyi siirtymisenä
purjealuksista teräksisiin höyrylaivoihin. Sileäputkisista tykeistä
siirryttiin kauas ampuviin rihlattuihin tykkeihin, musketit vaihtuivat takaaladattaviin kivääreihin
jne. Venäjä ei kyennyt kilpailemaan varustelussa länsieurooppalaisten
suurvaltojen kanssa. Varsinkin laivaston kohdalla jälkeenjääneisyys
pakotti Venäjän tyytymään puolustukseen. Poikkeuksena olivat merimiinat, joiden kehittäjänä ja käyttäjänä Venäjä oli edelläkävijä.11

Sotilaallinen ristiriita emämaan ja suuriruhtinaskunnan välillä syntyy

Pietarissa pelättiin jatkuvasti hyökkäystä lännestä. Krimin sodan jälkeen
päävihollisena pidettiin laivastoltaan ylivoimaista Britanniaa. Balkan ja
Kaukasia pysyivät levottomina, ja vuonna 1877 tilanne kärjistyi sodaksi.
Yleisesti odotettiin Krimin sodan aikaisen tilanteen toistumista ja Suo men rannikoiden puolustusta vahvistettiin. Vuosina 1877–1878 käyty
Turkin sota ei kuitenkaan laajentunut Balkania kauemmaksi, sillä uuden
Saksan luojan Otto von Bismarckin johdolla tilanne saatiin rauhoitettua.
Koko Euroopan geopoliittinen tilanne oli muuttunut Saksan keisarikunnan synnyttyä 1871. Venäjän strategit katsoivat koko läntisen Euroopan uhkaavan Venäjää. Suorastaan vaaralliseksi tilanne kävisi, jos Ruotsi
liittyisi Venäjän vihollisiin. Venäjä alkoi varautua tuota uhkaa vastaan.
Baltia ja Suomi muodostivat valtakunnan luoteisen turvavyöhykkeen,

AUTONOMIAN SOTILAALLINEN ULOTTUVUUS

81

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 82

jonka puolustusta oli vahvistettava. Venäläisten sotilaallinen ote Suomessa kasvoi. Linnoituksia ja varuskuntia vahvistettiin, ja tiedustelu lisäsi
tarkkailua väestön keskuudessa. Myös Suomen ylimmällä poliittisella
tasolla havaittiin Itämeren alueen strateginen muutos ja katsottiin, että
Suomenkin pitäisi osallistua valtakunnan puolustamiseen.
Euroopassa 1800-luvulla levinnyt yleinen asevelvollisuus tuli Suomeen
vuonna 1881, kun vuonna 1878 oli säädetty asevelvollisuuslaki Venäjän
vuoden 1870 ratkaisua seuraten. Lakia säädettäessä pidettiin erityisen
tärkeänä sitä, että suomalaisia ei käytettäisi maan rajojen ulkopuolella
Suomea koskemattomien keisarikunnan intressien puolesta. Suuriruhtinaskuntaan muodostettiin vuonna 1881 taas oma 5 000 miehen armeija,
joka koostui kahdeksasta jalkaväkipataljoonasta. Kun armeijan perustamista käsiteltiin valtiopäivillä, katsottiin suomalaisten ensisijaiseksi tehtäväksi Suomen puolustaminen ja
vihollisen hyökkäysten estäminen
Suomen kautta kohti Pietaria. Venäjän sotaministeriössä tämä katsottiin riittämättömäksi. Suomen
sotaväen tuli puolustaa koko keisarikuntaa. Näin oli syntynyt sotilaallinen ristiriita keisarikunnan
ja suuriruhtinaskunnan välille.
Osmo Jussilan mukaan suomalaiset onnistuivat Turkin sodan kriisitilanteessa luomaan erillisen armeijan. Se kylläkin hyväksyttiin
väliaikaisesti kymmenen vuoden
koeajaksi.12
Koeajan umpeuduttua asia
otettiin uudelleen esille. Venäjän
Venäjän sotaministeri D. A. Miljutin ei
kannalta kysymys oli periaatteel hyväksynyt erillisiä kansallisia joukkoosastoja keisarikunnan armeijaan.
linen. Suomen armeija oli mitätön
Kuva: https://upload.wikimedia.org/
keisarikunnan sotaväkeen verrat wikipedia/commons/c/cc/Milutin_
DA.jpg.
tuna, mutta armeijan johto ei halunnut erillisiä kansallisia sotilasRussia’s minister of war D. A. Milyutin
did not approve of ethnic units in the
yksiköitä keskitetysti johdettuihin
empire’s army. Photo: Wikimedia
sotavoimiin. Pietarissa katsottiin
Commons.
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Suomen erillisen sotavoiman pikemminkin hankaloittavan kuin
hyödyttävän valtakunnan puolustusta. Suomalaisten haluttiin palvelevan keisaria ja valtakuntaa –
venäläisissä joukoissa. Venäjän hallitus edellytti Suomen suuriruhtinaskuntaa muuttamaan asevelvollisuuslakiaan, ja kun Suomen
valtiopäivät eivät tähän suostuneet, Venäjän keisari sääti vuonna
1901 asevelvollisuuslain ilman valtiopäivien myötävaikutusta. Laki
antoi mm. mahdollisuuden viedä
suomalaisia sotimaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Suomessa laki katsottiin laittomaksi, ja
asevelvollisuuskutsuntoihin koh- Sotilaallisen yksipuolisesti toimiva
distui laajaa lakkoilua. Vastustus kenraalikuvernööri N. I. Bobrikov
Suomen Venäjästä erottavan
oli niin tehokas, että lain sovelta- synnytti
konfliktin. Kuva: https://upload.
misyrityksistä luovuttiin. Suomen wikimedia.org/wikipedia/commons/
suuriruhtinaskunnan oma armeija 8/8a/Nikolai_Bobrikov.jpg.
lakkautettiin keisarillisella päätök- Governor-general N. I. Bobrikov acted
the military way and sparked a
sellä 29.6./12.7.1901.13 Keisari lak- in
conflict that opened a rift between
kautti suomalaiset joukot asteit- Finland and Russia. Photo: Wikimedia
Commons.
tain vuosien 1902–1905 aikana.
Suomessa oma armeija nähtiin
kansallisen voiman osoitukseksi.
Sen lakkauttaminen katsottiin venäläiseksi sortotoimeksi, ja suhteet Venäjään heikkenivät. Seuranneessa poleemisessa keskustelussa ei tuotu
esille armeijan pienuutta eikä myöskään sitä, ettei se missään olosuhteissa
olisi kyennyt Suomea puolustamaan. Kansainvälisen poliittisen tilanteen
alettua kiristyä 1890-luvulta alkaen Venäjä kiinnitti entistä enemmän
huomiota Itämeren alueen puolustamiseen. Linnoituksia vahvistettiin,
liikenneyhteyksiä parannettiin ja sekä Suomeen että Itämeren maakuntiin sijoitettiin yhä enemmän venäläisiä joukkoja.14
Suomalaiset katsoivat Venäjän puolustuksen vahvistamisen uhkaavan

AUTONOMIAN SOTILAALLINEN ULOTTUVUUS

83

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 84

maan kansallista kehitystä, ja maailmanpolitiikan kiristymisen myötä
suomalais-venäläiset suhteet heikkenivät. 1910-luvun kuluessa venäläiset
rakensivat Itämeren rannikoille vahvan linnoitusjärjestelmän, jonka keskuksena käytännössä säilyi alueen vahvin laivastotukikohta Sveaborg.
Keväällä 1917 ennen vallankumouksen puhkeamista linnoituksen henkilökunta käsitti yli 20 000 henkilöä ja 148 toimintakuntoista tykkiä.
Vahva linnoitus suojeli siinä määrin Suomen rannikoita ja Helsinkiä,
ettei vihollinen ensimmäisen maailmansodan aikana hyökännyt Suomeen. Vallankumous kuitenkin kukisti Venäjän asevoimat, ja Sveaborg
antautui taistelutta saksalais-suomalaisille joukoille keväällä 1918.15

Yhteisiltä venäläis-suomalaisilta intresseiltä ja autonomialta putoaa
pohja pois

Venäjä antoi Suomelle autonomian halutessaan luoda uskollisten alamaisten asuttamasta maasta turvavyöhykkeen Pietarin suojaksi. Tavoite
toteutui Venäjää ja Suomea hyödyttäen. Suomi tarjosi Pietarin puolustajille erinomaisen sillanpään ja Venäjän joukot takasivat Suomen
kaikenpuolisen rauhallisen kehityksen. Suomessa keskityttiin siinä määrin omaan olotilaan, että tultaessa 1880-luvulle unohdettiin, miksi Venäjä
oli suonut autonomian. Suomalaiset halusivat irti Venäjästä ja katsoivat
kaikki yhtenäistämistoimet valtiolliseksi ja kansalliseksi sorroksi. Venäjän
valtiojohto piti suomalaisia kiittämättöminä. Kenraalikuvernööri N. I.
Bobrikov ihmetteli, eivätkö suomalaiset ymmärtäneet Venäjän aseiden
suojaavan Suomea.16
Ensimmäisen maailmansodan puhjettua kesällä 1914 Suomi julistettiin sotatilaan ja kansalaisoikeuksia supistettiin. Siitä huolimatta Suomessa oli ymmärrystä laajoissa piireissä Venäjän pyrkimyksille sekä toi vottiin menestystä Venäjän asevoimille. Suomalaisia astui vapaaehtoisina
Venäjän armeijaan, ja Suomen talouselämä hyötyi suuresti armeijan ja
laivaston hankinnoista.17
Vallankumouksen puhjettua keväällä 1917 ja väliaikaisen hallituksen
otettua Venäjällä johdon käsiinsä Suomi halusi takaisin oikeudet, joita
tsaarin hallitus oli sotatilaan vedoten supistanut. Ulkopolitiikka ja soti lasasiat haluttiin edelleen jättää Venäjän tulevan hallituksen hoidettaviksi.
Tilanne muuttui vallankumouksellisen anarkian päästyä vallalle Pieta -
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rissa ja Helsingissä. Pietarissa bolševikit ottivat vallan haltuunsa syksyllä
1917, ja suomalaiset vallankumoukselliset toivoivat heiltä apua. Helsingissä armeijan ja laivaston hajaannuksen seurauksena tapahtui väkivallantekoja, ja suomalaiset totesivat, etteivät Venäjän asevoimat enää suo jelleet heitä. Vallankumous myös tuhosi korkeimman vallan haltijan,
johon autonomia oli ollut yhteydessä. Niinpä Suomi julistautui itsenäiseksi.18
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Military Aspects of Grand Duchy of Finland
Finland was annexed to Russia in the peace treaty of Hamina, which
ended the Russo-Swedish war of 1808‒1809, and as a result Finland’s
geopolitical position changed markedly. Finland became an autonomous
grand duchy in the Russian Empire, and over subsequent decades the
country took up many characteristics of an independent state.
The underlying reason for the annexation was Russia’s fight against
Napoleon. The Russians wanted to see, in the empire’s northwestern
borderlands, a nation and a people that could be relied on to bolster the
security of St. Petersburg. The Finns met these expectations. Since
Finland had no national army, the Russians deployed military units to
Finland to ensure the integrity of the northwestern border. Swedish-built
installations and fortifications, of which the fortress of Sveaborg was the
most important, helped the Russians to project force in the northern
part of the Baltic Sea.
The years from 1812 to mid-19th century were a period of peace on
the shores of the Baltic Sea. Since Russia protected Finland against
military threats, the Finns had no need to allocate money for military
purposes. The situation changed when the rivalry between the major
powers culminated in the Crimean War (1850–1855), and the Baltic Sea
emerged as a passage that Britain could use to threaten the Russian
heartland. Therefore, the Russians strengthened the defenses of Suomen linna and deployed additional force along the coast of Finland.
During the Crimean War, the Finns and Russians fought side by side
against a common foe – this was duly noted in St. Petersburg, which
served to increase the Russians’ trust in Finland. The post-war years saw
the emergence of intensive development in several areas of Finnish
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society, which in turn fed the growth of national self-esteem; but since
there was a simultaneous surge of patriotism in Russia, antagonism
between the two neighbors became increasingly apparent.
The birth of the German empire in 1871 changed the geopolitical
situation across Europe dramatically. Russian strategists saw that all of
western Europe now posed a threat to Russia, and at the same time a
rivalry for power in the Balkans led to a war between Russia and Turkey
in 1877–1878. In the face of multiple threats, Russia launched a major
rearmament scheme in which coastal defenses in particular were
propped up. The Finns understood the Russians’ military needs and
established, with the Tsar’s consent, a small army of 5,000 men that was
subordinated to the Russian army and was tasked only with the defense
of the grand duchy. However, this was not approved by the Russian
military, and the army was disbanded after its probationary period of 20
years expired.
As tensions in Europe continued to grow, the Russians upped their
defense; during the first decade of the 20th century, they constructed
along the coast of the Gulf of Finland the so-called Sea Fortress of Peter
the Great, the center pillar of which was Sveaborg. This line of
fortifications proved its worth in World War I, since the Germans were
aware of its strength and refrained from strikes on the Russian-held
coasts of the Baltic Sea. Everything changed after the Russian revolution
when Sveaborg and Finland in its entirety were taken over by Finnish
and German forces.
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Jääkäri
Jaeger (light infantryman)
(Lassi Piirainen 2019)
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J A N N E M Ä K I TA L O
(s. 1967), everstiluutnantti, dosentti, sotatieteiden tohtori. Palvelee
operaatiotaidon ja taktiikan sotilasprofessorina Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotataidon laitoksella opetus- ja tutkimusalanaan suomalainen sotataito.

Pommarijääkärit – Jääkäripataljoona 27:n
miesten saama hävityskoulutus ja
sabotaasitehtävät
Toiminnan taustat

Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n riveistä valittujen niin
sanottujen pommarijääkärien1 saama hävityskoulutus sekä -kokemus
muodostavat oman mielenkiintoisen lukunsa suomalaisessa sotahistoriassa. Vaikka pommaritoiminta vaikutti kymmenien jääkäreiden kohtaloihin ja koulutukseen osallistui pitkälle toistasataa jääkäriä, oli kyseessä saksalaisten näkökulmasta vain pieni episodi valtakunnan sotavoimien laajassa venäjänvastaisessa tuholais- ja tihutyöjärjestelmässä.
Sabotaasitoiminnan kohteina olivat Venäjän armeijalle materiaalia valmistavat tehtaat, sotatarvikevarastot, sillat, rautatiet ja materiaalia kuljettavat junat sekä rahtialukset. Toiminnalla pyrittiin hankaloittamaan
Venäjän sotaponnisteluja ensimmäisessä maailmansodassa, jotta se ei
pystyisi itärintamalla aktiiviseen toimintaan ja saksalaisjoukkojen tarve
olisi mahdollisimman pieni. Saksalaisten näkökulmasta sodan lopputuloksen kannalta länsirintama oli suunta, jossa ratkaisevat voitot tuli
saavuttaa.2
Venäläiset suhtautuivat pommaritoimintaan vakavasti ja jopa aggressiivisesti. Sanonta »yhden terroristi on toisen vapaustaistelija» päti myös
pommarijääkäreiden kohdalla. Jääkäreiden motivaationa osallistua sabo taasikoulutukseen oli mahdollisuus päästä Suomen vapauttamista valmistelevaan ja saksalaisten maihinnousua tukevaan etukomennuskuntaan.

89

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 90

Pommarijääkäreiden tärkein värvääjä ja tehtävänantaja oli Saksan
merivoimien pääesikunta Admiralstab. Se otti palvelukseensa 38 jääkäriä.
Noin 20 jääkäriä toimi muiden tahojen kuin Amiraaliesikunnan toimeksiannon perusteella pommareina ja tiedustelijoina. Jääkärien lisäksi
Amiraaliesikunta värväsi palvelukseensa myös sellaisia suomalaisia, jotka
olivat vasta saapuneet Tukholman etappiin liittyäkseen jääkäripataljoonaan. Palvelus pataljoonan riveissä saattoi jäädä vain siihen, että henkilö
kirjattiin joukkoon kuuluvaksi. Joidenkin osalta edes kirjaamista ei tehty.
Jääkäripataljoona 27:n riveihin kirjaamattomia pommareita ja tiedustelijoita tiedetään olleen ainakin 22.3

Koulutus

Jääkäreiden hävityskoulutusta annettiin Berliinissä, Polangenissa, Kielissä
ja Libaussa. Berliinin erikoiskursseja järjestettiin keväästä 1916 alkaen.
Viisi viikkoa kestäneiden kurssien opetus käsitti monipuolisesti erilaisten
räjähdysaineiden ja sytytysvälineiden käsittelyä, niillä harjoittelua sekä
erilaisten kohteiden hävittämistä. Berliinin Teknillisessä korkeakoulussa
opetettiin räjähdysaineiden valmistamista vapaasti saatavissa olevista
tarvikkeista. Pioneerien harjoitusalueella Haasenbeidessa opetettiin ja
harjoiteltiin muun muassa siltojen sekä rakennusten räjäyttämistä, teiden
katkaisemista, rautateiden hävittämistä, tulipalojen järjestämistä ja maamiinojen käyttöä. Saksan armeijan Yleisesikunnassa annettiin lyhyt koulutus »helvetinkoneiden» eli erilaisten aikasytyttimien sekä ansoitusmenetelmien käytöstä. Karmaisevin osuus koulutuksesta oli Berliinin
eläinlääkintäopistossa annettu opetus pernaruttobakteerin kasvattami sesta. Kevättalvella 1917 pommareiden koulutuspaikaksi vaihtui Munsterin leiri. Osa kurssilaisista sai lisäkoulutusta myös Kielissä, missä perehdyttiin rahtilaivojen tuhoamismenetelmiin.4
Jääkäreille oli markkinoitu Polangenin kurssien valmistavan Suomeen
lähetettävän etukomennuskunnan, Vorkommandon, joten kotiinpaluuta
odottavista jääkäreistä ei ollut vaikeuksia koota valikoitu, ensin 80 miestä
käsittänyt joukko. Lopulta 110 jääkärin suuruinen räjäytyskomennuskunnaksi kutsuttu joukko oli koulutuksessa Polangenissa 2.8.1917–
20.1.1918. Suomen valtaussuunnitelman Kommando Litauen ytimenä oli
saksalaisjoukkojen maihinnousu, jota tukisi suomalaisten kansannousu.
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Polangenin räjäytyskomennuskunnan jääkäreitä räjäytysharjoituksessa. Etualalla
luutnantti Mellis. Kuva: Sotamuseo.
Jaegers on a demolition exercise at Polangen. In the forefront is Lieutenant
Mellis. Photo: Military Museum.

Jääkärien etukomennuskunnan tehtävänä oli kansannousun avustami nen ja sabotaasiteoin maihinnousun tukeminen. Suunnitelma peruutettiin 16.8.1917, koska Saksa ei halunnut suunnata tehtävään lainkaan
joukkojaan.5
Kursseilla edettiin nousujohteisesti pienemmistä ja helpommista
räjäytyskohteista vaativampiin. Ensin opetettiin ja harjoiteltiin puiden,
kantojen ja ratakiskojen räjäyttämistä. Myöhemmin opetus sisälsi ke miallisten ja mekaanisten aikasytyttimien sekä palopommien käyttöä.
Kurssilaisille opetettiin erilaisten muurien ja siltojen hävittäminen
räjäyttämällä. Koulutuksessa täydennettiin myös aiemmin saatua muuta
sotilaskoulutusta.6

P O M M A R I J Ä Ä K Ä R I T – J Ä Ä K Ä R I PATA L J O O N A 2 7 : N M I E S T E N S A A M A …

91

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 92

Osastosta valikoitiin kymmenen jääkäriä, joille järjestettiin »erikoinen
räjäytyskurssi». Saksan Yleisesikunnasta saapui yleisesikuntamajuri ja
kaksi kaartin pioneeria, jotka opettivat tuleville pommareille kemiallisten
ja mekaanisten aikasytyttimien käyttöä sekä amerikkalaisiksi lihasäilykkeiksi, kellonkuoriksi ja kenkämusterasioiksi naamioituja polttopanoksia. Erikoiskurssi kesti viikon. Osa jääkäreistä sai Spandaun labora torioissa vielä lisäkoulutusta sabotaasivälineistön käyttöön.7
Kolmas »etappikomennuskuntiin» määrättäville jääkäreille järjestetty
erikoiskoulutus pidettiin Libaussa loka–marraskuussa 1917. Suppeam man ja teoreettisemman kurssin opettajana toimi Zugführer Edvard
Hanell. Pääasiassa luentojen varaan rakentunut opetus käsitteli räjäh-

Polangenin kurssi kesti viisi ja puoli kuukautta. Aloituspäivänä 2. elokuuta 1917
oli kuuma hellepäivä kurssilaisten valmistaessa lounasta keittokunnittain. Kuva:
Sotamuseo.
The course at Polangen lasted five-and-a-half months. The first day, August 2,
1917, was a scorcher. In the photo, trainees have split into mess teams for lunch.
Photo: Military Museum.
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Koska Polangenin kurssilaisista oli suunniteltu saksalaismaihinnousua ja
suomalaisten kansannousua tukeva erikoisjoukko, monipuoliseen koulutukseen
sisältyi sabotaasimenetelmien lisäksi muun muassa konekivääri-, moottoripyöräja tiedustelukoulutusta. Omat varusteet ja osa koulutusvälineistä säilytettiin
majoitusrakennuksissa. Kuva: Sotamuseo.
Since some of the trainees at Polangen were destined to become a special forces
outfit to support the German landing and Finnish uprising, the training covered
many specialties including sabotaging, machine-gunnery and reconnaissance.
Personal equipment and some of the training gear were kept in the barracks.
Photo: Military Museum.

dysaineita ja sytytysmenetelmiä, puu-, kivi- ja rautasiltojen, rautateiden
ja tunnelien, muurien ja tykkien hävittämistä räjäyttämällä sekä miinoittamista ja maa- sekä merimiinoitusten purkamista.8

Sabotaasitarvikkeiden kuljetukset

Pommarijääkärit tukeutuivat pääosin samaan »etappijärjestelmään» kuin
tiedustelu- ja muihin erityistehtäviin Suomeen ja Norjaan siirtyvät jää -
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kärit ja Suomesta Saksaan erityistehtävistä palaavat jääkärit sekä viimeisimmät rekrytoidut jääkärikandidaatit. Räjähdysaineiden ja sytytysvälineiden ohella samaa etappiverkostoa pitkin toimitettiin Suomeen
myös pieniä ase- ja polttoaine-eriä. Etapit ja niihin kuuluvat toimistot
olivat pääasiassa Amiraaliesikunnan tai/ja Saksan Yleisesikunnan ylläpitämiä. Tukholmassa Karlavägenin varrella toimi »Heldtin byroo»,
»etappikonttori». Toimiston ensimmäisenä päällikkönä oli toiminut
luutnantti Schüss ja hänen jälkeensä JP 27:ssä aiemmin palvellut kapteeni
Heldt. Heldtin tultua karkotetuksi Ruotsista hänen tilalleen tuli tohtori
Schmidt. Muita Ruotsin puolella olevia, erityisesti pommarijääkärien
kannalta merkittäviä tukipisteitä olivat Uumajan ja Haaparannan etapit.9
Räjähdysaineita kuljetettiin etappijärjestelmän lisäksi myös suurem milla aluksilla. Equity-alus toimitti muun materiaalin ohella lokakuussa
1917 Suomeen myös 39 laatikkoa räjähdysaineita. Aluksella maahan saapuneisiin pommarijääkäreihin lukeutui myös Juho Heiskanen ja Polangenin kurssilla koulutetut Lauri Tiainen, Juho Komonen, Viljo Laakso,
Arvid Kokko, Kalle Kuokkanen, Reino Vuolle ja Einar Mäkinen.10
Equity lähti toiselle matkalleen Suomeen 3.12.1917. Mukana olleista
22 jääkäristä peräti 18 oli Polangenin kurssit käyneitä. Tällä kertaa räjähdysaineita ei ollut mukana. Polangenin kävijöitä saapui Suomeen pieninä
muutaman jääkärin ryhminä joulukuussa 1917 ja tammikuussa 1918.
Saksan ja Venäjän 15.12.1917 solmima aselepo ja rauhanneuvottelut
päättivät suurempien kuljetusten järjestämiset.11

Pommariryhmät aloittavat toiminnan

Ensimmäinen pommariryhmä oli Berliinissä koulutettu kolmen hengen
osasto, johon kuuluivat Hilfsgruppenführerit Juho Heiskanen ja Oiva
Willamo sekä jääkäri Ilmari Relander. He siirtyivät Pohjois-Suomeen
toukokuussa 1916. Toinen Berliinin osasto siirtyi Suomeen myöhemmin
kesällä 1916 ja heidän toiminta-alueekseen muodostui länsirannikko ja
etenkin sen satamat.12
Kolmas Berliinin kurssilaisista koottu ryhmä lähetettiin huhtikuussa
1917 Ruotsin kautta Suomeen. Yli kymmenen hengen osasto oli koottu
alun perin jo joulukuussa 1916 koulutukseen, mutta monien lykkäysten
jälkeen matkaan päästiin vasta kuukausia koulutuksen päättymisen jäl -
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keen. Koulutuksen yhteydessä oli päätelty, että tehtävä olisi laajamittainen ja suuntautuisi arktiselle alueelle. Arvelut kohdistuivat Muurmannin rataan, Jäämeren rannikon satamiin tai näihin kaikkiin. Tarkka
vahvuus ei ole tiedossa, mutta ainakin yhdeksästä pommarista koostuva
osasto matkusti Ruotsiin. Heistä ainakin neljä pääsi Suomeen asti, mutta
loput joutuivat raja-alueella ruotsalaisten pidättämiksi. Suomen osasto ei
saanut toimintaohjeita, joten tehtävä kuivui kokoon.13
Ensimmäinen pidemmän koulutuksen Polangenissa saanut partio
siirtyi Suomeen lokakuun alussa 1917. Toinen osasto oli jäljempänä tarkemmin esiteltävä, sukellusveneellä marraskuussa Loviisan edustalle
siirtynyt joukko. Kolmeen ryhmään jakautuneen osaston toimintaalueena oli Karjalan kannas, pääasiassa Viipurin ja Pietarin välinen rautatie.14
Berliinissä koulutettujen pommarien toinen osasto siirtyi heinä–elokuussa 1916 Saksasta Suomeen Ruotsin kautta tuoden mukanaan ja saaden matkallaan vielä lisää tehtävissä tarvittavaa materiaalia. Venekuljetukset Merenkurkun yli Uumajasta Kokkolan–Vaasan rannikkoseudun
saaristoon sisälsivät räjähdysaineiden, sytytysvälineiden, aseiden ja ampumatarvikkeiden lisäksi myös polttoainetta. Materiaalia purettiin myös
sisämaassa toteutettavia hävitteitä varten.15
Neljän pommarijääkärin partio asensi soutuveneestä käsin ja aamusumua hyväksikäyttäen Kokkolan Ykspihlajassa aikasytyttimellä varustetun vesitiiviin räjähdysainepanoksen englantilaisen höyrylaiva Manchu rian kylkeen vesirajan alle. Pietarsaaressa kolmemiehinen partio asensi
kaksi vastaavanlaista panosta englantilaisaluksen kylkeen. Räjähdykset
oli aikautettu tapahtumaan lähes samanaikaisesti. Ne upottivat alukset ja
aiheuttivat epäilyksen saksalaisen sukellusveneen olleen asialla. Hävitykset toteuttanut partio palasi soutuveneellään tukeutumispaikkana olleelle
moottoriveneelle ja osasto palasi takaisin Uumajaan. Operaatiosta laa dittiin raportti, joka toimitettiin Amiraaliesikunnan Tukholman toimistoon.16
Lokakuussa 1916 pommarit asensivat useita aikasytyttimillä varustettuja fosforipanoksia Pietarsaaressa sijainneisiin venäläisten sotilasmateriaalia sisältäneisiin varastorakennuksiin. Aikaviiveeksi oli asetettu muutamia vuorokausia. Panokset toimivat ja varastot syttyivät tuleen. Venäläiset joukot saivat tulipalot suurin ponnisteluin sammutettua, mutta
tarvikkeille ehti aiheutua suuria vahinkoja.17
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Kilpisjärven varaston tuhoaminen

Hilfsgewehrführer Sulo-Weikko Pekkola oli Amiraaliesikunnan määräämässä tiedustelutehtävässä Norjassa saanut selville, että Ison-Britannian Venäjälle lähettämiä sotilasmateriaalieriä oli kasautumassa Norjan
ja Suomen Lappiin. Rahtilaivoilla kuljetettuja ampumatarvikkeita, tykistökranaattien sytyttimiä ja räjähdysaineita ei kesän tulon vuoksi voitu
kuljettaa hevosajoneuvoilla etelään, vaan ne jouduttiin välivarastoimaan
Norjassa Skibotniin ja Suomessa Kilpisjärvelle sekä Palojoensuun kylään
Enontekiön lähistöllä. Pekkola teki Amiraaliesikunnan Tukholman toimistolle esityksen, että varastot hävitettäisiin räjäyttämällä. Tukholman
toimisto suunnitteli ja johti Saksasta toimitettujen räjäytystarvike-erien
kuljetukset sekä varastoinnin määrittämiensä hävitettävien kohteiden
läheisyyteen, sijaitsivat nämä sitten Suomen tai Norjan alueella.18
Alkuperäisenä suunnitelmana oli näiden kolmen varaston lisäksi myös
Kirkkoniemen varaston samanaikainen räjäyttäminen. Tehtävään määrätty räjäytyskomennuskunta sai käyttöönsä kuitenkin vain kuusi
Kavallerie Sprengpatrone -tyyppistä hävityspanosta. Komennuskunta
tilasi lisää räjähdysaineita, mutta osa pommareista lähti mainitut hävityspanokset mukanaan Kilpisjärvelle toteuttamaan tehtävää.19
Toukokuussa 1916 Suomeen saapuneiden Heiskasen, Willamon ja
Relanderin seuraan liittyi Ruotsista saapunut Armas Suvirinne. Neljän
miehen saavuttua Rovaniemelle kesäkuun alussa 1916 jääkäriliikkeen
avustaja metsänhoitaja Hj. Runeberg selvitti heille venäläisten sotatarvikkeiden kuljetusorganisaation toiminnan. Tällöin kävi ilmi, kuten
Pekkola oli jo aiemmin havainnut, että Kilpisjärvelle oli kerääntynyt
suuri määrä sotatarvikkeita, kuten 30 tonnia patruunoita, 500 kiloa
kranaattien sytyttimiä, puhelimia, piikkilankaa, kankaita, jalkineita ja
lääkkeitä. Nelikko siirtyi maastoitse Kilpisjärven läpi tavoitteenaan Siilas tupa, missä varastoalue sijaitsi.20
Kohteeseensa 7. kesäkuuta saavuttuaan jääkärit riisuivat varastoalueen
henkilökunnan aseista. Varastot räjäytettiin, mutta tulosta oli täyden nettävä tulipaloja sytyttämällä. Partio onnistui tuhoamaan materiaalia
yhteensä 150 tonnia, mukaan lukien mainitut 500 kiloa sytyttimiä ja 30
tonnia ampumatarvikkeita. Tuhotyönsä jälkeen jääkärit pakottivat vari konjohtajan Johan Stenbergin aseella uhaten kirjoittamaan todistuksen
tuhotuista varastoista ja niiden sisällöstä. Nelikko pakeni varikolta varas -
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tamillaan hevosilla Tornionjokilaakson kautta Haaparantaan. Berliiniin
palattuaan he laativat vakiokäytännön mukaisesti raportin toteutetusta
operaatiosta. Jääkäreille myönnettiin Kilpisjärven varikon räjäyttämisen
johdosta II luokan Rautaristit.21
Pekkolan ansiosta sabotaasitoiminta oli aktiivista sekä pohjoisessa että
etelässä. Hän luovutti kesäkuussa 1916 räjähdysainepanoksia palkkaamilleen kolmelle avustajalle, jotka kuljettivat ne Etelä-Suomeen. Pääosa panoksista käytettiin myöhemmin Helsingin satamassa toteutetuissa räjäytyksissä ja yksi panos Pietarissa sijainneessa ampumatarviketehtaassa
tapahtuneessa räjäytyksessä.22

Pernarutto-operaatio

Jo Matti Lauerma (1966) pystyi tutkimuksessaan kertomaan, että jääkäri
Emil Jokela (Sjöholm) osallistui vuodenvaihteessa 1916/1917 salaperäiseen paroni von Rosenin retkikuntaan, jonka tehtävään sisältyi »hevostautibakteerien» (Milzbrand), kuten pernaruttoa tuolloin kutsuttiin,
levittäminen venäläisille tarkoitettuihin sotatarvikekuljetuksiin. Yhdysvaltalainen 1900-luvun sotahistorian ja sotilastiedustelun historian tutkija Jamie Bisher löysi 1980-luvulla Yhdysvaltojen kansallisarkistosta
dokumentteja, joiden perusteella pernaruton käyttö tai ainakin sen valmistelu oli todistettavissa. Myös Jokelan rooli käy asiakirjoista ilmi. Ruotsalainen paroni Otto Carl Robert von Rosen oli aiemmin palvellut luutnanttina Ruotsin armeijassa ja asunut Suomessa vuodesta 1912 lähtien.
Von Rosen liittyi suomalaisiin aktivisteihin ja osallistui Suomen ja Ruotsin välisten etappilinjojen perustamiseen.23
Von Rosen osallistui vuonna 1916 operaatioon, jonka tarkoituksena
oli soluttaa pommarijääkäreitä venäläisten varastoalueille ja levittää per naruttobakteereilla terästettyjä sokerinpaloja hevos- ja porotallien läheisyyteen. Venäläiset käyttivät sotatarvikkeiden kuljetuksissa hevosten
lisäksi poroja. Tavoitteena oli, että vetoeläimien menehtyessä kuljetukset keskeytyisivät ja jopa että infektio leviäisi eläimistä niiden hoitajiin ja
heistä varuskuntien muihin sotilaisiin. Paroni ja kolme hänen värvää määnsä avustajaa, joista yksi oli jääkäri Jokela, siirtyivät joulukuussa 1916
Kautokeinon kautta Norjaan. Von Rosen ja kaksi avustajaa pidätettiin
1. helmikuuta 1917 Kaarasjoella. Miehet joutuivat lopulta tunnustamaan
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mukana olleiden Svea kött -purkkien sisältävän säilykelihan sijaan suo malaisille vapausaktivisteille tarkoitettua räjähdysainetta. Mustekyniksi
naamioidut aikasytyttimet ja pernaruttosäiliöt eivät ensin kiinnittäneet
Norjan Johannes Søhrin johtaman vastatiedustelun tutkijoiden huomiota. Von Rosen karkotettiin 21 vuorokauden pidätysajan jälkeen Ruotsiin.
Kun tutkijat tekivät myöhemmin tarkemman kemiallisen analyysin pidätettyjen mukana olleista varusteista ja materiaaleista, he yllättyivät. Kahden sokeripalalaatikon sisältöä tutkittaessa havaittiin jokaisen palan
sisältävän pienen ampullin, jonka sisältämästä nesteestä pystyttiin tunnistamaan pernaruttobakteerit. Molempien sokeripalalaatikoiden 20 palasta puuttui yksi.24 Asiakirjat eivät kerro kohdetta, missä puuttuvat palat
oli käytetty.

Epäonnistumisia ja arvoituksiksi jääneitä iskuja

Syksyllä 1916 vangittiin Turun satamassa ahvenanmaalainen Hilfsgrup penführer Johan Karlsson epäonnistuneen räjäytysyrityksen yhteydessä.
Hänen kohteenaan oli ollut venäläinen sotalaiva. Toinen epäonnistunut
yritys tapahtui syyskuussa 1916. Amiraaliesikunta oli rekrytoinut Ruot sissa suomalaisen sirkusvoimistelijan, joka lähetettiin koulutuksen jälkeen räjäyttämään Kemin kasarmit. Yritystä on kuvailtu avuttomaksi ja
vahinkoja vähäisiksi. Pommari pelastautui Ruotsiin ja sieltä JP 27:n riveihin.25
Gruppenführer Jussi Sihvo, Hilfsgruppenführer Konrad Laaksonen,
jääkäri Johannes Sandvik ja kaksi pataljoonaan kuulumatonta suomalaista saivat Kielissä syksyllä 1916 miinanlaskukoulutuksen. Heidät
komennettiin vuoden 1916 purjehduskauden lopussa Suomeen tehtävänään Vaasaan johtavien laivaväylien sulkeminen merimiinoin. Huono
sää ja ruotsalaisten tullimiesten liikehdintä vesittivät yrityksen. Merimiinoja ei pystytty siirtämään saksalaisesta hiililaivasta jääkärien moottoriveneeseen. Aika kului ja talven tulo aiheutti tehtävän peruuttamisen.26
Yhtä epäonninen oli viiden eteläpohjalaisen pommarijääkärin rangaistusretkikunnan matka länsirannikolle syyskuussa 1916. Osaston
tavoitteena oli pääosin räjähdysaineita käyttäen painostaa jääkäriliikkeen
vastustajat luopumaan toiminnastaan Pietarsaaressa ja Vaasassa. Jääkärit
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eivät saaneet räjähdysaineita ja joutuivat palaamaan reilun kahden viikon
odottelun jälkeen takaisin Ruotsiin.27
Pekkolan luovuttamaa räjähdysainepanosta käytettiin Pietarissa toteutetussa sabotaasiyrityksessä. Kajaanilainen 22-vuotias Kalle Lönnbohm
(Mustonen) saapui työläiseksi naamioituneena Siemens & Suckertin tehtaalle ja asensi hävityspanoksen kohteeseensa. Tehdas kärsi vaurioita ja
räjähdyksessä loukkaantui 16 työmiestä, osa vakavastikin, mutta tavoitteena ollut koko laitoksen tuhoaminen ei onnistunut.28 Lönnbohm ei
ollut jääkäri, mutta hänen toimintansa liittyy Suomessa toimineisiin
pommarijääkäreihin jo hänen käyttöönsä saamansa hävityspanoksen
myötä. Tiedetään myös muita pommariksi tai tiedustelijaksi etenkin
Tukholmassa värvättyjä suomalaisia, joita ei koskaan kirjattu pataljoonan
kirjoihin29.
Jääkärit toimivat pommaritehtävissä myös Norjassa. Kohteina olivat
Jäämeren satamissa sijainneet englantilaiset rahtialukset, jotka kuljettivat
sotilastarvikkeita Venäjälle. Norjassa toimineet partiot jäivät kuitenkin
kiinni, sillä pommarit kavallettiin. Myös Suomessa tapahtui samasta
syystä pidätyksiä. Osaston johtaja, Viipurin lääninvankilan entinen
apulaisjohtaja luutnantti Walter von Gerich vapautettiin kuriiripassinsa
ansiosta. Hilfsgruppenführer Allan Sandström sekä jääkärit Väinö Pesonen ja Johannes Sandvik saivat vankeustuomiot, joiden pituus vaihteli
kahdesta neljään ja puoleen vuoteen. He palasivat Norjasta Suomeen
vuosina 1919–1920 lähes unohdettuina. Pommareita tukeneiden kolmen
muun suomalaisen ja yhden ruotsalaisen kalterijääkärin tuomiot vaihtelivat puolestatoista vuodesta peräti kuuteen vuoteen.30
Selvittämättä ovat jääneet muutamat Norjassa ja Venäjän alueella
tapahtuneet räjähdykset, joista osa oli erittäin tuhoisia. Norjan aluevesillä
räjähdyksen vuoksi uponneen aluksen mukana menehtyi yli 200 merimiestä. Arkangelin alueella sijainneessa Ekonomia-varikossa tammikuussa 1917 tapahtunut räjähdys tuhosi kaksi laivaa ja vaurioitti kahdeksaa. Suuri määrä ampumatarvikkeita tuhoutui ja satamalaitteet sekä
rakennukset kärsivät vaurioita. Myös Kantalahdessa tapahtui tuhoisa
räjähdys, jonka aiheuttajat ovat jääneet pimentoon.31
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Pommarijääkärit paljastuvat

Juho Heiskanen oli Kilpisjärven operaatiosta Saksaan palattuaan osallistunut Berliinissä järjestetyille erikoiskursseille, joilla opetettiin lisää
hävittämistekniikkaa ja taktiikkaa. Hän siirtyi Tanskan kautta Tukholmaan elokuun lopulla vuonna 1916 ja 27. syyskuuta Uumajasta Pietarsaaren eteläpuolelle, mistä hevoskyydillä Jyväskylään. Mukanaan Heiskanen kuljetti matka-arkkuihin pakatut hävityspanokset sytyttimineen.
Heiskanen ja Aarne Sihvo pidätettiin jo 2. lokakuuta, mutta räjähdysainepanokset onnistuttiin siirtämään turvaan.32
Pommarijääkärien paljastuminen johtui petoksesta. 3. Jääkärikomppanian Hilfsgruppenführer Sund oli käynyt myös räjäytyskurssit, mutta
kavalsi pommarit venäläisille heti Suomeen siirryttyään. Tämän vuoksi
venäläisillä oli yksityiskohtaiset tiedot pommareiden saamasta koulutuksesta, toimintaperiaatteista, välineistä ja kohdetyypeistä.33
Sihvon ja Heiskasen jouduttua pidätetyksi Jyväskylästä pelastetut räjähdyspanokset ja sytyttimet upotettiin ensin järveen ja siirrettiin myöhemmin turvaan. Panokset hyödynnettiin Vapaussodassa Keuruu–Vilppula rataosuudella sijainneen Kolhon rautatiesillan hävittämisessä.

Kovan onnen sukellusvene

Poliittisen kehityksen kärjistyttyä Suomessa kesällä 1917 ja edelleen
Venäjällä tapahtuneen lokakuun vallankumouksen jälkeen päätettiin
valmistautua aseelliseen kansannousuun, jolla venäläisjoukot ja punaiset
riisuttaisiin aseista. Aktivistien Ulkomaanvaltuuskunta ja Sotilaskomitea
olivat alkukesästä neuvotelleet Saksan sotilasjohdon kanssa aseiden,
ampumatarvikkeiden ja räjähdysaineiden toimittamisesta Suomeen.
Lupaus peräti 100 000 miehen armeijan aseistamiseen tarvittavan mate riaalin toimittamisesta saatiin heinäkuun lopussa. Jotta kansannousun
kukistamiseksi ei kyettäisi siirtämään rautateitse lisää venäläisjoukkoja,
tuli Viipurin–Pietarin rataosuus ja etenkin sillä sijainneet sillat hävittää.
Tämän vuoksi päädyttiin ensi hätään toimittamaan pieni erä sotilastarvikkeita saksalaisella sukellusveneellä Suomeen.34
Polangenissa räjäytys- ja radiokoulutusta saaneista jääkäreistä muo dostettiin komennuskunta, jonka johtajana toimi Zugführer Woldemar
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Hägglund. Hän oli vuonna 1914 ollut työharjoittelussa veturinkuljettajana Viipuri–Pietari rataosuudella, oli rautatievirkailijan poika ja kotoisin Viipurista. Paikallistuntemus ja tarvittavat tiedot rautatiestä siltoineen
olivat vankat. Hägglund valitsi osastonsa pommarit huolellisesti joko
paikallistuntemuksen tai kylmäpäisyyden perusteella. Näin osastoon
päätyivät viipurilaiset Viljo Hämäläinen ja Väinö Strömberg sekä sakkolalainen Veikko Läheniemi. Luonteenpiirteiltään ja kokemukseltaan soveltuvina mukaan otettiin vielä Sulo-Weikko Pekkola ja Einar Wichmann. Osastoon valittiin lisäksi radiokoulutetut, mutta myös räjäytyskoulutusta saaneet Leo Ekberg ja Yrjö Tenhunen. Komennuskunta sai
perusteellisen koulutuksen.35
Hägglund laati Berliinissä tietojensa perusteella panoslaskelmat sekä
räjähdysaineiden pakkaussuunnitelman. Kutakin hävitettävää kohdetta
varten varattiin juuri siinä kohteessa tarvittava materiaali ja laatikot merkittiin omalla koodillaan. Räjähdysaineita oli yhteensä 2 000 kiloa.36
Osasto siirtyi Suomeen saksalaisella sukellusvene UC 57:llä 12.–17.11.
1917. Miesten lisäksi sukellusveneellä kuljetettiin aseita, ampumatarvikkeita ja pommareiden tarvitsemat räjähdysaineet sekä muut tarvikkeet. Kuljetuksella oli kaksi tärkeätä tavoitetta: hävitteissä tarvittavien
räjähdysaineiden toimittaminen sekä kaluston tuominen Etelä-Suomeen
perustettavaa radioasemaa varten.37
Sukellusveneen päästyä vaiherikkaan matkan jälkeen Suomen rannikolle ja pommarijääkärien purettua materiaalin välivarastoon jaettiin
komennuskunta sekä tarvikkeet kolmeen osaan Kotkaan, Pernajaan ja
Porvooseen. Partiot veivät mukanaan tehtäväkseen saamaansa kohdetta
varten valmistellut materiaalilaatikot. Kotkaan siirtyneet Wichmann,
Läheniemi ja Hämäläinen sekä neljä siviiliä joutuivat muutamaksi vuo rokaudeksi punaisten pidättämiksi, kunnes heidät ostettiin vapaiksi.
Mukana ollut materiaali menetettiin punaisille. Materiaalimenetyksestä
huolimatta Läheniemen kohteiksi määritettyjen Kiviniemen ja Käkisalmen rautatiesiltojen hävittämiseen tarvittavat räjähdysaineet sekä
sytytysvälineet onnistuttiin muista kuljetuksista varastoimaan Räisälään
ja osin Antreaan. Myös Antrean rautatiesillan materiaali varastoitiin
Antreaan. Hämäläisen kohteeksi määritetyn Sairalan aseman lähellä
sijainneen Torajoen sillan hävitysmateriaali varastoitiin Kirvuun. Räjähdysaineita oli varastoituna mahdollisesti myös Terijoella tai Raivolassa.38
Pernajan venekuntaan kuuluivat Leo Ekberg, viisi siviiliä ja radio -
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kalusto tarvikkeineen. Materiaalin siirto onnistui ja radioasema aikanaan perustettiin Helsingin Kulosaareen, missä se toimi koko vapaussodan ajan.39
Porvoon osasto koostui kahdesta venekunnasta, joihin kuuluivat
Hägglund, Pekkola, Strömberg ja Tenhunen sekä kuusi muuta henkilöä.
Räjäytystarvikkeet onnistuttiin kuljettamaan ja varastoimaan Porvoon
seudulla useisiin kätköihin. Esimerkiksi kosteudelle alttiit välineet varastoitiin Emäsalon eteläisimpään nurkkaan yksinäiseen hylättyyn mökkiin. Toiminta-alueelle alueelle räjähdysaineet ja sytytysvälineet toimitettiin porvoolaisen toiminimen postittamina naulalaatikkoina. Hägglund oli myöhemmin räjäyttämässä rautatietä Viipuri–Pietari- ja Petä järvi–Rautu-rataosuuksilla.40
UC 57:n kohtalo oli karu. Pelastuttuaan menomatkan vaaroista ja
onnistuttuaan tehtävässään, suomalaisten pommarijääkärien ja hävitysmateriaalin toimittamisessa tärkeisiin tehtäviinsä, se katosi paluumatkallaan. Alus lienee tuhoutunut, oletettavasti merimiinaan ajettuaan, eikä
kukaan miehistöstä selvinnyt kotisatamassa odottaneelle kuukauden
kotilomalle.41

Pommarijääkäreiden toiminnan merkitys pioneeritaktiikalle

Pommarijääkärien saama koulutus ja sabotaasiretket loivat suomalaiselle
pioneeriaselajille tekniset ja taktiset valmiudet vihollisen hallussa olevilla
alueilla sijaitsevien tärkeiden kohteiden hävittämiselle. Suomalaisjääkärien 1920-luvulla kirjoittama Hävitysohjesääntö sisältää runsaasti ohjeita
pommareiden käyttämistä välineistä ja toimintatavoista, mutta ne ovat
vastaavanlaiset kuin saksalaisiin hävitysoppaisiin oli kirjattu. Pomma reiden kokemukset todistivat, että menetelmät olivat toimivia ja ne
voitiin suomalaisolosuhteisiin sovellettuina kirjata kotimaisiin ohjesääntöihin ja koulutusohjeisiin. Suomalainen hävitystaktiikka ja -tekniikka
luotiin saksalaiselle pohjalle, mutta se muokattiin omien käyttökoke musten, kokeilujen ja pohdinnan kautta omaksi kansalliseksi sovelluksekseen.
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‘Bomb-Jaegers’ ‒ Bomb Disposal and
Sabotage Training in 27th Jaeger Battalion
The 27th Royal Prussian Jaeger Battalion trained a group of selected
Finnish jaegers for bomb disposal, and these ‘bomb-jaegers’ also had a
chance to obtain hands-on experience in the trade. Their story is an
interesting sideline in Finland’s military history. Although the number of
jaegers trained in the specialty was well over one hundred, and their work
affected the lives of dozens of soldiers, from the Germans’ point of view
the project was just a minor episode in the vast sabotage campaign aimed
at the Russian military apparatus, in which targets included factories that
produced war material, supply depots, bridges, railroads and supply
trains, and cargo ships. The objective was to disrupt Russia’s war effort
to preclude active operations in the eastern front and to reduce the need
for German troops in the east to a minimum. For the Germans, the
western front was the scene of a decisive victory.
Most ‘bomb-jaegers’ were recruited by the German navy headquarters,
which enlisted into its ranks a total of 38 jaegers. In addition,
approximately twenty men were assigned bomb disposal and scouting
tasks by other command echelons. The Navy headquarters also enlisted
Finns that were held back in Stockholm on their way to join the 27th
battalion. The number of bomb disposal specialists and scouts not
registered by the battalion is known to be at least 27.
Bomb disposal training was given in Berlin, Polangen, Kiel, and Libau.
Special courses were arranged in Berlin from spring 1916 onward. The
curriculum of each six-week course was varied, consisting of the
handling of explosives and detonators and hands-on practice, as well as
the demolition of various types of targets. In the Technical University of

106

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 107

Berlin, the trainees learned how to prepare explosives from off-the shelf
materials, and in the engineering corps’ training grounds near Haasen beide they honed their skills in the demolition of roads, bridges, railroads
and buildings and received instruction in initiating fires and planting
landmines. The army’s high command ran short courses on delayedaction fuzes and booby-trapping techniques. The creepiest experience
was a series of classes on the cultivation of anthrax spores, given in
Berlin’s Veterinary University.
The ‘bomb-jaegers’ traveled mainly along the same routes and staging
posts as jaegers who were dispatched to Finland and Norway for
reconnaissance and other special missions and jaegers returning to
Germany from missions in Finland. These routes were also used by jaeger
candidates on their way to Germany, and they also saw some use in the
delivery of small weapon and fuel consignments to Finland.
‘Bomb-jaegers’ infiltrated into Finland via Sweden in small groups
from May 1916 onward. Additional insertions were accomplished by the
German submarine UC 57 and steamer Equity in November and
December 1917, respectively. UC 57 subsequently disappeared when
returning to Germany with the loss of all hands on board.
The ‘bomb-jaegers’ conducted their first strikes on Finnish soil in the
fall of 1916. A squad of four jaegers rowed into the Ykspihlaja harbor
near Kokkola under cover of morning mist and planted a watertight
explosive device fitted with a delayed-action fuze on the side of the
British steamer Manchuria just below the waterline, and in nearby Pietarsaari a three-man team attached two similar charges onto another British
freighter. The explosions sank the two vessels almost simultaneously,
which aroused suspicion of a German submarine lurking in the area.
In October in Pietarsaari, ‘bomb-jaegers’ planted several phosphorus
charges in the Russians’ stores containing war material. The charges were
set to go off after a delay of a few days; this they did, and the buildings
went up in a blaze. Up north in Kilpisjärvi, a team of four jaegers blew
up a storage site in June 1916; in the attack, the Russians lost 150 tons of
material including 500 kilograms of detonators and 30 tons of
munitions. More limited and partly or completely failed attacks took
place in Kemi, Pietarsaari, Turku, and Vaasa. ‘Bomb-jaegers’ also
extended their strikes into Norway and Russia, but information of these
missions is sketchy.
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Obstacles began to mount on the ‘bomb-jaeger’ operations as early as
the fall of 1916 after a jaeger leaked to the Russians detailed information
of the jaegers’ training, procedures, equipment, and target lists, and the
Russian gendarmes even managed to detain several saboteurs. The
enlistment of jaegers also suffered a setback when the Russians upped
their operations against the staging routes.
The training that the ‘bomb-jaegers’ received and the sabotage
missions they subsequently conducted provided a groundwork for the
engineer corps of the Finnish army both at the technical and tactical level
and enabled the engineer arm to make plans for the demolition of vital
targets in enemy-held areas. A field manual on demolition techniques,
written by jaegers in Finland in the 1920s, contains extensive instructions
on procedures and the use of equipment and follows the lines of the
respective German documents. The missions and experience of the
‘bomb-jaegers’ had demonstrated the validity of the techniques and
showed that they could be transferred to national training manuals and
procedures after they were tailored to suit the Finnish conditions. In
short, the Finnish demolition tactics and techniques were built on
German foundation, but over time they underwent a series of
modifications based on experience, experiments, and deliberation to
emerge as a uniquely national solution.
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Talvisodan taistelija
Warfighter, Winter War
(Lassi Piirainen 2013)
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(s. 1968), kauppatieteiden tohtori, jonka tutkimusaiheet liittyvät
organisaatioihin ja johtamiseen. Hänen mielenkiintonsa kohteisiin
kuuluu myös Suomen ja Viron sotahistoria.

