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n Esipuhe

Kysyin erdalla luennolla opiskelijoilta, mita heille tulee mieleen sanasta
Lappi.Vastaukset olivat arvattavia: porot, tunturit, saamelaiset. Muuta-
ma muisti oluen ja laskettelurinteet. On mielenkiintoista, miten yksipuo-
linen ja stereotyyppinen kuva valtavaestOn keskuuteen on muovautunut
alueesta, joka on lahes kolmannes Suomesta ja jossa etninen vahem-
mistO koostuu vain muutamasta tuhannesta alkuperthsasukkaasta. Tas-
sa tutkimuksessa minua ei kiinnosta Lappi ideana vaan arkisena, ei-
eksoottisena elinymparistOna, kanden kansan rajamaana, paikkana asua
ja olla.

Pohjois-Suomen historiaa on etenkin Ruotsin vallan ajalta tutkittu
paljon. Sen sijaan napapiirin takaisen Lapin eli vanhan historiallisen La-
pin menneisyys autonomian ja varsinkin itsendisyyden ajalta kaipaa

perustutkimusta. Itsengsyyden pari ensimmaista vuosikymmenta eli
niin sanottu Petsamon aika (1920 11  ) on Lapin historiassa poikkeuk-
sellisen intensiivinen taloudellisen kasvun j a kulttuurin elpymisen kausi.
Tassa tutkimuksessa esitellaan j a arvioidaan tuon kiihkean ajanjakson
traagista loppua, sotavuosia 1939-45. Lapilla tarkoitetaan tassa Lapin

ellei toisin mainita.
Suomen pohjoisimman alueen asema poikkesi kriisivuosina muun maan

oloista ainakin kolmessa suhteessa. Ensinnakin siksi, etta Lapissa oli
vuosina 1942-44 enemman saksalaisia sotilaita kuin alueen omia asuk-
kaita, olkoonkin etta saksalaisia oli osin Oulun laanin alueella ja silloisen
itarajan tuolla puolenkin. Toiseksi siksi, etta sota jatkui alueella kuukau-
sia pidempaan kuin muualla Suomessa. Kolmanneksi siksi, etta palattu-
aan l" es vuoden kestaneelta evakkomatkaltaan, lOysivat lappilaiset ko-
tinsa ja kylansa l" es taysin poltettuina. Heidan oli sananmukaisesti aloi-
tettava uusi elama tyhjasta.

Vaikka Lapin asema oli sotavuosina hyvin poikkeuksellinen ja sitakin
kautta sosiaalihistoriallisesti kiinnostava, on aihetta kasitteleva tutkimus
suhteellisen kapeaa: se keskittyy paaosin sotilaallisiin operaatioihin. Tata
tutkimusta sivuavia Wad ovat Knut Pippingin vaitOskirj a Komppania
pienoisyhteiskuntana (1978), Marianne Junilan laaja artikkeli Saksa-
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laisten sotilaiden ja suomalaisten siviilien suhteet Pohjois-Suomessa
jatkosodan aikana (1984), 011i Vehvilaisen artikkeli German Armed
Forces and the Finnish Civilian Population 1941-44 (1987) seka
Sampo Ahdon tutkimus Lapin sota (1984) ja rintamalla olleiden mies-
ten muistelmateos Pitkospuu — JR 33 ja 12 Pr (1966). Paaosa siviili-
vaestiin elamaa kasittelevista kirjoituksista perustuu haastatteluihin ja
muisteluihin. Tarkealla sijalla ovat olleet Lapin Maakuntaliiton eli nykyi-
sen Lapin Liiton muistitietokeruun tulokset, joita on julkaistu viitend teok-
sena. Naista mainittakoon Erkki Rannalin toimittamaRintamamuistoj a
ja -kirjeitti Lapin sotavuosilta (1994) seka Veli Arrelan ja Erkki
Rannalin toimittama teosNdin taisteli kotirintama (1991). Muistitie-
toa kaytetaan tassa taydentamaan j a elavOittamaan tekstia.

Lapin asemaa ja siviilivaestOakasittelevan tutkimuksen vahaisyys ver-
rattuna sotaoperaatioita esittelevaan kirjallisuuteen liittyy osittain sosi-
aalihistoriallisen tutkimusperinteen yleiseen vahaisyyteen nimenomaan
tutkittaessa sota-aikoja. Mykis kansainvalisessa tutkimuksessa toisen
maailmansodan aika sosiaalihistoriallisen tutkimuksen kohteena tekee
vasta tuloaan. Toisaalta niukkuus liittyy poliittisiin tekijOihin eli maan
pohjoisimman osan luovuttamiseen vieraan valtion sotilashallintoalueeksi
ja siihen karuun tosiasiaan, etta Suomen hallitus ja presidentti olivat pa-
kotettuj a uhraamaan Lapin taistelutantereeksi vuoden 1944-45 saksa-
laissodassa. Sotilashallintoalue tarkoittaa tassa eduskunnan kesalcuussa
1941 antaman paatOksen jalkeista aikaa eli tilannetta jossa Lapin laani
oli saksalaisten sotilaallisella vastuulla aina syksyyn 1944. Yleisemmassa
mielessa pidattyvyyden takana on ollut valvontakomission aj an varjo:
sodan jalkeisessa kriittisessa tilanteessa yhteydet saksalaisiin haluttiin
nayttavan mandollisimman vahaisilta ja suomalaisten rooli passiiviselta,
mika on heijastunut pitkalle sodanjalkeiseen tutkimukseen.

Lapin laanin rooli viime sodassa on siksi erikoinen, etta sita on vaikea
yhdella sanalla kuvata. Hypoteettisena kasitteenamiehitttiminen on lii-
an agressiivinen ja sikali perusteeton, etta se tarkoittaa vihollisen aluei-
siin kohdistuvaa sotilaallista toimenpidetta. Jos se valittaisiin, voitaisiin
sita kayttaa vain Lapin sodan yhteydessa, jos silloinkaan: viholliseksi
muuttunut saksalaisarmeijahan oli poistumassa Lapista sodan alusta al-
kaen. Ottaa haltuun on siind mielessa perustellumpi termi, etta saksa-
laiset de facto ottivat haltuunsa Lapin puolustamisen, tosi suomalaisten
omasta halusta. Toinen terminologinen vaikeus liittyykin juuri Suomen
hallituksen rooliin: hylktisikii Suomi Lapin vai luopuiko se siita? Tassa
hypoteettisena oletuksena on, etta Suomi luovutti vapaaehtoisesti ase-
veljelleen rajalinja Petsamo—Miinoan puolustuksen. Sen sijaan Suomi ei
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luopunut omasta siviilihallinnostaan. Lapin asema maaraytyi naiden
oletusten varaan. Lapista tuli saksalais-suomalainen yhteisalue , jossa
siviilihallinto oli suomalaisilla, mutta sotilaallinen johto saksalaisilla. Yh-
teyksia naiden valilla yllapiti Rovaniemelta kasin Yhteysesikunta Roi
yhteysupseereineen. Palaan tuonnempana siihen, miksi Lappi luovutet-
tiin niin "kevyesti" saksalaisten vastuulle ja miksi alueella oli nun paljon
saksalaisia sotilaita.

Sota on sosiaalista toimintaa. Tassa tutkimuksen toimijoina ovat sak-
salaisten vastuualueelle jatetyt siviilit ja lappilaiset rivisotilaat. Tutkimuk-
sessa selvitetaan sits, mina tavalla kriisiaika kosketti tavallista kansaa
sotatantereeksi muuttuvassa Lapissa. Jotta koskettavuus ei olisi liian il-
meinen, on tyOn kiintopisteeksi valittu pieni yhteiski, Sodankylan pita-
j aan kuuluva Riipin kyla, joka ei ole itaraj an pinnassa, Ruotsin raj alla
vaylanvarressa eika Rovaniemen tai Kemin kupeessa, vaan hieman syr-
j assa keskella Lappia napapiirin takana. Rakenteellisesti tutkimus ei ole
perinteinen. Se koostuu 12 suhteellisen itsenthsesta luvusta, joissa esi-
tellaan lappilaisten ihmisten toimintapiireja sodan luoman hajaannuksen
aikana. LahtOkohtana olevan yhteisOn asukkaat toimivat lukuja
yhdistavind saikeina. Aluksi seurataan kylan miehia talvisodan rintamal-
le, sitten tybkomppaniaan Petsamoon, metsatoihin vankisavotoihin j a
jatkosotaan. Naisten osalta avataan nakymia saksalaisten sotilaiden ja
lappilaisten naisten valisiin suhteisiin ja tpailaisuuksiin. Lopulta seura-
taan kylalaisten lahtOd evakkoon, siella oloa j a paluuta. Naiden lisaksi
esitellaan eraan lappilaisen talonpoj an elamankaarta. Nain siksi, etta
voitaisiin syvallisemmin hahmottaa ja ymmartaa se historiallis-kulttuuri-
nen perinne ja el5misen reunaehdot, joista keskilappilaisten ihmisten iden-
titeetti nousi.

*

Kirjan syntymiseen ovat vaikuttaneet monet ystavat, tuttavat ja kolleegat
Helsingista, Oulusta, Rovaniemelta ja Sodankylasta. Esitan heille
kiitokseni. Erityisesti kiitan akatemiaprofessori Heikki Ylikangasta,
emeritusprofessori 011iVehvilaista, dosentti Panu Pulmaa, dosentti Hanna
Snellmania ja FM Jaana Gluschkoffia kasikirjoituksen kommentoinnista.
Sodankylan kirkkoherranviraston ja Sodankylan kunnanarkiston hen-
kilOkuntaa, Samuli Onnelan johtamaa Oulun Maakunta-arkistoa seka
FL Matti Enbuskea Oulun yliopiston historian laitokselta kiitan avusta
arkistolahteiden kartoittamisessa. Sota-arkiston ja Kansallisarkiston vir-
kailij at ansaitsevat myOs kiitokseni.
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Sydamellinen kiitokseni kuuluu myOs Riipin 	 sine ja muille asian-
omaisille, Helmi Kustulalle, Erika Puustellille, ElinaVaaralalle, Liisa
Hoppulalle, Aila Riipille, Elli Aikiolle, Liisa ja Paavo Riipille, Kaija-Leena
j a Jarmo Taavettilalle j a Seij a j a Martti Puunuvaaralle. Ilman heidan
lamminta apuaan kirja ei olisi ehka edes syntynyt. Esko Tervoa j aAnna-
Lisa Rosenia Ruotsista kiitan arvokkaista tiedoista. Valitettavasti kaikki
pienen kylan miehet, joiden kulkua sodan melskeissa seurataan, eivat
tavoita enda kiitoksiani. Olkoon tama kirj a kunnianosoitukseni heille seka
muffle korpisotureille j a heidan perheilleen.

Haluan muistaa myOs omaa perhettani, Jarmo, Tuomas j a Hans Lai-
teenmaked, jotka ovat osallistuneet innokkaasti kenttatyOn tekemiseen
lukuisilla yhteisilla Lapin matkoilla. Erdalla 	 matkalla pieni poi-
kani kysyi minulta: "Aiti, koska sing muutit taalta Lapista Suomeen?"
Lapsi koki kotimaakuntani niin erilaisena, etta mielsi sen ilman muuta
ulkomaaksi: napapiirin takainen luonto, murre, tavat j a asumismuoto
poikkesivat "Suomesta". Jos ammatillisen kiinnostuksen lisaksi pitaa
hakea kimmokkeita taman tyOn tekemiselle, on lapseni hammasteleva
kysymys yksi sellainen. Laajemmassa mielessa tutkimukseni kiinnittyy
nousussa olevaan pohjoisten ja arktisten alueiden tutkimukseen, jotka
on tehty etenkin Kanadassa. Suomen Lappi kuuluu Kuolan niemimaan
rinnalla samaan leveysvyohykkeeseen kuin Kanadan Baffin Island j a
historialliset Klondyken kultamaat seka Siperian pohjoiset tundra-alu-
eet. Tasta tutkimussuuntauksesta mainittakoon amerikkalaisen maan-
tieteilijaYi-FuTuanin "Space and Place" (1979), kanadalaisen sosio-
logi Rob Shieldsin tutkimus Places of the Margin (1991), maantieteili-
j a Antti Paasin artikkeli Suomen Lapin muodostuminen maakunnaksi
ja sen nykyinen identiteetti (1988) seka kirjallisuudentutkija Vesa-
Pekka LehtolanRajamaan identiteetti (1997). Ensin mainittua lukuun-
ottamatta kaikissa naissa pohditaan pohjoisten eramaa-alueiden
muuttuvaa roolia, identiteettia, merkitysta ja mielikuvia. Paaosassa niis-
sa on — toisin kuin tassa tutkimuksessa — enemman maisema, luonto ja
hallinto kuin alueen asukkaiden arkielama.

Helsingissa 15.12.1998
Maria Ltihteenmaki
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111 1. Pientalonpoikien yhteisO

Napapiirilta 130 kilometric pohjoiseen, Ounasjoen j a Kitisen laajassa
valimaastossa, keskella Lappia, on Riipin kyla. Se sijaitsee jarven ran-
nalla vaaran kupeessa. Maantie jakaa vaaran kahtia etelarinteeseen, jota
jarveen asti ulottuvat pellot j a talojen pihapiirit linjoittavat, j a harvahkon
metsan peittamaan pohjoisrinteeseen. Nakymajarvelle avautuu avarana
j a rauhoittavana. Jarven takaista horisonttia raj as keski-lappilainen alava
vaaramaisema, jota suot ja luormonniityt tuon tuosta pilkkovat.

Jos satunnainen matkailij a eksyy kylaan kesdaikaan, kiinnittyy hanen
huomionsa kauniin jarvimaiseman 	 kiviseen muistomerkkiin, joka
on pystytetty maantien varteen keskelle kylaa, maamiesseuran talon
eteen. Kivipaasissa on teksti: "Tama kivi on pystytetty muistoksi Lapin
ensimmaiselle valtiopaivamiehelle Matti Paavonpoika Riipille. Han edusti
talonpoikiaTukholman saatyvaltiopaivilla 1760-65". Matti Paavonpoika
ei kuitenkaan ollut aivan ensimmainen uudisasukas Riipissa. Kun kan-
sanperinteen keraaja Samuli Paulaharju kavi jarvikylissa kesalla 1920,1
hanelle kerrottiin perimatietona siirtynyt tarina kylan ensimmaisesta asuk-
kaasta: 2

"Kemilaisten nimilla kulkivat kaikki Kemijoen j a Ounaan nousij at, vaikka
hyvinkin saattoivat olla kauempaakin lahteneita. Niinpa kerrotaan So-
dankylan Riipijarven ensimmaisen asukkaan olleen Lumijoelta. Vai-
noa pakoon oli sielta ukko lahtenyt, soutanut ylOs Kemia j a Ounasta,
sitten sauvonut Meltausta myOten Unarille j a Kukasjarvelle, josta ru-
pesi nousemaan Riipijokea ylos. Siena katsoi karkulainen asunto-
paikakseen jo Matotievan ja paneutui nukkumaan, mutta unissa sanot-
tiin hanelle: Ei tama ole sinun asuinpaikkasi. Mene niin kauan kuin
tulee rimpien kumpu ja asetu siihen. Siind on leipaa sinulle ja sinun
lapsillesi! Ja ukko lahti puskemaan yha ylemmas, tuli Riipijarvelle ja
siella oli jarven rannalla suuri kumpu, jota joka puolelta rimmet ympa-
rOivat. Ukko nousi kummulle j a rupesi siina asumaan."

1	 Paulaharju teki 16.6.-21.8.1920 keruumatkan Ounasjokilaaksoon keskuksenaan Kittila.
Talla matkalla han kavi mytis Sodankylan lantisimmissa jarvikylissa, Unarissa, Uima-
niemessa ja Kieringissa. Paulaharjun keruun tulokset on tallennettu Helsinkiin Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran Paulaharju-kokoelmaan.

2	 Paulaharju 1922, s. 8-9.
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Sukunimekseen keskipohjalainen uudisasukas otti jarven nimen, joka
merkitsee lampea tai pienta syvaa jarved. 3 Se miksi han pysahtyi
Riipijarven rantaan — jarvihan ei ollut erityisen kalaisa — johtui siita, etta
alue soveltui hyvin karjanhoitoon jarved ymparOivine laajoine
luonnonniittyineen. Lisaksi paikka oil suojaisa ja rauhallinen, olihan se
Unarijarven vesistOn pohjoisin jarvi, Ounasjokea ja Kemijokea erotta-
van vedenjakaj an valissa. Pysyvampa.a saamelaista asutusta jarven ran-

3	 Riipi-sanalla on mykis muita merkityksia, kuten heinasakki, jakalalampi, rima ja poron
ruhon puolikas, jotka voisivat sopia tahan yhteyteen. Riipi-joki esiintyy jo 1600-luvun
alun asiakirjoissa ja nimi on suomalais-karjalaista alkuperad. Ks. Suomen kielen Etymo-
loginen sanakirja III, 1962.

12	 •	 PIENTALONPOIKIEN YHTEISO



Keskilappilainen

Riipijarvi kyliin

ranhasta katsottu-

na. Perimiitiedon

mukaan rannalla

on Oilut muinoin

saamelaisten

uhripaikka eli

seita. Kuva: Maria

Ltihteenmiiki.

nalla ei liene ollut suomalaisten sinne tullessa. Sen sijaan on arveltu, etta
jarven rannalla olisi ollut saamelaisten uhripaikka eli seita.4

Tasta naennaisesta asumattomuudesta huolimatta suomalaisilla
uudisasukkailla oil vuorovaikutusta alkuperaisasukkaiden kanssa, mika
nakyy yield 1900-luvullakin rajaseudun asukkaiden kielessa ja tarinoissa.
Sodankylalaisen kuvataiteilij an ja muistelij an Andreas Alarieston maa-
lauksissa ja niiden oheiskertomuksissa tama kanden kulttuurin
rinnakkaiselo tutee oivallisesti esiin. 5 Sama on n5litavissa myiis Paula-
harjun jarvikylista kerdamissa muisteloissa ja loitsuissa. Riipin kylan his-
toriaa leimaa saamelaisten ja suomalaisten uudisasukkaiden kohtaami-
nen, onhan kylan clue ollut sananmukaisesti Lapin ja Lannan rajamaata.
KyOsti Julkun tekemien tutkimusten mukaan vuoden 1672 karajilla
maaritelty Lapin ja Lannan raja maarasi Riipijarven alueen Lannan alu-
eeksi ja vuoden 1675 rajankaynti Lapin alueeksi. Aikaisempi rajanveto
lculkiVaalaPrven kautta, joky sijaitsee kymmenen kilometria Riipijarvesta 

4	 Andersson 1914, s. 84-86; Ylitalo 1980, s. 42, 44; Onnela 1995, s. 221; Linkola-
Porkka—Sammallahti 1967, s. 213-228.

5	 Andreas Alarieston lapinkuvat 1-2, 1976, 1978; Kuusikko 1994.
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itaan, jalicimmainen Hinganmaan kautta, joka puolestaan on Riipijoen
varressa kolme kilometric lanteen. 6 Juuri se, etta Riipin kyla sijaitsee
historiallisesti kanden vahvan kulttuurin — suomalaisen ja saamelaisen —
rajalla, tekee siita tutkimuksellisesti kiirmostavan.

1800-luvun lopulta lahtien Keski-Lappi sai toisen asutusinvaasion uu-
disasukkaiden jalkeen. Metsan arvon noustessa puutavarayhtiOt alkoi-
vat jarjestaa hakkuita Kemijoen latvoille ja Sodankylan kylakuvaan
mestyivat tukkij aka seka metsayhtibiden ja metsahallituksen metsan-
hoitaj at. Padosin uudet muuttolaiset asettuivat pitajan itaisempiin osiin
jokivarsikyliin. Lansipuolen jarvikylissa sen sijaan sailyi uudisasukas-
perainen asutus ja sen myOta raivaajayhteison henkinen perinto. Lahes
taysin suomalaistuneen Sodankylan pitajan valcimaard kasvoi tasaisesti
1800-luvun lopulta. Vuonna 1938 asukkaita oli noin 6 600.7

6	 Julku 1991, s. 31.
7	 Sodankylan vakimadrad alensi se, etta vuonna 1916 pitajan itaosat Savukoski ja Pelkosen-

niemi itsendistyivat omiksi kuntayhteisOikseen. Kaikkiaan luonnollinen vaestOkasvu
oli vuonna 1938 pitajassa tappiollinen. Lapsia tosin syntyi 218 ja kuntaan muutti 106
henkiled, mutta vastaavasti vakea kuoli 100 ja muuttotappio oli suhteellisen suuri eli
183 henked. SVT VI A. VaestOtilasto 1938.
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Sukuyhteisii

Riipin kylassa oli 1930-luvun lopussa noin 230 asukasta. 8 Laaj an, tuol-
loin lahes Venaj an raj alle asti ulottuvan Sodanicylãn pitajan yli kandes-
takymmenesta kylayhteisOsta Riipi ei ollut mikaan "maalikyla". Se oli
pikemminkin kymmenisen kilometrial5nnempand olevasta Syvajarven
kylasta tapahtuneen muuttoliikkeen kasvattama yhteisO.

Taloj a kylassa oli jarvenrannassa olevien viiden kantatilan lisalcsi ky-
15n reunoilla ja maantien varrella seka vajaan kymmenen kilometrin paassa
olevassa uudistaloyhteisOssa RistonmannikOssa yhteensa parikymmen-

Kantatilojen poj at ja joskus myOs tyttaret rakensivat than maille oman
makinsa tai talonsa ja asettuivat perheineen siihen. Nain syntyi sulcu-
kuntia icylan eri kulmille. Esimerkiksi kylan italaidalla olevalla Mikkolan
tilalla oli nelj a asumusta paatalon lisaksi. Isanta Emil Lintula oli tullut
tilalle kotivavyksi Hinganmaasta naituaan Mikko Riipin tyttaren Kaisan.
Pariskunnalle syntyi kandeksan lasts, joists poj at Anterias, Santeri, Arvid
ja Janne jaivat paatalon kupeeseen rakentamiinsa taloihin. Samanlaisia
pienia sukuyhteisoja olivat muun muassaVaaralat, TinaselastaAleksan-
ten Riipin perhe j a RistonmannikOssa Arvid Riipin perhe. Kylan perhe-
muotoa ei kuitenkaan taman takia voi kutsua itaisen suurperhemallin
mukaiseksi, vaan perheryhmat koostuivat lahekkain asuvien poikien ja
tyttarten yksittaisista ruokakunnista eli perhemuodostus oli lantisen pe-
rinteen mukainen ydinperhemuoto. Taloudellisen toimeentulon ja
selviytymisen kannalta ydinperheiden muodostamat tyOliitot olivat tar-
koituksenmukaista: vahan koneistettu maanviljelys ja metsayOt tarvitsi-
vat paljon miestyovoimaa. Kylalaisten toimeentulo oli niukkaa, tilatto-
mien osalta aika ajoin hyvinkin kiiyhda. Kaikki yhteisOn jasenet van-
huksista lapsiin joutuivat tekemaan kovasti toita pienesta pitaen.

Tallainen sukuyhteisOn osana toimiva ydinperhe eli ja kehittyi vaen
ikaantyessa: ensimmaisessa vaiheessa taloa asui aviopari ja heidan suuri
lapsikatraansa seka elattivanhukset eli syytinkilaiset ja/tai isovanhem-
mat. Aikuistuttuaan lapset irtaantuivat ja rakensivat oman tupansa
paatalon naapuriin tai lahtivat muualle tOihin. Kantatilan isantapari asui
vanhusten kuoltua nuorempien lastensa kanssa, jotka jossain vaiheessa
lahtivat myOs pois kotoa. Isannan tultua vanhaksi tai kuoltua paatilan
peri yleensa vanhin poika ja kierto saattoi alkaa jalleen alusta. Talollisilla

8	 Sodankylan kirkonkirjat 1930-39. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla; Riipin kylan
toimintapiiriin lasketaan kaksi 1900-luvun ensimmaisella vuosikymmenella syntynyt-
tä uudistaloyhteised, noin kymmenen kilometrin paassa oleva RistonmannikkO ja kol-
men kilometrin paassa oleva Tinaselka.
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tallainen perheen elamankaari oli yleinen. Vanhimman poj an perinto-
oikeus liitryi vanhastaan kruunun haluun yllapitaa verokykyisia tiloj a.

Kylan syntyhistoria myOtailee perinteista kylan rakentumisen mania,
jossa uudisasukasperhe asui ensin yksin — tassa tapauksessa jarven ran-
nalla. Perheen kasvaessa lapset ja lastenlapset asettuivat paatalon vie-
reen ja sukukyla sai ensimmaisen muotonsa. Vaen lisaantyessa ja liik-
kuvuuden kasvaessa naapurikylista ja paikoin muualtakin tali vaked
saaja kylan sosiaalinen rakenne monipuolistui.9

Kyla oli monen sukupolven yhteisO: Ines joka talossa oli vakea
vauvoista vanhuksiin. Suurimmassa osassa kylan taloista lapsia oli nel-
j asta kymmeneen. Ainoastaan yksi aviopari oh lapseton. 1° Sukupolvet
lomittuivat yksittaisissa perheissa: kun ehkaisy raj oittui pidattaytymiseen,
keskeytettyyn yhdyntaan ja uskoon seta, etta pitka imetysaika esti ras-
kaaksi talon, olivat vaimot siunatussa tilassa tuon tuosta koko hedel-
mallisen aikansa eh runsaat kaksikymmenta vuotta. Niinpa ei ollut har-
vinaista, etta isien ja vanhempien poikien lapset olivat samanikaisia. 1930-
luvun lopulla yhteisOssa asuvalla neljalla naimattomalla piialla oh kym-
menen lasta, yhdella heists oh nelja lasts eri isille." Vaikka aviottomia
diteja oh, pidettiin avioliiton ulkopuolella hasten tekemista yleisesti tuo-
mittavana: tams kielteinen asenne johtui lestadiolaisesta nakemyksesta,

9	 Kylatutkimuksesta mm. Tommila—Heerva 1980, Jutikkala 1939 ja Aaltonen 1936.
10	 Sodankylan kirkonkirjat 1900-1940. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.
11	 Sodankylan kirkonkirjat 1900-1940. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.

Sodankyltiltiisiti

uudististilallisia

jtilkikasvuineen

1920-luvun lop 4 ila

Riipin Ristonma ni-

Eturiviss4

vas. Fredrik

Kustula, Viljam

Marjala, Vihtori

Riipi ja Vieno

Aleksanteri Kus

Toinen rivi vas.

Juho Riipi

Ilona Riipi,

Riipi, Helli Riipi

Reeti Marjala, Elsa

Marjala sylissii

tytiir, Maria KusNla

sylissiiiin tytiir 	 en

ja edessii tyttir

Saimi, Aleksanteri

Kustula. Kolmas ,ivi

vas. kolme tuntek

matonta naista,

Alina Puunuvaara,

Lempi Uusitalo,

Lyyti Riipi, Impi

Riipi, Elisi Riipi.

Vdlissd tuntema44:n

poika. Takarivis1'

vas. tuntematon

mies, Eemeli

Kustula, Viljam

Puunuvaara,

tuntematon mieS,

Eemeli Marjala,

tuntematon mieS.

Kuva: Yksityis-

kokoelma.
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Lestadiolainen hertitysliike

tuli Sodankyltitin 1850-

luvulla uuden kirkkoherran

myOtti. Kuvassa akvarelli

Lapin henkisestti johtajasta,

Lars Levi Lestadiuksesta

(1800-1861). Kuva:

WadstrOmin kokoelma.

Museovirasto.

jonka mukaan kaikkinainen seksuaalinen kanssakayminen ennen avio-
liittoa oli syntia ja tuomittavaa. Inhimilliset tekij at — avioliiton ulkopuolel-
la syntyneet lapset olivat paaosin piikojen tekemia — aiheuttivat kuiten-
kin sen, etta aviottomat aidit hyvaksyttiin yhteistin jaseniksi vanhempi-
ensa kautta. Tuomitsemisen taustalla oli paitsi kristinopin moraalisaannOt,
myOs maallisemmat syynsa: isattOmien lasten elates oli suvun vastuulla.
Yksindisen aidin kunnalta saama avustus oli satunnainen ja maaraltaan
nimellinen.12

Uusheranneitten kyla

YhteisOn elamaa saateli vahva uskonnollisuus. Lintulan vanhapari oli niin
hurskasta, etta piti pienen tupansa pOydalla jatkuvasti raamattua avoi-
mena. Siihen oli helppo tarttua, kun puke kaantyi uskonasioihin ja se

12 Sodankylan huoltolautakunnan kirjelmia ja luetteloita 1930-45. Sodankylan kunnan
arkisto. Sodankyla.
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kaantyiniihin usein vuoden 1939 lopulla sodanuhkan kasvaessa. Avoin
raamattu piti "ickiyryn" loitolla ja valci sai nukkua rauhassa yOnsa. Sielun-
vihollinen saattoi ottaa fyysisenkin muodon houkutellessaan ihmispoloja
synnin tielle, mutta hurskaat ihmiset turmistivat sen. Vanhoilla ihmisilla oli
yield tallella vanhoj a tapoj a j a "piruj a manathin janichin j a vaarhoin niinku
Kustulan aiji teki". Tervon Augustine talonsa myynyt syvajarvelainen
syytinkilaispappa meni nukkumaan joka ilta kello yhdeksan. Sita ennen
han manasi vartin "kbyryj a j a pahoj a henkia". Tama toistui joka ilta.
Vanhat perimatietona siirtyneet loitsut j a karjaa j a ihmisia parantavat
"kylanoidat" olivat osa vanhaa Keski-Lappia, eika niiden nahty olevan
ristiriidassa uskonnon kanssa. Ehka osuvampi nimitys mystiselta
kuulostavalle Lapin noidalle olisi kansanparantaja. Ihmisilla oli selked
kasitys siita, millainen oli paratiisi ja millainen kadotus, mika on oikein j a
mika on vaarin. Tunnustamalla julkisesti syntinsa j a pyytamalla anteeksi
kanssasisariltaan j a -veljiltaan, synnintuntoon tullut ihminen sai paran-
nuksen. "Elava kristillisyys" tarkoitti avointa rehellisyytta, julkista tun-
nustamista j a nOyrtymista.13

Pitajan kirkkoherra arvioi Sodankylan kristillisyytta maltilliseicsi.Vaildca
paikkakunnalla oli "lestadiolainen yleisleima", jyrkka vanhalestadiolaisuus
ei saanut taalla kannatusta. Alun perin lestadiolainen heratysliike tuli
Sodankylaan Muoniosta Sodankylaan muuttaneen kirkkohenaJ.F. Lilje-
bladin vaikutuksesta vuonna 1854. 14 Osa kirkkokansasta, varsikin pi-
tajan lantiset jarvikylalaiset kuuluivat lestadiolaisiin uusheranneisiin, mika
n5lcyi pyrkimyksend perustaa kylille omia rukoushuoneita. 15 Uusheran-
naisyys oli vuosisadan alussa saanut alkunsa naapuriprtajasta Kittilasta,
jonne jarvikylista oli vanhastaan yhteyksia muuttoliikkeen ansiosta.Vuo-
sisadan vaihteesta, jolloin lestadiolainenEike hajaantui, uusheratyksen
saamaajat, kuten kittilalainen Hanhi-Pieti eli Pietari Hanhivaara, kavivat
pitamassa monipaivaisia seuroja jarvikylissa. Siena uusheranneitten joh-
taj ana oli Heikki Aikio eli Syvajarvi (1839-1909), joka oli tunnetuim-
pia sodankylalaisia maallikkosaarnaajia. Uusherarmaiset vaikutteensa
Aikio sai Kittilasta: hanen isansa Simon Mokko oli lahtOisin Kittilasta,
samoin hanen tyttarensa appi. Aikiota on luonnehdittu todelliseksi kris-

13 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997; Marttiini 1957, s. 23; Laaja lestadiolaisuuden
tutkimus keskittyy valtaosin liikkeen yhtendisyyden aikaan eli 1800-lukuun. Vuosisa-
dan vaihteessa tapahtuneen hajaannuksen jalkeisen ajan tutkimuksesta uusherannaisyys
lienee vahiten tutkittu haarauma. Ks. Raittila 1967.

14 Miettinen 1942, s. 149.
15 Kertomus Sodankylan seurakunnan tilasta 1942-46. Sodankylan kirkon arkisto. So-

dankyla.
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tillisyyden muokkaajaksi j a nakemyksissadn joskus liiankin ahtaaksi. 16
Uusherays halusi palata lestadiolaisen liikkeen alkujuurille ja
Lestadiuksen opillisiin korostuksiin. Se suhtautui evankelis-luterilaiseen
kirkkoon avoimesti eika sen piirissa ollut sellaista "uskovien yhteisOn"
tiukkaa rajaamista kuin vanhalestadiolaisilla.

1920-30-luvulla kylissa pidettiin pyharukouksia isoimmissa taloissa
vuorotellen, valilla matkattiin naapurikyliin sanaa kuulemaan kolmenkin
paivan seuroihin. Jumalan sanan kuulemisen jano oli joskus niin suuri,
etta jalkapatikalla landettiin parin sadan kilometrin p" an Kemijarvel-
le. Kirkonkylalle mentiin kirkkoon sen sijaan harvemmin, se tuntui vie-
raalta ja talvisin kirkko oli kylmakin. Maallikkosaamaajia suosittiin. Riipin
kylalldkin oli oma saarnaajansa, Aleksanteri Riipi eli Tina-Aleksi, jota
kehuttiin elavista saarnoista. Han osasi kertoa hauskasti ja reipasotteisesti
vakavatkin asiat.	 tapasi kayda myiis ulkopuolisia, kuten alun
perin sodankylalainen Janne Marttiini, joka on tullut sittemmin tunne-
tuksi rovaniemelaisend puukkotehtailijana. Maallikkoinstituutio oli
hedimaisyydessa tarked ja niin myOs lestadiolaisessa liikkeessa. Lestadius
vaati kirjoituksissaan radikaalisti saarnaoikeutta myiis tavallisille talon-
pojille virkapappien lisaksi.'7

Vaikka uusheranneet suhtautuivat kirkkoon mykinteisesti j a 1930-1u-
vun lopulla olivat jo kiinted osa sita, oli kylalaisten suhtautuminen
kirkkoherraan j a muuhun virkavaltaan varauksellinen. Vaikka pitaj an
kirkkoherra YrjO Aittokallio oli hyvin kansanomainen j a pidetty kirkon-
mies etenkin jokivarsikylilla, joutui han toteamaan, etta vain harvoin
paimennettavat kutsuivat hanta kotiinsa jarvikyliin tai maallikot uskal-
tautuivat puhumaan hanen kanssaan samoissa seuroissa. 18 Valci vierasti
herroj a ja siksi kansasta nousseet sananjulistaj at tuntuivat jo murteensakin
puolesta laheisemmilta sielunhoitajilta. Mykis maallikkojen puheen run-
sas j a maalaileva muoto seka tyyli olivat omaksuttavampia kuin kirkko-
herran viralliset saarnat. Niihin oli helppo samaistua ja maallikkoseuroissa
oli turvallista yhtya danekkadstikin kiitokseen. Lisaksi tilat, missa kyla-
seuroja ja pyhdrukouksia pidettiin — tapOsen taydet ja lammOsta
hOyryavat pirtit tuttuine ihmisten hajuineen — olivat omiaan nostatta-
maan tunnelmaa "liikutukselle" tai lievalle hurmokselle, jotka tekivat ih-
misen synnintunnustuksille otollisisiksi. Liikutukset kuuluivat olennaise-
na osana lestadiolaiseen seurakaytantOOn. Uskomiseen rohkaiseva saar-

1 6 Havas 1927, s. 51-77; Andersson 1914, s. 384-385; Sodankylan kirkonkirjat 1800-
luvulta. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.

17 Mm. Laestadius 1856. 1971.
18 Kertomus Sodankylan seurakunnan tilasta 1942-46. Sodankylan kirkon arkisto. So-

dankyla.
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"Pliytiikirja

Tehty Sodankyliin Kirkonkyldssd Piilotan talossa PiteOssd kansalliskokouksessa
Marraskuun 12. pdivd 1905.

1:ksi) Ne kurjat mateliat, jotka vendldistd virkavaltaa pokkuroiten ovat onnistuneet
pddsemddn kotimaassaan hallituksemme jdseniksi, ja jotka Muotostaakseen tuon hallituksen
Oval hapedllisesti polkeneet ei ainoastaan lakeja vaan vielapa kansan pyhimpid
Oikeuskiisityksid erotkoot heti toimestaan. Erotettujen Sioille valittakoon kansan luottamusta
nauttivat henkildt, valitseminen tapahtukoon esteettlimdsti.

2:ksi) Alas luokkaetuskunta, kansan etuskunta sialle

3:ksi) Yleinen ja vdlitOn ddnioikeus kaikillen
Kaksikymmentdyksi (21:) vuotta tayttaneelle hyvdmaineiselle, Suomen kansalaiselle
Sukupuoleen katsomatta, Yksikamarijiirjestelmii Suhteeton ja valiton vaali.

4:ksi) Sana sekd painettu ettd puhuttu on katsottava heti vapaaksi.

5:ksi) Heinen ja töytelinen kokoontumisen vapaus.

Kokous valitsi kaksitoistahenkisen Johtokunnan,
Puheenjohtaja	 Kirjuri
Heripes Perggaus 	 Otto Turunen

Johan Petter Turunen, Tuomas Fredrik Korhonen, Antti Heikki Juustistenaho, Maria
Katariina Berg, Sema Suopanki, Wiliam Hiiiikkinen, Anal Partanen, Josef Berg, Nils Krapy,
Erkki Honkanen

Kansalliskokouksessa Oli Noin Seitsemeinkymmentli kansalaista.Vastaan panien Oli 2. kaksi
henkid. Kokous plilitti tamman pliytdkirjan ldhetettlivtiksi puoluehallinnolle Helsinkiin ja
nlimd kansalaiset aikovat samalla seurata Sosialismi temokraattisen puolueen seidntdvd
tdydellisesti."

na j a ystavien kohtaaminen synnyttivat voimakkaita ilon tunteita, jotka
purkautuivat danekkaaksi Jeesuksen ylistykseksi, itkuksi j a hyppelyksi.19

YhteisOn tarkein koossapitava ja sosiaalistava voima oli siis uskon-
nollisuus sukulaisuuden ja siihen liittyvien tytiliittojen
Pyhdrukousten ja seurojen tuoma laheisyys, yhdessaolon tunne, tun-
nustukset, anteeksianto ja yhteinen kilvoittelu Jeesuksessa Kristuksessa
liittivat kyl5n asukkaita toisiinsa. Rukoushuoneiden kaipuu ei siten yk-

19	 Raittila 1985, s. 273-283.
20	 Tytiliitoista ks. Snellman 1996, s. 113-116.
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kyliilaiset ottivat
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Alkuperiiinen

pOytiikirja on

kirjoitettu ktisin.

Liihde: Vuoden

1905 kokoelmat.

TyOvtien Arkisto.

Helsinki.



Lcajan Sodankyliin

pidjan ltintiset

jOvikyltit olivat

tiiViitti,

m alamattomista

hi sitaloista

m*odostuneita

sOcuyhteistijii.

Kivassa Uima-

niemen kyliiii

Unarijiirven

raznalla. Kuva:

Paulaharju

1920. Museovirasto.

sinomaan liittynyt uusherannaisiin painotuksiin sananjuistuksessa, vaan
tarpeeseen lujittaa asukkaiden keskendista yhteis011isyytta ja profi-
loitumista kylana.Voidaan sanoa, etta vahva uskonnollisuus ei syntynyt
link an ulkoisesta paineesta,' vaan enemmankin yhteisiin sisaisesta

tarpeesta: yhteisii tarvitsi normit j a moraalikoodiston, jotta ihmisten ta-
voittelema "hyva elama" olisi mandollista j a jotta yhteisii toimisi mah-
dollisimman jarjestaytyneesti ja rationaalisesti. YksilOtasolla oppi syn-
tien anteeksiannosta, Jumalan suuresta armosta seka vaaryyksien j a
epaoikeudenmukaisuuden hyvittamisesta tuonpuoleisessa antoi voimaa
kestaa arkipaivan koettelemuksia ankaran luonnon keskella.

Kirkkoherran mukaan uskonasiat kiinnostivat eniten talollisia ja nai-
sia, sen sijaan "irtovai" harrasti niita selvasti vahemman. Pitajan kartal-
la tama nakyi siten, etta lantisten jarvikylien asukkaat olivat suhteellisesti
enemman uskonnollisia kuin Jaamerentien varrella ja jokivarsikylissa
asuva valci, jonka seassa oil paljon 'Iculkumiehia". 22 Jarvikylien ja joki-

21 Nain esim. Suolinna 1977, s. 115-118 ja Talonen 1988, s. 20-21.
22 Kertomus Sodankylan seurakunnan tilasta 1942-46. Sodankylan kirkon arkisto. So-

dankyla.
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varsikylien ero nakyi myiis poliittisissa katsanoissa: jarvikylien talolliset
olivat tukevasti maalaisliittolaisia, jokivarsille oli noussut uusien
muuttolaisten myiita myOs punaista aatetta. Sodankylan poliittinen
masto oh sotavuosien aattona leimallisesti oikeistovoittoinen. Vuoden
1939 eduskuntavaaleissa maalaisliitto sai 74 prosenttia ja sosiaalide-
mokraatit 11 prosenttia annetuista danista. Asetelma oli samansuuntai-
nen ensimmaisissa eduskuntavaaleissa vuonna 1907, paitsi etta maa-
laisliiton sijasta danestettiin suomalaista puoluetta. Sosiaalidemokraatit
saivat tuolloin 13 prosenttia ja suomalainen puolue 72 prosenttia danis-
ta.Vuoden 1917 vaaleissa tilanne oh kirkkoherrojen nakOlculmasta uh-
kaava: sosiaalidemokraatit saivat eniten eli 48 prosenttia annetuista ad-
nista. Kansalaissodan aattona maalaisliitolla oli paikkalcunnalla hyvin pieni
kannatus, se sai vain yhden prosentin danista. Suurin oikeistopuolue oli
nuorsuomalaiset, jotka saivat 39 prosenttia danista.23

Kansalaissotaan osallistuneiden sodankylalaisten maarad on vaikea
tarkalleen tietaa. Kirkonkirjojen kuolleiden luettelot paljastavat kuiten-
kin, etta sodassa kaatui yhdeksan sodankylalaista, viisi valkoisten ja
nelja punaisten puolella. Naista punaiset olivat kirkonky151ta ja Sattasen
kylasta.' Valkoisten kaatuneiden joukossa oli kaksi jarvikylien miesta,
toinen Syvajarvelta j a toinen Uimaniemesta.25

Sotien valisella kaudella sodankylalaiset lOysivat maalaisliiton ja
oikeistolaistuivat, samalla danestysaktiivisuus nousi. Alueen perifeeri-
syytta vuosisadan alussa kuvaa se, eta ensimmaisissa eduskuntavaa-
leissa vain 28 prosenttia sodankylalaisista danioikeutetuista kaytti
kansalaisoikeuttaan. Kiinnittyminen tiukemmin itsenaiseen Suomeen ja
yhteisten asioiden ajamiseen nakyi vuoden 1939 vaaleihin tultaessa: ad-
nestysprosentti kipusi 58 prosenttiin.26

23 Verrattuna Sodankylaa Lapin muihin maalaiskuntiin aanestys-aktiiviisuus oli keskimaa-
raista hieman alhaisempi. Suurimmissa keskuksissa, kuten Rovaniemella, Kemissa ja
Torniossa seka maalaiskunnista Sallassa ja Kittilassa aanestys-aktiivisuus oli Sodan-
kylaa korkeampi. SVT XXIX Vaalitilasto, Eduskuntavaalit 1907, 1917 ja 1939.

24 Punaisten riveissa kaatuivat Johannes Tuovinen kirkonkylasta (s. 1883, ammuttiin
10.8.1918 Venajan puolella), Antti Saukko Sattasesta (s. 1879, ammuttiin 10.8.1918
Venajan puolella), Juho Drufva kirkonkylasta (s. 1884, ammuttiin 4.9.1918 Kuolajarvella)
ja Kaleb Pikkuhookana Sattasesta (s. 1897, kaatui 22.3.1918 koillisella rintamalla).
Sodankylan kirkonkirjat, kuolleiden luettelo 1918. Sodankylan kirkon arkisto. Sodan-
kyla.

25 Valkoisten riveissa kaatuivat Kustu Leppajarvi Kelujarvelta (s. 1908, k. 15.3.1918
HameenkyrOssa), Matias Kujala Kelujarvelta (s. 1896, k. 3.4.1918 Tampereella), Ales
Jatkola Syvajarvelta (s. 1892, k. 15.4.1918 koillisella rintamalla), Matias Keihta kir-
konkylasta (s. 1899, k. 7.4.1918 koillisella rintamalla) ja Antti Lehtola Uimaniemesta
(s. 1888, k. 7.4.1918 Kuolajarvella). Sodankylan kirkonkirjat, kuolleiden luettelo 1918.
Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.

26 SVT XXIX Vaalitilasto, Eduskuntavaalit 1939.
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Lappilaiset pien-

talonpoikaisperheet saivat

elantonsa karjan- ja

poronhoidosta, metsiittlistti

sekti metstistyksestd ja

kalastuksesta. Kuvassa

Riipin kyliiliiiset Anterias

Lintula ja Juho Riipi

ltihdtissti linnustamaan

1930-luvun lopulla. Kuva:

Yksityiskokoelma.

Murteita esittelevissa kirjoituksissa Lappi luetaan lahes kokonaan
kaakkoisosia lukuunottamatta perapohjalan murrealueeseen.27 Lahempi
tarkastelu osoittaa kuitenkin keskilappilaisen pitajan heterogeenisemman
luonteen. Kaytetyssa murteessa nakyy yha vielakin kylakuntien erot:
jarvikylissa "h:n paalta. puhuminen" on ollut vahvempaa kuin jokivarsi-
kylissa. Sodankylan pita.) assa onkin mielestani nalitavissa kolme selke-
asti toisistaan poikkeavaa kulttuurista aluetta: Ounasjoen vesistOOn kuu-
luvat jarvikylat, Kitisen jokikylat seka saamelaisvaikutteiset pohjoiset
jokilatvat asujaimistoine,en.