Talvisodan virolaiset vapaaehtoiset
»Virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset: Suomen asettuminen taisteluun
sen kimppuun hyökännyttä salakavalaa vihollista vastaan on teillekin
merkkinä nousuun vapauden, riippumattomuuden ja kansallisen tulevaisuuden puolesta. Teidänkin on taisteltava maittenne vapaussota loppuun saakka, voidaksenne tulevaisuudessa elää itsenäisinä valtioina.»
(Suomen Yleisradion vironkielinen uutislähetys 2.12.1939)1
Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä Neuvostoliitto pakotti syyskuussa 1939 Viron luovuttamaan sotilastukikohtia Neuvostoliiton käyttöön. Viron hallitus päätti alistua Neuvostoliiton vaatimuksiin, ja sopimus Viron ja Neuvostoliiton keskinäisestä avunannosta allekirjoitettiin 28.9.1939. Ensimmäiset Neuvostoliiton joukot saapuivat Viroon
18.10.1939.
Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen 30.11.1939 heijastui myös Viron
poliittiseen ilmapiiriin ja virolaisten tulevaisuudenkuviin. Suomea kohtaan tunnettiin suurta myötätuntoa, vaikka Viro ei oman tilanteensa
vuoksi voinut virallisesti tukea Suomea, vaan pysyi puolueettomana.2
Virolaiset poliitikot, kuten pääministeri Jüri Uluots, antoivat epäviralli sesti tukensa Suomen asialle. Armeijan ylipäällikkö Johan Laidoner oli
asenteissaan varauksellisempi. Uudenvuodenpäivänä 1940 hän piti up seereilleen puheen, jossa yritti rauhoitella upseeriston Suomen-mielisyyttä.3 Laidoner sanoi, että vaikka Viro oli joutunut luovuttamaan
Neuvostoliitolle sotilastukikohtia, Viro oli vielä itsenäinen valtio ja maan
oma tulevaisuus avoin. Siksi Viron upseeriston tuli keskittyä ajamaan
vain Viron etua.
Virolaisten keskuudessa oli halukkuutta liittyä Suomen armeijaan jo
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loka–marraskuussa, ennen talvisodan taisteluiden syttymistä, ja Suomen
lähetystöt saivat vastata lukuisiin kyselyihin vapaaehtoiseksi värväytymisestä.4 Vielä marraskuun alussa ulkoministeriö ohjeisti Suomen ulkomaanedustustoja, että vapaaehtoisia ei »tällä hetkellä» oteta vastaan.5
Ulkoministeri Väinö Tanner ilmoitti 28.12.1939 Viron suurlähettiläälle
Aleksander Warmalle, että virolaisten vapaaehtoisten värväytyminen ei
ole suotavaa. Warma oli Tannerin kannanotosta huojentunut, koska pelkäsi massiivisen värväytymisen vaarantavan Viron ja Neuvostoliiton väliset suhteet.6
Virossa alkoi myös aktiivinen avustustoiminta. Maanalaisten solujen
avulla pyrittiin muodostamaan ryhmiä, joiden tavoitteena oli kulkea
jäätyneen Suomenlahden yli ja värväytyä vapaaehtoisiksi Suomen armeijaan. Organisaattoreina toimivat muun muassa lentäjäkapteeni Arnold
Isotamm, Kaarel Siniveer sekä kapteeni Lepp Tallinnan suojeluskunnasta7. Suomeen lähtijöille etappimiehet jakoivat varustukseksi muun
muassa lumipukuja, potkukelkkoja, kirveitä, venehakoja, aseita, rahaa ja
muonaa.8
Huhujen mukaan sadat virolaiset olivat valmiita vapaehtoisiksi, jos
kuljetus olisi voitu järjestää.9 Viron viranomaisten suhtautuminen Suomeen lähtijöihin vaihteli. Passien ja viisumien antaminen alle 50-vuotiaille kiellettiin.10 Suomeen lähtijöitä tarkkaili myös Viron valtiollinen
poliisi, vaikkakaan kiinnisaatuja asianomaisia ei rangaistu. Samoin Viron
rajavartioston suhtautuminen vaihteli. Joidenkin merellä tavattujen
miesten annettiin jatkaa matkaa, jotkut käännytettiin takaisin.
Osa virolaisista vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista asui jo ennestään
Suomessa, osa saapui ylittämällä jäätyneen Suomenlahden. Meren ylit täneiden virolaisten vastaanotto vaihteli tilanteen mukaan. Saattoi käydä
niin, että virolaiset kiinniottanut partio suhtautui heimoveljiin ystävällisesti, mutta esikunnissa tilanne joskus muuttui. Eräs virolainen vapaaehtoinen kuvasi omaa matkaansa seuraavasti: »Haapasaaressa eräs majuri
ei ymmärtänyt puhettamme ja luullen meitä ryssän vakoojiksi antoi
määräyksen ampua meidät. Kyllä hänellä olikin syytä epäluuloon: tulimmehan vihollisen puolelta ja mukanamme oli tulitikkuja ja muuta Suursaaren kaupasta Ruuskarille tuotua tavaraa. Lisäksi puhuimme veneen
kanssa kulkemisesta, silloin kun ei edes jäänsärkijällä päässyt kulkemaan
ja ulkomuotoni oli kummempi kuin mustalaisella. Ei ollut miellyttävää
ajatella tulla ammutuksi silloin kun kaikki rasitukset olivat melkein
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voitetut. Meitä ei sentään ammuttu, vaan lähetettiin Kotkaan. Sieltä
alkaen sujuikin sitten kaikki hyvin. Paha juttu oli vain se, että sitten emme ehtineetkään päästä rintamalle.»11

Vapaaehtoisasian organisointi Suomen armeijassa

Vapaaehtoisasian järjestäminen alkoi joulukuussa 1939. Peruslinjat vapaaehtoisesti Suomen armeijaan liittyvien henkilöiden asemasta saatiin
sovittua joulukuun aikana. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa kysymystä, minkä maiden kansalaisia otettaisiin vapaaehtoisiksi. Lisäksi mietittiin sotilaallisen peruskoulutuksen välttämättömyyttä ja vapaaehtois ten mahdollisuutta hankkia tarpeellinen aseistus ja varustus itse.12 3.12.
Kotijoukkojen esikunta määräsi, että »koska on odotettavissa että ulkomaalaisia vapaaehtoisia tulee pyrkimään puolustusvoimiemme palvelukseen», rannikkopiireissä piti järjestää riittävä määrä kielitaitoisia henkilöitä satamiin ja Tornioon saapuvien vapaaehtoisten vastaanottoa ja
järjestelyjä varten.13 Aluksi ulkomaalaisten koulutuspaikkakunnaksi kaavailtiin Tammisaarta ja päälliköksi everstiluutnantti Martti Vihmaa.
Ulkomaalaisista vapaaehtoisista piti perustaa kaksi eri osastoa: toinen
olisi koostunut ruotsalaisista ja toinen olisi ollut kansainvälinen yksikkö.14
Ylipäällikkö Mannerheimin käsky vapaaehtoisten ulkomaalaisten vastaanottamisesta ja koulutuksesta annettiin 8.12.1939. Vapaaehtoisten
vastaanottaminen ja koulutus määrättiin Kotijoukkojen esikunnan tehtäväksi. Saapuvista vapaaehtoisista määrättiin pitämään kirjaa kaikissa
ulkomaanliikenteen satamissa sekä Tornion raja-asemilla15, jotka olivat
ensisijaisesti valmistautuneet ottamaan vastaan suuren joukon ruotsa laisia vapaaehtoisia. Torniossa everstiluutnantti Vihma sai tehtäväkseen
vastata vapaaehtoisten vastaanotosta. Vihma nimitettiin talvisodan aikana myös ruotsalaisen vapaaehtoisjoukon komentajan kenraaliluutnantti
Ernst Linderin yhdysupseeriksi, ja myöhemmin hän toimi Kotijoukkojen esikunnassa esikuntapäällikön apulaisena ja esikuntapäällikkönä.
Kenraaliluutnantti Hannes Ignatius määrättiin Mannerheimin edustajaksi Tornioon vastaanottamaan vapaaehtoisia ja toivottamaan heidät
tervetulleiksi.16
Vastaanottoelimen käyttöön saapui 15.12. myös entinen Etsivän kes -
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kuspoliisin päällikkö, reserviluutnantti Esko Riekki, jolle annettiin tehtäväksi huolehtia vapaaehtoisten poliittisesta valvonnasta sekä valistustoimesta.17 26.12.1939 ylipäällikkö Mannerheim määräsi edustajakseen
kaikkiin ulkomaalaisiin vapaaehtoisiin liittyvissä asioissa kenraaliluutnantti Oscar Enckellin, entisen Yleisesikunnan päällikön.18
Kotijoukkojen esikunta antoi 12.12. määräyksen, että vapaaehtoiset,
jotka saapuvat Suomeen joukkona, otetaan vastaan Torniossa. Yksityiset
vapaaehtoiset piti sijoittaa »vastaavaan ulkomaalaiseen joukko-osastoon». Jos sellaista ei ollut, henkilö piti ohjata ensin lähimpään Koti-Täydennys-joukko-osastoon välttämättömän koulutuksen saamiseksi. Yksittäiset ruotsalaiset käskettiin koota Tornioon ja vienankarjalaiset, aunukselaiset ja inkeriläiset Kemiin.19
Joulukuun lopulla näkemykset vapaaehtoisten sijoittamisesta olivat
selkiytyneet. Ruotsalaisista ja norjalaisista kootut vapaaehtoiset sijoitet tiin Tornioon everstiluutnantti Vihman alaisuuteen. Kemiin koottiin karjalaiset ja inkeriläiset jääkärimajuri Aarne Hämäläisen komentoon. Pohjois-Suomessa (Oulussa) koottiin amerikkalaisia ja tanskalaisia vapaaehtoisia. Etelä-Pohjanmaalle Lapualle aiottiin muodostaa kansainvälinen
joukko-osasto – »sikäli kun siihenkin riittävästi väkeä ilmoittautuu».
Ohjeiden mukaan yksittäiset erikoiskoulutetut miehet voitiin hyväksyä
myös suomalaiseen joukko-osastoon. Tavoitteena oli ensisijaisesti saada
kokoon tanskalaisista, amerikkalaisista ja kansainvälisestä osastosta
komppanian suuruiset yksiköt, jotka myöhemmin olisivat voineet laajentua itsenäisiksi pataljooniksi.20 Eduskunnassa päätettiin 21.12.1939,
että ulkomaalaisille vapaaehtoisille annetaan samat muonitus-, majoitusja palkkaedut kuin suomalaisille asevelvollisille.
Ulkomaalaisten vapaaehtoisten vastaanottoelin perustettiin myös Helsingin suojeluskuntapiiriin. Sen päälliköksi määrättiin 16.12.1939 reservivänrikki Friedrich Krohn. Toimipaikkana oli matkustajakoti Ostrobotnia, joka sijaitsi Kasarmikatu 28:ssa. Tehtäväksi määrättiin vapaaehtoisten vastaanoton järjestely yhteistoiminnassa laiva- ja tulliviran omaisten kanssa, vapaaehtoisten luetteloiminen, kortistoiminen, majoittaminen, muonitus, lääkärintarkastus, sitoumukset ja lähettäminen
joukko-osastoihin. Krohnin apuna oli yksi kanslialotta.21 Vastaanotto elimen päälliköksi määrättiin 31.12.1939 kersantti, filosofian tohtori
Sven Segerstråle. Vastaanottoelin sijoitti ilmoittautuneet vapaaehtoiset aluksi matkustajakoti Ostrobotnialle, josta nämä sitten lähetettiin
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Osaston Sisun ensimmäisiä vapaaehtoisia Lapuan mäkihyppytornilla tammi–
helmikuussa 1940. Vasemmalta Karl Saage, Eduard Juur, tuntematon saksalainen,
latvialainen Celmins, liettualainen Mikalunas ja Arvo Torm. Kuva: Pertti Hujalan
kokoelma.
A group of the first volunteers to enter service with Detachment Sisu
photographed at the ski jump at Lapua in January or February 1940. From the
left: Estonians Karl Saage and Eduard Juur, unknown German, Latvian Celmins,
Lithuanian Mikalunas, and Estonian Arvo Torm. Photo: Pertti Hujala’s collection.

harjoituskeskuksiin. Suurin osa siirtyi kansainväliseen yksikköön Lapualle.22

Vapaaehtoisten vastaanottaminen

13.12.1939 kenraalimajuri Rudolf Waldén ilmoitti ylipäällikölle Suomen
hallituksen kannan vapaaehtoisasiaan. Linjauksen mukaan Skandinavian
maista ja Yhdysvalloista otettaisiin niin paljon vapaaehtoisia, kuin näitä
saataisiin. Muista maista vapaaehtoisiksi hyväksyttäisiin vain erikoishenkilöstöä.23 Joulukuun lopulla tiedotettiin Suomen ulkomaanlähetystöille Päämajan ohjeet vapaaehtoisten rekisteröimisestä. Vapaaehtoisiksi hyväksyttiin vain brittejä, kanadalaisia, skandinaaveja, ranskalaisia,
italialaisia, unkarilaisia, espanjalaisia, puolalaisia, amerikkalaisia ja japa-
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nilaisia.24 Vapaaehtoisten piti olla sotilaallisen koulutuksen saaneita, sotilaallisesti järjestäytyneitä osastoja, joilla oli oma päällystö, varustus ja
aseistus.25 Enckellin kirjeessä ulkoasiainministeriölle 2.1.1940 selitettiin
päätöksen taustoja ja annettiin tarkentavia ohjeita eri kansalaisuuksien
hyväksymisestä vapaaehtoisiksi. Entisten Venäjän alamaisten anomuksia
ei hyväksyttäisi, sillä »Suomi taistelee olemassa olonsa puolesta eikä
nykyisessä vaiheessa ole kylliksi vahva auttaakseen myöskin valkoisten
venäläisten asiaa».26
Tammikuun puolivälissä 1940 Mannerheim määräsi, että Suomi on
valmis ottamaan asepalvelukseen lähes kaikki kansalaisuudet. Oscar
Enckell kirjoitti muuttuneesta päätöksestä 15.1.1940 ulkoasiainministeriölle, että »Ylipäällikkö katsoo, että Suomi nyttemmin voi ja sen tulee
ilman suurempia rajoituksia ja ajanhukkaa vastaanottaa kaikki tarjolla
oleva vapaaehtoinen apu». Näiden suuntaviivojen perusteella ulkoasiainministeriö antoi 22.1.1940 ohjeet, että kaikki vapaaehtoiset otetaan vastaan.27 Myös yksittäisiä henkilöitä voitiin ottaa palvelukseen sotilaskoulutukseen katsomatta aina kapteenin arvoon asti. Majurien tai sitä korkeampien upseerien sekä yleisesikuntatehtäviin haluavien kohdalla hy väksymisestä päätti ylipäällikkö Mannerheim.
Ulkomaalaisten hyväksyminen Suomen puolustusvoimien palvelukseen tarkoitti myös sitä, että oli päätettävä, minkä organisaation vastuulle
kuului poliittisesti epäluotettavan henkilöstön ja mahdollisten vakoojien
tunnistaminen.28
Vapaaehtoisasian periaatteellisen linjan muodostuminen tammikuussa 1940 sekä sen mukaiset ratkaisut vakiintuivat, kun helmi‒maaliskuun
vaihteessa perustettiin Päämajan vapaaehtoistoimisto, joka otti vastuul leen ulkomaalaisten vapaaehtoisten värväyksen ja järjestämistyön ohjaamisen. Toimistossa työskentelivät valtioneuvoston edustajana ministeri
J. O. Söderhjelm, Päämajan v.t. edustajana ja samalla toimistopäällikkönä
everstiluutnantti T. I. Aminoff sekä puolustusministeriön edustajana
eversti O. Olenius. Lisäksi toimiston henkilökuntaan kuuluivat professori
Erik Lönnroth ja jaostosihteeri Otso Wartiovaara.29
Arviot vapaaehtoisten lukumäärästä ja kansallisuuksien määrästä
vaihtelevat suuresti. Maaliskuussa 1940 Suomen armeijassa palveli yhteensä 11 663 ulkomaalaista vapaaehtoista: 8 680 ruotsalaista, 695 norjalaista, 1010 tanskalaista, 372 amerikansuomalaista, 346 unkarilaista
sekä noin 350 itäkarjalaista, inkeriläistä ja aunukselaista. Muihin kansa -
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laisuuksiin laskettiin kuuluvan 210 henkeä.30
Ulkomaalaisia varten perustettiin harjoitusleirejä eri puolille Suomea.
Yksityiset lentäjät ja ilmavoimien ammattihenkilöt lähetettiin Parolaan
Täydennyslentorykmentti 2:n komentajan majuri Einar Nuotion käyttöön. Merivoimiin ei ulkomaalaisia vapaaehtoisia otettu.31 Lapualle
koottiin kansainvälinen yksikkö, joka sai nimen Osasto Sisu. Oulussa
olivat koulutettavina tanskalainen vapaaehtoisten joukko Dansk Frivillig
Korps sekä Amerikansuomalainen legioona eli Osasto ASL. Tanskalaisia
oli saapunut Suomeen jo joulukuusta lähtien. Tanskalaisen osaston yhdysupseerina oli majuri Martin Franck. Ruotsalaiset vapaaehtoiset eivät
halunneet tanskalaisia omaan yksikköönsä, koska tanskalaisilla ei ollut
riittävää talvisodankäynnin koulutusta.
Torniossa ja Kemissä muodostettiin ruotsalainen joukko, johon liittyivät myös norjalaiset vapaaehtoiset. Osasto sai nimen Svenska Frivilligkåren. Ruotsalaisten komentajana oli ruotsalainen kenraaliluutnantti Ernst Linder ja hänen esikuntapäällikkönään everstiluutnantti
Carl Ehrensvärd. Svenska Frivilligkåren otti rintamavastuun Sallassa
27.2.1940. Ruotsalaisia lentäjiä palveli myös vapaaehtoisessa Lentorykmentti 19:ssä (Flygflottilj 19). Ruotsalaisia ja norjalaisia vapaaehtoisia oli
13.3.1940 rivissä yhteensä 8 552 miestä, joista norjalaisia oli 727 henkeä.
Näistä talvisodan aikaiset tappiot olivat 26 miestä kaatuneina, 39 haavoittuneina ja 10 kadonneina.32
Kemiin koottiin oma osastonsa myös Suomen heimokansojen jäsenille, vienankarjalaisille, aunukselaisille ja inkeriläisille. Näistä muodostettiin Sissipataljoona 5 (sai myöhemmin nimen Sissipataljoona 2).
Pataljoonan komentajana oli jääkärimajuri Aarne Hämäläinen.

Osasto Sisu

Alun perin Päämajan tavoitteena oli ottaa vastaan vapaaehtoisia valmiiksi koulutetuissa osastoissa. Koska vapaaehtoisia saapui kuitenkin
yksittäisinä henkilöinä, majuri Ragnar Nordström ehdotti perustettavaksi muukalaisjoukon, jonne yksittäisiä vapaaehtoisia lähetettäisiin.33
Kotijoukkojen käskyllä muodostettiin Lapualle kansainvälinen osasto,
joka nimettiin Osasto Sisuksi. Osasto Sisu oli alistettu suoraan Kotijoukkojen esikunnalle. Päälliköksi nimitettiin kapteeni Bertil Nordlund, joka

116

J U K K A I . M AT T I L A

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 117

Osasto Sisun yhteiskuva maaliskuussa 1940. Kuva: Pertti Hujalan kokoelma.
Detachment Sisu in March 1940. Photo: Pertti Hujala’s collection.

saapui Lapualle 8.1.1940.34 Kapteeni Nordlund oli palvellut aikaisemmin
sotilasasiamiehen apulaisena Tukholmassa. Vuonna 1934 hän oli tutustunut Ranskan muukalaislegioonan koulutukseen.
Lapuan harjoitusosastoa ryhdyttiin organisoimaan tammikuun alussa, kuten kapteeni Bertil Nordlund kertoi: »Tammikuun 6. päivänä kenraali Malmberg kutsui minut luokseen ja sanoi uskovansa minulle vai kean, mutta mielenkiintoisen tehtävän. Minun piti ilman apulaisia, ilman
määrärahoja, ilman tarkkoja ohjeita kerätä vapaaehtoisjoukko ulkomaa laisista, t.s. polkea maasta ensin joukkue, sitten komppania, pataljoona ja
prikaati, mikäli mahdollista.»35
Osasto Sisu majoitettiin entisiin venäläisiin kasarmeihin sekä Lapuan
työväentaloon. Se oli taloudenhoidon suhteen alistettu Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirille. Osaston ensimmäinen vapaaehtoinen oli
jääkärikapteeni Einar Grönberg, joka oli saapunut Kanadasta. Hänet vapautettiin muutaman päivän kuluttua sopimattomuuden takia.36 Vapaaehtoisia saapui riviin kohtalaisen hitaasti, sillä 100 miehen raja ylittyi
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Osasto Sisun suomalainen
päällystö ja henkilökunta

Syntynyt

Sot.arvo

Dahlberg, Ulf
Daniloff, Antti
Essen von, Göran M.
Hagman, Alfred
Hallén, Tom
Haupt, Matti
Henriksson, Nils
Hissa, Mikko

12.12.1906 Helsinki
26.10.1914 Zarskoje Selo
24.11.1907 Sortavala
25.2.1901 Berliini
1.5.1896
2.5.1912 Loviisa

stm
stm
luutnantti
res.luutnantti
stm

16.11.1911 Lapua

res.vänrikki

Holman, Leonid
Karlsson, H.J.
Karlsson, E.R.
Kauhanen, Ari
Kiparsky, Valentin
Laihia, Rudolf
Landesen, Roman
Laszlo, Eghert
Laurén, August
Leiviskä, J.
Lerche, Leo

1.6.1887 Ukraina Podolia res.vänrikki
stm
stm
19.11.1909 Helsinki
res.vänrikki
4.7.1904 Pietari
res.vänrikki
15.5.1907 Lappee
stm
26.6.1901 Pietari
stm
4.10.1917 Budapest
stm
2.3.1897 Bergö
res.luutnantti
stm
21.12.1900 Helsinki
luutnantti

Tehtävä Sisussa

lääk.lis, osaston lääkäri 18.2.
kirjuri 13.2.–25.3.1940
tulkki 8.3.–17.4.1940
7.3.–1.4.1940
31.3.1940–
24.1.–20.3.1940
8.3.–27.3.1940
talouspäällikkö, TP:n apulainen
22.1.–10.5.40
24.1.–28.3.1940
12.3.–23.3.1940
12.3.1940–
kouluttaja ja tulkki 14.3.–15.4.1940
10.1.–21.1.1940
kirjuri 10.3.–
kirjuri 13.2.
tulkki 5.3.1940–
huoltopäällikkö 29.2.–25.4.1940

apulaisjohtaja, päällikkö
17.2.1940–6.5.1940
Malm, Gösta
stm
tulkki 5.3.1940–
Manninen, Onni
stm
autonkuljettaja
Muittari, Väinö
30.5.1918 Ylistaro
res.vänrikki
Jjoht 19.1.–2.4.1940
Nordlund, Bertil
1.9.1907 Helsinki
kapteeni
Osasto Sisun päällikkö 9.1.–27.4.1940
Pahlen von der, Nicolas 6.9.1896 Alt-Schwarden res.luutnantti rahastonhoitaja 10.3.1940–30.6.1940
Perret, Sylvester
31.12.1907 Helsinki
stm
kouluttaja 13.2.1940–10.4.1940
Ranta, Arvo
15.10.1913 Vanaja
alikersantti
varastonhoitaja 26.1.–30.5.1940
Rehunen, Mikko
kersantti
13.3.–12.4.1940
Rings, Carl
22.5.1898 Pietari
res.luutnantti Kpääll, yhdysupseeri 20.1.–30.6.1940
Ruija, Väinö
8.1.1905 Alajärvi
vääpeli
osaston vääpeli, 1. Kpääll vs.
23.2.–23.4.1940
Rönnqvist, Bernhard 15.5.1904 Pietari
alikersantti
3.3.–19.4.1940
Sundman, Bengt
5.5.1912 Lappfjärd
res.vänrikki
Jjoht 28.2.–30.3.1940
Söderman, Max
23.11.1914 Oulu
alokas
tulkki 27.2.1940–
Tuomaala, Jakob
17.12.1895
jääkärikapteeni talouspäällikkö 30.3.1940–
Wetterstein, Nils
6.12.1914 Porvoo
res.vänrikki
kouluttaja ja yhteysupseeri
20.1.–31.5.1940
Taulukko on kirjoittajan koostama. Lähteinä on käytetty erityisesti
Kansallisarkisto: Osasto Sisu, Esikunta, Aikamääräinen nimiluettelo T-6574/1,
Henkilötietokaavakkeet T-6574/1, päiväkäskyt 1940. Lisäksi taulukon tietojen
koonnissa on hyödynnetty talvisodan tuntolevykortiston tietoja sekä
Puolustusvoimien kantakortteja.
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vasta helmikuun loppupuolella. Maaliskuun alussa Sisussa oli yli 120
miestä, jotka edustivat 23:a kansallisuutta.37 Maaliskuun alussa joukon
kokonaisvahvuus nousi rajusti, kun Lapualle saapui unkarilaisten vapaaehtoisten joukko, yhteensä 24 upseeria, 52 aliupseeria ja 265 miestä. Maaliskuun lopulla, rauhan jo tultua, osaston kokonaismiesvahvuus oli yhteensä 678 miestä, joista kansainvälisen komppanian vahvuus oli 155
miestä, unkarilaisen osaston 341 ja englantilaisen osaston 158 miestä.
Kantahenkilökuntaa oli 10 upseeria, 4 aliupseeria ja 10 miestä.
Osasto Sisun päällystön muodostivat kapteeni Nordlund ja suomalaiset upseerit. Heidän apunaan toimi päällystötehtävissä ulkomaalaisia,
jotka palvelivat reserviupseerien sotilasarvoissa. Ensimmäisiä osastoon
saapuneita upseereita oli latvialainen luutnantti Gustavs Celmins, josta
tuli osaston adjutantti. Tammikuun lopulla osastoon saapui suomalaisia
reserviupseereita. Näiden lisäksi Osasto Sisussa palveli suomalaisia muun
muassa tulkkeina.38
Unkarilaisten saavuttua 3. maaliskuuta 1940 osasto Sisun organisaatio
muokattiin pataljoonakokoonpanoon. Pataljoonan 1. komppanian varapäälliköksi ja kouluttajaksi nimitettiin luutnantti Alf Hagman. 1. joukkueessa kaksi ryhmää koostui virolaisista, ja ryhmänjohtajina olivat
virolaiset upseerikokelaat Olav Luther ja Villem Kippasto. 2. joukkue
koostui vapaaehtoisista, jotka ymmärsivät saksaa. Näihin kuuluivat saksalaiset, hollantilaiset, skandinaavit ja muut. Joukkueenjohtajana oli luutnantti Hagman. 3. joukkue, jonka joukkueenjohtajana oli reservivänrikki
Väinö Muittari, koostui suomenkielisistä vapaaehtoisista. Näitä olivat
muun muassa jo pidempään Suomessa asuneet ulkomaalaiset. 4. joukkueeseen kuuluivat muut kuten belgialaiset ja amerikkalaiset, ja sen joukkueenjohtajana oli vänrikki Bengt Sundman. Lisäksi muodostettiin 5. eli
rekryyttijoukkue, johon sijoitettiin sotilaskoulutusta vailla olleet ja vii meksi saapuneet.39

Osasto Sisun virolaiset

Ensimmäiset virolaiset saapuivat Lapuan kansainväliseen osastoon
9.1.1940, jolloin kersantti Eduard Juur ja vapaaehtoiset Karl Saage ja Arvo
Torm otettiin osaston kirjoihin.40 Saage ja Torm olivat saapuneet Suo meen jo 13.12.1939. Heistä annettuun Valtiollisen poliisin ilmoitukseen
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Virolaiset vapaaehtoiset

Blauhut, Eduard
Issal, Robert
Kits, Georg
Marks, Robert
Ojaste, Heiti
Sammelmann, Artur
Sepp, Edgar
Soots, Aarne
Haukka, Simo
Haukka, Aleksi
Laurimaa, Matti
Letting, Herbert
Reijo, Mikko
Säkki, Nestor
Tahvonen, Antti
Rosenfeldt, Roman
Saarni, Toivo
Valtonen, Johannes
Arulaan, Evald
Bergelbaum, Leopold
Eerik, Artur
Heinakroon, Karl Gunnar
Ingermann, Voldemar
Kohal, Helmut Valentin
Juur, Eduard
Jänes, Robert
Kalda (ent. Kalkas), Eduard
Kallaste, Henrik Ärni
Karimäe, Kaarel
Karusion, Kristian Georg
Kask, Mihkel
Kenk, Leonhard
Kippasto, Villem
Kotkas, Georg
Kristal, Arseni
Königsmann, Valter
Laas, Christian
Landmann, Harry Lorenz
Lauter, Mihkel
Lemberg, Evald
Leppik, Gustaf Adolf
Lindsalu, Vallo
Lubja, Alfred
Lukman, Alfred
Luther, Olav
Meriloo, Boris
Miss, Kaarlo
Mossin, Aleksander
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Syntynyt

17.1.1918
1.1.1918
7.10.1921
6.6.1912
4.8.1918
8.7.1901
16.10.1918
21.4.1917
2.8.1911
31.8.1921
9.11.1910
12.6.1919
5.5.1916
24.2.1916
3.9.1905
8.8.1921
21.5.1906
28.7.1916
22.11.1915
3.1.1911
15.9.1915
23.11.1914
8.8.1903
28.3.1915
16.9.1901
20.11.1918
14.2.1918
24.4.1924
3.6.1917
15.9.1907
27.6.1888
7.2.1919
21.9.1908
2.7.1918
21.5.1921
2.2.1912
14.11.1908
7.7.1914
8.10.1918
22.10.1912
1.7.1913
10.9.1907
6.1.1923
27.11.1912
3.6.1906
6.5.1921
6.10.1918
2.10.1921

Sot.arvo Palveluspaikka

Ast.palv./ Lapualle Vap.

Kenttätyk koul.kesk.
Kenttätyk koul.kesk. II/KTR 12
16.2.1940
JR 65
Linnoitustyö Kavant-saaressa
Kenttätyk koul.kesk.
15.6.1940
Kenttätyk koul.kesk., Os. Yrttimaa
Rak.pataljoona 4, Os. Rytävuori 18.2.1940
Os. Yrttimaa
SissiP 5
23.12.1939
SissiP 5
23.12.1939
SissiP 5
24.12.1939
SissiP 5
20.12.1939
SissiP 5
27.12.1939
SissiP 5
22.12.1939
SissiP 5
Sissip 5
14.12.1939
Sissip 5
Sissip 5
Sisu
20.3.1940
Sisu
12.1.1940
Sisu
20.3.1940
Sisu
30.1.1940
Sisu
20.2.1940
Sisu
9.3.1940
kers
Sisu
9.1.1940
korpr Sisu
12.1.1940
Sisu
14.3.1940
Sisu
27.2.1940
Sisu
27.2.1940
Sisu
9.3.1940
Sisu
27.2.1940
Sisu
9.3.1940
Sisu
22.1.1940
Sisu
20.3.1940
Sisu
9.3.1940
Sisu
14.3.1940
Sisu
9.2.1940
korpr Sisu
13.2.1940
ups.kok Sisu
4.4.1940
Sisu
20.3.1940
Sisu
9.3.1940
Sisu
9.3.1940
Sisu
1.2.1940
Sisu
20.1.1940
ups.kok Sisu
22.1.1940
Sisu
27.2.1940
Sisu
14.3.1940
Sisu
9.3.1940
alik
korpr

10.5.1940
2.4.1940
2.4.1940
1.4.1940
8.3.1940
1.4.1940
7.4.1940
4.4.1940

23.4.1940
23.4.1940
1.4.1940
5.4.1940
6.4.1940
18.4.1940
24.4.1940
23.4.1940
24.4.1940
23.4.1940
6.4.1940
23.4.1940
6.4.1940
1.4.1940
24.4.1940
23.4.1940
11.4.1940
24.4.1940
1.4.1940
24.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
17.3.1940
23.4.1940
25.3.1940
1.4.1940
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Mäehansa, Artur
Mölder, Karl
Möldre, Hugo
Nirgi, August
Noot, Martin
Nurk, Karl
Õun, Villy
Paluoja, Rein
Parts, Juhan
Pedanik, Helmut Valentin
Piir, Heinrich
Puolakainen, Paavo
Põder, Kalev
Reinojaan, Ilmar
Rosentak, Ludvig
Rägastik, Artur
Saage, Karl
Saidra, Vello
Selge, Robert
Soinla, Arnold
Suits, Elmar Gustav
Tagarand, Erich
Tagarand, Robert
Torm, Arvo
Ugur, Friedrich
Vaimand, Juhan
Waldson, Meinhard
Veebel, Artur
Viikand, Bernhard
Liivalaid, Enn
Põder, Richard
Rannik, Enno
Raus, Edvard
Roberg, Harald

16.5.1916
21.1.1899
25.5.1896
11.10.1903
20.3.1896
7.7.1904
25.10.1908
30.3.1920
20.2.1918
28.4.1917
5.2.1892
27.9.1894
21.5.1916
14.9.1903
13.3.1921
7.11.1913
18.5.1903
6.10.1916
13.8.1913
23.11.1913
3.3.1914
3.6.1922
25.5.1921
22.3.1913
25.8.1906
31.12.1913
8.1.1919
15.2.1910
8.2.1910
29.8.1904
11.4.1908
28.9.1911
6.3.1912
12.1.1919

Sisu
res.ltn Sisu
res.kapt Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
korpr Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
korpr Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
Sisu
sairaalassa
sairaalassa
sairaalassa
sairaalassa
sairaalassa rauhaan asti

27.2.1940
22.1.1940
9.2.1940
20.3.1940
23.1.1940
16.3.1940
14.3.1940
18.2.1940
18.1.1940
27.2.1940
22.1.1940
23.4.1940
16.3.1940
27.2.1940
9.3.1940
16.3.1940
9.1.1940
4.4.1940
9.3.1940
18.2.1940
9.3.1940
27.2.1940
27.2.1940
9.1.1940
27.2.1940
27.2.1940
27.2.1940
18.1.1940
9.3.1940

24.4.1940
24.3.1940
6.4.1940
24.1.1940
23.4.1940
23.4.1940
24.4.1940
24.4.1940
23.3.1940
23.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
24.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
24.4.1940
24.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
23.4.1940
24.4.1940
24.4.1940
1.4.1940

10.1.1940

Taulukko on kirjoittajan koostama. Lähteinä on käytetty erityisesti seuraavia
aineistoja: Päämaja, Vapaaehtoistoimisto, vapaaehtoisten henkilökortit T-6572/2,
vapaaehtoisten henkilökortit M-Ö T-6572/3, aikamääräinen nimiluettelo T-6572/5,
vapaaehtoisten henkilötietokaavakkeet T-6572/5, vapaaehtoisten nimiluettelot
T-6572/5 sekä Helsingin suojeluskuntapiiri, Esikunnan ulkomaalaisten vapaa ehtoisten vastaanottokeskus, ulkomaalaisten vapaaehtoisten luettelot T-6572/14.
Lisäksi Osasto Sisu, Esikunta, aikamääräinen nimiluettelo T-6574/1, henkilötieto kaavakkeet T-6574/1, palvelussopimukset T-6574/1 sekä ulkomaalaisten vapaaehtoisten nimiluettelot T-6574/1. Kansallisarkisto.

oli Yleisesikunnan ulkomaaosaston toimistoupseeri J. W. Snellman kir joittanut reunamerkinnän: »Olen ollut läsnä näiden virolaisten kuulusteluissa ja pidän heitä luotettavina. Saage on ollut suojeluskunnan jäsen

TA LV I S O D A N V I R O L A I S E T VA PA A E H T O I S E T

121

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 122

Kolme Viron vapaaehtoista. Oikealla vapaaehtoinen Artur Eerik. Kuva: Lapuan
museo.
Three Estonian volunteers. On the right: Artur Eerik. Photo: Museum of Lapua.

Virossa 15 vuotta, Torm on ensin palvellut Viron panssarijoukoissa ja
sen jälkeen kuulunut Viron Suojeluskuntaan.»41
Kun Sisuun oli jo lähetetty virolaisia, Helsingin suojeluskuntapiirin
esikunnalle annettiin suulliset ohjeet, joiden mukaan virolaiset eivät
vapaaehtoisina olleet toivottuja. Karl Mölder ja Olav Luther kääntyivät
Helsingin suojeluskunnan puoleen ja piiripäällikkö Voss esitti Kotijoukkojen esikunnalle, että nämä henkilöt voitaisiin erikoistapauksina ottaa
riviin. »Mainitut henkilöt ovat pitemmän aikaa oleskelleet Suomessa ja
kaikilla on suosittajana tunnettuja meikäläisiä. Kun sitäpaitsi k.o. henkilöt, varsinkin molemmat virolaiset, sotilaallisen koulutuksen suhteen
ovat ansioituneita, tuntuu siltä, kuin heidän riveihimme astumisensa
merkitsisi voiman lisää armeijalle.»42
Mölder ja Luther saapuivat Lapualle 22.1. Samaan aikaan virolaisia
vapaaehtoisia saapui osastoon miltei joka päivä. Osasto Sisussa palveli
myös Paavo Puolakainen, joka oli Nansen-passin haltija. Hän oli virolaistunut suomalainen, joka oli ottanut osaa Viron vapaussotaan ja jäänyt
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asumaan Viroon. Puolakainen ilmoittautui palvelukseen 9.3.1940.43
Osasto Sisun englantilaisessa osastossa palveli virolainen vänrikki Karl
Nurk, joka saapui Lapualle 16.3.1940. Hän oli 14-vuotiaana osallistunut
Viron vapaussotaan ja vuonna 1922 Itä-Karjalan retkelle majuri Paavo
Talvelan joukoissa. Talvisodan Suomeen Nurk tuli Keniasta, jossa hän oli
toiminut riistanvartijana.44
Suomeen saapuneiden virolaisten motiivi värväytyä vapaaehtoiseksi
vaihteli. Syiksi ilmoitettiin muun muassa halu auttaa Suomea ja Suomen
kokema vääryys, mutta toisaalta myös seikkailunhalu. Suomen yleisradion vironkielisillä propagandalähetyksillä sanottiin myös olleen vaikutusta.
Osasto Sisun 1. komppanian 1. joukkueen kaksi tupaa oli 11.3.1940
kokonaan muodostettu virolaisista. 17.4.1940 osaston vahvuudessa oli
41 virolaista. Koko Osasto Sisun toimiaikana virolaisia vapaaehtoisia oli
osaston kirjoissa yhteensä 59 miestä.45
Virolaisten vapaaehtoisten päivät kuluivat koulutuksessa, Suomen
kieltä opiskellessa ja työpalvelussa. Maaliskuun puolivälissä odottava

Virolaisia vapaaehtoisia Osasto Sisun asevarastolla maaliskuussa 1940.
Kuva: Pertti Hujalan kokoelma.
Estonian volunteers in the weapons store of Detachment Sisu in March 1940.
Photo: Pertti Hujala’s collection.
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tunnelma muuttui. »Tänään tuli huimaava ja yllättävä uutinen – rauha
on tullut!», Kaarel Karimäe kirjoitti 13.3. päiväkirjaansa pettyneen oloisena. »Tätä me odotimme kaikkein vähiten. Se tuli silloin, kun me 50
virolaista poikaa emme olleet vielä ehtineet rintaman lähellekään emmekä saaneet vetäistä sieraimiimme ruudinhajua. Mitä hyötyä meistä tai
minusta on ollut suomalaisille? Ei minkäänlaista, ovat ainoastaan syöttäneet ja vaatettaneet meitä. Todellakin, harmillinen juttu, mutta kukapa
tätä tiesi odottaa.»46
Vaikka ulkomaalaiset vapaaehtoiset eivät ehtineet rintamalle, heidän
apunsa oli Suomelle tärkeä. Ylipäällikkö Mannerheim kiitti sodan jälkeen
24.3.1940 antamassaan päiväkäskyssä kaikkia vapaaehtoisia: »Päätöksenne todistaa, että rinnassanne sykkii jalo sydän, joka on johtanut teitä
liittymään aseveljiksemme, kun idän laumat vyöryivät yli rajojemme. Se,
että vain osa ehti mukaan aseleikkiin, ei vähennä tekonne arvoa.»47

Virolaiset muissa joukko-osastoissa

Talvisodassa palveli yhteensä 77 virolaisiksi identifioitua vapaaehtoista.
Tämän lisäksi muutaman henkilön status on vahvistamaton. Nämä ovat
henkilöitä, jotka jään yli tulleina ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi, mutta
jäivät sairaalahoitoon rauhan tuloon asti. Tilannekatsauksessaan alkuvuodesta 1940 Erik Lönnroth mainitsi, että Osasto Sisussa palveli 31 ja
eräässä tykkipatteristossa 4 virolaista. Lisäksi Lönnrothin mukaan oli
mahdollista, että virolaisia palveli muuallakin. Kaiken kaikkiaan virolaisten lukumäärä oli alle 100.48 Lönnroth ehdotti, että virolaisten vapaaehtoisten maahantuloa olisi helpotettava.49
Osasto Sisun lisäksi yksittäisiä virolaisia vapaaehtoisia palveli myös
muualla Suomen armeijassa. Vapaaehtoinen Roman Rosenfeldt saapui
Tornioon 14.12.1939, ja hänet lähetettiin Kemiin majuri Hämäläisen
käyttöön seuraavana päivänä. Kolme virolaista – Robert Issal, Edgar Sepp
ja Heiti Ojaste – lähetettiin Toijalaan 17.2.1940 kapteeni Reino Hanki pohjan käyttöön.50 Toijalaan oli sijoitettu Kenttätykistön koulutuskeskus.
Näiden kolmen virolaisen lisäksi Toijalaan lähettiin 3.3.1940 virolaiset
Eduard Bauhut ja Artur Sammelmann.51 Edellä mainittu Robert Issal,
entinen Viron rannikkotykistön kanta-alikersantti, palveli II/KTR
12:ssa.52 Robert Marks määrättiin linnoitustöihin Kavantsaareen. Georg
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Kits palveli rintamalla JR 65:n Esikuntakomppaniassa ja osallistui Suomussalmen, Raatteen ja Kuhmon taisteluihin.
Talvisodan aikana henkilöitä jaoteltiin sekä kansallisuuden että kan salaisuuden mukaan. Osalla Suomeen saapuneista vapaaehtoisista oli
määritelty kansallisuus, joka tarkoitti lähinnä etnistä syntyperää (esimerkiksi karjalainen, inkeriläinen), mutta kansalaisuutta, toisin sanoen
kuulumista jonkin valtion tai hallitsijan alaisuuteen, ei näillä henkilöillä
ollut. Taustalla vaikuttivat Venäjän vallankumous ja sitä seurannut sisällissota, sodan aiheuttama pakolaisuus sekä Suomen, Viron, Latvian,
Liettuan ja Puolan valtioiden itsenäistyminen. Neuvosto-Venäjällä annettiin 15.12.1921 asetus, jolla riistettiin kansalaisuus määrätyiltä ulkomailla
asuvilta henkilöryhmiltä. Tällaisia olivat muun muassa luvatta NeuvostoVenäjältä poistuneet, valkoisten joukoissa taistelleet sekä ulkomailla
asuneet, jotka eivät olleet anoneet Neuvosto-Venäjän kansalaisuutta tai
noutaneet passiaan. Pakolaisten juridisen aseman määrittelemiseksi
Kansainliitto loi niin kutsutun Nansen-passin, josta muodostui kansainvälisesti hyväksytty matkustusasiakirja kansalaisuutta vailla oleville henkilöille.53
Kansalaisuutta vailla olevien henkilöiden määritteleminen virolaisiksi
on vaikeaa. Joukko-osastoissa oli kirjattu muutamia inkeriläisiä virolaisiksi. Heistä yksi, Viron inkeriläinen Johannes Valtonen (s. 28.2.1916 Narvan Kullankylässä), teki vapaaehtoisen palvelussopimuksen 21.12.1939
Helsingin suojeluskuntapiirin esikunnassa, ja hänet lähetettiin Kemiin
seuraavana päivänä. Valtonen palveli Sissipataljoona 5:n kolmannessa
komppaniassa. Valtonen kaatui Kuhmossa 19. helmikuuta 1940.
Muutama muukin Sissipataljoona 5:ssä palvellut inkeriläinen voidaan
katsoa virolaisiksi. Heitä olivat ainakin Simo Haukka, Aleksi Haukka,
Matti Laurimaa, Mikko Reijo, Nestor Säkki, Herbert Letting sekä Antti
Tahvonen.54

Virolaiset vapaaehtoiset talvisodan jälkeen

Talvisodan päätyttyä virolaiset vapaaehtoiset jäivät Suomeen. Koska
kotiuttaminen kotimaahan oli vaikeaa, vapaaehtoisilta edellytettiin työntekoa, kunnes lähtö Suomesta oli mahdollista. Määräajan kuluessa kunkin piti itse hakea töitä. Vapaaehtoisille tarjottiin esimerkiksi tietöitä
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Enontekiössä 6 markan tuntipalkalla. Osa kotiutui Suomessa entiselle
kotipaikkakunnalleen, osa jäi Osasto Sisun kirjoille ja aloitti työnhaun.
Sisun virolaisista 22 matkusti työpaikoilleen Hyvinkäälle 23.4.1940. Lapualta lähti 10 virolaista 24.4.1940 maantietöihin Enontekiöön.55 Nämä
virolaiset karkasivat opasupseeri Ringsin tietämättä Norjan puolelle,
missä norjalainen Altan pataljoona otti heidät vastaan. He saapuivat 18.5.
rintamalle taistelemaan saksalaisia vastaan.56 Osasto Sisun 29.5.1940
päivätyn raportin mukaan Norjaan lähtivät Elmar Suitsin johdolla
Mäehans, Pedanik, Kalda, Veebel, Kristal, Leppik, Valdson ja Soinla sekä
Rägastik.57 Näistä Soinla kaatui Norjassa.58
Sota Norjassa oli virolaisille välivaihe. Suomen jatkosodan alettua osa
talvisodan virolaisista vapaaehtoisista ilmoittautui uudelleen Suomen
armeijan palvelukseen. Moni Osasto Sisun virolaisista aloitti kesällä 1941
sodan saksalaisten johtamassa Erna-tiedusteluryhmässä, joka lähetettiin
Suomesta Viroon heinäkuussa 1941.
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Estonian Volunteers in Winter War
Estonia was not in a position to officially support Finland after the Soviet
invasion on November 30, 1939 and took a neutral stance in the RussoFinnish conflict. Yet the Estonians wanted to help Finland in its fight,
and a small number volunteered for service in the Finnish army. Some
of them resided in Finland, while others crossed the ice-bound Gulf of
Finland to its northern shore.
An order issued by the commander-in-chief Marshal Gustaf Mannerheim on December 12 laid down guidelines for the reception and
training of volunteers and assigned the task to the Home Guard headquarters. In late December, the general headquarters sent to the Finnish
embassies instructions that decreed that only citizens of Canada, France,
Hungary, Italy, Japan, Poland, the Scandinavian countries, Spain, the
United Kingdom, and the United States were eligible as volunteers, and
that volunteers were to have undergone military training and be
organized into military units complete with an officer corps, equipment,
and weapons. In mid-January 1940, Mannerheim issued another
directive that practically lifted the nationality constraints. In late January
and early February, a dedicated office was established in the general
headquarters to oversee the recruiting of volunteers and related
arrangements.
On January 8, a multinational unit named Detachment Sisu was stood
up in Lapua under the command of Captain Bertil Nordlund, a former
assistant military attaché to Stockholm who had in 1934 been on
assignment to familiarize himself with training in the French Foreign
Legion. The detachment was directly subordinated to the Home Guard
headquarters. In early March, its strength was 120 soldiers of 23
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nationalities; the number rose dramatically in March when a Hungarian
force of 24 officers, 52 non-commissioned officers, and 265 men arrived
in Lapua. At the end of the month, after the armistice, the total strength
stood at 678.
The total number of Estonian volunteers was 77, most of them being
posted to Detachment Sisu. Ten Estonians, most of whom were of
Estonian-Ingrian origin, fought with the 5th Scout Battalion, and smaller
numbers of Estonians served with other units.
The Estonian volunteers’ days passed in training, Finnish language
classes, and fatigue duty. Even though foreign volunteers arrived too late
to see combat, their support to Finland’s war effort was significant. In
his order of the day on March 24, Mannerheim extended his gratitude to
the volunteers, and wrote: “The decision you have made shows that your
noble heart beats high and has guided you to join us as brothers-in-arms
when the Eastern hordes flooded across our borders; the fact that only a
few of you could take up arms does in no way diminish the value of your
deed.»
The Estonian volunteers stayed in Finland after the war. Since
repatriation was not an option, they were requested to undertake labor
service until arrangements could be made for them to leave the country.
On April 24, ten Estonians moved from Lapua to Enontekiö in the far
north to work in a road construction project, but they soon moved to
Norway and joined the Alta Battalion and in its ranks saw combat against
the Germans from May 18 onward. Some Estonian volunteers of the
Winter War reported again for service in the Finnish army after the
outbreak of the Continuation War.

130

J U K K A I . M AT T I L A

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.17 Sivu 131

Jatkosodan taistelija
Warfighter, Continuation War
(Lassi Piirainen 2018)
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(s. 1975), teologian maisteri. Tekeillä Oulun yliopiston historian oppiaineessa
artikkeliväitöskirja jatkosodan tiedotuksesta. Julkaisuja mm. Sensuroidut
sotakirjoitukset (2013), Tuntematon jatkosota (2015, toinen tekijä Mika Kulju),
Suomen armeijan marssiopas Itä-Karjalaan 1938 (2016, toinen tekijä Matti
Kosonen) ja Sotaraamattu. Uskomattomat suomalaiset sotatarinat (2018).

TK-miesten toiminnan ohjaaminen
jatkosodan alussa
Kysymyksenasettelua

Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda aiempaa selkeämmin esille jatkosodan aikaisten rintamakirjeenvaihtajien eli TK-miesten saamien ns.
ohjekäskyjen tarkoitus. Mikä niiden rooli oli jatkosodan alun tiedotuksessa ja propagandan luomisessa? Miten sodan alkuvaihe vaikutti TKmiesten saamiin ohjeistuksiin? Millaisista lähtökohdista ohjeistuksia lähdettiin tekemään? Tutkittava ajanjakso on 23.6.–23.7.1941 eli karkeasti
ottaen jatkosodan ensimmäinen kuukausi. Aikajänne kattaa 20 jatkosodan aikana julkaistuista 103 ohjekäskystä. Tuona aikana ohjekäskyt muurasivat sen perustan, jolle tiedotuskomppaniat käytännössä rakennettiin.

Käsitteiden määrittelyä

TK-kirjoituksella tarkoitetaan tässä sellaisia Päämajan Tiedoitusosaston
alaisuudessa toimivissa tiedotuskomppanioissa (TK = tiedotuskomppania) laadittuja, rintamakirjeenvaihtajien kirjoittamia tekstejä, jotka
laadittiin jatkosodan aikana. Kirjoitukset joutuivat moneen eri tarkas tukseen, minkä seurauksena noin 1/9 kaikista kirjoituksista jätettiin julkaisematta. Kun TK-kirjoitusten kokonaismäärä nousi yli 8 000:een,
niistä jäi julkaisematta n. 1070 kpl.1 Tähän lukuun eivät sisälly ne kirjoi tukset, jotka syystä tai toisesta tuhoutuivat tai katosivat jo ennen jatkokäsittelyä.
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Propaganda on sotahistoriassa monimerkityksinen sana. Päämajan
Tiedoitusosaston päällikkönä toiminut ja myöhemmin everstiksi kohonnut Kalle Lehmus pääsi tutustumaan Saksan propagandajoukkoihin
juuri ennen jatkosotaa kahdella eri matkalla: 1.–15.2.1941 kouluneuvos,
tohtori L. Arvi P. Poijärven kanssa sekä huhtikuussa yksin. Hän sai
vaikutteita Saksasta luodessaan Päämajan Tiedoitusosaston. Ei voida
kuitenkaan väittää hänen kopioineen järjestelmää Suomeen.2 Kokemustensa pohjalta Lehmus kehitti oman, suomalaisen version Tiedoitusosastosta. Propaganda-sanalla oli Suomessa liian huono kaiku. Sillä on vaikuttavampi, pakottavampi merkitys kuin tiedotus-sanalla, joka on neutraalimpi, sisällöltään enemmänkin tiedon jakamista korostava. Niinpä
Lehmus monin paikoin pudotti propaganda-termin pois ja korvasi
sanalla tiedo(i)tus. Muitakin muutoksia tehtiin Saksan malliin verrattuna.
Päämajan Tiedoitusosaston kautta tuli kulkemaan valtavasti materiaalia: kirjoituksia, elokuvia, valokuvia ja viihdytysmateriaalia. Näiden
kaikkien tuottamisessa TK-miehet olivat mukana, ja heidän tehtävänsä
oli jaettu tarkoin. Tiedoitusosaston nimi hyväksyttiin nopeasti, ja se sai
jäädä elämään koko sodan ajaksi.3 Jo ennen talvisotaa propagandan käsite oli tullut tutuksi suomalaisissa sotilaspiireissä. Meillä seurattiin järkyttyneinä toisen maailmansodan puhkeamista ympäri Eurooppaa. Milloin olisi Suomen vuoro?
Propagandan merkityksen oli havainnut myös tuleva Valtion Tiedoituslaitoksen Ulkomaanosasto II:n päällikkö Jaakko Leppo. Hän kirjoitti
juuri talvisodan alla teoksen Propaganda – ratkaiseva ase. Siinä käydään
propagandan käsitettä läpi aina antiikin ajoista saakka. Mielenkiintoista
on havaita, mihin tulokseen kirjoittaja päätyy juuri ennen sodan sytty mistä nähtyään Saksan ja Neuvostoliiton propagandan kehityksen: »Propagandistin työ on samanlaista kuin asianajajan. Hänen on voitava henkisin asein taistella annetun tehtävän hyväksi, olkoonpa, että hänen oma
vakaumuksensa ei olisi aivan sama. Ammattimainen propagandisti, joka
taistelee kuin sotilas, ei voi olla poliitikko enempää kuin sitä saa sotilaskaan olla. Huolehdittakoon, että meillä tarpeen tullen on nämä ammattimiehet. Heitä ei tarvita vain huomenna. Heitä tarvittaisiin jo tänään.»4
Sodan kynnyksellä eläneiden valistuneiden suomalaisten propagandakäsityksen voi sanoa olleen varsin modernilla tasolla. Suomessa mielikuviin vaikuttamisella oli toki jo talvisotaakin pidemmät juuret. Jo suo -
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Tiedoitusosaston henkilökuntaa jatkosodan alussa kesällä 1941. Kapteeni
Kalle Lehmus (eturivissä keskellä) oli kantava voima Tiedoitusosastoa luotaessa.
Kuva: SA-kuva, vänrikki K. Sjöblom.
Personnel of the information services section in the summer of 1941.
Captain Kalle Lehmus (front row, center) was the main driver behind the section.
Photo: Finnish Defense Forces, Second Lieutenant K. Sjöblom.

jeluskuntien valistusohjaajat olivat huolehtineet järjestön julkisuuskuvasta ottamalla suoraan kontaktia sanomalehtiin. Mielipiteisiin vaikuttaminen oli säännönmukaista ja aktiivista. Kuvaavaa on, että lähetystöjen kautta ulkomailla hoidettavaa maakuvan viestintää nimitettiin
suoraan propagandaksi.5
Garth S. Jowettin ja Victoria O’Donnellin mukaan propaganda on
»tarkoituksellista, järjestelmällistä vaikuttamista». Propagandan kohteena
ovat »tiedot, tunteet ja käyttäytyminen». Näihin siis pyritään vaikuttamaan. Useimmiten tavoitteena on propagandistin etujen tai päämäärien
ajaminen. »Suostuttelu» puolestaan painottuu enemmän molemmin puolisen hyödyn tavoitteluun.6 Näin propaganda näyttäytyy merkittävänä työkaluna. Jatkosodan edetessä propagandaa ei voinut niin suoraan
kutsua enää propagandaksi, ainakaan kotijoukoille kohdistettuna. Sen
sijaan se säilytti nimensä ja merkityksensä suhteessa viholliseen.
Puolustusvoimissa harjoitettiin jatkosodan aikana mielialanhoitoa,
joka lähenee propagandan käsitettä, mutta jakaantui eri haaroihin. En-
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sinnäkin oli omiin joukkoihin kohdistuva propaganda eli valistustoiminta, kuten tuona aikana sanottiin. Toisaalta harjoitettiin myös kotirintamalle tarkoitettua vaikuttamista – sodanaikaisin termein tiedoitustoimintaa. Viholliseen kohdistuvaa propagandaa sanottiin reilusti propagandaksi.
Laajemmin mielialanhoidon piiriin voidaan lukea kenttäpapiston harjoittama sielunhoitotyö sekä moninainen viihdytystoiminta, johon kuuluivat rintamateatterit, sirkukset, erilaiset rintamakiertueet ja osin rintamaradiotoiminta.
Nämä yhdessä muodostivat sen moninaisen henkisen miljöön, jossa
operoitiin sota-aikana.
Suomen kansan mielialojen vaihtelua seurattiin todella tarkoin ja monilla eri mittareilla. Tiedoitusosaston päällikkö Kalle Lehmus toimikin
merkittävänä linkkinä ylipäällikkö Mannerheimin ja kansan välillä: hän
välitti kansan mielialat tuoreeltaan ja monipuolisesti Päämajan johdon
tietoon sekä säännöllisin raportein että keskusteluin.7 Kansan mielialat
vaikuttivat suoraan taistelutahtoon sekä rintaman ja kotirintaman tilanteisiin. Päätökset tehtiin siten, että taistelussa jaksaminen ja kestävyys
pyrittiin maksimoimaan sodan pitkittyessä.
Yleis- tai puhekielessä sensuurilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi jon kin tietyn tekstin, kuvan tai vastaavan jättämistä julkaisematta tai osatotuuden kertomista. Viranomaisten tai sotilashenkilöstön harjoittama
sensuuri on suullisten, kirjallisten tai kuvallisten esitysten tarkastusta,
jonka läpäisy on edellytys julkaisun levitykselle tai julkiselle esittämiselle.8 Kielen ja kuva- tai videomateriaalien käyttöä kontrolloivat sotaaikana mm. Päämajan Tiedoitusosasto ja elokuvasensuuri. Tässä artik kelissa sensuurilla tarkoitetaan, ellei toisin mainita, jatkosodan aikaista
Päämajan sekä osittain myös Valtion Tiedoituslaitoksen harjoittamaa
TK-kirjoitusten ennakkosensuuria. Puolustusvoimien organisaatio esti
haitallisina tai turhina pitämänsä kirjoitusten julkaisemisen sanomalehdistössä ja radiossa ja tästä syystä Päämajan Tiedoitusosasto tarkasti
jo tarkastetut ja seulan läpäisseet kirjoitukset vielä uudestaan. Tätä edelsi
tiedotuskomppanioiden oma sensuuri, joka jo varhaisessa vaiheessa
saattoi estää julkaisemisen. Toisinaan kirjoituksia tarkastavat tiedotuskomppanioiden upseerit tekivät niihin muutoksia, minkä jälkeen ne
päästettiin Päämajan tarkastukseen ennen lopullista julkaisemista.
Sensuroinnin syyt ovat niin moninaiset, että tällä artikkelilla pyritään
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vain osittain vastaamaan tuohon kysymykseen. Itä-Karjalan osalta artikkelit tarkastettiin ainakin kolmiportaisesti, sillä toimintaan osallistui
myös Itä-Karjalan Sotilashallintoesikunta.9
Valistusupseereita nimitettiin jatkosodan aikana yli 1200. Heidän
tehtävänään oli suojeluskunta-aatteiden perustalta luoda intoa, »koti,
uskonto, isänmaa» -henkeä, sekä ajanoloon myös vaikuttaa sotilaisiin
uusilla sotilaspsykologisilla menetelmillä. Valistusupseerin tuli kyetä
ilmaisemaan hyvin sanottavansa, olla oma-aloitteinen ja järjestelykykyinen, tietoinen mielialoista ja sodan päämääristä. Harva valistusupseeri
oli hyvä kaikessa mitä valistusupseerin ideaali sisälsi. Valistusupseerit
olivat kuitenkin osa toimivaa tiedotusjärjestelmää.10

Ohjekäsky 1: Tiedotuskomppanioiden tehtävät ja
toimintaympäristö…

Tiedotusjoukkoihin komennetut miehet koottiin ennen jatkosodan alkua koulutettaviksi Vilppulaan. Juhannuksen 1941 molemmin puolin
tiedotusmiehet saivat käskyn lähteä asemapaikoilleen.11 Pian tämän jäl keen tiedotuskomppanioille annettiin ensimmäinen ohjekäsky.
Päämajan Tiedoitusosasto antoi ensimmäisen ohjekäskynsä 23. kesä kuuta 1941. Siinä määriteltiin tiedotuskomppanioille ennen kaikkea
seuraavat tehtävät:
»…elävöittää ja kertoa rintamantakaiselle väestölle kirjoitusten, valokuvien ja elokuvien avulla kenttäarmeijan toimintaa etulinjataisteluista
ja lepohetkistä huoltomuodostelmien ym. toimintaan saakka sekä saada
koko kansa eläytymään armeijan taistelutoimintaan päivittäin ja siten
terästämään kansan voitontahtoa; hankkia sopivaa propaganda-aineistoa
rintamaoloista ulkomaille levitettäväksi; suorittaa viholliseen kohdistu vaa propagandaa rintamalinjan välittömässä läheisyydessä; huolehtia
omien joukkojen viihdytystoiminnasta mm. elokuvaesitysten antamisesta ja rintamalehtien toimittamisesta, sanoma- ja aikakauslehtien levittämisestä armeijakunnan joukoille; järjestää rintamalle lähetettyjen ulkomaalaisten sanomalehtimiesten opastusta.»
Näissä ohjeissa näkyi hyvin selkeästi, kuinka Kalle Lehmus oli omak sunut oppinsa nimenomaan propagandaa silmällä pitäen. Ensimmäisessä ohjekäskyssään Lehmus määritteli, mitä propaganda käsittää.
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Päämajan Tiedoitusosasto antoi ensimmäisen ohjekäskynsä 23. kesäkuuta 1941.
Kuva: Roosa Tuomikoski.
The information services section of the general headquarters issued the first
directive on June 23, 1941. Photo: Roosa Tuomikoski.

Viholliseen kohdistuvan propagandan hän jakoi kahteen osaan:
1) vihollisen puolelle levitettävät kirjalliset tuotteet
2) äänenvahvistajille suullisesti lähetettävät ohjelmat, johon saattaa
sisältyä musiikkia.
Kaikki yleinen propaganda-aineisto tuli hänen mukaansa lähettää
Päämajan Tiedoitusosastolta. Paikallisesta tilannepropagandasta eri rintamalohkoilla vastasivat alueella toimivat tiedotuskomppaniat. Näiden
tuli kuitenkin olla yhteistoiminnassa operatiivisen toimiston sekä Pää majan Tiedoitusosaston kanssa. Viholliselle lähetettävän propagandatiedon tuli käsitellä mm. seuraavia aiheita: »kotimaan ja ulkomaan sotatapahtumat, paniikkimielialan lietsominen vihollisen puolella, bolševik-
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kien propagandan valheiden osoittaminen sekä Venäjän agraaripoliittiset
kysymykset». Lentolehtisiä ei missään nimessä saanut jakaa ilman tiedotusosaston erillistä käskyä.12
Lehmuksen ohjeista käy hyvin ilmi, kuinka huolellisesti hän on tehtävänsä omaksunut. Suunnitelmallisuus ja strateginen ajattelu leimasivat
jo ensimmäisiä käskyjä. Ensimmäinen ohjekäsky on seitsemän konekirjoitusliuskan mittainen. Sen laajuus kuvastaa sitä tarmoa, jolla Lehmus
tarttui tehtäväänsä.
Samaan aikaan esimerkiksi Suomen Kuvalehti valmistautui puolustus sotaan, jolla korjattaisiin ikiaikainen vääryys ja puolustuksellisesti vaikean itärajan ongelma. Majuri Wolf H. Halsti (joka välirauhan aikana
oli kirjoittanut Pekka Peitsi -nimimerkillä, mutta joutunut Päämajan
painostuksesta lopettamaan) laati kirjoituksen Isät katsovat poikiaan!,
joka perusteli laajasti historiallisilla syillä itärajan korjaamista. Sanakäänteet olivat melkoisen räväkät yksittäisen majurin kirjoitukseksi: »Me turvaudumme lakiin siellä, missä lakia on ja väkivaltaan siellä, missä lakia
ei ole!».13 Jatkosota oli alkanut, ja sodankäynti ylsi kaikille sektoreille,
myös lehdistön puolelle.
Tiedotuskomppaniat oli huollon osalta alistettu armeijakunnille tai
paikallisille joukoille. Yhteydet joukkoihin olivat tärkeitä myös juttuaiheiden ja tilanteen tasalla pysymisen vuoksi.
Komento- ja taloussuhteista 1. ohjekäsky 23.6.1941 määrää seuraavaa:
»Tiedoituskomppaniain toimintaa johtaa PM:n (Päämajan) Tiedoitusosasto. Tiedoituskomppanian päällikön toimisto on AKE:n (Armeijakunnan esikunnan) yhteydessä, jolta se saa toiminnalleen välttämättömän virka-avun. Huoltosuhteissa Ttus.K (Tiedoituskomppania) on liitetty AKE:an.»
Näin tiedotuskomppanioiden kahtalainen toimintaympäristö kuvataan heti ensimmäisessä ohjekäskyssä.14 Toisaalta rintamakirjeenvaihtajat
siis toimivat Päämajan alaisuudessa, toisaalta AKE:n alueella yhtenä sen
toimijoista.

…sekä ohjeita rintamalehdistä

1930-luvun kuluessa lehdistön välittämä maailmankuva oli monessa
mielessä laajentanut suomalaisten ajattelua. Politiikan ja asiasisällön
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ohella pyrittiin myös viihdyttämään lukijoita. Suomalaisurheilijat tekivät
maatamme tunnetuksi, ja Suomen omien olympialaisten odotus täytti
mielet. Radio täydensi median antamaa kokonaiskuvaa.15 Tähän todellisuuteen liittyi myös sodanaikainen tiedotus, erityisesti lehtien ja radiolähetysten osalta. Myös rintamalehdet kuuluivat TK-miesten toimialaan.
(Suomen Kansalliskirjaston luettelossa rintamalehtiä mainitaan lähes
200 kpl.)16 Lehmuksen antamissa ohjeissa kuvataan tarkasti, millaisia
rintamalehtien tuli olla. Mikäli mahdollista, lehdet tuli painaa jossakin
lähipaikkakunnan kirjapainossa. Jos tämä ei ollut mahdollista, lehti täytyi
monistaa. Jokaisella tiedotuskomppanialla tuli olla oma monistuskoneensa. Minimissään lehti saattoi olla vain kaksisivuinen. Sen tuli kuitenkin ilmestyä vähintään kerran viikossa. Lehden tuli olla mahdollisimman
hyvin lukijoidensa (= rintamamiesten) saatavilla. Juuri ennen jatkosodan
puhkeamista annetuissa ohjeissa Lehmus painottaa, että vaikka »kirjoituksia, tiedotuksia, uutisia ja muuta yleisluonteista ja yhteistä materiaalia
lähetetään (lehteen) Tiedoitusosastosta (Päämajasta), lehden paikallinen
sävy on saatava AK:n (= armeijakunnan) alueelta». Lehmus tarkentaa:
»Kaikkeen aineistoon on suhtauduttava kriitillisesti, siis lyhentäen ja
parantaen. Juttujen on oltava siis lyhyitä, selviä, innostavia, hauskoja.
Sanoma- ja aikakauslehdistä voi vapaasti lainata.»17 Tästä käy hyvin ilmi,
että tekijänoikeusasioista ei sota-aikana kannettu vielä suuremmin
huolta. TK-miesten jatkosodan aikaisesta toiminnasta käy ilmi, että
hyökkäysvaiheen jälkeen rintamalehtien rooli korostui myös TK-miesten
sisällöntuotannossa.18 Asemasotavaiheessa oli aikaa lukea, kirjoittaa ja
kuvata. Rintamalehtien toiminta raamitettiin tiukasti, koska ne eivät TKkirjoitusten tapaan joutuneet Päämajan sensuurin alle. Rintamalehtien
voi päätellä olleen tuon ajan sosiaalinen media, jonka kautta saatiin tietoa
esimerkiksi oman kylän poikien vaiheista viereisellä rintamalla. Myös
moni pieni tiedonjyvä tai sodan rankkaan arkeen liittyvä asia levisi rin tamalehtien kautta. Koko jatkosodan aikana rintamalehtiä ei täysin saatu
Tiedoitusosaston hyppysiin, monista yrityksistä huolimatta.
Toisinaan lehdet ottivat materiaalia ohi armeijan virallisen tiedotus kanavan, vaikkapa suoraan rintamalehdistä. Näin kävi Arvo Alanteen
mukaan mm. Oulussa. Oululaislehdet ottivat suoraan Pohjan Poika -leh den artikkeleita käyttöön, sillä tämä rintamalehti oli tuore ja vähemmän
sensuurin valvonnassa kuin virallista kanavaa pitkin tulleet TK-kirjoitukset.19
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Ohjekäskyt 3 ja 4: Puhelinliikenne, villit kirjoitukset ja
radiolähetykset

Jatkosodan alussa puhelinlinjat Päämajan Tiedoitusosastoon kävivät
kuumina alemman tason noin kymmenestä tiedotuskomppaniasta. Kun
ohjekäskyssä n:o 3 jo heti sodan alussa huomautettiin aiheesta, on ylikuormituksen määrän täytynyt olla melkoinen.20 Asioita täytyi siis kerätä
yhdelle soittajalle melkoisesti, jotta ruuhkia vältettäisiin. Puhelinliikenne
pakotti viestimiehet huolehtimaan linjojen toimimisesta. Myös »villejä»
juttuehdotuksia lähetettiin lehdistölle. 3. ohjekäskyssä täytyi asiasta huomauttaa painokkaasti ja toistamiseen:
»Sattuneesta syystä ilmoitetaan vielä kerran, että alhaalta päin tulevia
rintamaselostuksia ym. kirjoituksia ei saa alistaa kenenkään muun kuin
Ttus.K:n päällikön tarkastettaviksi. Kirjoitusten on tultava nopeinta
mahdollista tietä Ttus.K:n päällikölle, joka ne kokoaa ja käy läpi lähettäen
ne edelleen kuriiriteitse PM:n Ttus.os:lle. Kuvien lähettämisestä on voimassa aikaisemmin annettu määräys.»21 Houkutus oli suuri lähettää
artikkeleita virkateiden ohi suoraan lehtiin. Näin myös toimittiin, koska
asiasta piti toistuvasti huomauttaa.
TK-kirjoitusten eli perinteisten, rintamalla tuotettujen lehtiartikkeleiden rooli oli tärkeä heti alusta asti. Radiomiehillä ei ollut niin paljon
materiaalia. Siksi piti tähdentää erityisesti:
»Koska ääninauhoja ei suinkaan ole tarpeeksi varastossa kehoitetaan
radioreporttereita laatimaan mahdollisimman paljon kirjallisia selostuksia tapahtumista. Samaten on toimittava niissä komppanioissa, joilla ei
tällä hetkellä ole ääniautoa. Nämä selostukset on lähetettävä suoraan no peinta tietä osoitteella vänr. U. Utrio, Valtion Tiedoituslaitos Helsinki.
Valtion Tiedoituslaitoksen on lähetettävä alkuperäiskappale Ttus.osas toon heti käytön jälkeen.»22 Kun sotatilanne rauhoittui, voitiin hankkia
lisää radionauhoja. Myös saksalaisten kanssa tehtävä yhteistyö toi mah dollisuuden mm. värifilmien hankkimiseen. Taustaltaan sosiaalidemokraattinen Untamo Utrio muistelee karsineensa ronskilla kädellä monia
radiolähetyksiä. Hän jätti lähettämättä jopa kuuluisaa Vuokkiniemen
kokousta (Karjalan vapautus, ks. jäljempänä) käsittelevän ohjelman,
vaikka käsky ohjelman lähettämiseen oli tullut ylätasolta. Utrion sensuuri
iski erityisesti sävyltään arveluttaviin ja liian kiihkoisänmaallisiin oh jelmiin. Utrioa seurasi tehtävässä 5.11.1941 Pentti Sorvali.23
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Ohjekäskyt 5 ja 6: Linjojen takana lymyäjiä, karjalaisia sotavankeja ja
saksalaisia

On silmiinpistävää, että tiedotuskomppanian miehiä kritisoitiin piilotetusti linjojen takana olemisesta. Tämä koettiin epäisänmaallisena:
»Jokaisen komppanianpäällikön on viipymättä ilmoitettava mahdolliset haavoittumiset ja tappiot Ttus.os:lle. Samalla kehoitetaan osastoa
tällaisissa tapauksissa, mikäli mahdollista, tekemään asiasta kuvauksen,
jonka avulla kansaan saataisiin juurtumaan käsitys, että tiedotuskomppanioiden miehet toimivat aivan etulinjoissa.»24 Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että myös tiedotusmiehistä ja heidän toimistaan luotiin pro pagandistista kuvaa. Heidän olemuksensa ei saanut olla »epätaistelijan»
olemus, joka vain raportoi tappioista – jotka eivät koske heitä itseään.
Heidän tuli olla myös etulinjan miehiä.
Karjalaisia sotavankeja piti kohdella »hellemmin» kuin venäläisiä.
Antamalla aiheesta erillisen ohjekäskyn Lehmus tahtoi osaltaan luoda
kuvan siitä, että rajan takana oli paljon pelastettavaa:
»Suhtautuminen karjalaisiin sotavankeihin:
Ohjekäsky n:o 5:n täydennykseksi huomautetaan vielä, että joukkoi hin kohdistuvassa propagandatyössä on pyrittävä herättämään ymmärtämystä kovaosaista Karjalan kansaa kohtaan, selitettävä ennakolta,
minkälaisista syistä sen keskuudessa mahdollisesti tunnetaan epäluuloa
suomalaisiin eikä ehkä aina käsitetä puhetta koittavasta vapaudesta siten
kuin me sen tarkoitamme. Täten joukot oppivat, että karjalaiset sotavangit, jotka bolshevistisen pimityksen sokaisemina ovat taistelleet heimoaan vastaan ja edelleen ehkä suhtautuvat siihen kyräillen, ansaitsevat
ymmärtäväistä kohtelua. Virheet, joita sodan aikana tällaisissa asioissa
tehdään, vaativat perästäpäin pitkän ajan korjautuakseen, kun taas sopiva
menettelytapa saa sinänsä herkän, mutta ankaran painon alla sulkeutu neen karjalaisen mielen sulamaan ja kansallinen eheytyminen nyt luotavassa suuressa Suomessa saadaan nopeasti aikaan. Ohjekäskyn n:o 5
sanonta karjalaisten sotavankien kohtelemisesta hyvin ja heidän eroitta misestaan muusta sotavankien joukoista tarkoittaa tätä erikoislaatuista
asemaa, johon heidät on propagandassa asetettava.»25 Tämä on linjassa
sen kanssa, mitä muuten tiedetään suomalaisten suhtautumisesta karja laisiin ja venäläisiin. Jälkimmäisille mietittiin aktiivisesti mm. uudelleensijoittamista tulevan Suur-Suomen rajojen ulkopuolelle.
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Suomalaisten ja saksalaisten TK-miesten välillä oli tarve käydä toverillista kilpailua. Kuten aikaisemmin todettiin, suomalainen tiedotus pyrki todellisempaan, vähemmän hehkuttavaan tyyliin: Irti propagandasta,
tiedotusta kohti. Tämä käy ilmi myös 6. ohjekäskystä:
»Suomessa olevilla saksalaisilla joukoilla on oma Ttus.K:nsa. Näiden
saksalaisten (T)PK-miesten tehtävät jokainen meidän tiedoitushenkilöstöömme kuuluva tietää. Kun saksalaisten Suomesta valmistama propagandamateriaali saattaa tulla rinnastetuksi meidän omaan toimintaamme tällä alalla, kehoitetaan Ttus.K:n päälliköitä kannustamaan alaisensa tervehenkiseen ja toverilliseen kilpailuun saksalaisten PK-miesten
kanssa. Päämääräksi asetettakoon, että saksalaiset liittolaisemme joutuisivat mahdollisimman paljon lainaamaan meidän omaa aineistoamme.»26
Näin oli ilmeistä, että joukkojen välillä – myös tiedotuksen suhteen –
vallitsi tietynlainen jännite, yhteistyöstä huolimatta. Suomalaisten ja
saksalaisten motiivi käydä sotaa oli erilainen. Se heijastui myös tiedotuksen käytännön toteuttamisessa.

Ohjekäskyt 7 ja 8: Uskonnonharjoitusta, uutta tekniikkaa ja
poliittisia värejä

TK-ohjekäskyissä annettiin tarkat ja myötämieliset ohjeet uskonnollisten
tilanteiden kuvaamiseen. Oli tärkeää kuvata sekä sanoin että kuvin
kenttähartauksia, vallattujen alueiden kirkkoja (myös ortodoksisia), sielunhoitokeskusteluita, haavoittuneiden ja pastorin vuorovaikutusta, jopa
kenttähautaustilanteita soveltuvin osin. Kaikella tällä pyrittiin taistelumoraalin ylläpitämiseen ja sopivina pidettyjen arvojen viljelemiseen.
Moraalittomuuden ja liiallisen viihteellisyyden sijasta oli tärkeää pitää
sekä rintama että kotirintama »Herran pelossa». Hyökkäyssotavaiheessa
ankkuroitiin mielet ikuiseen nopeasti muuttuvasta ajasta huolimatta.
Jatkosodan alusta alkaen Tiedoitusosaston käytössä oli Ediphon-laite,
jolla voitiin tallentaa puhelut äänilevylle. Nämä voitiin sitten Päämajassa
kätevästi kirjoittaa puhtaaksi. Näin »tiedoitusten antaminen puhelimit se» ohjeistettiin:
»Erittäin kiireelliset ja tärkeät rintamareportaashit voidaan Ttus.
komppanioista lähettää puhelimitse Ttus.os:oon, jossa ne otetaan vastaan
Ediphon-laitteeseen. Ediphon on kytketty puhelimeen Lokki 201, johon
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siis tätä tarkoittavat puhelut on tilattava. Rint.tiedoitustoimiston toinen
puhelin on edelleen 129. Ttus.os.korostaa, että rintamakuvausten anta minen puhelimitse on rajoitettava vain välttämättömiin tapauksiin ja
milloin posti- ja kuriiriyhteys on hidas.»27 Ediphon-laite oli siis uusinta
tekniikkaa, joka mahdollisti kiireellisten raporttien ja ääniviestien lähettämisen. Sähke oli lyhyempiin ja nopeampiin tapauksiin, Ediphon taas
artikkeleita varten. Tätä kautta TK-komppanioiden rintamakirjeet ja
raportit saatiin nopeasti julkaistavaan kuntoon.
Puna-armeijan väriä ei saanut mainita vihollisesta puhuttaessa. Tästä
aiheesta kertoo erityisesti ohjekäsky n:o 8. Mielialatilanne oli niin herkkä,
että vääriin poliittisiin painotuksiin ei ollut varaa tiedotuksessa.28 Sisällis sodan haavat olivat jo arpeutumassa, mutta jako punaisiin ja valkoisiin
oli edelleen tuoreessa muistissa. Siksi on ilmeistä, että kyseisen kahtiajakautumisen välttäminen oli syy tiedotuskomppanioille annettuun käskyyn poliittisista väreistä.
Jokaiselle ohjekäskylle oli selkeä syy ja ongelma oli tiedostettu jo ennen käskyn antamista. Tarkastettaviksi saapuneiden artikkeleiden laatu
oli jatkosodan alusta asti pakottanut Kalle Lehmuksen ja muut ohjekäskyjen laatijat olemaan tarkkoina. Tiedotuksen ohjaileminen vaikutti
aika ajoin tiedotuksellisten tulipalojen sammuttamiselta.

Ohjekäskyt 10 ja 12: Karjalan Armeijan tiedotusjärjestelyt ja
TK-miesten asema

Karjalan Armeija (Kar.A) oli sotatoimiyhtymä jatkosodan alussa. TKmiesten saamassa ohjekäskyssä kiinnitetään jatkosodan alkuvaiheessa
erityistä huomiota tiedotuskomppanioiden johtamiseen Karjalan Armeijan alueella.
Tiedottamista pyrittiin keskittämään yksiin käsiin. Karjalan Armeijan
esikunnasta käsin voitiin kontrolloida osin villinä rehottanutta jatko sodan alun tiedotustoimintaa suoraan 1., 4. ja 6. Tiedoituskomppanian
toimintaan vaikuttamalla. Vaikka käskysuhteet olivat muodollisesti sel keät, yhteysupseeri Poijärven oli aluksi toimittava välikätenä, joka raportoi Karjalan Armeijan tilanteesta tarvittaessa suoraan Päämajaan.
Samoin hänen oli otettava kontrolliinsa laajan alueen rintamalehtitoiminta. Rintamalehti Karjalan Viestin päätoimittajaksi ryhtyminen
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sekä muiden lehtien lakkauttaminen kielivät keskitetystä tiedotuspolitiikasta, jolla sodan alun
rajuja kuohuja pyrittiin tasoittamaan.29 Karjalan Viesti oli yksi
niistä 12 rintamalehdestä, joita
voi perustellusti nimittää »virallisiksi». Ne olivat sekä Päämajan
että armeijakunnan kontrollissa.30
Poijärven pesti jäi kuitenkin lyhyeksi.
Tiedotustilanteet vaihtelivat lähes päivittäin. Varsin nopeasti kävi
ilmi, että Poijärven kokemus riittäisi kyllä pienen yksikön pyörittämiseen, muttei armeijakunnan
alueella toimimiseen monessa eri
tasossa. Niinpä Lehmus jätti lopulta voimaan hänen osaltaan vain 1.
Tiedoituskomppanian päällikön
1. Tiedoituskomppanian päällikkö
kapteeni A. Poijärvi, Savitaipale
vakanssin. Jo aiemmin 4. Tiedoi1.7.1941. Kuva: Sot.virk. Olle Salmi,
tuskomppanian päällikkyyden
SA-kuva.
saanut luutnantti Uolevi Räsänen
Captain A. Poijärvi, commander of the
sai jäädä tähän tehtävään. Poijär1st Information Services Company,
photographed at Savitaipale on July 1,
ven tilalle 1., 4. ja 6. Ttus.K:n yh1941. Photo: Military Specialist Olle
teysupseeriksi Karjalan Armeijan
Salmi, Finnish Defense Forces.
esikuntaan nimettiin luutnantti
V. Marttila. Hän otti myös rintamalehden päätoimittajan tehtävät Poijärveltä. Poijärven tieltä eteenpäin
siirretty, 1. Tiedoituskomppanian päällikön paikalta lähtenyt luutnantti
P. J. Wiro sai puolestaan käskyn ilmoittautua Tiedoitusosaston päällikölle
Päämajaan.31
Esimerkki osoittaa tilanteiden nopean muuttuvuuden. Korkean kou lutuksenkin saaneet miehet olivat lopulta vain sodanjohdon taktisia työkaluja, joiden henkilökohtaiset ominaisuudet ratkaisivat, kuka sai toimia
missäkin tehtävässä. Oppiarvot olivat monessakin mielessä toissijainen
asia sodan todellisuudessa, sen nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Päämaja
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oikeutti tiedotuskomppanioihin sijoitetut henkilöt, joilla ei ollut upseeriarvoa, käyttämään luutnantin virka-asemaa vastaavaa sotilasvirkamiehen virkapukua.32 Monet tunnetut TK-miehet olivatkin »vain» sotilas virkamiehiä. Tämä antoi heille kuitenkin mahdollisuuden kuulua armeijakunnan alueella upseeristoon riippumatta siitä, mikä heidän alkuperäinen sotilasarvonsa oli. Ohjekäskyt ja Päämajan alaisuus antoivat heille
mahdollisuuden keskittyä nimenomaan tiedottamiseen suojassa muun
upseeriston pompottelulta.

Ohjekäsky 11: Rintamakuvaajat ruotuun, uskonnolliset aiheet
keskiöön…

Jatkosodan alun TK-kuvaajat vaikuttivat ohjekäskyjen perusteella liian
huolettomilta ja epätarkoilta raportoidessaan kuvien sisällöstä ja kuvausolosuhteista. Näin kuvien hyötyarvo jäi usein heikoksi. Toisinaan käskyt
kuvaajille sisälsivät myös itsestäänselvyyksiä ja tahatonta huumoria.33
Tiukka armeijan kuri on ilmiselvästi ollut osalle TK-miehistä uutta ja
vaikeasti omaksuttavaa. Moni TK-mies harjoitti luovaa ilmaisua ja vastaavaa työtä myös siviilissä, mutta lehtityö kuvaus- ja kirjoitustehtävineen oli rauhan aikana aivan toisenlaista kuin sodassa. Siksi joukkojen
paimentaminen ja vapaan toiminnan rajoittaminen tuntuu useimmiten
olleen pääasia Lehmuksen allekirjoittamissa ohjekäskyissä.
Ehkä hieman yllättäen uskontoaiheiseen tiedottamiseen palattiin hy vin pian edellisen ohjekäskyn jälkeen. Vain reilun viikon jälkeen edellisestä käskystä ohjekäsky n:o 11 viitoittaa jälleen näistä aiheista raportoimista. Nyt on tehty jopa numeroitu taulukko tavoitteiden kiteyttämiseksi jokaiselle TK-miehelle. Seuraavia tilanteita oli kuvattava kynin ja
kameroin:
1. kenttäjumalanpalvelus metsämaastossa, takaisin vallatussa kirkossa
tai sellaisen raunioilla
2. ehtoollisen jako kentällä, korsussa tai kirkossa
3. sotilaspastori puhuttelemassa miehiä maastossa, sidontapaikassa,
sairaalassa ja teltoissa
4. ehtoollisen jako sotasairaalassa
5. lähikuvia upseereista ja miehistä rukousasennossa, veisaamassa,
lukemassa raamattua tai uskonnollista lehteä
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6. aseveljien kunnianteko paareilla siniristilipun alla lepäävälle sankarivainajalle
7. hautaus kentällä ja kotiseudulla
8. sotarovasti tarkastuskäynnillä ja haavoittuneita tervehtimässä sotasairaalassa.34
Mitä tämä lista kertoo TK-miesten perustyöstä? Koska aiheeseen palattiin toistamiseen, on pääteltävissä, että sitä pidettiin erityisen tärkeänä.
Jatkosodan alun hyökkäysvaiheen suuri sankarivainajien määrä pakotti
perustelemaan sotaa ylevillä ihanteilla ja päämäärillä. Uhrin antanut
kotirintama tuli saada vakuutetuksi siitä, että uhri ei ollut turha ja että
sitä arvostettiin kaikilla sektoreilla. Uskonto oli tässä suureksi avuksi ja
siksi se sai ja sen tuli näkyä kaikkialla.

… ja siviililehtimiehet kontrolliin

Rintamalla vieraili säännöllisesti siviilijournalisteja. Myös ulkomaisia
lehtimiehiä nähtiin, mutta sodan luonteen vuoksi suhteellisesti vähemmän kuin talvisodan aikana, jolloin koko läntinen maailma jännitti Suomen kohtalon puolesta. Nyt Saksan liittolaiseksi luettua Suomea katseltiin karsaammin.
Kotimaisia lehtimiehiä varten oli selkeät ohjeet: Päämajan Tiedoitusosasto ilmoitti rintamakäyntiluvan saaneiden siviililehtimiesten nimet
ja Armeijakuntaan lähtöajan Valtion Tiedoituslaitokselle. Kun vieraat
olivat saapuneet tiedotuskomppanian vieraaksi, siitä ilmoitettiin Armeijakunnan komentajalle ja varmistettiin, mille alueelle heidät saisi viedä.
Näin siviililehtimiesten matkat olivat tiukassa kontrollissa. Siviilien saa puminen sotatoimialueelle oli turvallisuusriski sekä vieraille itselleen että
komentajalle. Piti pelätä vihollista, joka huomasi helposti tavallisuudesta
poikkeavan toiminnan. Toisaalta rintamamiehille ei saanut välittyä liian
rempseää kuvaa sodan ja siviilimaailman välillä seikkailevista lehtimie histä kateuden välttämiseksi ja sotamoraalin ylläpitämiseksi. Juuri viimeksi mainitun syyn vuoksi tiedotuskomppanioihin saatiin säännöllisesti mm. mielialaraportit sekä sanomalehti- ja radiokatsaukset. Ne tuli
kuitenkin hävittää välittömästi sen jälkeen kun niihin oli komppaniassa
tutustuttu ja niiden tiedot oli välitetty tiivistetysti armeijakunnalle.35
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Valistusupseerit vastasivat sekä propagandasta
että viihdytyksestä

Ohjekäskystä numero 11 näkee, kuinka valistusupseerit alistettiin tiedotuskomppanioiden ohjattaviksi ja valvottaviksi. Kapteeni Lehmus katsoo
asialliseksi muistuttaa, että valistus- ja viihdytystoiminta tulee hoitaa
nykyistä huolellisemmin ja sille tulee hankkia armeijakunnan komentajan suostumus.36 Mm. Helena Pilke on kirjoittanut, kuinka jatkosodan
aikana Suomen armeijan johto pyrki huolehtimaan rintamamiehistä
viihdytystoiminnalla. Sotaväsymystä, toimettomuutta, ikävystymistä ja
huhuja tuli torjua kaikin tavoin. Siksi järjestettiin juhlia, elokuvaesityksiä
ja urheilukilpailuja. Asemasotavaiheessa järjestetyn viihdytystoiminnan
lisäksi miehillä oli mahdollisuus opiskella, harrastaa ja tehdä puhdetöitä.37 Samaan aikaan rintamajoukkoihin levitettiin vahvaa sotapropagandaa ja painotettiin uskonnollisuutta. Tarkoituksena oli siis terästää
taistelutahtoa ja luoda uskoa sodan voittamiseen ja nopeaan loppumiseen. Erittäin tärkeää oli, että sekä tiedotuksesta (= sotapropagandasta)
että viihdytyksestä huolehtivat samat miehet, valistusupseerit. He joutuivat lähes mahdottoman tehtävän eteen. Rivisotilaat haukkuivat TK-miehiä politrukeiksi, ja jopa osa komentajista piti heitä tyhjäntoimittajina.
Asiaa ei helpottanut se, että Päämajassa armeijakuntien ajateltiin huolehtivan TK-miehistä. Mutta koska jännite oli olemassa, tiedotusmiehet
jäivät usein oman onnensa nojaan.

TK-kirjoittajien huoneentaulu

Lyhyen, vain muutaman viikon sotakokemuksen jälkeen kapteeni Kalle
Lehmus oli valmis antamaan eräänlaisen huoneentaulun ohjeeksi jokai selle TK-kirjoittajalle. Seuraava, ohjekäskyyn nro 11 kirjattu lista kuvaa
osuvasti niitä periaatteita, joiden avulla rintamalla tapahtuvaa tiedotus toiminta järjestettiin. Kirjoittajan ja kuvaajan tuli olla valppaana ja pysyä
lestissään:
»1. Sotatoimista ja liikkeistä ei saa asiallisesti kertoa enempää kuin
mikä selviää virallisesti annetuissa tiedonannoissa.
2. Selostuksia ja arveluita käynnissä olevista tai odotettavista sotatoi mista ei saa esittää. Myöskin suoritettujen sotatoimien sotilaallisessa
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arvioinnissa ja selostamisessa on oltava pidättyväinen, koska tämä tehtävä ei kuulu rintamareporttereille.
3. Paikannimiä ja yleensä täsmällisiä paikanmäärittelyjä ei reportaasheissa saa esiintyä. Komentajien ja päälliköiden nimien mainitseminen
on kielletty. Yksityisiä upseereja, aliupseereja ja miehiä voidaan mainita
nimeltä.
4. Yksikköjen, joukko-osastojen ja sotatoimiyhtymien nimiä ei saa
mainita. Kuvauksista ei myöskään saa ilmetä toimivien joukkojemme
vahvuus ja sentähden ei ole sallittua käyttää täsmällisiä yksikkönimityksiä (pataljoona, rykmentti, AK, jne.) sotatoimikuvausten yhteydessä,
vaan on puhuttava joukosta, osastosta, jne. Tämän huomioonotto on
tärkeätä myös partiokuvausten yhteydessä, koska ei ole syytä paljastaa
viholliselle partioidemme vahvuutta.
5. Partiokuvauksissa on varottava paljastamasta partioiden käyttämiä
menettelytapoja.
6. Siviilihenkilöiden toimeenpanemista desanttien ym. vihollisten
pidättämisistä ja lopettamisista ei ole syytä julkisesti mainita, koska siviiliväestön osanotto sotatoimiin on kansainvälisten säännösten vastaista
ja koska se voi aiheuttaa vastatoimenpiteitä vihollisen puolelta.
7. Kirjoituksissa esiintyvän päiväyksen yhteydessä ei saa mainita paikkakuntaa. Tämä sääntö, joka on voimassa sotilashenkilöiden yksityiseen
kirjeenvaihtoon nähden, koskee luonnollisesti vielä suuremmalla syyllä
julkisuuteen tarkoitettua kirjoitusta.
8. Yleisenä ohjeena on pidettävä periaatetta, että rintamareportterien
tehtävänä ei ole välittää uutisia tapahtumista vaan kuvauksia niistä. Sotatoimia koskevat uutiset ja tiedot annetaan PM:sta. Ttus.komppanioiden
reportterijoukkueiden tehtävänä on elävöittää virallisesti annettuja uutisia persoonallisesti laadituilla ja omiin havaintoihin perustuvilla kuvauksilla.
Edellämainitut ohjeet on tarkoitettu yleisiksi normeiksi, joita on in
casu harkiten sovellettava. Niiden säätämien rajoitusten puitteissakin on
rintamakirjeenvaihtajilla mahdollisuus varsin laajaan ja tehokkaaseen
reportaashitoimintaan. Valmistavan vaiheen Ttus.komppanioiden työssä
nyt päättyessä Ttus.os. odottaa, että rintamakirjeenvaihtajien toiminta
kehittyy mahdollisimman nopeaksi ja tehokkaaksi.»38
Huomio kiinnittyy erityisesti kohtaan 6. Se sisältää oletuksen, että
kiinni otettuja desantteja teloitettiin omatoimisesti. Aina ei tahdottu
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kutsua heti ensimmäisenä paikalle edes alueen suomalaisia sotilaita. Toisinaan toki tilanteet olivat niin nopeita, että mahdollisuuksien mukaan
piti itse eliminoida paikalle ilmaantunut desantti, ettei tämä ehtisi ensin.
Myös desanttien pelottava maine aiheutti sen, että heitä käsiteltiin raa’asti
kiinni saataessa. Desanttien ujuttamisella vihollispuolen siviilien keskuuteen oli suuri pelotevaikutus, ja se kuului puna-armeijan toimintatapoihin koko itärintaman laajuudelta.