Monikulttuurisuus sisalsi aktiivisen kanssakaymisen niin kylien valilla
kuin myOs kylalaisten kesken. Riipin icylan sosiaalinen kanssakayminen
oli vilkasta. Toisten luona piipandettiin tuon tuosta oli asiaa tai ei. Asia
saattoi liittya tyOliittoihin eli kuka lahti kenenkin kanssa "p011imettaan"
tai uittoon, kuka 1" ti viemaan viljaa Syvajarvella olevaan myllyyn, kuka
toimitti viesteja naapurikyliin vietavaksi, koska pappi oli tulossa kasta-
maan lapsia j a vihkimaan pare] a, kenen tyoikaan ehtinyt tyttO tai polka

27 Talve 1972; Rapola 1961.
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meni mihinkin taloon palvelukseen ja mihin taloihin kurman kOyhia sijoi-
tettiin. Puhumattakaan lehtijuttujen ja radio-ohjelmien kierrattamisesta.
Kylan ainoa puhelin oli valtion puhelin Aikion talossa, postia kuljetti
kirkonkylasta Posti-Pekka ja vaimonsa Selma, jotka tarvittaessa toi-
mittivat myOs "kirkasta" sita tilanneille. La fin kauppa oli kymmenisen
kilometrin paassa Syvajarvella.28

Maa- ja metsatOita

Kesa 1939 oli kuuma Lapissa. Riipin kylan miesvaki vapautui uitosta
juhannukseen mennessa ja perhekunnat olivat jalleen koossa. Lantisen
Sodankylan jarvikylien alueella ei ollut ollut vuosiin mitaan suurempia
halckuutyOmaita j a miesten oli kuljettava "ylhaalla" pitaj an pohjoisosis-
sa Kitisen ja Luiron varsilla savotoilla. 29 Ilmojen puolesta elo oh suo-
tuisaa ja valci ehti hyvin koota heinat haasioihin vainiosaroilta ennenkuin
siirryttiin kesan huipennukseen eli lahtOtin luonnonniityille suuret
evaskontit selassa. Niittyheinat lapostettiin suuriin kasoihin, josta ne
kannettiin sapilailla suoviin. Ohrasato oli hyva, perunaa tuli runsaasti eika
elikoilla ollut mitaan erikoisempaa vaivaa. Lapset herasivat aamuvarhain
kuljettamaan lehmia kylan sivustoilla oleville metsamaille. Vanhempien
opastuksella kerattiin samalla kerppuj a tulevaa talvea varten. Syksyd
kohti valci suunnisti soille ja marjametsiin. Hilloja, puolukoita ja musti-
koita koottiin saavikaupalla. Niista emannat survoivat ja keittivat muonan

Syksyn tullen osa miehista lahti poroerotuksiin ja metsastamaan.
Saalista saatiin maalinnuista karhuihin. Koko kesa oli kalastettu j a kalo-
j a oli suolattu nelikkokaupalla aittoihin ja kuivattu ulkoilmassa.3°

Kaikin puolin elama naytti paremman puolensa tuona kuumana kesa-
na pitkalti luontaistaloudessa elavilla pientilallisille. Ei ainoastaan Luon-
to-diti, vaan myOs maallinen mahti osoitti suosiotaan. Kylan elamaa
vilkastutti poikkeuksellinen uutinen: ratahanke Rovaniemelta jarvikylien

28 Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997; Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997; Helmi Kustulan
haastattelu 12.4.1997.

29 Sodankylalaisista sai vuonna 1910 elantonsa maa- ja metsataloudesta 83 % ja vuonna
1930 noin 54 %. Vuonna 1940 vastaava luku oli 69 % ja vuonna 1950 noin 68 %.
Vuoden 1930 alhaisempi osuus johtuu paaosin siita, etta sekatykilaiset tilastoitiin tuossa
vaiheessa omaksi sarakkeekseen. Heita oli vuonna 1930 noin 29 % ja vuonna 1940
noin 16 %. Sodan jalkeen kasvavia elinkeinohaaroja olivat rakennusty6, kauppa, pal-
velut ja liikenne seka pienteollisuus. SVT VI A. VaestOtilasto 1910-1950.

30 Vieno Aleksanteri Kustulan kertomaa 20.11.1978. Helmi Kustulan hallussa oleva
muistelus.
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kautta Sodankylan kirkonkylalle j a sielta Petsamoon. Arveltiin sen muut-
tavan rauhaisan kylan elaman vilkkaammaksi, kun kulku paranisi ker-
ralla molempiin suuntiin, kirkonky1511e ja Rovaniemelle. Heinalcuun puo-
livalissa Lapin Kansa tiesi kertoa, etta ratasuunnan koneellinen tutkimus
tullaan suorittamaan ja syyskuussa kavi pohjoinen ratalahetystO neuvot-
telemassa Helsingissa radar pikaisesta rakentamisesta. Alustavat
kustannuslaskelmat esitettiin julkisuudessa. Keski-Lapin rataa oli
haudottu jo vuosikausia. Petsamon liittaminen Suomeen seka Sodan-
kylassa olevan Pahtavaaran kaivossuunnitelmat olivat antaneet pontta
hankkeelle. Lokakuussa maakuntalehti kertoi jarvikylalaisten iloksi, etta
pysalcit tulevat olemaan nun Riipissa kuin muissakin kylissa. TyOt saat-
toivat siis alkaa.31

Syksyn 1939 toinen suuri uutinen Riipissa oli kansakoulu. Supistettu
kansakoulu aloitti toimintansa Joopilan eli August Tervon pirtissa
16.8.1939 ja oppilaiksi ilmottautui 58 lasta.32

31 Lapin Kansa 12.9., 21.9., 28.9. ja 5.10.1939; Radan suunnittelusta tarkemmin Tervo-
nen 1998 alaviitteineen, s. 256-264.

32 Riipin kansakoulun vuosikertomus 1940. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.
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Kuume alkaa nousta

Kylalaiset saivat elantonsa maanviljelyksesta, karj an- ja poronhoidosta
ja metsatOista. Karjaa oli joka talossa muutama lehma, hevonen, lam-
paita j a sikoj a. Osalla oli mykis porokarjaa j a poroj a kaytettiin talvisai-
kaan yleisesti kulkuneuvona. Syvajarven paliskunnalla, johon pitaj an
lantiset jarvikylat kuuluivat, oli vuonna 1941 poroj a 7 000 paata."

Taloton j a tilaton valci hankki elantonsa metsa- j a maaty615isina, nai-
set piikoina. Piiat olivat irtolaisten jalkeen jarvikylien hierarkiassa alinta
luokkaa ja isantien armoilla. Piian kohtaloksi saattoi 	 kylilla tulla
avioton ditiys: oli tapauksia, joissa piialla oli kuusikin lasta eri isille.34
Talolliset olivat hierarkian huipulla. Kylassa ei asunut yhtaan virkamiesta
saatylai sista puhumattakaan.

1930-luvun lopulla tilattomien asema muuttui sikali, etta suuria ty6-
maita perustettiin Petsamon alueelle j a toisaalta Rovaniemi kehittyi pal-
velu- ja matkailukaupunkina kovaa vauhtia. MyOs Sodankylassa alkoi
kiinnostus matkailuun herata. Kemikalikauppias Eino Gustafsbergille
mykinnettiin oikeus lapintuotteiden ja karamellien myyntiin kioskissaan
huhtikuussa 1938; nykyaika ehti napapiirin taakse jo ennen sotia.35
Peruskorjattavaa Jaamerentieta noussut "Lapinkuume" alkoi ulottaa
vaikutuksiaan myiis valtatiesta sivussa oleviin kyliin.

Kirjailija Pentti Haanpaa teki matkan Rovaniemelta Sodankylan kautta
Petsamoon kesalla 1930. Han kuvasi uudistuvaa Lappia nain:36

"..jylhan ja aution tunturimaan ylitse johtaa nyt tie, keltainen, someroinen
nauha. Pohjolan sinimekkoiset jatkat loivat sen. He lapioivat soraa ja
vaansivat kivia. Tuhat jatkaa, tuhat jantevaa sinnikasta miesta, tuhat
katkeraa j a surutonta olentoa. Heidan tykiaseittensa dani toi eloa autioon
maahan. Samoin puheet ja lyhkaiset laulunvarssyt ja sielunvihollisen
nimet. Ja hiki kieri kivikkoon ruskeista ruumiista. Tyk5 oli kovaa j a sita
tehtiin urakalla."

Petsamo-kuume tarttui tavalliseen tyiivakeenkin, ansioon oli mentava
sinne, mista sita sai — niin oli aina ollut. 1800-luvulla vaki lahti leivan-
hakuun Ruijaan, vuosisadan vaihteessa Amerikkaan nyt pastiin lahes

3 3 Metsahallituksen Kitisen hoitoalueen kertomus 1941. Metsahallituksen arkisto. KA.
34 Sodankylan kirkonkirjat 1920-40. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.
3 5 Sodankylan kunnan kunnalliskertomus 1938, s. 2. Sodankylan kunnan arkisto. Sodan-

kyla.
36 Haanpaa, Tie tunturin ylitse -novelli. Haanpaan teokset 2 1980, s. 265; Karonen 1985,

s. 86-87.
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kotinurkille. Osittain lahtiihalukkuuteen vaikutti se, etta sotaa ennusta-
vat lehtijutut aiheuttivat levottomuutta puutavaramarkkinoilla. TyOta tar-
joavia hankintahakkuita oli sen vuoksi syksylla tavallista vahemman."
Vuonna 1939 Rovaniemi ja Petsamo olivat yhta suosittuja Sodankylas-
tä muuttaneiden maaranpaina: 160 muuttajasta lahes 2/3 lahti naihin
kasvaviin keskuksiin. Loput menivat naapurikuntiin tienestia hakemaan.
Paitsi rakennusmiehia ja tietyOlaisia, tarvitsi laajeneva Petsamon Nikkeli
naisvaked palvelukseen, ompelijoiksi ja keittiOtyOvaelcsi. 38 Paikallisiin
lehtiin alkoi ilmestya ty6pailcan halcuihnoituksia: "Pitemman ajan samas-
sa kauppaliikkeessa palvellut neiti haluaa jotain tointa syyskyyn alussa,
mieluimmin Petsamoon. Kykeneva myOs ravintola- ja talousaloille. Ni-
mim. Monipuolinen".39

Paitsi Petsamo-kuume, alkoi osassa vaesta nousta syksylla 1939
Kannas-kuume. Kuten muualtakin Lapista, myslis Sodankylan suoje-
luskunnasta "lapiojaalcareihin" liittyneet lahettivat Kannaksen linnoitus-
tOista reippaita terveisia kotiin pohjoiseen:4°

"Kaildda linnoittajia elandyttaa halu tehda tyiita ja sits myiis tehdaan...
Porat kalkuttaa, vintturin vaijerit vinkuu, rajandyspanokset paukkuu,
lapiot kaivaa maata ja pystyttajien tandinhuuto tayttaa tienoon. Jatku-
vasti nousee 2-4 tonnin kivi toisensa viereen muodostaen pitkat este-
linj atm"

Kannaksen linnoitustykit olivat suojeluskuntien organisoima vapaaeh-
toisuuteen perustuva operaatio. Tykit alkoivat 4.6.1939 ja kestivat
8.10.1939 saakka. TOihin osallistui noin 60 000 miesta ja 2 500 lottaa
kaikista yhteiskuntaluokista eri puolilta Suomea. LinnoitustyOt lopetet-
tiin ylimaaraisten kertausharjoitusten alkaessa.41

3 7 Lapin laanin maaherran kertomus 1939. OMA.
3 8 Muuttaneiden luettelot 1939. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.
3 9 Lapin Kansa 29.8.1939.
40 Lapin Kansa 5.9.1939; Sodankylan suojeluskunnan kertomus 1939. SArk.
41 Arimo 1981, s. 123.
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111 2. Raatteen sankareita

Kuuman kesan j a kiihkean syksyn 1939 jalkeen tuli ankara talvi j a
sen mytita arkielaman poljennon mullistava sotaankutsu. Posti-Selma
nosti raskaan laukkunsa keskelle ison pirtin pOytaa ja jakoi kolmetoista
virallista kirjetta jaatavassa hiljaisuudessa postiaan odottaville
le. Isanmaa kutsui poikiaan, vihollinen uhkasi Suomen olemassaoloa.
Kutsu ei tullut yllatyksena. Radiota pidettiin jatkuvasti auki j a lehdet
olivat olleet taynna uutisia kiihtyvasta varustelusta. Etelassa olivat ihmi-
set kuulemma alkaneet suojata ikkunoitaan erilaisilla katteilla j a kaivaa
vaestOsuojia ja sirpalesuojia puistoihin. Lapin Kansa selosti 12.10.1939
Suomen herrojen menoa Moskovaan: "Monituhatpainen kansanjouk-
ko oil saattamassa Suomen valtuuskuntaa Helsingin asemalla matkalle
Moskovaan. Laulettiin "Kuullos pyha vala", "Jurnala ompi linnamme" ja
"Maamme"-laulu". Saksan hyOkkays Puolaan 1.9.1939 ja maan no-
pea miehittaminen kiristivat maailmanpoliittisen tilanteen. Neuvostolii-
tossa pantiin toimeen liikekannallepano ja venalaisia joukkoja siinettiin
myOs Suomen rajoille. Suomalaiset eivat tienneet, etta Saksa ja Neu-
vostoliitto olivat solmineet ennen Puolan valtausta etupiirijaon, jonka
mukaan Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin.1

Paasikivi lahti Moskovaan j a Suomen miehet kertausharjoituksiin.
Enteet eivat olleet kovin hyvat. Riipin miesten piti seuraavana paivana
eli 13.10. ilmottautua kertausharjoituksiin j a heidat kuljetettiin kuorma-
auton lavalla kirkonkylaan. Miesten ilmeetolivat vakavat, lapset j a nai-
set jaivat seisomaan maantien reunaan, kun kuoppaista tieta eteneva
kuorma-auto loittoni. Ahtaalla auton lavalla istuivat veljekset Martti, Arvid
ja Anterias Lintula, veljekset Fredrik ja Matias Emil Kustula, veljekset
Toivo jaVihtori Riipi, veljeksetVainO, Johan jaAnselmi Riipi j a serk-
kunsa Jalmari Riipi. Kustulan veljesten serkut Benjarn ja Matias Jalmari
Puunuvaara RistonmannikOsta làhtivat sotapolulle Seipajarven miesten
mukana ja kohtasivat riipilaiset kirkonkylalla.2 Kaikkiaan matkaan lahti
13 miesta. Joku heilutti hyvastiksi, jotkut itkivat. Vanhat ihmiset siunasivat

1	 Tassa yhteydessa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi esitella paljon tutkittua talvi-
sotaan johtanutta kehitysta. Ks. siita ja taisteluista eri rintamalohkoilla mm. Vehvilai-
nen—Rzesevski 1997 ja kokoomateos Talvisodan historia 1-4, 1977-1979; Moskovan
neuvotteluista ks. Paasikivi 1958, s. 37-97.

2	 Miehisteduettelot III/JR 27. SArk.
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lahtijat ja joku hyraili virtta, joka nousi ja laski jarvelta tulevan tuulen
mukana.3

Niind lokakuun plivina moni kuorma-auto ohitti kylan. Siind menivat
Syvajarven miehet, moth serkku ja tuttu, Sassalin ja Unarin kylien mie-
het. Punainen pakkasia ennustava horisontti jarven takana ja pimeat
kylmat yOt saivat vaimovaen hataannyksiin ja moth muutti asumaan
"mOrOnpelatiksi" sukulaisiin.

Noissa landOissa oli jotakin ennenkokemattoman kammottavaa ja
lopullista. Koskaan aiemmin naiden vaimojen ei ollut tarvinnut hyvastella
sotaan lahtevia miehia. Sota oli aina ollut jossain muualla, etelassa tai
idassa. Kansalaissotaankin olivat lahteneet vain kaikkein innokkaimmat
suojeluskuntalaiset japunaiset jokivarsilta. Samoin Kannaksen linnoitus-
toihin. Jarvikylat olivat olleet siita touhusta enimmakseen syrjassa ja suo-
j as sa, joskin itsestaanselvasti ja kiihkottomasti valkoisten puolella
"jumalattomia vastaan". Mutta samoin kuin silloin, hurskaat ihmiset na-
kivat sodan Jumalan kurituksena j a kutsuna palata evankeliumin ää-
reen.4 Ainoa turva sodassa oli Jumalan tuki ja hadan hetkella kristitty
saattoi aina luottaa taman armoon ja oikeamielisyyteen.

3	 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997.
4	 Talonen 1988, s. 174-178.
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Kohti Kemia

Kirkonkylasta miehet maarattiin matkalle kohti Kemia tiistaina 17. lo-
kalcuuta. Komppania lahti kandessa osassa. Ensimmainen ryhma aloitti
marssin kohti Rovaniemed kello 12 ja loput kello 21. Kaikkiaan 130
kilometrin marssi kesti kuusi, yOmarssi kandeksan tuntia. Jaamerentien
varsikylissa marssia seurattiin huolestuneina, vaikka kotiinjadvia
lohduteltiin "vain harjoituksilla". Miehet majoitettiin yOlcsi Rovaniemel-
le, josta he jatkoivat junalla matkaa seuraavana paivana. Kemissa jou-
kot olivat iltapaivalla ja asemapaikassaan kaupungin etelapuolella ole-
valla Rytikarin koululla illansuussa.

Riipin miehet komennettiin kahteen komppaniaan. 9. divisioonan Jalka-
valcirylcmentti 27:n kandeksanteen komppaniaan eli	 maarattiin
kandeksan riipilaista, loput viisi yhdelcsanteen komppaniaan eli Kis' lin.'
Nelj a paivad. kestaneen miehistOn sijoittelun j a varusteiden jaon jalkeen
aloitettiin ryhmakoulutus ja aseiden kasittely: hyOkkaysharjoitukset,
kenttavartiot, yhteisharjoitukset, telttoihin majoittuminen, suunnistus ja
ammunta. Siind miesten paivaohjelmaa. Sunnuntait olivat vapaat katsel-
la Kemin kaupunkielamad. Aamuisin heratys oli kello seitseman ja ilta-
hartaus kello 21.45. Kerran viikossa kaytiin saunassa ja pyykkivuorolla.
Suomen Punaisen Ristin Lapin laanin avustustoimikunta lahjoitti miehille
villasukkia. Niita tultiinkin yield tarvitsemaan icipeasti. Yksitoikkoiseksi
muuttuvalta Kemin leirilta miehet kavivat lomalla kotipuolessa. 6 Yhdel-
la tallaisella lomallaVihtori Riipi kihlautui morsiamensa HelmiYlitepsan
kanssa:7 epavarmasta tilanteesta huolimatta miehet uskoivat kaiken kaan-
tyvan kohta entisiin uomiinsa.

Itarajalle

Toisin kuitenkin kavi. Kemissa harjoituksia kesti aina 30.11.1939 saakka,
jolloin kello 13.05 tali ilmahalytys. Neuvostoliiton joukot olivat vyOryneet
Suomen rajojen yli. Sota oli syttynyt. Kirjailija Haanpaan sanoin:8

5	 8/JR 27:dan kuuluivat Kustula Emil Matias, Lintula Anterias, Lintula Martti, Puunuvaara
Benjam, Puunuvaara Matias, Riipi Jalmari, Riipi Johan ja Riipi Vainii. 9/JR 27:aan
kuuluivat Kustula Fredrik, Lintula Arvid, Riipi 	 Viertokivi) Anselmi, Riipi Toivo
ja Riipi Vihtori.

6	 8/JR 27 sotapaivakirja 14.10.-29.11.1939. SArk.
7	 Lapin Kansa 14.11.1939 "Kihloissa".
8	 Haanpaa, Korpisotaa -novelli, Haanpaan kootut teokset 6, 1980, s. 63.
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"Maailman mahtimiehet olivat aloittaneet taistelun maiden ja merien
herruudesta, taistelun, joka pysyi yksinkertaisten j a hiljaisten ymmar-
rykselta katkettyna".

Talvisodan syttymista on useissa yleisesityksissa luonnehdittu yllayk-
selliseksi. Puolitoista kuukautta kertausharjoituksissa olleille miehille se
ei ollut yllays, mutts pettymys kyllakin.
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Ajatukseen ehdittiin kuitenkin totutella viikon verran, ennenkuin per-
j antaina 8.12. JR 27:n miehet lastattiin junaan maaranpaana Oulu.

Pohjolan miesten matka Kemista Ouluun kesti viisi tuntia. Kesken
matkan tuli ilmahalytys j a miehet syOksyivat ratapenkalle j a kontaten
pusikkoon. Tilanteen rauhoituttua matka jatkui kohti Oulua. Monet miehet
katselivat kiinnostuneina uusia seutuja. Osalle maisema oli tuttu, he oli-
vat kayneet "etelassa" varusmiespalveluksessa. Oulusta juna jatkoi
Kontiomaelle koko yon, aamulla miehet nousivat jasenet puuduksissa
puupenkeiltaan ruokailemaan asema-alueelle. Illalla matka jatkui
Hyrynsalmelle, jonka pimealle asemalle miehet tulivat puolen yOn j al-
keen. Ilman taukoa miehet komennettiin marssijarjestykseen ja kohti
Hyrynsalmen pappilaa, jossa miehet nukkuivat muutaman tunnin.
misen rytmi alkoi olla jo aivan toista, kuin Kemin harjoitusleirilla.

Aamulla 10. joulukuuta kaksi joukkuetta, johon myOs riipilaisia kuu-
lui, siirrettiin autoilla kohti Suomussalmea. Muut lahtivat hiihtden peras-
sä. Illalla miehet pystyttivat teltat, mutta y011a tuli kasky lahted hiihtden
liikkeelle. Parin tannin hiihtomarssin jalkeen miehet pysahtyivat maan-
tien varteen odottamaan aamua. Maantiella oli paivalla saadut viisi vi-
hollisen autoa, joissa oli muutamia vankej a. Miehet kerdantyivat katso-
maan uteliaana vankej a, "monet meista nalci ensimmaisen kerran ryssia".
Koko yOn kuului hiljaista tykistOn ammuntaa Suomussalmen kirkolta
pain. Raj alla oli vain kaksi suomalaispataljoonaa vihollisen aloitettua
hyOkkayksensa. JR 27 halyytettiin apuun ja joukkojen komentajaksi
maarattiin eversti Hjalmar Siilasvuo. Riipilaisten kannalta alku alkoi
vasti: Matias Puunuvaara kaatui ensimmaisten joukossa 12. joulukuu-
ta.9

Tositoimissa

Seuraavana aamuna miehet olivat tosipaikan edessa. Heidan ensimmai-
nen hyOkkayksensa alkoi kello yhdeksan. Miesten kotoa landOsta oli
kulunut kaksi kuukautta ja nyt oli vastassa oikea vihollinen. 8. komp-
panianmiehetnousivatjannittynein5 harjun reunaa ylOs ja saivat nakyviinsa
pienen aukean. He eivat ehtineet j dada ihailemaan nalcymad, kun vihol-
linen aloitti kovan konekivadri- ja pikakivaaritulen. Komppania teki
voimakkaan vastaiskun ja vihollinen perdantyi.Vihollisen hyOkkaysvaunu

9	 8/JR 27:n, 9/JR 27:n ja III/JR 27:n sotapaivakirjat 8.10.-12.12.1939. SArk.
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ampui maantien reunasta kohti pohjolan miehia, mutta siihen saatiin osuma
ja se vaikeni. Taistelu kesti kiivaana koko paivan, komppania eteni
maantien suunnassa ja vihollinen perdantyi kirkonkylalle pain. Pimean
tultua komppania kokoontui maantien varteen. Yon kylmyydessa mie-
het tekivat pienia tulia lammitellakseen kasiaan ja jalkojaan. Kylmyys
tuntui selkaytimissa. Pakkaslukemat alkoivat uhkaavasti laskea neljan-
kymmeneen miinusasteen. Varmistuslinja oli edempand joukkojen suo-
jana, mutta yo sujui melko hiljaisesti. Paivan koettelemukset painoivat
jasenia j a miesten ilmeet olivat entistakin vakavammat. Kaksi komp-
panian miesta kaatui j a yksi haavoittui.

Toinen taistelupaiva jatkui samanlaisena. Vihollinen perdantyi v" 'n
erin Suomussalmen kirkonkylaa kohti. Aamupaivalla vihollinen aloitti
maantien suuntaan kovan tykistOtulen, jonka vaikutuksesta kaatui kaksi
taisteluldhettia. Iltapaivalla edellisen paivan raskas mieli vaihtui kuole-
maa enteilevalcsipeloksi, kun miesten eteen ilmestyi venalainen hyOkkays-
vaunu, joka liikkui Bella edestakaisin. Suomalainen sotamies oli sidottu
hyOkkaysvaunun tomiin. Miehet tuijottivat avuttomina verentahrimaa ja
valittavaa toveriaan. Mitaan ei ollut tehtavissa. Oletettavasti sidottu so-
tilas oli haavoittunut j a jaanyt vangiksi. Mythemmin haven ruumiinsa
lOydettiin maantien ojasta runneltuna. Man tultua miehet lepasivat taivasal-
la metsassa pienilla tulilla. YOn kylmyys pakotti heidat liikkeelle etsi-
maan kadonnutta kuormastoa, joka lOytyi kuuden kilometrin paasta.
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Kandelta y011a he palasivat leiripaikalle nalkaisina ja vasyneina. Muuta-
man tunnin unen jalkeen komppania marssi etulinjaan, matkalla viholli-
sen lentokone hairitsi heita konekivaarilla ja keveilla pommeilla.m

Seuraavalla viikolla kaytiin joka paiva kiivaita taisteluj a, moni tuttu
mies kaatui vierelta. Jouduttuaan yOpymaan metsassa teltoissa yha ki-
ristyvassa pakkasessa palellutti osa miehista itsensa sairaalakuntoon.
Miehia lahetettiin sairaalaan paitsi paleltumien, myiis silmakulmien
markimisen, tyran, syyhyn, reumatismin, kaularauhastulehduksen,
paiseiden, palohaavojen, umpisuolen tulehduksen ja korvakivun takia.11
Sunnuntain 17.12. komppania aloitti hyOkkayksen Suomussalmen kir-
konkylan suunnalla, tylcistO tuki hyakaysta ja vihollinen perdantyi hil-
jalleen y011a. Anselmi Riipi palellutti pahoin itsensa ja joutui sairaalaan.
Hanen paastydan kotiin sisar Elina auttoi sotakokemuksista jarkyttynytta
veljaan, jonka jaloista iho kuoriutui kivuliaasti isoina levyind pois paljasten
aran vereslihan. 12 Muita miehia odotti poteroissa yield monta kylmaa ja
verenmakuista kamppaillua elamasta j a kuolemasta. Jouluaatto j a j oulu-
paiva eivat tehneet tasta poikkeusta:13

"Aamun valjetessa lentokoneet kiertavat meidan leirialueen seuduilla.
Kello 10 alkaa kova tykistO j a kranaatinheitintuli leirialueelle, jota kes-
tää koko paivan ollen joskus aivan rumpujen tapaista. Vahitellen alkaa
kranaatit tulla lahemmaksi telttoj a. Osuu yksi lahelle, jolloin yksi kaa-
tuu ja kaksi haavoittuu... Jouluaamuna paivan valjetetta ilmestyy nä-
kyviin viholliskoneita ampuen konekivaareilla summassa sinne tanne.
Kello 11 alkoi kovan tykistOammunnan, vihollisen puolella pienta lii-
kehdintaa. Vihollinen lopettaa kaiken ammunnan pimean tultua".

Miehista tuli konemaisesti elamasta kiinnipitavia olentoj a. Nopea-
rytmisessa sodankaynnissa ei ajateltu muuta kuin hengissa pysymista.
Ainoa kirkas ajatus oil tuhota rajojen yli pyrkiva vihollinen.

Raatteen Bella

Joulukuun lopussa kandeksas komppania vaihtoi paikkaa. Se hiihti en-
sin suomalaisten lantiselle leirille, jossa se lastattiin autoihin. Matka k"vi

10	 8/JR 27:n sotapaivakirja 13.-16.12.1939. SArk.
11	 Paivailmoitus 19.-24.1.1940. Sairaalaan lahetettiin 18 miesta ko. aikana. Tappio-

luettelot III/JR 27. SArk.
12	 Elina Vaaralan haastattelu 2.8.1997.
1 3	 8/JR 27:n sotapaivakirja 24.-25.12.1939. SArk.
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Kiantajarven yli, jonka jalkeen miehet hiihtivat koko yon aina seuraa-
vaan iltaan:14

"Tulemme Kuusamon tien laheisyyteen, jolla on ryssien auto ja hevos-
kolonna. Lahenemme tieta taisteluvalmiina, muutamia laukauksia am-
mutaan. Pian kuitenkin olemme tiella, jota ruvetaan puhdistamaan vi-
hollisesta. Aamuun asti kestaa samaa puhdistusta. Kymmenia autoja,
lahemmas sata hevosta, tykkeja j a hyOkkaysvaunuj a on joutunut meil-
le".

Seuraavana paivand sama puhdistus jatkui lahimetsissa:"Tapaamme muu-
tamia ryssia, jotka tehdavan taistelukyvyttOmiksi". Urakan jalkeen mie-
het paasivat takaisin Suomussalmen kirkolle, josta matka jatkui hiihtaen
Kuivasjarven suuntaan etulinjoille.

Tammikuun ensimmthsella viikolla 1940 taistelut jatkuivat kiivaina.
Vihollinen tulitti taukoamatta puolikin tuntia, suomalaiset koettivat vas-
tata ankarasta konekivaari- j a tykkitulesta huolimatta. Vankej a saatiin
"lukematon" maara.."

"7.1.1940. AamuyOsta vihollinen on jattanyt kolonnansa, mika paen-
nut metsdan, toiset antautuneet, muut kaatuneet. Ruvetaan tarkaste-
lemaan ryssien jalkia. Voi sits tavarain paljoutta. Satoj a tykkej a, tank-
kej a, autoj a j a hevosia. Niita on Mlles tuhannen arvion mukaan j a muu-
ta rojua sita on niin paljon, ettei voi ollenkaan kuvailla. Pojilla on kova
sotamuistojen hakeminen, joita kylla lOytyy. Divisioonan komentaja
eversti Siilasvuo on myOs tarkastelemassa sotasaalista".

Miesten valtava helpotus taistelun taukoamisesta nakyi paallepain. Poi-
kamainen kerailyinto voitetun kamppailun jalkeen kertoi huojennuicses-
ta ja ilosta, pahin oh varmasti nyt ohi. Eversti Hjalmar Siilasvuo antoi
Suomussalmen taisteluista tayden tunnustuksen uljaille ja rauhallisille
perapohjalaisille j a ihasteli sotasaalista, "jonka paljoudesta kOyhat j ouk-
komme eivat olleet voineet edes uneksia". Sotilaat saivat erinomaisen
taydennyksen vahaisille varastoilleen muun muassa kalliista lackeista
ja kenttakeittiiiista.16

Taistelua seuraavana paivand oli kaunis talvinen saaja miehet siirret-
tiin Suomussalmen kirkolle: "Miesten marssi sujui hauskasti, juttua riit-
tad edellisesta paivasta. Joukkoja tulee vastaan, aivan tuoreita

14	 8/JR 27:n sotapaivakirja 29.12.1939. SArk.
1 5 	 8/JR 27:n sotapaivakirja 7.1.1940. SArk.
16	 Siilasvuo 1940, s. 148-173.
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puhdaskasvoisia miehia. Kysyvat onko ryssa kaukana". Likaiset ja
kylmettyneet, taisteluissa nuhjaantuneet ja taiset miehet saunoivat koko
paivan. Lahtivat sitten kiertelemaan Suomussalmen kirkonkylaa ja tar-
kastelemaan "ryssien jattamia kauhun	 Innokkaasti miehet etsi-
vat uusia saunomispaikkoja ja lOytyihan niita. "Kovaa liikkuvat finnif ' eli
tait saivat kyytia. Sitten saapuivat huoltojoukot eli "sattumien antajaf ' ja
ilo oliylimmillaan. Miehet keittivat kahvia, soivatvehnasta j a karamellej a
ynna muita herkkuj a. Vahan myithaisia jouluherkkuja.'

Nelj an paivan levon jalkeen miehet lahetettiin takaisin Raatteen tien
suuntaan lahemmas rajaa. He yOpyivat teltoissa, osalla oli vain pahviteltat.
Tammikuun puolivalissa miehet komennettiin linnoitustOihin. Muutama
mies l" ti aika ajoin siviiliostoksille Hyrynsalmelle. Kun he palasivat,
heidan tuliaistensa syOnti ja juonti alkoi "kovan kaivamisen" lomassa.18

17 8/JR 27:n sotapaivakirja 30.12.-12.1.1940. SArk.
18 8/JR 27:n sotapaivakirja 13.-15.1.1940. SArk.
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Kuhmon suuntaan

Muutaman linnoituspaivan jalkeen miehet maarattiin valmistautumaan
lahtOOn. He uskoivat, etta paasevat lepaamaan, mutta suureksi petty-
mykseksi seitseman kilometrin hiihtorupeamanAkeen suuntana olikin
Kuhmo. Oil kova pakkanen, miehet komennettiin kuorma-auton lavoille.
He olivat kylmissKqn, silla matka kesti koko yon. Aamulla kolonna saa-
pui Kuhmon kirkonkylasta seitseman kilometric eteldan. Lumiukkoina,
kankeina j a paleltuneina miehet yrittivat saada teltat kasaan. Vain osa
paasi talojen lampoon. Seuraavat nelj a paivaa olivat jo helpommat.
Miehet saunoivat j a lepasivat. Vasta 25. tammikuuta he lahtivat yhdek-
san tunnin hiihtomarssille valilla ruokaillen. Matkanteko oli hidasta, silla
miesten	 myOs muonaa j a telttoj a kuljettavat hevoset olivat aivan
uuvuksissa. Ja perillepaastya ei auttanut muu kuin pystyttaa kadet
kohmeisina telttoj a. Helpotusta kylmyyteen toi siviiliostoskierros toivot-
tuine juomineen ennen valmistautumista etulinjaan.

MiestenlgidOsta kotoa oli kulunut kolme j a puoli kuukautta. Tammi-
kuun viimeisend paivand miesten korsuj en edustalla kaytiin kiivasta tais-
telua koko paivan. Useita haavoittui, yksi heista oli VainO Riipi. Sirpale
kirposi hanen kateensa. Tulituksen tauottuahaavoittuneita j a kaatuneita
hinattiin rintaman taakse j a Vainii paasi muiden mukana sidottavaksi.
Hiihtopartiot kiersivat ahkerasti tienoota, jolloin jai aina joku palaamat-
ta.19

Uyttivaaran uhrit

Helmikuun allcupaivat rintamalohkolla taisteltiin joka paiva, miehia kaa-
tui ja haavoittui. Helmikuun alussa komppania sai miehistOtaydennysta
j a joukko jaettiin neljaan ryhmaan. Yksi osa vietiin Losoon, toinen LOytO-
vaaraan, kolmas Saunajarvelle ja nelj as kulki pataljoonan mukana.
Riipilaiset olivat LOytOvaaran kupeessa ja Saunajarvella. Joukkue
Huhanantti Saunajarvella joutui ankaraan myllytykseen; useita miehia
kaatui j a haavoittui. Tana kerralla luoti osui: yksi kaatuneista oli Emil
Kustula, toisenariipilaisista. Aluksi hanet merkittiin haavoittuneeksi, mutta
han menehtyi pian.20 Miesten mieleen tail vakisikin ajatus; kuolema la-

19 8/JR 27:n sotapaivdkirja 16.-31.1.1940. SArk.
20 8/JR 27:n sotapaivakirja 1.-18.2.1940. SArk.
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henee, ehka tanaan on jo minun vuoroni. Emil eli Eemeli, kuten hanta
kutsuttiin, oli leikkisa metsayOmies, naimaton, 28-vuotias, harrasti ka-
lastusta, ilcansa eramaassa asunut. Samassa komppaniassa olevalle veli
Fredrikille tieto veljen kuolemasta oli jarkytys. Harva miehista itki julki-
sesti, painvastoin: mita suurempi tuska, sen jahmettyneempi ja kovempi
ilme miesten likaisilla kasvoilla oli. Veli oli kuitenkin kovin laheinen. Ee-
meli oli ilmoittanut lahimmaksi omaisekseen "veli Fredrikki", ikaankuin
suojellaakseen vanhempiaan pahimmalta. 21 Kohtalonomainen usko
ennaltamaaratysta elamanlangasta helpotti oloa: se oli Eemelin vuoro
thhted, hanen paiviensa maara oli luettu. Joillekin voimaa ja lohtua antoi
arkkipiispan sanat uskovien ristiretkesta: "Me taistelemme Kristuksen
vihollista, bolsevildcivaltiota vastaan".22

Eemeli oli ajatellut elamansa kaantyvan hyvaan suuntaan. Hanella oli
myOnteinen elamanasenne. Han oli alkanut seurustella kotikylan Ronan
kanssa. Toisin kuitenkin kavi. Eemelin lahtO oli muille kylan miehille
kalmanhajuinen muistutus kuolevaisuudesta. Jokainenhan oli ajatellut,
etta ettei se juuri minuun osu, vaikkei sita daneen sanonutkaan. Kun
poj an kuolinilmoitusta tuotiin RistonmannikOssa asuville vanhemmille,
istuutuivat nama vierekkain sangyn reunalle vakavina j a jarkyttyneind
avaamaan yhdessa mustareunaista kirjetta. Luettuaan kirjeen he alkoi-
vat itked katkerasti. Aiti-Maria joutui raskain sydamin lahtemaan

21 Matias Emil Kustulan sotilaskantakortti. SArk.
22 Arkkipiispan vetoomus, Lapin Kansa 14.12.1939.
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karrykyydilla tunnistamaan ruumista kirkonkylalle. Aidin mielessa ehka
heikkona elanyt toivo sammui kun han naki vainaj an. Viranomaiset eivat
nayttaneet pasta j a ylavartaloa ollenkaan. Mutta vainaj an jalat olivat
tutut; oman poj an jalat. Tukkimetsassa oli tullut arpi j a siina se arpi oli.
Kylla se oli hanen poikansa. Aidin tuska j a ikava oli lohduton. Kun
Eemelille oli tullut palvelukseenastumismaarays, oli han piilottanut sen
aidiltdan. Tama oli kuitenkin nahnyt sen, jolloin poika oli sanonut: "Meille
tuli Reetin kans sothanlahtO, mutta kylla met sielta pallaamma, ei ole
hattar.'

23 Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997.
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Lisaa uhreja

Viikko Eemelin poismenosta kaatui Johan eli Jussi Riipi, Riipin
kansakouluhankkeen puuhamies. Paiva mykihemmin Jussin kuolemasta
haavoittui Toivo Riipi Kuhmon Kuusijoella. Vihollinen hyOkkasi tauotta
15.-21.2. valisend aikana: 17 miesta kaatui tai haavoittui. Vihollisen len-
tokoneet partioivat taivaalla lumisateesta huolimatta, konekivaarituli
pommit pamahtelivat ja "tassuryssia" etsivat partiot olivat koko aj an
kierroksella. Kuun vaihteessa vihollinen aloitti useampia paivia kesta-
neen hyOkkayksen LOytiivaaran suunnasta voimakkaan tykistotulen tu-
kemana. Vihtori Riipi haavoittui LOytiivaarassa. Samassa vaarassa nel-
j an pienen lapsen isa Arvid Lintula kaatui paria paivaa myOhemmin.
Suomalaiset kaivautuivat juoksuhautoihin ja saivat pidetyksi asemansa.
Neljassa paivassa (3.-6.3.) Kuhmon LOytOvaarassa kaatui yhdeksan
j a haavoittui 17 miesta. Ja vihollisen rynnistys jatkui. Eemeli-vainaan
veli Fredrik Kustula haavoittui 10.3. LOytOvaarassa. Samana paivana
komppaniaan tuli 19 vuosina 1894-97 syntyneita vanhan kaartin
taydennysmiehia Savosta, mika muutti joukon perapohjalaista luonnet-
ta. Miehet komennettiin seuraavana paivana muiden kanssa LOytki-
vaaraan, yhdeksas komppania oli Ukonvaarassa. Vihollisen ankara
tylcistauli jatkui. Helvetti oil valloillaan. 24 Lapin maakuntalehtiin alkoi
tulla yha enemman kuolinilmoituksia: "...antoi nuoren elamansa Isan-
maan vapauden puolesta...".

Rauha

Maaliskuun taistelut koettelivat pohjoisen miesten hermoj a darimmil-
leen:25

"Oli maaliskuun 12. paiva. Miehet kyyrOttivat vaiteliaina korsussa odot-
taen joka hetki milloin tulee taysosuma ja tekee lopun kaikesta. Tata
hermojen kidutusta eivat loppumattomiin jaksaneet rautaisetkaan her-
mot kestaa. Kantokyvyn raja oli kaikella, niin ihmisten hermoillakin.
Pimeasta korsusta alkoi kuulua jarjettinta puhetta j a kiroilua, toiset nau-
roivat j a toiset itkivat yhtdaikaa, joku hOpOtti jotain selvittamattOmia

24 8/JR 27:n ja 9/JR 27:n sotapaivakirjat 15.-28.2. ja 1.-6.3.1940. SArk.
25 Rita VainO, "Rauha tuli Kuhmon korpeen 13.3.1940". Kansa taisteli—miehet kertovat

no 3, 1970, s. 70.
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sanoja. Vierellani istuva mies tuijotti yhteen pisteeseen ja varisi kuin
olisi palellut..."

Maaliskuun 13. paivan aamulla vihollisen tykistOkeskitys oli ankarin mita
pataljoona oli kokenut, miehet saivat kuitenkin pidettya asemansa: 26

"Yhtakkia kello 11 lakkaa kaikki toiminta. Kuluu 15 minuuttia, ei kuulu
vielakaan mitaan. Nyt tulee joku sanomaan on tullut rauha. "RAU-
HA" sanaa ei tando uskoa kukaan. Pojat ovat iloissaan vaikka tuntuu
v" an uskomattomalta, etta yield lakkaa kuulumasta ainainen ampuma-
pauhu. Vahitellen paasemme todellisuuteen, etta rauha on solmittu Neu-
vostoliiton kanssa."

Kaskya landettiin heti sen saavuttua viemaan etulinjaan, jonne se ehti
aivan viime tingassa kello yksitoista.Tykistauli vaimeni, mutta yksittai-
sia kiva5rinlaukauksia kuului yield muutaman minuulin ajan. Lahettiupseeri
Lahti etulinjaan valvomaan annettuja kaskyj a. Illalla puoli yhdeltatoista
annettiin kasky vetaa joukkojen paaosa puolen kilometrin paahan etu-
liniasta.27

Paluumatka

Seuraavana paivand aamukuudelta vietiin teeta etuvartioon, jok y oli edel-
leen paikoillaan, tosin vedettyna kilometrin taaksepain kuten vihollisenkin
Jinja. Miehet aloittivat iloisina kuormaston puhdistuksen j a kuormauksen
marssia varten. Marssi alkoi poispain itarajalta. Nelja Riipin kylalaista
kannettiin sielta jalat edella. Nelja taisteluissa haavoittunutta j a yksi
paleltunut tuotiin sairaspaareilla sotilassairaalaan. Kandeksas komppa-
nia oli Nieman pahemmissa paikoissa, ainakin mita tappioihin tulee. Ky-
lan henkilOtappiot olivat talvisodassa kovat: yhdeksan miesta 13:sta joko
menehtyi tai haavoittui. Kandeksannesta komppanista kuoli kolme
riipilaista j a haavoittui yksi, yhdeksannesta komppaniasta kaatui yksi j a
haavoittui kolme. Vain nelja kylan miehista selvisi ilman fyysisia vammo-
j a. Suomalaisia kaatui kaiken kaikkiaan talvisodassa 22 800 ja haavoit-

26 8/JR 27:n sotapaivakirja 13.3.1940. SArk.
27 III/JR 2 7 : n sotapaivakirja 13.3.1940. SArk.
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tui 43 600. Puolustusvoimissa palvelleita Lapin laanilaisia kaatui 991
henked seka 41 siviilia. Sodankyla menetti 133 miesta.28

Taisteluj en tauottua miehet puhdistivat maastoa, kaatuneita j a vali-
neistOd kannettiin tienvarsiin kuljetusta varten. Seuraavana paivana an-
nettiin kasky siirtymisesta Kuhmon kunnalliskodin maastoon. Aamulla
15.3. marssi alkoi poispain itarajalta. Ensimmaisena lahti 8. komppania
ja muut seurasivat perassa. Marssilla ohitettiin kohtalokas LOytiivaara,
joka ikuisiksi ajoiksi oil painunut miesten mieliin tulisena helvettina, sit-
ten Loso j a Lehtovaara, jossa 9. komppania liittyi porukkaan, edelleen
Vetko, Lutja, Polvela, Kuhmo. Seuraavina paivina miehet saunoivat ja
kertasivat menneita paivia, sodittua sotaa. Osa miehista paasi lomille,
muu joukko aloitti koulutuksen.Vasta 28.3.15hdettiin marssimaan kohti
Nurmesta. Kanden paivan paasta vasyneet soturit olivat perilla, mutta
8. ja 9. komppania jatkoivat yield Lipinlahteen ja majoittuivat sikalaiselle
kansakoululle ja seurojentalolle. Huhtikuu kului koulutuksen, varus-
huollon, majoitustOiden ja levon merkeissa, ennenkuin armahtava kas-
ky kotiuttamisesta toukokuun alussa annettiin. Junamatka pohjoiseen

28 SVT VI, VaestOtilastoa, B. Kuolemansyyt 1939-40; Suomen sodissa menehtyneiden
tiedoston mukaan Sodankylasta kaatui vuosina 1939-45 henkiliiita seuraavasti: Sodan-
kylan asuinkunnakseen ilmoittaneita 261, Sodankylassa syntyneita 231 ja kirjoilla ol-
leita 258. SArk; Lukumaarat poikkeavat laskutavasta riippuen mytis Sotien uhrit So-
dankylasta-kirjasen antamista tiedoista: sen mukaan ko. aikana menehtyi 283 sodan-
kylalaista, 133 talvisodassa ja 150 jatkosodassa. Sotien uhrit Sodankylasta 1939-45.
1986.
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alkoi, Kontiomaki, Oulu, Kemi, Rovaniemi. 29 Marssien kotiin napapii-
rin taakse, tutun jârven rannalle.