Ohjekäsky 14: Virkatien noudattamisen tärkeydestä ja Mannerheimin
päiväkäskyistä

Ohjekäsky nro 14 muistutti kaikkia jakelussa mukana olleita kurin tärkeydestä. Yksittäinen TK-mies ei voinut suunnitella tai hoitaa salassa
pidettäviä tehtäviään omavaltaisesti, vaan jokaiseen virallisen luonteiseen
työtehtävään tuli saada ylemmän portaan lupa.39
Itärajan toisella puolella toimiville tiedotuskomppanioille lähetettiin
alueen väestölle tarkoitettuja, ylipäällikön antamia suomen-, venäjän- ja
eräille alueille myös aunuksenkielisiä julistuksia. Lehmus käski ohjekäs kyssään kiinnittää huomiota näiden saattamiseen väestön tietoon.40 Viestinnässä huomioitiin tarkkaan ylipäällikön päiväkäskyt, jotka olivat lakeihin verrattavissa olevia julistuksia.41

Ohjekäskyt 15, 18 ja 19: Villejä reporttereja ja ohjeita radio- ja
äänityöstä…

Alati jatkuva ongelma oli villi reportteritoiminta ohi Päämajan kontrol lin. Sitä kesti eri muodoissaan koko sodan ajan. 14.7.1941 antamassaan
ohjekäskyssä Lehmus kielsi tai ainakin kanavoi uudelleen villinä rehot tavan artikkelitoiminnan. Jotkut tiedotuskomppanioihin kuulumattomat
henkilöt olivat lähetelleet rintamakuvauksia sanomalehdille, jotka olivat
julkaisseet niitä. Tämä poikkesi selkeästi Tiedoitusosaston ja sen johdon
sekä Päämajan linjauksista, niinpä artikkelit alistettiin paikallisten tie dotuskomppanioiden arvioitaviksi. Kirjoitukset tuli lähettää oman armeijakunnan alueen tiedotuskomppanian päällikölle, joka huolehti nii den päätymisestä osaksi normaaleiden TK-kirjoitusten tarkastuspro-
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sessia.42 Tämä selkeytti vastuunjakoa. Kokonaisuudessaan yksittäisten
rintamamiesten toiminta oli kuitenkin kiitettävää.
Radiotyöhön ja äänitallennustoimintaan annettiin omat tarkat ohjeensa. Taloudellisuus ja ääninauhojen säästäminen sekä loppuun käyttäminen oli tärkeää. Terveiset kotirintamalle tuli keskittää siten, että yksi
mies sanoi monien puolesta terveiset eetteriin. Asiat piti kertoa tiiviisti ja
»effektiivisesti». Valloitettujen paikkakuntien tai joukko-osastojen nimiä
tuli välttää, ellei niitä vielä ollut mainittu virallisissa tiedotuksissa.
Myös pelkkiä tehosteääniä tuli tallentaa. »Kaikkien selostajien olisi
sopivien tilaisuuksien tullen otettava nauhalle pelkkiä ääniefektejä, kuten
tykistö-, kranaatinheitin-, pikakivääri-, konekivääri- ja konepistooliammuntaa, lentokoneiden, tankkien, kuormastojen ym. ääniä, joita
tar vitaan studioista puhuttujen rintamakuvausten taustaksi. Efektinauhojen mukaan on liitettävä tarkat selostukset siitä, mitä äänet esittivät.»43
Edellisestä voi päätellä, että magnetofoni- ja levytysautojen merkitys
oli suuri, ja asiasta annettiin lisää ohjekäskyjä. Komppanioiden, joiden
hallussa oli magnetofoni- tai levytysauto, piti ohjekäskyn n:o 18 mukaan
ilmoittaa päivittäin joko puhelimitse tai sähkösanomalla, missä auto
sijaitsee ja mitä sillä sinä päivänä oli levytetty tai nauhoitettu. Koska näitä
autoja oli vain kolme, ne eivät saaneet olla päivääkään käyttämättöminä.
Jollei kyseisellä komppanian lohkolla ollut tarpeeksi toimintaa, komppanian päällikön oli heti ilmoitettava toisen Ttus.K:n päällikölle auton
lähettämisestä.44

… sekä Itä-Karjalan asemasta

Päämajan Tiedoitusosasto oli mukana propagandatemppuna järjestetyssä nk. Vuokkiniemen kokouksessa 20.7.1941, joka antoi suuntaviivat
»Karjalan vapautukselle». Karjalan asia oli tiedotuksessa merkittävä
kokonaisuus, ja vapausliike sai runsaasti mediatilaa. TK-ohjekäskyissä
tiedottamista ohjeistetaan seuraavasti:
»Karjalan vapausliike.
Komppanioitten tiedoksi ilmoitetaan, että Karjalan vapausliike on
järjestäytynyt. Se pyrkii edistämään Vienan ja Aunuksen vapauttamista
sekä niitten väestön liittymistä kaikissa suhteissa Suomeen. Vapausliik -
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keen johdon laatimissa julkilausumissa, jotka liitteenä lähetetään 1., 3., 4.,
5., 6., ja 10. Ttuskomppanialle, lausutaan julki vapausliikkeen tarkoitus
ja periaatteet. Näiden lueteltujen komppanioitten on kaikin mahdollisin
keinoin tuettava Karjalan vapausliikkeen pyrkimyksiä. Niiden on sitä
vasten valppaasti seurattava tämän liikkeen ilmauksia. Karjalaisten kokouksista, heidän pataljoonistaan y.m. on tehtävä selostuksia ja haastatteluja, otettava valo- ja elokuvia. Nämä on toimitettava Tiedoitusosastolle
mahdollisimman nopeasti. Karjalan vapausliikkeen tukemista tarkoitta van työn tulee asian luonteen takia tapahtua siten, ettei Ttuskomppanioitten osuus näy ulospäin enempää kuin on välttämätöntä.»45 Tiedotteen liitteinä on paksu nivaska aiheeseen liittyviä puhepohjia. Ne on kohdistettu »Karjalan kansalle», »Suomen kansalle», »Kaikille vapaille kansoille» sekä Puolustusvoimien ylipäällikölle.46 Puhepohjia voitiin käyttää
paikallisesti eri tilaisuuksissa. Niiden sävy oli voimakkaan nationalistinen
ja Suur-Suomi-henkinen.
Sitä mukaa kun suomalaisjoukot etenivät idemmäksi, tuli selväksi
myös kotirintaman tarve saada lisää informaatiota vallatuilta alueilta.
Karjalainen kulttuuri tuli kuvata »suomalaisena».47 Karjala koettiin
alueeksi, joka Suomen tuli historiallisista syistä valloittaa. Pian valloitta misen jälkeen alueen tulisi nivoutua osaksi Suur-Suomen kokonaisuutta.
Tämä oli selkeä linja jatkosodan alussa myös tiedotuksen suhteen, ja sitä
terästettiin monin ohjekäskyin.

Ohjekäsky 20: Valokuvia tarpeeseen

Tiedoitusosaston päällikkö kapteeni Kalle Lehmus oli ensimmäisen sotakuukauden jälkeen saanut tuntumaa TK-miesten arkeen. Kirjoittajat ja
kuvaajat olivat siirtyneet joukkojen mukana idemmäksi. Kävi ilmeiseksi,
minkälaisia sisältöjä lehdet kaipasivat: muun muassa laadukkaista kuvista ja kuvasarjoista oli huutava pula. Siksi Lehmus vaati 20. ohjekäskyssään, että oli valokuvattava ennen kaikkea seuraavia aiheita:
1) kukin komentaja omassa, sodanaikaisessa ympäristössään; sitä
paitsi ehdotetaan mm. seuraavia sarjoja, ellei niitä vielä ole otettu
2) etulinjassa olevien miesten muonitus
3) aliupseeri sodassa
4) konekivääripesäke toimii
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5) lotat etulinjassa
6) vesistön ylitys, siis siltojen korjaus, veneiden siirto ja ylimeno
niillä.48
Lehmus vaati tiedotuskomppanioiden päälliköiltä raportit siitä, mitä
oli kuvattu ja mitä aiottiin kuvata – sekä ehdotuksia uusien kuvasarjojen
aiheista. Näin valokuvaaminen nostettiin keskiöön heinäkuun loppupuolen hyökkäystaisteluissa. Kuvan kautta välitettävä viesti kotirintamalle nähtiin näin vähintään yhtä vahvaksi kuin sanallinen viestintä.
Toiminnallisten valokuvien tarve tarkoitti käytännössä sitä, että sankarivainajien vastineeksi sodanjohto ja kotirintama suorastaan janosivat
hyviä uutisia. Ei ihme, että sotatoimien takkuillessa esiintyi napinaa,
erityisesti vanhan rajan ylittämisen jälkeen.

Mihin tiedottamisen ohjailulla pyrittiin?

Tiedottamisen ohjailulla pyrittiin mielialojen ja julkisuuskuvan säätelyyn. Ei ollut yhdentekevää, millaisen kuvan siviilit saivat sotilaista – ja
toisinpäin. Lisäksi hyökkäyssodan luonne piti pystyä perustelemaan sekä
sotilaille että siviileille. Tässä olikin melkeinpä suurin haaste. Niinpä
tiedotus eli propaganda oli tosiasiassa varsin ratkaisevassa roolissa jatkosodan kokonaisuuden kannalta erityisesti hyökkäysvaiheessa syksyllä
1941. Mitä myönteisemmin sota etenisi, sitä varmemmin tavoitteisiin
päästäisiin.
Suomalaiset komentajat valvoivat myös itse mielialoja ja tunnelmia.
Vaikka mielialan valvontaa suoritti varsinaisesti Päämajan Valvontaosasto, esimerkiksi II Armeijakunnan komentaja, kenraali Harald
Öhquist halusi kuulla selostuksia ilman välikäsiä suoraan 2. Ttus.K:n
päällikkö Eino Jäppiseltä, joka sai tiedot valistusupseeriverkoston välityk sellä.49
Ohjailulla pyrittiin vaikuttamaan myös siihen, minkälaisen tiedotuk sellisen kuvan saksalaiset saivat suomalaisten sotatoimista. On selvää,
että saksalaisten joukoissa seurattiin mielenkiinnolla suomalaista sodan
julkisuuskuvan rakentamista.
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Jatkosodan ensimmäinen kuukausi oli tiedotuksen
salamasotaa

Jatkosodan ensimmäisen kuukauden aikana TK-kirjoittajien ja kuvaajien
saamat ohjekäskyt olivat kokonaisuudessaan hyvin perusteltuja, mutta
myös melkoisen kirjavia aihepiireiltään. Kapteeni Kalle Lehmus joutui
paitsi luomaan uudenlaisen tiedotusorganisaation tyhjästä, myös tämän
tästä ojentamaan sekä kirjoittajia että kuvaajia. Jopa komppanioiden
johtotason henkilöitä siirrettiin toisiin tehtäviin. Itä-Karjalan rooli tiedottamisessa oli sodan päämäärien kannalta merkittävä. Mannerheimin
julistukset tukivat sodan päämääriä, vaikka motiiviristiriita kotimaisen
lehdistön kanssa oli kova. Esimerkiksi sosiaalidemokraatit eivät katsoneet
hyvällä valloitussotaideaalia. Tämä aiheutti jännitteitä myös Päämajan
Tiedoitusosaston sisällä.
Lehmuksen ote TK-komppanioista oli raudanluja. Ohjekäskyillään
hän asetti selkeät raamit toiminnalle. Raameja jouduttiin sodan alussa
koko ajan käytännössä kiristämään. Sen lisäksi ohjeita täsmennettiin ja
luotiin uusia käskytyssuhteita. Salamasodan tuntu näkyi myös tiedottamisessa. Organisaatio ei aina pysynyt mukana muuttuvissa tilanteissa,
mutta nopeasti asioihin reagoimalla vahingot pyrittiin minimoimaan.
Tässä onnistuttiinkin suhteellisen hyvin.
Ohjekäskyt heijastelevat omaa aikaansa monipuolisella tavalla. Niiden
sisältämä informaatio on paitsi suoraa, myös rivien välistä tulkittavaa.
Ohjekäskyjen aiheet voidaan jakaa karkeasti kahdentyyppisiin kokonaisuuksiin: osa käskyistä koski käytännöllisiä ja teknisiä asioita, kun taas
toiset puuttuivat tiedottamisen sisältöön. Näitä esiintyi ohjekäskyissä
sekaisin, jopa saman kappaleen sisällä. Liitteet täsmensivät ohjekäskyissä
annettuja tietoja.
Tiedotusorganisaatio oli murroksessa vuodenvaihteeseen 1941–1942
saakka. Tämä heijastuu myös jatkosodan alun ohjekäskyissä. Myöhem mistä ohjekäskyistä käy ilmi, että tilanne rauhoittui seuraavaan kevääseen
mennessä. Loppuvuoteen 1941 mennessä annettiin noin puolet kaikista
TK-komppanioille kohdistetuista ohjekäskyistä ja niiden määrä väheni
sodan edetessä. Myöhemmät käskyt olivat käytännössä eräänlaisen status
quon ylläpitämistä: pienillä muutoksilla pyrittiin säilyttämään sodan
tiedotuksellinen tasapaino.
Vuonna 1944 käskyjä tuli enää seitsemän. Ajateltiinko TK-miesten jo
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hallitsevan tehtävänsä? Ehkä näinkin, mutta tiedotuksellinen niukkuus
ja häämöttävän tappion läheisyys ovat osaltaan vaikuttaneet tiedotuksen
ohjailuun. Loppua kohden mm. vihollisen negatiivisten piirteiden kuvaaminen kiellettiin, samoin saksalaiskuvaukset. Tällä pedattiin jo tulevia
rauhanneuvotteluita.
Ohjekäskyillä oli merkittävä vaikutus tiedotuskomppanioiden toimintaan. Niiden avulla yritettiin pakottaa tiedotusmiehet ruotuun. Käskyt olivat tärkeässä roolissa, mutta niiden käytännön toteutus ei aina
onnistunut. Toisaalta rivien välistä kuultaa turhautuneisuus, jota päivittäisessä ruohonjuuritason tiedotustoiminnassa oli selkeästi havaittavissa. Johto ei ollut tyytyväinen alaisten toimintaan. Erityisesti vaadittiin
huolellisuutta arkaluontoisten asioiden kanssa.
Sodan alkuaikojen Karjala-innostus näkyi myös TK-komppanioiden
saamissa ohjekäskyissä. Tiedotuksellisesti merkittävin esiin noussut asia
on ehkä se, että TK-komppaniat saivat nk. Vuokkiniemen kokouksen alla
käyttöönsä valmiita puhepohjia eri tilaisuuksia varten.
TK-miesten tuotoksiin on suhtauduttava kriittisesti. TK-miehet olivat
kuvauksissaan sidottuja sodan viralliseen näkökulmaan. Toisaalta henkilökohtaiset motiivit ja inhimilliset heikkoudet tulivat kirjoituksissa ja
kuvissa esille ja juuri siksi ohjeistus oli tarpeen. Mutta myös sensuroijien
ote lipsui välillä ja »kiellettyjä» artikkeleita pääsi lehtiin.
Ohjekäsky-termi puhuu puolestaan. Se kuvaa sitä, kuinka tiedotusmiesten toimintaa määriteltiin ylhäältäpäin. Sana ei siis ollut vapaa.
Mutta kuten ohjekäskyjen aiheista ilmenee, sanojen ja kuvien käyttö oli
pohjimmiltaan hyvin inhimillistä: TK-miehet pyrkivät luomaan kaaoksen keskellä ihmisläheistä ja selkeää tiedotusta, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Toisinaan viestintään sisältyi paljon tahatonta komiikkaa ja kaksoisviestintää. Sensuuri ei moninkertaisuudestaan huolimatta pysynyt
aina perässä hektisessä toiminnassa. Pahimmillaan tämä näkyi kansainvälisiin mittasuhteisiin paisuneina lehdistöskandaaleina. Suomen julkisuuskuvan kilpeä kiillotettiin koko jatkosodan ajan, mikä näkyy erityi sesti käytännön työtä tekeville TK-miehille annettujen ohjekäskyjen jyrkässä sävyssä. Lehdistökysymys oli Suomen sodanjohdossa jo jatkosodan
alusta saakka sisäistetty yhdeksi sodankäynnin monista sektoreista.
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Oversight of War Correspondents in Early
Continuation War
The article looks at the oversight of war correspondents in the opening
phase of the Continuation War. The topics include the impact of the high
command’s directives on information and propaganda operations, the
reasoning behind these directives, and the characteristics of guidance
given to the correspondents. The article covers the first month of the war
from June 23 to July 23, 1941, when twenty of a total of 103 directives
given during the war were dispatched. These directives became the
cornerstone of the operation of the information service companies.
The term war correspondence refers to reports and commentaries
drafted by war correspondents serving in information service companies
subordinated to the general headquarters. Correspondents’ writings
received careful scrutiny in several phases, and of a total of over 8,000
articles, approximately 1,070 were not released for publication. These
numbers do not include articles that were destroyed or lost before the
screening process.
Directives that correspondents and photographers received during the
first month of the hostilities covered a wide range of matters but were
generally well-founded. The chief of the information services section of
the general headquarters, Captain Kalle Lehmus, had to build a novel
organization from scratch, but despite this challenge he maintained an
iron grip on his subordinate companies, and his directives laid down a
solid framework for their operation. As the war gathered momentum,
this framework was gradually clamped down, operational guidelines
were tightened, and new chains of command were established.
The directives studied for the article are very much products of their
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time. On one hand, the information contained therein is very explicit,
but it can also be read between the lines. They are accompanied by
appendices that contain supporting information.
The information services were in a state of flux during the phase of
intensive fighting from the outbreak of the war until late 1941 and early
1942, which is evident from the contemporary directives. Approximately
one half of the directives issued to the information service companies
were sent out by the end of 1941; the situation stabilized by the spring of
1942, and the number of directives reduced accordingly. The aim of
subsequent directives was essentially to incorporate minor amendments
to the existing procedures in order to maintain the status quo and a
balanced approach to the dissemination of information.
The correspondents’ writings need to be looked at with a critical eye
because they were expected to convey the officially approved perception
of the war to the readers. On the one hand, personal motives and human
infallibility are apparent from the texts, and it was for this very reason
that directives were needed to make individual correspondents toe the
official line; on the other, the censors’ attentiveness suffered from
occasional lapses, and ‘forbidden’ articles appeared in newspapers. The
publishers also frequently circumvented the official military channels
and garnered material from soldier newspapers ‒ the social media of the
period.
The term directive is fitting in this context since it conveys the notion
of ‘directing’ information operations by a higher command echelon.
However, even amid the prevailing chaos, correspondents strove to
provide easily understandable and factual information to their readership, albeit with a varying degree of success. Sometimes the intensive
tempo of operations led to cases where reports slipped through the
multi-layered censorship, which occasionally stirred information
scandals that spilled over the nation’s borders. Burnishing Finland’s
image remained the mission of the information services section of the
general headquarters throughout the war, and this aim is well evident in
the unequivocal directives that it passed to the correspondents down the
chain of command.
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TA P I O K O S K I M I E S
(s. 1953), filosofian tohtori ja Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan jäsen. Hän toimii myös Seuran pro gradu -palkintotoimikunnan
puheenjohtajana.

Englannin kanaalin alueen sotahistoriaa
Seuran vuotuinen pidempi sotahistoriallinen matka suuntautui huhtikuun lopulla 2018 Englannin kanaalin saarten alueelle. Kohteina olivat
Jerseyn ja Guernseyn saaret, pari merkittävää sotahistoriallista museokohdetta Englannin etelärannikolla sekä Saint Malon kaupunki Bretagnen rannikolla Ranskassa. Matkan painopiste oli Jerseyn saaren toisen
maailmansodan aikaisessa saksalaismiehityksessä sekä siihen liittyvissä
museoissa ja linnoitteissa. Käytännön järjestelyistä vastasi matkatoimisto
Lomalinja, jonka yleisoppaan lisäksi käytettiin paikallisia asiantuntijaoppaita. Käytäntö osoittautui toimivaksi. Matkalle osallistui noin 40henkinen joukko Seuran aktiiveja ja näiden seuralaisia.
Ensimmäisenä matkapäivänä (22.4.) ajettiin Lontoon Heathrow’n
lentokentältä linja-autolla suoraan Englannin etelärannikolle. Matkan
ensimmäisenä tutustumiskohteena oli noin 20 kilometriä Bournemouthin länsipuolella Bovingtonissa sijaitseva panssarimuseo (The Tank
Museum), jonka panssarivaunukokoelmaa on sanottu maailman suu rimmaksi ja panssariajoneuvokokoelmaa maailman kolmanneksi suurimmaksi. Museon inventaariossa on noin 300 panssarivaunua ja -ajo neuvoa ensimmäisen maailmansodan ajoilta nykypäivään saakka. Museo
toimii brittiarmeijan tankkimiehistöjen perinteisen koulutusvaruskun nan yhteydessä, siis vähän samaan tapaan kuin Parolassa. Vaunuja kerättiin jo 1920-luvulta lähtien koulutustarkoituksia varten, ja niistä muodostettiin yleisölle avoin museo vasta toisen maailmansodan jälkeen.
Valtavan museon kokoelmissa on luonnollisesti kaikki brittiläiset
panssarivaunutyypit ensimmäisestä maailmansodasta lähtien nykyisin
käytössä oleviin saakka. Esillä on myös suuri määrä saksalaista sotasaa liskalustoa, mm. ilmeisesti maailman laajin kokoelma Tiger-taistelu-
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Kanaalin alue ja matkakohteet. Kartta: Tapio Koskimies, karttapohja: Yandex.
The English Channel and places visited. Map: Tapio Koskimies, base map: Yandex.

vaunuja. Huomionarvoinen on myös ensimmäistä maailmansotaa ja
siellä käytettyjä panssarivaunuja käsittelevä laaja osasto ja esille asetetut
lukuisat aidot ja hyvin säilyneet vaunut. Museoalan kansainvälisen yh teistyön ansiosta Bovingtonin museossa on esillä myös Suomesta vaihdossa tai lainaksi saatuja vaunuja, ainakin saksalainen Sturmgeschütz III
40 Ausf. G sekä venäläiset T-26 m. 1933 ja T-34/76. Sturmissa ja T-26:ssa
oli jopa Suomen hakaristitunnukset. Sotka sen sijaan oli Neuvostoliiton
tunnuksissa. Infotauluissa kerrottiin näiden vaunujen historiasta myös
Suomen osalta.
Museon suuren kalustomäärän esillepano on toteutettu erittäin am mattitaitoisesti ja havainnollisesti. Jokaisen vaunun kohdalla on hyvin
laadittu infotaulu, jossa kerrotaan kyseisen vaunun tarkat tiedot ja historia. Esillepanoon ja helposti omaksuttavaan informaatioon on panostettu ehkä jopa pedagogisistakin syistä, sillä museossa käy paljon koulu -
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laisryhmiä, joille näin tarjotaan ensikosketusta panssariaselajin histo riaan ja nykypäivään. Kokoelmassa on myös toimivaa vaunukalustoa,
jota esitellään toimintanäytöksissä, esimerkiksi maailman ainoa toimintakunnossa oleva toisen maailmansodan aikainen Tiger I, jota esitellään
pari kertaa vuodessa suurissa »Tiger Day» -tapahtumissa. Näin myös
kerätään varoja museon ylläpitämiseen, koska se rahoittaa toimintansa
lähinnä lipputuloilla, tapahtumien tuotoilla, oheismyynnillä ja yksityisillä lahjoituksilla.
Museossa vietettiin useita tunteja, ja päivän päätteeksi seurue yöpyi
läheisessä Poolen rannikkokaupungissa.
Toisena matkapäivänä (23.4.) retkikunta siirtyi Poolesta katamaraanialuksella muutaman tunnin aurinkoisen merimatkan päähän Jerseyn
saaren pääkaupunkiin Saint Helieriin. Kanaalin saariin kuuluu kymmeniä pieniä saaria, joista vain kahdeksan on asuttuja, ja suurimmat ovat
Jersey (100 000 asukasta) ja Guernsey (63 000 as.). Saarilla on itsehallinnollinen asema Britannian hallitsijan alaisuudessa ja suojeluksessa
(Crown dependency), mutta ne eivät ole osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa
eivätkä kuulu Euroopan unioniin. Autonomian osoituksena Jerseyllä ja

Saksalaista kalustoa Bovingtonin panssarimuseossa, etualalla Tiger II -taistelu panssarivaunu, taempana Elefant-panssarintorjuntavaunu. Kuva: Tapio Koskimies.
German hardware in the Bovington Tank Museum. In front a Tiger II battle tank,
in the back an Elefant tank destroyer. Photo: Tapio Koskimies.
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Paikallisopas Marc Yates kertoo Jerseyn sotahistoriasta St. Helierin keskusaukiolla.
Kuva: Tapio Koskimies.
Local guide Marc Yates briefs the group on Jersey’s war history on the central
square of Saint Helier. Photo: Tapio Koskimies.

Guernseyllä on kummallakin oma lippu, postimerkit ja valuutta – tosin
kummankin saaren valuutan nimi on punta ja sen arvo on sidottu Englannin puntaan. Itsehallinnollinen asema selittänee ainakin osin sitä, että
Kanaalin saarista on tullut veroparatiiseja EU:n sisällä. Tämä myös näkyy
asukkaiden vaurautena.
Jerseyllä seuruetta opasti erinomainen paikallisopas Marc Yates, syntyperäinen jerseyläinen, joka osoitti hallitsevansa suvereenisti kotiseutunsa
vuosisatojen mittaisen värikkään sotahistorian.
Vaikka saaret ovat näköetäisyydellä Ranskan Normandian rannikosta,
ne ovat olleet englantilaisten hallussa jo keskiajalta lähtien. Britannian
näkökulmasta saarilla on ollut vuosisatojen ajan sotilaallista merkitystä
»etuvartioasemina» Manner-Euroopasta tulevia uhkia vastaan. Aikojen
kuluessa ranskalaiset ovat toisinaan valloittaneetkin saaret, ja ranskalaisvaikutus on saarilla edelleen näkyvää. Viimeksi saarille on hyökätty
Ranskasta käsin toisen maailmansodan aikana, tosin ei ranskalaisten,
vaan saksalaisten voimin.
Kanaalin saarten autonomisen aseman vuoksi niillä ei ole ollut britti -
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armeijan läsnäoloa, eikä Britannia valmistautunut puolustamaan saaria
toisen maailmansodan alettuakaan. Niillä oli vain omia pieniä vapaaehtoisia miliisijoukkoja, eräänlaisia kodinturvajoukkoja, joiden vahvuus
kesäkuussa 1940 oli noin 200 miestä. Kun Saksan armeija saavutti Kanaalin rannikon kesäkuussa 1940, brittiviranomaisilla ei ollut muuta tehtävissä kuin ryhtyä kiireesti saarten väestön evakuointiin. Noin 25 000
ihmistä ehdittiin evakuoida ennen saksalaisten tuloa saarille kesäkuun
lopussa 1940.
Saksalaiset eivät olleet täysin tietoisia Kanaalin saarten tilanteesta ja
olemattomasta puolustuksesta. He odottivat kohtaavansa vahvan puolustuksen ja valmistautuivat saarten valtaamiseen täysimittaisella hyökkäysoperaatiolla. Se aloitettiin 28.6.1940 ilmapommituksilla sekä Jerseyn
että Guernseyn pääkaupunkien kohteisiin. Pommituksissa aiheutui tulipaloja ja materiaalituhoja ja muutamia kymmeniä siviilejä kuoli. Kaksi
päivää myöhemmin eräs saksalainen tiedustelukone laskeutui Guernseylle, jolloin paikalliset viranomaiset riensivät antautumaan koneesta
astuneelle majurille. Sen jälkeen myös Jersey antautui 1.7. ja loput asutut
saaret seuraavina päivinä.
Saksalaisjoukot miehittivät saaret ja pystyttivät sinne miehityshallintonsa, joka toimi sodan loppuun saakka. Museoissa nähdyn aineiston
ja oppaan kertoman perusteella miehitysaika ei ilmeisesti ollut saarten
asukkaille likimainkaan niin raskas kokemus kuin monien muiden saksalaisten miehittämien alueiden väestöille. Elintarvikepulasta kuitenkin
kärsittiin, ja saarelta vietiin tuhansia ihmisiä keskitysleireille Saksaan.
Myös saksalaisten miehitysjoukkojen elämä Kanaalin saarilla näyttää
olleen paljon miellyttävämpää kuin vaikkapa samaan aikaan itärintamalla olleilla joukoilla. Saarilla arvioidaan olleen enimmillään 37 000
saksalaissotilasta, mikä on suuri määrä saarten kokoon nähden.
Saksalaiset olettivat, että britit yrittäisivät vallata saaret takaisin. Siksi
saarille rakennettiin vahva rannikkopuolustus, johon kuului rannikko tykistöpattereita, tulenjohtotorneja sekä muita linnoitteita ja varustuksia.
Vahvimmin linnoitettiin Guernseyn saari. Patterien aseistuksena oli tyypillisesti 150–220 mm:n tykkejä, suurelta osin Ranskasta tuotua sotasaaliskalustoa. Rannikkopuolustuksen suojana oli pääasiassa kevyitä
ilmatorjuntapattereita. Laajamittaisiin linnoitustöihin käytettiin mantereelta tuotua sotavankityövoimaa ja Ranskasta, Belgiasta ja Hollannista
palkattua työväkeä sekä myös paikallista palkattua työvoimaa.
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Saksalaisten rakentama betonikorsu osana Elizabethin linnoituksen muuria.
Kuva: Tapio Koskimies.
A German-built concrete bunker integrated into the walls of Elizabeth Castle.
Photo: Tapio Koskimies.

Lothringen-rannikkopatterin johtokorsu Jerseyn etelärannikolla. Kuva: Tapio
Koskimies.
The command bunker of the Lothringen coastal battery on Jersey’s southern
coast. Photo: Tapio Koskimies.
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Kolmantena matkapäivänä (24.4.) aloitettiin lähempi tutustuminen
Jerseyn värikkäisiin vaiheisiin. Ensin käytiin pääkaupungin edustalla
kallioisella saarella olevassa Elizabethin linnoituksessa, joka on rakennettu 1600-luvulla torjumaan ranskalaisten hyökkäyksiä. Voimakkaan
vuorovesivaihtelun (peräti 12 metriä) vuoksi matkailijoiden kuljetukset
sinne on järjestetty hauskoilla amfibiobusseilla, jotka kykenevät liikku maan myös vedessä peräpotkurien voimalla ja peräsinohjauksella.
Hyvin säilynyt Elizabethin linnoitus oli miehityksen aikana saksalainen joukkojen hallussa, ja sinne rakennettiin puolustusasemia, rannikkotykistöaseiden tuliasemia ja monenlaisia lisävarustuksia. Betoniset bunkkerit ja muut rakenteet integroitiin linnoituksen kivimuureihin ja ovat
monin paikoin melko huomaamattomia varsinkin kauempaa.
Linnoitus on suosittu matkailunähtävyys, ja tutustumista helpottivat
erittäin hyvät, informatiiviset opastaulut. Matkailijoille järjestetään myös
elämyksiä: osa seurueen miehistä »värvättiin» miehistöksi 1700-luvun
tykille, jolla peruskoulutuksen jälkeen ammuttiin kumea paukkulaukaus
muurilta.
Elizabethin linnoituksen jälkeen suunnattiin itärannikolle Goreyn
kaupunkiin, jossa on vaikuttava Mont Orgueilin linna. Keskiajalla ranskalaisten uhkaa vastaan rakennettu ja hyvin säilynyt linna on korkealla
kalliolla, ja sieltä käsin on kyetty hallitsemaan Jerseyn koko itäistä rannikkoaluetta. Myös tässä linnassa on saksalaisten miehitysaikana rakentamia »lisäyksiä», etenkin linnan korkeimmalle kohdalle tehdyt valvontatornit ja etäisyydenmittaustornit, jotka saksalaiset sulauttivat osaksi
linnan kivirakenteita, sillä betonipintaa ei ole näkyvillä.
Neljännen matkapäivän (25.4.) kohteina olivat Jerseyn etelä- ja länsi osissa olevat saksalaisten rakentamat taisteluasemat, linnoitteet ja tunnelit. Tunneleita tehtiin ennen kaikkea ampumatarvike- ym. varastoiksi.
Suurimpia saksalaisten rakentamista maanalaisista tiloista on Hohlgangsanlage 8 (Ho 8), jonne saksalaiset sijoittivat täysin varustetun 500
potilaan sairaalan. Ho 8 on kunnostettu ja museoitu matkailukohteeksi,
jossa kävijä saa havainnollisen kuvan siitä, kuinka saksalaiset varautuivat
laajamittaiseen sodankäyntiin saarella.
Päivän aikana tutustuttiin myös Jerseyn etelä- ja länsirannikoiden
mittaviin rannikkopuolustusjärjestelyihin, joita saksalaiset rakensivat
miehitysaikana. Tuliasemien lisäksi niihin sisältyi suuria tulenjohto- ja
etäisyydenmittaustorneja ja muita linnoitteita. Linnoituslaitteet jäivät
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lopulta käyttämättä, koska britit eivät missään vaiheessa yrittäneet saarten valtausta, eivät edes Normandian maihinnousun yhteydessä kesällä
1944 eivätkä myöskään sen jälkeen. Paikallisoppaan kertoman mukaan
saarelaisille oli valtava pettymys, kun Normandiassa maihin nousseet
liittoutuneiden joukot eivät tulleetkaan vapauttamaan Kanaalin saaria,
vaan ohittivat ne ja jatkoivat etenemistään Ranskaan. Brittien toiminta
Kanaalin saarten saksalaisjoukkoja vastaan rajoittui muutamiin pienimuotoisiin ilmahyökkäyksiin. Saaret jäivät saksalaisten miehittäminä
rintaman selustaan sodan päättymiseen 9.5.1945 saakka.
Koska Kanaalin saarista ei taisteltu, saksalaisten rakentamat linnoitteet
ja laitteet jäivät ehjiksi. Niitä oli niin paljon ja niin järeitä, että miehitysajan traumoista huolimatta niitä ei sodan jälkeen ryhdytty purkamaan. Aseet poistettiin, mutta rakenteita peitettiin monin paikoin maa-

Matkalaiset ryhmäkuvassa Moltke-patterin tykillä Jerseyn luoteisrannikolla.
Vas. paikallisopas Marc Yates. Kuvalähde: sshs.kuvat.fi.
The group poses on a gun of the Moltke battery on the island’s northwestern
coast. On the left: Marc Yates, the local guide. Source: sshs.kuvat.fi.
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aineksilla. Osa betonibunkkereista jäi sellaisinaan muistuttamaan miehitysajasta. Niiden matkailuarvo oivallettiin vasta vuosituhannen vaihteessa, ja niitä on kaivettu esille ja kunnostettu matkailunähtävyyksiksi.
Useisiin bunkkereihin on tehty museoita, joissa on kuvattu miehitysaikaa
yleisesti sekä kyseisten linnoitteiden toimintaa osana saksalaisten puolustusjärjestelyjä ja pantu esille saksalaisten jättämää kalustoa, aseistusta ja
varusteita.
Jerseyn länsi- ja lounaisrannikoilla nähtiin saksalaisten rannikkopuolustusasemien lisäksi myös jykeviä kivirakenteisia puolustusasemia
Napoleonin sotien ajalta eli 1800-luvun alusta, nekin varsin hyvin säilyneitä. Saksalaiset hyödynsivät osaa niistä puolustusjärjestelyissään.
Viidentenä matkapäivänä (26.4.) tehtiin päiväretki pika-aluksella
Bretagnen rannikolle Ranskaan, historialliseen Saint Malon kaupunkiin,
jonne on vain lyhyt merimatka Jerseyltä. Saavuttaessa satamaan laskuveden aikana nähtiin konkreettisesti vuorovesivaihtelun vaikutukset.
Vuorovesivaihtelu alueella on huikeat 13 metriä, kaksi kertaa vuorokaudessa.
Paikallisen ranskalaisen oppaan johdolla matkalaiset tutustuivat muurien ja hiekkasärkkien ympäröimän ainutlaatuisen kaupungin historiaan.
Sen juuret juontuvat jo roomalaisajalle, ja myöhemmin uudella ajalla
kaupunki tuli tunnetuksi mm. kaapparilaivojen ja merirosvojen suojapaikkana. Toisen maailmansodan aikana kaupunki oli saksalaisten miehittämä, ja elokuussa 1944 suurin osa sen historiallisesta keskustasta
tuhoutui amerikkalaisten ja brittien tykistötulessa ja ilmapommituksissa.
Raunioitunut kaupunki rakennettiin sodan jälkeen entiselleen ja on nykyisin erittäin suosittu matkailukohde, ennen kaikkea komean 1600–
1700-lukujen graniittibarokkiarkkitehtuurinsa vuoksi. Illan suussa seu rue palasi pika-aluksella Jerseylle.
Kuudennen matkapäivän (27.4.) aamuna hotellin ohi kulkeneet St.
Helierin alkuasukkaat saattoivat hieman ihmetellä, mitä hotellin edus talla oikein oli tekeillä. Siellä nimittäin paikallisoppaamme Marc jakeli
moottoripyöränsä laukuista ja lokeroista perunapusseja matkaseurueemme jäsenille. Tapahtuma liittyi siihen, että Jerseyllä viljellään laajassa mittakaavassa perunaa ja korjuuaika oli juuri käynnissä. Marc oli
matkan aikana useaan otteeseen kehunut maukasta Jersey Royal -perunalajiketta. Tämän seurauksena monet ostivat hänen kauttaan pienen
pussin mukaansa kotiin vietäväksi. Hyviä olivatkin!
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Historiallinen Saint Malon kaupunki Bretagnen rannikolla. Kuva: Tapio Koskimies.
The historic town of Saint-Malo on the Brittany coast. Photo: Tapio Koskimies.

Päivän varsinaista ohjelmaa jouduttiin sääolosuhteiden vuoksi muuttamaan. Suunnitellut museokäynnit ja sen jälkeinen paluu pika-aluksella
Pooleen Englannin etelärannikolle eivät toteutuneet. Laivayhtiö peruutti
kaikki päivän laivavuorot myrskyisän tuulen ja Jerseyn vesien voimak kaan merenkäynnin vuoksi. Matkatoimiston oppaan ja mukana olleiden
Seuran edustajien ad hoc -neuvonpidossa päädyttiin B-suunnitelmaan
eli lentämiseen Guernseylle, koska sieltä oli mahdollista päästä meritse
Pooleen. Guernseyn alueelle ennustettiin hieman rauhallisempaa merenkäyntiä.
Matkatoimisto onnistui lyhyellä varoitusajalla järjestämään seurueelle
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tilauslennon Jerseyltä Guernseylle. Varttitunnin lennon jälkeen matkalaiset saivat »bonuksena» lyhyen tutustumisen vehreään Guernseyn saareen, joka ei siis alun perin kuulunut matkaohjelmaan. Guernsey on
Jerseyn kaltainen itsehallintoalue ja myös historialtaan samanlainen.
Pääkaupungissa St. Peter Portissa käytiin aluksi paikallisessa museossa,
jossa oli esillä kattavasti saaren historiaa esihistorialliselta ajalta alkaen.
Sen jälkeen seurue hajaantui muutamaksi tunniksi tutustumaan viehättävään satamakaupunkiin omaehtoisesti. Iltapäivän päätteeksi siirryttiin saksalaisten rakentamaan valtavaan luolastoon, jossa toimii paikallinen sotahistoriallinen museo. Se osoittautui samantyyppiseksi kuin
Jerseyn vastaavat museot eli sisälsi pääasiassa saksalaisten joukkojen jälkeensä jättämää sotavarustusta, aseistusta ja sotilaiden henkilökohtaisia
varusteita. Tavaraa oli esillä vielä enemmän kuin Jerseyn museoissa ja
lasivitriinit niin täyteen ahdettuja, että esillepanon selkeys kärsi. Paikka muistuttikin välillä enemmän varastoa kuin museota. Sotamuseon
jälkeen olikin jo aika kävellä satamaan ja pika-alukseen, jolla päästiin
hyvässä järjestyksessä Pooleen. Sieltä oli linja-autokuljetus hotelliin
Bournemouthiin.
Seitsemännen ja viimeisen matkapäivän (28.4.) ohjelma täyttyi merihistorialla. Bournemouthista siirryttiin linja-autolla Portsmouthin laivastotukikohdan yhteydessä olevalle historialliselle telakka-alueelle, jossa
ovat Britannian tärkeimmät merisotahistorialliset museot ja kohteet.
Laajalla alueella on lukuisia museoita ja museoituja sota-aluksia satojen
vuosien ajalta, mutta valitettavasti aikaa oli käytettävissä vain rajallisesti,
joten ryhmä hajaantui kohteisiin omien mieltymystensä mukaisesti.
Tämän artikkelin kirjoittaja ehti tutustua Skagerrakin suurta meritaistelua (1916) kuvaavaan erilliseen museoon, yli 250 vuotta vanhaan sotalaivaan HMS Victoryyn (amiraali Nelsonin lippulaiva Trafalgarin meri taistelussa 1805) sekä brittilaivaston museoon (National Museum of the
Royal Navy). Kaikki nämä olivat vaikuttavia, hienosti suunniteltuja ja
toteutettuja kohteita, joissa oli joka askeleella aistittavissa brittien pitkä
ja kunniakas meri- ja laivastohistoria.
Ennen lähtöä ehdittiin vielä käydä suuressa telakkahallissa (Boathouse
4), jossa parhaillaan kunnostettiin vanhoja puualuksia. Osa seurueesta
kävi samaan aikaan katsomassa alueen muita kohteita kuten sukellusvenemuseota. Portsmouthin telakka-alueen museo- ja muissa kohteissa
matkalaiset saivat rahalle vastinetta pintapuolisellakin tarkastelulla,
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HMS Victoryn ylimmän tykkikannen tykkejä ampumakunnossa. Aluksen
aseistukseen kuuluu yhteensä lähes 100 tykkiä. Kuva: Tapio Koskimies.
The guns on the upper gun deck of HMS Victory are in full working order. The
ship carried almost 100 guns. Photo: Tapio Koskimies.
HMS Victoryn kanteen kiinnitetty
muistolaatta amiraali Nelsonin
kaatumisesta (21.10.1805). Kuva:
Tapio Koskimies.
A plaque on the deck of HMS Victory
marks the spot where Nelson fell on
October 21, 1805. Photo: Tapio
Koskimies.

mutta kunnolliseen perehtymiseen ei vajaa puoli päivää riittänyt.
Päivän päätteeksi linja-auton nokka käännettiin kohti Lontoon
Heathrow’n lentokenttää, josta oli paluulento Suomeen illalla.
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***
Kaiken kaikkiaan matka Kanaalin alueelle oli onnistunut ja antoisa.
Pääkohde Jerseyn saari osoittautui sotahistoriallisesti erittäin kiinnosta vaksi ja yllättävän monipuoliseksi kohteeksi, pääosin sen vuoksi, että se
on aikojen kuluessa säästynyt suuremmilta sotatoimilta. Saarella on nähtävissä hyvin säilyneitä puolustusvarustuksia keskiajalta toiseen maailmansotaan saakka ulottuvalta ajanjaksolta.
Seuran retkikunnan käynti Jerseyllä noteerattiin näkyvästi myös paikallisessa Jersey Evening Post -sanomalehdessä, joka julkaisi siitä jutun
kuvineen 3.5.2019. Juttu on luettavissa verkosta osoitteessa https://
jerseyeveningpost.com/news/2018/05/03/military-history-fans-fromfinland-tour-heritage-sites/
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Lapin sodan taistelija
Warfighter, Lapland War
(Lassi Piirainen 2019)
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Keskiössä satavuotismuistot –
katsaus vuoden 2018 sotahistorialliseen
kirjallisuuteen
Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään vuonna 2018 ilmestyneitä, pääasiassa Suomen sotahistoriaan liittyviä tai suomeksi kirjoitettuja sota- ja
sotilashistoriaa tai sodan oheisilmiöitä käsitteleviä, painettuja tutkimuksia ja tietoteoksia. Kirjojen määrä on selvästi edellisvuotta suurempi,
joten samaa aihepiiriä käsitteleviä teoksia on kommentoitu kokonaisuuksina. Tällainen tiivis käsittelytapa koskee erityisesti vuotta 1918
sivuavia teoksia, joista monia leimasi tällä kertaa paikallishistoriallinen
ja yksilöiden kohtaloihin keskittyvä pohjavire. Toinen sotahistorialliselle
kirjavuodelle 2018 tyypillinen piirre oli se, että vuoden aikana ilmestyi
lukuisia Puolustusvoimien ja sen eri osien 100-vuotisjuhlaan liittyviä
juhla- ja historiateoksia, joissa tarkasteltiin viimeksi kuluneita sataa toimintavuotta jonkin tietyn puolustushaaran, aselajin tai toimialan näkökulmasta. Väitöskirjojen osalta Maanpuolustuskorkeakoulussa nähtiin
sotahistorian tieteenalalla tohtoriopiskelijoiden valmistumissuma. Mo net viime sotia koskevat kirjat ovat muodoltaan joko perinteiseen henkeen tehtyjä joukko-osastohistorioita tai yksittäisten sotilaiden päiväkirjoja.
Tämän tietokirjakatsauksen ulkopuolelle on rajattu ilmaisultaan kaunokirjallisuutta lähestyvät, edes vähäisessä määrin dramatisoidut teokset.
Myös muilla humanistisilla tieteenaloilla – erityisesti kirjallisuudentutkimuksen piirissä – on tutkittu sotaproblematiikkaa, mutta noita
teoksia ei ole huomioitu, koska niissä analysoidaan etupäässä sotaromaaneja. Vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä on kirjoitettu järjestö- ja
muita historioita, ja geo- ja turvallisuuspolitiikasta on niin ikään ilmes -
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tynyt joitakin kirjoja, mutta niidenkin painopiste on pitkälti nykyajassa.
Edellä mainittuja teoksia on käsitelty ainoastaan, jos niissä on historiallinen perspektiivi, runsaasti sotavuosien käsittelyä tai niissä kuvattu
toiminta kytkeytyy läheisesti Puolustusvoimiin. Näin ollen vaikkapa
uusien asejärjestelmien hankintaan vaikuttamaan pyrkiviä pamfletteja
ei ole käsitetty sotahistoriaksi. Sen sijaan joidenkin puolustushaarojen
tai aselajien viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunutta historiallista kehitystä kylmän sodan päättymisen jälkeen käsitteleviä teoksia on
kommentoitu. Vastaavasti sotakoulujen ja varuskuntien historiat on käsitelty omana kokonaisuutenaan. Saksan Kolmannen valtakunnan asioita
koskettavat kirjat on kelpuutettu mukaan, kunhan niissä käsitellään
esimerkiksi sodan johtamista tai niillä on selkeä yhteys Suomeen. Vaikka
jotkin teokset olisivat ilmestyneet myös ruotsiksi, katsauksessa on valittu
käsittelyyn suomenkielinen laitos. Katsauksessa ei ole käsitelty sellaisia
aiemmin muilla kielillä ilmestyneitä käännettyjä teoksia, jotka on nostettu esiin aiemmissa aikakauskirjoissa. Todettakoon kuitenkin, että
Tuomas Teporan ja Aapo Roseliuksen toimittama kokoomateos Rikki
revitty maa (Gaudeamus) on alun perin vuonna 2014 englanniksi ilmestynyt The Finnish Civil War 1918: History, Memory, Legacy (Brill). CarlFredrik Geust arvioi jäljempänä suomalaisittain relevantteja venäläisiä
sotahistoriallisia kirjoja.
Vuoden 1918 satavuotismuisto on innostanut kustantajia ottamaan
uusintapainoksia. Esimerkiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut uudelleen Marko Tikan väitöskirjan Kenttäoikeudet: Välittömät
rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918 sekä monografian Valkoisen
hämärän maa?: Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918–1921, jotka
ilmestyivät vuosina 2004 ja 2006. Gummerus on puolestaan painanut
uuden version Tuomas Hopun vuonna 2013 julkaistusta teoksesta Vallat kaa Helsinki: Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918. Readme.fi
on julkaissut laajennetun laitoksen Ilkka Enkenbergin aikaisempien teosten koosteena vuonna 2015 ilmestyneestä Suomi sodassa: Päivä päivältä
-teoksesta. Suomi toisessa maailmansodassa: Päivä päivältä -nimisessä
laitoksessa on talvi-, jatko- ja Lapin sotien tapahtumahistorian rinnalle
nostettu muun muassa tietoa suomalaisten käyttämistä aseista ja kalus tosta. Lisäksi mukana on henkilökuvia.
Tietokirjallisuus voi Suomessa vielä kohtalaisen hyvin: maassamme
julkaistaan vuosittain noin 6 000 tietokirjaa, mikä tarkoittaa noin 80
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prosenttia maamme kaikista painetuista kirjoista. Puheet kirjan kuole masta ovat siis vahvasti liioiteltuja. Vaikka myös sotahistoriaa tavalla tai
toisella sivuavia kirjanimekkeitä ilmestyy vuositasolla enenevässä määrin,
sotahistorialliset teokset eivät näytä yltäneen bestsellerien listoille vuonna
2018. Aivan ilman huomionosoituksia aiheeseen liittyvät teokset eivät
kuitenkaan jääneet, sillä jäljempänä käsiteltävä Seppo Aallon teos Kapina
tehtailla (Siltala) oli nyt puheena olevan vuoden Tieto-Finlandia-voittaja.
Aalto sai kirjastaan myös Vuoden historiateos -palkinnon. Rohkenen silti
epäillä, mieltääkö Aalto itsensä sotahistorioitsijaksi.
Varsinaiset tutkimukset jäivät jälleen populaarien tietoteosten varjoon.
Aihepiirien osalta vuoden 2018 kirjojen ehdoton päähuomio oli edelleen
toisessa maailmansodassa. Ruotsin ajan ja autonomian ajan sotahistoria
ovat jääneet marginaaliin.
Määrällisesti sotahistoriallinen kirjavuosi 2018 oli erittäin runsas.
Tähän katsaukseen hyväksyttyjen nimekkeiden kokonaismäärä oli 163
teosta (sisältäen Geustin toisaalla käsittelemät 11 uutta venäläistä julkaisua). Määrällistä kasvua edellisvuoden 147 teokseen nähden, poislukien
uusintapainokset, on jälleen lähes 11 %.
Kustantajista ahkerin oli vuonna 2018 Books on Demand eli BoD, joka
on Saksassa päätoimipaikkaansa pitävä, mutta monessa eurooppalaisessa
maassa, myös Suomessa, toimiva kustannusyritys. Se on erikoistunut
pienkustannekirjojen tarvepainatuksena tapahtuvaan julkaisemiseen.
Seuraavina tulivat Atena ja Minerva, sitten Docendo, Edita ja Koala.
Suuret perinteiset kustantajat jäivät selvästi edellä mainittujen toimijoiden jälkeen.

Suomalaiset sotilaat kautta aikojen

Suomalaisilla on pitkät, vuosisataiset perinteet taistelijoina. Eräänlaisia
lukemistoja suomalaisten vaiheista kotoisilla ja kaukaisemmilla taistelukentillä on ilmestynyt jälleen kaksin kappalein. Ne ovat kokoomateos
Hakkapeliitoista korpisotureihin: Suomalaisen sotilaan taival (Valitut
Palat) ja Pekka Tuomikosken Sotaraamattu: Uskomattomat suomalaiset
sotatarinat (Readme.fi). Molemmissa kirjoissa on pitkä ajallinen perspektiivi. Usean kirjoittajan Hakkapeliitoista korpisotureihin -teoksessa luodaan silmäys sotien tapahtumiin sekä eri vuosisadoilla eläneiden suoma-
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laisten keskeisiin taisteluihin ja kokemuksiin aina keskiajalta nykyaikaan.
Kirjoittajat avaavat sotien taustoja, eri aikakausien sodankäyntitapoja ja
sotamateriaaleja sekä huollon järjestelyjä. Lukijalle tulevat tutuiksi muun
muassa Ruotsin, Venäjän ja muiden maiden armeijoissa suomalaisista
sotilaista käytetyt nimitykset. Myös lottien ja siviilien vaiheita käsitellään.
Tuomikoski lähtee puolestaan liikkeelle esihistoriallisista ajoista ja käy
läpi ruotujakolaitoksen vaikutuksia. Teoksen nimi juontuu 1680-luvulle,
jolloin pienikokoisia Raamattuja jaettiin sotilaille. Alkuluvuissa hän käy
läpi erikoisuuksia edeten käsittelyssään eräänlaisten tuokio- ja henkilökuvien avulla. Tuomikosken kirja ponnistaa hänen aikaisemmin julkaisemiensa populaariteosten pohjalta. Niiden aiheina ovat olleet talvisodan
propaganda, suomalaiset vapaaehtoiset Buurisodassa sekä jatkosodan
julkaisemattomat TK-kirjoitukset. Nuo viimeksi mainitut sensuroidut
tekstit lohkaisevatkin runsaan kolmanneksen koko teoksen sivuista, ja
Arvo »Poika» Tuomisen arvio vuosista 1940–1941 vie runsaan kuudenneksen kokonaislaajuudesta.

Ruotsin aika ja autonomian aika

Ruotsin sotalaitosta suuren Pohjan sodan aikana on tarkastellut suomalaisillekin tuttu Ruotsin Försvarshögskolanin sotahistorian professori
Lars Ericson Wolke teoksessaan The Swedish Army in the Great Northern
War 1700–21: Organisation, Equipment, Campaigns and Uniforms
(Helion & Company). Noin 100-sivuinen ja Ospreyn julkaisuja muis tuttava kirjanen on osa 26 Century of the Soldier 1618–1721 -sarjassa.
Siinä Ericson Wolke käy läpi strategista tilannetta Itämeren piirissä sodan
alussa, Ruotsin armeijan uudistettua organisaatiota, linnoituksia, taiste luvälineitä, sotataitoa sekä vaatetusesineitä. Kirjasessa esitellään myös
suomalaiset joukot sekä heidän univormunsa ja lippunsa väripiirroksin.
Tuotteliaana julkaisijana tunnetun Harry Halénin kokoamissa ja toi mittamissa, vuonna 1994 aloitetun Unholan aitta: menneen maailman
muistoja -nimisen monistemuotoisen julkaisusarjan niteissä on käsitelty
varsinkin keisarillisen Venäjän armeijan Suomeen sijoitettujen yksiköiden historiaa. Sarjan osilla on todella pitkät nimet: numero 47 on Venäjän sotaväkeä Suomessa palvelleita pappeja, rabbeja ja imaameja 1722–
1918 sekä Suomeen sijoitettujen joukko-osastojen talvimajoituspaikat
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1833–67, ja numero 48 on puolestaan Venäläiset itäisen Suomenlahden
majakkasaarilla vuoteen 1918: Suursaari–Someri–Narvi–Ruuskeri–Seiskari–Lavansaari–Tytärsaari; Haminan kadettikoulun venäläinen komennuskunta 1820–1890; Svartholman venäläinen varuskunta 1808–1854
(paranneltu versio). Julkaisut ovat pitkälti perusteellisia nimiluetteloita
sisältäviä matrikkeleita.

Suomen itsenäistymisvaiheet

Niin kuin yleensäkin sotahistoriassa, sotia ei voi kunnolla tarkastella kertomatta niiden poliittista ja muuta taustaa. Vuoden 1918 tapahtumat
Suomessa eivät tee tässä suhteessa poikkeusta. Tähän ryhmään kuuluvien
taustoittavien teosten kirjoittajat painottavat Suomen valtiollista kehitystä ja tuovat esiin ensimmäisen maailmansodan Suomessa tapahtuneiden
myllerrysten taustakehyksenä. Vuonna 2018 ilmestyneissä, sisällissotaan
johtanutta kehitystä, itse sota-aikaa ja sen seurauksia luotaavissa teoksissa
on yleensä pitkä ajallinen perspektiivi.
Harri Hyytisen 1917–1918: Suomen tie itsenäisyyteen – vapaussodan
ratkaisutaistelut (BoD) taustoittaa sodan laajasti ja käy päiväkirjamaiseen
tyyliin läpi sodan kronologisesti lähes taistelu taistelulta. Laajemmin
maamme itsenäistymiskehitystä ja sen pitkää historiaa pohtii Ilkka
Enkenberg teoksessaan 1918: Suomen synty ja sisällissota (Readme.fi).
Hän myös käsittelee aihettaan kansakunnan rakentamisen ja yksilöiden
näkökulmasta. Hieman samanlaisen ihmiskohtaloihin pureutuvan linjan
ovat valinneet myös Markku Kuisma, Kai Häggman ja Teemu Keskisarja
teoksessaan 1918 (WSOY). He esittävät otsikkonsa osoittaman vuoden
olleen kansalaisten elämässä maamme historian vaikein ajanjakso, josta
yksilöt pyrkivät selviämään kuten taisivat. Kirjan erityinen ansio on
hieno kuvitus, jonka Jukka Kukkonen on asiantuntevasti toimittanut.
Lasse Lehtinen ja Risto Volanen esittävät tietoteoksessaan 1918: Kuinka
vallankumous levisi Suomeen (Otava), miten yleiset olosuhteet, Venäjän
esimerkki ja johtohahmojen agitaatio saivat punaiset nousemaan kapi naan. He korostavat, että Täällä Pohjantähden alla -trilogiassa esitetyt
sodan syyt ovat harhaanjohtavia. Se ei sinänsä ole ihme, sillä ovathan
monet suomalaiset muodostaneet käsityksensä jatkosodasta samaisen
Väinö Linnan Tuntematon sotilas -romaanin pohjalta. Viimeisenä, mutta
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ei vähäisimpänä on syytä mainita Viljo Rasilan suurteos Suomi 1918
(Amanita), joka pohjautuu monipuoliseen ja laajaan aineistoon. Siinä
hän luo varsin tasapainoisen ja analyyttisen kokonaiskuvan suomalaisten
arjesta otsikon osoittamana vuonna. Rasilalla on tietoiskuja vuoden
tapahtumista. Nahkaselkäinen teos on näyttävästi kuvitettu.
Suomalaisten kirjoittajien ohella vuosi 1918 on kiinnostanut Norjan
yleisradioyhtiö NRK:n Helsingin-kirjeenvaihtajana toiminutta Morten
Jentoftia. Hänen kirjansa Finland 1918: Den finske borgerkrigen og nordmennene som var vitne til den (Gyldendal) on norjalaiselle lukijakunnalle
suunnattu, journalistisella otteella laadittu yleisesitys, jossa hän nostaa
erityisesti esiin norjalaisten roolin, varsinkin lääkinnällisen avun valkoisille. Sikäläinen Punainen Risti ja Norske Kvinners Sanitetsforening organisoivat ambulansseja ja kenttäsairaalan.
Se, millä tavoin punaisten ja valkoisten sota kosketti jotain tiettyä paikkakuntaa, on ollut aiheena lukuisissa juhlavuoden aikana ilmestyneissä
teoksissa. Niitä on tehty yhä kiihtyvään tahtiin viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, vuonna 2018 varsinkin eri puolilla eteläistä Suomea.
Se on ymmärrettävää, koska sotaa käytiin pääasiallisesti juuri noilla
alueilla. Nämä teokset perustuvat pitkälti Kansallisarkiston ja kunnallisten arkistojen asiakirja-aineistoihin, lehdistöön, haastatteluihin ja kirjallisuuteen. Teoksissa kuvataan yleensä osapuolten organisoituminen, taistelutapahtumat, hallintoasiat sekä nostetaan esiin henkilöitä paikallisella
tasolla. Lisäksi osansa saavat heikentynyt elintarviketilanne ja puute,
sodan jälkiselvittelyt ja rauhaan paluu. Sadan vuoden takaisista asioista
kirjoitetaan melko kiihkottomasti ja vapaasti. Enää ei esimerkiksi pyritä
häivyttämään jonkin paikkakunnan tai sen asukkaiden toimintaa, vaan
pikemminkin pyritään ymmärtämään tapahtumia ja selvittämään niitä
ja sotaan osallistuneiden kohtaloita, usein varsin yksityiskohtaisestikin.
Paikalliset tahot ovat toimineet julkaisijoina, ja tähän ryhmään kuuluvat
teokset täydentävät osaltaan kuntiensa paikallishistorioita.
Varsinais-Suomikaan ei jäänyt sivuun sodasta. Matti Jussilan toimit taman teoksen Vihaa, verta ja kyyneliä: punavalkoinen Uusikaupunki
1918 (Uudenkaupungin Merihistoriallinen yhdistys) kirjoittajia ovat
toimittajan itsensä ohella Pentti Ahtiainen, Esa Lahtinen, Olli Laurila ja
Tapio Niemi. Kokoomateos tuo julki uutta tietoa Uudenkaupungin ja
uusikaupunkilaisten vaiheista sisällissodassa ja tarkastelee asioita mo lempien osapuolten kannalta.
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Uudeltamaalta on kirjoitettu joitakin teoksia. Sari Näreen teos Helsinki veressä: Naiset, lapset ja nuoret vuoden 1918 sodassa (Tammi) päästää
ääneen uuden sotahistorian piirissä korostetut ihmisryhmät. Käsitellyiksi
tulevat sukupuoli- ja ikänäkökulmasta myös sodan vaiheet, naisten osuus
siinä sekä punaisten puolella olleiden Suomenlinnan ja Santahaminan
vankileirikokemukset. Espoosta on ilmestynyt kirjoja peräti kaksin kap palein: Karoliina Kouvolan toimittama artikkelikokoelma Sisällissodan
aikaan Espoossa (Espoon kaupunginmuseo) ja Esa Lahtisen Punaisin
silmin: Espoon Kauklahti 1917–1918 (Espoon perinneseura). Ensiksi mainittu liittyy Espoon kaupunginmuseossa marraskuusta 2017 lokakuuhun
2018 esillä olleeseen Särkynyt elämä -näyttelyyn. Myös ruotsiksi julkaistu
teos sivuaa sodanaikaisia tapahtumia koko Espoon alueella, ja siinä korostetaan eri osapuolten edustajien ja puolueettomina pysyttäytyneiden
henkilöiden vaiheita sodan poikkeusoloissa. Kokoomateoksen kirjoittajat
seuraavat eri paikkakunnilla taistelleiden paikkakuntalaisten vaiheita,
unohtamatta myöskään sikäläisten lasten kohtaloita. Lahtinen puolestaan toteaa, ettei Kauklahdessa taisteltu laisinkaan ja siellä tapahtui vain
vähän punaista terroria. Hän on hahmottanut Kauklahden punakaartin
jäsenten kohtaloita asiakirjojen perusteella: kaarti kärsi kaatuneina ja
kadonneina lähes 50 prosentin tappiot. Yleisesti tunnetaan valkoisten
puolelle sotaan liittyneiden saksalaisten maihinnousu Hankoniemelle
huhtikuun alussa, mutta muutoin Hangon kaupungin vaiheet vuoden
1918 alkupuoliskolla ovat vähemmän tunnettuja. Björn Östermanin ja
Pekka Barckin teos Hangö 1918: Två röda och två vita månader (Litorale)
poistaa tuota puutetta. Kuten kirjan nimi kertoo, punainen valta vaihtui
sielläkin valkoiseen. Teos tuo esiin suuret linjat, mutta kiinnittää huomiota myös yksityiskohtiin.
Kuusankoski kuuluu Kymenlaakson alueeseen. Paikkakunnan mahtitekijä oli itsenäistymisen aikoihin Kymi Oy, josta eri yhteiskuntaluokkia
edustaneet paikkakuntalaiset olivat riippuvaisia. Kirjallisuuspalkintojen
voittaja Seppo Aalto tarkastelee sisällissotaa kovia kokeneen tehdasyhteisön tähystysaukosta. Hän pureutuu kirjassaan Kapina tehtailla (Siltala)
punaisten kapinaan, sodankäyntiin, murhatekoihin ja valtakauteen sekä
sitä seuranneeseen ankaraan valkoiseen terroriin, jonka uhriksi joutui
280 punaista. Punaisten tekemät murhat painottuivat sodan viimeisen
kuukauden ajalle, jolloin heidän tappionsa oli jo selvä.
Satakunta joutui monessa kohdin sotatoimien polttopisteeseen. Seppo
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Haukorannan teos Sisällissota Merikarvialla v. 1918 (Tekijä) lähtee liikkeelle autonomian ajan lopulta ja sodan syntyhistoriasta. Haukoranta
kuvaa taisteluita Merikarvialla, Ahlaisten saaristossa ja Porissa. Merikarvialta kotoisin olleiden taistelijoiden vaiheet esitellään eri rintamilla
sekä käydään läpi vangittujen punaisten tuomitsemiset, vankileirivaiheet
ja armahtamiset. Kullaalaisten sisällissota (Tekijä) on Jarmo Mäki-Miko lan vankasti nootitettu teos, jossa hän esittää vihollisuuksien kärjistymisen, pitäjän terroritapahtumat sekä punaisten valtakauden Kullaalla.
Mäki-Mikolakin on kirjoittanut auki keskeisiä henkilökuvia. Tapio Niemen kirjoittama Porilaisten sisällissota 1918 (Metallum) tukee Haukorannan teosta johdatellessaan lukijansa Porin ja sen lähiseudun verisiin
tapahtumiin. Niemen kirjassa nousevat esiin henkilöt, paikat ja sodan
seuraukset. Vuonna 1918 syntynyt akateemikko Pertti Virtaranta oli kiinnostunut syntymäpaikkakuntansa Karkun tapahtumista tuohon aikaan.
Virtaranta keräsi aiheesta aiemmin julkaisemattomia muisteluksia, jotka
näkivät päivänvalon Marko Vesterbackan toimittamassa teoksessa Virtaranta 1918 (Warelia).
Sota koetteli rajusti Pirkanmaata ja Hämettä. Kari Elkelän Sahalahti
sisällissodasta asekätkentään (Sahalahti-Seura) edustaa nimensä mukaisesti yleisempää maanpuolustushistoriaa. Elkelä käy tasapuolisesti läpi
paikallisten punakaartien ja suojeluskunnan vaiheet vuosina 1917–1918.
Rauhan ajalta hän käsittelee rinnakkain suojeluskunnan ja lottien sekä
työväenyhdistyksen toiminnan toiseen maailmansotaan saakka. Pirkanmaalaisten kirjoista laajin on Sakari Komun lähes 850-sivuinen Valta,
väkivalta ja terrori: Lähitarkastelussa vuoden 1918 tapahtumat Vesilahden
seudulla (Vesilahden seudun sukututkimusseura), joka muistuttaa pai kallishistoriaa. Yksityiskohtainen teos pyrkii hahmottamaan tapahtumien syitä sekä pohtimaan vallan tavoittelua, ottamista, pitoa ja menettämistä. Kaikki ei liity suoraan Vesilahteen, vaan mukana on runsaasti
yleisempääkin historiaa.
Tampereen, Pirkanmaan keskuksen, hallinnasta käytiin sisällissodan
ratkaisutaisteluja. Antero Raevuori on tehnyt populaarin kirjan Saarrettu
kaupunki: Tampere ja Mannerheim 1918 (Docendo), jossa hän käsittelee
kyseistä laajaa asustuskeskustaistelua kaikkien osapuolten – tamperelaisten siviilien, valkoisten ja punaisten – näkökulmasta. Raevuori osoittaa, että jääkäreillä ja Vöyrin sotakoulun vapaaehtoisilla oli keskeinen
rooli valkoisten voittoon päättyneessä Tampereen taistelussa. Kirjassaan
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Raevuori tuo esiin myös taistelun traagiset jälkiselvittelyt. Simo Kiurun
kirjassa 1918 sodan jäljet: Pohjois-Hämeen I pataljoona (Tekijä) seurataan
pääasiassa Suomessa vaikuttaneen virolaisen majuri Hans Kalmin komentaman pataljoonan sotataivalta Päijänteen länsipuolella ja etenemistä sieltä kohti Hollolaa ja Lahtea, jossa se sai yhteyden saksalaisiin.
Kalmin alaisena palvelivat muun muassa Niilo Sigell (myöh. Hersalo),
Lauri, »Tahko», Pihkala sekä Aladár Paasonen. Kalm itse oli varsin omavaltainen, sillä hän ei aina piitannut saamistaan käskyistä. Teoksessa on
myös nykykuvia taistelupaikoista. Ulkopuolista näkökulmaa tarjoaa
Janne Sirenin kääntämä Henry Laporten päiväkirja 1918 Ranskalaisen
Silmin: Pietari–Helsinki–Tampere (Laatukäännös JAS). Alun perin 1929
ilmestyneessä, palkitun kirjansa jälkimmäisessä osassa Ranskan erityislähettiläänä toiminut Laporte kuvaa, miten hän Venäjältä karkotetuksi
tultuaan ja Suomen päästyään pyrki Tornioon, mutta jäi kuitenkin
jumiin punaisten kontrolloimalle alueelle. Hänen onnistui päästä Tampereelle, jossa hän tarkkaili Tampereen taisteluita aitiopaikalta. Laporte
tekee teräviä havaintoja sodan todellisuudesta ja osapuolista.
Sotaa käytiin toki myös muualla Suomessa. Atso Haapasen populaari
tietoteos Sisällissodan 1918 unohdetut taistelut (Minerva) nostaa valo keilaan taistelut sodan alusta ja lopusta, nimittäin Pohjois-Suomen kaupungit ja Viipurin. Voittaakseen sodan valkoisten oli otettava haltuun
Pohjois-Suomi. Valtaamalla Raahen, Oulun, Tornion ja Kemin valkoiset
varmistivat yhteydet Ruotsin kautta Eurooppaan, nostattivat joukkojensa
taistelutahtoa sekä saivat merkittävän sotasaaliin. Viipurin menetys sinetöi lopullisesti punaisten tappion. Anssi Lampelan Kempeleläiset toisiaan
vastaan: vuoden 1918 sota ja siihen johtaneet tapahtumat maalaiskunnassa
Oulun kaupungin eteläpuolella (Kempele-Seura) kertaa laajaan arkisto aineistoon tukeutuen sodan taustan ja vaiheet yhden paikkakunnan
näkökulmasta. Kempeleläiset toimivat etupäässä Oulussa. Teksti on
saatavissa myös verkosta osoitteesta http://kempele-seura.blogspot.fi/.
Tuottelias tietokirjailija Mikko Laiho tarkastelee teoksessaan Savon
rintaman taisteluja 1918 (BoD) alueelle tyypillistä rautatiesotaa ja muita
pienimuotoisia sotatoimia eri puolilla Etelä-Savoa. Kun Savo oli pääosin
sivusuunta, Laiho kuvaa erityisesti Mäntyharjun taisteluita sekä nostaa
esiin yksittäisten taistelijoiden kokemuksia, jotka ovat jääneet vähem mälle huomiolle aikaisemmissa teoksissa. Etelä-Savossa kahakoivat pääasiassa heikosti koulutetut ja johdetut vapaaehtoiset joukot. Valkoisten
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riveissä taistelivat eteläsavolaisten rinnalla keskisuomalaiset, pohjalaiset
ja kainuulaiset.
Kahdessa kirjassa on sivuttu johtajapersoonia ja johtamista. Ne ovat
Touko Perkon Haastaja Saksasta 1918: von der Goltz ja Mannerheim
(Docendo) sekä Jarkko Kempin ja Jukka I. Mattilan Jääkärit 1918: Valkoisen armeijan sotilasjohtajat (SKS). Perko korostaa saksalaisten roolia
valkoisten voiton taustalla. Hän nostaa esiin valkoisten ylipäällikköjen
kreivi Rüdiger von der Goltzin ja vapaaherra Gustaf Mannerheimin
välistä kilpailuasetelmaa ja muutenkin ongelmallista suhdetta vuonna
1918. Heissä oli yhteneväisiä piirteitä: molemmat taistelivat bolševismia
vastaan ja olivat Perkon mukaan »poliittisia kenraaleja». Vaikka von der
Goltzin päätehtävänä oli varmistaa Saksan vaikutusvalta Suomessa, häntä
juhlittiin Etelä-Suomen vapauttajana, kun taas Mannerheim sai kunnian
Suomen pohjoisempien osien vapauttajana. Ensiksi mainittu ei halunnut
jälkimmäisen alaiseksi eikä antanut arvoa tämän johtajantaidoille.
Kemppi ja Mattila tarkastelevat puolestaan Valkoisen armeijan runkona
toiminutta jääkäripäällystöä. Heidän teoksensa edustaa suomalaisen sotilasjohtamisen historiaa. Ensimmäisen maailmansodan aikana Kuninkaallisessa Preussin Jääkäripataljoona 27:ssä peruskoulutuksensa saaneet
jääkärit sijoitettiin keskeisiin tehtäviin valkoisessa armeijassa. He olivat
ensisijaisesti käytännöllisiä etulinjan johtajia ja joutuivat haastaviin tehtäviin, joihin heidän koulutuksensa ei aina antanut riittäviä valmiuksia.
Jääkärit johtivat edestä osoittaen suurta uhrivalmiutta. He johtivat alaisiaan joukkoja varsin kaavamaisesti, mutta tilanne kääntyi valkoisten
eduksi, koska punaisten johtajat olivat vieläkin amatöörimäisempiä sotilasjohtajia. Kemppi ja Mattila kuvaavat sotataidon ohella myös jääkäreiden kehittymistä johtajina ja koulutusvastuita alkuvuonna 1918.
Viime vuosina sotahistoriassa on usein nostettu esiin ihmistä sodassa
– ja nyt myös perheitä. Näin on toimittu myös vuoden 1918 kohdalla.
Juuso Salokosken Koulupoikien vapaussota: Yrjö Schildt ja Urho Kekkonen
(Sysmän Kirjakylä) nostaa valokeilaan kaksi 17-vuotiasta lyseolaista,
jotka omilla tahoillaan – Jyväskylässä ja Kajaanissa – liittyvät valkoisiin.
Kumpikin on kirjannut ylös kokemuksiaan. Salokoski käsittelee esityk sessään Schildtin ja Kekkosen sotataipaleita rinnakkain. Över branten:
Bröder i krig 1917–1918 (PQR) on Annvi Gardbergin, Anders Gardbergin
ja Aapo Roseliuksen kirja, joka käsittelee sisällissotaa kolmen turkulaisen
veljeksen, Carl-Rudolf, John ja Gustav Gardbergin, kautta. Teoksen poh -
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jana on hyödynnetty heidän kirjeenvaihtoaan ja päiväkirjoja. Veljesten
vaiheet kytkeytyvät tapahtumiin Uudessakaupungissa ja Ahvenanmaalla,
mutta sota kuljettaa heitä myös Ikaalisiin, Tampereelle ja Hankoon. Sivuhenkilö on punaisten puolella ollut, Turussa työskennellyt kirjastovirkailija Allan Wallenius, joka pakeni Ruotsin kautta Neuvostoliittoon.
Pirjo Virtasen Hirviset, Lundanit ja Forssit kapinan pyörteissä 1918
(Tekijä) käsittelee kolmen punaisella puolella olleen viialalaisperheen
jäsenten traagisia vaiheita. Kaikkiaan 16:lle heistä langetettiin tuomiot.
Yksi teloitettiin ja kaksi kuoli vankileirillä. Punaiset surmasivat sukuun
kuuluneen palomestarin. Maria-Pia Boëthius reflektoi kirjassaan Vitt och
rött: Billies första krig (Leopard förlag) kriittisesti vuotta 1918 oman
suomenruotsalaisen sukunsa vaiheiden kautta. Kirjan päähenkilöinä ovat
Boëthiuksen Karjalankannaksen Koivistolla asuneet Andersén-nimiset
isovanhemmat ja etenkin hänen Billie-äitinsä. Kirjassa on vahvasti esillä
kielikysymys.
Sodan uhreista on pyritty saamaan selvyys. Yleensä viitataan Valtioneuvoston kanslian teettämään selvitykseen ja Sotasurmat-tietokannassa
oleviin tietoihin. Kuolleiden selvittelyä ovat jatkaneet Jarmo Nieminen,
Tuomas Hoppu ja Tauno Tukkinen kirjassaan Sisällissodan taistelut: Kaatunut. Kadonnut. Teloitettu (Gummerus), joka sisältää taistelutapahtumien käsittelyosuuden sekä matrikkeliosan osapuolten taistelutappioista. Hoppu esittelee sodan kymmenen tärkeintä taistelua tekstein ja
kartoin. Tukkinen on puolestaan koonnut mahdollisimman täydellisen
paikkakuntakohtaisen luettelon niistä 11500 henkilöstä, jotka kaatuivat,
kuolivat haavoihinsa tai katosivat taisteluissa molemmilla puolilla. Luettelot on tehty kirjoillaolo-, haavoittumis- ja kaatumispaikkakuntien mukaan.
Punainen ja valkoinen terrori ovat olleet kestoaiheita sisällissotaa kos kevissa teoksissa. Seppo Marttisen teos Viipurin lääninvankila 1917–
1918: joukkomurha lääninvankilassa 27.–28.4.1918 (BoD) on oikeastaan
Viipurin vankiloiden historia ja kertoo siitä, miten Viipurin lääninvan kilasta tuli 1910-luvulla lajissaan Suomen suurin. Marttinen kertoo
punaisten kyseisessä vankilassa huhtikuun 1918 lopussa toimeenpane masta 30 vangin murhasta. Kirjassa taustoitetaan tapahtuma ja esitellään
murhenäytelmän henkilöt.
Punavankileireistä on niin ikään ilmestynyt muutamia kirjoja. Hen nalan leirin naisvankeja sivuavaa Marjo Liukkosen tutkimusta käsitellään
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väitöskirjaosiossa. Hugo 1918 (Tammisaaren punavankimuistomerkin
hoitoyhdistys) on historiallisten romaanien kirjoittajana tunnetumman
Sirpa Kähkösen teos, jossa hän käy läpi yhden henkilön vankileirikohtalon Tammisaaressa. Kähkönen on kaivanut tietoa eri lähteistä rakentaessaan esitystään Hugo Enbomin (1892–1918) vaiheista. Tämä pääsi
mystisesti karkaamaan leiriltä, mutta kuoli sairauksien heikentämänä
Helsingissä. Kaksikielisestä (suomi–ruotsi) kirjasta avautuu laajempi
näköala aikakauden oloihin. Hämeenlinnan vankileirillä 1918 kuolleet
punaiset (Tekijä) on tuotteliaan tilastonikkarin Tauno Tukkisen lähdeteos, jonka myötä hän täydentää aiemmin tiedossa olleita tappiotietoja.
Tukkinen on korjannut aiempaa 2 500 kuolleen punavangin lukua ylöspäin 200 kuolleella.
Sodan muistamisen historia on 2000-luvulla ollut suosittua. Vuoden
1918 osalta se on poikinut paitsi kirjallisuutta myös muita kulttuurituotteita ja monia tapahtumia. Siinä missä perinteinen vapaussotatulkinta oli pitkään hallitseva, viime vuosina työväenliikkeen osuus ja yli päätään punaisten kärsimys ovat pitkälti olleet julkisen muistamisen keskiössä. Kirjoittamassaan teoksessa Pitkät varjot: muistamisen historia ja
politiikka (Siltala) Seppo Hentilä kartoittaa vuoden 1918 jälkivaikutuksia
Suomen poliittiseen kulttuuriin. Hänen mukaansa kyseinen vuosi oli
syvä käännekohta, joka teki Suomesta uuden maan. Sota johti sittemmin
muun muassa saksalaissuuntaukseen, kuningasseikkailuun sekä oikeistoradikalismiin. Hentilä toteaa, että eri poliittisia kantoja edustavat ovat
hyväksikäyttäneet vuoden 1918 muistoa ja sodan erilaisia tulkintoja aina
näihin päiviin saakka. Hän myös taustoittaa vuoden 1918 sodasta käytettyjä nimiä. Hentilä kuuluu niin ikään sodan seurauksia käsittelevän
kokoomateoksen Sisällissodan jäljet (Työväen historian ja perinteen tut kimuksen seura) kirjoittajakaartiin. Teos pureutuu siihen, miten sodasta
palattiin normaaliin päiväjärjestykseen. Kirjoittajat tarkastelevat aihetta
monista näkökulmista ja eri tasoilta. Osansa saavat varsinkin lasten ja
nuorten kokemukset, ajatukset ja tuntemukset, monet selviytymiskeinot
sekä sodan muistaminen. Seuraukset olivat paikkakuntakohtaisia. Tul kinnat sodan tapahtumista ovat muuttuneet ajan saatossa. Suomen yhteiskunnallinen kehitys on kiinnostanut myös Ruotsissa, jossa julkaistiin
Kjersti Bosdotterin, Lars Ekdahlin, Anne Hedénin, Aapo Roseliuksen ja
Lars Gogmanin toimittama kokoomateos Den röda våren 1918 – Finska
inbördeskriget i nordisk samhällsutveckling (Arbetarnas Kulturhistoriska
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Sällskaps årsbok), joka tuo erityisesti esiin työväenliikkeen historiaa ja
nostaa Suomen sisällissodan pohjoismaiseen kontekstiin ja transnationaaliseen perspektiiviin. Käsittelyssä ovat myös ruotsalaiset vapaaehtoiset
sodanjälkeisine henkisine ongelmineen.
Sodan muistaminen ilmenee myös muistamisen paikkoina. Tätä aihetta käsittelee saksalaisten osalta Anna Sirolan teos Vuoden 1918 saksalaiset sotilasmuistomerkit Suomessa (Väylä-Yhtiöt). Suomessa vuonna
1918 olleista noin 13 000 saksalaisesta sotilaasta menehtyi 350–550, ja
heistä valtaosa sai viimeisen leposijansa maastamme. Saksalaisten muistoksi pystytettiin 35 hautamuistokiveä ja kaksi merionnettomuuksien
uhrien muistomerkkiä. Lisäksi muistomerkit nousivat kahdelle maihinnousurannalle ja kolmelle taistelupaikalle. Sirola taustoittaa muistomerkkihankkeet sekä avaa niiden symbolit, kuvat ja tekstit.
Vuoteen 1918 liittyvistä erityisteemoista on laadittu myös teoksia. Ne
käsittelevät lääkintää ja laivastoa. Eeva Tammen kirja Lääkintähuoltoa
sisällissodassa: Tampere 1918 (Tekijä) käy läpi sitä, miten osapuolet järjestivät haavoittuneiden ja sairaiden hoidon Tampereen taisteluissa.
Tammi on havainnut potilaiden olleen pääasiassa punaisia, mutta hoitohenkilökunnan taas olleen valkoisten puolella. Tammi on hyödyntänyt
lääkärien kertomuksia ja käy läpi myös lääkäritappiot. Hän nostaa esiin
Punaisen Ristin roolin sekä osoittaa sairaaloiden ja sidonta-asemien
sodanaikaiset sijainnit. Mukana on myös erikoisia yksittäistapahtumia.
Sodan alussa punaiset hallitsivat eteläistä Suomea ja samalla monia
tärkeimpiä satamia. Punakaarti otti mallia ensimmäisen maailmansodan
apulaivastoista ja perusti keväällä avovesikauden 1918 alla lyhytikäiseksi
jääneen oman laivastonsa, joka jakaantui merilaiva- ja järvilaivaosas toihin. Ne käyttivät lähinnä erilaisia siviileiltä otettuja aluksia. Tästä erikoisesta laivastosta kirjoittaa Ville Vänskä kirjasessaan Punakaartin lai vasto (BoD). Saksalaisten maihinnousut estivät laivaston pääsyn tositoimiin, mutta aluksia käytettiin punaisten pakomatkoihin ja Mäkiluodon
linnakkeen evakuointiin. Punaisten laivastoa yritettiin perustaa uudel leen sodan loppuvaiheessa piiritetyssä Viipurissa.
Ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheeseen ja sitä seuranneiden
vuosien sotahistoriaan liittyvät olennaisesti heimosodiksi kutsutut suo malaisten vapaaehtoisten vuosina 1918–1922 toteutettamat sotaretket.
Nämä Suur-Suomi-aatteen elähdyttämät ja bolševismin leviämistä vas tustaneet retkeläiset halusivat olla tukemassa heimokansoja näiden ha-
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kiessa omaa tietään. Varsinkin Itä-Karjalan osalta oli toiveena, että sikäläiset päättäisivät liittyä Suomeen. Aiheesta on ilmestynyt kaksi teosta,
jotka käsittelevät Vienaa ja Aunusta.
Pekka Vaara valottaa yhtä Itä-Karjalan historian vaihetta teoksessaan
Viena 1918: Kun maailmansota tuli Karjalaan (Docendo). Kirjasta käy
ilmi alueen tilanteen sekavuus. Vienassa oli yksi suomalaisten valkoisten
ja punaisten rintama. Saksalaisten vaikutusvallan leviämisen estämiseksi
länsivallat tekivät sotilaallisen intervention Luoteis-Venäjälle – ja siinä
sivussa värväsivät suomalaisia punaisia Muurmannin Legioonaansa taistelemaan alueen liittämistä Suomeen pyrkineitä heimosotureita vastaan.
Brittien johtamat joukot onnistuivat työntämään heimoretkeläiset Suo men puolelle. Myöhemmin myös Venäjän sisällissota levisi Vienaan. Erilaisten joukkojen puristuksessa vienankarjalaiset eivät päässeet nauttimaan itsemääräämisoikeudesta. Kaikki heistä eivät tervehtineet suomalaisia vapauttajina, vaan taistelivat heimosotureita vastaan. Monet vienankarjalaiset yrittivät selviytyä parhaansa mukaan, ja osa pakeni Suomeen. Kari Terho on kirjoittanut isänsä pitämään päiväkirjaan perustuvan teoksen Luokkaretki Aunukseen: viipurilaisen koululaisen päiväkirja
vuonna 1919 (Tekijä). Se seuraa nimensä mukaisesti yhden vapaaehtoisen
nuorukaisen vaiheita Aunuksen retkellä kevätkesällä 1919. Terho on laajentanut näkökulmaa lisäämällä yleistä kontekstia. Kirjan kohdehenkilö,
16-vuotias Mauri Terho, palveli luokkakavereidensa tapaan Aunuksen
Vapaaehtoisen Armeijan konekiväärikomppaniassa. Aunuksen vapauttaminen jäi haaveeksi, ja retkeläiset kohtasivat monenlaisia vaikeuksia.
Kirja sisältää myös Aunuksen retken tappiotilastot. Yksi heimosota, jonne
suomalaiset lähtivät avuksi merkittävin voimin, oli Viron vapaussota
(1918–1920). Seppo Zetterbergin Viro ja Suomi 1917–1920 (Docendo)
sivuaa aihetta vähäiseltä osin keskittyen enemmän poliittiseen ja diplo matian historiaan.

Suomi, Pohjoismaat ja Saksa sotavuosina

Anders Franksonin ja Andreas Nybergin toimittama kokoomateos
Norden under andra världskriget: Hoten från Hitler och Stalin (Bokförlaget
Semic) kuvaa Pohjoismaita Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton valtapyrkimysten puristuksessa toisen maailmansodan vuosina. Ruotsi oli maista
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onnekkain, koska se onnistui pysyttäytymään sodan ulkopuolella, mutta
lähetti silti vapaaehtoisia Suomen tueksi. Tanska ja Norja kokivat saksalaismiehityksen. Teoksessa nostetaan esiin Pohjoismaiden sotavaiheiden
triviaa, joka ei välttämättä ole kaikille tuttua. Mattis Bergwallin aiheena
ovat Kollaan taistelut talvella 1939–1940, ja Per Iko kirjoittaa Ruotsin
ilmavoimien avusta talvisotaa käyvälle Suomelle. Kent Zetterbergin
artikkeli käsittelee puolestaan Talin–Ihantalan taisteluja 1944.
Waldemar Erfurth: Sotapäiväkirja 1942–1943 (Docendo) on Pekka
Visurin kääntämä ja toimittama autenttinen lähdejulkaisu ja samalla
kolmas ja viimeinen osa jalkaväenkenraalin ja filosofian tohtorin jatkosodan vuosina pitämistä päiväkirjoista. Visuri on taustoittanut asemasotakautta koskevan teoksen. Erfurth (1879–1971) toimi saksalaisena
yhteysupseerina Suomen Päämajassa. Hän osasi toimia suomalaisten
kanssa. Erfurth oli aitiopaikalla pyrkien vakuuttamaan Suomen sodanjohdon siitä, että sotaa Saksan rinnalla kannatti jatkaa. Erfurthin päiväkirjamerkinnöistä, jotka olivat hänen virka-arkistonsa, avautuu näkökulmia suomalaisiin upseereihin. Asemasotakauden suhteellisesta rauhallisuudesta huolimatta yleinen epävarmuus ja Suomen aseman asteittainen vaikeutuminen heijastuvat päiväkirjaan. Vuoden 1942 osalta
voimme lukea uusia yksityiskohtia muun muassa Hitlerin käynnistä
Mannerheimin luona ja tämän vastavierailusta Saksaan.
Himmler ja hänen suomalainen buddhansa: Heinrich Himmlerin ja
suomalaisen hierojan Felix Kerstenin ystävyys (Atena) on Tapio Tammisen
elämäkertateos, joka esittää kohdehenkilönsä tuhansien keskitysleirivankien pelastajana. Kersten (1898–1960) työskenteli pitkään SS-valtakunnanjohtaja Heinrich Himmlerin (1900–1945) hierojana ja oli tämän
läheinen »maagiseksi Buddhaksi» kutsuttu ystävä, jonka hoidoista vatsavaivoista kärsinyt Himmler oli riippuvainen. Saatuaan Ruotsin ulkoministeriöltä toimeksiannon neuvotella Natsi-Saksan viranomaisten
kanssa henkilöiden vapauttamisesta keskitysleireiltä Kersten, joka kykeni
vaikuttamaan ystävänsä päätöksiin, pyrki pelastamaan henkiä, joilla
Himmler puolestaan kävi kauppaa pelastaakseen oman henkensä. Teoksen keskiössä on kahden miehen keskinäinen suhde.
André Swanströmin Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, poli tiikka, uskonto ja sotarikokset (Atena) on nostattanut otsikoita ja herättänyt laajaa keskustelua suomalaisten SS-miesten ideologioista, poliittisista näkemyksistä ja varsinkin heidän väitetystä osallisuudestaan
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saksalaisten tekemiin sotarikoksiin. Swanströmin näkökulmana on
nationalismi. Hän pyrkii kartoittamaan SS-vapaaehtoisten lähtö- ja palvelusmotiiveja. Kirjassaan Swanström pyrkii osoittamaan, että osa suomalaisista kannatti kansallissosialismia, vaikka tiesi sen julmuudesta.
Hän kritisoi aktiivisesti aiempia tutkijoita, erityisesti Mauno Jokipiitä,
jonka hän toteaa tarkoituksellisesti häivyttäneen politiikkaa SS-miehistä kirjoittaessaan ja osallistuneen SS-miesten maineenhallintaan.
Siinä missä Swanström pystyy osoittamaan joidenkin suomalaisten
SS-miesten äärioikeistolaisia sympatioita, mutta silti vastenmielisyyttä sodan lakien vastaista toimintaa kohtaan, hän ei yrityksistään huolimatta näytä löytävän pitäviä todisteita suomalaisten sotarikoksista.
Keskustelu Swanströmin kirjan tematiikasta on jatkunut vuoden 2019
puolelle.

Sieltä täältä viime sodista

Kansa taisteli – miehet kertovat II (Readme.fi) on nimensä mukaisesti
jatko-osa vuonna 2017 ilmestyneelle järkäleelle. Kyseessä on kooste vuosina 1957–1986 ilmestyneen ja laajalti tunnetun Kansa taisteli -lehden
artikkeleista, joissa eri puolustushaaroja edustaneet veteraanit jakoivat
kokemuksiaan talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan rintamilta. Nyt
puheena olevaan kokoelmaan on valittu artikkeleita vuosilta 1982–1986.
Ne ovat luettavissa myös Suomen Sotahistoriallisen Seuran sivuilta osoitteesta http://kansataisteli.sshs.fi/.
Lukuisissa veteraanikirjojen artikkeleissa käydään läpi yksittäisen,
aluejärjestelmän periaatteita noudattaen joltain tietyltä paikkakunnalta
perustetun komppanian tai patterin sotataipaleita. Sen sijaan harvoin
näkee kokonaista teosta, joka keskittyy jonkin yksittäisen perusyksikön
vaiheisiin sodissa. Sellainen on kuitenkin Lauri Marttalan Komppanian
talvisota: Kittiläläiset Kainuun suurtaisteluissa (BoD). Marttalan kirjan
kohdejoukko on lappilainen kiväärikomppania eli Jalkaväkirykmentti
27:n 7. komppania. Teos perustuu virallisen asiakirja-aineiston ohella
veteraanien omiin kirjoituksiin ja haastatteluihin. Marttala kuvaa komppanian rivimiesten näkökulmasta sodan arkea ja todellisuutta ensin Suomussalmella ja sitten Kuhmossa. Teoksessa on harvinaisen selkeät väri kartat ja tietoruutuja muun muassa henkilöistä ja aseista.
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Dolinin hiihtoprikaati: Kuoleman kuriiri Kuhmossa (BoD) on talvi sodan Kuhmon taisteluista useita kirjoja julkaisseen Väinö Monosen teos.
Mononen muistuttaa, että Kuhmossa käydyt veriset mottitaistelut ovat
jääneet Suomussalmen tapahtumien varjoon. Kuhmossa eversti Hjalmar
Siilasvuon 9. Divisioona saarsi puna-armeijan 54. Divisioonan joukot
tulotiensä varteen. Lisäksi mottialuetta suojanneella ulkorintamalla ja
avoimilla sivustoilla käytiin rajuja taisteluita apuun pyrkineitä neuvostojoukkoja vastaan. Yksi näistä oli helmikuussa 1940 korpeen lähetetty
1800-miehinen eversti Dolinin hiihtoprikaati, joka hävisi muutamassa
päivässä lähes jäljettömiin. Mononen valottaa kirjassaan tuon suomalaisten tuhoaman joukon kohtaloa monista erilaisista näkökulmista. Kirjassa on useissa kohdin käytetty pohjana Monosen vuonna 2006 ilmesty nyttä teosta Kuoleman kujanjuoksu: Talvisota Kuhmon rintamalla 1939–
1940 (Alfamer). Tässä teoksessa on myös muuta Kuhmon talvisotaa kuin
vain Dolinin hiihtoprikaatia vastaan käytyjä taisteluita.
Ensio Kettusen Itärajan korpisoturit (BoD) käy läpi Moskovan rauhan
rajojen tuntumaan Suomen Pohjois-Karjalaan kesäkuussa 1941 keskitetyn Karjalan Armeijan alaisten joukkojen vaiheita jatkosodan alussa. Itärajalla Kettunen tarkoittaa lähinnä Ilomantsista, Korpiselästä ja Tohmajärveltä hyökänneitä suomalaisjoukkoja, Ryhmä Oinosta sekä 5., 7. ja 11.
Divisioonia. Kirjassa käydään läpi varsinkin yleishyökkäystä edeltänyttä
tiedustelupartioiden toimintaa. Korpikyliin suuntautuneet partiomatkat
muodostuivat raskaiksi olosuhdetekijöiden, tappioiden ja takaa-ajojen
vuoksi. Kettunen osoittaa, miten partioiden hankkimilla tiedustelutiedoilla oli sittemmin huomattava merkitys hyökkäysoperaatioiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta.
Aseveljet korpisodassa: Siilasvuon III Armeijakunta Vienassa 1941–1944
(Gummerus) on Ari Rautalan teos, jossa hän kuvaa Pohjois-Suomesta
vastanneiden saksalaisten komentoon alistetun suomalaisen armeijakunnan jatkosodan aikaisia vaiheita Pohjois-Vienan sotilasmaantieteellisesti vaikeissa oloissa. Armeijakuntaa komentanut jääkärikenraali
Hjalmar Siilasvuo oli asemansa vuoksi vaikeassa välikädessä, koska hän
joutui ottamaan huomioon myös Päämajan näkökannat, vaikka hänen
lähin esimiehensä olikin saksalainen. III Armeijakunnan sotatoimia vaikeuttivat vastustajan lisäksi tiestön heikko kunto, huollon ongelmat ja
hyttysparvet. Rautala käy läpi yhtymän sotatoimet, mutta hänen kirjansa
keskiössä on johtamisnäkökulma. Teos päättyy vuoteen 1944, jolloin
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armeijakunta sai siirron Kannakselle. Rautala ei unohda myöskään vastustajan näkökulmaa.
Matti Kyllösen yli 500-sivuinen Tavoitteena turvalliset rajat: JR 53:n
sotatie 1941–1944 (Itä-Karjalan Kustannus) on Kuusamon historiaa vuosina 1850–1944 käsittelevän historiasarjan 5. osa. Vaikka JR 53:n I pataljoona oli varsinaisesti kuusamolaisista miehistä koottu, Kyllönen seuraa
seikkaperäisessä teoksessaan koko kyseisen rykmentin vaiheita jatkosodassa. Hänen mukanaan lukija pääsee Pohjois-Vienaan Kiestingin–
Louhen suunnalle ja Uhtualle sekä maaliskuusta 1944 alkaen Karjalankannakselle. Rykmentti ehti vielä Lapin sotaan ajamaan saksalaisia maasta. Kyllösen tekstistä paistaa läpi suomalaisten sotilaiden saksalaisia parempi taistelukyky Vienan Karjalan vähäteisessä ja soisessa korpimaastossa.
Urban Gardinin toimittama Finland at War 1939–45, Vol. 1: History
in Models (Leandoer & Co Förlag/Publishing) on pienoismallien rakentajien tarpeisiin tarkoitettu kuva- ja lähdeteos. Siinä esitellään Suomen
sotien inspiroimia, taidokkaasti valmistettuja pienoismalleja ja dioraa moja. Sodat on myös taustoitettu ulkomaalaista lukijaa ajatellen. Kutakin
mallia tai niiden muodostamaa kokonaisuutta varten on varattu neljästä
kahdeksaan sivua. Mallien esittämät lentokoneet, panssarivaunut, ajoneuvot ja sotilaat liitetään niiden oikeaan historialliseen yhteyteensä.
Värikuvin esitellyt mallit ovat huolellisesti maalattuja, ja naamiointiväreihin ja erilaisiin tunnuksiin on kiinnitetty runsaasti huomiota.