Jalkikateen he lukivat historiankirjoista j a lahes joka kotiin tilatusta
"Kansa taisteli—miehet kertovat" -lehdesta, etta Raatteen tien taistelut
olivat kaanteentekeva vaihe talvisodan taisteluissa. Sankariteko. Miksi
se ei kuitenkaan tuntunut silta, miksi silla ei tehnyt mieli kehua? Miksi
sita ei muisteltu uteleville lapsille j a kotivaelle niinkuin muitakin reissuj a
j a sattumuksia? Suurin osa miehista vaikeni nakemastaan kuin yhteises-
ta sopimuksesta. Osa sen takia, etta oli yield pitkaan nun poissa tolal-
taan, ettei saanut sanotuksi mitaan. Harva vaimo paasi tietamaan edes
niiden paikkakuntien nimia, "taalla jossakin" -paikkoja, missa miehet
olivat olleet, puhumattakaan muista kokemuksista. Sotilaat ottivat kir-
j aimellisesti sotilaspassiin j a lomatodistuksiin kirjatun kaskyn:

"Ala puhu rintamatiedoistasi junassa, alaka kotona liion. Vihollisen korva
on kaikkialla. Sankaruutesi ei suurene leventelemalla. Nayta paatta-
vaisyytta j a lujuutta myOs rintaman takana! Siis vaikene !"3°

Sota-aikana vaikenemisesta tuli itseisarvo j a kunnioitettu ominaisuus
miehisille miehille. Poikkeusajan vaikenemisen kulttuuri loi miehen mal-
lin, joka nakyy yield sodanjalkeisessakin sukupolvessa. Sen mukaan
avoimmuus j a heikkouden osoittaminen eivat olleet sankarillisia tai mie-
hekkaita, mutta vaikeneminen oli.31

Verella sinetiiity ystavyys

Paluu arkeen ei haivyttanyt sodan kokemuksia. Uusi maailmanpoliittinen
tilanne oli omiaan pitamaan muistoja pinnalla. Kun Suomi solmi rauhan
Neuvostoliiton kanssa maaliskuussa 1940, alkoi Saksa miehittaa huhti-
kuusta lahtien Norjaa j a sofa tuli armottomasti askeleen lahemmaksi
Lappia. Samalla muuttui koko Suomen sotilaspoliittinen asema. Saman
vuoden syksylla Suomi alkoi hieroa yhteistrad Saksan kanssa, jota kiin-
nosti Muurmannin rata j a Petsamon nikkeli: mita valmiimmaksi Saksan
hyOkkayssuunnitelmat Neuvostoliittoa vastaan tulivat, sita tarkeammaksi
muuttui Pohjois-Suomen sotilaallinen asema hyOkkayksen laht6-

29 8/JR 27:n sotapaivakirja 14.3.1940; III/JR 27:n sotapaivakirja 14.3.-10.4.1940. SArk.
30 Lomatodistus 8/JR 27. Martti Lintulan sotilaskantakortti. SArk.
31 Pohjoisten metsaty8miesten miehen malleista ks. Snellman 1996, s. 121-129, 215-

225; Johansson 1989, s. 200-212; Johansson 1990, s. 129-142.
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paikkana. Tahtomattaan suomalaiset talvisodallaan saivat seka britit etta
saksalaiset kiinnostumaan Norj an miehittamisesta. Saksalaiset olivat
myOs panneet merkille pienen Suomen urhoollisen taistelun Neuvosto-
liittoa vastaan: he ajattelivat itsetietoisina, etta jos suomalaiset paihittivat
venalaiset, ei saksalaisilla tulisi olemaan mitaan ongelmia. 32 Suomea
neuvotteluihin ajoi pelko siita, etta maa jaisi yksin mandollisen uuden
sodan sytyttya Neuvostoliittoa vastaan. Saksan voittoisat salamasodat
Puolaan, Tanskaan, Hollantiin j a Belgiaan j a viimein pohjois-Norjaan
eivat olleet jaaneet suomalaisilta huomaamatta. Uskottiin lujasti siihen,
etta sodan sytyttya Saksan ja Neuvostoliiton valille selviaisi taistelusta
voittajana Saksa. Jo pieni Suomi tahtoi olla voittaj an puolella tuossa
jattilaisten kamppailussa. Suomalaisia johtomiehia kaiversivat myOs tal-
visodan aluemenetykset. Suomi oli menettanyt talouselamalle tarkean
Karjalan alueen seka Sallan seudun. Suomalaiset olivat pakotettuj a li-
saksi rakentamaan rata Kemijarvelta Sallaan. Tama altisti Lapin neu-
vostojoukkojen nopeallekin valtaamiselle." Amerikkalainen historioit-
sij a kuvaa Suomen tilannetta osuvasti: "Talvisota jatti Suomen itsenai-
seksi, mutta hoippumaan kuilun partaalle". m Paitsi talvisodan raj at, oli
suomalaisten Saksa-myOnteisyyden taustalla toiveet elintarvike- ja ase-
kaupasta, mihin Saksa sittemmin sitoutuikin.35

Suomalaisten ja saksalaisten intressit alkoivat yhdistya syksylla 1940.36
Samana syksyna kariutuivat liittoaikeet Ruotsin kanssa. Saksalais-suo-
malaiset neuvottelut johtivat Pohjois-Suomen tulevaisuutta ajatellen dra-
maattiseen sotilaspoliittiseen sopimukseen 22.9.1940. Sen perusteella
Suomen hallitus hyvaksyi saksalaisten joukkojen kauttakulun Lapin lapi
Pohjanmaan satamista Petsamoon ja Kirkkoniemeen. Ensimmainen sak-
salainen alus Biwi saapui Vaasaan 22.9.1940 y011a niin paikallisten kuin
monien viranomaistenkin yllatykseksi. 37 Saksalaissotilaat tarvikkeineen
siirrettiin junilla Rovaniemelle, josta he jatkoivat Jaamerentieta. pohjoi-

3 2 Bullock 1993, s. 614-615, 657-659; W. von Bhicherin kirje valtiosihteeri Weizsackerille
11.1.1940, dok. no 526, s. 650-652. Teoksessa Documents on German Foreign Policy
1918-1945, 1954.

33 Suomen historiassa yksi suosituimpia tutkimusaiheita on ollut jatkosotaan johtanut
kehitys, joten tassa yhteydessa siihen ei ole katsottu olevan syyta syventya tarkem-
min. Mm. Korhonen 1961; Krosby 1966; Krosby 1967; Polvinen 1979; Manninen
1980; Jokipii 1987; Jatkosodan historia 1, 1988.

3 4 Ziemke 1963, s. 161.
3 5 Ks. Ueberschar 1983, s. 371-378.
3 6 Saksan ja Suomen kauppasuhteista ja Suomen asehankinnoista ks. Jokipii 1987, s. 51—

99 .
3 7 Itse asiassa kauttakulkua valmistelevia sopimuksia oli useampia, ks. Vehvilainen 1986,

s. 213-225; Poliittinen kauttakulkusopimus. Suomen Saksan lahettilaan Kivimaen kir-
je Joachim von Ribbentropille 22.9.1940 ja Laajennettu sotilaallinen kauttakulku-
sopimus 22.11.1940. Krosby 1967, s. 267, 271-276.
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seen autokuljetuksin. Laajennetun kauttakulkusopimuksen mukaisesti
Sodankylaan alettiin rakentaa majoitustiloj a 500 saksalaissotilaalle.38

Ajalle ominaista puolustuskykya korostavaa yleista suomalaista mie-
lipidetta kuvaa Sodankylan suojeluskunnan sihteerin toteamus vuoden
1940 lopussa: "Emme toivo sotaa, mutta meilla on mandollisuus jossain
maarin estaa sota, jos varustaudumme ja harjoittelemme sotaa varten.
Vihollinen harkitsee tarkoin ennenkuin hyOkkad maahan, jossa se tietaa
kansan olevan varuillaan ja valmiina". 39 Tallaiseen asenteeseen oli
sodankylgaisilla vissi syynsa. Loppuvuodesta 1940 saksalaisia jouk-
koj a varten vuokrattiin Sodankylan kirkonkylasta puolen hehtaarin maa-
alue viiden asuntoparakin rakentamista varten j a ty6 aloitettiin kiireelli-
sina. Parakkej a tultiin kayttamaan paikkakunnalle asettuville sotilaille j a
Petsamon—Rovaniemen maantien matkalaisille. Samanlaisia parakkej a
alettiin rakentaa mytis Ivaloon. Valtiollisen poliisin etsivan kaydessa
marraskuussa 1940 Sodankylassa olivat hanen jututtamansa ihmiset
enimmakseen tyytyvaisia saksalaisten lasnaoloon: nyt ei tarvitsisi pelata
Venajalta uhkaavaa hyOkkaysta. Soradania tosin kuului "luonnollisesti
tyOldispiireista". 4° Se suuri pettymys ja jarkytys, minka Saksan ystavat
olivat Suomessa kokeneet talvisodan aikana Saksan viilean suhtautumi-
sentakia,41 vaihtui iloksi liitosta suurvallan kanssa. Maiden sotilaallinen
yhteisty6 tuli olemaan villdcainta juuri Lapissa.

Suomen osalta sotilaspoliittinen tilanne muuttui dramaattisemmaksi
vuoden 1941 alusta. Neuvostoliitto uusi vaatimuksensa Petsamon
brittilais-kanadalaisen nikkelikaivosyhtiOn muuttamisesta venalais-suo-
malaiseksi, mika sai aikaan sodanuhan. Nikkelikriisi jakoi
suomalaisjohtajien mielipiteita siina maarin, etta Suomen Moskovan la-
hettilas J. K. Paasikivi ehdotti Petsamon vaihtamista kokonaan pois,
sen sijaan Mannerheim j a Ryti vetivat jyrkempaa linjaa. Saksa puoles-
taan neuvoi Suomea pysymaan aloillaan. 42 Lappiin tama kiristynyt tilan-
ne heijastui suoraan: helmikuussa 1941 Suomessa kavi Saksan Norjan-
armeijan yleisesikuntapaallikko eversti Erich Buschenhagen, joka mat-
kusti Helsingista Lappiin ja teki tutustumismatkan maakunnan itdrajalle.

3 8 Krosby 1967, s. 274.
3 9 Sodankylan suojeluskunnan toimintakertomus 1940. SArk.
40 EK:n Rovaniemen alaosaston etsivan Toivo Keskitalon matkakertomus Sodankylaan

25.11.1940. EK—VALPO I. XXIX 49—XXIX 50. KA; Suhtautuminen mytitailee maassa
vallinnutta yleista asennoitumista saksalaisiin: vasemmisto suhtautui heihin kriittisesti,
oikeisto myOnteisesti, ks. lahemmin Perko 1971.

41 Heists monet eivat tienneet Saksan ja Neuvostoliiton salaisesta piirijaosta, jonka mu-
kaan Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin ja etta juuri taman sopimuksen takia Saksa
oli jaatavan viiled Suomea kohtaan talvisodan aikana. Jokipii 1994, s. 16-27.

42 E. K. J. Wiehlin muistio 19.1.1941, dok.no  675, s. 1137-1139 ja J. Ribbentropin
sahkiisanoma 24.1.1941, dok.no 703, s. 1184-1185. Teoksessa Documents on German
Foreign Policy 1918-1945, 1961; Jokipii 1994, s. 23.
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Oppaina hanella olivat Lapin joukkoj en komentaj a kenraali Hjalmar
Siilasvuo ja eversti Kustaa Tapola paaesikunnasta. Mykis tuleva Sak-
san Lapin joukkojen komentaj a kenraali Eduard Died kavi tutustumas-
sa Lappiin. Miehet kulkivat aina siviiliasuissa.Vastaavasti useat suoma-
laiset upseerit, kuten kenraali Erik Heinrichs, pistaytyivat kevaan aikana
esitelma- ja opintomatkoilla Saksassa. Talla kiinteytyvalla yhteisty011a
Saksan kanssa Suomen johtavat piirit astuivat askeleen kohti uutta so-
taa.43 Maan johtaviin piireihin kuuluivat presidentti Risto Ryti, paami-
nisteri J.W. Rangell, ulkoministeri Rolf Witting ja puolustusministeri Ru-
dolf Walden seka sotamarsalkka Mannerheim j a kauppa- j a teollisuus-
ministeriVainOTanner.44 Heilla kenellakaan ei ollut minkaanlaisia siteita
Lappiin.

Kevala 1941 alkoi sodan todennalcOinen syttyminen tulla ilmeisem-
maksi ainakin asiantuntijapiireissa. Toisinaan tarkoin salatut sota-
suunnitelmat saattoivat lipsahtaa vahingossa ilmi: maaliskuussa 1941 hotelli
Pohjanhoviin oli kokoontunut saksalaisia ja suomalaisia upseereita.
Humaltunut suomalainen upseeri kaytti puheenvuoron, jossa han kello-
aan katsoen ilmoitti salintayteiselle yleis011e, etta jo minuutin—kanden pas-
ta marssimme "pain ryssar. Samalla han huutaen kysyi, oliko paikalla
yhtaan "ryssaa" j a pyysi heita saapumaan luokseen. Mies kiikutettiin
valcivalloin pots salista.45

Kesan mytita puheet j a kuiskutukset alkoivat saada myiis konkreet-
tisia muotoj a: SodankylanVuotson kylalaiset saivat ihmeteltavakseen
7.6.1941 Kirkkoniemesta tuodun SS-divisioona Nordin, joka yOpy-
misen jalkeen jatkoi matkaa Sodankylan kirkonkylalle j a sielta Rova-
niemelle.46

Saksalaisia sotilaita oli kesalcuussa 1941 Lapissa 40 600. Miesvahvuus
kasvoi kolmessa vuodessa siten, etta syksylla 1944 heita oli noin 220
000. Monille saksalaisille Rovaniemi ja yleensakin Lappi oli yllatys: he
odottivat nakevansa alkukantaisia kotia j a alkuasukkaita porotokkineen.
"Siisteilla kaduilla kaveli viehattavia nuoria tyttOj a kuldcasin koristelluissa
olkihatuissaan, ilmavissa kesamekoissa j a aistikkaissa korkkikengissaan.
Kaupunkikuva oli hammentava." 47 Saksalaisten arvion mukaan heidan

43	 Jokipii 1982, s. 11-17.
44	 Manninen 1980, s. 8; Sodan jalkeen toimeenpannuissa sotasyyllisyysoikeudenkaynneissa

tuomittiin Ryti, Rangell, Witting ja Tanner seka Edwin Linkomies, T. M. Kivimaki,
Antti Kukkonen ja Tyko Reinikka vankeustuomioihin. Sotasyyllisyytta kasittelevasta
tutkimuksesta ks. Meinander 1996, s. 191-220.

4 5	 EK:n Rovaniemen alaosaston tiedonanto. Poiminta R. Linnan yksityiskirjeesta Anthonil-
le 29.3.1941. EK—VALPO I. XXIX 49-50. KA.

4 6	 Jokipii 1982, s. 18.
47	 Knabe 1983, s. 53.
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tulonsa Rovaniemelle heratti suomalaisupseereissa iloa j a innostusta, mika
nakyi muun muassa suomalaisten saksalaisten kunniaksi jarjestamassa
juhlassa 13.6.1941. 48 Ilmapiiri oli toiveikas.

Syksyyn 1941 mennessa Saksa oli ottanut vastuualueekseen Suo-
men hallituksen luvalla Lapin laanin kokonaisuudessaan seka osan Ou-
lun laanista, vaikkei varsinaista kirjallista sopimusta saksalaisten jouk-
kojen tulosta Lappiin varovaisuussyista tehtykaan. Presidentti Risto Ryti
j a eduskunnan ulkoasiainvaliokunta hyvaksyiva 14.6.1941 suomalais-
saksalaisten sotilaallisten neuvottelujen tulokset. 49 Kun ulkoasiainvalio-
kunta keskusteli asiasta edellisend paivana, suhtautuivat ainakin valio-
kunnan puheenjohtaj a, sosiaalidemokraattiVainOVoionmaa j a Lapista
oleva maalaisliittolainen kansanedustaj a j a sittemmin laanin maaherra
Uuno Hannula siihen kriittisesti. Voionmaa kirjoitti pojalleen neuvotte-
luista muun muassa nain:5°

"Saksalaisia on tullut Pohjois-Suomeen yksi vahva divisioona j a Kirke-
nasista on tullut (alas) yksi pieni divisioona. Ne tapasivat toisensa Ro-
vaniemella ja toimivat siella miten toimivat (Hannula sanoi valiokun-
nassa, etta saksalaiset ovat miehittaneet koko Pohjois-Suomen ja
Rangell oli edellisend paivana puhemiehen luona selittanyt etta saksa-
laiset ovat ottaneet "valiaikaisesti" haltuunsa "pari lentokenttaa").
Saksalaisille on taytynyt "jarjestaa" olot Pohjois-Suomessa."

Parlamentarismi ohitettiin ulkopolitiikassa ja eduskunta oil suurimmalta
osin tietamatiin sisapiirin ratkaisuista: Suomea hallittiin kriisiajan Icyn-
nyksella keskitetyimmin kuin koskaan aikaisemmin pienen sisapiirin
kayttaessa valtaa.m Samalla kun Suomi salli kauttakulun ja yhteistyOn
saksalaisten kanssa Lapissa, se luopui puolueettomuudestaan. Korke-
an tason ystavyytta kuvaa joulukuussa 1940 presidentiksi valitun Risto
Rydin kirje Hitlerille kesa—heinalcuun vaihteessa 1941 :52

"Teidan ylhaisyytenne
Samalla kun kiitan Teita sydamellisesti minulle osoitetusta kirjeesta,
jossaTe palautitte mieleen muiston Suomen ja Saksan valisesta verella
sinetoidysta ystavyydesta, vakuutan, etta taalla talla hetkella tunne-
taan voimakkaammin kuin koskaan kohtalonyhteytta Saksan kanssa,

4 8	 Krosby 1967, s. 200.
49	 Neuvottelujen edistymisesta Jokipii 1987, s. 294-353.
5 0	 Voionmaa 1971, s. 36; Myiis Jokipii 1987, s. 335-341.
51	 Ks. paaministeri Rangellin puhe valtiopaivilla 25.6.1941. Valtiopaivaasiakirjat 1941;

Sota-ajan hallinnon jarjestamisesta Jokipii 1987, s. 30-50.
5 2	 Presidentti Risto Rydin kirje Adolf Hitlerille. Ei paivaysta. Kirjeen toimitti Suomen

Saksan lahettilas Kivimaki 1.7.1941 Saksan ulkoministeritiOn. Krosby 1967, s. 355.
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kun sotilaamme seisovat tovereina rinta rinnan torjuakseen Suomea
sen perivihollisen taholta uhkaavan vaaran..."

Vaikka asioiden tila nain muuttui, ei mihinkaan Lapin siviilivaen evakuoin-
tijarjestelyihin ryhdytty. Maaherra Kaarlo Hillila neuvotteli tosin
19.6.1941 siirtoja ehdottaneiden saksalaisten kanssa Rovaniemen j a
Kemijarven vaestOn evakuoinnista lentopommitusten alta. 53 Siviilihallinto
uskottiin Lapin laanin maaherran j a laaninhallituksen hoiviin. Sodanky-
lan alue julistettiin muun laanin pohjoisosan tapaan 28.6.1941 sotilas-
hallintoalueeksi. 54 Saksan liittolaisuudesta rohkaistuneena Pohjolan
suojeluskuntapiiri kirjoitti vuoden 1941 kertomukseensa: "Voitto on
saapuva. Sen jalkeen uudet rauhanajan tehtavat odottavat Suur-Suo-
men suojeluskuntia"."

Hitlerin joukkoj a alkoi kevaalla 1941 nalcya jo pienempienkin kylien
raiteilla ihmisten seuratessa uteliaasti ja arasti heidan paattavaista kulku-
aan. Kohta heita alkoi olla niin palj on, etta paikkakuntalaiset vitsailivat
"kaljupaa ei uskaltanut Rovaniemella hattuaan nostaa, kun saksalaiset
rakensivat parakkejaan kaikille tyhjille paikoille".56

Pelin henkeen kuului, etta miehityksen leimaa pyrittiin valttamaan hie-
notunteisesti niin saksalaisten kuin suomalaistenkin sotilaiden puolelta.
Suomalaisten sotilaiden itsekunnoitusta yritettiin tukea kertomalla heille
seuraavaa juttua:57

"Kerrottiin sopivasti juttua erdasta saksalaisesta upseerista, joka oli
kehunut suomalaisille upseereille olevansa hyvin mielellaan taalla Suo-
messa, koska tama oli miellyttavin kaikista miehitetyista maista. Ker-
rottiin, kuinka suomalainen upseeri oli vetanyt pistoolinsa esille ja sa-
nonut etta taalta lahtevat kaikki miehittajat. Laukaus pamahti ja
miehittaja oli valmis kuopattavaksi. Saksalaiset hyvaksyivat tarinan
taysin".

Suomalaisille johtomiehille oil sisapoliittisista syista aarimmaisen tarke-
ad, etta Suomen j a Saksan lampenevat suhteet saivat mandollisimman
vahan huomiota osakseen. Sovittiin, end nimenomaan Saksa aloittaisi
sotatoimet Neuvostoliittoa vastaan ja venalaiset saisivat provosoida suo-
malaiset sotaan hieman myOhemmin. 58 Nain tapahtuikin.

5 3	 Junila 1984, s. 138; Jokipii 1987, s. 367.
5 4	 Lapin laanin maaherran kertomus 1943. OMA.
5 5	 Pohjolan suojeluskuntapiirin esikunnan kertomus 1941. SArk.
56	 Pitkospuu 1966, s. 112-118.
57	 Heikkinen Pentti S., "Suomalaisen yhdysupseerin kokemuksia", 4.osa. Kansa taisteli -

miehet kertovat no 7, 1971, s. 218.
5 8	 Myllyniemi 1982, s. 242-244.
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Kevyesti luovutettu Lappi

Vaikka jatkosotaan johtanutta kehitysta on tutkittu Suomessa palj on,
jaa niista hammastyttavan vaitonainen kuva Lapin asemasta suursodan
puristuksessa. On pidetty itsestaan selvana, etta Suomella ei ollut siind
tilanteessa muuta mandollisuutta kuin luovuttaa Lappi saksalaisten
rintamavastuulle ja etta suomalaiset olivat kovasti helpottuneita, kun Saksa
suostui hyvan hyvyyttaan tallaiseen jarjestelyyn: Saksa tuli sanan mukai-
sesti Suomen tueksi ja avuksi vaikeassa tilanteessa. Asiakirjat antavatkin
lukuisia viitteita siita, etta asia olisi ollut juuri nain. Tama asetelma pal-
j astaa kuitenkin maan johdossa olevien paattajien yleisemman ja luon-
teeltaan vaireksyvan suhtautumistavan pohjoisimpaan Suomeen.

Lapin puolustussuunnitelmat perustuivat ennen talvisotaa siihen aj a-
tukseen, ettei Neuvostoliitto tule hyOkkaamaan pohjoisen kautta heik-
kojen liikenneyhteyksien ja pitkien etbisyyksien takia. 59 Lappiin ei siis

59 Mm. Jokipii 1987, s. 400.
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kannattanut keskittaa suuria joukkoja. Edes Petsamon aluetta ei nahty
tarpeelliseksi varustaa paremmin:

...venalaisten eteneminen Petsamosta kasin ei ollut suomalaisille eri-
tyisen vaarallista. Matka "ihmisten ilmoille" oli niin pitka, etta he jou-
tuisivat pakostakin suuriin huoltovaikeuksiin jo aikaa ennen kuin paasi-
siva kasiksi todella tarkeisiin kohteisiin..."6°

Talvisota kuitenkin osoitti, etta itanaapurilla oli valmiuksia siirtaa valta-
via joukkoj a Kantalanden alueelle j a uhka Suomen jakautumisesta kahtia
oli varteenotettava.61 Talvisodan rauhanneuvottelujen eras mielenkiin-
toinen j a paljastava yksityiskohta liittyykin t"an kahtiajakautumisen aja-
tukseen. UlkoministeriOn osastopaglikko Aaro Pakaslahti on muistellut,
kuinka Mannerheim keksi "valtioviisaan" ehdotuksen neuvoteltaessa
talvisodan rauhanehdoista. Tama esitti ulkoministeri VainO Tarmerille,
etta Moskovassa neuvottelevalle valtuuskunnalle sahlditettaisiin ehdo-
tus, jonka mukaan Neuvostoliitolle luovutettaisiin maa-kaytava Sallan-
Kemij arven tienoilta Lapin halki Ruotsin raj alle. Ehdotus liittyi tietoon,
jonka mukaan Neuvostoliitto vaati omista turvallisuussyista Salla—Ke-
mij arvi radan rakentamista j a Kuolajarven aluetta. Samalla uskottiin,
etta asiain nain ollessa Ruotsi pakostakin joutuisi kiinnostumaan Suo-
mesta ja sen turvallisuudesta. 62 Taustalla oli myOs ajatus siita, etta nain
saataisiin pelastettua Hanko j a osia Karjalan kannakselta. 63 Ulkominis-
teri Vaino Tanner puolestaan lainaa Moskovasta tullutta suomalaisten
valtuutettujen 10.3. kirjoittamaa salikOsanomaa muistelmissaan nain:

"...Neuvostoliiton edustajat eivat antaneet perdan missaan kohdassa.
Lisdamme, etta he jo edellisessa kokouksessa esittivat vaatimuksen
transitio-oikeudesta molempien maiden valiselta rajalta Kemijarvelle
rautatieta pitkin, joka on Suomen rakennettava, seka sielta edelleen
Tornioon ja Ruotsiin. Koska Neuvostoliitto ei vaadi mitaan erikois-
oikeutta rautatiehen nanden, ei meidan mielestamme tams ole vaaral-
lista... ,,64

60	 Halsti 1955, s. 139.
61	 Yksityiskohtaisempi talvisodan jalkeinen puolustussuunnitelma annettiin toukokuussa

1940. Ks. Maavoimien kasky nro 1200 18.5.1940. Maavoimien Esikunnan arkisto.
SArk.

62	 Paasikivi 1958, s. 179, 186; Mannerheim 1952, s. 236-239; Samaan aikaan tehtiin
tunnusteluja lansivaltojen mytintamien apujoukkojen lahettamisesta Ruotsin lapi Suo-
meen. Tahan ajatukseen Ruotsi suhtautui kuitenkin pidattyvasti.

63	 Pakaslahti 1970, s. 284-285.
64	 Tanner 1950, s. 371.
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Pakaslanden mukaan Tanner suhtautui kaytavaehdotukseen myOntei-
sesti ja niin lahetettiin sahke 11.3.1939 Moskovaan. Kohta sahkeen
lahettamisen jalkeen marsalkka kuitenkin mietti asiaa uudelleen j a totesi
ehdotuksen olevan sittenkin sotilaallisesti Suomelle epaedullisen.
Uusittuun sahkeeseen lisattiin Tannerin ehdotus, etta kaytavan sijasta
voitaisiin tunnustella alueiden luovuttamista Pohjois-Lapista, jos siten
saataisiin pelastettua Hanko j a osia kannakselta. Ryti ottikin Petsamon
luovuttamisen Moskovassa esille. 65 Neuvostoliitto oil kuitenkin tuossa
vaiheessa yhta vahan kiinnostunut Petsamosta ja pohjoisista alueista kuin
Suomikin. Se suorastaan tyrkytti Petsamoa takaisin Suomelle. Alun
perinhan (1920) Petsamo "joutui" Suomelle korvauksena eraista Ita-
Karjalan alueista. 66 Tanner muistelee 11.3. paiv5n tapahtumia nain:67

"Klo 11.20 oli ylipaallikkO Mannerheim uudelleen puhelimessa. Han
tiedusteli, eikii venalaisille voisi tehda sellaista vastaehdotusta, etta heille
luvattaisiin luovuttaa Pohjois-Suomesta ja Petsamosta alueita, toisin
sanoen ns. "kalotti". Uhraamalla se voitaisiin ehka pelastaa Hanko-
niemi ja joitakin alueita kaakkois-Suomesta. Mina: Tuskinpa se paljon
houkuttelisi Neuvostoliittoa. Sita paitsi se olisi ikavaa kiusantekoa Ruot-
sille j a Norjalle. Mannerheim: Jokaisen on ajateltava itsedan. Niin ovat
Ruotsi ja Norj akin tehneet. Mina: Lupasin esittaa ehdotuksen
valtuutettujemme harkittavaksi."

Vaikka kalotin eli napapiirilta pohjoiseen olevan alueen, johon muun
muassa Sodankyla kuuluu, luovuttaminen Neuvostoliitolle ei maaliskuun
1939 suunnitelmien mukaan toteutunutkaan, kertoo suunnitelma tylya
kielta periferisen Lapin asemasta. Samanlainen kuva syntyy myOs Paa-
sikiven ehdottamasta Petsamon luovuttamisesta vuoden 1941 alus-
sa.Tassa valossa ei ole erityisen ihmeellista se, etta Lappi luovutettiin
ilman suurempia neuvotteluj a Saksan valvontaan. Vaikka "kalotin uh-
raaminen" olisikin ollut sotilaspoliittisena ratkaisuna ehka perusteltu toi-
menpide, olisi se moraalisesta nakOkulmasta ollut problemaattinen. Jul-
kinen keskustelu asiasta ei tuona ollut mandollista sotasensuurin takia
eika se ehka olisi ollut viisastakaan: koko kansalle korostettiin talviso
dan yhteishengen ja kansallisen eheytyksen suurta merkitysta, yhteisen
isanmaan rakentamista.

65 Pakaslahti 1970, s. 284-285; Tanner 1950, s. 374; Soikkanen 1977, s. 54; Niukkanen
1951, s. 263; Paasikivi 1958, s. 190.

66 W. von Bliicher Saksan ulkoministeritille 3.3.1940, dok.no 651, s. 848-849. Teoksessa
Documents on German Foreign Policy 1918-1945, 1954; Krosby 1966, s. 20-25.

67 Tanner 1950, s. 375, 378, 382.
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n 3 . August Tervon kuolema

Talvisodan jalkeen ihmiset pyrkivat Riipin kylassa palaamaan mandolli-
simman nopeasti normaaliin elamanrytmiin. Sikali se oli helppoa, etta
kylaa ei pommitettu lainkaan. 1 Miehet aloittivat kesan tullen maatyOt j a
lapset syksylla koulunsa. Talvisodan takia Riipin ensimmaista luku-
vuottaan toiminut kansakoulu oli ollut suljettuna kevaan 1940.

Kylalaisten harms toive oli ollut jo pidempaan oma kansakoulu. Hank-
keen taustalla oli paitsi huoli lasten kouluttamisesta, mykis kylan
profiloitumisesta kyland. Vanhastaan Riipi oli ollut osa laajaa Unarin
kylaa, sitten osa Syvajarven kylaa. Kyldlaisten painostuksesta ja kylan
ja sen lahitienoon lapsiluvun kasvaessa alkoi Sodankylan kunnallis-
lautakunta suhtautua myOnteisesti hankkeeseen. Koulun aloittamisen
ehtona oli kuitenkin asianmukainen koulutalo. Sellainen saatiin vuok-
raamalla Syvajarven kylaan palanneen talollisenAugustTervon omista-
ma Joopila. Se oli tyypillinen perapohjalainen talonpoikaistalo, suora-
kaiteen muotoinen iso harmaa hirsitalo Riipijarven rannalla. Talon
vuokraaminen koulun kayttkiiin oli Augustine hieman hankalaa siksi, etta
han oli juuri asuttanut siihen tyttarensa Helmin j a taman tuoreen avio-
miehen.Vakaumuksellisenakansakoulujen ystavand j a vuosia Syvajarven
kansakoulun johtokunnassa istuneena han ei voinut kuitenkaan kieltay-
tya ja niin sai tyttaren asumishuoli vaistya suurempien asioiden edesta.2

Tama pieni yksittaistapaus paljastaa oivallisesti perapohjalaisten
pientalonpoikien aktiivisen roolin kansakouluverkoston levittamisessa
rajaseuduille. August Tervon maailmankuva rakentui toisaalta uudis-
asukassuvun yrittajyydelle ja sinnikkyydelle, toisaalta uudempien aat-
teiden, kuten vuosisadan vaihteen nuorsuomalaisuuden j a alkiolaisuuden
vaikutteille. Paitsi kansakoulujen kannattaja, oli Tervo myOs innokas
osuustoimintamies. Han toimi aktiivisesti muun muassa Syvajarven osuus-
kassassa, jonka kaikille luottoa nauttiville jasenille tilattiin Pellervo-lehti
kotiin. August tilasi kotiinsa lisalcsi Oulussa ilmestyneen nuorsuomalais-

1	 Sodankylan kirkonkylaa sen sijaan vihollinen kavi pommittamassa kymmenen kertaa.
Sodanky1An suojeluskunnan kertomus 1940. SArk.

2	 Sodankylan kunnalliskertomus 1938. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla; Helmi
Kustulan haastattelu 12.4.1997.

AUGUST TERVON KUOLEMA n 	 53



ten sanomalehti Kalevan ja Huutavan Adnen. Jalkimmainen oli
uusheranneitten vuonna 1919 perustama lehti. August kavi
sesti uusheranneitten seuroissa. On kuvaavaa, etteiAugustTervo tilan-
nut vuonna 1928 perustettua Lapin Kansaa: sen perustajapiirihan oli
vanhalestadiolainen.3

Riipin kansakoulun ystavat joutuivat elokuussa 1941 uuden pulman
eteen, kunAugustTervo kuoli 61-vuotiaana. Taman leski jatkoi kuiten-
kin vuokrasopimusta ja koulu toimi Joopilassa sotavuodet aina evak-
koon lahtOOn saakka. Ennenkuin landemme seuraamaan jatkosodan
vaikutuksia lappilaiselle yhteis011e ja yksilOille, palaamme ajassa taak-
sepain ja katsomme tarkemmin yhteisOn elamanmenoaAugustTervon
elaman kautta. Millainen oli yhden sotilaan isan kokemusmaailma ja ela-
mda saatelevat reunaehdot napapiirin takaisessa yhteisOssa?

3	 Sodankylan kirkonkirjat ja rippikirjat: August Tervo (1880-1941). Sodankylan kirkon
arkisto. Sodankyla; Helmi Kustulan ja Elma Puustellin haastattelut 12.4.1997; Lapin
Kansa 15.11.1938.
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Riipin kyltin

kansakoululaisia

Joopilan talon

seinustalla 1940-

41. Eturivissti vas.

Liisa Lintula, Elli

Mattila, Olavi

Pulkka ja Matti

Aikio. Toinen rivi

vas. Terttu Hoppula,

evakkotyttä Enni

Sarkelii Sallasta,

Anna-Liisa Vaarala,

Vtiind Junttila ja

evakkopoika Unto

Peuna Sallasta.

Kolmas rivi vas.

opettaja Annikki

Eronen, Kaija Aikio,

Anja Junttila, Elsa

Aikio, Esa Vaarala,

evakkopoika Eino

Stirkelii Sallasta ja

Aulis Riipi. Takarivi

vas. Taimi Hoppula,

Liisa Aikio, Laila

Kumpula, Pekka

Junttila, evakko-

poika Pauli Mtikelii

Sallasta, Kalervo

Vaarala ja Eemeli

Tapaninen. Kuva:

Yksityiskokoelma.

Keuhkotauti tappaa

AugustTervon elaman paatti keuhkotauti. Tappava tauti ei tullut ylla-
tyksend. Se oli jattanyt kalmanhajuiset merkkinsa jo aiemmin tahankin
perapohjalaiseen perheeseen. Tauti oli kalvanutAugustia jo pidempaan.
Se oli alkanut hivuttavalla kuumeella, sita oli seurannut vilunv5ristykset,
omen hikoilu, vasymys, ruokahaluttomuus j a yska, ikava piinaava veri-
nen yska. Taudista oli vaikea parantua: tuberkkelibasillit kestivat niin
kuivuutta, kuumuutta kuin kylmyyttakin. Vaatteille j a huoneisiin laskeu-
tuvat yskOsten itiot sailyivat tartuntakykyisend kymmeniakin

AugustTervon ensimmaista avioliittoa tummensi kuoleman varjo. En-
simmainen lapsi Helli kuoli 16-vuotiaana keuhkotautiin kevaalla 1929,
18-vuotias Eliisa luhistui samaan tautiin joulukuussa 1932 ja 17-vuotias
Eemeli -poika helmikuussa 1934. Sita ennen August saatteli vaimonsa
Alinan maan multiin. Tama kuoli keuhkotaudin heikentamana lapsi-
vuoteeseen kesakuussa 1926. Alina eli yhdeksan paivad synnytyksen
jalkeen. Pieni Kalevi-vauva menehtyi kolme kuukautta myOhemmin
"heikkouteen". August oli vahalla menettaa myOs tyttarensa Helmin
hinkuyskaan vuonna 1919. Vuoden ikainen lapsi oli niin hengeton, etta
hanet kannettiin jo kylmaan kamariin j a vedettiin lakana silmille, mutta
lapsi alkoikin virota. August-isannalle oli landetty viemaan sanaa niityille
tyttarensa menetyksesta. Kun isanta tuli murhemielin kotiin, oli "kuollut"
herannytkin eloon. Kaiken kaikkiaan August sai saattaa maan multiin
nelj a lastaan j a ensimmaisen vaimonsa.4

Keuhkotauti tarttui yleensa pisaratartuntana, mutta toisten kestavyys
basillia vastaan oli suurempi kuin toisten. Nain oli Augustinkin perhees-
sa. Kolme lapsista, Helmi, Erika ja Martti eivat saaneet tautia ja
Augustinkin sietokyky oli hyva, vaikka miesten kuolleisuus tautiin oli
suurempi kuin naisten. Augustin onneksi koitui suurten kansanparanto-
loiden rakentaminen 1920-30-luvun vaihteessa myiis maan pohjois-
osiin. Augustia lahin parantola oli Rovaniemen etelapuolella Muurolassa,
mutta hunt lahetettiin Oulun laanin Muhoksella sijaitsevaan uuteen vuon-
na 1932 perustettuun Paivarinteen keuhkotautiparantolaan. Siella ha-
nelle annettiin ilmarintahoitoa ja tarjottiin mandollisuus lepoon ilmavissa
huoneissa ja terasseilla.

4	 Sodankylan kirkonkirjat 1880-41. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.
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Augustin epaonneksi koitui se, etta tuberkuloosikuolleisuus nousi jal-
leen sotavuosina j a korkea kuolleisuus jatkui aina vuoteen 1951, jolloin
keuhkotautikuolleisuus alkoi laskea tehokkaan rokotuksen myOta..5
Levon unohtaneen Augustin vanha tauti aityi kuolettavaksi. Huhtikuussa
1941 August katsoi parhaaksi kirjoittaa testamenttinsa. Viimeisimmat
elokuiset paivansa August vaikeroi klyseroolille haisevassa kamarissaan.6

Uudisasukassuku

AugustTervon suku oli — kuten suuri osa sodankylalaisista suomalais-
ta uudisasukassukua (katso liite 1), joka 1600-luvulla oli noussut Ke-
mijokea ja Kitista pitkin Sodankylan kirkonkylan etelapuolelle. Suku
asui aina 1800-luvun alkuun Askan kylassa, kunnes Augustin isanisa
Heikki thtinsa ja taman uuden aviomiehen mukana siirtyi Syvajarven
kylaan pitajan lansiosaan.Augustin isaTuomas oli kandesti aviossa ja
lapsia syntyi perheeseen viisi. Vanhin poika peri ajan tavan mukaan titan
ja tyhjasta oli Augustin, niinkuin muidenkin talollisen nuorempien poiki-
en alettava. Aluksi August oli renkind sukulaistalossa, ennen kuin vuosi-
sadan vaihteessa Amerikan kultamaat alkoivat houkutella hantakin. Lah-
tOOn vaikutti ehka mytis Suomen valtiollinen tilanne: tsaari Nikolai II
pyrki venalaistamaan lantisen maakuntansa antamalla muun muassa uu-
den asevelvollisuuslain. Sen mukaan August ja muut asevelvollisuus-
ikaiset voitiin maarata suorittamaan asepalvelustaan minne tahansa laa-
jassaVenajan maassa. Osa nuorista miehista lahti siirtolaiseksi, osa liit-
tyi kutsuntalakkoihin, joita jarjestettiin vuonna 1902-04. 22-vuotias Au-
gust lahti kanden samasta kylasta olevan kaverinsa, Aukusti ja Matti
Sassalin, kanssa ensin Ouluun. Marraskuun 15. paivana 1902 naimat-
tomat nuoret miehet saivat laaninkansliasta viiden vuoden passit Ame-
rikkaan matkustamista varten.'. Yleisin siirtolaisten reitti kulki ensin Han-

5	 Vuonna 1939 Lapin ladnissa kuoli 364 ihmista tuberkuloosiin, seuraavana vuonna mää-
rd nousi 429:ään. Jatkosodan aikana vuosittain kuoli noin 370 ihrnista tautiin. SVT VI.
VaestOtilastoa. B. Kuolemansyyt 1939-1952, Lapin Mani; Patiala 1978, passim.

6	 Helmi Kustulan ja Elma Puustellin haastattelut 12.4.1997.
7	 Sodankylasta lahti vuonna 1902 yhteensa 12 siirtolaista ja vuosina 1899-1906 keski-

maarin kymmenen henkiled vuosittain Amerikkaan. Lapin laanista eniten siirtolaisiksi
lahti merenrantapitajien, Kemin maalaiskunnan ja Simon, vaked. Vahiten lahti Sodan-
kylan lisaksi itaisista pitajista, Sallasta ja Kemijarvelta. SVT XXVIII. Siirtolaisuus 1900-
1906; Vuoden 1902 Sodankylasta lahtijoita olivat Augustin ja hanen kavereidensa lisak-
si naimattomat nuoret Abiel Portti, Hannu Maijala, Heikki Hynynen, Juho Benjamin ja
Kaisa Veikanmaa seka 61-vuotias Justus Mattila vaimonsa ja 22-vuotiaan tyttarensa ja
18-vuotiaan poikansa kanssa. Luettelo niista henkilOista, jotka vuoden 1902 ajalla
ovat Oulun laaninkansliasta saaneet passin matkaa varten Amerikkaan. Tilastollisen
paatoimiston arkisto. KA.
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koon, sielta Englarmin Hulliin ja sielta valtarnerilaivalla New Yorkiin, josta
siirtolaiset matkasivat paaosin USA:n pohjoisvaltioihin, miss y miehet
hakeutuivat metsa- ja kaivostiiihin ja nai set palvelukseen. 8 August Ter-
von Amerikanmatka kesti kuusi vuotta. Han palasi takaisin kotikylaan
jouluksi 1908. Koti-ikava ja mahakatarri pakottivat miehen kotimaa-
han.

August avioitui 31-vuotiaana huhtikuussa 1912 serkkunsa 22-vuoti-
aanAlinaTasalan kanssa. Ensimmainen lapsi Helli syntyi 1913. 1910-
luvulla August piti kauppaa ja kerasi varoja siind maarin, etta osti Riipin
kylasta maatilan j a myOhemmin yield sen rinnalta pienemm5n tilan.9

Riipin viisi kantatilaa omistivat 1940-luvun alussa perheetTervo,
Kustula, Aikio, 011ila ja Lintula. Tilat oli jaettu tammikuussa 1900 suo-
ritetussa isossajaossa yhta suuriksi osiksi lokakuussa 1850 perinnOksi
ostetusta vanhasta Unari numero 1 -tilasta. Se lienee ollut ensimmainen
talonpoikaistila jarvikylissa. 1° Sukunimien erilaisuudesta huolimatta
Tervot, Kustulat j aAikiot olivat joko vaimon tai miehen kautta sukua
toisilleen: heilla kaikilla oli liittym5kohtia vanhaan Aikion taloon Syva-
jarvelle. 011ilan talon emanta oli puolestaan Kustulan emannan serkku
ja Lintulan emanta Kustulan isannan serkku. Kylassa asuva Kustu Riipi
ja kyrad ymparOivien uudistilojen Rupit olivat myOs sukua kantatilojen

Virden kantatilan emannista nelja oli Syvajarven alueelta.Aikion
talon emanta oli kotoisin Sodankylan ja Kittilan rajakylasta Tepsasta ja
ainoastaanVaaralan isanta oli Lapin laanin ulkopuolelta." Verrattuna
avioliittokayttaytymista Kitisen jokivarsikyl5n Suvannon tilanteeseen
huomataan, etta jokivarsikylassa liikkuvuus nayttaa olleen yleisempaã:
suuri osa vaimoista oli muilta paikkakurmilta tulleita. 12 Riipin kylalaiset
olivat siis vahvasti kiinni toisissaan sukuverkoston kautta. Verkoston
toimintaymparistiin keskus oli Syvajarvella aina siihen saakka, kunnes
Sodankylan kirkonkylan kasvu kuntakeskukseksi etenkin
virkavaltaisuutta lisdavien uusien sosiaalilakien myOta.mursi Syvajarven
keskeista asemaa.13

8	 Laajasta siirtolaistutkimuksesta ks. Suomen siirtolaisuuden historia I—III ja Suomen
siirtolaisuuden historia IV—VI.

9	 Sodankylan kirkonkirjat 1880-1941. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla; Helmi
Kustulan ja Elma Puustellin haastattelut 12.4.1997.

10	 Sodankylan maakirjat 1915. KA; Ylitalo 1980, s. 44.
11	 Sodankyldn kirkonkirjat 1800-1940. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.
12	 Pipping 1978, s. 224-225.
13	 Maalaiskirkonkylien muotoutumisen prosessista ks. Soikkanen 1966.
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Perapohjalainen sukunimi

Rajamaan pientalonpoikien identiteetti kiinnittyi maatilaan j a sen hallin-
taan. Uudisasukassukujen mentaalisen rakenteen lahtOkohta oli "maa-
usko", raj akivet ja raivatut pellot. Ihmiset syntyivat, elivat aikansa ja
kuolivat, omistaj at vaihtuivat sukupolvesta toiseen, mutta maa oli j a py-
syi. Siksi tila j a talo maarasivat ensisijaisesti ihmisen nimen j a arvon, ei
yksittaisen ihmisen teot. Kulttuurisesti rajamaan kyla sijoittui lansi-
suomalaiseen sukunimikaytanttiOn: talon nimet olivat ensisijaisia suvun
nimeen verrattuna. Ita-Suomessa filar= perinteisen liikkuvan kaskiviljelyn
takia oli ollut toinen: suvun nimi oli pysyvampi kuin omistamiseen liitty-
vat talojen nimet. Lansi-Suomessa pysyva peltoviljely pysytti talon ni-
met primrareina. Tama ero nakyi mykis verottajan asiakirjoissa: lannes-
sa verotettiin taloa, idassa talonpoikaa.14

Lansisuomalainen perinne nakyy myiis perapohj alaisenAugustTer-
von suvussa. Hanen esi-isansa 1600-luvulla elanyt uudisasukas Hans
oli isansa poika, ilman erityista suvun nimed. Kun Hansin pojat ja po-
janpojat asettuivat aloilleen 1700-luvulla, ottivat he tai pappi antoi heille
sukunimeksi sen paikan nimen, jonne heille merkittiin raj akivet. Nain
sukunimi ei ollut todellisuudessa suvun vaan talon nimi. Augustin esi-isat
asuivat 1700-luvun samaa maapaikkaa j a nimi pysyi samana, Askana.
Kun Augustin isanisa Heikki muutti 1800-luvun alussa jokivarren ky-
lasta pitajan lansi-osassa olevaan jarvikylaan, omaksuttiin myOs uusi
sukunimi uuden paikan mukaan.15

Augustin isaTuomas kantoi puolestaan elamansa aikana kolmea eri
sukunimea. Kaksi niista oli saamelaisperaista, Aikio ja Mattanen,
pikin Syvajarven alueen ensimmaisten talojen nimia. 1800-luvun puoli-
valissaTuomaksen isaksi kirkkoherra merkitsi HeikkiAikion eli Syva.-
jarven16 ja Tuomas kulkiAilcion nimella aina siihen saakka, kunnes lahti
isansa talosta. Han avioitui Mattasen talon tyttaren Susannan ja otti vai-
monsa kotitalon nimen sukunimekseen. Tervo-nimen Tuomas omaksui
vasta suuressa sukunimien vaihdoksessa 1900-luvun alussa ja nimi va-
kiintui Augustin elinaikana.17 Rajamaan uudisasukassuvuille oli tyypillis-

1 4 Mm. Lehikoinen 1989, s. 489-493.
15 Saamelaisuuden ja luterilaisuuden mielenkiintoisesta suhteesta ks. mm. Pentikainen

1995, s. 268-312.
16 Talollisen poika Heikki Aikiota (1801-1867) ei pida sekoittaa maallikkosaarnaaja

Heikki Aikioon (1839-1909).
17 August Tervon suku 1600-luvulta 1900-luvulle. Sodankylan kirkonkirjat 1731-1941;

Kyla Kitisen varrella. Aska 1600-1994. 1994, s. 6; Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997.
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ta, etta ne omaksuivat 1700-1800-luvulla vanhoja saamelaisperaisia
paikan- ja sukunimia, kuten Aikion, vaikka luterilaiset papit pyrkivatkin
vaantamaan asukkaille suomalaisperaiset sukunimet.