Puolustushallinto, puolustushaarat ja toimialat 100 vuotta

Satavuotista taivaltaan juhlinut puolustushallinto on saanut oman juh lakirjansa Puolustusministeriö 100 vuotta (Puolustusministeriö), jossa
tarkastellaan yhtäältä itse puolustusministeriön vaiheita sekä toisaalta
puolustuspolitiikan muotoutumista. Koko sadan vuoden ajanjaksona
puolustuspolitiikasta vastanneiden ensisijaisena tehtävänä on ollut edellytysten luominen Puolustusvoimille ja sotilaalliselle maanpuolustukselle
toimintaympäristön ja yhteiskunnan muuttuessa. Kokoomateoksessa
hahmotetaan puolustusministeriön syntyä senaatin talousosastoon pe rustettuna sota-asiain toimituskuntana. Ministeriön tehtäväkenttä on
vuosien myötä laajentunut, mutta ydinaluetta on yhteistoiminta, joka
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pohjautuu lakisääteisiin tehtäviin, yhteistyösopimuksiin ja yhteiskunnan
turvallisuusstrategiaan. Osansa kirjassa saavat myös arkkitehtuuri ja
ministeriössä noudatettu hallintokulttuuri. Puolustusministeriöstä joh dettiin sotataloutta jatkosodan vuosina, jolloin puolustusmenot muodostivat parhaimmillaan kaksi kolmasosaa valtion budjetista.
Mikko Karjalaisen päätoimittama Suomen puolustusvoimat 100 vuotta
(Edita) on isokokoinen artikkelikokoelma ja juhlakirja. Teoksen keskiössä
on suomalaisen puolustusjärjestelmän kehitys pitkällä aikavälillä. Kirjoittajat avaavat paljon rauhan ajan kehitystyötä, mutta sivuavat myös
viime sotien ilmiöitä. Kirjan alussa on Ari Raunion laatima yleisartikkeli
Puolustusvoimien vaiheista koko sen satavuotisen olemassaolon ajalta.
Kahdeksassa teemaluvussa syvennytään sotataitoon, uhkakuviin, puolustussuunnitteluun (käytössä on ollut joitakin kassakaappien kätköissä
säilyneitä, kylmän sodan alussa laadittuja salaisia suunnitelmia, joissa
valmistaudutaan torjumaan Neuvostoliiton hyökkäys), koulutukseen,
tutkimus- ja kokeilutoimintaan, materiaalihankintoihin, kokonaismaanpuolustukseen sekä kansainväliseen toimintaan. Viimeisessä pääluvussa
tähytään myös tulevaisuuteen. Kirjoittajakaartissa on lukuisia Suomen
Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtajia, entisiä ja nykyisiä hallituksen
jäseniä sekä muita aktiivijäseniä.
Merivoimien historiasta on tehty kaksikin kirjaa. Ensisijaisesti Merivoimien omaan käyttöön tarkoitettu Merivoimat 100 vuotta (Merivoimien Esikunta) juhlistaa puolustushaaran 100-vuotista taivalta. Näyttävästi kuvitetussa juhlakirjassa kartoitetaan laivaston, rannikkojääkärien
ja rannikkotykistön kehitystä yhtenäiseksi valmiusorganisaatioksi. Vaikka
Merivoimien piirissä on laadittu sen eri koulutushaarojen ja aselajien
vaiheita ja kehitystä sivuavia kirjoja, nyt puheena olevassa teoksessa
langat vedetään yhteen ja Merivoimien osia käsitellään kootusti. Teos
koostuu 19 kirjoittajan artikkeleista, jotka ulottuvat ajallisesti itsenäi syyden ensivaiheista aina tämän päivän kehitystyöhön saakka. Artikkeleissa esitetään tuokiokuvina Merivoimien osien synty ja kehitys sekä
nostetaan esiin niiden vaiheet sotavuosina yksittäisiä tapahtumia korostaen. Lukija pääsee myös tutustumaan sodanjälkeisiin aluksiin ja asejärjestelmiin.
Rannikkotykistö irrotettiin Merivoimista vuonna 1952, mistä alkaen
se toimi itsenäisenä Maavoimiin kuuluvana aselajina vuoteen 1998
saakka. Tuolloin rannikkotykistön ja rannikkojääkärikoulutusta antavan
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Uudenmaan prikaatin pohjalta muodostettiin Merivoimien rannikkojoukot. Näistä aiheista kirjoitetaan Auvo Viita-ahon päätoimittamassa
juhlakirjassa Suomen rannikkopuolustus 100 vuotta (Rannikkoupseeriyhdistys/AtlasArt). Taustaksi käydään läpi rannikkotykistön varhainen
historia 1700-luvulta alkaen, mutta kirjan pääpaino on rannikkotykistön
linnakkeiden alasajo- ja aselajin lakkautusprosesseissa, niiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Koska rannikkotykistön joukko-osastohistoriasarjan niteet ulottuvat 1990-luvun puoliväliin, linnakkeiden viimeisiä
vaiheita kirjassa käsitellään ainoastaan siitä eteenpäin. Kun tällä vuosituhannella on lakkautettu noin 30 rannikkolinnaketta, rannikolta ja saaristosta on sen myötä kadonnut perinteinen elämäntapa. Parhaimmillaan
rannikkotykkejä oli melkein 350 kappaletta, mutta ne ovat ohjuksiin
siirtymisen myötä lähes hävinneet. Kirjassa rannikkotykistöupseerit
pohtivat suhtautumista tehtyihin päätöksiin ja toimenpiteisiin sekä sitä,
miten ne vaikuttivat aselajin joukoissa.
Joonas Sipilän ja Tapio Koskimiehen toimittama Sata vuotta suomalaista sotilastiedustelua (Atena) on artikkelipohjainen juhlakirja, jonka
kirjoittamista on vaikeuttanut käsiteltyjen asioiden arkaluontoisuus ja
niiden korkea suojausaste. Kun tiedustelutoiminnasta on pitkälti vaiettu,
aihepiiri on jäänyt monelle vieraaksi. Teoksen kirjoittajat raottavat salamyhkäisyyden verhoa ja avaavat lyhyissä teksteissään tiedustelun saloja.
Toiminnan aloittivat aktivistit ja jääkärit autonomian ajan lopulla. Kirjassa nostetaan esiin tiedustelutoiminnan tehostuminen jatkosodan
hyökkäysvaiheessa. Siinä kerrotaan muun muassa Äänislinnassa (Petroskoissa) toimineesta tiedustelijainkoulusta. Sotilastiedustelua ei tietenkään voi käsitellä mainitsematta Stella Polaris -operaatiota. Varsinaisesti tiedustelu organisoitiin uudelleen 1950-luvun lopulla. Kylmän
sodan ajalta esitetään poimintoina radiotiedustelun ja vastatiedustelutoiminnan saavutuksia. Yksi kiintoisa tapaus on vuoden 1968 Tšekkoslovakian kriisi, jota seurattiin tarkasti Suomessa. Niin ikään teoksessa
kuvataan kartoitusta sekä esitellään tiedustelun johtohenkilöstöä ja
sotilasasiamiesjärjestelmää. Nykyajasta kerrotaan muun muassa miehittämättömien lennokkien käytöstä.
Ilkka Mäkitien ja Matti Pontevan Valtion vastuulla: Puolustusvoimien
lääkintähuolto 1918–2018 (Sotilaslääkinnän tuki) on yksityisestä aloitteesta syntynyt sotilaslääkinnän ensimmäinen kokonaishistoria. Kirjassa
avataan aluksi, miten lääkintähuolto on järjestetty eri aikoina. Sitten ker -
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rotaan sotilaiden tyypilliset sairaudet ja tapaturmissa syntyneet vammat
sekä niiden hoitomuodot paitsi eri puolustushaaroissa myös rauhanturvaamisoperaatioissa. Ajan saatossa osa taudeista on kadonnut. Myös
palveluskelpoisuusluokituksen perusteet ovat muuttuneet. Lääkintähuolto on sadan vuoden aikana kokenut suuria muutoksia ja monenlaisia
haasteita, varsinkin viime sotien kenttälääkinnän osalta. Se on vastannut
kolmen miljoonan asevelvollisen terveydenhoidosta. Hätkähdyttävä tieto
on, että sotia edeltäneiden reilun kymmenen vuoden aikana kuoli sairauksiin tai tapaturmaisesti runsaat 1500 varusmiestä. Kirjoittajat eivät
unohda myöskään lääkintäkoulutusta. Kirjan lopussa on laajoja tilastoja.
Suomen sotilaspapisto 100 vuotta: Itsenäisen Suomen puolustusvoimien
kirkollinen työ vuosina 1918–2018 (Puolustusvoimat) on Juha Poterin
teos, josta selviävät sotilassielunhoidon varhaishistoria, muutokset sotilaspapiston asemassa, organisaation kehitys ja tehtäväkenttä. Kirjan käsittely etenee sotarovasti- ja kenttäpiispakausittain. Itsenäisen Suomen sotilaspapisto organisoitiin varsinaisesti vasta sisällissodan lopulla, mutta jo
sitä ennen pappeja oli toiminut valkoisten riveissä kenttäpappeina.
Maailmansotien välisenä aikana sotaväen vakinaista papistoa täydensivät
reservinä suojeluskuntajärjestön kenttäpapit. Toisessa maailmansodassa
Suomen kenttäpapiston merkitys korostui. Poteri on laskenut, että useita
satoja pappeja (jatkosodassa jopa 500 eli kolmasosa koko maan papis tosta) toimi sotavuosina Puolustusvoimissa ja suojeluskunnissa sielunhoidollisissa tehtävissä. Heidät oli sijoitettu aina pataljoonatasolle saakka
sekä kotialueella varsinkin sotasairaaloihin. Kaatuneiden evakuointi ja
siunaaminen olivat kenttäpappien tärkeitä tehtäviä. Kaatuneiden sankarihautaaminen kotiseurakuntiensa multiin on suomalainen erikoisuus.
Sotien jälkeisenä aikana erikoisupseereina palvelevia, kirkollista työtä
tekeviä sotilaspappeja on ollut 20–30, ja heidän asemansa ja tehtävänsä
ovat säilyneet lähes muuttumattomina.
Vaikka näissä kirjallisuuskatsauksissa ei yleensä käsitellä järjestöhistorioita, poikkeus on syytä tehdä Pentti Airion kirjoittaman juhlateoksen
Sotilaskotityötä 100 vuotta (Sotilaskotiliitto) kohdalla. Sotilaskotiliitto on
ollut Puolustusvoimien läheinen yhteistyökumppani, ja sotilaskodit ovat
toimineet varusmiesten, kantahenkilökunnan ja sodan ajan Puolustus voimien edustajien tukena kaikki nämä vuodet. Sotilaskotiliitto on niin
ikään Suomen vanhin vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, jonka jäseniä on innostanut auttamishalu. Airion teos jakaantuu kronologisesti
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neljään osaan, joista ilmenevät toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Ensimmäinen käsittelee järjestön kahta ensimmäistä vuosikymmentä, joiden aikana se vakiinnutti asemansa. Seuraavassa osassa tuodaan esiin sotilaskotisisaria toisen maailmansodan rintamilla, jolloin
siellä toimi myös lottakanttiineja. Kolmas osa kuvaa sitä, miten sotilaskodit palvelivat varusmiehiksi tulleita suuria ikäluokkia kylmän sodan
vuosina. Viimeisessä osassa Airio käy läpi vihreiden sisarten toimintaa
1990-luvulta näihin päiviin. Viime vuosikymmenet ovat olleet sotilaskotitoiminnassa väljemmän työskentelyilmapiirin leimaamaa aikaa.

Varuskuntien, joukko-osastojen, erillislaitosten ja sotakoulujen
historiaa

Kajaanin Leirimäki: Kasarmialueen kulttuuriperintö (Kainuun rajavartiosto) pohjautuu Meri-Tuuli Heikkisen Kajaanin ammattikorkeakoulussa tekemään liiketalouden opinnäytetyöhön. Heikkinen kartoitti Kainuun rajavartioston toimeksiannosta vartioston esikunta-alueen vaiheet
osana Kajaanin kaupungin historiaa, sen rakennuskannan ja tärkeimmät
tapahtumat 1920-luvulta näihin päiviin. Osansa saavat myös rakennusten nykykäyttö, kuntoselvitykset ja suojelukysymykset sekä rajamiesperinteiden vaaliminen. Tutkielman muoto on käsikirjoitus, jonka aineistona Heikkinen hyödynsi arkistoja ja teemahaastatteluja. Työn tarkoituksena on koota ja välittää Leirimäen alueen kulttuuriperintöä
muun muassa kulttuurihistoriallisesti tärkeistä rakennuksista ja kunnioittaa menneisyyttä.
Kahden Ilmavoimien lennoston historiat, Ari Jussilan Karjalan Len nosto 1918–2018: Kylmästä sodasta kansainvälisyyteen (Karjalan Lennoston Kilta) ja Ari Mannisen Lapin Lennosto 100 vuotta (Lapin Lennoston
Kilta), julkaistiin vuonna 2018. Sekä Jussila että Manninen käyvät läpi
lennostojensa historialliset vaiheet ja perinnejoukot, mutta painottavat
niiden kehitystä viime vuosikymmeninä. Jussilan ajallinen perspektiivi
on noin neljä vuosikymmentä, mutta Mannisella puolestaan vuosisata.
He pohtivat, mitä teknologinen kehitys ja Ilmavoimien muutos ovat
merkinneet joukko-osastoille. Esimerkiksi hävittäjätaktiikka ja taistelu johto ovat olleet jatkuvan kehittämisen alaisina. Kumpikin teos suo
palstatilaa konekaluston ja sen suorituskykyjen esittelylle sekä harjoit -
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telulle. Jussila kuvaa myös Ilmavoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan käynnistymistä. Manninen puolestaan on lisännyt erilaisia henkilökunnan muisteluksia ja muita erikoisia lisätietoja tekstinsä elävöittäjiksi. Kumpikin kirja on näyttävä kuvateos.
Veikko U. J. Heinosen historiikissa KIK:100 vuotta ilmailu-upseeriemme kerhoelämää (Kauhavan Ilmailu-upseerikerho/Ilmavoimien Upseeriyhdistys/AC Air Art) kuvataan Ilmavoimien upseerikunnan vapaa-ajan
viettoa kerhollaan Kauhavalla itsenäisyyden alusta alkaen. Kauhavan
Ilmailu-upseerikerhon edeltäjän, Santahaminan Ilmailu-upseerikerhon,
vaiheet käydään myös läpi. Kirjassa valotetaan niin ikään Tikkakosken
kerhotoimintaa. Heinonen selvittää kerhon synnyn työnteon kannalta
elintärkeänä yhdyssiteenä. Kerholla oleskeltiin arjessa, juhlassa ja surussa
ja sen kautta osallistuttiin hyväntekeväisyyteen. Siellä isännöitiin myös
monia kuuluisuuksia. Ajan myötä kerhoelämä on kuitenkin muuttunut,
ja tänä päivänä se on käytännössä melkein kadonnut kuten muualtakin
Suomesta.
Teoksessa 90 vuotta ilmatorjuntaa kaakon kulmalla: Salpausselän ilmatorjuntapatteristo 1928–2018 (Salpausselän ilmatorjuntakilta) esitellään
patteriston (myöhemmin ilmatorjuntarykmentti) perinnejoukot ja perinteet. Kaakkois-Suomen oma ilmatorjuntajoukko polveutuu Viipurissa
toimineesta Liikkuvasta Ilmatorjuntapatterista, mutta sittemmin on tapahtunut lukuisia organisaationmuutoksia. Vuodesta 1968 lähtien joukkoyksikkö on ehtinyt toimia Kouvolassa, Haminassa ja Vekaranjärvellä,
välillä osana Reserviupseerikoulua ja sittemmin Karjalan prikaatia. Varsin perinteistä kaavaa noudattavassa teoksessa kuvataan joukon monipuolista koulutustoimintaa eri sijaintipaikkakunnilla. Se tähyää myös
tulevaisuuteen.
Koeampumahavaintoja: tykistön koeampuma-aseman toiminnasta
1939–1944 (Räjähdekeskus) on Pekka Jokisalon toimittama kuvitettu
näköispainos Eino Torttilan vuonna 1944 julkaisemasta kirjasesta. Kyseinen erillislaitos toimi vuodesta 1921 Utissa Tykistön Koeampumakentän nimellä. Aseiden, ammusten, hylsyjen, nallien, ruutien ja ylipää tään ampumatarvikkeiden kokeilutoimintaa oli maailmansotien välillä
myös Perkjärvellä, Kannaksella. Teoksen keskiössä on sotavuosien koe ampumatoiminta. Talvisodan Ylimääräisten harjoitusten aikaan Koeasema aloitti itsenäisenä toimintansa Niinisalossa, jonne myös Kaasusuojelukoulu siirtyi Santahaminasta vuonna 1944. Koska Suomen tykki-
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kalusto oli niin kirjavaa, Koeampuma-asemaa työllistivät välirauhan
aikana uusien ampumatarvikkeiden vastaanottoammunnat. Sotavuosina
asema muun muassa määritti ruutipanoksia ja laski ampumataulukoita.
Toimintaa häiritsi alkuvaiheessa säähavaintovälineiden puuttuminen.
Juhani Vakkurin historiateos Tykistökoulu 100 vuotta (Tykistökoulun
Tukisäätiö) kokoaa yksiin kansiin suomalaisen kenttätykistökoulutuksen
satavuotisen taipaleen. Tykistökoulu aloitti toimintansa Pietarsaaressa,
josta se siirtyi Tampereen, Lappeenrannan, Perkjärven ja useiden pääkaupunkiseudun sijoituspaikkojen kautta viimein vuonna 1969 Niinisaloon.
Vuodesta 2015 lähtien Tykistökoulu on kuulunut Maasotakouluun.
Alkuaikoina tykistökoulutusta annettiin tilapäisissä tiloissa ja vakiintumattoman organisaation puitteissa. Ennen sotia kyse oli epäsäännöllisestä kurssitoiminnasta, ja jatkosodan aikana koulu toimi ajoittain SuviKumsan kylässä Itä-Karjalassa. Vakkuri käsittelee aihettaan sijaintipaikkakuntien ja johtajakausien perusteella. Myös monet organisaatiomuutokset on esitetty teoksessa. Tykistökoulu on osallistunut eri tavoin aselajinsa tekniseen kehitystyöhön ja ohjesääntöjen laatimiseen. Koululla
on ollut merkittävä rooli suomalaisen kenttätykistön henkilöstön ja reserviläisten osaamisen kehittämisessä.

Suomalaista sotataitoa

Puolustusvoimien eri aselajien ja joidenkin tärkeimpien toimialojen
taktiikan historiaa käsittelevä kymmenosainen teossarja luo hyvän poh jan suomalaista sotataitoa käsitteleville jatkotutkimuksille. Sarjan toisena
osana ilmestynyt Marko Palokankaan tutkimus Hankitun tiedon varassa:
Yhtymätason tiedustelutoiminnan kehitys Suomessa itsenäisyytemme aikana (Edita) on ensimmäinen operatiivis-taktisen tason tiedustelutoiminnasta laadittu kokonaisesitys. Palokankaan mukaan yhtymätason tiedustelutoiminta on yhtymien ja joukkojen tiedustelua, jonka avulla saadaan tarpeellisia ja riittävän yksityiskohtaisia tietoja päätöksentekoprosessia ja omia joukkoja varten. Huomiota kiinnitetään viholliseen,
maastoon, olosuhteisiin ja suojeluun. Ennen sotia Suomessa opittiin
kantapään kautta. Tiedustelutaktiikkaa kehitettiin sodissa saatujen koke musten pohjalta nimenomaisesti meikäläisiin olosuhteisiin. Kylmän
sodan vuosina suomalaiselle sotataidolle leimallisen tiedustelu- ja sissi -

196

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

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.18 Sivu 197

toiminnan kehittäminen tapahtui osana alueellista puolustusjärjestelmää. Kirjassa ei unohdeta myöskään tiedustelutoiminnan ennakkoluulottomia kehittäjiä. Teoksen nimi on harvinaisen oikeaan osunut, sillä
yhtymän tehokas toiminta edellyttää laadukasta tiedustelua. Palokankaalla on Hankitun tiedon varassa -teoksessaan erittäin tarkka tutkimusote: hän esimerkiksi määrittelee käyttämänsä käsitteet perusteellisesti.
Samassa taktiikan historiasarjassa numerolla kolme ilmestynyt Hannu
Liimatan Ulkomaisista esikuvista kohti omaperäisempiä ratkaisuja: itsenäisen Suomen jalkaväkitaktiikan kehittämisen neljä ensimmäistä vuosikymmentä (Edita) esitellään tuonnempana väitöstutkimusten kohdassa.
Mikko Karjalaisen ja Hannu Ahtisen toimittamassa Suomalaisen sotataidon klassikot -sarjassa on nähnyt päivänvalon jo useita suomalaisen
sotataidon kehityksen kannalta merkittäviä painamattomia kirjoituksia.
Vaikka sarjan niteet painetaan tietyn vuoden lopussa, ne julkistetaan
virallisesti seuraavassa tammikuussa Maanpuolustuskorkeakoulun vuosipäivänä. Sarjassa kuudentena on julkaistu J. Olavi Lehden Panssarintorjunta ja sen tulevaisuus (Maanpuolustuskorkeakoulu). Suomessa havahduttiin toden teolla panssariaseen ja panssarintorjunnan merkitykseen kesällä 1944 käydyissä torjuntataisteluissa. Tekninen kehitys jatkui
nopeana myös sotien jälkeen, minkä vuoksi suomalaisten oli yritettävä
pysyä siinä mukana. Silloisen yleisesikuntamajuri Lehden vuonna 1950
valmistuneessa ja Suomen Sotatieteellisen Seuran palkitsemassa tutkielmassa analysoidaan tarkkanäköisesti sodanjälkeistä tilannetta ja aselajin
kehitysnäkymiä välineistön ja taktiikan osalta. Taustoitusosuudessa Mikko Karjalainen esittelee Lehden henkilönä, Vesa Tynkkynen nostaa hänet
yhdeksi panssarintorjunnan keskeiseksi kehittäjäksi, ja Petteri Jouko
puolestaan kirjoittaa panssarihyökkäyksiä käsittelevistä aikalaisnäkemyksistä. Maanpuolustuskorkeakoulussa valmistuneita tutkimuksia voi ladata Doria-julkaisuarkistosta osoitteesta www.doria.fi.

Elämäkerrat, päiväkirjat ja kirjekokoelmat

Talvisodan puolustusministeri Juho Niukkanen: Traumana Karjalan menetys (Edita) on Timo Mikkilän laatima Niukkas-elämäkerta, jonka päähenkilö oli erittäin vaikutusvaltainen ja voimakastahtoinen maalaisliittoa
edustanut poliitikko maailmansotien välisenä aikana. Nuorena Niukka -
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nen (1888–1954) oli toiminut jääkärivärvärinä. Talvisodan alla ja sen
alkaessa hän toimi Suomen puolustusministerinä. Kirvusta kotoisin
olleelle ja syntyperältään karjalaiselle Niukkaselle Moskovan rauhan
(1940) alueluovutukset olivat niin kova paikka, että ne vaikuttivat lamauttavasti hänen loppuelämäänsä. Mikkilä piirtää henkilökuvan Suomen »ensimmäisenä täysverisenä ammattipoliitikkona» pitämästään
Niukkasesta, muttei erityisemmin analysoi tätä yksityishenkilönä.
Näyttelyesitteeksi tarkoitettu Legendaarinen Majewski (Rukajärven
suunnan historiayhdistys) toimii myös elämäkerrallisena painotuotteena.
Se esittelee kuvataiteilija Viggo Wallensköldin Rukajärven suunnan historiayhdistykselle lahjoittamaa Helga Sonck-Majewskin (1916–2015) ja
Arnold Majewskin (1892–1942) aineistoa. Päähenkilöiden vaiheiden
ohella julkaisussa esitellään lahjoituksen sisältämää puhdetyö- ja muuta
esineistöä, valokuvia, erilaisia todistuksia, asiakirjoja, runoja, veteraanihaastatteluita sekä »Mäskistä» kerrottuja kaskuja. Talvisodassa ratsumestari Majewski toimi eskadroonanpäällikkönä Kevyt Osasto 12:ssa Kollaan
suunnalla. Jatkosodassa hän komensi Jalkaväkirykmentti 10:n I pataljoonaa Rukajärven suunnalla, kunnes kaatui tarkka-ampujan luodista lokakuussa 1942.
Matti Jalavan laatima elämäkertateos Erkki Luntamo (Vakkamedia)
käy läpi uusikaupunkilaisen, kuudella Vapaudenristillä palkitun opettajan ja reserviupseerin vaiheet. Luntamon (1914–2014) sota-aika muodostaa kirjan kokonaispituudesta kolmasosan. Hän taisteli talvisodassa
Kannaksella joukkueenjohtajana Jalkaväkirykmentti 14:ssä ja 2. Prikaatissa. Jatkosota alkoi hänen kohdaltaan Jalkaväkirykmentti 56:n III
pataljoonassa esikuntatehtävissä ja 10. komppanian päällikkönä, lähinnä
Maaselän kannaksella. Myöhemmin hän siirtyi 2. komppanian päälli köksi 21. Prikaatin I pataljoonaan osallistuen muun muassa Ilomantsin
mottitaisteluihin. Luntamo oli myös poikkeuksellisen aktiivinen urheilumies. Lukuisat ovat ne suunnistuksen ja lentopallon Suomen mestaruudet ja veteraanisuunnistuksen maailmanmestaruudet, joita hän saavutti vielä pitkälti yli 90 vuoden iässä. Luntamo osallistui myös monipuolisesti järjestötoimintaan.
Kirjeitä Raatteen tieltä: Suomalaisen kersantin kirjeitä sotapolulta
Suomussalmelta Sallaan (Gummerus) on Mika Kuljun henkilökohtaisella
otteella isoisästään kersantti Heikki Kuljusta (1915–1941) kirjoittama
tietoteos, joka pohjautuu päähenkilön kirjeenvaihtoon. Kulju toimi Ala -
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tornion suojeluskunnassa. Hän taisteli talvisodassa Suomussalmella ja
Kuhmossa alikersanttina Jalkaväkirykmentti 27:n 2. konekiväärikomp panian riveissä, ja jatkosodan alussa – ennen sankarikuolemaansa – taas
Sallan suunnalla Jalkaväkirykmentti 54:n I pataljoonan 1. komppanian
II joukkueen varajohtajana. Vaikka sensuuri asetti rajoituksia sille mitä
voi kirjoittaa, Kuljun kotiväelle Tornioon lähettämistä kirjeistä heijastuu
silti sodan arki ja ankara todellisuus. Mika Kulju on voinut isoisänsä
sotataipaleesta kirjoittaessaan hyödyntää aiempia kirjojaan varten tekemäänsä taustatyötä. Hän myös kertoo, miten isoisän sotatie on johdatellut hänet sotahistoriaan erikoistuneeksi tietokirjailijaksi.
Riitta Liede on toimittanut teoksen Kaija Pesosen talvisota:16-vuotiaan
tytön päiväkirjat Petsamon etulinjalta (Minerva), jossa avautuu teiniikäisen tytön päiväkirjamerkintöjen kautta näkökulma pohjoisimman
Lapin lääkintähuoltoon talvisodan ankarissa oloissa. Pesosen autenttinen
päiväkirja käsittelee etupäässä hänen omaa toimintaansa alaikäisenä
lääkintälottana pataljoonan joukkosidontapaikalla, ja jonkin verran
myös Osasto Pennasen sotatoimia. Uskontoon turvautunut päähenkilö
oli täysin sisäistänyt Lotta Svärd -järjestön ihanteet. Liede on asettanut
Pesosen päiväkirjamerkinnät laajempaan tapahtumakehykseen käyttämällä sotapäiväkirjaotteita ja muualta saatuja tietoja. Kirjan kuvitus on
osin aiemmin julkaisematonta.
Omakustanteina on ilmestynyt kaksi päiväkirjamerkintöihin pohjautuvaa teosta, joissa kuvataan jatkosotaa yksittäisen rintamasotilaan kannalta. Rukajärven suunnalla 14. Divisioonaan kuuluneen Kenttätykistörykmentti 18:n 3. patterissa palvelleen kauhavalaisen Matti Karjanlahden (1919–1985) sotapolku näyttäytyy Heikki Kajomeren toimittamassa teoksessa Muistiinpanoja korpivaellukselta: Matti Karjanlahden
sotapäiväkirja 15.6.1941–25.4.1944 (BoD). Omakustanteen pohjana ovat
päiväkirjamerkinnät 660 päivältä. Kajomeri on taustoittanut päiväkir jamerkinnät, ja hän myös avaa päähenkilönsä elämänvaiheita sodan jälkeen Kortesjärvellä ja Helsingissä. Karjanlahdelle ei ollut, kuten ei niin
monelle muullekaan veteraanille, helppoa sopeutua siviilielämään rin tamalla vietettyjen vuosien jälkeen. Reino J. Mäkilän ja Mikko Äijön teos
Isänmaan vartiossa: Sotilaan muistiinpanoja, maisemakuvausta, ajatelmia
ja tarinoita jatkosodasta (Bookcover) perustuu alikersantti Mäkilän
(1907–2002) omiin kirjoitelmiin. Mäkilä, joka oli teoksen koonneen
Äijön isoisä, oli sodan alkaessa perheellinen kauppias Rengosta. Hän tun -

K E S K I Ö S S Ä S ATAV U O T I S M U I S T O T – K AT S A U S V U O D E N 2 0 1 8 S O TA H I S T O R I A L L I S E E N …

199

ShAik_39_001-248.qxp___Aikakauskirja 1.11.2019 10.18 Sivu 200

si velvollisuutensa ja luotti monen aikalaisensa tavoin Kaikkivaltiaan suojelukseen. Alussa Mäkilä palveli Jalkaväkirykmentti 2:ssa kuljetustehtävissä Kannaksella, ja myöhemmin konekiväärin johtajana Kevyt
Osasto 12:n konekiväärikomppaniassa. Kirjassaan hän kertoo rintamasotilaan yksitoikkoisesta arjesta, joka saattoi yllättäen leimahtaa ja viedä
viereltä läheisen aseveljen. Sotilaat toivoivat ja odottivat hartaasti sodan
päättymistä ja kotiin rauhan töihin pääsyä.
Juha Vaheen omasta isästään, myöhemmästä Rauman kauppaopiston rehtorista, kirjoittama Kiestingistä Viipuriin: Isäni Jouko Vaheen
sotatie (BoD) käy läpi 19-vuotiaan raumalaispojan vaiheita jatkosodan
sotatoimissa Pohjois-Vienassa. Päähenkilö (1922–1988) otettiin riviin
ilman kunnollista koulutusta. Jouko Vahe palveli pääosin Jalkaväkirykmentti 53:n 8. komppaniassa, ja sodan lopulla 3. Divisioonan esikunnassa lähinnä Pohjois-Vienassa ja Kannaksella. Sodan lopulla hänet
komennettiin upseerikoulutukseen. Teoksessa limittyvät Vaheen ja hänen
isänsä itse kirjoittamat tekstiosuudet. Juha Vahe pohtii yleisen ja yksityisen välillä vallinnutta suhdetta sekä yhden sotilaan asemaa historian
myrskyissä. Jouko Vahe tekee teräviä havaintoja sodan mielettömyydestä
ja saksalaisten sodankäynnistä Pohjois-Suomessa. Huoltokysymykset
muodostuivat keskeisiksi vähäteisessä ja vaikeakulkuisessa maastossa.
Sota-aikana kirjeiden kirjoittaminen on tyypillisesti kiihtynyt, koska
se on ollut tärkein yhteydenpitomuoto rintaman ja kotirintaman välillä.
Kirjekokoelmia on jälleen ilmestynyt kaksin kappalein. Sodan pitkä varjo
(BoD) on Katri Tulkin toimittama kirjekokoelma Tudeerien perheen
sodanaikaisesta kirjeenvaihdosta. Päähenkilö on 25-vuotias musiikinopiskelija Eve Tudeer (1915–1999), joka työskentelee Vaasenissa Syvärillä.
Itä-Karjalassa hän tapaa tulevan miehensä. Tulkki on valinnut Helsingin
yliopiston kirjastossa työskennelleen Lauri O. Th. Tudeerin (1884–1955)
ja Maija Åkerman-Tudeerin (1886–1984) kirjeitä tyttärelleen asettaen ne
oikeisiin historiallisiin yhteyksiinsä. Kirjeenvaihdosta käy ilmi suomalaista sivistyneistöä edustaneiden tuntoja, joihin ei sisältynyt Saksa- tai
Suur-Suomi-sympatioita. Reijo Vuorisen kirjan Kirjeesi ovat kaikkeni
(Kustannus HD) päähenkilöitä ovat puolestaan impilahtelaiset juuri
kihloihin menneet ja sodan erottamat nuoret Martti Vuorinen (1917–
1972) ja Mirja Vuorinen (1918–2002). Reijo Vuorinen on valinnut kirjaansa reilun neljänneksen vanhempiensa vuosina 1937–1945 lähettämästä melkein 1200 kirjeestä ja postikortista. Niissä ei niinkään kuvata
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sotaa, vaan karjalaisnuorten näkökulmasta parisuhdetta, sotavuosien
arkielämää, pula-aikaa ja vahvaa tulevaisuudenuskoa.
Seppo Konttisen ja Kari Vitien Kuolemaantuomittu: Vakoilija von Hellensin kohtalo (Otava) on vakoilutarina, jonka päähenkilö on tiedustelu-upseeri, vapaaherra Maximilian von Hellens (1898–1967). Päähenkilö eli värikkään elämän. Elämäkerrallisen teoksen nimi juontaa
siitä, että von Hellens luovutti jatkosodan alussa sotilaallisesti merkittäviä
tietoja Yhdysvaltojen sotilastiedustelulle. Hän sai syytteen sotapetoksesta,
ja hänet tuomittiin vuonna 1942 Sotaylioikeudessa kuolemaan. Amerikkalaisten painostuksesta häntä ei kuitenkaan teloitettu. Syksystä 1944
lähtien von Hellens toimi valvontakomission palveluksessa välittäen tietoa komission toiminnasta.
Panu Rajalan Suomussalmen sulttaani (SKS) on elämäkertateos, jossa
käydään läpi tunnetun kirjailijan Ilmari Kiannon (1874–1970) värikkäät
elämänvaiheet ja kirjallinen tuotanto. Suomen itsenäistymisvaiheissa
Kianto oli propagandisti, joka kirjoitti muun muassa Länkipohjan taistelussa 1918 kaatuneiden Lapuan Lauriloiden hautajaisia varten muistorunon. Hän oli myös Vienan retkelle osallistunut heimosoturi. Talvisodassa Kianto pyrki estämään Suomussalmella sijainneen talonsa, Turjanlinnan, tuhoutumisen jättämällä neuvostosotilaille sikarilaatikon kanteen raapustamansa viestin, minkä vuoksi hän sai sodan jälkeen puolen
vuoden vankilatuomion maanpetoksen yrityksestä.
Eräänlainen veteraanin testamentti on myös Pertti Suomisen ja Pentti
Airion toimittama Suomalainen maanpuolustajana (Karisto), joka sisältää Puolustusvoimien komentajana vuosina 1983–1990 toimineen kenraali Jaakko Valtasen (s. 1925) kirjoituksia maanpuolustukseen liittyvistä
kysymyksistä. Hän oli komentajista viimeinen, jolla oli tammenlehvä tunnus. Valtanen osallistui talvisotaan 15-vuotiaana vapaaehtoisena.
Jatkosodassa hän palveli lähinnä rannikkotykistön tehtävissä itäisellä
Suomenlahdella. Reserviin siirryttyään Valtanen jatkoi aktiivisesti julkisia
kannanottojaan. Suominen ja Airio ovat koonneet kohdehenkilönsä
puheita ja kirjoituksia vuodesta 1984 lähtien. Niissä Valtanen käsittelee
muun muassa sotavuosia, maanpuolustustahtoa, yleistä asevelvollisuutta,
vapaaehtoista maanpuolustusta sekä veteraanien perintöä.
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Mannerheimiana ja Mannerheim-ristin ritareita
käsittelevät teokset

Edellä mainittujen Antero Raevuoren ja Touko Perkon teosten lisäksi
Mannerheim-aihetta on jälleen käsitelty eri näkökulmista. Mannerheimkeräilijä Juha Levosen tieto- ja kuvateos Mannerheim taiteilijoiden kuvaamana: Patsaat, reliefit, mitalit, rahat, lasi, posliini, puu, kangas (Tekijä)
esittelee nimensä mukaisesti Mannerheimista tehtyjä erilaisia taideteoksia. Taidemaalaukset on rajattu käsittelyn ulkopuolelle. Mannerheim
on vuosien varrella kiinnostanut suurta joukkoa ammattilais- ja harrastelijataiteilijoita, joiden töistä heijastuu tekijöiden Mannerheimia kohtaan tuntema suuri arvostus.
Ylipäällikön juna: Mannerheimin junan matkat 1939–1946 (Kustantaja
Laaksonen) on Kari Salon teos Mannerheimin sotavuosina ja sen jälkeen
presidenttinä junallaan tekemistä tarkastus- ja muista matkoista. Teos
pohjautuu Mannerheimin nimikkojunan päällikön kapteeni Birger Hagströmin päiväkirjamerkintöihin. Salo valottaa marsalkan junan yksityiskohtia, liikkeitä ja kytkeytymistä Suomen historian käännekohtiin. Kaikkiaan ylipäällikkö teki kirjan tarkasteluperiodilla toistasataa junamatkaa
sekä käytti junaansa edustamiseen. Teos vie lukijansa marsalkan mukana
eri puolille Suomea suuntautuneille matkoille aina talvisodan Ylimääräisten (kertaus)harjoitusten aikaisista reissuista sotien jälkeisen vuoden
matkoihin. Kirjassa on myös herkullisia anekdootteja Mannerheimista
sekä runsaat 350 valokuvaa.
Kati Juvan Marskin luottokirurgi (Into) käy läpi Mannerheim-ristillä
palkitun kirurgin Simo Brofeldtin (1892–1942) elämäntarinan. Maailmansotien välillä Brofeldtin suhteet Saksaan ja natsipuolueessa korkeissa
asemissa olleisiin kollegoihin olivat läheiset, mutta hän itse ei kannattanut kansallissosialismia. Brofeldt laati sotakirurgeille opaskirjallisuutta
sekä työskenteli professorina Helsingin yliopistossa ja väestönsuojelupäällikön esikunnan ylilääkärinä. Mannerheim nimitti Brofeldtin vuoden 1940 alusta Päämajaan neuvonantajaksi lääkintäeverstin palvelusarvossa. Mannerheim-risti hänelle myönnettiin Osasto Laguksen panssarijoukkojen jouduttua saarretuiksi syksyllä 1941. Brofeldt lensi vaa roista välittämättä mottiin, jossa hän pelasti henkilökohtaisella toiminnallaan lukuisten haavoittuneiden hengen. Hän kuoli luuydinkatoon
lokakuussa 1942.
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Mannerheim-ristin ritari 9 Eero Kivelä (Minerva) on Jarkko Kempin
laatima elämäkertateos tamperelaisesta Eero Olavi Kivelästä (1908–
1992). Kivelästä tuli Mannerheim-ristin ritari jo syyskuussa 1941, kun
hän oli kapteenina ja Jalkaväkirykmentti 27:n 10. komppanian päällikkönä toiminut läpimurtotaisteluissa poikkeuksellisen urhoollisesti ja
johtanut menestyksellisesti vastaiskuja. Hän oli ensimmäinen Manner heim-ristillä palkittu reserviupseeri. Kivelä oli nuoruudessaan ollut aktiivinen suojeluskuntalainen. Talvisodassa luutnantti Kivelä oli hankkinut
kannuksia komppanianpäällikkönä JR 16:ssa Tolvajärven suunnalla.
Talvella 1942 hän osallistui Suursaaren valtausoperaatioon sekä toimi
vuodesta 1943 lähtien pataljoonankomentajana. Jatkosodan loppuvaiheissa hän komensi virolaisvapaaehtoisista kootun JR 200:n I pataljoonaa. Kivelälle oli kova paikka, kun 32 hänen alaistaan virolaisvapaaehtoista menehtyi räjähdysonnettomuudessa. Kempin kirja antaa uutta
tietoa Kivelän keskeisestä osallisuudesta asekätkentään. Sotien jälkeen
Kivelä nousi varamiespaikalta kokoomuksen kansanedustajaksi, ja hänet tuotiin hoitamaan tehtävää suoraan tutkintavankeudesta. Myöhemmin hän työskenteli Tampereella Finlaysonilla, jossa hän tuki Väinö Linnaa.
Lauri Hietaniemen Auno Kuirin ja Heikki Mikkolan palveluksia isänmaalle (Tekijä) on henkilöhistoriallinen teos, jonka päähenkilöt ovat
aktiiviupseerit Heikki Mikkola (1910–1995) ja tämän lanko Auno Kuiri
(1897–1978). Teos pohjautuu 200:aan säilyneeseen kenttäpostikirjeeseen, joita miehet lähettivät sotavuosina Ylöjärvellä sijaitsevaan Mikkolan
kartanoon. Hietaniemi täydentää käsittelemiensä rintamakomentajien
vaiheita suvuilta, veteraanihaastatteluista ja kirjallisuudesta saaduilla tiedoilla. Kirjan keskiössä ovat päähenkilöiden ansiot, komentajuus ja tunnot. Molemmat toimivat sodissa erilaisissa vastuullisissa johtotehtävissä.
Mikkola oli jatkosodassa muun muassa Jääkäripataljoona 1:n komppanianpäällikkö ja Laguksen panssaripataljoonan komentaja. Jääkärieverstiluutnantti Kuiri palveli puolestaan Jalkaväkirykmentti 5:n II pa taljoonan komentajana sekä Jalkaväkirykmentti 25:n johdossa.
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Veteraanit, vapaaehtoinen maanpuolustustyö, kotirintama,
evakot, naiset ja lapset

Veteraanikirjoja ja -matrikkeleita ilmestyy edelleen, mistä hyvänä osoituksena on Esko Kaikkosen toimittama Sodan vuodet 1939–1945: Kiuruvetiset II maailmansodassa (Kiuruveden rintamamiehet ja Kiuruveden
sotainvalidit). Kirjan alkuosassa käydään läpi paikkakunnan lottien ja
suojeluskuntalaisten toimintaa, keskeisten kiuruvetisten joukkojen sotataipaleita – erityisesti Laatokan Karjalassa ja Rukajärvellä – sekä tuodaan
esiin veteraanien kokemuksia haastatteluiden pohjalta. Yli 3000 sotaveteraanin ja lotan tiedot on koottu matrikkeliosuuteen, joka kattaa
vuodet 1918 sekä 1939–1945. Mukana ovat luonnollisesti myös sankarivainajat. Kunkin veteraanin palvelushistorian lisäksi mukaan on liitetty
heidän perhetietonsa sekä harrastuksensa. Laaja matrikkeli vie yli puolet
472-sivuisesta teoksesta. Tietojen keräämisessä on tarvittu 50 kerääjää.
Kaikkonen on ollut tekemässä vastaavia matrikkeleita Keski-Pohjanmaan
kunnista. Tietojen käsittelyä helpottamaan hän on kehittänyt erityisen
tietokonesovelluksen.
Suomen kohtalon vuodet 1939–1945 Raahen näyttelyn kuvaamana
(Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta- ja Sotilaspoikaperinne) perustuu
nimensä mukaisesti vuodenvaihteessa 2016–2017 avoinna olleeseen 100vuotiaan Suomen kohtalon vuodet 1939–1945 -näyttelyyn. Se sai suosiota
nuorison keskuudessa, joten siitä tehtiin julkaisu veteraanien perinnön
siirtämiseksi nuoremmille sukupolville. Teos sisältää sotavuodet pähkinänkuoressa, sodan kokeneiden paikallisten muisteluksia sekä runsaasti
kuvia sotatoimialueilta, Raahen seudun kotirintamalta ja näyttelyesi neistä.
Jari Jurvasen ja työryhmän toimittama kiltahistoria Kollaan Vasaman
katveessa (Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta) käy läpi Pohjois-Kar jalan Prikaatin Perinnekillan vaiheet Wiipurin Rykmentin Killasta ja
aiemmasta Karjalan Jääkäripataljoonan Killasta nykyiseksi toimijaksi.
Lisäksi kuvataan Jalkaväkirykmentti 9:n Perinneosaston kehitys killasta
nykyiseksi perinneosastoksi. Teoksessa on harvinaisen laaja, yli 65 sivua
käsittävä historiaosuus, jossa käydään läpi varuskuntahistoriaa ja esi tellään Perinnekillan sotavuosien perinnejoukko-osastojen – Jalkaväkirykmenttien 34:n ja 9:n – taistelujen tiet sanoin, kuvin ja kartoin. Ensiksi
mainittu kunnostautui talvisodan Kollaalla, jälkimmäinen jatkosodassa
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Syvärin takana. Kirjan nimessä mainittu, lakkautetussa Kontiorannan
varuskunnassa sijaitseva kuvanveistäjä Kalervo Kallion Kollaan Vasama
-muistomerkki on jo vuodesta 1959 ollut nykyisen Pohjois-Karjalan
maakunnan maanpuolustuksen tärkeä symboli.
Kasva kansallesi kunniaksi: Pikkulottatoimintaa Virolahdella 1932–1944
(Neirol-kustannus) on Timo Yrjölän historiikki nuorten tyttöjen vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Yrjölä muistuttaa, että Lotta Svärd -järjestön pikkulottatoiminta käynnistyi Virolahdella Kymenlaaksossa hyvin
varhain, jo vuonna 1932. Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena oli
uusien lottien kasvattaminen. Ennen Lotta Svärd -järjestön syyskuussa
1944 tapahtunutta lakkauttamista Virolahdella ehdittiin antaa koulutusta
yli 400 tytölle, mikä on varsin hyvin vajaan 7 500 asukkaan silloisessa
maaseutupitäjässä. Se edellytti pikkulottatoiminnan hyvää organisointia.
Virolahdella pikkulottia oli kaikkiaan kahdessatoista lottien kyläosastossa.
Eeva Tammen (ja Sari Näreen toimittaman) teoksen Sotaorpous ja isän
muisto (Reuna) pohjana on tekijän toteuttama kysely, jossa hän pyrki
hahmottamaan kaatuneen isän muistoa ja sotaorpoutta vastaajien kokemana. Kysymysten avulla pyrittiin myös selvittämään sotaorpojen omia
muistoja viime sodista sekä heidän isiensä sankarikuolemista. Tammi on
käyttänyt saamiaan 140:tä vastausta myös sodan kokemuksen ja isän menetyksen vaikutusten analysointiin. Tammen teoksen keskiössä on sotaorpojen lapsuuden kokemusmaailma yleensä, mutta myös sotien heijastuminen heidän myöhempiin elämänvaiheisiinsa sekä kokemusten siirtyminen ylisukupolvisesti heidän jälkeläisilleen kolmannessa polvessa.
Vaikka kyselyt tehtiin Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n jäsenistölle,
vastaukset eivät kosketa yksinomaan Etelä-Suomea, sillä valtaosa vastaa jista on kotoisin luovutetuilta alueilta tai on aiemmin asunut muualla
Suomessa. Kaikkiaan sotaorpoja jäi noin 55 000.
Lappi palaa sodasta: Mielen hiljainen jälleenrakennus (Vastapaino) on
Marja Tuomisen ja Mervi Löfgrenin toimittama monitieteinen kokoo mateos, jossa pureudutaan sodasta rauhaan paluun problematiikkaan
Lapissa. Toimittajat, jotka asemoivat teoksensa ns. uuden sotahistorian
edustajaksi, pyrkivät osoittamaan, miten usein tutkimuksessa sivurooliin
jäänyt Lappi elpyi sodasta henkisesti ja sosiaalisesti kulttuurin avulla sekä
materiaalisesti varsinaisen rakentamisen keinoin. Punaisena lankana on
esittää Lappi eräänlaisena tuhkasta nousseena »Feeniks-lintuna». Artik -
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kelien kirjoittajat pohtivat muun muassa sitä, miten sota ja jälleenrakennuskausi vaikuttivat lappilaisiin ja peräpohjalaisiin. Osansa tarkastelussa saavat maisema, henkinen ilmapiiri, mielenmaisema ja elämäntapa.

Naisnäkökulma

Ira Vihreälehdon teos Kunnes rauha heidät erotti: Neuvostosotavankien ja
suomalaisten suhteet jatkosodan aikana (Atena) kuvaa pitkään vaiettua
ilmiötä. Kun miesväestö oli pääosin rintamalla, kotirintaman työvoimapulaa lievitettiin käyttämällä maalaistaloissa sotavankityövoimaa. Tarinat
vihollismaan edustajista ovat moninaisia, mutta Vihreälehto nostaa haastatteluihin ja muuhun aineistoon perustuvassa kirjassaan valokeilaan
sellaisia suomalaisia, joilla oli venäläisistä vangeista positiivisia muistikuvia ja kokemuksia. Joistakin renkeinä maatiloilla toimineista vangeista
muodostui jatkosodan aikana miltei perheenjäseniä, joiden kanssa oltiin
läheisessä vuorovaikutuksessa. Joissakin perheissä anottiin syksyllä 1944,
että luovutettavaksi määrätyt sotavangit saisivat jäädä Suomeen. Jotkin
vangit jättivät jälkeensä lapsia, mistä seurasi häpeää ja syrjintää. Monet
lapset jäivät isovanhempiensa tai adoptiovanhempien kasvatettaviksi.
Monilla ei pitkään aikaan ollut yhteyksiä biologiseen isäänsä tai venäläi seen sukuunsa. Vihreälehto, itsekin venäläisen sotavangin lapsenlapsi,
kirjoittaa myös Kadonneen jäljillä -ohjelman tyyliin toteutetuista oman
identiteetin ja sukulaisten etsinnöistä.
Naiset sodissa: Naisten rooli ja kohtalot eri sodissa (Atena) on ruotsa laisen toimittajan Anna Larsdotterin tietoteos, jossa hän haastaa perinteiset sukupuoliroolit ja nostaa naiset sotien aktiivisiksi toimijoiksi,
vaikka nämä ovat yleensä jääneet sotahistoriassa varsin vähälle huomiolle. Kaikki naiset eivät suinkaan ole sota-aikoina jääneet koteihinsa tai
työskennelleet kotirintamalla, vaan naisia on toiminut myös rintamalla.
He ovat palvelleet monenlaisissa tehtävissä, muun muassa etulinjan tais telijoina tai tarkka-ampujina sekä lääkintämiehinä. Lisäksi heitä on ollut
koelentäjinä. Naisten sotiin osallistumisen motiivit ovat olleet moninai sia. Larsdotter on ottanut esimerkkejä aina 1600-luvulta Vietnamin sotaan saakka. Kuuluisin hänen esittelemistään henkilöistä lienee Krimin
sodassa sairaanhoitajana työskennellyt Florence Nightingale.
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Väitöstutkimukset

Olli Bäckströmin yleisen historian alaan kuuluva väitöstutkimus
Snapphanar and Power States: Insurgency and the Transformation of War
in Sweden and Denmark 1643–1645 (Itä-Suomen yliopisto) käsittelee niin
sanotussa Torstenssonin sodassa vuosina 1643–1645 sovellettua epätavanomaista sodankäyntiä. Tanskalaisten talonpoikaississien ja ruotsalaisten sotilaiden välinen sota ajoittuu kolmikymmenvuotisen sodan
(1618–1648) kauteen. Torstenssonin sotaa käytiin Saksan, Tanskan, Norjan ja Ruotsin alueilla, joilla kullakin oli omat erityispiirteensä. Laajaan
alkuperäisaineistoon nojaava tutkimus ammentaa ns. sodankäynnin vallankumouksen teoriasta, jota on usein käytetty määrittämään varhaismodernin kauden sotahistoriaa. Bäckström laajentaa teorian käyttöä
sissisodankäynnin ja epätavanomaisen sodankäynnin alueille. Hän luonnehtii Torstenssonin sotaa murroskohdaksi sotataidon historiassa. Tanskalaiset talonpojat käyttivät uusia piilukkomusketteja, jotka olivat Bäckströmin mukaan sodan muutoksen katalyytti. Ne tarjosivat tilaisuuden
innovointiin, mikä tehosti sissisodankäynnin vaikutusta. Se pakotti ruotsalaiset kehittämään vastatoimenpiteitä, jotka Bäckström näkee puolestaan vastakumouksellisen sodankäynnin varhaisiksi esimuodoiksi. Hänen tapaustutkimuksensa sissisodan ja vastakumouksellisen sodankäynnin ilmiöihin liittyvät tulokset ovat sopusoinnussa uuden ajan sodankäynnin vallankumouksen teorian kanssa. Bäckström täydentää omalta
osaltaan kyseistä teoriaa.
Ruotsalaisten puolustustarkoituksiin rakentamien linnoitusten merkitystä suuren Pohjan sodan aikana käsittelee Ulf Sundbergin Pohjoismaiden historian alaan kuuluva väitöstutkimus Swedish defensive fortress
warfare in the Great Northern War 1702–1710 (Åbo Akademi). Sundberg
on tehnyt tutkimustaan pääosin ruotsalaisissa arkistoissa, ja häntä onkin
moitittu siitä, ettei hän ole hyödyntänyt venäläistä aineistoa. Ruotsa laistutkijan väitöskirja lähtee liikkeelle Ruotsin suurvalta-ajan loppuvaiheista ja linnoitussodankäynnistä. Hän esittelee tunnettuja piirityksiä
lähinnä Espanjasta ennen kuin siirtyy tarkastelemaan 19 linnoituksen
osalta suuren Pohjan sodan piirityksiä Itämeren valtioissa 1700-luvun
alkuvuosina. Esimerkkitapauksina hän käyttää myös Viipurin piirityksiä
vuosina 1706 ja 1710 sekä Käkisalmen linnan piiritystä vuonna 1710.
Sundbergin tavoitteena on ollut tuoda lisävalaistusta suuren Pohjan
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sodan kokonaiskuvaan. Hän kiinnittää erityistä huomiota siihen, että
ruotsalaisten linnoitusjärjestelmää leimasivat rakenteelliset ongelmat.
Linnoitukset oli monesti sijoitettu sellaisiin maastonkohtiin, että niiden
huoltaminen ja vahvistusten tuominen sotatilanteissa oli meritse vaikeaa,
mutta niiden saavutettavuus hyökkääjän kannalta ei välttämättä ollut
erityisen huono. Sundberg pyrkii hahmottamaan sellaisia tekijöitä, jotka
mahdollistivat pitkäaikaisista piirityksistä selviämisen.
Marjo Liukkosen sosiologian väitöskirjasta Hennalan naismurhat 1918
(Lapin yliopisto/Vastapaino) keskusteltiin poikkeuksellisen runsaasti julkisuudessa. Liukkosen kuvaileva tutkimus ammentaa mikrohistoriallisen
muistitietotutkimuksen perinteestä, mutta siinä on vaikutteita myös
feministisestä ja historiallisesta sosiologiasta. Hänen tendenssinään oli
osoittaa, että Hennalan vankileirillä toteutettiin maamme kaikkien aikojen mittavin naistenmurha. Hän on käynyt läpi lukuisia arkistoja, mutta
aineiston analysoinnissa ja kontekstualisoinnissa on tullut ilmeinen kiire.
Ammattitutkijat ovat kritisoineet Liukkosen tapaa käyttää lähteitään,
erityisesti muistitietoaineistoa, ottamalla sieltä saamansa tiedot annettuina. Hän päättelee, että Lahdessa ammuttiin osin mielivaltaisesti vähintään 216 naista, joille hän pyrkii antamaan kasvot. Ampujia motivoivat Liukkosen mukaan myös eugeeniset ajatukset. Teloituksen syyksi
riitti housujen käyttö, karkea käytös tai epäily sotilaallisesta toiminnasta.
Liukkonen kuvaa Hennalan täyden vankileirin oloja verraten niitä keskitysleireihin. Hänen mukaansa naisvankeja kohdeltiin jopa miesvankeja
ankarammin. Naisia pidettiin tarkoituksella nälässä ja janossa sekä annettiin tarttuvien tautien niittää satoaan. Liukkosen mukaan vartijat
käyttivät seksuaalisesti hyväkseen vankeja sekä myivät näille elintarvikkeita ja tupakkaa korkeaan hintaan. Liukkonen ei ole lannistunut
saamastaan arvostelusta, vaan on ilmoittanut omalta osaltaan jatkavansa vuoden 1918 jälkiselvittelyihin liittyvien väkivaltakysymysten tutkimista.
Maanpuolustuskorkeakoulussa on sotahistorian professorin Vesa
Tynkkysen eläköitymiseen liittyen valmistunut peräti neljä upseeritaustaista tohtoria. Tämä jo yksistään tekee MPKK:n sotataidon laitoksesta tärkeimmän suomalaisen sotahistoriallisen tutkimuskeskuksen,
jonne on oikeutetusti sijoitettu maamme ainoa alan oppituoli. Upseerien
väitöskirjat käsittelevät pääasiassa suomalaisen sotataidon historiallista
kehitystä ja siihen ulkomailta haettuja esikuvia itsenäisyytemme alussa.
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Kaikissa väitöskirjoissa ei kuitenkaan erityisemmin sivuta viime sotia,
vaan pikemminkin rauhan ajan työtä. Sota-ajan sotataidolliset ajatukset
ja niiden käytäntöön soveltamiset odottavat vielä syvempää tarkasteluaan. Maanpuolustuskorkeakoulussa valmistuneet väitöskirjat voi ladata verkosta osoitteesta www.doria.fi.
Sotataidon laitoksen piirissä toteutetussa aselajitaktiikkasarjassa on
ilmestynyt myös aiemmin mainittu Hannu Liimatan sotahistorian väi töstutkimus Ulkomaisista esikuvista kohti omaperäisempiä ratkaisuja:
itsenäisen Suomen jalkaväkitaktiikan kehittämisen neljä ensimmäistä vuosikymmentä (Maanpuolustuskorkeakoulu/Edita). Liimatta tarkastelee
laadullisessa tutkimuksessaan neljää keskeistä jalkaväkitaktiikan muotoutumiseen vaikuttanutta osatekijää. Kehitys näkyy ohjesäännöissä,
sodan ajan kokoonpanojen muutoksissa, sotavarustuksessa ja koulutuksessa. Tutkimuksessa edetään vuodesta 1918 1950-luvun puoliväliin.
Laajaan aineistoon perustuvan väitöstutkimuksen mukaan suomalaisten
taktiikan kehittämisen lähtökohta oli alivoimaisuus. Se saneli sotataidon
kehittämisen suunnan. Aluksi suomalaiset omaksuivat vaikutteita muista
maista, mutta jo pian upseerikoulutuksen tilan parannuttua suomalaiset
pyrkivät luomaan omaperäistä kansallista sotataitoa, jossa eurooppalaista
taktiikkaa sovellettaisiin maamme erityisoloihin kaikkina vuodenaikoi na. Jalkaväkitaktiikassa katsottiin tarvittavan tulivoiman ja liikkuvuuden
yhdistämistä. Sodat osoittivat kehittämisen suunnan olleen oikea, varsinkin pienten osastojen taktiikan ja taistelutekniikan osalta. Liimatta
huomauttaa, että jalkaväkitaktiikan kehittäminen taantui asemasodan
aikana, koska Päämajassa ei ollut siitä vastannutta tarkastajaa. Sen sijaan
kehittämisvastuu jakaantui monille tahoille häiriten kokonaisuutta.
Sodan jälkeen jouduttiin taktiikkaa kehittämään resurssiköyhässä ympä ristössä. Hankitut kokemukset saatiin siirretyiksi ohjesääntöihin, mutta
haasteiksi muodostuivat uudet uhkakuvat ja vanheneva materiaali. Tilanteeseen vastattiin kehittämällä omaperäistä taktiikkaa edustava alueellinen puolustusjärjestelmä.
Juha Ratinen pureutuu laadullista tutkimusotetta edustavassa sotahistorian väitöskirjassaan Kaaderiperustamisesta aluejärjestelmään: Suomalaisen liikekannallepanojärjestelmän kehittyminen 1918–1945 (Maan puolustuskorkeakoulu) maamme liikekannallepanojärjestelmän erityispiirteisiin itsenäisyyden ajan alusta Lapin sotaan. Työ pohjautuu relevanttiin lähteistöön. Ratinen laajentaa sotataidon määritelmää ulottaen
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sen koskemaan myös mobilisaatiota. Tekstistä selviää, että alkuvaiheessa
Suomessa oli käytössä saksalaisilta kopioitu kaaderijärjestelmä, jossa
liikekannallepanosta vastasivat joukko-osastot. Kaaderiperustaminen
osoittautui suomalaisten tarkoituksiin sopimattomaksi. Sen tilalle luotiin
kovalla työllä ja asiasta väitellen vuoteen 1934 mennessä Norjan ja vähäi semmässä määrin Sveitsin mallin mukainen aluejärjestelmä, jossa aluejärjestö – käytännössä Suojeluskuntajärjestö – vastasi sotilaslääneittäin
sodan ajan joukkojen perustamisesta vapauttaen varuskunnissa olleet
joukot suojajoukoiksi. Keskeiseksi kehittäjäksi Ratinen nostaa A. F. Airon
asemesta silloisen eversti Leonard Grandellin. LKP-järjestelmää hienosäädettiin, ja sen eräänlainen »kenraaliharjoitus» oli Münchenin kriisin
yhteydessä syyskuussa 1938, jolloin sitä testattiin käytännössä. Perustamisjärjestelmä osoitti toimivuutensa niin syksyllä 1939 kuin kesällä 1941.
Nopea perustaminen oli suomalaisille elintärkeää, sillä pelkästään Leningradin sotilaspiiri kykeni aloittamaan yllätyshyökkäyksen Suomea vastaan ilman omaa liikekannallepanoaan. Joukot saatiin perustettua ja keskitettyä suunnitelmien mukaisesti rajaseuduille. Vielä jatkosodan kenttäarmeijan hyvin onnistuneen demobilisaation jälkeenkin suomalaiset
säilyttivät valmiuden uuteen liikekannallepanoon.
Vladimir Panschinin sotahistorian väitöskirjassa Diletantteja vai taitajia? Päämajan valvontaosaston johtama valvonta ja vastavakoilu talvi- ja
jatkosodassa (Maanpuolustuskorkeakoulu) selvitetään perinteisessä hengessä Päämajan valvontaosaston sotavuosina toteuttaman valvonnan ja
vastavakoilun toimintaympäristöä ja työtapoja. Valvonnan kohteena
olivat omat kansalaiset, etteivät nämä kykenisi vahingoittamaan maan puolustusta. Vastavakoilu puolestaan kohdennettiin estämään ulkovaltojen vakoilijoiden toimintaa Suomessa. Molempiin sisältyi pyrkimys henkilöiden toiminnan paljastamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Toisinaan
toiminta oli päällekkäistä. Panschinilla on ollut pääsy myös joihinkin
sellaisiin asiakirjoihin, jotka ovat vielä toistaiseksi muiden tutkijoiden
ulottumattomissa. Tutkimus sisältää runsaasti uutta tietoa Päämajan
valvontaosaston sodanaikaisesta toiminnasta. Panschin toteaa, että par haiten sota-ajan valvonnassa onnistuttiin epäilyttävistä henkilöistä
ilmoittaneiden värvättyjen tiedottajien avulla. Vastavakoilun saralla tuloksia saavutettiin puolestaan kiinniotettujen vakoilijoiden kuulustelutiedustelulla ja radioharhautuksilla. Monet Suomeen tulleet vakoilijat
saatiin kiinni jo ennen kuin nämä ehtivät aloittaa kunnolla toimintansa.
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Kun vakoilijat käyttivät yleisesti radioita, vastavakoilullemme oli varsin
helppo tehtävä paikantaa heidät. Osa kiinni jääneistä suostui yhteistyöhön vangitsijoidensa kanssa. Vastavakoilun radioharhautukset työllistivät ja asettivat paineita vastustajan tiedustelulle. Lisäksi radioharhautusten ansiosta kyettiin aiheuttamaan vastustajalle tappioita ja todennäköisesti myös saavuttamaan menestystä omissa sotatoimissa. Vastauksena otsikon kysymykseen Panschin näyttää toteen, etteivät suomalaiset olleet epäpäteviä harrastelijoita, vaan he oppivat ja kehittyivät
taitajiksi, jotka saavuttivat vihollisen arvostuksen.
Maanpuolustuskorkeakoulun tohtorikoulutettavat sotahistorioitsijat
ovat jo vuosien ajan tutkineet sitä, miten itsenäisyytemme alkuvaiheessa
suomalaisen sotataidon kehittäminen oli pitkälti ulkomaalaisten oppien
varassa ja miten meillä myöhemminkin otettiin vaikutteita muista maista. Hyvä esimerkki on Max Sjöblomin sotahistorian väitöskirja Vuorovaikutusta Pohjanlahden yli: ruotsalaisvaikutuksen välittyminen suomalaiseen sotataitoon ennen talvisotaa (Maanpuolustuskorkeakoulu). Sjöblom
tarkastelee niitä vaikutuskanavia, joiden kautta suomalaiset hankkivat
sotataidollisia oppeja ja kokemuksia ruotsalaisilta sekä sitä, miten tiedot
vaikuttivat teoriassa ja käytännössä Suomen puolustusvoimissa. Laadulliseen ja osin määrälliseen analyysiin pohjautuvassa tutkimuksessaan
Sjöblom osoittaa vakuuttavasti, että ruotsalaisvaikutus oli laajaa esimerkiksi Suomen sotakoulujen opetuksen järjestelyissä ja opetussisällöissä.
Alussa Sotakorkeakoulussa työskenteli ruotsalaisia opetusupseereita, jotka toivat ruotsalaisen sotataidon periaatteita suomalaisten tietoisuuteen.
Vaikutteita levisi myös Ruotsissa opiskelleiden tai muutoin komennuksilla olleiden suomalaisupseerien välityksellä. Ruotsalaiset vaikutteet näkyivät konkreettisesti uusina välineinä, toimintatapamalleina tai laajempinakin kokonaisuuksina. Molemmilla mailla oli 1920-luvun puolivälistä
eteenpäin yhteisiä puolustuksellisia intressejä ja tarpeita, minkä vuoksi
suomalaisille annettiin tietoja auliimmin kuin muille ulkomaalaisille.
Sotilaallinen yhteistyö oli jo tuolloin läheistä. Ruotsalaiset olivat sota potentiaalin käytön suunnittelun osalta suomalaisia aktiivisempia toimijoita. Suomalaisille oli alussa tärkeintä sotapotentiaalin luominen, ja
1930-luvulla myös sen käyttö. Neuvostoliiton uhkan vuoksi sotilaallisia
resursseja pyrittiin yhdistämään ja parantamaan näin maamme puolus tuskykyä.
Schwester, lotta ja maanpetturi: Ruth Munckin (1886–1976) muistot ja
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tulkinnat elämänsä kulusta (Turun yliopisto/Sigillum) on Elina Virtasen
kulttuurihistorian alaan kuuluva väitöskirja, joka asemoituu ns. uuden
sotahistorian kentälle. Virtanen on tutkinut yksilön historiallisen muistin
rakentumista ja Suomen historiakulttuurisia muutoksia 1920-luvulta
1970-luvulle, joita hän tarkastelee vapaaherratar Munckin muistoja ja
tulkintoja apunaan käyttäen. Metodologisesti työ ponnistaa elämäkertatutkimuksen ja muistojen tutkimuksen traditioista. Kohdehenkilö tunnetaan varsinkin jääkärien sairaanhoitajana ja tukijana sekä Lotta Svärd
-järjestön voimanaisena. Tutkimuksesta selviää, että Munckin yhteistyö
saksalaisten kanssa jatkui pitkään. Toisen maailmansodan aikana hän
muun muassa kiersi saksalaisissa sotasairaaloissa tavaten haavoittuneita
suomalaisia SS-miehiä, joiden puolesta hän puhui aktiivisesti myös
sodan jälkeen. Sodan loppuvaiheissa hän välitti Saksassa oleville suomalaisnaisille työpaikkoja. Munck sai sodan jälkeen neljän vuoden maanpetostuomion suomalaisnaisten ohjaamisesta vakoilukoulutukseen. Siitä
hän istui vankilassa kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta. Kohdehenkilön
muistot heijastelevat vahvasti tämän poliittista, valkoisen Suomen arvoihin nojannutta aatemaailmaa. Virtanen ottaa väitöstutkimuksellaan osaa
viimeaikaiseen keskusteluun suomalaisesta nationalismista sekä suomalaisen SS-pataljoonan vaiheista.
Suomessa kerrotaan yleisesti tarinaa, jonka mukaan vetäytyvien saksalaisten mukaan lähteneitä suomalaisnaisia heitettiin laivoista mereen
hukkumaan. Aiheeseen perehtynyt Anu Heiskanen kumoaa kertomuksen paikkansa pitävyyden poliittisen historian väitöskirjassaan Naisen
kokemus, sota ja selviytyminen: Kolmanteen Valtakuntaan 1944 lähteneet
suomalaiset naiset (Helsingin yliopisto). Aineistonaan Heiskanen on ns.
uuden sotahistorian perinteelle rakentuvassa työssään käyttänyt Valtiollisen poliisin erityisen tutkijaelimen tekemiä palanneiden naisten
kuulusteluja. Lähtijöitä oli Heiskasen arvion mukaan tuhatkunta. Koti maahan palasi vuoteen 1948 mennessä 648 naista. Tutkimusjoukko koostui valtaosin naimattomista nuorista, 19–24-vuotiaista naisista, jotka
olivat olleet jatkosodan aikana jollakin tapaa tekemisissä Wehrmachtin
edustajien kanssa. Palkkatyö on valtaosalla kokemuksen ytimessä. Monet
olivat siirtyneet pohjoiseen hyvin palkattujen töiden perässä. Lähtöön
vetäneitä ja Suomesta työntäneitä syitä oli monenlaisia. Yksi syy oli toi meentulon säilyttäminen, vajaa puolet naisista seurasi sulhasiaan. Jotkut
pelkäsivät fyysistä väkivaltaa tai Neuvostoliiton miehitystä. Saksalaiset
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myös värväsivät aktiivisesti suomalaisnaisia työvoimaksi sekä pakottivat
ja huijasivat suomalaisia mukaansa. Lapin sodan puhkeamisen myötä
siirtyminen Etelä-Suomeen oli joidenkin osalta käynyt mahdottomaksi.
Osa rannikkokaupunkien nuorista naisista oli ajattelemattomia ja lähti
seikkailujen innostamina. Toiset jätettiin matkalla Norjaan, kun taas
loput jatkoivat Saksaan. Norjassa olleet naiset saattoivat jatkaa työntekoa
erilaisissa huoltotehtävissä entiseen malliin, ja saksalaisten kanssa lapsen
saaneet tai heille raskaana olevat (joita saattoi olla jopa 200) olivat oikeutettuja paikkaan SS-järjestön perustamissa Lebensborn-kodeissa. Sodan
jälkeen Norjaan jääneiden oli palattava Suomeen. Saksaan päätyneet
naiset määrättiin ilmatorjuntajoukkojen huoltotehtäviin tai sotatarviketeollisuuteen. Osaa pyrittiin värväämään vastarintaliikkeeseen. Kotiinpaluumahdollisuuksia ei siinä vaiheessa ollut. Liittoutuneiden miehityshallintokin suhtautui penseästi suomalaisnaisten matkasuunnitelmiin,
mutta palkkasi heitä töihinsä. Heiskasen väitöskirjan kansanpainos Salateitse Saksaan: Hitlerin valtakuntaan 1944 lähteneet suomalaiset naiset
(Otava) ilmestyi syksyllä 2019.

Ilmapuolustus

Suomen ilmavoimien alkuvaiheita käsittelee kaksi teosta, Mikko Uolan
Kotkanpojan lentoonlähtö: Suomen ilmavoimien varhaisvuodet 1918–1923
(Koala) ja Susanna Valliuksen Väinö Mikkola – alppilentäjän elämä kuvina ja esineinä (Suomen Ilmailumuseo). Uola pureutuu monipuoliseen
suomalaiseen ja ruotsalaiseen lähdeaineistoon tukeutuen ilmavoimien
syntyyn lähes tyhjästä pian itsenäistymisen jälkeen. Hän nostaa esiin
puolustushaaran kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä ja korostaa ruotsalaisten roolia. Alku oli vaikea aikana, jolloin kaikesta oli pula. Uola
myös kirjoittaa niistä monista vaikeuksista, joita Suomen sotilasilmailun
pioneerit kohtasivat ensimmäisen viisivuotiskauden aikana. Valliuksen
kohdehenkilö oli yksi ilmavoimien varhaisista vaikuttajista, jonka lentäjänelämä jäi lyhyeksi. Kouvolasta kotoisin ollut Väinö Mikkola (1890–
1920) oli toiminut ensimmäisen maailmansodan aikana merilentäjänä
Venäjän laivaston ilmavoimissa. Majuri Mikkola palveli maamme itsenäistymisen jälkeen suomalaisena sotilaslentäjänä, mutta hän menehtyi
vuonna 1920 Sveitsin Alpeilla tapahtuneessa lento-onnettomuudessa,
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jollaiset olivat noihin aikoihin varsin yleisiä. Mikkola oli tuolloin mukana
noutamassa Italiasta Suomeen Savoia S.9 -lentovenettä. Kirja on ilmestynyt Suomen Ilmavoimamuseon julkaisuja -sarjan numerolla 12.
Elias Salmisen ja Kalevi Keskisen rajoitetun painosmäärän (2018 kappaletta) suurteosmuotoon laadittu yleisesitys Tiedustelulentäjät Suomen
sodissa 1918–1945 (Tammi) kuvaa ilmatiedustelua itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä ja sotavuosina. Arkistoaineistoon ja lehdistöön perustuvassa järkälemäisessä nahkaselkäisessä teoksessa tarkastellaan maa- ja
meririntamien lentotiedustelua lähi- ja kaukotiedustelun osalta, tykistön
ja pommitusilmavoimien maalitiedustelua ja kartoitusta varten tehtyjä
ilmavalokuvauslentoja, vakoilulentoja (myös rauhan aikana), häirintäja propaganda(lehtistenpudotus-)tehtäviä, sissilentoja ja tykistön lentotähystystä varten tekemiä tulenjohtolentoja. Maantieteellisenä rajauksena
ovat Suomi ja sen lähialueet. Salminen on vastannut tekstiosuuksista ja
Keskinen kuvatoimituksesta. Piirrokset on tehnyt Leslie Quagraine. Teos
toimii myös kuvakirjana, sillä siinä on miltei 800 kuvaa.
Pienoismallien rakentajaa palvelemaan suunnattu Igor Kopiloffin teos
Blenheim Suomessa (IPMS Finland Ry) käy läpi Bristol Blenheim -pommikoneiden käyttöä Suomessa. Ilmavoimilla oli viime sodissa käytössään
melkein sata kuutta eri tuotantosarjaa edustanutta Blenheimia (Mark.I
ja Mark.IV), joista osa oli valmistettu Englannissa ja osa Suomessa.
Kopiloff kiinnittää aikalais- ja museokonevalokuvien ja mittakaavapiirrosten avulla lukijan huomion koneiden taktiseen käyttöön vaikuttaneisiin sarjakohtaisiin eroihin, jotka liittyivät pommikuormiin, aseistukseen, radioihin, suksien käyttöön, polttoainemääriin ja pienempiin
eroavaisuuksiin. Lisäksi kirjassa on väripiirroksia, joista ilmenevät konei den maalaukset ja merkinnät.
Ilmasotahistorioitsija Kari Stenmanilta on julkaistu peräti kolme
teosta, joista kaksi ensimmäistä käsittelee Suomessa viime sodissa käy tettyjä konetyyppejä. Kirjassaan Brewster: Model 239 Suomen ilmavoimissa (Koala) hän käy arkistolähteiden valossa läpi talvisodan aikana
Suomeen tilattujen 44 Brewster F2A Buffalo -lentotukialushävittäjän
vaiheita jatkosodassa. Yhdysvalloissa ja Hollannissa konetta pidettiin
epäonnistuneena, mutta suomalaisten hävittäjälentäjien ohjaamat
Brewsterit saavuttivat vuosina 1941–1943 satoja ilmavoittoja. Niillä
lennettiin myös sodan loppuvaiheissa, vaikka ne alkoivat olla jo vanhentuneita. Teos käy läpi konetyypin rakentamisen, tekniset tiedot sekä pal-
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velushistoriat konekohtaisesti. Stenman on täydentänyt leipätekstiään
lentäjien muistelmakatkelmilla.
Toinen teos on yhdessä Karoliina Holdan kanssa tehty Finnish Bomber
Colours 1939–1945 (Mushroom Model Publications), joka on julkaistu
kustantamon Rainbow-sarjassa numerolla 9140 sekä suomeksi nimellä
Suomen ilmavoimien pommittajat: Historia, maalaukset ja merkinnät
1939–1945 (Koala). Stenman toteaa, että Suomen ilmavoimilla oli toisessa maailmansodassa käytössään sekalainen kokoelma yhdysvaltalaista,
hollantilaista, saksalaista, englantilaista ja neuvostoliittolaista pommikonekalustoa. Koneet olivat Douglas DC-2, Fokker C.X, Dornier Do 17
Z, Junkers Ju 88A, Bristol Blenheim, Westland Lysander, Iljušin DB-3,
Petljakov Pe-2 sekä Tupolev SB. Tärkeimpiä pommikoneita olivat Blenheimit, Dornierit ja Junkersit. Sotasaalispommikoneilla paikattiin konepulaa. Teoksen valokuvista ja Holdan väriprofiilipiirroksista selviävät
suomalaispommittajien värit ja tunnukset.
Kolmas Stenmanin teoksista on aiempien vastaavien laivuehistorioiden kaavalla laadittu Gladiator-laivue: Lentolaivue 16 sodassa (Koala).
Teos esittelee laivueen historian vuodesta 1938 ja kaikki sen ilmasotatapahtumat sotavuosina. Talvisodassa tiedustelulentoihin erikoistunut
Lentolaivue 16 operoi auttamattomasti vanhentuneilla Riponeilla ja
Junkerseilla. Ne pystyivät lentämään tiedustelulentojaan Laatokan Karjalassa ainoastaan pilvien tai pimeyden suojaamina. Konetilanne säilyi
heikkona myös jatkosodassa, jossa laivueella oli käytössään Gladiatoreita,
Lysandereja sekä Fokker C.X:iä ja sodan lopulla I-153-sotasaaliskoneita
ja Myrskyjä. Asemasodan aikana Lentolaivue 16 tiedusteli Äänisen ja
Uikujärven välistä aluetta Maaselän rintamalla. Stenman kertaa myös
Fokkereilla varustetun ja syöksypommitustehtäviin tarkoitetun, mutta
talvisodan jälkeen lakkautetun Lentolaivue 10:n vaiheet vuosina 1934–
1940. Uutta ovat laivueen kokoonpanoon liittyvät tiedot, jotka Stenman
on kirjannut yksittäisten koneiden ja lentäjien mukaisesti. Mukana on
jälleen havainnollisia liitteitä koneista ja niiden vahvuuksista, tukikohdista, lennoista sekä pudotuksista laivueen riveissä.
Jyrki Laukkasen ja Kyösti Partosen Folland Gnat Suomen ilmavoimissa
(Koala) kertoo Folland Fo.141 Gnat -suihkuhävittäjän vaiheista Suomessa vuosina 1958–1972. Kirjoittajat taustoittavat teoksensa luomalla
silmäyksen suihkukoneaikakauden alkuvaiheisiin. Alun perin edullisen
hintansa vuoksi ilmavoimille hankittiin 12 (ja yksi lisäkone) kevyttä
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hävittäjää. Hankintapäätökseen vaikutti taloudellisten realiteettien ohella
myös Suomen vähäinen ulkopoliittinen liikkumavara. Vaikka päätös
tehtiin 1956, kehitysvaiheessa olleen konetyypin toimitukset alkoivat
vasta kaksi vuotta myöhemmin. Koneessa oli toistuvia teknisiä ongelmia, joiden vuoksi lisenssisarja peruutettiin. Sen sijaan hankittiin Fouga
Magistereita. »Nutikaksi» kutsuttu Gnat ei ollut helppo lennettävä,
mutta sen suorituskyky oli varsin hyvä. Huolimatta lyhyestä elinkaarestaan Gnatin palveluskäyttö muodostui tärkeäksi vaiheeksi suomalaisen suihkuhävittäjätoiminnan kehityksessä. Kyösti Partosen teoksessa Finnish Jet Colours (Mushroom Model Publications) esitellään Suomen ilmavoimien sotien jälkeisinä vuosina käyttämät suihkumoottorikonetyypit ja niiden historiat. Naamiointimaalaukset ja merkinnät
esitellään valokuvin ja väripiirroksin. Folland Gnatin lisäksi Partonen
käsittelee de Havilland Vampiren tyypit, Fouga Magisterin, Iljušin-28:t,
MiG-15:n ja MiG-21:n eri mallit, SAAB Drakenit, Hawkit, Learjetin sekä
Hornetit.
Ilmailumuseoiden kävijät, pienoismallien rakentajat ja ilmasotahistorian harrastajat ovat yleensä kiinnostuneita tekniikasta. Heitä palvelee
Reino Myllymäen teos Ohjaamot – Suomen sotilaskoneet, Ilmailuhistoria
3 (Ilmailumuseoyhdistys). Kirjoittaja on perehtynyt suomalaisissa museoissa ja alan näyttelyissä esillä olleeseen 64 kiinteäsiipiseen lentokoneeseen ja helikopteriin. Mukana on myös nykyisin käytössä olevaa lentokalustoa sekä Hornetien korvaajan kartoittamiseksi aloitetun HXhankkeen ehdokkaita. Kun useimpien museokonetyyppien ohjaamoihin,
lentäjien työpaikkoihin, ei pääse sisälle, tässä laajasti kuvitetussa teoksessaan Myllymäki poistaa osaltaan tuota puutetta. Hän tarjoaa lukijalle
tilaisuuden kurkistaa koneiden ohjaamoihin, jotka ovat kehittyneet sadassa vuodessa huimasti.
Matti Lehtimäen teoksen Meririntaman ilmatorjunta 1941–1944: Leh timäen ja Landtmanin matkassa (Ilmatorjuntasäätiö) keskiössä ovat
kahden veteraanin, kirjoittajan isän tykkimies Armo Lehtimäen (1912–
1995) ja vänrikki Christian Landtmanin (s. 1922), sotataipaleet. Kirja
perustuu monipuoliseen asiakirja- ja muuhun aineistoon, jolla päähen kilöiden vaiheet nivoutuvat laajempaan kokonaisuuteen. Kirjan piti alun
perin käsitellä vain kirjoittajan isän vaiheita, mutta informantiksi löytyi hyvämuistinen Landtman. Tekstiä täydentävät lukuiset taulukot ja
karttapiirrokset. Päähenkilöt palvelivat pääasiassa linnakesaarilla, mutta
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uutta tietoa lukija saa maaliskuussa 1942 tehdystä Suursaaren valtausoperaatiosta ilmatorjuntamiehen näkökulmasta.

Merisotaa veden alla ja päällä

Aktiivisena julkaisijana tunnetun Ville Vänskän pamfletti Rannikkosodankäynti – Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus (BoD) on nimensä mukaisesti kantaaottava sekä keskustelua herättävä teos. Vänskän
lähtökohtana ovat edellä kuvatut rannikkopuolustustamme koskeneet
rakennemuutokset. Tilanne on muuttunut, sillä Suomella oli itsenäisyyden alkuajoista lähtien vahva ja kehittynyt rannikkotykistö, joka kuitenkin on nyt lähes ajettu alas. Vänskän mukaan sotateknologian kehitystä ja sodankäynnin uusia muotoja pitää seurata ja pohtia niiden soveltuvuutta meidän oloihimme. Hän hahmottelee kirjassaan Suomen
rannikkopuolustuksen tulevaisuutta ja peräänkuuluttaa mukautumisen
tärkeyttä menestyksen edellytyksenä.
Sjöfarten i krig (Åbo Akademi) on Nils Erik Villstrandin ja Kasper
Westerlundin toimittama ja Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid
Åbo Akademi -sarjan numerolla 35 ilmestynyt merisotahistoriallinen
kokoomateos. Pääosissa alallaan tunnettujen kirjoittajien artikkeleissa
ovat Itämeren piirissä harjoitettu kauppamerenkulku sekä kauppalaivaston vaiheet kummassakin maailmansodassa ja vähän muinakin aikoina. Lisäksi osansa saavat laivastojen voimasuhteet ja miinasodankäynti.
Lars Ericson Wolken artikkelista käy esimerkiksi ilmi, että myös puolueettoman Ruotsin kauppalaivoilla oli vaara tulla neuvostosukellusveneiden upottamiksi.
Kai Varsion Altavastaajasta tuhovoimaksi: Sukellusveneaseen käyttöönotto ja kehitys (Edita) on sukellusveneiden 400-vuotista historiaa ja eri
sukellusveneluokkia käsittelevä tietokirja, jonka lähdeaineistona ovat
postimerkeissä kuvatut vedenalaiset. Kyseessä on siis eräänlainen spinoff-teos Varsion omasta väitöskirjasta, jossa hän käytti postimerkkejä
merisotataidon kuvastajina. Teoksesta käy ilmi, että maailmassa on ra kennettu viitisentuhatta runsasta 400 luokkaa edustavaa sukellusvenettä.
Varsion mukaan sukellusvene kehitettiin alun perin alivoimaisen osapuolen aseeksi, mutta sittemmin se on muuttunut suurvaltojen mahdin,
niiden välisen voimatasapainon ja ydinasepelotteen symboliksi.
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Vaitelias Otto: Sukellusveneässä Otto Kretschmer (Koala) on Lawrence
Patersonin kirjoittama elämäkertateos menestyksekkäästä saksalaisesta
sukellusvenekomentaja Otto Kretschmeristä (1912–1998). Kretschmer
oli ennen sukellusvenelaivastoon siirtymistään palvellut Weimarin tasavallan merivoimien pinta-aluksilla. Vuonna 1937 hänestä tuli U-23:n
päällikkö. Tonnistokuninkaana tunnettu Kretschmer sai modernimman
veneen U-99:n keväällä 1940. Maaliskuuhun 1941 mennessä hän oli
upottanut 47 alusta (274 333 tonnia). Kretschmer oli etevä taktikko, joka
saavutti menestystä liittoutuneiden saattueita vastaan. Hän havaitsi
käytännössä, että tehokkaampiin tuloksiin päästiin pinnalta käsin ajamalla nopeasti. Kretschmer pyrki kaikin keinoin välttämään paljastumisen, minkä vuoksi hän suhtautui vastahakoisesti upotustietojen välit tämiseen radiolla. Maaliskuussa 1941 hän upotti itse varioituneen U-99:n
ja joutui sotavangiksi. Vankeus kesti aina vuoteen 1948 saakka. Kretschemer palveli sodan jälkeen Länsi-Saksan merivoimissa yleten lippueamiraaliksi.

Tiedustelu ja propagandaa

Helena Pilkkeen Omat haukkuivat politrukeiksi: Jatkosodan valistusupseerit (Docendo) on tietoteos suomalaisesta valistusupseeristosta ja
heille sälytetyistä laajoista tehtävistä. Varsinkin asemasodan aikana valistustyö oli viihdytyskiertueiden rinnalla keskeinen osa rintamamiesten
ikäväntorjuntaa. Valistustyön keinoin pyrittiin pitämään yllä mielialoja
ja taistelutahtoa, mutta rintamamiehet pitivät heille jaettua valistusta
lähinnä propagandana, ja jotkin komentajat väheksyivät valistusupseerien merkitystä. Valistusupseerit, joita toimi jatkosodan vuosina noin
1300, joutuivat monesti toimimaan ilman selkeää ohjeistusta. Heidän
vastuullaan oli tarjota miehille virkistystä sekä erilaisia tapoja vapaa-ajan
viettoon ja juhlintaan. Useat entiset valistusupseerit, kuten kirjan kan nessa oleva Matti Kuusi, nousivat sodanjälkeisen suomalaisen kulttuurielämän vaikuttajiksi.
Tiedustelun näkymätön historia: Antiikista maailmansotiin (Atena) on
Mikko Porvalin luentosarjaan perustuva teos, joka keskittyy siviilitie dusteluun, mutta siinä sivutaan jonkin verran myös sotilastiedustelua.
Teoksessa esitetään – pitkälti samoina pysyneitä – tiedustelukeinoja ja
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pohditaan niiden merkitystä historiallisten esimerkkitapausten avulla
aina Mesopotamiasta kylmän sodan alkuvaiheen Eurooppaan. Tehokkaan tiedustelujärjestelmän ansiosta Rooman keisareilla oli käytössään
tärkeää tietoa päätöksentekonsa tukena, minkä vuoksi he onnistuivat säilyttämään valtakuntansa. Porvali ottaa myös esimerkkejä viikingeiltä sekä
Yhdysvaltojen sisällissodasta, jossa pohjoisvaltiot saivat tietoa Pinkertonin etsivätoimiston kautta. Enää tiedustelulla ei pyritä vain suojaamaan
vallanpitäjiä, vaan sen avulla tavoitellaan myös demokratian puolustamista, ihmisoikeuksien turvaamista ja terrorismin torjuntaa.
Juha Vartiaisen Kuvia vanhan rajan takaa 1941–1944 (Alfamer) kokoaa yhteen Itä-Karjalaa käsitteleviä, vähemmän käytettyjä SA-kuvia
suomalaisten miehityshallinnon ajalta, lähinnä loppuvuodesta 1941
alkaen. Kuvat ovat eräänlaisia kansatieteellisiä tutkielmia, sillä niissä
näkyy enimmäkseen paikallista – yleensä suomensukuista – siviiliväestöä
sekä heidän kyliään, arkeaan ja kulttuuriaan. Monet kirjassa julkaistuista
propagandistisista kuvista ovat todella taidokkaita otoksia, joiden ottajat
ovat olleet TK-miehiä. Vartiainen on taustoittanut kuvat tekstiosuuksillaan.

Toisesta maailmansodasta ja sen jälkiselvittelyistä

Robert Kirchubelin Itärintaman operaatiokartasto 1941–1945 (Minerva)
esittää vuoden 1941 Operaatio Barbarossan ja sitä seuranneet sotatapahtumat kartoin. Itärintama oli maantieteelliseltä kooltaan massiivinen, ja
siellä käydyt sotatoimet olivat ajallisesti pitkiä. Neuvostoliiton sekä Itä-,
Pohjois- ja Keski-Euroopan alueilla ottivat yhteen miljoonat miehet ja
osapuolten tappiot nousivat valtavan suuriksi. Kartografinen esitystapa
auttaa lukijaa hahmottamaan tapahtumien mittasuhteet ja joukkojen
liikkeet. Sotaa käytiin monenlaisissa ympäristöissä, kuten Valko-Venäjän
metsissä ja soilla, Ukrainan tasangoilla, Kaukasian vuorilla ja Berliinin
kaduilla. Kirchubel on ottanut huomioon myös Karjalan kannaksen
torjuntataistelut. Teoksessa on kaikkiaan 128 monivärikarttaa.
Totuus Normandian maihinnoususta (Minerva) on Edward E. Gordonin ja David Ramsayn teos, jossa he nostavat esiin länsiliittoutuneiden
sodanjohdon piirissä vallinneet henkilöristiriidat, arvovaltakiistat sekä
eriävät mielipiteet. Kirjoittajien mukaan näillä kaikilla oli vaikutusta
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tunnetun maihinnousuoperaation suunnitteluun, toteutukseen ja toisen
maailmansodan loppuvaiheisiin. Liittoutuneiden yhteistyöongelmat ja
toteuttamiskelvottomat päätökset aiheuttivat viivytyksiä etenemiselle,
johtivat sodan pitkittymiseen, heijastuivat kasvavina tappioina sekä antoivat Neuvostoliitolle tilaisuuden levittää vaikutuspiiriään Itä-Eurooppaan. Montgomery muun muassa jätti kertomatta alaisilleen komentajille, että saksalaiset olivat tuoneet Caenin alueelle lisävoimia. Lukijan
on syytä pitää mielessään, että toinen kirjoittajista on brittiamiraali
Sir Bertram Ramsayn poika. Teoksessa on runsaasti havainnollisia karttoja.
Teoksessaan Kohtalokas silta: Arnhem 1944 (WSOY) Antony Beevor
käy läpi liittoutuneiden uskaliasta ja epäonnista maahanlaskuoperaatiota
Hollantiin vuoden 1944 syksyllä. Beevor hyödyntää laajasti päiväkirjaaineistoa saadakseen esiin ihmisen äänen ja tunnot. Kyseinen Operaatio
Kauppapuutarha (Market Garden) oli mittasuhteiltaan suurin laskuvarjo-operaatio koko toisessa maailmansodassa. Sillä pyrittiin valtaamaan yllättäen Ala-Reinin sillat ja nopeuttamaan sodan päättymistä.
Toisin kävi. Laskuvarjo- ja maahanlaskujoukot saivat kyllä siltoja ja
alueita haltuunsa syvällä saksalaisten selustassa, mutta ne oli laskettu liian
kauaksi rintaman taakse. Operaation hätäisessä suunnittelussa heijastuivat johdon erimielisyydet. Varsinkin marsalkka Bernard Law Montgomery esiintyi varsin omapäisesti. Alkuyllätyksestä toivuttuaan saksalaiset saivat nopeasti rivinsä järjestykseen, eivätkä maata pitkin edenneet
joukot onnistuneet saamaan yhteyttä laskuvarjomiehiin. Brittien 1. Laskuvarjodivisioona ja sen rinnalla taistelleet puolalaiset kärsivät murskaavia tappioita. Liittoutuneita tukeneet hollantilaiset joutuivat ankarien
rankaisutoimien kohteiksi, ja talvella 1944–1945 maassa koettiin vielä
nälänhätä. Hollannissa on arvosteltu Beevorin kirjaa vanhan lämmitte lystä ja asiavirheistä.
Virolaiset vieraan vallan väessä 1939–45 (Reuna) on Jukka I. Mattilan
yleisesitys, jossa hän osoittaa, miten huomattavilta osin veljeskansamme
historialliset vaiheet ovat kytköksissä suurempien valtojen toimintaan.
Silti monilla Viron lähihistorian tapahtumilla on yhtymäkohdat myös
oman maamme sotahistoriaan. Kautta aikojen vieraat sotajoukot ovat
kulkeneet alueen läpi. Viro joutui – kuten Suomikin – lähinnä Saksan ja
Neuvostoliiton puristuksiin pyrkien hakemaan turvaa ulkovalloilta. Toisessa maailmansodassa maa koki sekä neuvosto- että saksalaismiehi-
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tykset. Mattila kertaa myös virolaismiesten vaiheet molempien miehittäjien sekä Suomen asevoimien riveissä. Lisäksi kirjassa käydään läpi
virolaisten neuvostovastainen maanalainen vastarinta.
Richard von Rosenin omaelämäkerrallinen sota-ajan päiväkirjoihin
perustuva teos Panssariässä: Vaununjohtajana idässä ja lännessä (Koala)
kertoo saksalaisen vapaaherran ja panssariupseerin Richard von Rosenin
vaiheista toisessa maailmansodassa. von Rosen (1922–2015) palveli koulutusjakson jälkeen aluksi ampujana Panzer III -kalustolla varustetussa
Panssarirykmentti 35:ssä Itärintaman keskisillä osilla. Hän haavoittui
sodan alkuvaiheessa, mutta kesästä 1942 lähtien hän palveli raskaissa
panssaripataljoonissa, joilla oli Tiger-vaunut. von Rosen johti panssarivaunujoukkuetta Kurskin suurtaistelussa kesällä 1943. Vuotta myöhemmin hän taisteli länsiliittoutuneita vastaan Normandiassa, jossa saksalaisten toimintamahdollisuudet olivat vähäiset vastustajan ilmaherruuden vuoksi. Sodan lopulla von Rosen oli Königstiger-vaunukomppanian päällikkö Unkarissa, jossa puna-armeija eteni vääjäämättömästi.
Sodan jälkeen hänestä tuli Bundeswehrin kenraalimajuri. Kirjassa on 445
osin harvinaista valokuvaa.
SS-kommando Otto Skorzeny: Euroopan vaarallisin mies (Minerva) on
Stuart Smithin laatima elämäkerta legendaarisesta saksalaisesta erikoisjoukkojen upseerista. Smith pyrkii tuomaan lisäsävyjä tunnetun, Rautaristin ritariristillä palkitun SS-everstiluutnatti (SS-Obersturmbannführer) Skorzenyn (1908–1975) jälkimaineeseen. Tämä oli päässyt toisessa maailmansodassa toteuttamiensa erikoisoperaatioiden ansiosta
Hitlerin suosioon. Skorzenyn maine kasvoi erityisesti syyskuussa 1943,
kun hänen johtamansa osasto vapautti Benito Mussolinin vankeudesta
vuoristohotellista. Osa Skorzenyn suunnittelemista erikoisoperaatioista
epäonnistui. Smith piirtää kuvaa toisten teoilla ratsastavasta egoistista,
joka jälkikäteen liioitteli omia saavutuksiaan muun muassa muistelma teoksessaan. Skorzeny teki sodan jälkeen Länsi-Saksaa koskevia vallankaappaussuunnitelmia. Espanjaan asettunut Skorzeny johti ulkomaille
paenneiden natsien verkostoa. Hän toimi epämääräisenä liikemiehenä,
joka möi muun muassa tiedustelutietoja monille tiedustelupalveluille.
Thierry Lentzin Hitlerin Kotkanpesä ja Berghof 1922–1944 (Minerva)
nostaa valokeilaan Salzburgin lähellä Baijerin Alpeilla Saksan kaakkoiskulmassa sijaitsevat Hitlerin loma-asunnot, joista käsin hän ajoittain
johti Saksaa ja sotatoimia viettäen siellä peräti neljänneksen ajastaan
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vuosina 1933–1944. Lähistöllä oli myös Hitlerin lähimpien miesten ja
muiden natsijohtajien lomanviettopaikkoja, joiden tieltä karkotettiin
kylän alkuperäiset asukkaat eikä sinne päästetty muita lomailijoita. Yksi
Hitlerin residensseistä, Berghof, valmistui vuonna 1933. Kuusi vuotta
myöhemmin Hitler sai 50-vuotissyntymäpäivälahjaksi vuoren huipulle
nousseen Kehlsteinhaus-nimisen huvilan, joka tunnetaan paremmin
Kotkanpesänä. Sen alle oli louhittu luolien ja bunkkerien verkosto. Hitler
viihtyi usein Berghofissa, mutta oleskeli Kotkanpesässä ani harvoin,
koska hän kärsi korkeanpaikankammosta. Toisen maailmansodan lopulla liittoutuneiden pommitukset käytännöllisesti katsoen tuhosivat
Obersalzbergin loma-asuntokeskittymän ja niiden rauniotkin hävitettiin,
mutta Kotkanpesä säilyi ehjänä.

Tarinoita ja mysteereitä

Riku Kauhasen Väärin haudattu mies: Kummitustarinoita Suomen taistelukentiltä (Atena) käy läpi lukuisia sotiin liittyneitä kummituskertomuksia suuren Pohjan sodan vuosista toiseen maailmansotaan. Usein eri
paikkakuntiin liittyvissä tarinoissa toistuvat samat teemat, ja tapahtumat
ovat heijastuneet myös nimistöön. Kulkijat ovat esimerkiksi saattaneet
kuulla outoja ääniä sotilaiden hauta- tai teloituspaikkojen ohi kulkiessaan. Samoin kerrotaan nähdyn veristen sotilaiden tai siviilien vaeltelevan taistelupaikoilla tai ratsuväkiosastojen loittonevan paikalta. Kummittelevien sotilaiden on väitetty myös seisauttaneen hevosia, viskoneen
kaaleja tai kurkistaneen ikkunoista. Kauhanen pyrkii kartoittamaan
kummitustarinoiden alkuperää ja toistumista eri aikoina. Viime sodista
kummitustarinoita on arkistoissa yllättävän vähän, mutta erilaisia ennekokemuksia niissä on runsaasti.
Totuus on tarua ihmeellisempää -sanonta pätee myös sota-ajan tari noihin. Suomalaiset kokivat varsinkin toisen maailmansodan tuoksinassa
lukuisia erikoisia sattumuksia. Marko Mannila käy kirjassaan Sotiemme
suuret arvoitukset (Escrito) läpi 22 tällaista tavalla tai toisella erikoista
tarinaa, joista muutamia ei ole vieläkään ratkaistu. Kummallisimmasta
päästä on porvoolaisen, keskitysleirillä kuolleen jääkärieverstiluutnantti
Bertel Mårtensonin (1893–1945) vakoilijanelämä, jossa olisi aineksia
James Bond -tyyppiseen kirjaan tai elokuvaan. Osa Mannilan esittämistä
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tarinoista, kuten Viipurin radiomiinat, on yleisesti tunnettuja.
Adolf Hitlerin itsemurhasta ja hänen ruumiinsa myöhemmistä vaiheista on pitkään ollut tutkijapiireissä epäselvyyttä, koska Natsi-Saksan
valtakunnankanslia ja sen alla sijainnut bunkkeri jäivät toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton vyöhykkeelle ja sittemmin osaksi DDR:ää.
Jean-Christophe Brisard ja Lana Parshina pyrkivät tarjoamaan vastauksia
kysymyksiin kirjassaan Hitlerin kuolema ja neuvostoarkistojen salaisuudet
(Otava). Venäjällä näkemiensä asiakirjojen pohjalta he avaavat Hitlerin
kuolemaan liittyviä mysteerejä sekä selvittävät lukijoilleen, mitä Hitlerin
ruumiille nykykäsityksen mukaan tapahtui.
Sotaan liittyvästä nippelitiedosta voi saada hyviä tietokilpailukysymyksiä, mutta se voi olla myös viihdyttävää iltalukemista. Ruotsalaisten
Niclas Hermanssonin ja Peter Rybergin teoksessa Karhu sotilaana ja
muita tuntemattomia tosiasioita toisesta maailmansodasta (Atena) nostetaan esiin lukuisia enemmän tai vähemmän tunnettuja kuriositeetteja
toisesta maailmansodasta. Näissä historialehtien raflaavia artikkeleita
muistuttavissa luvuissa on asioita ja tapahtumia, joissa seikkailevat niin
ihmiset kuin eläimetkin. Kirjan nimessä esiintyvä karhu oli esimerkiksi
palveluksessa Puolan joukoissa. Kirjassa kuvataan Panu Väänäsen kokoamia faktatietoja myös Suomen rintamilta.