Suhde maahan ja suhde sukuun muuttuivat 1900-luvun taitteessa, mika
ilmeni sukunimien tiukempana kytkemisend verisukulaisuuteen j a nais-
ten osalta aviomiesten sukunimen omaksumisena: taloon tullut vavy
lytti oman sukunimensa ja hanen myOtaan vaihtui myOs talon nimi. Nain
tapahtui Riipin kylalla esimerkiksi silloin, kun Kaisa Mikontytar Riipi nai
vuosisadan vaihteessa taloon tulleen Emil Lintulan. Uuden isannan my6-
ta talon nimi muuttui Lintulaksi, kun sita aiemmin oli puhuteltu Riipiksi tai
vanhan isannan mukaan Mikkolaksi. Samalla tavalla, kunAugustTervo
lahti maailmalle ja muutti 1910-luvulla Riipin kylaan, kantoi han nimensa
mukanaan. Suomessa tali sukunimilaki voimaan vasta vuonna 1921 ja
nimien vaihdokset oli helppo suorittaa: ne ilmoitettiin viranomaisille. On
mielenkiintoista, etta vuonna 1906 Suomessa toimeenpantu laaja suku-
nimien suomalaistamisinnostus 18 nakyi pohjoisessa sukunimien vakiin-
tumisena. T" "an ei ollut nimia mita suomalaistaa, sen sijaan vaihdet-
tiin talojen nimet pysyvimmiksi sukujen nimiksi.

Syvajarveltã muuttaneiden vanhan Aikion talon lukuisilla jalkelaisilla
ei ollut tarkeda 1800-luvulla sailyttaa Aikion nimed lahtiessaan isansa tai
ditinsa talosta. Nain ensinnakin siksi, etta vanhin poika peri paitsi tilan
mybs nimen. Lukuisat samannimiset talot eivat olleet kaytann011isia ja
kukin lahtij otti muuttokohteensa nimen. Esimerkiksi kun syvajarvelaisen
Kustaus eli Kustu Sarkelan poika Aleksanteri ja veil Ale Sarkela l" ti-
vat vuosisadan alussa asumaan uudistaloj a parinkymmenen kilometrin
p" "an RistonmannildcOOn, nimesi Aleksanteri talonsa isansa mukaan
Kustulaksi, mika vakiintui mykis sukunimeksi. Ale puolestaan nimesi ta-
lonsa paikan nimen mukaan Puunuvaaraksi.

Aiemmin erityisen suvun nimen kayttaminen oli sikali turhaa, etta yh-
teisO oli pieni ja kaikki tiesivat, kenen poikia j a tyttaria kukin oli. Jokai-
sella oli sosiaalinen asemansa yhteistin hierarkiassa ilman senlaatuista
ulkoista tunnistetta kuin sukunimi. Toisaalta kuten edella esitettiin,
uudisasukasperintO piti sisallaan raivatun maan "pyhyyden": ankaralla
ty011a raivattu maatila eramaassa symboloi turvallisuutta, jatkuvuutta j a
tiettya varallisuustasoa - j a veromaksukykya. Yhteiskin valcimaaran kas-
vaessa ja sosiaalisen liikkuvuuden lisaantyessa naita sosiaalisia koodej a

18 Nimilainsdadanntista ja sukunimien suomentamisesta ks. tarkemmin Kangas 1991, s.
6-25.
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ei enaa tunnistettu, minka takia tuli tarve identifioitua tiettyyn sukuun ja
nimeen. Tarkentuvaa yksilifitymista edesauttoi vuonna 1906 toimeen-
pantu dani- ja vaalioikeus: oli tarkeda tietaa, kuka kansalainen oli oi-
keutettu antamaan henkilOkohtaisen danensa.

Elinkeinoelaman uudet tuulet ja siirtolaisuuden mukanaan tuomat ko-
kemukset puolestaan jarkyttivat kasitysta maan pyhyydesta ja sen an-
tamasta turvasta ja jatkuvuudesta. Muutokset talouselarnassa avasivat
omalta osaltaan tieta uudenlaiselle yksilOn merkitysta korostavalle aj at-
telutavalle.

Uusi avioliitto

Koska ennenaikaiset kuolemantapaukset etenkin keuhkotaudin ja syn-
nytykseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi olivat yleisia, olivat monet
pientalonpoj at useita kertoja aviossa. August Tervo eli ensimmaisen
vaimonsa kuoltua leskend kolme vuotta piikojen ja vaimovainaan suku-
laisen hoitaessa hanen kuutta lastaan. Heista nuorin oli kolme vuotta ja
vanhin 12-vuotias. Uuden vaimon August otti hyvaksi havaitusta
ihmisesta, 26-vuotiaasta piiastaan Elma Mannisesta, joka tuli ensin
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Augustin luo palvelukseen, mutta joka jo puolen vuoden paasta oli eman-
ta talossa. Pariskunta vihittiin kesakuussa 1929: vain paria kuukautta
aiemmin Augustin vanhin tytar kuoli keuhkotautiin. Ikaeroa nuorella parilla
oli 23 vuotta. Lapsia perheeseen syntyi viisi. Augustin vaimonvalinta-
kriteerit eivat lahteneet morsiamen maaomaisuudesta, vaan taman nuo-
ruudesta ja tyOkyvysta, Elman yksi1011isista ominaisuuksista. August oli
ottanut ensimmaisen vaimonsa omasta piirista: serkkunsa samasta ky-
lasta. Tassakin voidaan nanda muutos suhteessa omaan sukuyhteisOOn
ja selviytymisstrategioihin siina. Italialaisen historiantutkijan Giovanni
Levin mukaan sukulaisavioliitot olivat yksi tarked selviytymisstrategia
agraarisessa taloudessa: ne pitivat maa-alueet yhtendisind ja tilat
elinkelpoisina. 19 Myiis talollisten pyrkimys naida omasta saadysta voi-
daan nanda tarkeaksi tilojen elinkelpoisuutta ja selviamista parantavak-
si tekijaksi. Pienilla maatiloilla j a kalastajayhteiskissa talollisten j a palvelus-
vaen keskinaiset avioliitot ovat olleet kuitenkin suhteellisen yleisia.2°

Elma oli lahtoisin Lokan kylasta pitajan pohjoisosasta Luirojoki-
varresta. Haven isansa Lauri Manninen oli tullut Suomussalmelta Kemi-
joen latvoille uittotoihin suuren tukkityOmaaryntayksen aikana vuosisa-
dan vaihteessa. Lauri alkoi seurustella sodankylalaisen Susanna Rova-
sen kanssa sills seurauksella, etta pariskunnalle syntyi hein5lcuussa 1903
tytar, joka kastettiin Elmaksi. Lapsen syntyman jalkeen Lauri vaihtoi
muuttokirj at Sodankylaan ja avioitui Susannah kanssa maaliskuussa
1905. Pariskunnalle syntyi yield kolme poikaa ennenkuin Susanna huk-
kui 32-vuotiaana kerpuntekomatkallaan Luirojokeen vuonna 1912.21

Elman isan toinen vaimo oli lokkalainen Hilma Alariesto. Pariskunta
avioitui vuonna 1930, joskin he olivat asuneet sita. ennen "susiparina" jo
kymmenisen vuotta ja saaneet kolme lasts. Vuonna 1935 syntyi yield
Varpu-tytar. Tavanomaisesta perherakenteesta ei Elman tai haven isan-
sa perheessa ollut kyse. Elmalla oli nelja sisarpuolta, joists osa oli haven
omien lastensa ikaisia. Lisaksi haven isansa ja miehensa olivat saman
ikaisia. Elman jokivarsikylilla asuvien sukulaisten perherakenteesta na-
kyy selvasti suvaitsevampi suhtautuminen esiaviollisiin suhteisiin kuin
lestadiolaisvaikutteisilla jarvikylilla. Sama ero on nahtavissa myiis Riipin
ja joicivarsikyla Suvannon vertailussa.22

19 Levi 1992, s. 95.
2 0 ks. Lehtonen 1968, s. 20.
21 Sodankylan kirkonkirjat 1900-1941. Sodankylan kirkon arkisto, Sodankyla.
22 Pipping 1978, s. 226.

AUGUST TERVON KUOLEMA • 	 61



Kansalaissodan vaietut jalkimainingit

Elman kautta Tervon perhe joutui seuraamaan Sodankylassa muuten
suhteellisen vahalle merkitykselle jaaneen kansalaissodan jalkivailcutuksia
ja ensimmaisen maailmansodan jalkinaytOsta. Elman aitipuolen kolme
veljed, Arvo, Otto ja Antti liittyivat Muurmannin legioonaan kevaalla
1918. Nuoret miehet olivat lahteneet kymmenista miehista koostuneen
joukon mukana ensin tyOnhalcuun Murmanskiin, mutts pestautuneet sit-
ten palkkaa maksavaan punakaartiin huhtikuussa 1918. Paaasiassa
Kantalanden alueella olleet miehet siirtyivat kesalcuussa 1918 englanti-
laisten joukkojen suomalaiseksi legioonaksi ja siten ensimmaisen maail-
mansodan liittoutuneiden puolelle Saksaa vastaan. Valkoinen Suomi
puolestaan salli saksalaisten joukkojen avuntulon kansalaissotaan ja niin
tyOnhakuun lahteneet pohjoisen miehet huomasivat olevansa sodan voit-
taneen valkoisen Suomen kanssa rintaman vastakkaisilla puolilla.

Pitkallisten vaiheiden jalkeen legioonalaiset palautettiin brittien suoje-
luksessa Suomeen, jossa he joutuivat vastaamaan tekemisistaan tuo-
mioistuimessa. Antti eli Andreas Alariesto, jok y myOhemmin on tullut
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tunnetuksi eksoottisilla ja naivistisilla Lapin-kuvillaan, sai veljeksista tuo-
mion maanpetoksesta: kuusi vuotta vankeutta ja kandeksan vuotta vail-
la kansalaisluottamusta. Valtiorikosoikeuden tuomiot olivat pohjoisen
miesten osalta mielivaltaisia, kuulopuheisiin perustuvia j a kohtuuttoman
ankaria verrattunaniihin tuomioihin, jotka langetettiin aktiivisesti Suo-
men puolella punakaartiin osallistuneille. 23 Andreaksen osa legioonassa
oli vartiointi eika han osallistunut aseelliseen toimintaan.

Valtiorikosoikeuden paatOksen mukaan tuolloin 17-vuotias tuomittu
oli liittynytVenajan puolella punakaartiin eli Muurmannin legioonaan j a
koska oikeuden mukaan kyseinen maa oli sodassa Suomea vastaan, oli
tuomittu syyllistynyt maanpetokseen. Jos syytetty oli jotenkin tekemi-
sissa Neuvosto-Venaj an kanssa, syytettiin aina "maanpetoksesta".24
Puolustuksekseen tuomittu kielsi tietavansa, ettaVenaja oli julistanut
sodan Suomelle j a lahteneensa Murmanskiin trad hakemaan. Andreas
sai sovittaa rikoksensa ehdonalaisessa vankeudessa. Kaiken kaikkiaan
Muurmannin legioonaan kuului sodankylalaisia viitisenkymmenta (katso
liite 2). Osa heista joutui Andreaksen tavoin tuomiolle. Jarvikylista oli
legioonaan liittyneita vain pari: Albert eli Alppi Riipi Riipista j a Aapo
Satkola Unarista. Muut miehet olivat jokivarsikylista j a kirkonkylas-
ta. 25

Valtiorikosoikeudessa sodankylalaisia syytettiin vain muutamia: vuo-
den 1918 aikana Oulun osastossa kasiteltiin neljan sodankylalaisen osal-
listumista kapinaan. Heistakin kolmea syytettiin "kapinoinnista" marras-
kuussa 1917 ja neljatta poliisin vastustamisesta sodan aikana. Jalkim-
mainen tuomittiin ehka kohtuuttomalta kuulostavaan rangaistukseen eli
kandeksaksi vuodeksi kuritushuoneeseen, muut vapautettiin.26

Sodankylallisia osallistui myOs huhti-toukokuussa 1918 valkoisten
organisoimaan Petsamon ensimmaiseen retkikuntaan. Paikkakunnan
laalcari Onni Laitinen27 oli aktiivinen heimoaatteen mies j a han varvasi

23 Nevakivi 1970, s. 300; Ks. mytis Lokka 1993.
24 Valtiorikosaoikeuden langettamat tuomiot olivat juridisesti ongelmallisia. Ne olivat

epayhtendisia eri osastoissa, ne loukkasivat paikoin kansalaisten oikeusturvaa, syytteet
olivat yksipuolisen todistusaineiston mukaan laadittuja ja tuomion ankaruuteen vaikut-
ti muun muassa jasenyys tytivaenjarjestOssa. Kekkonen 1991, s. 83-89.

25 Valtiorikosoikeuden henkilOakti, Anders eli Antti Artur Alariesto, s. 11.12.1900 Rieston
kylassa Sodankylan pitajassa. KA; Luettelo Muurmannin suomalaisista legioonalaisista.
EK—VALPO I. XXXV B 7. KA. Legioonaan kuului luettelon mukaan 1 256 henked.

26 Luettelo valtiorikosoikeuden 15 ja 16 osastossa vuonna 1918 syytetyista henkilOista.
KA. Kommunistien ja talonpoikaisliikehdinnan suhteesta ks. Lackman 1985.

27 Onni Laitinen oli Enontekiiin kirkkoherra Adam Laitisen poika, joka toimi Sodanky-
lasta kasin alueladkarind vuosina 1915-18. Kansalaissodan aikana han oli Kankaan-
paassa ja Siuorossa kenttasairaalassa. Tampereen valtauksen jalkeen han lahti ko. Pet-
samon retkelle. Vuodesta 1921 han toimi yksityisladkarina Rovaniemella. Suomen
laakarit 1927, s. 280.
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kandeksan28 sodankylgaista mukaansa taistelemaan Petsamoa Suo-
melle. Sodankylalaiset eivat olleet innostuneita hankkeesta: Oulun
nin maaherran piti kovistella paikkakunnan miehia.:29

"Lapin Jaakarien retkikunta tapahtuu seka senaatin etta ylipaallikon
maarayksesta. Jos herrasmiehet niskoittelevat niin ilmoittakaa heille
etta heita tullaan rankaisemaan sotalain koko ankaruudella jonka ohessa
heille sanottakoon etta he havetkiiiit tallaista menettelya silloin kuin
muut panevat henkensa alttiiksi isanmaan edesta."

Retki paattyi osanottajien riitoihin Petsamon tuntureille englantilaisten
ylivoiman edessa. Sittemmin Petsamoon tehtiin yield kaksi retked, joilla
oil mukana muun muassa Sodankylan kirkkoherrana toiminut kirj ailij a
Arvi Drventaus.3°

Kansalaissodan jalkeisista tapahtumista on vaiettu Sodankylassa nun
heimoveljien kuin legioonalaistenkin osalta. Esimerkiksi Andreas
Alariesto on taysin vaiennut tasty elamanvaiheestaan, vaikka han pitkan
elamansa aikana muisteli mielellaan julkisuudessa ja kertoi kuvillaan
poikkeuksellisen paljon mennytta maailmaansa. MyOskaan missaan haas-
tatteluissa ei kaynyt ilmi, etta riipilainen Alppi Riipi olisi ollut
legioonalainen. Man kuin kollektiivisesta sanattomasta sopimuksesta
kaikki mukana olleet ovat vaienneet, eika retkien tiimoilta jaanyt juuri-
kaan jalicia tarinaperinteeseen. Toisen maailmansodan aikaisiin
partisaanihyOkkayksiin liittyvissa muisteloissa lokkalaisten ja muiden
sodankylalaistenVenajalla kaynti ja muuttoliike nousee esille, mutts niis-
sakin tapauksissa muuttolaiset ovat vakoilijoiden ja kavaltajien roolissa.
Koskettelemme partisaaniasioita tuonnempana ja palaamme nyt Ter-
von perheen kohtaloihin.

28 Heihin kuuluivat ainakin Adolf Karppinen, Jalmari ja Johannes Leinonen seka Aarne
Kivioja, joka toimi kenttalennattimen paallikkOna. Onni Laitisen kirjeet 0. V. Itkosel-
le 8.3.1929, 23.11.1929 ja 29.12.1929 seka Adolf Karppisen kirjeet Lapin Jaakarien
paallikolle Thorsten Renvallille 22.12.1918 ja 25.12.1918. Petsamon retkikuntaa
koskevia asiakirjoja. SArk.

29 Maaherra Nandelstadin sahkOsanoma Sodankylan nimismies Roinilalle 23.4.1918. Pet-
samon retkikuntaa koskevia asiakirjoja. SArk.

30 Petsamon retkikunnasta ks. Itkonen 1929, s. 89-114 ja Paasilinna 1980, s. 175-206.
Itkonen oli teoksen tekovaiheessa kirjeenvaihdossa Onni Laitisen kanssa. Laitinen
ylisti teosta sen ilmestyttya tasapuoliseksi, hauskaksi ja nayttavaksi. Onni Laitisen
kirje 0.V. Itkoselle 6.12.1929. Petsamon retked koskevia asiakirjoja. SArk.
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Sotalapset

Isan kuolema muutti pientalonpoikaisperheen elamaa dramaattisesti. Kun
kuolema sattui kriisivuosina, saattoivat seuraukset olla ennalta arvaa-
mattoman kohtalokkaita. Nain oli myiis August Tervon perheessa.

Vanhassa valokuvassa yhdeksanvuotias Esko ja kuusivuotias Anna-
Liisa seisovat vakava ilme kasvoillaan isansa arkun edessa. Kolmivuo-
tias Anita istuu aitinsa Elman sylissa valkoisessa esiliinassaan. Aikuisista
tarttuvan surun j a valokuvaukseen liittyvan jannityksen lisaksi lasten
ilmeissa on jotain huolestunutta. Esko katsoo kameran ohi jonnekin
kaukaisuuteen j a Anna-Liisa siristelee silmidan tiukasti kohti kameraa.
Paitsi etta kuva on viimeinen muisto Augustista, tuli se olemaan myOs
muussa mielessa ainutlaatuinen.

Ensinnakin kiinnittaa huomiota, ettei vanhin poika Marta ole kuvassa.
Kun isaa haudattiin, Martti huusi tuskissaan jalka murskana sotilas-
sairaalassa. Han haavoittui vaikeasti Sallan rintamalla samana paivana
kun isa kuoli. Toiseksi, kuva tuli olemaan viimeinen perhekuva, jossa
Esko, Anna-Liisa j a Anita olivat mukana.

Suomessa sai vuonna 1942 kannatusta ajattelutapa, etta syrjakylia
my" en oli lapsia vietava Ruotsiin turvaan. Aluksi Lapin laanista ei aiot-
tu lahettaa lapsia lainkaan. Siirtoa pidettiin "aiheettomana", mutta uudet
tuulet tulivat sinnekin vuodenvaihteessa 1941-42. 31 Kaiken kaikkiaan
noin 70 000 suomalaislasta tali kokemaan siirtolaisen osan, heista noin
12 000 jai pysyvasti siirtopaikkakunnalleen. Kaiken kaikkiaan siirto-
lapset tulivat paaosin tyOldisperheista. Sittemmin on keskusteltu siita,
miten siirtoaika vaikutti lasten henkiseen hyvinvointiin. Tehdyn seuranta-
tutkimuksen mukaan siirtolapsilla ei ilmennyt aikuistuttuaan emotionaa-
lisia hairibita sen enempad kuin vertailuryhmallakaan.'

Lapin laanista siirrettiin vuosina 1941-46 sotaa ja sen seurauksia pa-
koon yhteensa 2 833 lasta. Verrattuna koko maan tilanteeseen Lapin ja
Oulun laaneista lahetettiin valcilukuun suhteutettuna eniten lapsia." Huip-
puvuosi oli 1942, jolloin siirrettiin Ruotsiin 1 777 eli 63 prosenttia La-
pista lahetettyjen lasten kokonaismaarasta. V" 'ten lapsia vietiin laanin
alueelta vuonna 1941 eli 34. Vieth. vuonna 1946 lapsia vietiin 248. He

31	 Lastensiirtokomitean pOytakirj at 8.9.1941, 5.12.1941 ja 20.1.1942. Sosiaaliministe-
rion arkisto. KA.

3 2	 Tasta keskustelusta ks. lahemmin Evans 1984; Lasten traumaattisista kokemuksista
mm. Edvardsen 1977; Kaven 1985; Selkinen 1998; SosiaaliministeriOn lastensuojelu-
komitean osuus vuosina 1941-46 siirretyista lapsista oli 48 628. Siirtokomitea lopetti
tykinsa vuonna 1948. Toinen suuri siirtojen organisaattori oli Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto, Jalo 1950, s. 107-116; Korppi-Tommola 1990, s. 133-140.

3 3	 Jalo 1950, s. 107; De Geer 1983, s. 247.
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kaikki olivat sairaita.M
Vuoden 1942 osuus on yllattavan suuri verrattaessa sita esimerkiksi

evakkovuoden 1944 osuuteen. Lapin lapset muodostivat vuonna 1942
kaikkiaan kymmenen prosenttia Suomesta Ruotsiin viedyista lapsista.
Suurimmaksi syyksi lappilaisten lasten siirtoon — sikali kun syy ilmoitet-
tiin — olivat lapsen sairaus, perheen monilapsisuus j a evakuointi. Kolmas-
osassa tapauksista ei ollut "erityista" syyta tai ainakaan sita ei ilmoitettu.
Lapin lasten terveydentila olikin aika ajoin heikko. Valirauhan aikaan
etelan ihmisia valistettiin pohjoisen lasten hadasta nain:

"Riisitauti, ihotaudit j a tuberkuloosi raivoavat lasten keskuudessa. Ter-
veyssisaret kertovat omia murheellisia kokemuksiaan. Ja kuka silmat
avoinna joutuu kulkemaan Lapin eramaissa, ei vain virka- j a valtateita
yksityisautoilla ajaen, vaan samoten kylasta kylaan, seudusta seutuun,
hanelle aukeaa joka askeleella jarkyttavia nakyja..."35

34	 Kaven 1985, s. 141; Jalo 1950, s. 109.
3 5	 Reijonen Tuuli, "Lapin lapsi kuolee", Suomen Kuvalehti no 43, 1940, s. 1148.
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Lasten huono terveydentila ei ollut vain etelan toimittajien kurjuus-
kuvausta. Sodankylassa kouluikaisia lapsia vaivasi vuonna 1938 ylei-
nen heikkous, suurentuneet nielurisat, madot, heikot hampaat, syyhy ja
ihottuma. 36 Sotavuosina Lapin laanissa pienten lasten kuolleisuus oli
selvasti korkeinta koko maassa: kun muualla maassa keskimaarainen
imevaisyyskuolleisuus oh 1 000 elavana syntynytta lasta kohden 66 %o,

oli Lapissa vastaava osuus 102 %o. Suurimmaksi kuolinsyyksi tilastoi-
tiin ennenaikaiset syntymat ja "synnynnainen heikkous". Imevaisyys-
kuolleisuus oh suoraan yhteydessa neuvolalaitoksen ja hygieniatietoi-
suuden leviamisen kanssa. Uudenaikaiset lastenhoitoon liittyvat kasi-
tykset ja menetelmat omaksuttiiin ensin vaurailla Etela-Suomen alueilla.
Kun Lapissa ylitettiin tietty kynnys elfin- ja sivistystasossa, alkoi
imevaisyyskuolleisuuskin alentua. Jarjestelmallinen neuvolatoiminta al-
koi pohjoisessa vasta sodan jalkeen.37

Vuoden 1942 kriisi

Mutta miksi juuri vuonna 1942 vietiin niin paljon lapsia ulkomaille? Ylei-
nen edellytys lasten lahettamiseen ohi luonnollisesti valtion ja vapaa-
ehtoisjarjestOjen siirto-organisaatioiden saattaminen kuntoon vuosina
1941-42.38 Lapin hasten osalta tarna ei kuitenkaan selita yht' akkista
kiinnostusta siirtoihin. Tulkintani mukaan yksi tarkeimpia taustatekijOita
oh Lapin sotilaspoliittisen tilanteen dramaattinen muuttuminen. Toisaalta
syksyn kovat taistelut ja erityisesti lappilaisperheita koskettavat suuret
miestappiot Sallan rintamalla ja saksalaisten huono sotamenestys
pehmittivat asenteita siirroille mytinteiseksi, mutta tarked tekija oli myOs
se, etta maakunta luovutettiin vuodenvaihteessa 1941-42 laws taysin
saksalaisille joukoille suomalaisen kuudennen divisioonan siirryttya pad-
osiltaan etelammaksi. Lapsia vietiin turvaan saksalaisten vastuualueelta,
mika tarkoitti koko Lapin laania ja Oulun laanin pohjois- ja itaosia.

Toinen vuoden 1942 ratkaisuun vaikuttanut tekija oli maassa vallinnut
elintarvikepula. Suomi oh sodan syttyessa uskonut Saksan avustamana
voivansa selviytya jatkosodasta muutamalla kuukaudella j a liikekannal-

3 6 Sodankylan kunnalliskertomus 1938. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.
3 7 SVT VI. VaestOtilastoa, B. Kuolemansyyt 1938-45, Lapin Mani; Mustonen—Suomi-

nen—Suonoja 1976, s. 5-9; Koskinen—Martelin 1994, s. 193-194.
3 8 Sodan aikaisesta sosiaalisesta tyOsta ks. Kansalta kansan hyvaksi 1952; Keskitetty

vapaa huoltotyii 1949; Korppi-Tommola 1982.

68	 •	 AUGUST TERVON KUOLEMA



Pieni Milo Siirtola itkee

tiititiiin numerolappu

kaulassaan. Pojan isa kuoli
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sen paljon lapsia etenkin
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Yksityiskokoelma.

lepano oil ollut totaalinen. Tama vetivaked maatiloilta ja johti elintarvike-
pulaan. Ruokaa ei yksinkertaisesti riittanyt kaikille.

Aidit tOihin, lapset Ruotsiin

Kolmas tarked lasten siirtoon vaikuttanut syy ali ty5voimapoliittinen: usein
sairastelevia lapsia vietiin kodeistaan, jotta aidit voitaisiin ohjata tuotta-
vaan tytthiin, etenkin kevyempiin metsattiihin ja maataloustiiihin. Tyki-
voimapula oli Lapissa, nun kuin muuallakin maassa huutava. Kotimaisen
tarpeen lisaksi Lapissa saksalaiset vaativat yha enemman tyOvoimaa.
Suomalaisten naisten tyoskentely saksalaisilla parakeilla sisaltaa tasty
nalaculmasta katsoen kaksinaismoralistisen luonteen. Toisaalta tuomit-
tiin naisten tyoskentely, toisaalta vaimoihmisialcin pyrittiin saamaan ak-
tiiviseksi tyi5voirnaksi myOs saksalaisille.
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Lasten vieminen kodeistaan naapurimaahan oli arka j a kiped asia
monille lappilaisaideille. Niin myOs ElmaTervolle. Han ei halunnut luo-
pua lapsistaan, mutta painostus oli kova. Siirtoa jarjestivat kunnissa
terveydenhoitohenkilOkunta, terveyssisaret ja kunnanlaakarit. Pelottelu
keuhkotaudilla, toimeentulon vaikeutuminen j a isattOmyyden mukanaan
tuomat ongelmat olivat viranomaisten suosimia painavia argumenttej a.

Totta olikin, etta kuten muidenkin yksinhuoltajaperheiden, myOs Ter-
von perheen toimeentulo vaikeutui isan kuoleman jalkeen, vaikka Elma
saikin Augustin poj an Martin puolustusvoimissa olon takia sotakuukausi-
palkkaa. Summa oli kuitenkin pieni, 600 markkaa kuukaudessa, ja sita
alettiin maksaa vasta puoli vuotta Martin haavoittumisen jalkeen.Avus-
tus tuli supistettuna aina vuoteen 1944, jolloin Martti paasi sotilas-
sairaalasta. 39 Miehen kuolema merkitsi taloudellista kriisia pien-
talonpoikaisperheelle: kuka teki raskaat peltotystit, puunhakkuut ja
metsatyOt? Kaikkiin raskaimpiin ulkotkiihin piti palkata tytimies, joita oh
hyvin vaikea saada nuorten miesten ollessa rintamalla ja vanhempien

August Tervon

hautajaiset elok

sa 1941 hiinen

Syvtijiirven talo

pihapiirissti. M

arkun edessti la

vas. Pauli, Ann

Liisa, Esko ja

Takana vas. El

Tervo sylisstiiin

Anita, Vieno

Aleksanteri Kus

vaimonsa Helm

(os. Tervo) kans

sekii vainajan

Erika. Kuva:

Yksityiskokoelm

39 Sotakuukausipalkkahakemukset 1940-42, 1945-46. Sodankylan kunnan arkisto. So-
dankyla.

70	 •	 AUGUST TERVON KUOLEMA

us-

a

tan

et

r .

la

ar



tyOvelvollisuustOissa poissa kotoa. Harvojen saatavilla olevien tyOmiesten
palkat olivat korkeat: heinatekoviikko saattoi maksaa leskelle 800 mark-
kaa. Monille vaimoille lapset ja vanhukset olivatkin ainoa tuki oman
lisaantyneen tybpanoksen lisalcsi.'

Elman tapauksessa siirto ei ollut vapaaehtoinen. Hanelle luvattiin, etta
siirto tulisi olemaan vain tilapainen. Heti kun olot rauhoittuisivat, lapset
palautettaisiin takaisin. Sanottiin, etta Esko ja Anna-Liisa olivat sopivan
ikaisia, suurimmat lalietettavat ilcaluokathan olivat 1934-36 syntyneita.
Siksi he ldhtisivat. Sen sijaan 12-vuotias Lauri ja 8-vuotias Pauli saisivat
j dada.

Lapset sijoitettiin Ruotsissa eri perheisiin. Anna-Liisa kuului siihen 1935
syntyneeseen ilcaluokkaan, jota vuonna 1942 vietiin eniten. Anna-Lii-
san uudeksi kodiksi tuli Vasterbottenin laanissa Uumaja ja siella
Sparrmanin perhe. Esko joutui erilleen siskostaan ja sijoitettiin neiti
Perssonin huostaan StOckebyhyn saman laanin alueelle. Huonosta jar-
jestelysta kertoo se, etta lasten kasvattivanhemmat eivat tienneet, did
heidan Suomi-lapsellaan oil sisaruksia Ruotsissa. 41 Kaiken kaikkiaan
suomalaislapsia siirrettiin Ruotsissa eniten Giteborgin alueelle seka Poh-
j anlanden laaneihin Norrbotteniin jaVasterbotteniin. 42 Tervon lapset
lahtivat siirtomatkalleen kohti Vasterbottenia saattajien kanssa
31.7.1942.

40 Sotakuukausipalkkahakemukset 1940-42, 1945-46, Sodankylan kunnan arkisto. So-
dankyla.

41 Svarsformular anghende \Tart finska fosterbarn 3.6.1946. Lastensiirtokomitean arkisto.
SosiaaliministeriOn arkisto. KA.

42 De Geer 1983, s. 248-249.
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111 4. Petsamon tundralla

Jatkosodan alettua 25.6.1941 Sodankylan miehet koottiin jalleen kirkon-
j a kuljetettiin sielta kohti itarajaa. Samaan aikaan johti ty6-

velvollisten l tie pohjoiseen. TyOvelvollisissa oli kuntoutusluokkaan B
kuuluneita asevelvollisia. Suuri osa heists oli vapautettu paaosin tervey-
dellisista syista rintamapalveluksesta. Mukana oli myOs miehia, joiden
useita veljia oli jo rintamalla. Sodankylan miehia komennettiin eosin Ma-
rin Kaamaseen kohentamaan 1930-luvulla vedettya relcitieta, joka johti
Utsjoen Outakoskelle. Talvisodan aikana osa tOista jouduttiin
keskyttamaan tyOvoimapulan ja pakkasen vuoksi. Tie- ja vesiraken-
nushallitus (TVH) jarjesti Kaamasen tietyOt ja Ivalojoen lossin rakenta-
misen vuoteen 1941 mennessa. Yksi tarkeimmista, korjauskohteista
Lapissa oli koko sodan aj an Rovaniemi—Sodankyla—Petsamo -maan-
tie: Jaameren valtatie.

Parkkinan tykikomppania

Kun tyot Kaamasen field paattyivat, jatkui tytivelvolli sten taival jatko-
sodan alettua yha ylemmas pohjoiseen, Petsamon tundralle. Tykimatkaa
Sodankylan miehille tali 400 kilometric. TyOvelvolliset liitettiin linnoitus-
rakennuspataljoona kakkoseen ja tietOihin Petsamon Parkkinaan. Vie-
noAleksanteri Kustula jaVeikko Vaarala Riipista seka. Johannes Neitola
Kelujarvelta olivat ainoita sodankylalaisia parin sadan miehen
tyOkomppaniassa. 2 Miehia oli koottu ympari maata, muutamia myiis
Lapin muista kunnista. Tilanne tyOvelvollisilla oli toinen kuin rintama-
miehilla, jotka sodan alkuvaiheessa oli koottu pitajittain.
•	 •	 •	 •	 •	 •

1	 Suomessa tuli kesakuussa 1939 voimaan tytivelvollisuuslaki, jonka mukaan jokaisen
18-60-vuotiaan oli otettava vastaan viranomaisen osoittama tytitehtava. Toukokuus-
sa 1942 lakia uusittiin, jolloin myos 15-17-vuotiaille seka 60-65-vuotiaille annettiin
tykimadrayksia. 'TyOvelvollisuus koski seka miehia etta naisia, paitsi pienten lasten
aiteja, muita huoltajia ja asevelvollisia. Ks. Laki yleisesta ty6-velvollisuudesta sodan
aikana 16.6.1939 ja Asetus tyOvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain soveltami-
sesta 13.2.1942. Suomen asetuskokoelma vuodelta 1939 ja vuodelta 1942.

2	 Tyiivelvollisten kortisto. TyOvoimatoimisto 2. Kotijoukkojen Esikunnan arkisto. SArk.
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vuonna 1942.

Keskellti Vieno

Aleksanteri Kus

Riipin kyliistti.

Kuva: Yksityis-

kokoelma.

TyOvoimapulan takia osa miehista siirrettiin Parkkinasta syksylla 1942
Kotijoukkojen esikunnan kautta Rovaniemi—Sodankyla—Liinahamari -
tietyOmaalle, jonne TVH kokosi "todella tyOkuntoisia" tyomiehia. MyO-
hemmin linnoitusrakennuskomppania kakkosen johto siirtyi Petsamos-
ta Aunukseen linnoitustedhin j a pohjolan miehet jaivat kyydista pois. Mita
Petsamossa jatkoi rangaistuista miehista koottu erikoistyOkomppania.

Alue, jonka Keski-Lapin miehet Petsamossa kohtasivat, poikkesi
monella tapaa heidan kotikunnastaan. Parkkinan tunturilta naldiala avau-
tui kaikkiin suuntiin: "Vaaroj a, vaaroja, tunturien metsaisia rinteita j a rus-
kean kaljun paljakoita". 3 Tunturin alapuolella vuonon pohjukassa ma-
kasi Parkkinan kyla pienine taloineen, funkis-tyylisine osuuskauppoineen
j a pankkeineen. Tien kulku myOtaili vuonon reunaa j a jatkoi kulkuaan
kohti Liinahamaria ja Jaamerta. Maisema oli paikoin talvisodan
merkitsema. Janiskosken voimalaitostyomaan lahella oil pikkilanka-ai-
toj a, hakattuj a metsia j a korsuj a muistuttamassa taisteluista.4

3	 Haanpaa, Tunturit -novelli. Haanpaan kootut teokset 5, 1980, s. 96.
4	 Kajava Viljo, "Menneisyytta ja tulevaisuutta Jaamerentien varrella". Suomen Kuvalehti

nro 17, 1940, s. 426.
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Petsamon liittAminen Suomeen itsendisyyden alussa oli saattanut liik-
keelle prosessin, joka sota-aikana kiihdytti alueen nopeaa kehittamista
Lapin keskukseksi. Rakennustyot, tietytit, koulujen perustaminen, mat-
kailun kehittaminen j a teollisuuslaitosten pystyttaminen seurasivat soden-
valisella kaudella toinen toistaan nopeassa tandissa. Lentoyhteys Hel-
sinkiin avattiin heinalcuussa 1940, kun Aero Oy alkoi liikennOida Petsa-
moon kolme kertaa viikossa. Petsamon rakentaminen kiihdytti ja viihdytti
Lapin v" ea: Petsamon ansiosta Lapista oli tulossa Suomen Klondyke.
"Satoihin nouseva tyOvalci asuu mita mielikuvituksellisimmissa parakeissa
ja teltoissa...Tyiita tehdaan lapi vuorokauden kolmessa vuorossa, eika
valaistuksesta ole puutetta... Sotilaita vaeltaa kaikkialla sataman kirj a-
van tyiijoukon keskella".5

Petsamokuume oli tarttunut myiis pienen Riipin kylan vakeen paitsi
tyOmaiden, myiis Rovaniemi—Sodankyla—Petsamo ratahankkeen
ta syksylla 1939, kuten alussa on todettu. Ratahanke oli aloitettu jo
1920-luvun alussa heti Petsamon Suomeen liittamisen jalkeen yhtaalta

5	 Paavolainen Olavi, "Petsamon lentolinja". Suomen Kuvalehti nro 30, 1940, s. 771.
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metsavaroj en, toisaalta mineraalikiytOjen ja Ja5meren sataman innoitta-
mana. Syksylla 1939 asiaa alettiin kiirehtia maailmansodan puhkeami-
sen mytita. Talvisodan puhkeamisen jalkeen Suomen eduskunta kasit-
teli asiaa Kauhajoella tammikuussa 1940, mutta asia jai yield avoimek-
si. Kunnes sitten syyskuussa 1941 Hitler antoi suunnittelupdallikkii Fritz
Todtille kaskyn rakennuttaa sotavankityiivoimalla rata Petsamosta So-
dankylaan ja sielta Rovaniemelle. Hanke kuitenkin jai toteuttamatta yh-
taalta arktisten olojen vuoksi, jotka hidastivat ratatyOta, toisaalta siksi,
etta yhdistaakseen Pohjanlanden ja Jaameren olisi rata pitanyt uusia myiis
Rovaniemelta Kemiin ja Ouluun eri raideleveyden vuoksi.6

Petsamossa oli jotakin hyvin ristiriitaista: kaikki se hykirina, kuume ja
kiima sellaisessa rauhallisessa eramaamaisemassa. Pentti Haanpaa. kir-
joitti: "..tuo tunturien mittaamaton, j" ea aallokko masensi ja painosti

Elavalta nousi mielikuva ajan tavattomasta runsaudesta,
iankaikkisuuden pituudesta".7

Petsamon Nikkeli Oy oli yksi keskeinen syy siihen, miksi juuri 1930-
luku ja sota-aika muodostuivat Petsamon historiassa tarunhohtoiseksi
kaudeksi niin hyvassa kuin pahassakin. Kaupunkilaiset elivat sota-ai-
kaa kuumeisen poikkeusajan merkeissa. Osittain tama kuume johtui sii-
ta, etta paikkakunnalla oli vieraita enemman kuin omaa vaked. Ei puut-
tunut tyota, mutta ei mytiskaan huvituksia, naisia eika sotilaita, vanki-
tyOvoimaa eik5 tyOvelvollisia.8

Naisia suorastaan tungeksi kuumeisella kiireella pohjoista kohti muu-
alta Lapista. Myiis etelasta saapui lottia ja muita tyOvelvollisia naisia.
Saksalaisia ja suomalaisia sotilaita oli siella sadoittain. Lisaksi toimeaan
harjoittivat liikemiehet ja mustanpOrssin kauppiaat ynna muut yrittajat ja
kaivosinsinOOrit. TyOvelvollisten olo paikkakunnan eri tyOpisteissa oli
omiaan lisaamaan levottomuutta. Vankileiri numero kandeksan oli
si Kolosjoella, samoin Nikkeli Oy:n sulatto ja Janiskosken voimalaitos-
tyOmaa.

Parkkina, jonne tyOvelvollisuusmiehet joutuivat, sijaitsi Liinahamari-
Rovaniemi -tien pohjoispdassa. Petsomotunturit kohosivat sen takana
jyrkkina muuten alavasta maasta. Jaameren jaatavat tuulet puhalsivat
suoraan vuononpohj ukkaan ja tekivat tyOkomppanioiden olot valista
hyvinkin vaikeiksi. Miehet elivat enemman luonnon kuin vihollisen ar-
moilla.

6	 Ahvenainen 1970, s. 41; Ziemke 1963, s. 219.
7	 Haanpaa., Tunturit -novelli. Haanpaan kootut teokset 5, 1980, s. 97.
8	 1920-40-luvun Petsamo-muisteluista mm. Paasilinna 1983.
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Linnoitusmiehet

Eras lirmoitusrakennuskomppanian kirjuri kuvaili syksylla 1942 alueen
oloja: "Saksalaisia, pakkasta, tuulia, lurnimyrskyja, vesisateita ja Jab.-
meren nousu- ja -pakovetta seka kolmannen joukkueen kunnallisia tyes-
miehia j a paallystOd. Antakoon korkein kaikille kaikki tuhmat teot an-
teeksi".9

Linnoitusrakennuspataljoonien miehet eivat muodostaneet poikkeus-
ta "tuhmien" tapojen suhteen. Tuon tuosta heita istui kovennetussa tai
yksinkertaisessa arestissa juopottelun ja uhkaavan kayttaytymisen ta-
kia. Saksalaisia humalapaissa puukoilla uhkailleita tyOvelvollisia kuiten-
kin rangaistiin yllattavan lievasti. He saivat yksinkertaista arestia kaksi
vuorokautta. Kovimmin rangaistiin lomalta palaamatta jattarnisesta. Sii-
ta tuli aina vankeutta, samoin kuin tOrkeista varkauksista.Tytivelvollisia

9	 Erikoislinnoitusrakennuskomppania TV 1:n sotapaivakirjan 15.9.1942-31.5.1943 joh-
danto. SArk.
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pyrittiin kohtelemaan yhta ankarasti kuin rintamamiehia. Vankilareissun
jalkeen monet tytivelvolliset palasivat takaisin yksikkOOnsa. Useat sai-
vat putkareissun lomamatkallaan ryyppadmisesta. Tyiita vuorotta an-
nettiin lomalta myOhastymisesta tai jatkuvasta juopottelusta tykiaikana.
Kovennettua eristysta tali tyOsta kieltaytymisesta tai lomalta myOhas-
tymisesta.1°

Rikollisuus lisaantyi j a muutti muotoaan sota-aj an poikkeusoloissa
myOs Lapin laanissa. "Rikollisimpia" paikkoj a Lapissa olivat Petsamoll
ja Rovaniemi. Sodankylassa, kuten muillakin paikkakunnilla, kasvoi eniten
varkaudet ja muut omaisuusrikokset: vuonna 1939 paikkalcurman polii-
si kirjasi yksitoista omaisuusrikosta, vuonna 1943 madra oli noussut jo
103 :een tapaukseen. Pahimmat omaisuusrikosvuodet olivat kuitenkin
vasta edessapain eli evakosta paluun vuodet 1945-46, jolloin myOs
juopumusrikosten maara kasvoi.12

Andreas Alarieston kujanjuoksu

Petsamo oli myOs turvallisuuspoliittisesti arkaa raj a-aluetta, jota Suo-
men valtiollinen poliisi piti ahkerasti silmalla. Erityista huolta aiheutti se,
etta vaestiin sukulaisuussuhteet ulottuivat raj an taakse Neuvostoliiton
puolelle, eika valtiollinen raja pystynyt taysin katkaisemaan yhteydenpi-
toa. Ennen vuoden 1920 raj anvetoa pohjois-suomalaiset kulkivat kuin
kotonaan Kuolan alueella. Sittemmin Petsamon kautta kulki kommu-
nistien etappitie. Etsivan keskuspoliisin Rovaniemen osaston etsiva kir-
joitti: "Jo talvisodasta lahtien osastolla on ollut vastuksena ja valvottavana
etappi- ja vakoilutoiminta Petsamon Salmijarven etelapuolella".13

Sodankylalainen Andreas Alariestokin joutui vedetyksi eradseen
laiseen vakoilutapaukseen syksylla 1939. Andreas oli muuttanut moni-
en muiden sodankylalaisten tavoin Petsamoon vuonna 1932 tietesiden
mukana. Han toimi vuonna 1939 Liinahamarin matkailuhotellin vahti-
mestarina. Luonnossa paljon liikkuvaa ja sita kuvaavaa Alariestoa syy-
tettiin vakoilusta kanden ilmiarmon perustella. Ilmiantajat olivat kalasta-
j a Paavo Rensujeffja tyOmies Uula Haltta. Rensujeff vaitti v5rvanneensa
Alarieston vuonna 1936 vakoiluavustajakseen ja kayneensa taman kans-

1 0 Linnoitusrakennuspataljoona TV 2/2 komppanian rangaistuspaivakirja 1942-43. SArk.
1 1 Petsamon rikollisuudesta 1921-44 ks. tarkemmin Kuusikko 1996.
12 SVT XXIII, Oikeustilasto, Poliisin tietoon tulleet rikokset 1939-50.
13 EK:n Rovaniemen alaosaston tilannekatsaus helmikuussa 1942. EK—VALPO I. KA.
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sa Laijarven vartiolla punaupseeri Matti Raution puheilla. Haltta todisti
myos, etta Alariesto oli mukana vakoilutoiminnassa. He peruivat my6-
hemmin ilmiantonsa. Andreas joutui kuitenkin valtiollisen poliisin kuu-
lusteluihin Kemiin j a Helsinkiin ennenkuin hanet vapautettiin. 14 Alarieston
pidattamisen taustalla oli hanen tuomionsa Muurmannin legioonajutussa
vuodelta 1919: Ilan oli poliittisesti epailyttava henkilO tulenarkana aika-
na. Alariesto vapautui 25.11. eli juuri ennen talvisodan puhkeamista.
Han palasi Helsingin matkan jalkeen takaisin Sodankylaan ja maarattiin
vahaksi aikaa talvisodan rintamalle.