Sotilasajoneuvoja

Asko Itkosen kolmas moottoripyöräaiheinen kirja Sotilasmoottoripyörät
1900–1933 (Kustantaja Laaksonen) kuvaa moottoripyörien sotilaskäyttöä vuoteen 1933. Itkonen lähtee laajasti kuvitetussa teoksessaan
liikkeelle moottoripyörien ja sivuvaunujen kehityshistoriasta ensimmäisen maailmansodan ympärysvalloissa, keskusvalloissa ja puolueettomissa
valtioissa. Sotilasmoottoripyörät löivät itsensä läpi 1910-luvulla, ja ensimmäisessä maailmansodassa moottoripyöriä käyttivät lähetit ja tiedustelijat. Myös päällystöä kuljetettiin moottoripyöräkyydillä. Konekivääreillä varustettuja sivuvaunumoottoripyöriä hyödynnettiin liikkuvina taisteluvälineinä. Lisäksi moottoripyörillä oli käyttöä huoltotehtävissä.
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Aseteknologiaa

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan edeltäjät Sotamuseo I–VI ja Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo VII–X ilmestyivät vuosina 1948–1955 ja
1971–1978. Niissä oli kohtalaisen usein esineellistä sotahistoriaa käsitteleviä artikkeleita. Tilanne on nyt toinen, mutta myös tuota aihealuetta
harrastetaan edelleen. Arkeologi ja seppä Mikko Moilanen on kirjoittanut teoksen Viikinkimiekat Suomessa (SKS), josta selviää, että Suomesta
on löydetty tähän mennessä yli 400 viikinkimiekkaa. Lukumäärä on
Moilasen mukaan yllättävän suuri, ja se osoittaa, ettei Suomi ollut viikinkiajalla eli noin vuoden 1000 paikkeilla mitään köyhää aluetta. Viikinkimiekkojen valmistus oli työlästä ja vaati erityisosaamista. Moilanen
arvelee, että myös suomalaiset sepät valmistivat viikinkimiekkojen tai dokkaita jäljitelmiä. Viikingeille miekat olivat statusesineitä ja perintökalleuksia. He uskoivat, että miekkoihin liittyi yliluonnollisia ominaisuuksia. Kirjasta käy myös ilmi ajalle tyypillinen väkivaltainen kulttuuri.
David Porterin hakuteos Puna-armeijan panssarivaunut: Yksiköt ja
operaatiot 1939–45 (Minerva) esittelee Neuvostoliiton toisessa maailmansodassa käyttämät panssarivaunumallit sekä sen panssarijoukot ja
niiden toteuttamat operaatiot. Osaa kirjassa läpikäydyistä vaunuista
puna-armeija käytti myös Suomen vastaisilla rintamilla 1939–1944,
mistä kerrotaan omassa luvussaan. Porter havainnollistaa erilaiset panssarivaunut valokuvin ja väripiirroksin sekä neuvostoliittolaisten panssarijoukkojen eri organisaatiotasot kaaviopiirrosten avulla. Teoksen
käsittelyjärjestys on rakennettu sotatoimien pohjalle. Mukana ovat paitsi
venäläisvalmisteiset vaunutyypit myös Neuvostoliiton länsiliittoutuneilta
ns. Lend-Lease-apuna saamat vaunut. Kirjan lopussa on taulukkoja
käytössä olleiden erilaisten panssarivaunutyyppien määristä.

Kylmä sota ja nykyaikainen sodankäynti

Veikko Erkkilän ja Pekka Iivarin tietokirjassa Kylmää sotaa Lapissa:
Vaiettujen tapahtumien todistajat (Otava) tuodaan julkisuuteen sitä,
miten suurvaltojen vastakkainasettelu heijastui vähäisessä määrin Suo men pohjoisosiin. Lapissa käytiin kovaa ulkopoliittista peliä, josta suuri
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yleisö oli usein autuaan tietämätön – tai oli kuullut siitä pelkkiä huhuja.
Suomalaiset olivat mukana pelissä ja vahvistivat omaa sotilaallista läsnäoloaan Lapissa. Suomen viralliset edustajat kuitenkin usein vaikenivat
tapahtumista, tai eivät kertoneet niistä kaikkea, mikäli Neuvostoliiton
intressit olivat vaakalaudalla. Lapin tapahtumien, kuten harhalennon ja
pudonneen risteilyohjuksen ja niistä ulkovalloille tiedottamisen suhteen
Suomi tasapainoili ajan hengen vaatimusten mukaisesti.
Syyrian sota: Demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessa
(Tammi) on Airin Bahmanin ja Bruno Jäntin kokonaiskuvan luova esitys
Syyrian vuosia jatkuneen vaikeaselkoisen sodan syistä ja kulusta. Tekijät
ovat keränneet aineistoa kirjaansa varten Irakista ja Libanonin pakolaisleireiltä haastattelemalla eri osapuolia edustaneita henkilöitä. Vuoden
2011 arabikevään liikehdintä levisi myös Syyriaan ja muuttui siellä aikanaan sisällissodaksi. Siellä vastakkain ovat olleet hallitus sekä sitä ja toisiaan vastaan sotivat ryhmittymät. Sotaan ovat sekaantuneet myös ulkovallat. Syyrian sodassa on kuollut satoja tuhansia ihmisiä, ja miljoonia on
lähtenyt pakolaisiksi.
Maanpuolustuskorkeakoulussa viisi vuotta sitten aloitetussa Sodan
kuvat -tutkimusprojektissa tarkasteltiin tulevista sodista tehtyjen ennusteiden osumista oikeaan. Vesa Tynkkysen toimittamalle, vuonna 2017
ilmestyneelle ja 1900-lukua käsitelleelle kokoomateokselle Tuleva sota:
Ennustamisen sietämätön vaikeus (Edita) on ilmestynyt kaksi jatko-osaa.
Niissä analysoidaan edelleen sotien luonteesta ennen niiden puhkeamista
esitettyjä arvioita, eli tulevaisuutta visioidaan menneen ja nykyisyyden
kautta. Jatko-osat ovat Tuleva sota: Nykyhetki ennakointien valossa (Edita)
sekä Tuleva sota: Tulevaisuuden sodan tulevaisuus (Edita). Ensiksi maini tun painopiste on vuosituhannen alussa ennakoidussa nykyhetkessä.
Artikkelien näkökulma on suomalainen ja sodankäynnin vallankumousta hyväksikäyttävä. Artikkelien kirjoittajat, jotka ovat virkatehtäviensä puolesta olleet ennustamassa tulevaa, ottavat kantaa muun
muassa siihen, miten 2010-luvulle tyypilliset sotilaalliset tapahtumat ja
ilmiöt sekä sodankäynnissä tapahtuneet erilaiset muutokset osattiin
nähdä ennakolta. Keskeinen teema on se, miten sodan ja rauhan raja on
hämärtynyt ja hybridisodankäynti arkipäiväistynyt. Viimeinen osa on
puolestaan keskustelupuheenvuoro, joka edustaa tavallaan tulevaisuudentutkimusta. Siinä hahmotetaan sodankäynnin muutostrendejä 2030luvulle saakka. Sodankäynnin muutoksen käsittelyssä nousevat esiin
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muun muassa teknologian nopea kehitys, verkostopuolustus sekä kokonaisturvallisuuden ja kriisinkestävyyden käsitteet. Kirjoittajat huomauttavat ennusteiden epävarmuudesta ja uskovat, että tulevaisuudessa koetaan yllätyksiä. Ennakointia ei pidä silti jättää tekemättä, vaikka siinä ei
onnistuttaisikaan. Se on osa varautumista. Pienelle maalle on tärkeää,
että ennusteista voidaan ottaa opiksi ja keskustella eri vaihtoehdoista,
kun mietitään sotilaallista liittoutumista tai Puolustusvoimien kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja uhkiin.

Rauhanturvaamistoimintaa

50 vuotta täyttänyt Suomen Rauhanturvaajaliitto juhlisti tapahtumaa
julkaisemalla Heikki Holman päätoimittamat teokset Suomen Rauhanturvaajaliitto 1968–2018 (Suomen Rauhanturvaajaliitto) sekä Suomalaista rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa 1956–2018 (Suomen Rauhanturvaajaliitto). Jälkimmäinen historiateos on operaatiohistoriallinen.
Siitä käyvät lisäksi ilmi muun muassa suomalaisille rauhanturvaajille
annetun koulutuksen kehittyminen ja varusteiden parantuminen. Eri
operaatioiden toimintaympäristöt esitellään niin ikään lukijalle. Tähän
mennessä rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtävissä on toiminut jo
lähes 50 000 suomalaista. Vaikka perinteiset YK-rauhanturvaajat on
yleensä lähetetty paikalle osapuolten suostumuksella vihollisuuksien lakattua, monet ovat silti joutuneet käytännössä palvelukseen sotatoimialueille. Tämä on näkynyt siinä, että vuosien varrella on toimialueilla
menehtynyt 49 suomalaista rauhanturvaajaa.
Martti Jokihaaran teos YK:n palokuntana Suezille 1973 (Perinne yhdistys Kuneitran Kojootit/BoD) vie lukijansa Lähi-idän polttopisteeseen ja ns. Jom Kippur -sodan tunnelmiin. Kyseinen vajaat kolme viikkoa
kestänyt sotilaallinen konflikti puhkesi 6. lokakuuta 1973 iltapäivällä,
kun Egyptin ja Syyrian joukot tekivät yllätyshyökkäyksen israelilaisia
vastaan. YK-kenraali Ensio Siilasvuo antoi Kyproksella nopealla aikataululla perustetulle ja paikalle lähetetylle suomalaiselle rauhanturvaajajoukolle usein siteeratun lyhyen käskyn: »Menkää Sueziin, jos pääsette.
Asettukaa osapuolten väliin – jos uskallatte. Lopettakaa taistelutoiminta
– jos kykenette.» Israelin asevoimat toipuivat nopeasti ja voittivat arabi naapurinsa. Jokihaara on taustoittanut tapahtumat ja kerännyt kirjaansa
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veteraanien muistelmia. Kirjassa on lukuisia mielenkiintoisia, joskin
ajan saatossa haalistuneita valokuvia sinibarettiveteraanien yksityisalbumeista.

Varia

Naisten vapaaehtoinen varusmiespalvelus on ollut mahdollinen Suomessa vuodesta 1995 lähtien. Kaisa-Maria Tölli kertoo omakohtaisessa
teoksessaan Häiriö! Nainen intissä (Docendo), että vaikka varusmies palvelustaan suorittavilla naisilla on korkea palvelusmotivaatio, nämä
eivät ole miesten kanssa samalla viivalla. Tölli kirjoittaa itsekin kokeneensa ylenkatsomista ja vähättelyä sekä riittämättömyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta. Suurimmalle osalle Töllin anonyymeistä informanteista eli noin 50 naiselle armeija-aika on vaikuttanut alentavasti
heidän itsetuntoonsa. Haastatteluista käy ilmi, että kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ohella lähes kahdella kolmasosalla naisista on ollut
rasitusvammoja, kun he ovat joutuneet kantamaan marsseilla raskaita
taakkoja. Saatuaan vapautusta palveluksesta he ovat saattaneet näyttäytyä
lintsareina. Henkiset ja fyysiset ongelmat ovat naisille traumoja ja vaikeita asioita, eivätkä he ole halunneet kertoa – heikoksi leimaamisen pelossa – avoimesti ikävistä kokemuksistaan. Valtaosa naisista saa johtajakoulutuksen, mutta toisaalta 25 % heistä keskeyttää palveluksen. Toki
Tölli kirjoittaa myös naisten menestystarinoista, jotka ovat toisinaan
konkretisoituneet vasta reserviin siirtymisen jälkeen.
Kunniamerkkikauppias Jani Tiaisen suurikokoinen hakuteos Kunnia merkit kertovat: Suomen kunniamerkit/The Orders, Decorations and
Medals of Finland (Readme.fi) käsittelee valtaosaa Suomessa itsenäisyyden aikana annetuista kunniamerkeistä. Tiainen tutustuttaa lukijansa
erityisesti Suomen ritarikuntien, vapaaehtoisen maanpuolustustyön,
maamme itsenäistymisvaiheen ja viime sotien ansioista myönnettyihin
merkkeihin. Osansa saavat myös sotakoulujen kurssimerkit. Kirjassa on
nostettu esiin kunniamerkkien saajia ja niiden myöntämisperusteita.
Kirja palvelee keräilijöitä, sillä Tiainen listaa muun muassa kunniamerkkien mittoja ja painoja. Siinä on myös englanninkielisiä tekstiosuuksia.
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CARL-FREDRIK GEUST
(s. 1944), diplomi-insinööri, tekniikan tohtori hc (Kansainvälinen tietoliikenneakatemia, Moskova). Laatinut lukuisia ilmailu- ja sotahistoriallisia
kirjoja ja artikkeleita, jotka on julkaistu Suomessa, Ruotsissa, Englannissa,
Venäjällä, Ukrainassa ja Tšekissä. Suomen Sotahistoriallisen Seuran
hallituksen jäsen 2000–2016.

Katsaus vuonna 2018 ilmestyneeseen
venäjänkieliseen sotahistorialliseen
kirjallisuuteen
Tässä, kuten edellisissäkin kirjakatsauksissa, on jouduttu esittelemään
myös käsittelyvuotta aikaisemmin ilmestyneitä kirjoja. Tavallista on,
etteivät kirjat aina ilmesty kansilehteen painettuna vuotena etenkään
silloin, jos kirja hyväksytään painettavaksi vuoden lopussa. Kustantajat
eivät muuta oikovedoskappaleeseen (signalnyj ekzempljar) merkittyä
painovuotta, vaikka kirja ei tuona vuonna ilmestyisikään. Esimerkiksi
Gennadi Petrovin Venäjän merilentokoneiden Gidrosamolety 100 let v
nebe Rossi -kuvakronikan kansilehdessä on vuosiluku 2016, mutta kirja
painettiin vasta kesällä 2018. Samoin jo aikaisemmin on todettu venäläisten kirjojen painosmäärien jatkuva supistuminen ja kirjamarkkinoiden hajaantuminen.

Dokumenttikokoelmia

Igor Alepko: Krasnoznamennyj Baltijskij Flot 1939–1945. Hronika
bojevyh dejstvij (Punalippuinen Itämeren laivasto 1939–1945. Sotatoimien
kronikka), Morskoje nasledije, Sankt-Peterburg 2018. Useita Itämeren
laivaston sotapäiväkirjoihin perustuvia dokumenttikirjoja julkaissut Igor
Alepko täydentää uudessa kirjassaan aikaisemmin puutteellisesti esitettyjä vuoden 1941 sotatapahtumia ja esittää lisäksi Itämeren laivaston
sukellusveneiden toimintakatsauksen vuosilta 1941–1945. Vuonna 1975
Oranienburgissa pystytetyssä, Itämeren laivaston menettämien sukellusveneiden muistomerkissä on vain 12 uponneen sukellusveneen mie-
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histöjen nimet. Alepkon selvitysten mukaan Itämerellä menetettiin ainakin 38 sukellusvenettä, joiden täydelliset miehistöluettelot on esitetty nyt
ilmestyneessä kirjassa.
M. V. Zelenov (toim.): Rossija i Finljandija – ot protivostojanija k miru
1917–1920 (Venäjä ja Suomi – vastakkainasettelusta rauhaan 1917–1920),
Rosspen, Moskva 2017. Vuosia 1917–1920 käsittelevään dokumenttijulkaisuun on koottu 227 suurimmalta osaltaan aikaisemmin julkaisematonta asiakirjaa Suomen itsenäistymisestä Tarton rauhaan. Asiakirja lähteinä ovat Venäjän presidentinhallinnon arkisto (AP RF), Venäjän
ulkopolitiikan arkisto (AVP RF), Venäjän valtionarkisto (GA RF), Venäjän valtion sotalaivaston arkisto (RGA VMF), Venäjän valtion sosiaalipolitiikan arkisto (entinen puoluearkisto RGASPI), Venäjän valtion taloudellinen arkisto (RGAE), Venäjän valtion sotahistoriallinen arkisto
(RGVIA) ja Venäjän valtion historiallinen arkisto (RGIA).
Oleg N. Kiselev – Juri M. Svojskij: Prikazyvaju rešitelno prekratit
predstavlenije takih razvedsvodok. Razvedovatelnyje svodki 5-go
Upravlenija NKO SSSR za period sovetsko-finljandskoj vojny (Käsken
päättäväisesti lopettamaan tällaisten tiedustelutiedotusten lähettämisen.
Neuvostoliiton puolustuskansankomissariaatin 5. hallinnon talvisodan
aikaiset tiedustelutiedotukset), Universitet Dmitrija Požarskogo, Moskva
2018. Neuvostoliiton sotilastiedustelun toimintaa Suurta isänmaallista
sotaa edeltäneeltä ajalta on tutkittu melko vähän. Vaikka lukuisia teoksia
neuvostotiedustelun historiasta on laadittu, tutkimus ei juuri ole ulottunut sellaisiin asiakirjoihin, joiden pohjalta neuvostojohto teki päätöksensä.
Kirjassa esitetään neuvostotiedustelun keskusosaston katsaukset,
joita jaettiin 14–18 kappaleena puolustuskansankomissaari Vorošiloville
(1. kappale), viidestä seitsemään kopiota Kansankomissariaatin sihteeristölle (joka jatkolähetti 2.–7. kappaleet Stalinille, Molotoville,
Berijalle ym.), kansankomissaarin varamiehille (mm. Budjonnyj ja
Mehlis), Puna-armeijan Yleisesikunnalle ja sen operatiiviselle hallinnolle
(joka jatkolähetti katsauksia rintamayhtymille), Sotalaivaston Pääesikunnalle jne. Vaikka tiedustelupäällikkö Ivan Proskurov oli itse lentoupseeri, ilmavoimien komentaja Smuškevitš lisättiin jakeluun vasta
29.1.1940.
Kirja sisältää kaikki 93 tiedustelukatsausta ajalta 14.12.1939–13.3.1940
katsausten valmisteluprosessista ja niiden luotettavuudesta kertovin
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selityksin. Johdannossa kerrotaan Suomen puolustusvoimista ennen
talvisotaa ja sodan alkuvaiheessa, lähinnä Talvisodan historia -teoksen
sekä Uiton ja Geustin Mannerheim-linja-kirjan pohjalta. Hyvin kriitti seen sävyyn laaditussa yhteenvedossa todetaan neuvostotiedustelun yllättävä, haitallinen hajanaisuus ja lokeroituminen. Vaikka tiedustelu oli
Puna-armeijan keskeisiä ja tärkeimpiä toimialoja, tiedusteluhallinto toimi käytännössä eristettynä sekä sotatoimia johtavan Yleisesikunnan
alaisesta Luoteisesta rintamasta, eri rintamakaistoilla taistelevista armeijoista että myös muista puolustushaaroista, sotalaivastosta (jolla oli oma
kansankomissariaatti) ja ilmavoimista. Vaikka katsaukset lähetettiin
tietyllä viipeellä tiedoksi taisteleville armeijoille, paluusuunnassa tuli
ainoastaan hyvin valikoituja tietoja. Vasta heinäkuussa 1940 tiedustelu
siirrettiin Yleisesikunnan alaisuuteen. Tällöin erotettiin tiedustelupäällikkö Proskurov (joka jopa uskalsi polemisoida Stalinin kanssa
Kremlin kritiikkikokouksessa huhtikuussa 1940). Proskurov pidätettiin
27.6.1941 ja teloitettiin 28.10.1941.
Loppukappaleessa todetaan, että suomalaisen punaupseerin Hjalmar
Frontin loikkaus Japanin puolelle Mantšuriassa 1938 johti laajoihin
vierasperäisten eli ei-venäläisten upseerien puhdistuksiin Puna-armeijassa.1
Vasili S. Hristoforov: SSSR-Finljandija: protivostojanije 1941–1944
gg. (Neuvostoliitto – Suomi: vastakkainasettelu 1941–1944), IRI RAN,
Moskva 2018. Kyseessä on erityisen tärkeä teos, joka sisältää 74 dokumenttia (suurin osa aikaisemmin julkaisemattomia asiakirjoja FSB:n,
ulkoministeriön ja presidentinhallinnon arkistoista) sekä 240-sivuisen
johdannon, joka käsittelee poliittista kehitystä sekä kummankin osapuolen tiedustelu- ja vastatiedustelutoimintaa.
Julkaistut asiakirjat koskevat mm. agenttitietoja Suomen poliittisen
johdon, presidentti Rytin, hallituksen ja eduskunnan kokouksista ja mie lipiteistä jatkosodan aikana (raporttien vastaanottajina Stalin, Molotov
ja Berija). Eräs raportti kertoo jopa Rytin ja Yhdysvaltojen lähettilään
McClintonin tapaamisesta 14.6.1943.
Ns. erikoispalvelujen, eli tiedustelun, vastavakoilun, partisaanien ja
kaukopartioiden sekä heimojoukkojen toimintaa on selostettu useassa
asiakirjassa. Erityistä huomiota on kiinnitetty Itä-Karjalassa toimineeseen suomalaiseen vakoilukouluun, josta kertoo kahdeksan sivun pituinen, 4.1.1944 päivätty katsaus (lähteenä Karjalan tasavallan FSB:n arkis -
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to). Katsaus lienee laadittu ennen kaikkea vangittujen, suomalaisten
kouluttamien agenttien kuulustelujen perusteella, mutta voi myös päätellä, että koulu oli NKVD:n soluttama.
NKVD:n kansankomissaari Berija kirjoitti ulkoasiainkomissaari
Molotoville 16.10.1943 »Ruotsin lähetystön suomalaisten aloitteesta
pyytämästä» kahden lentäjävangin vaihtohankkeesta. Ehdotuksen mukaisesti olisi vaihdettu 19.3.1943 Aunuksessa vangittu kapteeni Pentti
Nurminen 24.7.1943 alasammuttuun neuvostoilmavoimien kapteeni
Petr Tšernuhiniin. Vankienvaihtoa ei kuitenkaan suoritettu, eikä syytä
tähän mainita.
Kirjan tekstimäärältään laajin asiakirja on Ruotsin Helsingin-lähettilään Hans Beck-Friisin alkuvuoden 1943 poliittinen katsaus, joka lähetettiin 23.6.1943 Ruotsin ulkoministeriöön, sieltä edelleen Ruotsin
Moskovan-lähettiläälle Vilhelm Assarssonille 6.8.1943 ja merkittiin vastaanotetuksi vasta 20.10.1943. Kyseessä on Suomen poliittisen tilanteen
äärimmäisen mielenkiintoinen ja yksityiskohtainen, melkein 24 sivun
pituinen analyysi, jonka venäjänkielinen käännös on 22.12.1943 lähetetty
Stalinille, Molotoville ja Berijalle. Ruotsin kielestä käännetyn asiakirjan
lähteenä on FSB:n arkisto. Siitä, miten tämä erittäin salainen (alkuperäinen salausaste lienee ollut »Kvalificerat hemlig») asiakirja on saatu Neuvostoliiton haltuun, ei kerrota. Mahdollisesti asiakirjavuoto on tapahtunut diplomaattikuriirin yli kaksi kuukautta kestäneen matkan aikana
Ruotsista Moskovaan tai Ruotsin Moskovan-lähetystössä.
Toinen mielenkiintoinen asiakirja on 25-sivuinen katsaus Suomen
rauhanneuvotteluista ja valvontakomission tulosta Suomeen syksyllä
1944 (tärkeimpinä lähdeviitteinä FSB:n arkisto). NKVD on selvästi val vonut ja salakuunnellut suomalaista rauhanvaltuuskuntaa sen odottelun
ja neuvotteluihin valmistautumisen aikana Moskovassa 7.–14.9.1944.
Valtuuskunnan keskinäiset mielipideristiriidat, vajavaiset yhteydet Hel sinkiin ja pääministeri Antti Hackzellin kohtalokas sairastuminen on
raportoitu. Hackzellin tilalle saapui valtuuskunnan puheenjohtajaksi
ulkoministeri Carl Enckell – joka maaliskuussa 1944 ei ollut valmis hyväksymään Neuvostoliiton ehtoja, mutta nyt pakon edessä allekirjoitti
rauhansopimuksen.
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Matrikkelit

Vuoden 2016 kirjakatsauksessa mainitun V. M. Lurjen matrikkelityötä
on jatkanut professori, 1. lk. kapteeni Viktor Joltuhovskin johtama työryhmä, joka lyhyessä ajassa on julkaissut Pietarissa muun muassa matrikkelit Neuvostoliiton ja Venäjän sotalaivaston amiraali- ja kenraalikunnasta vuosina 1961–1975 [ilmestymisvuosi 2013], 1976–1992 [2015]
ja 1992–2016 [2017].
Vuonna 2012 julkaistiin matrikkeli Znamenityje ljudi Baltijskogo flota
(Itämeren Laivaston tärkeitä henkilöitä), 2014 Litšnosti Baltijskogo Flota
1703–2014 (Itämeren Laivaston persoonallisuuksia 1703–2014) ja 2018
Zaslužennyje ljudi Baltijskogo Flota 1703–2017 (Itämeren Laivaston
ansioituneita henkilöitä 1703–2017). Näiden kaikkien kustantaja on
Morskoje nasledije, Sankt-Peterburg.
Kuten nimekkeistä käy ilmi, uusissa matrikkeleissa ei käsitellä entiseen
tapaan vain neuvostokauden merkkihenkilöitä, vaan mukaan on nyt kelpuutettu Venäjän keisarikunnan meriupseereita, Venäjän sisällissodassa
valkoisten puolella taistelleita ja emigranttiupseereita.
Vuonna 2018 ilmestyneen meriupseerimatrikkelin »suomalaisista»
mainittakoon amiraali Mihail Lermontov (Viaporin komentaja vuodesta
1848), Helsingissä syntynyt Walter Bergström (1935 Neuvostoliiton
meri-ilmavoimien komentajan apulainen, 1938 teloitettu), Viipurissa
syntynyt kontra-amiraali Karl Kuhlström, Turussa syntynyt kenraaliluutnantti Konstantin Nebolsin (Kronstadtin komentaja vuodesta 1884),
humalaisten matruusien Helsingissä 4.3.1917 murhaama Itämeren
laivaston komentaja vara-amiraali Adrian Nepenin, amiraali Fedor
Nordman, Viaporin puolustukseen osallistunut vara-amiraali Karl
Sidensner, Porkkalan laivastotukikohdassa palvelleet kontra-amiraalit
Vasili Stukalov ja Konstantin Suhiašvili, vara-amiraali Fredrik von
Schantz sekä Viaporin satamapäällikkö kenraaliluutnantti, ruhtinas Vasili
Urusov.
Viktor Joltuhovski, everstit Juri Kolesnikov ja Gennadi Štšerbina sekä
Sotalaivaston ilmavoimien museon johtaja Galina Vabištševitš ovat laa tineet Morskije sokoly otetšestva (Isänmaan merikotkat) -matrikkelin
(Morskoje nasledije, Sankt-Peterburg 2018), joka sisältää 522 meriilmailun merkkihenkilön elämäkerrat. Näiden joukossa on ansioituneita
Venäjän keisarikunnan, Neuvostoliiton ja »uuden» Venäjän meri-ilma -
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voimien johtohenkilöitä, Neuvostoliiton ja nyttemmin Venäjän sankari
-nimityksen saaneita eri lentolajien lentäjiä ja merilentokoneiden suunnittelijoita.
Myös muutama suomalainen punalentäjä on mainittu, kuten Joensuussa syntynyt Otto Kalvitsa ja Viipurissa syntynyt Alfred Taskinen.

Talvi- ja jatkosota

Artem S. Sagajdakov – Madina P. Kiseleva: Antisovjetskoje dviženije vo
vremja »Zimnej vojny» (1939–1940 gg.): genezis, formy projavlenija,
itogi (Neuvostovastainen liike Talvisodan aikana 1939–1940: syntyminen,
esiintymismuodot, tulokset), Zebra, Stavropol 2017. Pohjois-Kaukasian
alueella sijaitsevassa Stavropolissa julkaistu pieni kirja osoittaa, miten
hyvinkin kaukana Suomesta löytyy kiinnostusta talvisotaa, Mannerheimia sekä valkoemigranttien innoittamaa Venäjän kansanarmeijaa
kohtaan.
Konstantin Gnetnev: Belomorkanal 1933–2017. Gody, sobitija, ljudi
(Vienanmeren kanava 1933–2017. Vuosia, tapahtumia, ihmisiä), Verso,
Petrozavodsk 2017. Tietokirjailija Konstantin Gnetnevin isä oli Vienanmeren kanavalla töissä vuodesta 1935 lähtien ja asui sulkukylässä n:o 17.
Kanavan välittömässä läheisyydessä kasvanut Gnetnev on kirjoittanut
lukuisia kirjoja partisaanisodasta. Belomorkanal 1933–2017 on hänen
kolmas kirjansa Vienanmeren kanavan historiasta. Sen keskeisiä kappaleita on 50 sivun pituinen osio »Vienanmeren kanava sodassa», joka
kertoo mm. Luftwaffen suorittamista kanavan ja sulkujen pommituksista
jatkosodan alussa sekä suomalaisten kaukopartioiden retkistä kanavalle
ja niiden torjunnasta.

llmavoimien historia

Gennadi F. Petrov: Gidrosamolety 100 let v nebe Rossii (Merilentokoneet
100 vuotta Venäjän taivaalla), Gangut, Sankt-Peterburg 2016. (Painettu
vasta 2018). Typografisten tietojen mukaan pietarilaisen tunnetun ilmailuhistorioitsijan ja valokuvakeräilijän Gennadi Petrovin Venäjän merilentokoneista laatima upea, A4-kokoinen kuvakronikka on täynnä har-
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vinaisia ja hyvälaatuisia valokuvia, joukossa useita kuvia Venäjän keisarikunnan Helsingin, Ahvenanmaan Degerön ja Turun Vähä-Heikkilän
merilentoasemista.
Kuvissa esiintyy sekä keisarikunnan lentäjiä, kuten Oleg Zajtševskij
(joka huhtikuussa 1918 loikkasi lentokoneella Suomeen ja palveli Suomen ilmavoimissa salanimellä Otto Ilmarinen) että suomalaisia punalentäjiä, kuten Walter Bergström, Werner Lehtimäki, Jalmari Lehtimäki,
Karl Neronen, Edward Valtonen, Kaarlo Renkas, Mauno Lindell, Albert
Taskinen ja Otto Kalvitsa.
Nina Stolepova: Aerodrom Girvas. Bojevaja istorija (Hirvaksen lentotukikohta. Taisteluhistoria), PetroPress, Petrozavodsk 2017. (Painettu
ilmeisesti 2018). Kontupohjassa asuva kotiseutututkija, kaatuneiden
etsintöihin Venäjällä ja Suomessa aktiivisesti osallistunut Nina Stolepova
on aikaisemmin kirjoittanut kirjat Petroskoin ja Kontupohjan puolustustaisteluista syksyllä 1941.
Uuden kirjan aiheena on Hirvaksen ja Joroisten lentotukikohtia
25.6.1941 pommittanut 72. Pikapommituslentorykmentti tappiotietoi neen. Stolepova ei peittele sitä, että pommitusretki päättyi murheellisesti
– kokonainen SB-laivue jäi palaamatta, eikä suomalainen Fiat-hävittäjälaivue kärsinyt lainkaan tappioita.
Stolepova käsittelee myös Suomen ilmavoimien toimintaa Hirvaksessa
ja Kontupohjassa 1941–1944 sotapäiväkirjojen perusteella ja SA-kuvaarkiston kuvittamana, unohtamatta Flygvapnetin valtuuskunnan vierailua Hirvaksessa 22.5.1942. Kirjan päättää kertomus 7. Ilma-armeijan
toiminnasta Airacobra-hävittäjillä ja Il-2-maataistelukoneilla Hirvaksessa kesällä ja syksyllä 1944. Hirvaksen lentotukikohdan käyttöä kylmän
sodan aikana ei ole kuitenkaan mainittu – ovatko salaussäännöt mahdollisesti esteenä?
Juri Šlejkin: Korejskij »Boing» v Karelii (Korealainen Boeing Karja lassa), Ostrov, Petrozavodsk 2018. Eteläkorealaisen Korean Airlines
-lentoyhtiön Boeing 707 -matkustajakone eksyi 20.4.1978 Pariisi–Soulreitiltään ja suuntasi lentonsa Huippuvuoren kautta Murmanskin
ilmatilaan. Yllättävä lento aiheutti suurhälytyksen Neuvostoliiton ilma puolustuksessa. Boeing B-52-pommikonetta muistuttavan tutkahavainnon jälkeen Su-15-torjuntahävittäjiä käskettiin pudottamaan ilma tilaan tunkeutunut kone. Hävittäjän laukaisema ilmataisteluohjus räjähti
onneksi ennen osumistaan matkustajakoneeseen. Yksi matkustaja sai
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sirpalesateesta surmansa, mutta koneen lentäjät pystyivät uskomattoman taitavasti tekemään pakkolaskun Korpijärven jäälle lähelle Louhea
Neuvosto-Karjalassa. Matkustajat evakuoitiin helikoptereilla Vienan
Kemin varuskuntaan, missä heidät majoitettiin paikalliseen upseerikerhoon.
Entisen sotilaskirjeenvaihtajan Juri Šlejkinin kokoama kirja sisältää
surkuhupaisan kertomuksen siitä, miten toistasataa ulkomaalaista ilmestyi ilman ennakkovaroitusta korpivaruskuntaan, missä heidät piti majoittaa ja ruokkia KGB:n valvovien silmien alla. Niinpä upseerikerho piti
silmänräpäyksessä »demilitarisoida» – toisin sanoen poistaa kaikki taulut, liput, seinäkoristeet ja muistoesineet – ja hankkia vuoteet ja vuodevaatteet. Järkyttyneiden matkustajien saapuessa varuskuntaan ovella oli
kuitenkin aseistettuja vartijoita. Erityisen vaikeaa oli riittävän ruoan ja
vessapaperin löytäminen. Vuonna 1978 oli Neuvostoliitossa, varsinkin
sen korpivaruskunnissa, todellinen pula-aika!
Mihail Timin: Vozdušnoje sraženije za Stalinskuju Pribaltiku (Ilmataistelut stalinistisen Baltian puolesta), Jauza, Moskva 2018. Vaikka kyseessä on harvinaisen seikkaperäinen tutkimus neuvostoilmavoimien
toiminnasta Baltiassa 1940–1941, tekijä on onnistunut lähes täysin välttämään talvisodan mainitsemisen, vaikka useimmat mainitut lentoyksiköt siirtyivät Baltiaan nimenomaan talvisodan yhteydessä. Saksalaishyökkäyksen ensimmäiset ilmataistelut esitetään molemminpuolisten
asiakirjojen ja julkaistujen tutkimusten valossa. Kirjan otsikon maininta
»stalinistisesta Baltiasta» tuskin ilahduttaa lukijoita tämän päivän Baltiassa. Timinin kirja on yllättäen ilmestynyt myös englanniksi (Air Battles
over the Baltic 1941, Helion & Co, 2018).

Laivaston historia

Pavel Krotov: Rossijskij flot na Baltike pri Petra Velikom. Istoritšeskije
illustratsii (Venäläinen laivasto Itämerellä Pietari Suuren aikana. Historiallisia kuvia), Sankt-Peterburg 2017. (Painettu 2018.) Pietarin valtionyliopiston professori Pavel Krotov on laajentanut aikaisemmin julkai semansa Pietari Suuren luoman laivaston historian 744-sivuiseksi korupainokseksi.
Fedor K. Saberov: Tragedija Baltijskogo flota. Matrosskij bunt 1917
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(Itämeren laivaston tragedia. Matruusien kapina 1917), Gangut, SanktPeterburg 2018. Kirja käsittelee Itämeren laivaston punamatruusien
kapinointia 3.–5. maaliskuuta 1917 Pietarissa, Kronstadtissa, Tallinnassa sekä laivaston päätukikohdassa Helsingin Viaporissa. Viaporin tapahtumat on selostettu 50 sivulla. Helsingissä surmattiin 27 meriupseeria, muun muassa aikaisemmin mainittu Itämeren laivaston komentaja, vara-amiraali Adrian Nepenin ja Itämeren laivaston 2. Linjalaivalaivueen komentaja, kontra-amiraali Arkadi Nebolsin. Kirja sisältää surmattujen meriupseerien seikkaperäiset matrikkelitiedot, kaaviokuvan ortodoksisen hautausmaan haudoista sekä laajan valokuvaliitteen, jossa tosin Helsingin Suurkirkkoa virheellisesti sanotaan ortodoksiseksi.
Andrei Tšaplin: Krejser Kirov (Risteilijä Kirov), Eksmo-Jauza, Moskva
2018. Jauza-kustantamon suositussa sotalaivakirjasarjassa ilmestynyt
kirja kertoo Itämeren laivaston legendaarisen risteilijän vaiheista. Suomalaiselle lukijalle kiinnostavinta on epäilemättä kuvaus Kirov-risteilijän
syöksystä kohti Hankoa ja tulitaistelusta Russarön linnakkeen kanssa
1.12.1939. Kirov ampui tällöin 35 kpl 180 mm:n ammuksia, ja Russarö
ampui venäläisten tietojen mukaan 25 kpl 234 mm:n ammuksia. »Risteilijä palasi 2.12.1939 Liepajaan, missä se oli talvisodan loppuun saakka... Suomalaiset lähteet väittävät, että risteilijässä oli 17 kaatunutta ja
30 haavoittunutta miehistön jäsentä. Neuvostoliittolaisissa asiakirjoissa,
ml. risteilijän vartiopäiväkirjassa, ei ole kuitenkaan mitään mainintoja
vaurioista ja menetyksistä.»

Tiedustelu, salainen toiminta

Jevgeni Balašov: Finskaja granitsa: kontrabanda i špionaž 1918–1929
(Suomen raja – salakuljetusta ja vakoilua 1918–1929), toinen painos
nimellä Finskaja granitsa: kontrabandisty i agenty OGPU (Suomen raja
– salalakuljettajia ja OGPU:n asiamiehiä), Kareliko, Sankt-Peterburg
2018. Balašov on julkaissut kirjan Suomen levottomasta itärajasta itsenäisyyden ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Kirjan lähteinä on
käytetty Kansallisarkiston asiakirjojen lisäksi muun muassa Max Eng manin Raja. Karjalankannas 1918–1920 -teosta sekä Pekka Nevalaisen
venäjäksi käännettyjä Viskoi kuin Luoja kerjäläistä. Venäjän pakolaiset
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Suomessa 1917–1939 ja Punaisen myrskyn suomalaiset. Suomalaisten paot
ja paluumuutot idästä 1917–1939 -teoksia.

Sekalaista

Leonid I. Amirhanov (toim.): Karelskij pereshejek stranitsy istorii, Kniga
vtoraja (Karjalan kannas – historian lehtiä. Toinen kirja), Ostrov, SanktPeterburg 2018. Kyseessä on toinen Amirhanovin toimittama artikkelikokoelma Karjalan kannaksen historiasta. Sotahistoriallisesti mielenkiintoisin on Vladimir Baryšnikovin kirjoitus, joka käsittelee punaupseerien muistelmia talvisodan taisteluista Karjalan kannaksella.
Muista artikkeleista mainittakoon kirjoitus, jossa Viipurin museon
tutkijaryhmä pohtii, oliko Viipuri välirauhan aikana 1940–1941 uusi
neuvostoliittolainen vai vanha venäläinen kaupunki sekä Lidija Geraštšenkon katsaus Karjalan kannaksen lehdistöön vuosina 1940–1941.

Lopuksi

Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton yhteisen sotahistorian tutkimus ja
julkaisutoiminta jatkuvat itänaapurissa aktiivisimmin lähinnä Pietarissa
ja Petroskoissa, missä on sekä akateemista että harrastelijapohjaista alan
toimintaa. Moskovassa ja muualla toiminta on satunnaisempaa. Mielenkiintoisia ja kunnianhimoisia hankkeita on toki kaukanakin lähialueista,
kuten edellä mainittu Stavropolissa julkaistu kirja Puna-armeijan talvisodan aikaisesta »vastarintaliikkeestä».
Viipurista on tulossa mielenkiintoinen alan keskittymä: Suomessa
hyvin tunnetun Bair Irincheevin ylläpitämän Karjalan kannaksen sota museon yhteydessä järjestetään myös esitelmä- ja julkaisutoimintaa. Esimerkiksi Viipurin linnan museossa järjestettiin 20.6.2019 korkeatasoinen
sotahistoriallinen seminaari Viipurin valloituksen 75-vuotismuiston
kunniaksi. Seminaarin aineisto lienee jo julkaistu.
Tiedossa olevista tulevista kirjoista – joista ainakin osa lienee merkitty
ilmestyneeksi 2018 – voi mainita pietarilaisten Leonid Karankevitšin ja
Dmitri Kozunenkon Kesäkuu 1944 -kirjasarjan jatko-osa. (Sarjan ensimmäinen 2017 ilmestynyt osa mainittiin vuoden 2018 Sotahistoriallisen
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aikakauskirjan katsauksessa.) Petroskoissa Sergei Verigin jatkaa tutkimuksiaan jatkosodan kollaboraatiosta, ja Moskovassa on tutkimus Neuvostoliiton rajavartioston toiminnasta 1939–1941 mennyt jo painoon
(talvisotaan osallistuneiden NKVD:n rajavartioyksiköiden katsotaan
olleen Neuvostoliiton valiojoukkoja).

Lähdeviitteet
1 Hjalmar

Front (1900–1970) toimi toisessa maailmansodassa japanilaisten
neuvonantajana ja eli sodan jälkeen Ruotsissa. Hänen kaksiosaiset suomenkieliset
muistelmansa julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen.
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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 –
KRIGSHISTORISKA SAMFUNDET I FINLAND RF

Toimintakertomus vuodelta 2018
Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla
Helsingissä 19.3.2018. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, pro fessori Pasi Kesseli ja sihteerinä filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Ennen kokousta jaettiin 14. kerran seuran pro gradu -palkinnot:
1. palkinto jaettiin valtiotieteen maisteri Mikko Virran (Helsingin yliopisto) tutkielman Hävittäjäseikkailu 1954 – Suomen MiG-suihkukonekaupan nousu ja tuho kylmän sodan kulisseissa ja sotatieteiden maisteri
Marko Siirtolan (Maanpuolustuskorkeakoulu) tutkielman Metsä – rajoite
vai mahdollisuus? Uomaan ampumakokeilu suomalaisen metsätaistelun
suunnannäyttäjänä vuonna 1934 kesken.
2. palkinnon sai filosofian maisteri Jenni Löppönen (Itä-Suomen yli opisto) tutkielmastaan Lapsisotilaana Sri Lankan sisällissodan tamilitiikereissä 1987–2007.
Palkintoihin saatiin taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti
Mikko Karjalaisen.
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Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön
kokoonpano vuodelle 2018 muodostui seuraavanlaiseksi:
Seuran hallitus vuonna 2018:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sihteeri: filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen 10/2018 saakka
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom 10/2018 saakka
Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja:
filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Viestintävastaava: yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Tietokirjailija Johanna Pakola, matkasihteeri 10/2018 alkaen
Diplomi-insinööri Petri Lonka
Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen 8/2018 alkaen
Seuran toimihenkilöt vuonna 2018:
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori
Tapio Koskimies
Sihteeri: Sotatieteiden maisteri Miro Palm 10/2018 alkaen
Seuran varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti,
KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell.
Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila
ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.
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Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli 1154 jäsentä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2018 kolme jäsenkirjettä, joissa
tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

Seuran toiminta vuonna 2018

Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2018. Tilai suuteen osallistui noin 120 jäsentä.
Kokouksen jälkeen Alpo Juntunen esitelmöi aiheesta Sveaborgin an tautuminen geopoliittisessa kontekstissa.
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 10 kertaa ja jatkoi
vuonna 2015 aloitettua, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä. Seuran
arkistointijärjestelmä uudistettiin.
Esitelmätilaisuudet
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 21.2.2018.
Jarkko Koukkunen esitelmöi tilaisuudessa Goran taisteluista vuosina
1941–1942.
Syksyn esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 12.12.2018.
Tilaisuudessa tutkija Hannu Takala esitelmöi Puna-armeijan sotasaaliista.
Seminaarit
Suomen puolustusvoimat vuonna 0 -aiheinen miniseminaari järjestettiin
Tieteiden talolla 18.4.2018.
Seminaarissa esitelmöivät Max Sjöblom aiheenaan Ruotsalaiset vapaa ehtoiset valkoisen armeijan palveluksessa ja Juha Ratinen aiheenaan
LKP-järjestelmän alku 1919.
Tieteiden talolla järjestettiin 14.11.2018 Suomen ja Saksan sotilaalli nen yhteistyö -aiheinen miniseminaari.
Seminaarissa esitelmöivät Ohto Manninen Suomen ja Saksan asevoi mien yhteistyöstä jatkosodassa, Vladimir Panschin Päämajan Valvonta-

T O I M I N TA K E R T O M U S V U O D E LTA 2 0 1 8
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osaston yhteistoiminnasta saksalaisten kanssa jatkosodan aikana ja Ida
Suolahti aiheenaan Aseveljen monet kasvot – suomalais-saksalaiset suhteet sotavankiluovutusten valossa.
Retket ja matkat
22.–28.4.2018 Sotahistoriallinen Seura toteutti matkan Englannin kanaalin saarille. Matkalla tutustuttiin Kanaalisaarten historiaan pääpainon
ollessa saksalaisten toisen maailmansodan aikaisessa miehityksessä.
18.–20.5.2018 järjestettiin tutustumismatka Pietari Suuren linnoitusjärjestelmään Tallinnan ympäristössä. Matkalla tutustuttiin Pietari Suuren maalinnoitusjärjestelmään Länsi-Harjumaalla sekä Tallinnan länsiosissa, Naissaareen linnakesaarena sekä sotahistoriallisiin museoihin.
2.–6.8.2018 järjestettiin matka Ilomantsin taistelupaikoille ja Rukajärven suunnalle.
19.8.2018 toteutettiin Bengtskärin ja Tulliniemen retki. Oppaina toimivat Paula Wilson ja Jan Fast.
25.–26.8.2018 ja 8.–9.9.2018 järjestettiin kaksi DC 3 -lentomatkaa
Tarttoon.
Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen aikakauskirja n:o 38 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren.
Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta,
dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen saatiin taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.
Muu toiminta
Seuran arkistointiohje otetiin koekäyttöön vuosikokouksen jälkeen.
Vuoden 2018 aikana koottiin kokemuksia ohjeen toimivuudesta ja teh tiin tarvittavat tarkistukset ja korjaukset.
Seuran viestintävastaavan johdolla perustettiin seuralle omat Facebook-sivut palvelemaan jäseniä ja sotahistoriasta kiinnostuneita henkilöitä. Vuoden 2018 lopussa seuraajia oli 186 henkilöä.
Seuran hallitus jatkoi koko vuoden Seuran 75-vuotisjuhlien suunnit telua ja valmisteluja erillisen suunnitelman mukaisesti.
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Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 3716,25 euroa ylijäämää.
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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.
Seuran puheenjohtaja on apulaisprofessori, FT Mikko Karjalainen ja
varapuheenjohtaja dosentti, FT Pasi Tuunainen. Seuran sihteerinä toimii
kapteeni Miro Palm ja rahastonhoitajana suunnittelija Pertti Räisänen.
Jäsenasioista vastaa jäsensihteeri, tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä.
Sotahistoriallista aikakauskirjaa toimittaa toimituskunta, jonka puheenjohtaja on FM Riitta Blomgren.
Suomen Sotahistoriallinen Seura perustettiin vuonna 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi.
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry. on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran postiosoite:
PL 65, FI-00101 HELSINKI
sähköpostiosoite: sshs@sshs.fi (puheenjohtaja)
internetsivut: http://www.sshs.fi
facebook.com/SSHSry/
Seuran jäsenmaksu on 33 euroa, ainaisjäsenmaksu 495 euroa, yhteisöjäsenen jäsenmaksu 33 euroa ja kannattavan yhteisöjäsenen 330 euroa.
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