Loputtomat tietra

Lapin kuntien tyOvelvollisista suuri osa oli joko tie- ja siltarakennustOissa,
joita TVH jarjesti, tai metsahallituksen ja metsayhtiOiden organisoimissa
metsathissa, jonne pyrittiin erityisesti vuoden 1942 aikana siirtamaan
v" ea tiethista. Kesalcuussa 1942 Lapin laanissa oli TVH:n Lansi-La-
pin alueella tekeilla olevia tienkorjaushankkeita 11 Kemista Kittildan ja
Muonioon. Keski-j a Pohjois-Lapin tietytthankkeisiin kuuluivat sotilaal-
lisesti tarkeaksi luonnehdittu Rovaniemi—Sodankyla—Liinahamari -tien
korjaustyot, Kaamasen—Karasjokisuun tiety6, Kemijarven lossity6 ja
yksittaisia siltatOita Savukoski—Salla -maantiella. Karesuvannon alueel-
la oli	 Kilpisjarven maantierakennusty6 ja Kauliranta—Muonio-
Norjan raja -maantien talviaukipito. Monille Sodankylan tystivelvollisuus-
miehille Liinahamarin tietyiit tulivat tutuilcsi.15

TyOvelvollisten pito tietOissa oli tybpdallikOiden mukaan hyvin tyOlds-
ta j a hankalaa. "Karkaamisia esiintyy edelleenkin runsaasti, mista — ku-
ten tyOvelvollisista yleensakin — aiheutuu ennestaankin raskaasti
kuormitetulle henkilOst011e kovin paljon tytkr, kirjoitti Keski-Lapin ty6-

Vaikka ammattitaitoisia miehia pyrittiin siirtamaan pois seka-
tOista, ei heita aina voitu sijoittaa tyiivoimapulan vuoksi alaa vastaaviin
tOihin. Eniten valitettiin sita, end ammattitOissa olisi saanut enemman
palkkaa. Pitamalla miehet sekatOissa sIdstettiin palkkakustannuksissa.
Toiseksi yleiset tybolot parakkiasumista j a muonaa myiiten olivat hei-
kot. Jotkut miehet uhkasivat ilmoittaa epakohdista ammattiffittoihin ja

14 Andreas Alarieston henkilOkortti ja Kemin alaosaston kuulustelupOytakirjat nro 42/39
ja 212/39 ns. Kakkurin kylan tapauksessa 16.-22.8.1939. EK—VALPO 1. KA.

15 TVH:n	 kirje Torniosta 30.6.1942 Lapin tie- ja vesirakennushallituksen
piirin alaisista tybkohteista. TyOvelvollisuusasiat. TVH:n arkisto. KA.
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Sodankyliilliinen 22-vuotias

Enni Kallatsa palveli sota-

aikana lottana Petsamossa.

Han sairastui siellii tuberku-

loosiin, palasi kotiin ja kuoli.

Hanet haudattiin sankari-

hautaan. Kuva on julkaistu

Sotien uhrit Sodankyliistii

-kirjassa.

kieltaytya tOista. 16 Kieltaytyjan osa oli kuitenkin poikkeusoloissa sur-
kea vankilareissuineen.

Elokuussa 1942 Keski-Lapin alueen tietyOmailla karkureita oli 41 ja
Lansi-Lapin tyOmailla 71. Tytivelvollisia etsittiin myiis Poliisisanomien
liitteend julkaistuilla listoilla, joilla oli satoja karkureita eri puolelta Suo-
mea. Karkurit tuotiin vankikuljetuksella takaisin tyomailleen. Pahimmat
Mink& komennettiin erikoistybkomppania kakkoseen. TyOvoimapu-
lan vuoksi tyiimaille kertyi tavallisten miesten ohessa paljon alkoholiste-
ja ja epasosiaalista ainesta.'7

TyOvelvollisten valitukset tyOoloista jaivat useimmiten vain valituksiksi.
YlitOiden osalta tytinjohtaj at ilmoittivat tylysti, etta vuonna 1942 tyii-
maa oli vapautettu kandeksan tannin tybaikalaista. Ruokaa huonoksi ja

16	 Kirje Ivalosta TVH:n tytipaallikOlta 14.10.1942, 31.12.1942 ja 13.7.1943. Tyii-
velvollisuusasiat. TVH:n arkisto. KA.

17	 Kirje Lapin tie- ja vesirakennuspiirilta 8.9.1942; Liite poliisisanomiin nro 51 1943,
TyOvelvollisia koskevia etsintakuulutuksia. Tytivelvollisuusasiat. TVH:n arkisto. KA.
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kalliiksi moittiville sanottiin, etta se taytti vaaditut normit. Parakkien
siivottomuudesta j a luteista ynna muista sybpalaisista valittaville puoles-
taan todettiin puhdistuksia tehtavan muutaman kerran vuodessa. Kun-
nollisia tyOmiehia arsytti parakkien levoton elama, jota jotkut v" 'sin
tyOvelvollisiksi varvatyt miehet viettivat. Vaikka juopottelu oli ehdotto-
masti kielletty parakeissa, oh se yleista. Ryyppadminen aiheutti taas
"rokulipaivia" ja hankaloitti Widen etenemista. Jotkut niskuroinnista syy-
tetyt hidastivat miesten tyOtahtia tietoisesti j a he suhtautuivat "kiusalli-
sesti" niita miehia kohtaan, jotka teicivat tyOnsa kunnolla.18

Ahdistus

Aika ajoin tyOvelvollisten ryypiskely Petsamossa dityi pahaksikin.
Erdankin kerran kaksi etelasta tuotua tyOvelvollista oli maaratty Rova-
niemi—Liinahamari -tien korjausporukkaan. Heinalcuun kuumilla nama
jo ialckaammat poikamiehet yltyivat ryyppadmaan miehistOparakissa.
Toinen intoutui siind maarin, etta "pdahanpistosta ja paissaan" kiipesi
katolle ja hajoitti osan savupiipusta seka sisalta parakista osan
tiilimuurista. Lihist011e majoittuneet saksalaiset valittivat samaisesta mie-
hesta, etta tama kulki jatkuvasti heidan vastuksillaan pyytarnassa viinaa
j a tupakkaa.

Toisessa tapauksessa eras tyOvelvollinen oli humalapaissaan ja
agressiivisena syOksynyt parakissa ruokaluukun kautta parakkiemantien
kimppuun rikkoen astioita j a heittaen korviketta naisten paalle. Toinen
emanta oli Ivalosta ja toinen Sodankylasta. Seuraavana yOnd miesten
ryyppays oli jatkunut j a meteli oli sen mukaista. Juopottelu pdayi nais-
ten andisteluun. Pari miesta oli rautakangella ja kirveella rikkonut nais-
ten huoneen oven ja toinen miehista oli iskenyt emantaa nyrkilla rintaan,
puristellut valcivaltaisesti ja repinyt vaatteita ennenkuin apu ehti paikalle.
Sota-aj an tietyOmaiden parakkiemantien, jotka saattoivat olla pari-
kymppisia tyttOjakin, elo saattoi muodostua kovin turvattomaksi.19

Joissakin tykikohteissa jouduttiin miehilta vaarinkaytiisten vuoksi ot-
tamaan leipa-, liha- ja ravintorasvakortit tyOmaan huoltotoimistoon. Ne,
jotka eivat luovuttaneet korttejaan, eivat myOskaan saaneet ruokaa.

18	 Kirje Ivalon tytipaallikOlta 11.11.1942, 31.12.1942, 8.2.1943 ja 13.7.1943. Tr:3-
velvollisuusasiat. TVH:n arkisto. KA.

19	 Kirje Ivalon tytipaallikOlta 5.5.1943 ja 13.7.1943. Tytivelvollisuusasiat. TVH:n arkis-
to. KA.
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Petsamo poikkesi

niin luontonsa kuin

asukkaidensakin

puolesta Keski-

Lapista. Alueen

koltat elivtit ptiiiosin

kalastuksella ja

kuuluivat ortodoksi-

seen kirkkokuntaan.

He poikkesivat mylis

ulkondoltaan ja

pukeutumiseltaan

muusta

Kuvassa iloisia

kolttaneitoja

Atslemjiirvelld

huhtikuussa 1944.

SA-kuva.

Jossain tapauksissa yksityiset henkilOt myivat tyomailla poronlihaa ja
kalaa ruoan jatkeeksi.'

Parakkielama saatelivat ruoka-ajar Miehet herasivat normaaliaamuina
kello seitseman, kun parakkiemannat aloittivat korvikkeenjaon. Kello
yksitoista oil ruokailu, samoin kuin iltaviidelta. Iltakorvike tarjoiltiin seit-
semalta illalla ja kymmenelta tali hiljaisuus. Kandeksan tannin tykipaivia
ei taalla noudatettu, vaan pikemminkin saaoloj a. Tyiit saattoivat jatkua
hyvalla walla yhdeksankin tuntia paivassa seitsemana paivana viikossa.
Emantien tarjoama ruoka oli maksullista. Miesten paivaansiot olivat hie-
man yli 100 markkaa ja ruokakustannukset muodostivat siita noin puo-
let. Tuntipalkalla (11-12 markkaa) ansaitsi aamupuuron ja lihasopan.
Kotiin lahetettavaa ei juuri kertynyt. Lomia oli harvakseen. Palkan li-
salcsi saattoi tyomies saada ikalisia.21

20	 Kirje Ivalon tyiipaallikOlta 10.4.1943. Tytivelvollisuusasiat. TVH:n arkisto. KA.
21	 Kirje Ivalosta 29.8.1942 ja 31.12.1942; Kirje Sortavalan konttorista 15.1.1943. Tye.-

velvollisuusasiat. TVH:n arkisto. KA.
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KolttatyttO jazzaa

PaallystOn parakkielama Petsamon tundralla sujui hieman toiseen ta-
paan kuin tyiimiesten. Yhteyksia suomalaisten ja saksalaisten valilla
pidettiin kutsumalla vieraaksi, lahettamalla pienia lahjoja puolin ja toisin,
turvautumalla saksalaisen sairaalan palveluihin ja elainlaakarlin, lainaamalla
polttoainetta ja hevosia. "Mall a leirille tuli huoltopaallikkO j a saksalainen
vaapeli. Ilta vietettiin viime talven myrskyja muistellen. Man rattoisuutta
lisasi railakkaat saksalaiset haitarin ja viulun soittajat seka laulu". Usein
upseerien mukana tuli myOs lottia.22

Liinahamarissa suomalaiset upseerit antoivat saksalaiselle komenta-
j alle 50-vuotiapaivalahjaksi nahkakantisen "Seitseman veljesta"
pergamenttiomistuslehtineen ja omakatisine nimikirjoituksineen. Lahjaan
osallistuivat kaikki Petsamossa olleet upseerit. Tasta ilahtuneena ko-
mentaja kutsui suomalaisupseerit illalliselle. Siihen kuului paistettua loh-
ta, punaviinia, kylmaa salaattia, karistettya lihaa, perunasosetta, kahvia,
keksia j a "Steinhageria". Kaikilla suomalaisen kunniamerkin saaneilla
saksalaisupseereilla oli merkit rinnassaan. Ilta kului rattoisasti ja "leikki-
sasti" miesten puuttumatta millaan tavalla tybasioihin. Illallisen jalkeen
oli jarjestetty kinoparakkiin saksalaisen viihdytyskiertueen naytOs. Tyy-
tyvaisena iltaan miehet palasivat Parkkinaan.23

Saksalaisille Parkkina oli tarkea sotilastukikohta. Siena oli heidan
kenttasairaalansa ja armeij an huolto-osasto. Lisaksi hyOkkaykset Neu-
vostoliiton puolelle lahtivat juuri Parkkinasta: ainoa tie Tiwoflman j a
Litsajoelle kulki tata. MyOs tavarankuljetukseen suunniteltu 55 kilo-
metric pitka kOysirata johti Parkkinasta kohti Litsaa.

Jos upseerit kokoontuivat tuon tuosta juhlimaan, ei tavallinen
tyiivakikaan jaanyt osattomaksi hauskanpidosta. Erdand iltana
Parkkinassa jarjestettiin tanssit. Tuvan lattia oli niin taynna tanssivia ih-
misia, etteivat nama juurikaan paasseet ottamaan tanssin askeleita. Suurin
osa huojutti itsedan musiikin tandissa:24

"Ja soitto soi ja peli pauhaa: hanuri, jazzi. Vgilla yritetaan polkkaa,
mutta se osoittautuu sentaan mandottomaksi. Tuossa tanssivat meri-
poika ja kansallispukuinen tyttO — hauska nalcy. Tuolla menna hiihtelee

22 Erikoislinnoitusrakennuskomppania TV 1:n sotapaivakirja 15.9.1942-31.5.1943. SArk.
23 Luutnantti U. Makisen kertomus 20.6.1942. Yhteysupseerien kertomuksia. Yhteys-

esikunta Roin arkisto. SArk; Saksalaisten ja suomalaisten yhteistystin kehityksesta Pet-
samossa ks. Jokipii 1987, s. 385-392.

24 Reijonen Tuuli, "Petsamon fiend". Suomen Kuvalehti nro 46, 1940, s. 1256-1257.
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"Nykyaikaa

Lapissa. Jazzia

gramofonin

stiestyksellti".

Sodankyliiltiinen

nuoriso panee

jalalla "sievtisti"

Torvisen kyliin

lavalla vuonna

1930. Kuva:

Museovirasto.

pieksujalka ja monokenkapari hyvassa yhteisymmarryksessa. Mutta
sitten sattuu sellainen tyylivirhe, johon taytyy panna vastalause:
kolttatytte• tanssii jazzia Lapin paahineessa, pad tiukasti permanentattu
kiharoihin, jotka eivat tando totella toivottuj a muotoj a, koska siella Ca-
la tOrrOttad kankea tupsu. Mutta tyttO on tosissaan. Ja tosissaan nakyy
olevan hanen tanssittajansakin, reipas sotapoika, joka silmat haikeina
hyrailee mukana tuttua savelta... Siind vanha j a uusi Lappi lykivat kat-
tä keskendan."

Noiden hauskojen illanviettojen aikana rota tuntui kaukaiselta. Tarkeinta
oli toisen laheisyys: ihmisen ikava toisen luo.
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5. Elamaajuoksu-
haudoissa

Uuden sodan puhkeamisen jalkeen alkoivat pienet pohjoiset kylat
tyhjentya vaesta. TyOvelvollisia l" ti tie- j a savottatiiihin, nuoret miehet
vietiin rintamalle j a nuoret naiset suunnistivat Rovaniemelle j a Petsa-
moon ansiotykihOn. Sodankylan rintamamiehet oli koottu maiden pohjolan
miesten tavoin 6. divisioonaan, jonka muodostivat jalkavakirykmentti
(JR) 33, JR 12, JR 54 ja Kevyt osasto 3, kolmas konekivaarikomppania
seka myOhemmin valivaiheena toiminut 12. prikaati. Sodan alussa nama
joukot joutuivat Sallan maastoon, mika kuului saksalaisen armeijakunta
AOK Norwegenin j a mytthemmin AOK Lapplandin vastuulle: yhteis-
tytisopimulcsen mukaisesti Lapin miehet alistettiin paaosin saksalaisten
komennukseen. Suomalaiset suostuivat ilman suurempia kiistelyja t"an
ratkaisuun, koska katsoivat ettei heilla ollut mitaan mandollisuutta puo-
lustaa niin etaalla olevaa aluetta. Myiis sotilaallisesti kriittisen Sallan alu-
een rintamavastuu annettiin mielellaan vahvaksi koetulle Saksalle. Suo-
men hallitukselle ensisijaisen tarked alue oli Laatokan tienoo, etenkin
taloudellisesti tarked Karjalan kannas. Pohjois-Suomi sal armotta tois-
sijaisen aseman. Amerikkalaistutkijan sanoin: "Pienend kansakuntana,
joka oil joutunut suuren kamppailun keskelle, heilla (suomalaisilla) ei
ollut varaa sen suurempaan johdonmukaisuuteen kuin mina hyvansa
suurvallallakaan..."1 Saksalaiset nimittivat Sallan kautta Kantalahteen
suuntautuvaa hykikkaysta nimella operaatio Polarfuchs, koko operaa-
tiota Petsamosta Kuusamon tienoille Silberfuchsiksi. Sallan suunnalla
toiminta kesti ensimmaisen sotavuoden 1941 loppuun. Sielta Lapin mies-
ten tie johti yha etelammaksi kohti Aanisjarved suomalaisten johtamille
rintamaosuuksille.

1	 Ziemke 1963. s. 180-190, 280.
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Jalleen itarajalle

Parikymmenta miesta Riipin kylalta oli muiden Sodankylan miesten ta-
paan kokoontunut 16.6.1941 kello kandeksan aamulla kirkonkylan
kansakoululle. Heista paaosa muodosti JR 33:n kandeksannen komp-
panian, osa miehista siirrettiin myOhemmin JR 54: &in ja nuoret miehet
komennettiin JR 12:een. Miehia tali pitkin paivad lisaa j a heille jaettiin
varustukset. Osa oli tullut jo edellisend paivand ja majoittunut koululle.
Muonituksesta huolehtivat Sodankylan lotat. Kello viisi iltapaivalla pai-
kalle tuotiin 12 hevosta ajopeleineen. Miehet yOpyivat seuraavat kaksi
rota koululla odottaen lisaa aseita. Sijoittamista haittasi se, etta osa mie-
hista ei tahtonut pysyd majoituspaikassaan, vaan karkasi valilla hoitele-
maan asioitaan tai pistaytyi kotona.

Miehet heratettiin ja kuljetettiin 19.6. kello nelja aamulla entisen kent-
tasairaalan pihalle, jossa lotat tarjosivat aamuteen. Miehet lastattiin au-
toihin. Vain yksi kutsutuista puuttui. Kuormasto seurasi komppaniaa
v" an myOhemmin. Kello puoli kandeksan joulckuel5hti liildceelle kohti
Sallaa. Miesten matka alkoi huonoissa enteissa. Yksi autoista suistui
ojaan. Auto rikkoutui, mutta henkilOvahinkoja ei tullut. EU. aikaakaan,
kun joukoille sattui jalleen auto-onnettomuus, jossa loukkaantui kolme
sotamiesta. Yksi autoista tyhjennettiin ja loukkaantuneet vietiin Rova-
niemelle. Tie, jota miehet etenivat Kemijarvelta Sallaan, oli paras mah-
dollinen ja sekin oli monesta kohdin sillaton ja heikkokuntoinen; liiken-
ne oli liian raskas.

Kolmen paivan perasta miehet paasivat niin	 Neuvostoliiton
rajaa, etta tahystyspaivystys aloitettiin. Yot vietettiin teltoissa. Kuormasto
saapui paivan mytthemmin. Juhannuksen aatonaattona 8. komppania
marssi Jyrkankoskelle, jossa majoituttiin Aittokumpuun johtavan tien
pohjoispuolelle. Heikot kulkuyhteydet aiheuttivat lisa.a harmia. Juhan-
nusaattona Sodankylan miehet olivat taysin ilman ruokaa: hevoskuormat
eivat yksinkertaisesti paasseet penile. Miehet saivat vatsan kautta tun-
tumaa tulevaan eramaasotaan: kinttupolkuja ja pitkospuita pitkin
hevoskuljetuskaan ei onnistunut.

Juhannuspaivand 25.6. se alkoi — se mita varten miehet oli 16.6. maa.-
ratty rajoille: sota Neuvostoliittoa vastaan. Saksa oli hyOkannyt kolmea
paivaa. aiemmin. Sodanjulistuksen paivana kandeksannen komppanian
miehet olivat ilman ruokaa toista paivan. Kuun lopussa miesten marssi
jatkui kohti Paanajarvea. Talla kertaa oli puutetta autoista j a miehet
jouduttiin kuljettamaan yhdella autolla pienissa erissa. Maasto tulevalla
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taistelukentalla oli paikoin tietOnta eramaata: joet, jarvet ja tunturit vuo-
rottelivat vaikeuttaen etenemista.2

Rajan ylitys

HyOkkayssuunnitelman mukaan 6. divisioonan tehtavand oli vallata ta-
kaisin venalaisten haltuun Moskovan rauhassa jaaneet alueet, ennen
muuta Saila ja edeta sielta Kantalahteen ja Muurmannin radalle. HyOk-
kays aloitettiin heinalcuun ensimmainen paiva, jolloin divisioonan pad-
joukot 8. komppania mukaanlukien ylittivat valtakunnanrajan Sallasta
noin 70 kilometric etelakaakkoon olevan Sovajarven lansipuolella. Toi-
sella sivustalla hyOkkasi saksalainen SS-divisioona Nord. 3 Viikon kes-
taneiden taistelujen jalkeen Sallan kirkonkyla oli suomalais-saksalaisten
joukkojen hallussa. Sen jalkeen taisteluissa tali tauko ja joukot ryhmiteltiin
uudelleen. Taistelut kesakuumalla voimia kuluttavan yOttOman yon alla
saaskilaumojen keskella olivat olleet kuitenkin liikaa monille Nordin
miehille. Divisioonan taistelukelpoisuus luhistui: 4.7. moottoroitu SS-di-
visioona virtasi joukkohysterian valtaamana pitkin tieta poispain rinta-
malta vannoen, etta venalaiset panssarivaunut seurasivat sen kintereilia.
Usean tannin ajan armeijakunnan esikunta ja esikuntapaallikko seisoi-
vat della kaannyttamassa miehia takaisin rintamalle. Yksi pakolaisista
paasi aina Kemijarvelle saakka, missa han vaati paikallista komendanttia
rajayttamaan Kemijoen sillan pysayttaakseen hanta seuraavat venal, di-
set panssarit.4 Nordin romahtaminen oli saksalaisille pettymys, olihan
se parhaiten varustettu divisioona. Sen aseistus, varustus j a muona oli-
vat parempia kuin muillaWehrmachtin joukoilla.5

2	 8/JR 33:n sotapaivakirja 16.-30.6.1941. SArk.
3	 Kesakuussa 1941 AOK Norwegenia komensivat kenraalieversti Nikolaus von Falkenhorst

ja eversti Erich Buschenhagen. Heidan alaisinaan toimi kolme yksikkOa: Norjassa toi-
mivat vuoristojoukot johdossaan kenraali Eduard Diet! ja hanen alaisenaan kenraali-
majurit Ernst Schlemmer ja Hans Kreysing. Toinen yksikkO oli saksalainen XXXVI.
armeija, jota johti kenraali Hans Feige apunaan kenraalimajuri Kurt Dittmar ja SS-
Nord:in komentaja kenraalimajuri Karl Demelhuber. Kolmas yksikk6 muodostui
suomalaisjoukoista, joita komensi kenraalimajuri Hjalmar Siilasvuo apunaan 6. divisi-
oonan paallikkO eversti Verner Viikla ja 3. divisioonan paallikkO eversti Frans Fagernas.
Ueberschar 1983, s. 398.

4	 Ziemke 1963, s. 222-224.
5	 Pesonen 1966, s. 259.
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Sodissa ei ole tuntematto-

mia sotilaita, kaikilla

kaatuneilla on kasvot ja

nimi, tarina takanaan.

Kuvassa 24-vuotiaana

Kuhmossa heintikuussa

1941 kaatunut Vilho Junttila

Sodankyltin Riipistii. Kuva

on julkaistu Sotien uhrit

Sodankyltistti -kirjassa.

Sairaalloiset sankariveljet

Taisteluissa Sallan valtaamiseksi menetettiin paljon miehia. Ensimmaisia
sankarivainajia landettiin purilailla j a hevospelilla viemaan jalat edella
takaisin kotipitajaan.

Yksi naista sankareista oliVilho Junttila Riipista. Han kaatui JR 12:n
jouduttua l" es vihollisen saartamaksi ja ollessa tykkitulen armoille
kallioisessa maastossa. Vihollisen ylivoiman edessa loput miehet jou-
duttiin vetamaan turvaan.

Vilho oh yksi kolmesta veljeksesta, joista kaikki olivat samalla rinta-
malla, mutta eri rykmentissa. 24-vuotiasVilho j a 22-vuotiasTauno oh-
vat JR 12: ssa, vanhin Ilmari JR 33: ssa. Miehet olivat naimattomia maa-
j a metsayOmiehia, ison perheen poikia, joiden aid oli kuollut keuhko-
tautiin kolme vuotta aiemmin. Lahimmaksi omaisekseen pojat ilmoitti-
vat sisarensa. Heinakuussa kaatunut Vilho oh ollut sairaalloinen ja huo-
nokuntoinen, mutta siita huolimatta hanet komennettiin rintamalle nosto-
vaesta. Isoveli Ilmarin maallinen vaellus paattyi vihollisen luodista Maa-
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selassa runsas kuukausi mytthemmin. MyOs Ilmarin terveydentila oli
heikko: hanella todettiin munuaistauti heinalcuun alussa 1941. Suomi tar-
vitsi kaikki sairaatkin miehet riveihinsa, eika Ilmaria kotiutettu vaan pi-
dettiin normaalissa asepalveluksessa kaatumiseensa saakka.

Kolmas veljeksista Tauno palveli konekivadrimiehend ja sai
urhoollisuusmitalin toukokuussa 1942 ansioistaan Louhen, Lohivaaran
j a Lohijarven taisteluissa. Kolme paivaa mitalin saamisen jalkeen han
kaatui KiestingissaAhvenlanden taistelussa. Toisin kuin aiemmin kaatu-
neet veljensa, Taunon ruumis lahetettiin heti haudattavaksi Sodanky-
laan.6 Sodassa oli jalkeenjaaneille tarkeda haudata vainaj a nimenomaan
Oman pitaj an multiin.

Nurmitunturin taistelu

Kuudennen divisioonan joukot ryhmittyivat elokuun 1941 puolivalissa
hyOkkaysta varten Kairala—Alakurtti -maantien ymparistkiOn. Alkupe-
raisista suunnitelmista poiketen maaston tuntevat suomalaisjoukot sai-
vat padosan hyOkkayksessa Nordin luhistumisen jalkeen. 6. divisioona
oli paljon vartijana: saksalainen XXXVI AK:n komentaj a joutui pane-
maan toivonsa juuri naihin joukkoihinsa kyetakseen tukkimaan tien ja
rautatien. HyOkkaysta siirrettiin vesisateen vuoksi ja miehet kOkOttivat
kylmissaan yhden vuorokauden aiottua pidempadn. JR 33 sai tehtavalc-
seen vallata Nurmitunturin. Illalla maantie ja rautatie tunturin koillispuo-
lella olivatkin suomalaisten hallussa.7

Etenemista hidastivat vaikea maasto ja vihollisen asettamat miinat. JR
12 siirrettiin JR 33:n tueksi. ifialla 21.8. miehet jatkoivat hyOkkaystaan.
Kaksi paivaa mytthemmin JR 12: ssa palvellutAugust Tervon poika
Martti sai jalkaansa ja lantioonsa osuman raj ahtavasta luodista. Paiva
oli haven isansa kuolinpaiva. Jalka veressa ja kovissa tuskissa Martha
ja muita apua ja Jeesusta huutavia haavoittuneita landettiin pitkospuita
myOten raahaamaan tien varteen ja kohti Kemin sotilassairaalaa. 8 Muut
jatkoivat taisteluja yield muutaman paivan. Suomalaiset saivat tuhottua
lahes kaksi divisioonaa ja avattua tien kohtiAlalcurttia j a Tuntsajokea.

Taistelun toisena tavoitteena oliAlalcurtin valtaaminen, jok y toteutuikin
elokuun lopussa. Ammuksia ja miehia oli mennyt paljon, mutta Kanta-

6	 Vilho, Tauno ja Ilmari Junttilan sotilaskantakortit. SArk.
7	 Suomen sota 1941-45, 5. osa, 1954, s. 134-142; Ziemke 1963, s. 238.
8	 Martti Tervon sotilaskantakortti. SArk; Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997.
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lahteen ja Muurmannin radalle oli yield matkaa,9 eika niihin loppujen
lopuksi parity koskaan.

Ongelmallinen liittolaisuus

Vaikka suuri osa upseereista ja lappilaisista rivimiehista hyvalcsyikin so-
dan alkuvaiheessa aseveljeyden saksalaisten kanssa ja alistui mukise-
matta saksalaisten komentoon, oli kaytannOssa ongelmia. Rintama-
olosuhteissa suomalaisia arsytti se, etta saksalaisilla oli liian raskaat
kantamukset eramaahan. Mukana kuljetettavat kaasunaamarit ja kyparat
pitivat niin kovaa kolinaa, end joukkojen eteneminen oli valilla hengen-
vaarallista. He eivat myiiskaan osanneet suunnistaa, eivat hiihtaa ja
ryhmittaytyrnisessakin ilmeni ongelmia: "sulloudutaan joko liikaa tai yh-

9	 Suomen sota 1941-45, 5. osa 1954, s. 142-149.
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teys katkeaa". Saksalaisia arvosteltiin myOs liian verkkaisesta toimin-
nasta ja aloitekyvyttOmyydesta. Saksalaiset j diva hiihtokyvyttiimind
seuraamaan sivusta, kun suomalaiset ja venalaiset taistelivat hengestaan.
He eivat myOskaan osanneet liikkua soisessa maastossa. Joitakin sak-
salaisia upseereita siirrettiinkin takaisin Saksaan, osa sota-oikeuden eteen
vastaamaan huonosta sotamenestyksesta.1°

Suomalaiset rivisotilaat eivat voineet olla nakematta siirtojensa yhtey-
dessa lukemattomia saksalaisten valkoristisia ja suoraviivaisia
kenttahautausmaita: naiden tappiot olivat syksyn 1941 taisteluissa kor-
keat. Toisella saksalaisten paarintamalla Petsamossa Litsan suunnassa
saksalaiset yrittivat useampia lapimurtoj a kuitenkaan onnistumatta. Vii-
meinen yritys kilpistyi 20.9. katkeraan toteamukseen, etteivat saksalai-
set joukot olleet kaksi ja puoli kuukautta kestaneiden taistelujen aikana
edenneet kohti Murmanskia kuin runsaat 20 kilometric j a kokeneet jo
tassa ajassa noin 10 300 miehen tappiot. Kantalanden suunnassa tais-
tellut Saksan XXXVI AK kaksi vajaan 10 000 miehen menetykset so-
taretken alusta syyskuun puolivaliin 1941. Suomalaisten tappiot olivat
pohjoisella rintamalla noin 5 000 miesta. 11 Saksalaisten divisioonien
maine korpisodassa alkoi himmeta syksyn mittaan. Suomalaiset joutui-
vat toisinaan "pikkuseikkoihin saakka" selostamaan esimerkiksi
puhelinjohtojen vetamista maastoon, veden ottoa jaan alts ja tupien ra-
kentamista. Lisaksi oli hankalaa johtaa partioita, joihin kuului seka suo-
malaisia etta saksalaisia sotilaita. Miehet olivat tottuneet erilaiseen
kaskytykseen ja mytis kieli tuotti ongehnia. 12 Lapin miehet eivat suos-
tuneet syOmaan saksalaisten sissimuonaa, kuten papuja, appelsiini-
marmeladia tai homejuustoa, eivatka juomaan korikaupalla eramaahan
kannettua vichy-vetta.13

Syksyn 1941 taistelut olivat monille suomalaissotilaille psykologisesti
helpottava kokemus: huolimatta sotilaallisestakurista, varusteista ja hen-
kisesta yliotteesta, asevelisaksalaiset eivat menestyneet ja maakunnan
omien miesten oli tartuttava toimeen. Saksalaiset luottivatniin suomalai-
siin etenkin partiomatkoilla, etta "seurasivat kuin jumalaa" tavallistenkin

10 Ziemke 1963, s. 230, 249; Suomalaisen yhteysupseerin kertomus 26.10.-10.11.1942
ja 8.12.1942. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk; O.J. Wiliam° L. Melanderille
10.4.1942. Saapuneita salaisia kirjelmia 1941-42. Padmajan arkisto. SArk; Luutnantti
B. Saarmaan selostus tapahtumista XXXVI AK:n alueella 24.1.1942. Liite Willamon
raporttiin Melanderille 5.2.1942. Saapuneita salaisia kirjelmia 1941-42. Padmajan
arkisto. SArk.

11 Ziemke 1963, s. 203-217, 245-246, 255.
12 Suomalaisen yhteysupseerin kertomus 26.10.-10.11.1942 ja 8.12.1942. Kevyt osasto

3:n lohko. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
13 Niilo Koskela, "Jatkosodan kynnyksella ja sodan aikana". Rintamamuistoja ja -kirjeita

Lapin sotavuosilta 1939-45. 1994, s. 155.
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sotamiesten perassa. 14 Tama vahvisti korpisotureiden itsetuntoa ja
-luottamusta, joskin sodan lopputulos alkoi pelottaa aseveljen heikkou-
den myOta. Valtiollisen poliisin Rovaniemen alaosaston etsiva tiedotti
syyskuussa 1941:15

"Saksalaisten joukkojen kykenemattOmyys pohjoisilla rintamaosilla ja
tame kulkeutuneet tiedot samanlaisesta "epaonnestaan" Syvarin tuolla
puolen, jossa heidan muka pitaisi edelleenkin tapella vain Talvelan jouk-
kojen luovuttamilla valmiilla sillanpaaasemilla, ovat Lapissa jokapai-
vaisen pohdinnan, kummastelun ja jopa jo naista puolin virnistelyn ai-
heena. Niitten mukaan on suomalaisesta kansasta havinnyt melko tark-
kaan saksalaisen sotilaan kunnioitus".

14 Eversti O.J. Willamo kenraali E. Heinrichsille 8.6.1942. Saapuneita salaisia kirjelmia
1941-41. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.

15 EK:n Rovaniemen alaosaston tilannekatsaus no 9, syyskuu 1941. EK—VALPO I. XXIX
47. KA; Mylis Ziemke 1963, s. 256.
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Suomalaiset arvelivat, etta pakkasten ja kinosten myOta saksalaiset
kohtaavat voittamattomia esteita, eika heidan auta muu kuin siirtad maan-
miehensa "takaisin kotiseuduilleen lepaamaan suomalaisten vastuksilta".16
Pohdittiin, mita hyOtya saksalaisista oli tassa sodassa. Miesten mielessa
kaiversi ikavasti huhut kotirintamalla kukoistavasta seuraelamasta. Neu-
vostosotilaiden samaan aikaan levittamat isot propagandajulisteet "Suo-
malaiset, ajakaa hitlerilaiset maastanne!" eivat nostattaneet miesten mielia.

Vaikka saksalaisjoukkojen kuri yleisesti pysyi tiukkana, alkoi heidan
motivaationsa laskea vuoden 1942 lopulla. Kurittomuus j a karkuruus
kasvoivat. Petsamossa kuria tiukennettiin jopa niin, etta omapaisista
otteistaan tunnettu komentaj a Ferdinand Schemer laietti lihavat miehet
rintamalle laihduttamaan ja kielsi pehmeiden tuolien kaytOn.
Toimettomuus alkoi raastaa nun miesten kuin upseerienkin hermoj a.
Lapissa toimi kymmenkunta saksalaista sotaoikeutta, joissa juttuj a oli
maaherra Hillilan mukaan runsaasti. 17 Yhteysesikunta Roin komentaj a
eversti OivaWillamo kirjoitti paamajaan Erik Heinrichsille vuoden 1942
lopulla:18

"Saksalainen sotilas on tullut laiskaksi ja mukavuutta rakastavaksi, koska
hanella on ollut liian helppoa j a liian palj on mukavuuksia. Kasitykseni
mukaan arvostelu on osunut naulan kantaan, silla kehitys kulkee reip-
pain askelin tahan suuntaan."

Huolimatta monien suomalaisten rivimiesten pilkallisesta ja vaheksyvasta
asenteesta saksalaisia sotilaita kohtaan, ulospain esitettiin yleensa
tappionkin hetkella "kamraattia", ryypattiin veljenmaljoja j a laulettiin
Eldankajarven jaata. 19 Yhteisia "ryyppypaivia" pidettiin kaamos-
masennuksen karistamiseksi ja henkisten paineiden purkamiselcsi.2°

Saksalaiset puolestaan pilkkasivat suomalaisten asusteita ja likaisuut-
ta. He nimittivat aseveljidan "janganpolkijoilcsi", jotka kuitenkin olivat
oivia sotureita ja kaukopartiomiehia: "Reppujen ja puukkojen lisaksi
heilla (suomalaisilla) oli vain muutama konepistooli. Enempad aseita he
eivat halunneetkaan, vaan ottivat ne mieluummin .viholliselta. Sita paitsi
siita oli se etu, ettei lahestyessa mikaan kolissut. AanetOn ja hidas vihol-
lisen saartaminen oli hyvalcsi koettua suomalaista taktiikkaa." Samoin

16 EK:n Rovaniemen alaosaston tilannekatsaus no 9, syyskuu 1941. EK—VALPO I. XXIX
47. KA.

17 K. Hillila A. Pakaslandelle 18.2.1942. Hillilan kansio. SArk.
18 O.J. Willamo E. Heinrichsille 16.5.1942 ja 1.11.1942. Hillilan kansio. SArk.
19 Veikko Kontio,"Vihollinen komentoteltassa kipinavartiossa". Rintamamuistoja ja -

kirjeita Lapin sotavuosilta 1939-45. 1994, s. 171.
20 Mm. Knabe 1983, s. 82-83, 111, 174-175.
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suomalaisten eloonjaamisopit eramaassa eli moan hankkiminen talvi-
sesta luonnosta saivat ihailua osakseen saksalaisten joukoissa.21

Hillilan my•5tatunto

Saksalaisten Lapin joukkojen komentajan vaihtuminen vuodenvaihteessa
1941-42 on katsottu parantaneen suomalais-saksalaista yhteistyOta.
Tama kuva on muodostunut lahinna Lapin maaherra Kaarlo Hillilan
kirjaaman ensivaikutelman perusteella. Milan kuvaakin erdassa rapor-
tissaan uutta komentajaa seuraavasti: "Died tekee ihmisend vaatimatto-
man, asiallisen j a sympaattisen vaikutuksen. Nayttaa olevan vapaa tur-
hista muodollisuuksista j a ei ainakaan osoita sellaista kiinnostusta point-
tisiin kysymyksiin kuin edeltajansa."22 Tama arvio ei ehka osunut aivan
oikeaan, silla Died. oli Hitlerin uskottu ja tiukka kansallissosialisti. Hanta
on kuvattu "hakkaa paalle" -upseeriksi, jolla oli ansionaan esikunta-
upseerin aivot ja kenttaupseerin urhoollisuus. 23 On mykis sanottu, etta
tama ideologinen vakaumus nakyi myOs hanen johtamissaan Saksan
Lapin joukoissa. Saksalaisen kenraalin mukaan sotilaiden kansallis-
sosialistisuus ei kuitenkaan aiheuttanut minkaanlaista kitkaa Lapissa.24
Suomalaiset johtomiehet ja osa vaestost" Lapissa naytti hyvaksyvan
saksalaisten kasitykset nurisematta tai utelematta heidan aatteellisia
tarkoitusperidan samalla tavalla kuin suuri osa tavallisista saksalaisista
hyvalcsyi juutalaisten, kommunistien, vammaisten ja sairaiden massa-
murhan.25

Kierrellessaan saksalaisupseerien kanssa kalassa, hirven- ja karhun-
pyynnissa ja poroerotuksissa muun muassa Sodankylassa, Hillilan sym-
patia Dietlia kohtaan kasvoi. Erdan Kittilan Pokkaan suuntautuneen
karhunjahtireissun jalkeen Hillila kehui matkan parhaimman armin olleen
sen, etta matkalla syntyi "taysin luottamuksellinen suhde" Dietlin ja ha-
nen valillaan.26 Hillilan myOtatuntoa ja ymmarLimysta ei hidastanut se,

21 Knabe 1983, s. 110, 218; Saksalaisten suhtautumisesta suomalaisiin ja Suomi-tietoisuu-
desta ks. Junila 1984, s. 143-149.

22 K. Hillila A. Pakaslandelle 19.1.1942. Hillilan kansio. SArk.
23 Metzger 1984, s. 258.
24 Erfurth 1951, s. 176-177.
25 Amerikkalainen sosiologi Daniel Goldhagen syyllistaa tavalliset saksalaiset murhista ja

perustelee sits saksalaisella antiseministisella kansanluonteella. Goldhagen marssittaa
tutkimuksessaan esiin tavallisista kansalaisista koottuja poliisipataljoonia, tyOleirien
arkea ja keskitysleirivankien kuolemanmarsseja todistaakseen vaitteensa kollektiivi-
sesta syyllisyydesta. Mielenkiintoista Goldenhagenin teoksessa on siita nouseva kysy-
mys nationalismista fasismin kasvualustana. Ks. Goldhagen 1997, s. 2-24, 375-415.

26 K. Hillila paamajaan 19.4.1942. Hillilan kansio. SArk.

ELAMAA JUOKSUHAUDOISSA n 	 95



etta Rovaniemella maaliskuussa 1942 vieraillut Hitlerin esikunnan mies
j a kovista otteista tunnettu Heinrich Himmler oli Dietlin vanha hyva ys-
tava: "Himmler puhui sivumennen ja kylmassa danilajissa juutalaisista ja
niiden kohtelusta Saksassa. Han mainitsi paraikaa jonkun aktionin heita
kohtaan olevan kaynnissa. MyOs kaikki mustalaiset on Saksassa kerat-
ty yhteen ja siirretty Lublinin tienoille." 27 Hillila oli siis tietoinen Saksas-
sa tapahtuvista puhdistuksista ja keskitysleireista, mutta se ei himmentanyt
hanen luottamustaan saksalaisupseereihin.

Hillilan mukaan Dietlin hyva ystavyys Hitlerin kanssa merkitsi sits,
etta Saksan ylimman sodanjohdon ja Armee Lapplandin valilla tulisi ole-
maan entista laheisemmat suhteet: "Onhan Diet' sen komppanian up-
seereita, jossa Hitler maailmansodan aikana palveli ja Narvikin puo-
lustuksen johdosta erityisesti suosiossa."28

Ehkapa juuri tasta kasvavasta myOtatunnosta johtuen Hillila ei miten-
kaan kummeksunut sits, etta tosiasiallisesti Dietlin astuminen Saksan
Lapin joukkojen johtoon vahensi huomattavasti suomalaisten saamaa
tietoa saksalaisten liikkeista verrattuna syksyyn 1941. Saksalaisilla ei
ollut hyvia uutisia kerrottavanaan eika huonoj a haluttu muistella. Hillila
toteaa asian j a lisaa hupaisasti:	 aikana Died piti puheen,
jossa han herttaiseen tapaansa vetosi kuulijakunnan tunteisiin, mutta
karttoi koskettelemasta asiaa..." 29 Diet! oli omaksunut sivistyneen ta-
van vaikuttaa kuulijakunnan tunteisiin myOnteisesti.

Siilasvuo menettaa karsivallisyytensa

Suomalaisten ja saksalaisten v" 't eivat parantuneet uuden komentaj an
myOta, vaikka haneen suhtauduttiinkin myOnteisesti. Kevaan 1942 ta-
pahtumat Saksan itarintamalla kiristivat saksalaisupseerien hermoj a, muun
muassa kolme heists teki Rovaniemella itsemurhan. 3° Petsamossa vale-
j a kiristi j atkuvasti paikallinen komentaj a SchOrner mielivaltaisilla j a
omapaisilla otteillaan. 3 ' Toukokuussa 1942 maaherra Hillila joutui uu-
den tilanteen eteen saksalaisten j a suomalaisten valisen "nahistelun" vuok-
si . Tilanne oli yhteisella rintamalla alkanut kiristya syksylla 1941 kayty-

2 7	 K. Hillila paamajaan 26.3.1942. Hillilan kansio. SArk.
28	 K. Hillila paamajaan 2.1.1942. Hillilan kansio. SArk.
29	 K. Hillila paamajaan 1.3.1942. Hillilan kansio. SArk.
3 0	 K. Hillila paamajaan 24.1.1942. Hillilan kansio. SArk.
31	 K. Hillila paamajaan 24.3.1942 ja 1.8.1942 liitteineen. Hillilan kansio. SArk.
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jen Kiestingin ja Louhen taistelujen vailcutuksesta ja jalleen kevaalla 1942.
Lapin saksalaiset johtomiehet Dietl ja Ferdinand Jodl arvostelivat erail-
la paivallisilla voimakkaasti 6. divisioonan komentajaa Hjalmar
Siilasvuota. Paikalla olleet maaherra Hillila ja eversti Wiliam° jalkim-
maisen sanojen mukaan yrittivat antaa Siilasvuosta myOnteisemman ku-
van, mutta turhaan. Diet! sanoi olleensa aluksi lumoutunut Siilasvuon
maineesta talvisodan maineikkaimpana kenraalina. Nyt han ilmoitti tay-
sin erehtyneensa: Siilasvuo ei todellakaan ollut kunnon mies.
Suomalaisjoukot olivat erinomaisia, mutta komentavan kenraalin omi-
naisuudet sen laatuisia, etta yhteisty6 hanen kanssaan oil mandotonta.32

32 O.J. Willamo E. Heinrichsille 16.5.1942. Saapuneita salaisia kirjelmia 1941-42. Yhteys-
esikunta Roin arkisto. SArk.
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Antautuessaan danekkaisiin pettymyksen ilmauksiin saksalaiset eivat
tienneet sits, etta Siilasvuon vetaytyminen yhteistoiminnasta ja saksa-
laisten kaskyjen noudattamatta jattaminen juonsi paamaj an kaskyyn:
marraskuun alussa 1941 Aksel F. Airo ilmoitti Siilasvuolle, etta Man-
nerheim ei pitanyt "maan etujen mukaisena jatkaa hyOkkaysta
Muurmannin radalle".33

Siilasvuo oli syksysta 1941 lahtien useita kertoj a pyytanyt paamajalta
lisajoukkoja Kiestingin alueelle uupuneiden miesten vaihtamiseksi, mut-
ta turhaan: paamajalla ei ollut Airon mukaan mitaan mandollisuuksia la-
hettaa lisajoukkoja. Siilasvuon huolena oli saksalaisten joukkojen
tottumattomuuden lisaksi omien joukkojen vasyminen ja taistelu-
motivaation heikkeneminen seka lisaantyva partisaanivaara. 34 Siilasvuo
kirjoitti yield 25.8.1941 suhteellisen maliillisen kirjeen AOK Norwegenin
komentajalle:

"Koska monet tekijat ovat muuttaneet niita edellytyksia, jotka
armeijakunnallani on kaskettyjen operaatioiden loppuunsuorittamiseksi,
katson velvollisuudekseni esittaa yhteenvedon mandollisuuksistani ny-
kyisissa olosuhteissa." Taman jalkeen han luettelee tekijOita, jotka
alensivat hanen johtamiensa jouldcojensa hyOkkayskykya ja iskuvoimaa:
vihollisen vahvistuminen Arkangelista Louhi—Kiestinki-alueelle siirrettyjen
joukkojen myota, omien suomalaisten joukkojen pitaminen yhtaj aksoi-
sesti kolmekin kuukautta etulinjassa, saksalaisten joukkojen kyvyttii-
myys taistella metsdoloissa seka huonot maasto-olot. Siilasvuo pyysikin,
etta hanelle alistettaisiin uusi, metsataisteluun tottunut suomalainen divi-
sioona.'

Koska asia ei edennyt, Siilasvuo kirjoitti uuden kirjeen 19.9.1941,
nyt jo paljon kiukkuisemmassa savyssa. Han arvosteli ankarasti ja suo-
raan SS-divisioona Nordin taistelutahtoa ja -kykya. Han epaili esimer-
kiksi, etta divisioonan terveydentilailmoitukset olivat liioiteltuj a joskin
myOnsi, etta terveydentila oli huono. Siilasvuon mukaan saksalais-
sotilaiden huonon terveyden selitti lammittamattiimat teltat: han oli huo-
mauttanut niista jo heinalcuussa. Joukot eivat myOskaan neuvoista huo-
limatta kyenneet jarjestamaan olojaan asemissa niin, etta osa joukoista
olisi levossa ja osa asemissa. Saksalaisten suuret tappiot johtuivat Sii-

3 3 Suomen sota 1941-45, 5. osa 1954, s. 341; Milan asenteeseen vaikutti Englannin
sodanjulistus Suomelle.

3 4 Suomen sota 1941-45, 5. osa 1954, s. 306.
3 5 Hj. Siilasvuon kirje AOK Norwegenin komentajalle 25.8.1941. Salaista kirjeistOd 1941-

42. Op.1/Pu.PE—Op 1/ Paamaja. SArk.
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lasvuon mukaan osittain puutteellisista varustustOista. Siilasvuo kirjoit-
taa:36

"Kun vastoin tahtoani AOK:n kaskysta myels SS-Div:lle oli annettava
rintamavastuu, divisioona sai huollon ja asemien puolesta edullisimman
rintamaosan maantien j a rautatien valilla. MyOhemmin tata lohkoa on
kavennettu nfin, etta se on kasittanyt n. 5 km. Suomalaiset joukot, joi-
den vahvuus on suunnilleen sama, seka M.G-patal. ovat vastanneet
enemman kuin kaksi kertaa leveammasta rintamasta ja lisaksi voimia
kysyvasta maantie- ja jarvialueiden varmistuksesta. Tasta huolimatta
SS-Div. ei ole pystynyt yksin torjumaan vihollisen hyOkkayksia, vaan
on Div.J. useita kertoja joutunut siirtamaan joukkojaan SS-Div. avuksi.
SS-Div:n pyynnOsta olen tanaan yield kaventanut divisioonan lohkoa
runsaalla kilometrilla, mika tapahtuu suomalaisillekin joukoille hyvin
tarpeellisen levon kustannuksella."

Siilasvuo totesi tylyksi lopuksi: "Kanden divisioonan toiminta rinnak-
kain kapealla lohkolla on kaytannOssa tuottanut ainoastaan vaikeuk-
sia". Han esitti, etta SS-divisioona Nord vapautettaisiin rintamavastuusta
ja siirrettaisiin huoltoon ja kaikki Kiestingin suunnassa olevat joukot
alistettaisiin hanelle. 37 Pohjoisille rivimiehille aseveljeys ei siis tuottanut
kaytannOn helpotusta sotaponnistuksissa.

Siilasvuon toive ei toteutunut ja han sulkeutui taistelujen jalkeen omiin
oloihinsa eika muun muassa pyytanyt saksalaista kenraali Franz Biihmea
luokseen tai ottanut hanta mukaan kierrellessaan alumna. Yhteistoimin-
ta alkoi olla pelkkaa sanahelinda. ja luottamuspula oil ilmeinen. Saksan
Lapin joukkojen komentaj a kenraalimajuri von Falkenhorst moitti
Siilasvuota marraskuussa 1941 Saksan puolustusvoimien ja saksalai-
sen upseerikunnan kunniaa loukkaavista ilmauksista ja vaati selitysta.
Siilasvuo vastasi moittimalla saksalaisten tuloksetonta taistelutoimintaa
ja saksalaisten osoittamaa ylimielista ja loukkavaa suhtautumista suo-
malaiseen paallystOOn. 38 Saksalaiset upseerit pitivat Siilasvuota
diktaattorina, jolle ainoastaan majuri Wolf H. Halsti uskalsi sanoa oman
mielipiteensa. Lahtiessaan Kananaisista Siilasvuo kaski miestensa pur-
kaa kaikki varustukset lahjaksi rakennettuj a kelomakeja myOden, j ol-
loin tilalle tulleet saksalaiset olivat hataa karsimassa. 39 Osa nuorista

36 Hj. Siilasvuon kirje AOK:lle 19.9.1941. Salaista kirjeistOd 1941-42. Op.1/Pu.PE op.1/
Paamaja. SArk.

3 7 Ibidem.
3 8 Suomen sota 1941-45, 5. osa, 1954, s. 351.
3 9 Ote yhteysupseeri V. Vieskan viikkokertomuksesta 26.7.1942. Salaista kirjeenvaihtoa

1942. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
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saksalaisupseereista arsytti suomalaisia puhumalla j a ajattelemalla kuin
propaganda-kirj a. Nama miehet olivat kasvaneet lujasti kansallissosia-
listiseen ideologiaan.4°

Suomalais-saksalaiset suhteet sus huononivat marraskuusta 1941 lah-
tien. Saksalaisten joukkojen ja 6. divisioonan kuherruskuukausi paattyi
ristiriitaisiin tunnelmiin. ktymysta heratti heikon sotamenestyksen lisalcsi
se, etta suomalaisia hiertanyt ongelma — 6. divisioonan alistaminen sak-
salaisen alaisuuteen — saatiin paaosin purettua. YlipaallikkO Manner-
heim oli kaynyt jo 14.12.1941 Rovaniemella neuvotteluj a 6. divisioo-
nan siirrosta suomalaisten rintamaosuudella. Neuvottelujen tuloksena
Lapin divisioona saksalaisten pettymykseksi siirtyi omien puolelle - ja
samalla kauemmas kotimaakunnasta, joka jai taysin saksalaisten toi-
minta-alueeksi. Suurimman ongelman aiheutti nyt suhde suomalaisiin
siviileihin: heita tarvittiin saksalaisille tyOmaille kipeasti. Tassa vuoden-
vaihteen kiristyvassa tilanteessa Lapin laaninhallitus muutti suhtautumis-
taan lappilaisiin siviileihin: lapsille annettiin siirtolupa Ruotsiin, muut sai-
vat j dada kyliinsa.

Saksalaisten joukkojen painopisteen siirtyminen aikaisempaa selvem-
min Lappiin nakyy joukkojen nimenvaihdoksesta. AOK Norwegenista
erotettiin erillinen AOK Lappland. Kesakuussa 1942 nimi vaihdettiin
jalleen. Lapin armeijasta tali 20. Gebirgsarmee. EverstiWillamolle eras
saksalainen upseeri perusteli nimenvaihdosta sills, "ettei tandota anas-
taa Suomen maakuntien nimia saksalaisille yksikOille". 41 Kun Dietlin
esikunta siirtyi Rovaniemelle, tarkoitti se myOs sits, etta saksalaisten
maara kasvoi jalleen: heinalcuussa 1942 eli vuosi sodan syttymisen
keen Lapissa oli jo 180 000 saksalaissotilasta.' Koko laanissa oli asuk-
kaita tuohon aikaan rintamamiehet mukaanlukien noin 150 000. Lapin
paakaupungissa Rovaniemella oli huhtikuussa 1942 noin 70 eriarvoista
saksalaista esikuntaa ja sotilaita noin 6000. Kaupungissa oli omaa va-
ked noin 7 500. Samaan aikaan saksalaiset esittivat toivomuksia, etta
saisivat suomalaiset siviilit valvontaansa etenkin Petsamossa ja Sallassa.
Tahan suomalaiset eivat kuitenkaan suostuneet.43

40 O.J. Willamo E. Heinrichsille 17.5.1942. Saapuneita salaisia kirjelmia 1941-42. Yhteys-
esikunta Roin arkisto. SArk.

41 0. J. Willamo E. Heinrichsille 20.6.1942. Salaista kirjeenvaihtoa 1941-42. Yhteysesi-
kunta Roin arkisto. SArk.

4 2 K. Hillila paamajaan 7.7.1942. Hillidan kansio. SArk.
43 K. Hillila paamajaan 1.6.1942, 24.3.1942, 26.3.1942 ja 3.4.1942 liitteineen. Hillilan

kansio. SArk.
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Palatkaamme nyt takaisin rintamalle seuraamaan Sodankylan miesten
kulkua. Nurmitunturin j a Tuntsajoen taistelujen jalkeen vihollisuudet j at-
kuivat yield syyskuun. Lokakuussa JR 33:n miehet lahetettiin Niskan-
kylaan, jossa komppanialle tuli jalleen tappioita. Sielta matka jatkui
Kankaisiin. Joulun 1941 Sodankylan miesten paaosa vietti Niskan-
kylassa, minne lotat jarjestivat joulujuhlat miesten suureksi riemuksi.
Muuten elama alkoi suomalaisten komentamalla rintamaosalla tasaan-
tua partioinniksi j a vartioinniksi, jota sitten jatkuikin seuraavat pari vuotta.

Vuosi 1942 alkoi samoissa merkeissa. Vanhempia ikaluokkia
kotiutettiin helmi- ja maaliskuussa 1942 ja 	 muutama mies
l" ti kotikylille. Huhtikuussa JR 33 siirrettiin Kontiomden kautta Repo-
laan, Otrosenvaaraan j a Rukajarvelle. Kesakauden miehet tekivat kuu-
kausikaupalla	 "TietyOt jatkuvat vahentymattOmalla innolla". Wad
miehet rakensivat korsuja, ajoivat soraa, hakkasivat halkoja, leikkasivat
ruista, saunoivat ja kuuntelivat Jumalan sanaa. Vapaata aikaa kulutettiin
kortinpeluulla: ensin pelattiin rahasta ja kun se loppui, pelattiin kuivasta
muonasta eli sokerista, tupakasta ja voista. Lisalcsi ostettiin ja myytiin
vartiovuoroja.44 Urheilukilpailuja jarjestettiin mielen ja ruumiin virkis-

44 Koivisto 1998, s. 129.
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tykseksi ja toisinaan viihdytyskiertueet kavivat hauskuuttamassa aloil-
leen asettuneita miehia: "Tavanmukaista Adnisen rantojen vartiointia,
erikoisempaa ei tapahtunut" kuvasi kirjuri syyskuun alkupaivia 1942.45

Alueella tiedotuskomppanian upseerina kiertanyt kirj ailij a Olavi Paa-
volainen kirjasi paivalcirjaansa tunnelmia Karhumaen villckaalcsi kayneelta
asemalta:46

"Rankkasateen halki on koko junayleiso rynnanyt ahtaaseen asema-
ravintolaan. Mika kirjava seurakunta! Rikollisen nakkiisia tyiikomp-
panian miehia, humalaisia lomalta palaajia, pari selvaa porttoa, likomarkia
lottia, jotka osoittivat urhoollista piittaamattomuutta sateesta. Ja kai-
ken keskella venajaa puhuvia lapsia, jotka veden turvottamat turkis-
kaulukset j a lakit yllaan, mutta paljain jaloin juosta pujahtelevat suu-
laina ja vikkelina ja kerjuunhaluisina suomalaisen yleistin andingossa."

45 8/JR 33:n sotapaivakirja 1.1.-4.9.1942. SArk.
46 Paavolainen 1982, s. 248.

Suomalaiset

kiiyttivtit Neuvos

vastaisessa sota-

propagandassaan

mytis naisia ja

lapsia. Tiedotus-

komppanian

kuvaaja on ylltit Inyt

Paateneen lapse?

tupakalta. Han

kirjoitti kuvan

taakse: "Neuvost9-

kulttuuria! Pikkuoo-

jat tupakalla!" SA-

kuva.



Armeija marssii vatsallaan.

Rivimiehet valittivat pitkiin

asemasodan aikana

tarjotun ruoan laatua ja

miitirtiii. Listiruokaa

hankittiin vaihtamalla

tupakkaa, viinaksia ja

sokeria. Kuvassa suomalai-

nen sotilas yritttiii lypstid

tuoretta maitoa laihaksi

kiiyneestti lehmiistii. SA-

kuva.

Karhumaen asema tuli Lapin miehille tutuksi, sills lomajunat lahtivat sielta.
Perheelliset saivat lomaa joka kolmas kuukausi, poikamiehet joka nel-
jas kuukausi. Matka johti ensin Adnislinnaan ja sielta Suojarvelle ja kohti
pohjoista. Matka Rovaniemelle kesti vajaa kolme vuorokautta. Loma-
junat olivat tapOtaysia: osa uupuneista miehista nuokkui penkkien alla ja
tavarahyllyilla. Junapartiolla oli toisinaan kova ty6 saada "litterat" ja loma-
paperit esiin nukkuvilta miehilta.47

Lomat olivat tarkeita miesten mielenterveydelle. Heikko muona hei-
kensi henkista kestokykya. Ruoka oli kortilla niin kotirintamalla kuin
rintamallakin. Etenkin vuosi 1942 oli tassa suhteessa rankka. Miehet
kehittivat kaksoisstrategian virallisen muonituksen oheen. Jatkuvaa nalan-
tunnetta poistettiin kotoa saaduilla lisamuonalla, mutta kaikki eivat sita
kuitenkaan saaneet. Osa yritti hivuttautua ystavaksi ja pakkipariksi jon-
kun averiaamman talonpojan kanssa. Vaihtamalla tupakkaa, leipaa, voita,
juustoa ja sokeria saattoi saada lisaannoksia. Mikali onnistui saamaan

47 Luiro Mikko,"Se suurin sotasavottani". Rintamamuistoja ja -kirjeita Lapin sotavuosilta.
1994, s. 201.
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viinaa tai keittamaan sita, vaihtoarvo oli hyva. Luonnosta saatiin, mita
saatiin: marjoja, kaloja, riistaa ja isompiakin elaimia, kuten hirvia. La-
pissa kaadettiin poroj a."

Rivimiesten — tassa tapauksessa JR 12:n miehia — suhtautumista nai-
siin arvioi Knut Pipping vaitOskirjassa nain:49

"Miehet katsovat rajoittamattoman viinan ja naisten saannin olevan
elaman korkein hyva...Paatellen siita, kuinka usein keskusteltiin vii-
nasta ja naisista tai miten usein ne olivat miesten toisilleen kertomien
tarinoiden kohteina, suuri osa heidan paivaunistaan on taytynyt pyOria
pullon j a pillun ymparilla."

Naisten suhteen miehilla oli saantOna, etta paikkakunnan siviilivakeen
kuuluvat naiset olivat yleisia naisia, samoin kuin suuri osa sotilas-
kotisisarista, jotka "jos antavat, niin antavat rakkaudesta". Lottia taval-
liset rivimiehet katsoivat kauempaa: heita pidettiin yleisesti upseerien
heiloina.5°

Martin l" to

Vaikka sodankaynti oli alkanut kaantya valilla pitkastyttavalcsikin asema-
sodaksi, vihollinen oli kuitenkin hereilla j a tarkka-ampuj at, partiot j a
miinat nappasivat ja tappoivat tasaiseen tahtiin suomalaismiehia. Loka-
kuun 10. paivand 1942 oli koko komppania komennettu kenttavarustus-
tyOmaalla Krivissa, kun kaksi sotilasta astui miinaan.Toinen uhreista oli
vaapeli Martti Lintula Riipista. Ensimmainen lumisade oli peittanyt man,
eilca miehet voineet nanda ansaa. Kun miehet kantoivat kaatuneet pois,
oli Martti yleympariinsa veressa. L" to oli tullut heti. Miinansiruj a oli
otsassa, vatsassa seka kasissa.

Martti oli seppa ammatiltaan ja menestyi hyvin myOs sotilaana. Kan-
sakoulua han oli kaynyt kolme vuotta, minka jalkeen han oli kaynyt
vuoden sepankoulua. Suojeluskuntaan Martti ei kuulunut, kuten eivat
muutkaan riipilaiset Anselmi Riipia lukuunottamatta. Han palveli kivaari-
miehend, varaj oukkueenj ohtaj ana j a j oukkueenj ohtaj ana. Talvisodan

48	 Vehkapera Antti, "Armeija kulkee vatsallaan..." Rintamamuistoja ja -kirjeita Lapin
sotavuosilta 1939-45. 1994, s. 242-245.

49	 Pipping 1978, s. 179, 185.
50	 Pipping 1978, s. 179, 185; Naistenkaipuusta ks. myiis Sotasavotta 1975, s. 286-301.
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jalkeen Lintula ylennettiin kersantiksi ja palkittiin rohkeudestaan ensim-
maisen luokan mitalilla. Talvisodassa han oh taistellut Suomussalmen,
Raatteen, Kuhmon, Reuhkavaaran, Loson ja LOyttivaaran taisteluissa,
jossa oli haavoittunut. Luoti oh lavistanyt oikean olkavarren lihaksen.
Se parani kolmessa viikossa Kajaanin sotilassairaalassa j a Martti palasi
etulinjaan.

Ennen Krivin paatepysakkia Martti Lintula ehti taistella heinalcuussa
1941 Paanajarvella jaVartiolammilla, mista hanet oh siirretty joukko-
jensa mukana Kostovaaran j a Kankaisten kautta Zipringan kankaalle
heinalcuun puolessavalissa. Martin tie oh johtanut sen jalkeen Niskan-
kylaan j a partiokahakoihin Paajarven itapuolelle. Vaapeliksi hanet ylen-
nettiin helmikuussa 1942. Lomalla han jatkosotansa aikana ehti kayda
kolmesti kanden viikon reissuilla. 51 Martti oh naimaton, mutta han oli
tehnyt lapsen saman kylan tytolle. Poika oh syntynyt 1935 ja pariskunta
yritti yhteiseloa "polkkaparina", mutta liittoa siita ei syntynyt. Martti joutui
kuitenkin maksamaan elatusmaksua pojasta, vaikka maksut tulivatkin

51 Martti Lintulan sotilaskantakortti liitteineen. SArk.
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kovin epasaann011isesti. Sotahommissa han oli tavannut lotan, mutta
kuolema katkaisi senkin sotaromanssin.52

Oman kylan miehen kuolema masensi. Ankeat maisemat eivat paran-
taneet tilannetta. Olavi Paavolainen nimitti aluetta Suomen rintaman
synkimmasi lohkoksi:"

"Maapera oli taynna vesikuoppia, suuria mukulakivia j a petollisia
suonsilmakkeita. Ratsut kompastelevat j a uppoavat alinomaan...Miten
voikin jokin maisema ollakin nain tuhoutunut j a kuollut! Kulo ei ole
polttanut ainoastaan kaikkea kasvillisuutta, vaan turpeenkin maasta,
nun etta kallioinen maapera on joko hiilen mustaamaa kivikkoa tai kalkin-
valkeaksi palanutta, pOlyavad hiekkaa...Niiden valissa makailee taysin
muumioituneita j a kuivettuneita vihollisruumiita...Kammottavinta mai-
semassa on kuitenkin Hiisjarven liejuiseksi konnokoksi muuttunut poh-
j a".

52 Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997; Sodankylan lastensuojeluvalvojan luettelot 1930-
luvulta. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.

53 Paavolainen 1982, s. 255.
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Jarven pinta oli nostettu keinotekoisesti Stalinin kanavan takia. Kun
kanavan sulut rajaytettiin vuoden 1941 alussa, vesi Laski jattaven matanevia
puita liejuisille rannoille.
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Sotavasymys

Asemasodan aika koetteli sotamiesten hermoj a ja henkista kestokykya.
Yksipuolinen tyii tie- ja linnoitustOineen, heikko muona, masentava
raiskattu maisema, ystavien kuolemat ja pimeat korsut tympeine lian ja
hien hajuineen pani monet lipamaan ankarista saannOista.Vuoden 1942
aikana JR 33:n kandeksannen komppanian miehet saivat rangaistuksia
viinanjuonnista, valcivaltaisuudesta, valtion tavaran myynnista, tavaroi-
den hukkaamisesta, lomilta myOhastymisesta, aseen kadottamisesta j a
petoksesta. Jalicimmaisessa tapauksessa alikersantti oli valehdellut isansa
kuolleen, jotta paasisi kotilomalle. Rangaistukseksi miehille tuomittiin
arestia j a pelattyj a lomakieltoj a.54

Tallaisten "pikkurikkeiden" lisaksi ilmeni 6. divisioonan joukoissa
myOs selkeda kapinahenked. Kun divisioonan miehia siirrettiin Alakurt-
ilta Kajaaniin, ilmeni kurittomuutta. Paaasiassa JR 54:n sotamiehet j a
osa upseereistakin alkoivat myyda kaikenlaisia valtion varusteita, kuten
tallukoita, turkkeja, turkisliiveja ja ruokatarvikkeita. Kaduilla miehet
kavelivat leveasti kadet syvalla taskuissa muita kulkijoita kyynaTaillaan
tOnien. Humalaisia rayhaajia tapasi tuon tuosta: "Kurittomuus alkoi paiva-
paivalta menna aina vain pahemmaksi". Upseereille sanottiin vastaan j a
eraskin sotamies oli napannut vastaantulleelta upseerilta lakin ja viskan-
nut sen katukaytavalle.

Toisessa tapauksessa 6. divisioonan sotilaat vapauttivat niin ikaan
Kajaanissa pari poliisin pidattamaa humalaista toveriaan. Poliisi arkaili
ottaa kiinni juopuneita sotilaita ja jopa valtteli katupartiointia. Kun maa-
rays rintamalle atmettiin, riehaantuivat sotilaat taysin. He ryyppasivat ja
rayhasivat 1511tOd edeltavan yOn j a seuraavan aamun. Y011a oli joukko
rikkonut alkoholiliikkeen ikkunan sapaleiksi ja varastanut 184 pulloa
viinaa. Miehet olivat taman jalkeen menneet majoituspaikkaansa
yhteislyseolle, missa juhlat olivat jatkuneet. Noin 300-400 juopuneen
sotilaan kesken syntyi aamuyOsta tappeluita: yksi kannettiin vainajana
ulos ja nelja haavoittui. Kun pataljoonan komentaja oli yrittanyt menna
rauhoittamaan uhkaavaksi ryOstaytynytta tilannetta, paasi han lyseolta
hadin tuskin hengissa pois. MyOhemmin arveltiin, etta vasyneet miehet
olisivat hermostuneet kenraalitnajuri E. A. Vihman heille pitamasta pu-
heesta, joka kasitteli uutta hyOkkaysta ja valmistautumista viimeiselle
matkalle.m Miesten main kulki heidan mukanaan rintamalle. Miesten

5 4 8/JR 33, kuulustelupOytakirjoja 1942. SArk.
55 EK:n Kajaanin alaosaston etsivan Matti Huuhtasen ilmoitus no 17/42 paaosastolle

2.3.1942. EK—VALPO I. XXIX 49—XXIX 50. KA; Mykis Pulma—Turpeinen 1994, s.
272-274.
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siirryttya Kajaanista Maaselan kannakselle ja vapautettua JR 35:n mie-
het, tiesivat nama venalaisten kovaaanispropagandan valistamina, etta
heidan paikkansa ottaa "viinakaupan ryostajat".56

Toinen vakava sotavasymyksesta kertova kurittomuustapaus sattui
Kiestingissa toukokuussa 1942. TallOin oli maineikkaaseen JR 12:een
kuuluva komppania saanut kaskyn luovuttaa varustetut asemansa sak-
salaisille ja siirtya toiseen paikkaan. Osa miehista, kaikkiaan 48, kiel-
taytyi kuitenkin lahtemasta j a he joutuivat puhutteluun. Pataljoonan ko-
mentaj a joutui suostuttelemaan miehia useampia kertoj a. Vasta se seik-
ka, ettei miehilla tule olemaan muonajarjestelya vanhassa paikassa, sai
heidat vastahakoisesti seuraamaan muuta komppaniaa. Kieltaytyj at
viivyttelivat kuitenkin matkalla jattaytyen jatkuvasti jalkeen ja muun po-
rukan oli heita odotettava. Perillepaastya eversti Albert Puroma piti
kieltaytyjille uuden puhuttelun ja miehilta kysyttiin yksitellen, aikoivatko
nama totella kaskyj a tasta lahtien. Jaljelle j ai nelj a miesta, jotka vetosi-
vat huonoihin, kuluneisiin hermoihinsa ja voittamattomaan pelkoon. Heidat
pidatettiin.

Syy miksi niinkin iso joukko kieltaytyi aluksi siirtymasta, oh se, etta
nama eivat tahtoneet luopua pitkan aj an kuluessa rakentamistaan hyvis-
ta asemista, joita he olivat menestyksellisesti puolustaneet voimakkaita
hyOkkayksia vastaan. He eivat mytiskaan halunneet siirtya tuntematto-
maan paikkaan, jossa arvelivat joutuvansa j &leen hyOkkaykseen. Mie-
het valittivat, etta he menneen talven aikana olivat varustaneet jo kandet
asemat. Toiset he olivat joutuneet luovuttamaan valmiina toiselle jouk-
kueelle ja nyt saksalaisille, joihin muutenkin alettiin suhtautua kriittisesti.
Miehet korostivat, ettei heita ollut kukaan yllyttanyt kieltaytymaan. Puo-
lustusvoimien valvontaosaston mukaan taustalla ei ollut poliittisia syita,
vaan vasymys j a kyllastyminen.57

"Rintamalta lomalla olevat rintamamiehet kertovat, etta sotaa ei lope-
ta muu kuin nalka. Syvarin ja Karhumaen suunnalla olevat rintama-
miehet sanovat muonan huonontuneen. Syiklaan vain veteen keitettya
ruisjauhovellia. Lihakeittoj a enda harvoin. Kuri on huonontunut. Etu-
linj assa olevia jalkavakimiehia on osa kieltaytynyt hyOkkaamasta. Herrat
keittavat pontikkaa, jota varten haetuttavat Etp: sta j auhoj a tupakkaan
vaihtaen..."58

5 6 JR 35:een kuulunut presidentti Mauno Koivisto kertoo tasta muistelmateoksessaan, ks.
Koivisto 1998, s. 142.

57 EK:n Oulun alaosaston edustajan Eino Pallarin ilmoitus no 100/42, 22.5.1942 pad-
osastolle. EK—VALPO I. XXXIX 49—XXIX 50. KA.

5 8 EK:n Rovaniemen osaston etsivan Toivo Keskitalon tiedonanto paatoimistolle 22.6.
1943. EK—VALPO I. XXIX 42 e 1—XXIX 44. KA.
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Erityisen matalalla mieli oli vanhemmassa ikaluokassa, joka pikaiseen
kotiuttamiseen valmistautuneena oli laajasti halutonta enda riskeeraa-
maan henkedan j a tunsi itsensa petetyksi kun heita komennettiin jalleen
taistelutehtaviin. Joukkojen epatasaiseksi ja epaoikeudenmukaiseksi
koettu kayttO taistelussa oli edella mainitun 6. divisioonan kieltay-
tymisenkin yksi syy. Erityisen paljon kurittomuutta ilmeni auto- ynna
muissa moottoroiduissa yksikoissa. Huollon miehille tarjoutui tilaisuuk-
sia takavarikoida moottorispriita, mista he valmistivat "huoltokonjakkia"
ja "telaketjua" juotavaksi.Valtiollisen poliisin tarkkailij an mukaan juuri
rintaman takana olevissa joukoissa ilmeni eniten herravihaa ja siella jar-
j estettiin luvattomia tanssej a ja ruokailuj a. 59 S aattoi sattua, etta koko
kenttavartio tai tukikohdan miehistO makasi humalassa ilman vartiota tai
aityi ryyppadmadn j a riehumaan keskella paivaa..6°

Taisteluj en laannuttua parani mieliala kaikilla rintamaosilla j a karkuruus
vaheni selvasti loppusyksyn 1941 huippuluvuista. Sotatuomioistuimissa
tuomittiin vuonna 1941 pelkuruudesta kaikkiaan 1 313 miesta, seuraa-
vana vuonna luku oli laskenut 372:een. Karkaamisia oli edellisend vuonna
2 389 tapausta, jalkimmaisena 681.61 Kevaan 1942 kieltaytymiset

huhupuheina levinneisiin tietoihin kotiuttamisesta. Rangaistukseksi
kapinoitsijoille annettiin 3-3,5 vuotta vankeutta.62

Hillilan itsekritiikki

Maaherra Hillilan mytitamielinen ja innostunut suhtautuminen Saksan
joukkojen komentajaan Dietliin muuttui vahitellen varovaisemmaksi vuo-
den 1942 aikana. Hillila arvioi tammikuussa 1943 itsekriittisesti suoma-
laisten suhdetta saksalaisiin. Hanen mukaansa sodan alkaessa suoma-
laiset pyrkivat kaikin tavoin edistamaan saksalaisten joukkojen viihty-
vyytta Lapin ankarissa oloissa. T" an auliuteen vaikutti "tietenkin" se,
etta suomalaiset odottivat saksalaisten marssivan suoraan Muurmannin
radalle heictin puolestaan. Milan mukaan aulius meni niin pitkalle, etta
uusissa olosuhteissa saksalaisten etuj a tulisi kaventaa. Esimerkiksi kou-
lujen ja sairaaloiden vuokrasopimukset tulisi purkaa, tyOvoiman saantia

5 9	 Tiedustelija Jussi Hakalan ilmoitus EK:n paatoimistolle 21.6.1943. EK—VALPO I. XXIX
42 e 1—XXIX 44. KA.

60	 Pipping 1978, s. 180.
61	 Kulomaa 1995, liite 1, s. 481-482.
62	 Kulomaa 1995, s. 193-197.
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tulisi rajoittaa ja saksalaisten tekemat rikokset tutkia. Etenkin tyOvoi-
masta suomalaiset kavivat kovaa kadenvaantOd saksalaisten kanssa.
Hillila mainitsi, etta saksalaiset nayttivat asettuneen Pohjois-Suomeen
yield pitkaksi aikaa. Samalla saksalaisjohtajien vaiteliaisuus oli vain li-
sIintynyt.63 Hillithn silmia lienee avannut myOs Hitlerin Suomen vierailu,
jona aikana Died sai ylennyksen.

Hillilan suhtautuminen kansallissosialismiin oli naiivi: kun siita ei puhut-
tu, sita ei ollut. Kun siita avoimesti puhuttiin, oli se kiusallista. Kun sak-
salainenLuftgaustabin kenraali Schulz oli landOssa Rovaniemelta, Hillilan
mielesta taman avoimesti kansallissosialismista puhuneen kenraalin vuoksi
ei kannattanut vuodattaa kyyneleita. Ensimmaisen kerran Hillila joutui
aihetta kasittelevaan keskusteluun omien sanojensa mukaan vasta jou-
lukuussa 1942 ja nimenomaan kenraali Schulzin kutsuilla.

Suomalaisia upseereita loukkasi Schulzin esitelma, jossa tama jakoi
uuden tulevan Euroopan kansat neljaan ryhmaan. Ensimmaisessa ryh-
massa olivat saksalaiset, toisessa muut germaaniset kansat, kolmannes-

63 Kaarlo Hillila A. Airolle 16.1.1943. Hillilan kansio. SArk.
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sa liittolaiset ja neljannessa orjat. Suomalaiset Schulz asetti kolmanteen
ryhmaan j a kehui, etta suomalaiset paasivat nain korkeaan asemaan
taistelutaitonsa vuoksi. Han lohdutti upseereita sanomalla, etta myOs
suomalaiset saattoivat pitaa orjia. Hillila ei muiden suomalaisupseerien
tapaan ottanut kantaa kiusalliseen aiheeseen. M MyOs saksalaisille jou-
koille levitetty kiertokirje, jossa muistutettiin siita, ettei arjalainen sotilas
seurustele eika avioidu epapuhdasta rodua edustavan naisen kanssa,
loukkasi suomalaisia. Suomalaiset naiset olivat siis vain saksalaisten
rattotyttOj a. "Teksti puhunee puolestaan...", totesi Hillila lahettaessaan
kiertokirjeen paamajaan Airolle.65

Yhteysesikunta Roin komentaj a eversti Willamo, jota Died nimitti
imartelevasti Lapin keisariksi, tiedotti puolestaan paamajaan Heinrich-
sille Helsingin saksalaisen koulun rehtorin kaynnista Rovaniemella. Ta-
man mukaan Suomen saksalaisten tehtava oh ollut j a oli propagandan
harjoittaminen suur-Saksan hyvalcsi. Propagandasoluja oli Helgingissa,
Tampereella, Viipurissa, Varkaudessa ja Turussa. Paikallisosastot olivat
keranneet huomattavia varoja ja muun muassa soittokoneita saksalaisil-
le joukoille. Suomessa asuvat saksalaiset olivat rehtorin mukaan
vaadittaessa Fiihrerin kaskettavissa ja valmiita astumaan asepalve-
luicseen. Nain ollen Suomen kansalaisuus oli todellisuudessa vain muo-
dollisuus ja otettu maanomistus- ja liikeasioiden vuoicsi. 66 Suorapuhei-
suuden lisaantyessa aseveljeys alkoi saada toisen luonteen kuin kesalla
1941. Tosin yield elokuussa 1942Willamo kuvasi Dietlin jaWaldenin
kanssa tekemansa matkan kokemuksia nain: "Paivallinen oli kaikin puolin
onnistunut. Molemminpuoliset puheet syvensivat yha enemman vain jo
ennestaankin vallinnutta henkilOkohtaista mieltymysta — ystavyytta."67

Hillilan suhtautuminen myOs Dietliin muuttui. Han totesi kesakuussa
1943 ilman innostusta, etta "Dietlin puke taas oli tavanmukainen Endsiegia
odottava ja ryssan matalaksi paneva puhe". Saman vuoden syksylla
han valitti, ettei Diet! ota enaa vastaan suomalaisia ministereita yhta ha-
lukkaasti kuin ennen.68

6 4 Kaarlo Hillila A. Airolle 21.12.1942. Hillilan kansio. SArk; Umbreit 1988, s. 266-267.
65 K. Hillila A. Airolle 16.6.1943 ja liite Der Deutsche Soldat and Die Frau aus Freundem

Volkstum. Heft I. 1943. Hillilan kansio. SArk.
66 O.J. Willamo E. Heinrichsille 4.8.1942. Salaista kirjeenvaihtoa 1941-42. Paamajan

arkisto. SArk.
67 0. Willamo E. Heinrichsille 14.8.1942. Salaisia kirjeita 1941-42. Yhteysesikunta Roin

arkisto. SArk.
68 Kaarlo Hillila A. Airolle 5.6.1943 ja 22.9.1943. Hillilan kansio. SArk.
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Hillilan ja muiden myOnteisesti Saksaan suhtautuvien innostuksen Las-
ki vuoden 1943 alussa se, etta Saksan romandus Stalingradissa oli tosi-
asia j a huhut Saksan j a Neuvostoliiton erillisrauhasta kantautuivat suo-
malaisten korviin. Suomen sotilasjohto alkoi pelata, etta heikentynyt
Saksa "myisi" erillisrauhassa Suomen Neuvostoliitolle. Mild tulisi siina
tapauksessa olemaan piskuisen Suomen kohtalo? Hillila suoritti tahan
pelkoon liittyen ns. salaisen tehtavan kesalcuussa 1943. Han matkusti
saksalaisten hanelle toimittamalla lentokoneella Helsinkiin tiedustellakseen
presidentti Rydilta Suomen todellisia sodanpaamaaria ja valittaakseen
taman tiedon Rovaniemella olevalle saksalaiselle paallyst011e. Hillila
toimittikin Helsingin matkan jalkeen saksalaisille suomalaisten laatiman
kartan, jossa muun muassa Lapin silloiset raj at eliTarton rauhan mukai-
set rajat sailyisivat ennallaan kuitenkin niin, etta Kuola jaisi saksalaisten
haltuun. Kuten tiedamme, tehdyt sutinnitehnat romuttuivat myiihemmin.69

69 K. Hillila A. Pakaslandelle 25.5.1943. Hillilan kansio. SArk; Manninen 1979, s. 6-20.
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n 6. Sun kanssas Liisa pien

Muistelmista avautuvan kuvan mukaan lappilaisten siviilien suhtautumi-
nen saksalaisiin sotilaisiin oli ristiriitainen, toisaalta heihin suhtauduttiin
uteliaasti ja pelokkaasti, toisaalta vihamielisesti ja artyneesti l Kuten edella
on kaynyt ilmi, samanlaisia tuntemuksia oli mykis suomalaisten sotilaiden
ja aliupseerienkin joukossa. Tama nakyi muun muassa siina, etta
suomalaissotilaat eivat tahtoneet tervehtia saksalaisia upseereita. Toisi-
naan tama rayi myiis yhteysupseerien mielipiteissa: "Minusta alkaa tun-
tua silts, etta nama saksalaiset haluaisivat ottaa sellaisen asenteen, etta
he ovat maaraajia taalla ja suomalaiset heidan madrattavidan". 2 Van-
hemmat ihmiset olivat hyvinkin varauksellisia, mutta nuorille yhteisty6
ystavallisten miehittajien kanssa ei ollut vastenmielista. Etenkaan nuoril-
le naisille. Sodankylan naiset suorastaan hullaantuivat saksalaisiin
sotilaisiin.Vanhemmat ja miehenpuolet yrittivat hillita ja varoitella, mutta
turhaan — tyttaret olivat kuin kuumeessa. Eika tarvinnut olla aivan
tyttOnenkaan, myOs vaimoihmiset haksahtivat hajuvesien, suklaan ja
kahvin houkuttelemina sotaromansseihin: "Naisiin nanden, niin
kuin vallan ammiinkin asti ulottuu villitys:'3 Vieraiden sotilaiden kiihkeat
katseet ja outo haju seka omien sulhasten ja aviomiesten pitka poissa-
olo sal syclamet vapattamaan ja ihon kananlihalle. Saksalaisen upseerin
mukaan suomalaistytiit olivat "ilmeisessa hadassa", koska etsivat itsel-
leen miesta mihin hintaan tahansa: jopa parempien perheiden tytOtkin
sallivat saksalaisten sotilaiden puhutella heita kaduilla. 4 Toisen
valloituksistaan varman saksalaisupseerin mukaan suomalaisten naisten
is5nmaallisuus j a tyOteliaisyys oli kunnoitettavaa, mutta "suhtautumises-

1	 Mm. Rintamamuistoja ja -kirjeita Lapin sotavuosilta 1939-45, 1994, passim.; Nain
taisteli kotirintama 1991, passim.; Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997; Liisa Riipin
haastattelu 9.8.1997.

2	 Yhteysupseerien kertomukset 13.6.1942 ja 15.8.-22.8.1942. Yhteysesikunta Roin
arkisto. SArk.

3	 EK:n Rovaniemen alaosaston tilannekatsaus helmikuussa 1942. EK—VALPO I. XXXIII
B1--XIII B6. KA.

4	 O.J. Willamo E. Heinrichsille 29.9.1942. Hillilan kansio. SArk.
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saan saksalaisiin he ovat — samanlaisia kuin naiset yleensa!" 5 Poikkeus-
aikana oli poikkeusaj an tavat j a toimet.

TytOt pitavat hauskaa

Aili oli 16-vuotias tyomiehen tytar, joka eli murrosikaansa saksalaisten
kansoittamassa Lapissa vapaana kodin kontrollista. Isa oli miss y lienee
eika aid pitanyt lukua tyttaren menemisista. Sallipa han Ailin j a taman
ystavan Liisan tuoda saksalaisia myiis kotiinsa, pienten tuliaisten kera
tietenkin. Sen sijaan yhteiso, kotosalla olevat kylan miehet arvostelivat 

5	 O.J. Willamo L. Melanderille 29.11.1941. Salaista kirjeenvaihtoa 1941-42. Padmajan
arkisto. SArk.
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tata saksalaisten kanssa kuhertelua ankarasti. Aili ei tasta valittanyt, vaan
otti tavakseen kulkea edestakaisin peukalokyydilla kuorma-autoj en
mukana Rovaniemi—Sodankyla—Petsamo -linjalla. Itsensa han elatti
varastelemalla ja makaamalla kuljettajiensa, niin saksalaisten kuin suo-
malaistenkin, kanssa.6

Eini oli kolmekymppinen, pitkanpuoleinen ja lihavahko sodan-
kylalaisnainen, joka oli mennyt muiden mukana Petsamon Liinahamariin
toihin. Osa naista tytiiista oli virallisestikin tOissa saksalaisten parakeilla,
leireilla j a tyOmailla palvelijoina, taloustyOntekijOind j a tulkkeina, osa
lahti myymaan itseansa ja valttaalcseen irtolaispidatyksen palkkautui
apulaiseksi tai muihin tiiihin.Vapaamielisten naisten kysynta kun oli kova
ja sota-aj an korttipelissa luontaisedut hyvat. Tummaan sotisopaan pu-
keutunut Eini joutui poliisin kirjoihin tartutettuaan sukupuolitaudin era-
le merisotapojalle.7

Helli oli 22-vuotias nainen, joka oli toissa SodankylanVuotsossa ole-
valla saksalaisten Rasthaus-leirilla. Han alkoi seurustella saksalaisen
sotilaan kanssa. Seurustelu kesti toista vuotta aina siihen saakka, kun
sotilas sal ylennyksen ja siirrettiin Petsamoon. Ennen lahttidan pariskun-
nalle oli syntynyt polka ja isa kavi katsomassa tata. "August on tunnus-
tanut poj an ja puhuu aina kuten omasta lapsestaan". Hellin ongelmana
oli vain se, ettei han saanut elatusmaksuja.8

Ei ainoastaan kaupunkien tai Jamerentien varsikylien nuoret naiset,
vaan myOs syrjaisempien kylien tyttit lOysivat lohduttaj an j a elaman
ilostuttajan saksalaissotilaista. Liisa oh 25-vuotias piika, kun han jatti
kotikylansa Riipin ja 1" ti tienestiin Rovaniemelle. Aluksi han oli koti-
apulaisena erassaperheessa, ennenkuin Petsamon kuume iski haneenkin.
Han meni saksalaisille tOihin j a kohta han olikin raskaana. Poika syntyi
evakkoaikana.9

Kaikki saksalaisten toissa olevat suomalaisnaiset eivat kuitenkaan
suostuneet aseveliyhteisty6hOn intiimilla tasolla. Rovaniemella ollut yh-
teysupseeri valitti saksalaisten pakottavan suomalaiset alaisensa seu-
rustelemaan tybajankin jalkeen heidan kanssaan: "Saksalaisilla on sel-
lainen kasitys, etta haven alaisenaan triiskenteleva suomalainen tyOvoi-

6	 KuulustelupOytakirja 29.1.1942 ja tutkintapOytakirja 31.5.1942. Sodankylan etelaisen
piirin nimismiehen arkisto. OMA.

7	 Ote kuukausiraportista tartuntaa levittavista naisista 1.12.1942. Sodankylan etelaisen
piirin nimismiehen arkisto. OMA.

8	 Kirje Sodankylasta 5.8.1943 liitteineen. Saapuneet kirjeet. Lastensuojeluvalvojan ar-
kisto. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.

9	 Sodankylan kirkonkirjat 1939-45. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla; Elina Vaaralan
haastattelu 2.8.1997.
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ma on velvollinen tybajan jalkeenkin seurustelemaan hanen kanssaan ja
etta han voi pakottaa naisetkin juomaan vakijuomia siksi, etta kaikki
suomalaiset ovat juoppoja."1°

Suurin syy hakeutua saksalaisten palvelukseen ei ollut kuitenkaan
romanssin kaipuu, vaikka sekin painoi vaa' assa, vaan se, etta saksalai-
set maksoivat huikean korkeita palkkoj a. Olipa kyse piioista, pyyk-
kareista, siivoojista tai sekatyOlaisnaisista, olivat naiden kuukausipalkat
jopa 2 500-5 000 markkaa kuukaudessa. Tavallinen kauppa-apulai-
nen sai noin kolmasosan parakkinaisten tileista.Varsinaisen rahapalkan
lisalcsi saksalaisten palveluksessa olleet naiset saivat muonaetuj a. Vaki-
naisissa paikoissa olleet talousapulaiset irtisanoutuivat joukolla ja riensi-
vat "kullankeruuseen satumaille". 11 Ei ole yllattavaa, etta naiset valitsi-
vat mieluummin kandeksan tannin hyvin palkatun tyOn vapaa-aikoineen
kuin perinteisen kotiapulaisen lahes ymparivuorokautisen j a heikosti

10 Yhteysupseerin kertomus 2.5.1942. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
11 EK:n Rovaniemen alaosaston tilannekatsaus 2.7.1942 ja tammikuussa 1942: EK—VAL-

PO I. XXIX 47. KA.
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palkatun tyOn. Riipin kylaltakin l" ti ainakin kaksi tyttOd saksalaisten
parakkikyla;in tOihin.12

Nuoret naiset parjasivat sota-aj an tyOmarkkinoilla hyvin verrattuna
perheellisten toimeentuloon, mika saattoi herattaa kateutta vaimojen
keskuudessa. Jatkosodan aikana kuntien kansanhuoltolautakuntien eril-
lisesta hakemuksista myOntamat kuukausipalkat rintamalla olevien mies-
ten vanhemmille tai vaimoille vaihtelivat maaraltaan ja olivat varsin pie-
ta verrattuna naimattomien naisten ansioihin. Niinpa esimerkiksi 28-
vuotias sotamies Eino, joka oli naimisissa ja yhden lapsen isa, sai 325
markkaa kuukaudessa. Ennen rintamalle menoa han oh ollut metsa-
hallituksella toissa ja hanen rauhanajan kuukausiansionsa olivat 2 000
markkaa eli hieman alhaisempi summa kuin parakkityttOjen palkka sota-
aikana. Toisessa tapauksessa sotamies Lennart, joka oli thin ikaan nai-
misissa ja yhden lapsen isa, sai 650 markkaa kuukaudessa. Kolman-
nessa tapauksessa kolmen lapsen isa sai 750 markkaa kuukaudessa.
Monilla sotamiehilla oli elatettavanaan lisaksi jo ikaantyneet vanhem-
mat. Riipilainen vanhaisanta sai kandesta rintamalla olevasta pojasta
1 000 markkaa kuukaudessa, muuan vanhaemanta niin ikaan kandesta
pojasta 600 markkaa. Summat vaihtelivat mielivaltaisesti. Lahinna kor-
vaus maksettiin tyOvoiman palkkaamista varten. Kotiin jaaneiden van-
husten, lasten ja vaimojen tykipanos pientiloilla olikin monin paikoin te-
hotonta: hevoset oli pakko-otettu armeij an kayttiiiin j a tyOmiesten pal-
kat olivat korkeat: ". jos saa hevosen, ei saa miesta...". Rintamamiehille
kuuluvan kuukausipalkan lisaksi perheet saattoivat hakea lisdavustuksia,
kuten seuraava	 vaimo:13

"Sodankylan kansanhuoltolautakunnalle
Pyytan ottaisitte huomioon. Mina allekirjoittanu anon kallinajan korva-
usta, kun minulla on vuokra huone ja puu on ostettava sills se raha
mita saan menee melkein vuokraan j a muuhun. Anon koko ajalta kun
mies on ollut puolustuslaitoksessa, veroista meni 300 ja elakekuitista
100 markkaa, sills elamaan ei jaa paljoakaan ja kaikki on ostettavis-
s a . "

Kaikille ei avustuksia kuitenkaan riittanyt. Kun yhden lapsen diti Helmi
haki kalliinaj an lisaa perusteenaan se, end tulot ovat 850 markkaa j a
heinamiehelle menee Mies saman verran, ei lisaysta kuukausipalkkaan

12 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997; Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997.
1 3 Kuukausipalkkahakemukset 1940-42, 1945-46. Sodankylan kunnan arkisto. Sodan-

kyla.
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myOnnetty. Kaiken kaikkiaan sota-aika kriisiytti pientalonpoikien ta-
louden ja suisti kotiin jaaneet perheelliset avustusten varaan. Valtion
sosiaalitukijarjestelma oli yield kehittymatOn ja sita jouduttiin
improvisoimaan sodan kestaessa, muun muassa perhelisalaki laadittiin
vuonna 1943 ja uudistettiin vuonna 1947, joten niiden vaikutukset tun-
tuivat vasta 1950-luvulla. 14 Poikkeusaika lisasi perheiden riippuvuutta
rahasta — tyOvoimaa sai vain rahalla — kun ennen sotaa miesten ollessa
kotona elettiin enemman luontaistaloudessa. Samalla opittiin kaantymaan
pulan fallen kirkonkylan huoltokonttorin puoleen sukulaisten sijasta.

Mirjan tienestit

Mirja oli 20-vuotias tyiimiehen tytar, joka oli tullut Sodankylaan
sukuloimaan ja toihin. Aluksi han oli talousapulaisena kunnalliskodissa
ja sitten avustajana kulkutautisairaalassa. Kun ilta ehti kunniallinen am-
matti sai jaada j a Mirja sonnustautui parhaimpiinsa ja suuntasi aske-
leensa kylan raitille "katsomaan poikia". Usein tie johti sotilaiden
majoituspaikkaan Aution pirttiin.

Erdand iltana Mirja oli	 iltareissuillaan tutuksi tulleen ystavansa
Marjaanan kanssa tavannut kadulla pan suomalaista sotilasta, jotka tar-
josivat heille paljon tarjolla olevaa saksalaista konjakkia. Seurue oli jat-
kanut naukkailuaan majoituspaikalla j a ennen pitkaa oli eras Mirjalle
entuudestaan tuntematon sotilas taluttanut hieman vastustelevan Mirj an
ullakolle. Siena han makasi tytOn ja ennenkuin tama sai oiottua vaat-
teensa, tali toinen sotilas, jonka kanssa Mirja makasi myOs. Taman j" -
keen tali yield kaksi naisenkipead sotapoikaa purkamaan paineitaan.

Mirjan kOmpiessa alas ullakolta puolenyOn jalkeen ja lahtiessa asun-
nolleen, Marjaana j a1 yield pirttiin ja oli aikamoisesti humalassa. Mar-
jaana oli jo varttuneempi, 43-vuotias vaimo, joka tosin talvikaudet asui
erillaan miehesta5n kirkonkylalla "trOansioiden vuoksi". Han oli synnyt-
tinyt kaksi lasta, jotka molemmat olivat kuolleet pienend. Marjaana oli
ollut monenlaisissa toissa, ensin lastenkodilla pyykkarina, sitten poro-
aidalla nylkemassa poroja, tietiiissa ja soramontulla. Jo lastenkodilla
ollessaan hanen luonaan oli kaynyt miehia. Siind mielessa Marjaana oli

14	 Siipi 1967, s. 130-137.
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"ammattilaisempi" kuin nuori Mirja, etta han lahti sotilaiden seuraan
"varmuusesineita" laukussaan. Laukun tutkineelle poliisille han selitti lOy-
taneensa "esineet" kadulta. Han oli ollut myOs mukana hakemassa vii-
naa saksalaisilta ja han kaytti itsekin sita reippaasti. Kun Mirja lahti
Marjaana oli siirtynyt uunin valikktiOn, missa han piti vastaanottoa. Asiak-
kaita olikin useampia j a Marjaana paasi lahtemaan vasta aamuyOsta.
Raha ei kuitenkaan liikkunut ainakaan tuona iltana. Naisten kanssa maan-
neet miehet vaittivat, etta naiset tyytyivat vain naukkailemaan "poikien"
viinoja. Aamulla samat miehet kiirehtivat sairaalaan saamaan ennakko-
hoitoa sukupuolitautia vastaan ennenkuin jatkoivat matkaansa Petsa-
moon tai Rovaniemelle menevalla Hannukselan linjurilla rintamalle tai
kotipuoleen lomille. Mirja ja Marjaana saivat puolestaan asian tultua
julki passituksen tyOlaitokseen Pohjanmaalle.

Saksalaisilta "puoli-ammattilaisnaiset" saivat palldcionsa lahjoina, eika
raha liikkunut palj on siellakaan. Seuralaisensa naiset saivat paikallisista
kuppiloista tai kavelemalla yksinkertaisesti kylan raitilla, josta saksalai-
set upseerit j a sotilaat veivat heidat joko parakkiinsa tai joskus
seen autotalliin, missa he makasivat naisten kanssa.'5

Saksalaisilla sotilailla oli myOs muita morsiamia kuin lappilaisneidot.
Saksasta oli tullut nimittain naisia vapaaehtoisina pohjoisrintamalle. Nain
naiset olivat valttaneet tytivelvollisuuskutsunnat ja paasseet pois
pahimmimista pommituksista. Naiset valittivat my6s, etta Saksassa oli
huonompi muona. Saksalaiset naiset olivat lahinna konekirjoitus- ja
muissa toimistotOissa. Yksityiselamassa nama neitokaiset aiheuttivat kuten
suomalaiset sisarensakin pahennusta. Paitsi neiteja, joukossa oli myiis
rouvia j a "jopa tanssijattaria", jotka osoittivat "ensipaivista lahtien ku-
ria, joka pakottanee lahettamaan heista osan takaisin Saksaan."16

Ilmiarmot ja ilkivalta

Yhteiskin reaktio naisten ja saksalaisten sotilaiden suhteisiin saattoi
ilmentya monella tavalla. Joko asia ilmoitettiin viranomaisille, poliisille tai
lastenvalvojalle tai kaytettiin suoraa toimintaa. Eras sotaleski ja taman
16-vuotias tytar saivat useaan kertaan lastenvalvojalta ankaria varoi-

15 TutkintapOytakirjat 22.4.1944. Rikosasiain pOytakirjat. Sodankylan etelaisen piirin
nimismiehen arkisto. OMA.

16 Yhteysupseerin kertomus 20.4.-5.5.1943. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
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tuksia "huonon, pahennusta herattavan elaman takia... tytar on taysin
yleisen naisen kirjoissa saksalaisten keskuudessa Sodankylassr. Les-
ken anoppi kavi lisaksi uhkaamassa haad011a maista. Leski syytti maa-
herra Hillilaa hIidOsta:17

"Pitaakii minun sitten lahtia omasta mOkista lasteni kanssa, kun mina
olen taman mieheni kanssa rakentanu j a perintOrahanki tahan uhrannu
niin nyt kun mieheni on uhrannut Henkensa tamankin kodin puolesta
etta meilla rauha olisi thin tanlainen se rauha sitten on. Luuletteko etta
tama ei vaikuttaisi rintamamiehiinkin kun hyvin taistelee ja kaatuu niin
vaimo ja lapset saavat omasta paansuojasta lahtia mieron laitateille".

Ilmiannot eivat olleet ainoa yhteisiin rankaisumuoto, joskin yleisimpia.
Ilkivalta kohdistettiin toisinaan saksalaisten omaisuuteen, tavallaan kos-
toksi siita, etta nama varastelivat omin luvin poroj a ja puita, mista tehtiin
lukuisia ilmiantoj a j a korvausvaatimuksia. Vuonna 1941 oil paikkakun-
nan nimismiehen kasittelemia saksalaisten vahingontekoja 29 kappalet-
ta. Rippikouluikaiset pojat osoittivat mieltaan rikkomalla saksalaisten
sotilaskodin	 olevista kandesta parakista ikkunat, yhteensa 62
kappaletta.18

Lapissa ei sen sijaan ilmennyt laajassa mitassa naisten pawn ajamista
kaljuksi, kuten valcivalloin miehitetyissa maissa, muun muassa Ranskas-
sa tai Belgiassa. Kaljuksi ajamisella uhkailtiin told taffilakin: "Suomalais-
ten sotilaiden yleisend ajatuksena tuntuu olevan: tukka pois saksalaisten
kanssa liikkuvilta naisilta, mita ajatusta ei sentaan ole yritetty toteut-
taa".19

Suomalaisten sotilaiden artymys ilmeni tappeluina ja saksalaisten
solvaamisena.' Miehet olivat mustasukkaisia naisistaan ja muutenkin
arsyyntyneita naiden laheisyydesta. Saksalaisten sotilaiden mukaan suo-
malaiset miehet eivat valittaneet naisistaan, mutta jos saksalainen seu-
rusteli suomalaisen naisen kanssa, olivat he heti puukko kourassa.21

17 Kirje Sodankylasta 11.3.1942. Rikosasiain pOytakirjat. Sodankylan etelaisen piirin
nimismiehen arkisto. Sodankyla.

18 KuulustelupOytakirja 12.4.1943. Rikosasiain pOytakirjat ja vuoden 1941 korvaus-
vaatimushakemukset. Sodankylan etelaisen piirin nimismiehen arkisto. OMA.

19 Ote Puolustusministerikin SHV1:n tilannekatsauksesta lokakuussa 1942. EK—VALPO I.
XVIII A2—XVIIIA5. KA.

20 Esimerkiksi vuonna 1942 Yhteysesikunta Roin rekisterOimia suomalaisten ja saksalais-
ten sotilaiden valisia yhteenottoja oli Lapin laanin alueella 21 tapausta, siviilien ja
saksalaisten valisia yhteenottoja puolestaan oli 17. Kiristyvista suhteista kertoo se,
etta jalkimmainen luku nousi vuoden 1943 aikana 30:een tapaukseen. Ks. Junila 1984,
liite 3, s. 180.

21 0. J. Willamo E. Heinrichsille 20.5.1942. Salaista kirjeenvaihtoa 1941-42. Paamajan
arkisto. SArk.
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Kiestingin rintamalla suomalaissotilaat sepittivat itsesdalissa ja
mustasukkaisuuksissaan laulun:'

"Saksalainen on sankari kanttiinissa
urho mahtava naistemme seurassa
Suomen pojat korvessa taistellen
nokikouralla runkata saa."

Artymys oli molemminpuolista, mutta saksalaisten kayttaytymista hillitsivat
ankarat rangaistukset. Eras saksalainen sotilas, joka oli "karkeasti ar-
vostellut" Suomea, sai rangaistukseksi kolme viikkoa arestia. Yhteys-
esikunta Roin upseerit saivat tuon tuosta menna sovittamaan tappelu-
tilanteita, joskus myOs "lapsiongelmia". 23 Rivimiesten yhteisen kielen
lOytamista ei paallystOn taholta kuitenkaan edesautettu, Oinvastoin: syys-
kuussa 1942 eras saksalainen komentaja kielsi saksa—norja—suomi
-sanakirjan jakamisen miehille "tarpeettomana". 24 Sodanjohto ei pita-
nyt rivisotilaiden liiallista kiintymista paikallisiin asukkaisiin tarkoituksen-
mukaisena. He luulivat virheellisesti, etta saksalaissotilailla oli "vain vd-
han tilaisuutta tuna kosketuksiin suomalaisten j a lappalaisen siviilivaestOn
kanssa.25 Sen sijaan upseeristolle jarjestettiin muun muassa suomen kielen
kursseja.26

Viholliskuvien levittely j a pelottelu oli yksi keino hillita suomalaisnaisten
seurustelua saksalaissotilaiden kanssa. Todelliset tapahtumat siivittivat
huhuja naisia raiskaavista saksalaisista: "juorutaan, etta Rovaniemella
on joku neitonen kadonnut askettain ja lOydetty etsintOjen jalkeen sak-
salaisten kuoliaaksi raiskaamana kauppalan lahettyvilla olevasta met-
sasta". Huhu olikin totta sikali, etta neitonen oli kadonnut j a hanet oli
nahty nousevan saksalaisten autoon. 27 Toinen kauhua herattanyt tapaus
sattui kauppalassa vuotta mytthemmin. Eras 27-vuotias sotaleski j a
yksinhuoltajaaiti lOydettiin raa' asti murhattuna eraalta tykimaa-alueelta.
Murhaaja oli 33-vuotias saksalainen sotilas, joka oli aiemmin seurustel-
lut uhrin kanssa. Murhatapa oli erityisen raaka: uhria oli hakattu pisti-
mella seitsem5n kertaa p" "an, minka jalkeen sotilas oli ollut sulcupuoli-
yhteydessa kuolleen kanssa ja lopuksi survonut pistimella taman suku-

22 Pipping 1978, s. 188.
23 Yhteysupseerin kertomukset 10.11.1942, 19.10.1942, 15.6.1942, 7.6.1942, 12.4.-

18.4.1942, 8.12.1942, 15.8.-22.8.1942. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
24 Yhteysupseerin kertomus 10.9.1942. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
25 Erfurth 1951, s. 176.
26 Junila 1984, s. 154-155.
27 Kirje Kemista 24.11.1942. EK—VALPO I. XXXIX 49—XXIX 50. KA.
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elimia. Mies vaitti, etta han oli uhannut tappaa naisen, ellei tama suostu
hanen kanssaan naimisiin. Saksalaisille sotilasviranomaisille tapaus oli
erityisen ikava. He pyysivat, etta juttu pidettaisiin salassa, etteivat
vihollismaat saisi siita "herkkupalaa propagandaansa". Saksalaiset ka.-
sittelivat tapauksen taman takia nopeasti j a murhaaja teloitettiin. Juttu
levisi kuitenkin tyOmaalleen tulleiden miesten kautta.28

Aviottomat aidit

Jos saksalaisten sotilaiden ja Lapin naisten edut yhtyivat, eivat hauskan
pidosta jaaneet paitsi kotomaankaan lomailevat sotilaat. Ehkaisyvali-
neiden heikko saatavuus, kalleus j a tyttOjen tietamattOmyys saivat ai-
kaan sen, etta syntyi paljon aviottomia lapsia, joita isat eivat halunneet
mytthemmin tunnustaa tai jotka eivat edes tienneet tulleensa isiksi. TytOt
eivat edes aina tienneet makaajan nimed, vaan ilmoittivat "saksalainen
sotilas" tai "joku ruotsinmaalainen autonkuljettaja". Erdassa tapaukses-
sa odottavaaiti vastasi papin tiedusteluun makaajasta akaisesti "mina

28 EK:n Rovaniemen osaston etsivan kirjejaljenntis paaosastolle 21.4.1943 koskien 19.4.
1943 tapahtunutta himomurhaa Rovaniemen sorakuopalla. EK—VALPO I. XXIX 49-
XXIX 50. KA.
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itse!". Paikallinen lastenvalvoja saattoi ilmoittaa, etta "kyseellinen nai-
nen on sellainen nainen, jolta ei saa koskaan eika mitaan tietoa mistaan
asiasta, vaikka hanella on monta lasta tietysti monelle is" e", mutta jat-
kavansa "urkintaa" isan lOytamiseksi. 29 Kaiken kaikkiaan Lapin laanis-
sä aviottomien 5itien osuus oli sota-aikana korkein verrattuna sita koko
maan keskiarvoon.3°

Sota-aikana on kuitenkin nahtavissa muutos makaajan ilmoittamisessa.
Muutos oli alkanut aitiysavustuslain saatamisen myad. 1920-luvulla harva
piika tai talollisen tythr ilmoitti lapsen isan nimen. Tuonaikaisen kaytan-
nOn mukaan aviottomat aidit eivat olisi saaneet lainsdadannOsta ja ldrajien
paatOksesta huolimatta "ruokkomaksuj a". Jai vain hapea j a todenna-
kOisesti piioilla tybpaikan menetys. Sodan kynnyksella ja sen aikana
huhut elatusmaksujen saatavuudesta saivat naiset ilmoittamaan makaajan
j a vaatimaan tad edesvastuuseen teoistaan.

Sotaleski Helli oli apulaisena erdassa maalaistalossa, kun sotamies
Olavi tuli rintamalta lomalle ja alkoi kulkea taman kanssa. Pariskunta
kavi pan kertaa iltalcavelylla ja paatyi lopulta Hellin sankyyn. Olavi viettikin
koko lomansa lesken kanssa. Noiden Oiden hedelma syntyi seuraavana
kevaana. Koska mies ei halunnut olla tietavinaankaan lapsestaan kaan-
tyi Helli lastenvalvoj an puoleen: "Han ei nayta alkavan huolehtimaan sen
pitemmalle pojasta j a kun minakin olen varaton sotaleski, nun se tulee
yksistaan vaikeaksi minulle...Sen talon isanta meita seuras ja kuunteli.
Siind olisi ollut varma todistaj a, mutta han on kuollut..". Vuotta myti-
hemmin asiassa ei ollut tapahtunut mitaan edistysta ja Helli huolehti yk-
sin pojasta: "..lapsen isa on heittiO, ettei alkanu sovinnossa ruokko-
maksuj a maksamaan, thin ruuvakkoon, etta paaseekO thin vahalla".31
Jos isalla ei ollut ulosmitattavaa taiait ei saanut todistettua
tapahtunutta, han jai yksin lapsensa kanssa. Sukulaiset tai kunnan
kOyhanapu olivat ainoa turva niissa tapauksissa.

Sodankylassa aviottomien lasten osuus syntyneista lapsista vaihteli
siten, etta 1920-luvulla heita oli keskimaarin 14 prosenttia, 1930-luvul-
la kymmenen prosenttia ja 1940-1uvulla niin ikaan kymmenen prosent-
tia syntyneista.32

29	 Sodankylan lastenhuoltajan kertomukset 1939, 1943, 1945. Sodankylan kunnan arkis-
to. Sodankyla; Kirkkoherran tekema aviottomien lasten luettelo lastensuojeluvalvojaa
varten 29.2.1944. Huoltolautakunnan arkisto. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.

3 0	 Ks. Junila 1984, llite 4, s. 181.
31	 Kirje Sodankylasta 18.7.1944, 7.8.1944 ja 22.9.1944. Saapuneet kirjeet. Sodankylan

lastensuojeluvalvojan arkisto. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.
3 2	 Kertomukset Sodankylan seurakunnan tilasta 1920-50. Sodankylan kirkon arkisto.

Sodankyla.
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Aviottomat lapset eivat siis olleet paikkakunnalla sota-ajan ilmiO.
Aviottomana syntyneiden lasten keskimaarainen osuus oli 1920-luvulla
Sodankylassa selvasti korkeampi kuin seuraavilla vuosikymmenilla.
Varsinaisena sota-aikana eli vuosina 1939-44 aviottomien lasten kes-
kimaarainen osuus ei noussut kymmenen prosentin yli. Sittemmin Lapin
aiheisia romaanej a kirjoittanut Sodankylan kirkkoherra j a suojeluskunta-
mies Arvi Jarventaus syytti vuonna 1922 levottomuudesta jatkien
invaasiota: "Pitajan yleisimmat paheet ovat epasiisteys, juoppous, vii-
nan salakauppa, korttipeli j a panettelu, joissa kuitenkin useimmissa ta-
pauksissa ovat muualta tulleet kulkumiehet paasankareina villiten myOs
paikkakunnan vaked." Vuonna 1930 pitaj4n kirkkoherraY.A. Lehmus-
virta puolestaan kaipasi ripeasti lainmuutosta, jottakymmenet polkkaparit
eli vihkimattOmassa suhteessa elavat saataisiin jarjestykseen. Sota-ai-
kana kirkkoherra Yrjo Aittokallio voivotteli puolestaan papillisten voi-
mien vahaisyytta ja tyOmaan suuruutta: "Yhden ty6 hukkuu kokonaan!"
Ainoa avustaja Aittokalliolla oh oma vaimo. Pitajan yleisluonne sota-
aikana oli kirkkoherran mielesta kuitenkin kohtalainen: tosin juoppoutta,
salakauppaa ja -kuljetusta oli paljon, rivoa puhetta j a aviottomia lapsia.
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Sen sijaan "laittomien parien" maara oli vahentynyt. Syntyvyyden nou-
sun kirkkoherra kuittasi: "Vanhat eukotkin saavat lapsia!"33

Aviottomat lapset j diva yleensa aidin huostaan — Sodankylassakin
lahes 80 prosentissa tapauksista. Elatusmaksu vaihteli kunnassa 100:sta
140 markkaan kuukaudessa. Riipin kylan tapauksissa summa oli saman
suuruinen, joskin maksuj a suoritettiin epasaann011isesti. Lapsi saatettiin
sijoittaa myOs isovanhempiensa luo, annettiin kasvatiksi tai lahetettiin
kirkonkylalle lastenkotiin.m

SikiOnlandetys

Koska naiset, jotka "lahtivat oottamaan" aviotonta lasta, tiesivat
aviottoman aidin turvattoman aseman, oli suuri houkutus kaantya sikiOn-
lahettaj an puoleen. Yksi taman ammattikunnan edustaja oli sodan-
kylalainen "Kivi-Manda", joka kesdan 1942 mennessa j a "jo pidem-
man aikaa" oli tehnyt kymmenia laittomia aborttej a. Amanda oli lapse-
ton 57-vuotias tykimiehen vaimo ja ompelija. Han oli kerran aikaisem-
min ollut syytettyna lapsenmurhasta, mutta hanta ei kuitenkaan ollut tuo-
mittu. Itse han sanoi olevansa "varakatilO", joka kutsuttiin avustamaan
synnytyksissa jos varsinainen katilo ei ollut saatavilla. Tallaisia
kylakatilOita oli Mlles joka kylassa.

Amandan praktiikalla k"vi niin tuttuj a kylan naisia kuin etelasta tulleita
matkalaisia. Kerran hanen puheilleen oli tullut Kotkasta kotoisin oleva
tumma, ei aivan nuori nainen. Tama epaili olevansa raskaana ja oli jos-
tain kuullut, end Amanda oli toiminut 	 ammatissa ja pyytanyt sikiOn-
landettamista, jos oli raskaana. Manda oli painellut naisen vatsaa j a tun-
tenut siind jotain kovempaa, minks jalkeen han oli pistanyt naisen
emattimeen 20 senttimetrin mittaisen nildatun putken j a pumpannut
maa sisaan. Nainen oli lahtenyt luvaten maksaa toimituksen, jos landetys
onnistuisi.

Toisen kerran Amandan palveluksia tarvitsi paikallisessa ravintola
Polariksessa tykiskenteleva 28-vuotias tarjoilijatar, joka odotti lasta sak-
salaiselle aliupseerille. Rieman mykthemmin Mandan puoleen kaantyi
Lapinmaan kaupan 21-vuotias liikeapulainen Edit, joka oli seurustellut

33 Kertomukset Sodankylan seurakunnan tilasta 1920-50. Sodankylan kirkon arkisto.
Sodankyla.

34 Lastensuojeluvalvojan kertomukset 1939-45. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.
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niinikaan erdan saksalaisen upseerin kanssa sills seurauksella, etta oli
tullut raskaaksi. Miehen nimed Edit ei halunnut paljastaa. SikiOn han
halusi pois, koska tahtoi "pitad maineensa puhtaana j a saasta.a aidiltaan
surun". Hanen mennessaan Amandan luo, tama sanoi landettaneensa
sills viikolla jo nelja sikitita ja kehui toimenpiteen olevan taysin
vaarattoman. Toimitusta seuraavana paivand sikiO oli tullut ulos j a Edit
oli laittanut sen katsomatta likadmpariin.

Seuraava asiakas oli Mandalle hankalampi ensinnakin siksi, etta ky-
seessa oli hanen sisarensa 19-vuotias tytar ja toiseksi siksi, etta tama
sairasti kuppaa. Lisalcsi tyttO oli kihloissa suomalaisen sotapojan kans-
sa, mutta odotti lasta ruotsalaiselle autonkuljettajalle. Jabmerentiellahan
oli kymmenia ruotsalaisia kuljettajia tOissa saksalaisilla: he kuljettivat la-
hinna rakennustarvikkeita Petsamoon. Loppujen lopuksi koko sikiOn-
landetyksesta ei tullut mitaan j a tyttO Oath pitad lapsen.

Amandan asiakaskuntaan kuului niin neitej a kuin rouviakin. Varsin
hyvassa asemassa olevan virkamiehen rouva Eevi kaantyi myOs Amandan
puoleen, koska "oli niin heikko ihminen ja synnyttaminen edessa".
Aviomiesten ollessa poissa houkutus saattoi olla rouvillekin ylivoimai-
nen seurauksista huolimatta. Rouvan sikikinlandettaminen paineluineen
j a pumppaamisineen ei tehonnut ensimmaisella kerralla j a Manda kut-
suttiin uudestaan paikalle. Eevi oli tuolloin kovassa kuumeessa, eika
"katilO" osannut tehda mitaan. Paikalla ollut aviomies kutsui kunnan-
laalcari Leskisen paikalle, joka totesi ettei "se tuollaisen kuumeen pe-
rasta ole ollenkaan ihme, etta tulee keskenmeno" ja maarasi laakkeeksi
kiniinia.

Sikitinlandettarniseen tullut Helli oli naimisissa, kandeksan pienen lap-
senaiti ja taloudellisesti tiukoilla. Hanet oli aiemmin tuomittu laittomasta
vakijuomien myynnista. Siivoojan tyOsta han sai kandeksan markkaa
tunnilta. Amandalle han selitti sairastavansa vaikeaa munuaistautia, min-

takia ei halunnut pitaa tad lasta. SikiOnlandetykseen han oli tullut
miehensa kehoituksesta. Mies oli sittemmin kaatunut rintamalla. Painelua
seka kipua j a lopulta vuotoa aiheuttanut pumppaus taydennettiin koto-
na "juomalla kovasti viinaa" ja niin sikiO oli tullut ulos muutaman viikon
paasta.

Leskivaimo Hanna kiirehti sikiOnlandettamista puolestaan lammitta-
malla saunan. Saunomista seurasi Amandan puristelu ja painelu seka
vatsan pa" to etta emattimen kautta. Toimitusta seurasi kova kuume j a
laalcari pyydettiin paikalle toteamaan tilanne. MyOhemmin samainen
leskivaimo tali Amandan luo samoissa asioissa, mutta talla ei ollut tuol-
loin yield valineita eika han suostunut ends. "puristeluun". Avioliitossa
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ollessaan nainen oli synnyttanyt nelja lasta, mutta kaikki olivat kuolleet
pienina.

Amandan hinta landettamisesta oli 500 markkaa, jonka useimmat
unohtivat toimituksen jalkeen maksaa. Joku antoi ruokatarvikkeita, toi-
nen leningin, kolmas hameen. Jotkut antoivat rahaa, mutta huomatta-
vasti vglemman kuin pyydettiin. Amandan palkkio oli iso, silla esimer-
kiksi tarjoilij an rahapalkka tayshoidon lisalcsi oli 700 markkaa kuukau-
dessa ja liikeapulaisen 1 100 markkaa ilman luontaisetuja. Kesalla 1942
Amandan liiketoimi lakkasi ja hanet passitettiin vankilaan.35

Kriisiajan avioliitot

"Sota on yhteiskuntaelamaa kaikin tavoin jarkyttava ilmio. Silloin saan-
n011inen j a rauhallinen elamaikulku katkeaa ja aivan uudet nalcOlculmat,
velvoitteet j a vaikutteet astuvat esiin." Nain kirjoittiAarre Tunkelo 1950-
luvulla. Sodalla olikin selvat vaikutukset avioliittojen maaran vaihteluihin.
Talvisodan aikana, etenkin vuoden 1940 alussa vihittavien parien maara
nousi nopeasti. Valirauhan aikana tilanne tasaantui, mutta jatkosodan
leimahtaessa solmittiin l" es kaksinkertainen maara avioliittoja. Sen si-
jaan vuonna 1942 avioliittoisuus jai hyvin pieneksi, noin 2/3 edellisen
vuoden maarasta. Myiis vuosina 1943 ja 1944 avioliittoisuus pysytteli
alhaisena. Poikkeusaika j a epavarma tulevaisuus siirsivat avioliittoaikeita,
vaikka sotakuukausipalkkajarjestelma helpottikin nuorten parien
taloudenpitoa. Selva j a nopea muutos tapahtui vasta rauhan jalkeen.
Kun tarnmikuussa 1945 solmittiin 1 591 avioliittoa, oli luku kasvanut
kuukausi kuukaudelta ollen joulukuussa samana vuonna 5 775. Koko
vuonna solmittujen liittojen maara oli 44 380.

Sodankylassa avioliittoisuus seurasi maan yleista suuntausta muutoin,
paitsi vuoden 1945 osalta. Evakosta paluu ja katon paalle saaminen
olivat ensimmaisia tehtavia palattaessa poltettuihin kyliin. Sodankylassa
solmittiin vuonna 1939 vain 44 avioliittoa, vuonna 1941 sota-ajan en-
natykselliset 72 liittoa, vuonna 1944 jalleen 44 ja 1945 vain 50 paria
vihitti itsensa avioliittoon. Sodan jalkeen maara alkoi nousta: vuonna
1946 avioliittoja solmittiin jo 99 j a vuonna 1948 ennatykselliset 111
liittoa.36

3 5 KuulustelupOytakirja 22.6.1942 liitteineen. Sodankylan etelaisen piirin nimismiehen
arkisto. OMA.

3 6 Tilastotietoja Sodankylan seurakunnan tilasta 1938-49. Sodankyla kirkon arkisto.
Sodankyla.
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Riipin kylan osalta leskeksi jaaneet solmivat suhteellisen nopeasti uu-
den avioliiton: leskenelakkeesta huolimatta toimeentulo vaati miehen
panoksen.' Lesken osa ei ollut sosiaalisestikaan helppo. Eras sodan-
kylalaisnainen muistelee:

"Parhaalla ialla jain leskeksi...Kun tuota maantieta kaveli, tuntu niin
surkialta, etta viekOOn tuuli minne haluaa. Enta sitten se huoli kaikesta
elamisesta, etta miten parjataan. Sitten oli nun onnellista, kun alko saa-
maan pienta elaketta, etta tuli kuitenkin ajoillaan, vaikka vahem-
mankin...Pakko se oli tulla toimeen, miten sita muuten...milloin hyvin
milloin huonosti. Mutta kylla se oli vaikiaa, kun ei ollut enda huoltajaa."

Tieto miehen kaatumisesta aiheutti muistelijalle sydankohtauksen, jar-
kytys oli niin suuri: nuorin lapsi oli syntynyt samana vuonna. Leski an-
saitsi rahaa pesemalla kasin pyykkia saksalaisille omassa saunassaan,
palkan nama maksoivat rahana j a ruokana, joskin pyykkaria aluksi
epailytti sybda outoja ruolcia.38

3 7 Elina Vaaralan haastattelu 2.8.1997.
3 8 Liisa Karppa "No kyllahan ne miehet on naisten perhan". Salmi 1986, s.67-68; Siiri

Makikokkila "Hyva on ollu kumpikin mies". Salmi 1986, s. 161-163.
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Sodan jalkeen alkoivat myOs avioerot yleistya. Viela 1930-luvulla 68
prosenttia eroa hakeneista pareista ilmoitti hakevansa eroa "valien rik-
koutumisen" takia. Virallisen eron sai tassa tapauksessa kanden
asumuserovuoden jalkeen. Vastaava luku oli vuonna 1945 ena.a. 42 pro-
senttia. Nyt eroa haettiin vetoamalla suorasukaisesti uskottomuuteen,
tOrkedan pahoinpitelyyn, sukupuolitautiin tai huumaavien aineiden kayt-
tiiOn. N"' M.perusteilla avioeron sai nopeasti. 39 Sodankylassa avioeroj a
haettiin myOs sota-aikanamuutama.4° Pientilavaltaisilla alueilla avioero-
jen madra pysyi kuitenkin suhteellisen alhaisena paaosin taloudellisista
syista. Kummankin puolison elanto tuli tilasta, joten eroon ei paassyt
vaikka olisi ollut tarvettakin.41

3 9 Tunkelo 1951, s. 109-118.
40 Sodankylan osalta avioerojen syita on sikali vaikea todentaa, etta karajaoikeuden Nyta-

kirjoista on sota-ajalta sailynyt vain asialuettelot ja tallepOytakirjat, joissa on vain
testamenttiasiat. Asialuettelon mukaan avioerohakemuksia oh vuonna 1939 kuusi kap-
paletta, joista parissa tapauksessa oh syyna aviorikos. Sodankylan karajakunnan talle-
pOytakirjat 1939-45. Lapin tuomiokunnan arkisto. OMA.

41 Avioerojen maaran kasvu johtui avioliiton tehtavan uudelleenarviosta, ajatus- ja arvo-
maailman muutoksista, naisten taloudellisesta itsenaistymisesta ja kaupunkimaiseen
elamantapaan siirtymisesta. Mm. Pitkanen 1994, s. 57-58.

SUN KANSSAS LIISA PIEN n 	 131



1111 7. Partisaanit tappavat

Sodankaynnin yksi karkeimmista muodoista ovat siviilimurhat. Suomen
ja Neuvostoliiton valisessa jatkosodassa tama sotilaiden ja kotijoukkojen
moraalista selkarankaa ja henkista kestavyytta koettelevaa toimintatapaa
sovellettiin etenkin pohjois- j a itaosien rajaseuduilla. Heti syksysta 1941
suomalaiset havaitsivat merkkeja useista venalaisista partisaani-
osastoista l . Niiden koko vaihteli 20:sta pariin sataan henkilOOn. So-
dankylassa tehtiin kesan 1942 aikana havaintoj a ainakin kymmenesta
vihollispartiosta, jotka aiheuttivat huolestumista asukkaissa. Sotatoimet
keskittyivat Lapin laanin alueella kandelle varsin kapelle lohkolle Petsa-
mon Luttojoen ja Sallan rautatien suunnassa, jolloin laaj a eramaa-alue
Savukosken ja Sodankylan itarajalla jai lahes vartiotta. Sielta
vihollispartioiden oli jokseenkin helppo ylittaa raja j a tunkeutua syvalle
siviilivaestOn asuma-alueille.2 SiviilivaestOd siirrettiinkin jonkin verran
seka talvisodan etta vuosien 1941-42 aikana pitajan lansiosan kyliin,
muun muassa Riipin kylan, jonne siirtolaisia tali Sallasta.

Partisaanitoiminta oli erityisen vilkasta kesalcausina 1942-44. Kesal-
la 1943 partisaanej a arveltiin olevan 18 osastoa, joissa oli jasenia kaik-
kiaan noin 1700. Joukoissa oh usein myOs naisia j a suomea puhuvia
karjalaisia. Aluksi suomalais-saksalaiset joukot Pohjois-Suomessa oli-
vat tottumattomia torjumaan partioiden hyOkkayksia, mutta syksylla
1942 toimintaa tehostettiin. Seuraavana syksyna viisi erillistapartisaanien
tuhoamisjoukkuetta alistettiinYhteysesikunta Roille. Vaikka valitkin vaara
kohdistui Sodankylass5kin pitajan itaosiin, loi partisaaniuhka pelon ilma-
piirin koko pitajaan. "Ei sita kuolemaa peljanny, vaan sita miten ne tullee
j a milla lailla ne tappaa. Niitten raakuuesta puhuthin niin paljon."3

1	 Partisaani on tassa venalaisista vihollisen puolella taistelevista sisseista kaytetty nimi-
tys. Suomalaisia sisseja kutsuttiin kaukopartiomiehiksi.

2	 Katsaus vihollisen partisaanitoimintaan. Lapin laanin maaherran kertomukset 1941-
42. OMA; Katso myOs Seppala 1971, s. 168-201, 226-231.

3	 Elina Vaaralan haastattelu 2.8.1997.
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Teloitus

Kymmenen ruumista makasi joen tOrmalla kasvot pain maata. Kaikki
olivat alusvaatteissaan olevia naisia tai tyttOj a. Kolmea nuorimmasista
lukuunottamatta murhattujen silmat oli peitetty rasyilla. Pienin kaikista,
noin puolivuotias tyttOvauva, makasi luonnottomassa asennossa
heinikossa. Hanen pienissa pyOreissa tytOnkasvoissaan oli valtavia
mustelmia ja ruhjeita, takaraivo oli murskattu. Vauvaansa sylissaan
puristanutta aitia oli ammuttu niskaan. Nenasta ja silmista valunut veri oli
kuivunut juonteiksi. Lahella makasi 13-vuotiaan tytOn ruumis. Hanen
niskassaan oli pieni tummunut luodin reika ja ohimossa 2 x 3 senttimet-
rin mittainen reika, josta aivomassa oli valunut osittain ulos. Viisivuotias
pikkutyttO oli kuollut niskaan isketyn terdaseen seurauksena. Kaikkia
hanta vanhempia oli ammuttu niskaan. Heidat oli teloitettu.

Kylan lahelta lOytyi yield yksi ruumis. 38-vuotiaan naisen pad oli
murskautunut taysin ja aivomassaa oli ylt' ympariinsa. Nainen oli lahte-
nyt juoksemaan pakoon, jolloin hanta oli ammuttu kivaarilla takaapain.
Metsdan kuljetettavat, itkevat j a hataantyneet naiset j a lapset tiesivat
kohtalonsa. Mutta miksi vihollinen kuljetti hankalaa joukkoaan kuusi
kilometric. Matkaila heita oli oletettavasti kiirehditty kulkemaan nopeam-

PARTISAANIT TAPPAVAT n 	 133



paa; heissa oli paljon mustelmia, haavoj a ja pistonjalkia. Ruumiinava-
uksessa todettiin, ettei uhreille oltu tehty seksuaalista valcivaltaa, kuten
aluksi ep tvn. Huhut uhrien raiskaamisesta levisivat kuitenkin nopeasti
ympari Lappia ja elavat edelleenkin vahvana, vaikka oikeuslaaketieteel-
lisissa tutkimuksissa ei ollut siita nayttkia. Se, etta naiset j a lapset oli
heratetty kesken unia vahapukeisina paidoissaan, mustelmat ja naarmut
heidan ruumiissaan, vainajien luonnottomat asennot — heita oli potkittu
ja osittain peitetty sammalilla— aiheuttivat sen, ettajarkyttyneet muistelijat
ilman muuta ajattelivat heidat myOs raiskatun. Se sopi hyvin siihen
viholliskuvaan, mika venalaisista oli luotu. Ehkapa vihollinen tahtoi tie-
toisesti lisata asukkaiden kauhua asettelemalla ruumiita j a repimalla hei-
dan vaatteitaan.

Kun suomalainen partio lOysi Savukosken kunnan puolella olevan
Seitajarven kylan partisaanien uhrit, lOysivat he yhden hengissa olevan,
pahasti haavoittuneen tytOn. Hanta oli ensin ammuttu, mutta kun luoti oli
mennyt ohi, oli hanta pistetty kaksi kertaa puukolla vasempaan kyi-
keen. TyttO teeskenteli kuollutta eika iskuj a enaa tullut.4

Seitajarven kylan veriteon suorittajana oli venalaisen Daniel
Podopljokin johtamat kaksi 152 sissia kasittavad partiota, jotka piirittivat
kylan. Palattuaan tukialueelleen osasto ilmoitti tuhonneensa retken ai-
kana 250 suomalaista sotilasta ja ottaneensa seitseman vankia. Yksi
naista vangeista oli kylaid vartioimassa ollut sodankylalainen Matias Nii-
ranen, joka lOydettiin vuosikymmenia myOhemmin murhattuna Sallan
kairasta.

Partisaanien perdan lahtenyt suomalaispartio sai ammuttua kandek-
san sissia, joiden ruumiit jaivat kellumaan Kemijokeen.5

Vaijytys

Oh heinakuinen valoisa Lapin yo vuonna 1943. Postiauto ajoi loivaa
alamaked Laanioj an laaksoon. Kello oli kolme. Siella taalla oli tietOiden
takia ajettu kavelyvauhtia ja valci oli vasyksissa. Rovaniemelta oltiin tul-
tu jo 260 kilometric j a Petsamoon oli yield pitka matka. Siind oli mo-
nenlaista kulkijaa. Kuljettaj an takana istui oululainen piispaYrjOVallin-

4	 Protokoll fort vid rattsmedicinsk obduktion i Savukoski by av Savukoski socken den 16
juli 1944: TutkintaNytakirja 24.7.1944. SisdasiainministeriOn arkisto. KA; Suomen
Kuvalehti nro 32, 12.8.1944, s. 914.

5	 Seppala 1971, s. 188-189; Erkkila 1998, s. 108-147; Seitajarven surmista ks. mytis
Martikainen 1998.
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maa, joka teki ensimmaista virkamatkaansa tame pohjan perille. Ha.-
nen matkaseuranaan oli Sodankylan kirkkoherra Yrjo Aittokallio, joka
istui etupenkilla oven puolella. Muita matkustajia olivat posteljooni, ke-
milainen asessori, vaasalaisen liikemiehen rouvakolme ja viisi vuotiaiden
lastensa kanssa ja raumalainen sotilas. Nuoria naisia auton 17 matkus-
taj asta oli kymmenen. Nelj a laakintalottaa j a loput Petsamoon tOihin
matkalla olevia ompelijoita ja liikeapulaisia.

Yht' Aida matkustaj at hatkahtivat. Auton kylkeen ammuttiin kaksi
laukausta j a valittOmasti taman jalkeen edesta konepistoolisarj a, jolloin
auton tuulilasi lensi pamahtaen sapaleiksi. Matkustaj at heittaytyivat pa-
niikissa auton lattialle. Kun ammunta hetkeksi lakkasi, yrittivat ihmiset
ulos auton ovista ja sen rikkoutuneista ikkunoista.

Hataantyneena ja epatietoisena siita, mists luodit tulivat, eras naisista
juoksi suoraan kohti ampujia tien oikealle puolelle. Tuskanhuudot kat-
kaisi voimakas raj andys noin 40 metrin paasta: Laanioj an silta lensi tai-
vaan tuuliin. Kun postiauto pysahtyi lopullisesti, tulitettiin sita voimak-
kaasti tien oikeanpuoliselta penkereelta.

Auton edessa istuneet kirkonmiehet, kuljettaja ja posteljooni
hyppasivat autosta tielle juostakseen tien vasemmalle puolelle. Kirkko-
herra Aittokallio oli saanut osuman jo autossa, mutta hanen onnistui
kuitenkin paasta metsan turviin. PiispaVallinmaa syOksyi ulos ja autos-
sa olevien avunpyynnOista johtuen kiirehti avaamaan auton takaovea.
Juuri silloin vihollinen heitti kasapanoksen jaVallinmaa kaatui kuolleena
maahan pad ja jalka pahoin murskautuneena. Autonkuljettaja ja
posteljooni suojautuivat aluksi auton taakse. Vihollinen aloitti nyt
kasikranaattitulituksen j a pakenij at lahtivat pyrkimaan kohti metsaa.
Autonkuljettaj a haavoittui vakavasti j a jai makaamaan puolitiehen.

Piispan kuoleman jalkeen auton takaosassa istuneiden naisten ainoa
ulospdasytie olivat rikkoutuneet ikkunat. Ompelijasisarukset tyOntyivat
ensin ikkunasta ottaen autosta mukaansa pienet lapset. Lapsia retuuttaen
he lahtivat juoksemaan kohti vasemmalla nakyvad kivikasaa j a pelastui-
vat. Lastenaiti oli saanut osuman jo autossa, mutta yritti verta valuvana
paasta ulos ikkunasta. Hypattyaan autosta han kaatui kuolleena maa-
han. Hanen viereensa kaatui eras nuori nainen.

Toinen nainen yritti pysyd hengissa auton takana pitamalla vartaloaan
kasillaan ja jaloillaan ilmassa pyrkien nain vaistamaan luodit. H5n
lahes vahingoittumattomana.

HyOkkayksen aikana oli Sodankylan suunnasta tullut saksalainen lin-
j a-auto, jossa oli vain kuljettaj a. Vaijytyksen havaittuaan han yritti heti
kaantya takaisin tulosuuntaansa ja paasikin halyyttamaan apua. Auton
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halyytyssireeni alkoi soida keskeytyksetta j a todennakiiisesti partisaanit
pelastyivat sen kutsuvan lisaa joukkoj a paikalle j a lopettivat ampumi-
sen. Tapahtumasarj a oli niin nopea, etta ainoa mukana ollut suomalai-
nen sotamies ei saanut ammuttua laukaustakaan.

Runsaan puolen tannin kuluttua Lapin tie- j a vesirakennuspiirin  tyo-
velvollisia tali autolla paikalle. Heilla ei kuitenkaan ollut aseita. Autolla
landettiin kuljettamaan haavoittuneita Ivalon sotasairaalaan. Kolme
menehtynytta haettiin tielta myOhemmin aamupaivalla. Nelj a matkusta-
jista oli haavoittunut vakavasti, kymmenen lievemmin ja viisi sailyi yam-
moitta. Yksi heista oli posteljooni j a muut auton lattialle jaaneita.'

Y011inen hyOkkays

Vain hieman aiemmin samana valoisana yOnd Laaniojan sillalta noin ki-
lometrin paassa. oleva Laanilan majatalo koki saman kohtalon kuin posti-
auto. Talon pirtissa nukkumassa ollut inarilainen tyk5mies herasi eri puo-
lilta taloa ammuttuihin laukauksiin. Tuvan ikkunat helisivat rikki j a mies
yritti paeta talosta. Hanet ammuttiin eteiseen. Rikkoutuneesta ikkunasta
heitettiin kasikranaatti sisaan, mutta kamarissa olijoiden onneksi se ei
raj ahtanyt.

Tapahtuma-aikana talon kamarissa nukkuivat talon emanta j a hanen
kaksi lastaan. He syOksyivat ammunnan alkaessa lattialle j a sailyivat
hengissa. Pirtista tali savua, kun uusi kranaatti sytytti naulakossa roikkuvan
takin, seinan j a valikaton tuleen. Partisaanit lahtivat kuitenkin seuraa-
vaan kohteeseensa j a aiti lapsineen paasi vahingoittumattomana pois
talosta.

Laheisessa tybparalcissa oli hyOkkayksen alkaessa tyOvelvollisia
yOpuulla, kun viereinen maakellari rajaytettiin. Eras miehista naki etei-
sesta tapahtumat, syOksyi huoneeseen huutaen ryssien tulevan. Huo-
neessa olijat syiiksyivat seinan vierustalla olevien sankyjensa alle ja sa-
massa konepistoolisarj a napsi pitkin sankyj a. Nelj a miesta haavoittui j a
yksi kuoli vammoihinsa. Konkivadritulen jalkeen partisaanit heittivat
parakin lattialle kaksi kasikranaattia, joista toinen raj anti keskella
aa. Toinen, lahemmas miehia vierinyt kranaatti jai raj ahtamatta

6	 Lapin laaninhallituksen kirje sisdasiainministeritille 17.7.1943, selostus tapahtumista
10.7.1943. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.
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Heti halytyksen jalkeen partisaaneja Lahti ajamaan takaa 15-miehinen
suomalais-saksalainen sekapartio ja iltapaivalla sodankylalainen 11-mie-
hinen ilmansuojeluryhma seka kaksi pienempa'd partiota. HyOkkaapa ei
kuitenkaan saavutettu.7

Murhendytelma eramaassa

Kuukauden kuluttua Laanilan tapahtumista olivat partisaanit jalleen liik-
keella vanhassa Sompiossa. Kandessa Luirojokivarren eramaatalossa
nukuttiin rauhallisesti, kun metsan reunasta irrottautui sotilaiden varjoja
suippolakkeineen. Miehet eivat olleet erityisen varovaisia, silly naissa
yksinaisissa lappalaistaloissa ei ollut turvavartiota. Miehet tykintyivat ta-
lojen sisaan. Toisen talon pihaan ammuttiin sen emanta. Talon kolme
lasta paasi pakoon metsan suojaan.Toisen talon pakoon yrittanyt emanta
ammuttiin ja talo sytytettiin tuleen, jolloin kaksi lasta sal surmansa. Talon
mummo ja kaksi lasta paasi pakoon. Pakoon paasseet juoksivat pari-
kymmenta kilometria hakemaan apua.Vangilcsi otettu nainen murhattii ►
myiihemmin metsdan. Suomalaisia sotilaita lahetettiin pardon perdan,
mutts naiden etumatka oli liian pitka. Uhrit olivat Sodankylan Ylaluirolla
asuvia Maggan perheita, surmatut lapset olivat vajaa kolmivuotias poi-
ka ja kolmikuukautinen vauva. Partisaanien uhrit haudattiin Sodankylan
kirkkomaalle.

Laanilan hyOkkaykset seka Maggan talojen asukkaiden murhat suo-
ritti venalaisen Aleksandr Smirnovin johtama Napapiirin bolsevikit -ni-
minen 53-jaseninen partisaanijoukko.8

Elavalta poltetut

"Aika on sodalla j a aika rauhalla. Niinpa Jumala tulee karistamaan pois
sodan. Kukistamaan vihollisemme asemandin seka sen julkean
jumalankielteisyyden." Oil keskiviikko heinakuun 26. paiva vuonna 1944.
Sodankylan kirkkomaalle oli kokoontunut paljon v" ea 18 valkean ar-

7	 Lapin laaninhallituksen kirje sisdasiainministeri011e 17.7.1943, selostus tapahtumista
10.7.1943. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.

8	 Lapin laaninhallituksen kirjeet ministeri011e 20.8.1943 ja 21.8.1943. Sisdasiainminis-
tenon arkisto. KA; Martikainen 1998; Erkkila 1998, s. 45-52, 86.
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kun careen. Vesisateen jaljilta kosteat liput roikkuivat alakuloisesti
puolitangossa. Piispa Vaino Malmivaaran puhe Jumalan kostosta
uskottomille kosketti lasnaoloijoita, moni itki avoimesti. Saarnaa seura-
si Porilaisten marssi, sitten ruumiiden siunaus, laulu ja seppeleet
muistosanoineen: "Yksi on varmaa: lapsia, naisia ja vanhuksia
surmaamalla ei tata kansaa kukisteta!"9

Ystavat, tuttavat ja kylanmiehet jattivat viimeiset jaahyv5isensa Lo-
kan kylan partisaanihyOkkayksen uhreille. Murhatyii oli tapahtunut per-
jantaina 14.7.1944 illalla kello kuuden maissa. Kylan suojana oli
kymmenmiehinen suomalaisjoukko, joka partisaanien kanssa syntyneen
tulitaistelun aikana joutui perdantymaan Luirojoen yli pardon delta. Ar-
kisissa askareissaan olleet kylalaiset ryntasivat pakoon vihollisen
hyOkatessa. Osa paasi metsan suojiin, osa joen yli. Kolmetoista ihmista
pelastautui kansakoululle, jota vihollinen ryhtyi piirittamaan sytyttaen
lopulta sen tuleen. Tuskanhuudot hukkuivat aseiden ratinaan j a palavan
puun paukkeeseen. Ihmiset poltettiin elavalta.

Poltettujen mukana oli aiti viiden pienen lapsensa kanssa. Aiti oli 30-
vuotias ja kaikki lapset alle kymmenvuotiaita, nuorin kolmen viikkoa
vanha vauva. Joen yli pakoon yrittaneiden joukossa oli kuudennella
kuukaudella raskaana ollut vaimo, joka haavoittui vaikeasti j a kuoli
myohemmin Ivalon sairaalassa: luoti oli lavistanyt syntymattOman lapsen
paan.

Kaiken kaikkiaan hyOkkayksessa menehtyi 21 henkilkia, joista 17
sodankylalaista, kaksi alkujaan sodankylalaista (ks. liite 3) ja kaksi
petsamolaista. Uhreista kandeksan oli lapsia. Heidan keski-ikansa oli
viisi vuotta, naisten 41 vuotta. Suurin osa uhreista haudattiin Sodanky-
many)

Lokkaan hyOkannyt partisaaniosasto oli venal5isenVasili Gontarenkon
komentama 76-miehinen joukkue. Venalaisissa lahteissa hyOkkayksen
sanotaan kohdistuneen kylassa olevaan varuskuntaan. Iskussa tuhottiin
niiden mukaan 131 henkea. 11 Tosiasiassa Lokassa ei ollut varuskuntaa,
vaan muutaman miehen kasittava suomalainen partio.

Koko pitajassa Lokan kylalaisten kohtalo otettiin jarkyttyneina vas-
taan. August Tervon leskelle Elmalle uutinen kotikylan tuhoamisesta j a
tuttujen ihmisten murhista oli erityisen raskas. Han oli menettanyt jo mie-

9	 Suomen Kuvalehti nro 32, 12.8.1944, s. 914.
10	 Viheriavaara 1981, s. 8-10; Sotien uhrit Sodankylasta 1939-1945, liite, 1986; Ks.

my8s Martikainen 1998; Erkkila 1998; Tikkanen 1971.
11	 Erkkila 1998, s. 198-199.
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hensa ja kaksi lastaan Ruotsiin, velipuoli oli kaatunut talvisodassa. Nyt
han sai tiedon, etta hanen sisarpuolensaVarpu Manninen oli tuon sa-
maisen hyOkkayksen yhteydessa kidnapattu partisaanien mukanaVe-
najalle, eika hanen kohtalostaan ollut mitaan tietoa. Kaksi muuta Man-
nisen lasta oli pelastunut. Varpu oli vasta 9-vuotias j a pelko tyttOrukan
kohtalosta puhututti pitaj an v" ea ja tapaus vahvisti heidan vihol-
liskuvaansa: "Sellaisia petoj a j a hirvibita ryssat olivat, tappoivat j a
kiduttivat viattomia."12

Varpu Manninen oli partisaanien hyOkkayksen alettuaAle Lokan ta-
lon pihamaalla yhdessa talon em5nnan ja kanden muun lapsen seurassa.
Laukausten alkaessa kaikki ryntasivat 	 pakoon:

"Kiersin muurin takapuolelle ja piilouduin shine. En kuullut mitaan, koska
korvani olivat menneet lukkoon sisalla ammutuista luodeista. Kun aloin
kuulla jalleen, landin piilostani ja lOysin talon emannan ja Irman ja Urpon
haavoittuneina. Aioin ottaa Urpon syliini j a vieda ulos palavasta talos-
ta, mutta yksi partisaani oli yield sisalla ja tarttui minuun raahaten mu-
kanaan ulos..."

Varpu heitettiin ampumahautaan, josta vihollinen ampui pakenevia nai-
sia ja lapsia. Saatuaan tyOnsa tehtya partisaanijoukko sitoi nopeasti kuusi
haavoittunuttaan, yksitoista kaatunutta toveriaan se jatti sen sijaan ky-
laan ja lahtiVarpu mukanaan kohti Lokkavaaraa jaVenajan rajaa. Ryh-
massa oli kaikkiaan noun 70 jasenta. Heista nelja oli naisia. Mukana oli
mytis laakari, joka tarkisti sotilaat ja myOskinVarpun. Partisaaniryhmaan
kuuluiVarpun mukaan my-Os sodankylalaissyntyinen mies, joka oli 30-
luvulla muuttanut Neuvostoliittoon. Matka eteni Kantalahteen, mista lo-
pen uupunut tyttii toimitettiin Montsegorskiin lastenkotiin 80 sotaorvon
seuraan. 13

Lokka oli suurin kyla, mihin partiaanit hyOkkasivat. Sen erikois-
laatuisuutta kuvaa se, etta paikkakuntalaisten muistoissa partisaanej a
auttoi kylassa asunut henkilo tai kutenVarpun muistelusta kay ilmi, ai-
kanaan sielta Neuvostoliittoon loikannut henkilO. Ajan mytita useita viit-
tauksia kavaltajan henkiliillisyydesta on tehty, mutta asian toden-
peraisyytta ei ole voitu todentaa. Se, etta partisaanit puhuivat suomea,
lisasi paikkakuntalaisten epaluuloj a kavaltajien olemassaolosta. Tosi-
asiallisesti niin Suomen kuin Neuvostoliitonkin puolella sisseihin pyrittiin

12 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997.
13 Lokan tuhon 50-vuotismuistojuhlan kynnyksella, Sompio 14.7.1994, s. 6-7.
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varvaamaan vihollisen kielta puhuvia raj aseutujen ihmisia: paikalliset ih-
miset olivat sissipartiolle pikemminkin paljastumisen uhka kuin todelli-
nen apu.

Mieluummin kuolleena kuin vangittuna

Partisaanihy•5kkaysten tavoitteena oil murtaa kotirintaman rohkeutta j a
rintamamiesten moraalia satuttamalla jotain sellaista pyhaa j a hyvad kuin
lapset j a odottavat aidit. Iskut osuivatkin syvalle yhteiskijen sisaan. Ne
horjuttivat ihmisten turvallisuudentunnetta ja uskoa yhteisOn kykyyn puo-
lustaa jaseniaan. Partisaanien tapa ottaa mukaansa vankej a oli — jos
mandollista — yield kauhistuttavampi ajatus kuin nopea kuolema.Vaik-
kaVarpu-tyttO oli vasta yhdeksan vuotias, olisi han mieluummin halun-
nut fully ammutuksi kuin joutua venalaisten vangiksi. 14 Omaisten epa-
tietoisuus ja hata olivat hirvittavia. Puhuttiin paljon uhfien raiskaamisesta

14 Sompio 14.7.1994, s. 6.
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ja ruumiiden hapaisemisesta, vaikkei niista Sodankylan tapauksissa ol-
lut nayttOd.Vihollisen tarkoituksena ei ehka ollut murhata murhaamisen
vuoksi, vaan naisista tuli valineita koston ja vastakoston miehisessa
maailmassa: siviilimurhat olivat osoitus vallankaytOsta j a keinojen
kaihtamattomuudesta, laajemmassa mielessa ne olivat osa suurta ide-
ologista sotaa. KunVarpu-tyttOnen hataannyksissaan uteli suomea pu-
huvalta sotilaalta kohtaloaan, vastasi tama: "...Me viemme sinut parem-
paan maahan j a sitten kun rauha tulee, voit palata".15

Desantit

Partisaanien lisalcsi Sodankylan maastossa liikkui myEis muita vihollisen
partioita, nimittain desantteja eli venalaisia vakoilijoita. Erdand
toukokuisena paivand kaksi sodankylalaismiesta oli leimaamassa Kemi
Oy:n puita, kun he nalcivat metsanlaidassa kaksi suomalaiseen sotilas-
pukuun pukeutunutta miesta. Huudettuaan n"' e, miehet lahtivat pakoon,
josta leimaaj at arvelivat kyseessa olevan joko kapykaartilaisia tai vend-

Metsamiehet ilmoittivat lahimmasta puhelimesta nimismiehelle ha-
vaintonsa, joka lahetti ylikonstaapeli Kauko Katilan johtaman viisi-mie-
hisen pardon ajamaan miehia takaa. Takaa-aj aj at kulkivat ensin autolla
havaintopaikan laheisyyteen, josta lahtivat hiihtamaan perdan. Vaikka
oli jo toukokuun puolivali, oli lunta yield maassa j a karkurien j alanj
seuraten partio eteni nopeasti, vaikka nama yrittivatkin astua toistensa
jalanjalkiin lukumaaransa salaamiseksi. Than tullen partio lOysi nuotion,
joka oli yield lammin j a kohta he nakivatkin edessaan juoksevat kolme
miesta. Pardon johtaja huusi "seis-stoi" -huutonsa ja kaski antautumaan.
Karkurit huusivat "Ei ennenkuin kuolleena!" j a alkoivat ampua takaa-
ajajia.Tulitaistelun aikana sodankylalainen kersantti Eero Harju sai osu-
man suoraan sydameensa. Kalpenevan kersantin suusta valuva veri varjasi
hangen punaiseksi. Myiis eras partisaaneista haavoittui vaikeasti pda-
han osuneista kandesta luodista j a kuoli. Takaa-ajo kesti kaiken kaik-
kiaan noun 12 tuntia ennenkuin suomalaiset saivat desantit kiinni.

Venalaiseen desantfiryhmran kuului kolme inkerilaista j a yksi venalai-
nen. He olivat pukeutuneet suomalaisiin sotilasmantteleihin ja Pohjolan
suojeluskuntapiirin kesapuseroihin. Heilla oli mukanaan lyhytaaltoradio,

15	 Sompio 14.7.1994, s. 6.
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kompassi, kello j a karttoj a. Muonaa heilla oli useaksi paivaksi seka
kivaarit ja kasikranaatteja. 16 Partion tehtavana oli seurata j a radiolla
raportoida Petsamoon menevaa. liikennetta."

Miksi Lapin kylia ei evakuoitu?

Raj aseudun siviilien murhat olisi voitu valttaa, jos kylat olisi evakuoitu
sen jalkeen, kun laani julistettiin sotahallintoalueeksi kesalcuussa 1941
tai viimeistaan vuodenvaihteessa 1941-42, jolloin suomalaisten jouk-
kojen paaosat siirrettiin Karjalan rintamalle kotimaisten joukkojen
komennukseen. Vuoden 1942 alusta Lapista tuli "ei-kenenkaan maa",
jossa suomalaiset Saksaan myOnteisesti suhtautuvat siviilihallintomiehet
tarkkailivat illalliskutsuilla saksalaisten upseerien puheita. Uuden tilan-
teen myOta siviilien asema muuttui selvasti aikaisempaa turvatto-
mammaksi, mista Lapin suomalainen johtokaksildco eversti Willamo ja
maaherra Hillila olivat tietoisia. Wiliam° raportoi syyskuussa 1942, etta
partisaaneja oli vangittu jo kandeksassa eri paikassa" j a Hillila kirjoitti
samaan aikaan Airolle paamajaan, etta partisaanien toiminta oli Poh-
jois-Suomessa viime aikoina suuresti vilkastunut, mutta "takalainen toi-
minta on kuitenkin lastenleikkia verrattuna partisaanien toimintaan Ete-
la-Venajalla".19

Jalkipolvista Hillilan ilmeisen vahatteleva j a valinpitamatiin asenne on
hammentava. Siviilien turvallisuudesta vastavan maaherran asenne ei
muuttunut myOhemminkaan iskujen jo tapanduttua Yliluirolle j a Laanilaan.
Heinalcuussa 1943 saksalaisten komentaj a Diet! esitteli Hillilalle kartalta
venalaisten partisaanien tukikohtia j a ilmoitti, ettei han voi antaa apua
partisaaninvastaiseen toimintaan seka esitti vaestOn evakuoimista. Hillila
vastusti evakuointia, koska hanen mukaansa se ei ollut "tarkoitustaan
vastaava". Hillilan nakemysten lahtOkohtana ei ollut siviilien turvallisuus,
van suuremmat kysymykset. Jos Lapin vaestO tai osa siita olisi evakuoitu,
"ovat ryssat saaneet partisaanitoiminnan tarkoituksen" eli peloitelleet
asukkaat pois. Toinen Hillilan perustelu oli se, etta "evakuoinnin jalkeen
ryssia on enemman liikkeella". Kolmanneksi perusteluksi evakointi-

1 6 Selostus vihollisen desanttien pidatyksesta 12.5.1942. Sodankylan etelaisen piirin ni-
mismiehen arkisto. OMA.

17 K. Hillila A. Pakaslandelle 13.5.1942. Hillilan kansio. SArk.
18 0. J. Willamo E. Heinrichsille 21.9.1942. Halal' kansio. SArk.
19 K. Hillila A. Airolle 19.9.1942. Hillilan kansio. SArk.
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kieltoon han naki sen, etta alueet, joihin evakot pitaisi siirtaa, "tulevat
levottomiksi". Lopuksi han perusteli evakuoinnin mandottomuutta silla,
etta "heinantekoaika on meneillaan eika valci halua lahted". 2° Missaan
naissa perusteluissa han ei ottanut esille siviilien turvallisuutta. Nain ehka
siksi, etta kaikkien naiden yksittaisten perustelujen taustalla oli yksi suu-
rempi uhka, jota Hillila ei kuitenkaan sanonut Dietlille: ajatus siita, etta
Lappi evakuoinnin mykita jaisi taysin saksalaisten valvontaan.

Diet! toisti avuttomuutensa partisaanintorjunnassa myOs toukokuussa
1944: han ei voinut turvata alueen siviilien turvallisuutta. Samalla han
tunnusti, etta siviilien pysymisella oli sotilaallinen tarkoituksensa ja taipui
Hillilan nakemyksen taakse. 21 Tama paatOs koitui Seitajarven j a Lokan
asukkaiden kuolemaksi. Noin viikkoa ennen Lokan surmatOita olivat
loldcalaiset lahettaneet Sodankylan nimismiehelle Aaro Raappanalle vies-
tin, etta he haluavat Seitajarven pelastyttamina lahtea evakkoon kylastaan.
Raappana ei kuitenkaan — noudattaen maaherra Hillilan ja viime kades-
sa maan hallituksen ohjeita — lahettanyt autoj a siirtoj a varten.22

Lappilaiset siviilit olivat siis paljon vartijoina: toisaalta estamassa ye-
nalai sten partisaanien etenemista, toisaalta varjelemassa Lappia saksa-
laisilta. Maaherra teki paamajan siunauksella paatiiksen, ettei
evakuoida ja han oli myOs vastuussa tekemansa paatOksen seurauksis-
ta. Tuon aj an kokonaistilannetta kuvaa se, etta paatOksen perustelut
olivat sotilaspoliittisia ja taloudellisia: laskettiin, etta siviilien evakuointi
tulisi liian kalliiksi. Hillila jaWillamo antoivat padtOksillaan venalaisille
partisaaneille tilaisuuksia, jonka he kayttivat haikailemattOmasti hyvak-
seen siina voiman tunnossa, minka etenkin kesan 1944 Neuvostoliitolle
voittoisaksi kayva sota antoi: juuri tuona kesana Sodankylassa ja Savu-
koskella liikkui aikaisempaa suurempia ja haikailemattOmampia partioi-
ta. Suomalaisilla kaukopartioille vastaavia tilaisuuksia ei juuri tullut, koska
Kuolan alueelta evakuoitiin suuri osa siviileista etelampaan. Suomalais-
ten kaukopartiomiesten kulkuj a on hankala seurata, koska suuri osa
aineistosta on tuhottu.' Venajalla sen sijaan partisaanitoimintaan liitty-
vad. materiaalia on sodasta lahtien tietoisesti koottu.

Hillilan j a Dietlin keskusteluissa rintamaosien turvallisuus eli Petsa-
mon j a Sallan tienoot kuuluivat saksalaisten valvontaan myOs parti-
saanitoiminnan osalta, sen sijaan Sodankylan j a Savukosken itaraj at

2 0	 K. Hillila A. Airolle 21.7.1943. Hillilan kansio. SArk.
21	 K. Hillila A. Airolle 31.5.1944. Hillilan kansio. SArk.
22	 Martikainen 1998, s. 125.
23	 Pohjois-Suomen kaukopartiotoiminnasta ks. Saressalo 1987; Paarma 1970; Paarma

1972.
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everstiRamon vastuulle.24
Toinen asia on, missa maarin Hillilan kasvava epaluulo saksalaisten

todellisista tarkoitusperista evakuoinnin suhteen oli aiheellinen. Toden-
nalcOisesti evakuointiasian taustalla oli jo alustavia suunnitelmia laanin
tulevaisuudesta.

24 K. Hillila A. Airolle 21.7.1943. Hillilan kansio. SArk.
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n 8 . Vankileirien Lappi

Sodan aikana oli Pohjois-Suomessa kaksi suomalaista sotavankileiria,
numero kandeksan Ivalossa ja numero yhdeksan Kemissa. Kemin ala-
leirit olivat Rovaniemella, Kemijarvella ja Sodankylassa. Mein perus-
tettiin heti jatkosodan alussa 4.7.1941 ja suunnitelmien mukaan siita piti
tulla maan suurin leiri, johon voitaisiin sijoittaa jopa 5 000 vankia. To-
dellisuudessa leirista tuli kuitenkin huomattavasti pienempi. Esimerkiksi
kevaalla 1944 paaleirissa oli vajaa 500 vankia. 1 Lapin sodan myiita
paaleiri siirrettiin Hankoon ja lakkautettiin 25.11.1944. Sodankylan lei-
rin paallikkOna oli vanrikki Jorma Sotavala. Ivalon leirin alaleiri oli
Kolosjoella. Se perustettiin kuukautta mytthemmin kuin Kemin leiri ja
lakkautettiin samaan aikaan marraskuussa 1944.

VankityOleirien toimintaperiaate oli yksinkertainen: tyOnantaj at ostivat
vankileirilta tyOvoimaa ja maksoivat sovitun summan leirin kassaan. Vangit
voitiin maarata tyOkomennuksille ympari Lappia. Vuokrattavat vangit
saattoivat olla joko venalaisia sotavankeja tai suomalaisia vankeja. Suo-
malaisten rikoksia olivat varkaudet, petokset, juopumukset, palvelus-
velvollisuuden rikkomukset ja sotapalvelukseen saapumatta jattaminen.
Lapissa isot puutavarayhtiOt, kutenVeitsiluoto Oy ja Kemi Oy seka
Kemijoen uittoyhdistys j a metsahallitus ostivat vankej a etenkin metsa-
tOihin.Valtion hiilikonttori Kemissa, KeminValio, Rautatiehallitus, eri
kunnalliskodit, yritykset ja yksityishenkilOt ostivat vankeja paaasiassa
maatalous- ja kunnostustOihin.Vangin paivahinta oli tammikuussa 1943
35 markkaa. Jos vuokraaja jarjesti majoituksen, oli hinta viisi markkaa
alhaisempi. Jos vuokraukseen kuului myOs muona, oli vahennys 20
markkaa. Tallaisissa tapauksissa leirin kassaan kilahti kymmenen mark-
kaa. Huhtikuussa 1943 paivahinta nousi 50 markkaa. Muona- ja majoi-
tusvahennykset pysyivat entisellaan.

Sodankylassa mets5hallituksella, Kemi Oy:lla jaVeitsiluoto Oy:lla oli
vankisavottoja lahinna Luiron ja Kitisen latvoilla. YksityishenkilOista
muun muassa kunnallislautakunnan puheenjohtaja Akseli Paarman osti

1	 Paivystavan upseerin vihko 3.4.-4.7.1944. Sotavankileiri nro 9:n arkisto. SArk.
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Ilmokkiselassa oli 99 vankia ja 12 vartiomiesta. Metsahallituksen Manty-
paan vankisavotalla oli samaan aikaan 71 vankia ja kandeksan vartio-
miesta. Kesakuun alussa 1943 Ilmoickiselassa oli 39 vankia ja nelja
vartijaa ja Mantypaassa 65 vankia ja kandeksan vartijaa. Kemi Oy:n
tyiipisteessa Hietavaarassa oli heinakuun alussa 1943 79 vankia ja kym-
menen vartiomiesta. Naiden isompien savotoiden lisaksi vankeja kulje-
tettiin pienissa, alle kymmenen hengen ryhmissa tekemassa pienempia
urakoita.2

TyOvoimapula

Sodan myOta tyOvoimantarve metsatOissa oli huutava. Sen takia
vankisavotoihinkin jouduttiin palkkaamaan monenlaista vaked.Vankien
vartijoiksi ja samalla tykinohjaajiksi maarattiin myOs paikallisia tyti-

2	 Luettelo tyOnantajista, Luettelo tyiivoiman sijoittumisesta ja Vankityiivoiman hin-
noittelu 10.1.1943 ja 16.4.1943. Kirjelmia. Sotavankileiri nro 9:n arkisto. SArk.
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velvollisuusmiehia. Riipin kylasta muun muassa Jalmari, Eino ja Ilmari
Riipi seka Herman 011ila olivat	 tyOkomennuksilla Kemijoen
latvoilla.3

Sotavankien vartijoina toimivat monia rintamalta haavoittumisen tai
sairastumisen takia siirrettyj a miehia tai reservilaisia j a vanki en kohtelu
saattoi olla ongelmallista.Vartijat saattoivat heittaytya liian tuttavallisiksi
j a kauppa valtion tavaroilla kavi kuumana. Ystavyytta tosin himmensi
se, etta jos paasti vangin karkaamaan, sai itse vankeutta kandeksasta
kuukaudesta vuoteen.Vaikka veljeily vihollisen kanssa oli ehdottomasti
kielletty, antoivat monet suomalaiset saalista salaa leipaa j a tupakkaa
naantyneille vangeille. Toisaalta saattoi sattua, etta vartijat syyttivat van-
keja varkauksista, jotka myOhemmin paljastuivat heidan itsensa
tekemiksi. Oil mytis tapauksia, joissa vartijat purkivat avoimen valcival-
taisesti vihaansa vankeihin.4

Jotta metsayhtiOt saisivat ylipaataan tykivoimaa ja hevosta savotoihin,
nostivat ne palkkoj a aina siind vaiheessa, jos jossainl5hist011a avattiin
toinen paremmin maksava tykimaa.Vuoden 1944 alussa miehen palkka
oli 125 markkaa paivassa.5

Vankileirikomennukset eivat olleet mieluisia paikkakuntalaisille, kos-
ka he olivat tiettiimien taipaleiden takana. Miehet saattoivat Milted omil-
le lomilleen, kun muuten ei paassyt kotona kaymaan. Eraskin ty6-
velvollinen oli maaratty Harkavaaran tyiimaalle marraskuun alusta.
Maaliskuun alkupuolella han l" ti omille lomille j a valitti etta oli koko
kolmen kuukauden aikana saanut vain kanden paivan loman, jossa ajassa
ei ehtinyt kotikylaan.6

Joskus j5rjestettiin tyovelvollisille omia savottoj a, jotka miespulan
myOta muuttuivat vahitellen vankityOmailcsi. Tallainen savotta oli Kemi
Oylla vuosina 1942-43 Harkajoella. Tytivelvolliset olivat kovasti tyy-
tymattOmia oloihinsa: ruoka oli huonoa, annokset pienia ja tyOteho sen
mukaista. Kengista ja vaatteista oli pulaa. Harkajoella oli 20 hevosta
ajossa j a noin 50 miesta. Tukit kaadettiin justeerilla j a pokasahalla. Ty•5ta
hidasti vahva lumipeite. Hevoset saivat syOtavakseen heinda ja
tehdasvalmisteista sellua, joka oli valmistettu paperista puristamalla se
pieniksi muruiksi ja siihen oli lisatty vahan kaurajauhoja. Hevoset olivat

3	 Kirje Sodankylan kunnan tyiivoimapaallikkille 2.3.1943 ja syyteilmoitus poisjaannista
tytivelvollisuuskutsunnoista 30.1.1944. Sodankylan etelaisen piirin nimismiehen arkis-
to. OMA; Sompio 19.6.1995.

4	 Sotavankileiri no 9:n kirjelmia 1942-44. Sotavankileiri 9:n arkisto. SArk.
5	 Sotavankileiri no 9:n kirjelmia 1942-44. Sotavankileiri 9:n arkisto. SArk.
6	 TutkintapOytakirja 5.3.1944. Rikosasiain osasto. Sodankylan etelaisen piirin nimis-

miehen arkisto. OMA.
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yhta heikossa kunnossa kuin miehet. Syystalvella alettiin ottaa hevosia
armeijaan j a ajomiehia jouduttiin haalimaan aina Keski-Pohjanmaata
myOten. Parhaimpina ajokausina joulu—maaliskuussa tyOmaa muuttui osin
vankityOmaaksi. Vangit majoitettiin parakkirakennukseen, jonka ym-
Orilla pystytettiin piikkilanka-aita. Suomalaiset vartij at asuivat omassa
maisslan vankiparakin vieressa.7

Vankien olot

Vankien kohtelu vaihteli paaleirista riippuen. Joillakin pageireilla j a tyki-
kohteissa vankien oleskelu oh suhteellisen vapaata, kuten seuraavasta
etelan leirilla kirjatun kuulustelupOytakirj an katkelmasta kay ilmi:

Tammikuussa 1944 kaksi venalaista vankia oh kavelylla saattajansa
kanssa vankileirin pihalla. Saattaj an poistuttua sisatiloihin, vangit jaivat
odottamaan hanta ulkopuolelle. Silloin kaksi naista viittoili heita portin

7	 Toimi Raasakka, "Sellua hevosille". Nain taisteli kotirintama. 1991, s. 276-277.
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luota. Juteltuaan aikansa naisten kanssa vangit menivat neitosten muka-
na metsdan, jossa naiset tarjosivat heille viinaa ja joivat itsekin vahan.
Sitten nuorempi vangeista, 28-vuotias, makasi toisen naisen kanssa.
Vanhempi 33-vuotias ei rohjennut, koska pelkasi sukupuolitautia. Vaik-
ka oli tammikuu, oli seurue koko ajan metsassa. Palatessaan vangit tOr-
masivat partioon, joka vei humaltuneet, omilla teillaan olleet vangit kuu-
lusteluihin. Naiset olivat nuoria, noin 20 vuotiaita. He puhuivat ruotsia
keskendan. Mistaan maksamisesta naisille ei puhuttu, mutta ilmeisesti
naiset olivat prostituoituja.8

Toisilla leireilla ja etenkin metsatykikohteissa vankien kohtelu oli an-
karaa, paikoin jopa julmaa: vankien valitukset eivat olleet poikkeuksel-
lisia. Heita lyOtiin, potkittiin j a hakattiin nyrkilla pa" an, jos he eivat
suostunut lahtemaan esimerkiksi rikkinaisissa ja marissa kengissa met-
saan. Erata reumaattiselta vangilta tyiinj ohtaj a oli riisunut housut pois
j a antanut hanelle remmia j a vaittanyt pinnariksi.9

Metsahallituksen Kuusivaaran halkohankintatyOmaalla joulukuussa
1941 vankien traulos oli heikko. Niinpa tarkastaja lahetettiin tutkimaan
oloj a tytimaalla. Hanen mukaansa tyiimaan luvattoman huono muona
johti sairastumisiin j a heikkoon yleiskuntoon: vankien kasvot olivat
pOhOttyneet ja heilla oli eri ruumiinosissa suuria paiseita. Osa oli
palelluttanut lisaksi jalicansa. Tarkastaj an tullessa paikalle oli tyOmaalla
59 vankia, joista vain 31 oli tyOssa. Muut olivat tykikyvyttOmia, osa
todella heikossa kunnossa. Leirilla oli kuollut jo 11 henked, joista vain
kolme "luonnollisen" kuoleman. Metsahallituksen tarkastajan mukaan
muona-annos oli liian pieni raskaaseen metsatykishOn: leirilta oli muun
muassa puuttunut jo viikon ajan perunat. Lisaruokaa oli saatu kuollees-
ta hevosesta. Vankien jalkineet, kasineet j a paahineet olivat heikossa
kunnossa. MyOs osa leirin hevosista oli huonossa kunnossa ja soveltu-
mattomia metsatiiihin. 1° Kemin sotavankileirissa vankien kuolleisuus
olikin man huippua.11

Vangit olivat eramaissa vartioidensa armoilla. Era" la tykimaalla oli
huomattu 60 kg:n vajaus leivasta. Vartij at syyttivat vankej a j a Lama johti
siihen, etta vankien muonaa pienennettiin niin moneksi Oivalcsi etta va-
rasto tasaantuisi. Toisessa tapauksessa 24 vankia kirjoitti Kemin pad.-

8	 Kuulustelupijytakirja 19.1.1944 svl nro 7:n esikunnassa. Sotavankileiri nro 9:n arkisto.
SArk.

9	 KuulustelupOytakirja 21.10.1943 sotavankien valitusten johdosta Vaha-Tainijoen
pisteessa. Sotavankileiri nro 9:n arkisto. SArk.

10	 Selostus piiritarkastajan virkamatkasta 18.-19.12.1941. Metsahallituksen arkisto. KA.
11	 Pietola 1987, s. 124.
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leirin paalliki5lle, etta tytimaalla annettiin liian v" an muonaa, koska var-
tija oli varastanut ruokaa omiin taskuihinsa.12

Vangeilla oli omat selviytymisstrategiansa. Karjalaiset ja muut suomea
taitavat paasivat tulkeiksi j a eri kamppiin kuin muut vangit. Monet teki-
vat kasitoita, kuten tuohikontteja ja -virsuja, alumiinikoruja, oljilla ja
kasvista tehdyilla vareilla koristeltuj a lippaita ja sormuksia, j a saivat niil-
lä ostettua itselleen lisaannoksia. Vankeja kaytettiin myiis viihdytys-
joukkoina. Ahkeruus tyOssa palkittiin joillakin tykimailla lisaannoksilla.
Hyvan miehen lisalla sai pakettileipM, voita tai kessutukon. Sieni- ja
marjaailcana niin vangit kuin vartijatkin hakivat lisaravintoa metsasta.13

Vankikapina

Vaikka suomalaiset vartij at pitivat venalaisia sotavankej a kuriin j a maa-
rayksiin tottuneina j a siten "helppoina" hallita, sattui leireilla, alaleireilla
j a tyOpisteissa valikohtauksia j a karkaamisia. Itaraj an laheisyydessa ole-
vassa Kairalan tyOpisteessa syttyi heinalcuun lopulla 1942 vankien ka-
pina, johon osallistui myOs partisaanej a. Tykimaa oh avattu kesalcuun
alussa ja sinne oli suunniteltu trad 250 vangille noin 650 hehtaarin alu-
eella. Heinalcuun loppuun mennessa sinne oli rakennettu kaksi miehistO-
parakkia j a varasto.

Varhain aamulla 23.7. hyOkkasi noin kolmekymmenta partisaania suo-
malaiseen vankileiriin. Voitettuaan j a karkoitettuaan vartij at partisaanit
tunkeutuivat leiriin, vapauttivat vangit ja sytyttivat yhden parakin tuleen.
Vapautetut n" "'set vangit tunkeutuivat heti muonavarastoon j a ryOstivat
sen puhtaaksi. Samoin lOydettiin mytthemmin kiinni saaduilta ja
kaatuneilta vangeilta suomalaisille vartiomiehille ja paikkakunnalla asu-
ville siviileille kuulunutta omaisuutta. Vapautetut vangit olivat pakanneet
saaliinsa sakkeihin ja olivat landOssa pois. Heidan karkaamisensa tuli
estetyksi siten, etta saksalaisen everstin johtama pataljoonan tuli sattu-
malta paikalle ja yhtyi taisteluun. Sotilaiden onnistui saada karkurit nel-
j as lukuunottamatta kiinni. Vain viisi vankia, kaikki karjalaisia, asettui
suomalaisten puolelle partisaanej a vastaan j a auttoi sammutustOissa.

12 Sotavankileiri No 9:n kirjelmia 1942-43. Sotavankileiri No 9:n arkisto. SArk.
13 Fredrik Ekdahl, "Muistelmia sota-ajan vankisavotoista"; Aune Hoikka, "Ikkunoissa

Molotovin verhot"; Pekka Erkkild, "Heinapellolla tykkien jyskeessa"; Arvo Vaatto-
vaara, "Vankileiri Raanujarven Ylipaassa". Nain taisteli kotirintama 1991, s. 13-34,
40, 81, 331.
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Paikalle halytetty suomalainen yhteysupseeri oletti, end vangit tiesivat
tulevasta hyOkkayksesta. Suomalaisen kuorma-autokolonnan saapuessa
paikalle vangit yrittivat karats muonan kanssa, aseistettujen partisaanien
suojatessa pakenijoita ampuen suomalaisia konepistooleilla j a kivaareilla.
Kaksi joukkuetta Lahti takaa-ajoon ja ainakin yksi partisaani ja noin 15
vankia kuoli. Kaikkiaan kahakassa kuoli 40 vankia ja 40 lahetettiin
Kemiin. 14 Kapinaan osallistuneista viisi teloitettiin Oulun suojeluskun-
nan ampumaradalla tOrkeasta ryOstOsta ja vihollisen avustamisesta syy-
tettyna. Vangit olivat anoneet armoa, mutts siihen ei suostuttu. Kaikki-
aan valitusprosessi kesti runsaat seitseman kuukautta. Vankien keski-
Rd. oli 23 vuotta. Ammatiltaan he olivat puuseppa, autonkuljettaja, sahkO-
tyOmies ja kaksi sekatyOmiesta. Kaiken kaikkiaan Oulun laaninvankilassa
teloitettiin jatkosodan aikana kaksikymmenta vankia, viisi heists oli suo-
malaista ja 15 neuvostoliittolaista. Kuolemantuomio tuli vakoilusta ja
maanpetoksesta.15

Karkaamiset

Vankien karkaamiset yleistyivat kesan 1944 aikana. Tiedot Karjalan
kannaksen lapimurrosta kulkeutuivat myiis vankien korviin viimeistaan
"Tiltun" radiolahetyksista: "Lihottakaahan Kemi-yhtiOn herrat niita mei-
dan miehia siella Hietavaaran tyOmaalla, kun ne haetaan sielta..." 16 Joil-
lakin leireilla vankien selkiin maalattiin isot V-kirjaimet j a vartiointia tiu-
kennettiin.17

Heinalcuun alussa 1944 sattui karkaamistapaus Sodankylan alaleirilla.
Juhannuksen jalkeen alkoi leirilla parakin korjaus. Korjausryhma, jo-
hon kuului seitseman vankia, oli toiminuttamanlaatuisissa tOissa aiem-
minkin, viimeisen kanden kuukauden ajar yhtajaksoisesti. Ryhma oli
kayttaytynyt hyvin j a tyOskennellyt ahkerasti. Mitaan karkaamisyrityksia
ei ollut, paitsi ryhmaan kuuluva toinen muurari oli kerran jossain toisessa
tyOpisteessa yrittanyt karkuun.

14 Yhteysupseerin kertomus 1942. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk; Piiritarkastajan
matkakertomus 2.5.-15.11.1942. Metsahallituksen arkisto. KA; Teloitukset. Vanki-
leiri 9:n arkisto. SArk.

15 Jatkosodan aikana 1941-44 vankiloissa taytanthempannut kuolemanrangaistukset, Oulun
laaninvankila. Vankeinhoito-osaston arkisto, kansio Hua 2. OikeusministeriOn arkisto.
KA.

16 Ekdahl Fredrik, "Muistelmia sota-ajan vankisavotoilta". Nain taisteli kotirintama 1991,
s. 24.

17 Nimimerkki vartiomies vm -24, "Vartiomiehend Rovaniemella 1944". Nain taisteli
kotirintama. 1991, s. 136.
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Tyiit aloitettiin aamulla tavalliseen tapaan aamuseitsemalta. Kaksi tuntia
myiihemmin vartija tuli palikon huoneesta, johon laitettiin pahveja sei-
niin, ja meni tarkastamaan muurarien tyOta miehistOtupaan. Muurarien
piti muurata kaminan perusta. Silloin juoksi suomalainen sotamies vas-
taan j a huusi, etta vene on kadonnut rannasta. Halytys tehtiin heti j a
ryhdyttiin takaa-ajoon. Vene lOytyi vastarannalta, josta etsinta aloitet-

Alue rajoittui kandelta sivustalta jokeen ja yhdelta puolelta kirkon-
kylaan. Vangit olivat ylittaneet joen ja juosseet metsdan. Vartij a seurasi
vankien jalicia kymmenen kilometrin paassa olevaa talorykelmaan, jos-
sa vanha nainen tuli ilmoittamaan koiransa haukkuvan asumatonta aluetta
joen toisella puolella. Nainen lahti oppaaksi makinsa ymparistOOn ja
naytti vanhan myllyn, jonka kohdalta paasi Kitisen yli. Vankien juoksu-
jaljet lOytyivatkin suolta ja johtivat Orajarvelle Sodankylan etelapuolel-
le. Vartija etsi vankeja jarven ymparistOsta koko illan; kylalaiset eivat
olleet havainneet mitaan erikoista. Vartij a sai aamuy011a kaverikseen
erdan talon isannan, jonka kanssa han haravoi lahialueen metsat. Seu-
raavana paivand vartija palasi pettyneend alaleirille; han ei voinut ilman
karttaa ja kompassia lahted eramaihin karkureiden perdan.
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Koipraalin lisaksi karkaaminen oh ilmoitettu ilmansuojelukomppanialle
j a sotapoliiseille, jotka myiis ryhtyivat takaa-ajoon. Samoinannettiin
halytys lahilcyliin j a poliisille, yhteysesikunta Roille j a pageirille Kemiin.
Etsinnat jatkuivat tuloksettomina yield kaksi vuorokautta. Niita hanka-
loitti tauoton sade.18

Toinen tapaus sattui Sodankylan alaleirissa Luirojoki-varressa kuu-
kautta mytihemmin. Sotavangit olivat palanneet metsatOista iltapaiv" a.
ifialla tuli vartij a viiden sotavangin kanssa noin neljan kilometrin paassa
olevalta Kemi Oy:n pirtilta muonanhausta ja samoihin aikoihin toinen
vartija kanden sotavangin kanssa varusteiden hausta. Leirilla oli
tetty sauna, jossa tavan mukaan kylpi ensin vartiomiehistO ja sen j al-
keen sotavangit. Saunaan lahtevien vankien lukumaara tarkastettiin men-
nen tullen. Tana kertaa laskelmat eivat kuitenkaan tasmanneet.
Kylpemaan menijOita oli viisi enemman kuin sielta palaavia.

Kolme kanden hengen partiota lahetettiin valittOmasti koirien kanssa
takaa-ajoon kaatosateessa, mutta jalkia ei lOydetty. Aamu neljaan par-
tiot etsivat karkureita, jolloin uusi partio l" ti liikkelle tuloksitta. Ka-
ranneista kaksi oli ilmoittautunut sairaaksi edellisend paivand, toinen oli
valittanut selkaa ja toinen rintaa. Toinen oli maaratty perunankuorintaan,
toinen pyykinpesijaksi. Sittemmin naille karkureille kavi huonosti: sak-
salaiset ampuivat miehet eraaseen latoon raj aseudulla.19

Itsemurha

Huhut siita, etta.Neuvostoliitossa ammuttaisiin kaikki sotavankeina Suo-
messa olleet, elivat vahvoina. Stalinin kerrottiin sanoneen, ettei ollut ole-
massa sotavankeja, oli vain isanmaan pettureita. Ehka osittain tahan
palaamisen pelkoon liittyi mykis vankien itsemurhat. Sodankylan ala-
leirin Harkavaaran tykipisteessa sattui tallainen tapaus heinalcuun lopulla
1944.

Tapahtumasarj a alkoi siita, kun eras sotavanki lOi kirveella vasem-
paan kateensa. Vartij a totesi, etta ainakin yksi luu oli poikki. Haava
sidottiin vangin paidanhelmasta revitylla kaistaleella.Vanki oli hyvin her-
mostunut haavastaan, eika uskaltanut katsoa sita. Loukkaantunut paa-

1 8 KuulustelupOytakirja Sv.leiri 9:n S-ala1eirissa 3.7.1944. Sotavankileiri nro 9:n arkisto.
SArk.

19 KuulustelupOytakirja Sv.leiri 9/S 11.8.1944. Sotavankileiri 9:n arkisto. SArk.
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tettiin lahettaa heti sairaalaan, jolloin tama pyysi paasta pesemaan haa-
vaansa laheiselle lammelle. Koska haava oli niin syva ja karkaaminen
sen takia mandoton, paasti vartija vangin lammelle. Osa vangeista oli
tehnyt jo norminsa, osa oli yield tOissa. Jonkin ajan kuluttua saivat lo-
putkin vangit norminsa tehtya ja vartija l" ti kuljettamaan ryhmaansa
leirille. Tultuaan lammen rantaan ei loukkaantunutta vankia nakynyt mis-
saan. Sen sijaan kaikki hanen vaatteensa olivat lammen rannassa — pu-
sero, housut, joiden tasku.ssa oli kolme nalddleivan palasta, tupakkaa ja
tulitikkuja, kengat, paita, alushousut ja jalkaratit seka paperilakki. Jal-
jista naki, etta vanki oli mennyt veteen, mutta paluujalkia ei nakynyt.
Arveltiin hanen hukkuneen ja siksi naaraus ja etsiskely aloitettiin heti.
Naarausta jatkettiin yield kahtena seuraavanakin paivana, mutta tulok-
setta. Lampi oli alueelle tyypillinen syva suolampi eika siina ollut kovaa
pohjaa ollenkaan. Arveltiin, etta ruumis oli painunut pohjaliejuun. Sa-
man ryhman sotavangit uskoivat toverinsa hukuttautuneen, koska var-
sinkin taman puunkaatotoveri puristeli itkua. Ilinan vaatteita niin kovana
saaskiaikana kukaan ei voisi karata.2°

Kriisiaj an kestokykya pohtineen ja itsekin Auschwitzin keskitysleirilla
olleen psykiatrin mukaan "pelkka turhautunut olemassaolo" tilana altisti
sotavangit itsemurhille, mutta vain osa paatyi t"an ratkaisuun. Vankien
eloonjaamisoppiin kuuluivat kiinnittyminen esimerkiksi johonkin henki-
liikohtaiseen muistoon, laheiseen, esineeseen tai uskontoon. Olennai-
nen tekija elaman jatkamiselle karsimyksen tilassa oli kuitenkin tarkoi-
tuksen lOytaminen elamiselle, elamanhalu. Tilanteessa, jossa ihmiselta
vietiin kaikki ja jaljella oli vain alaston ruumis, tuli elamaa yllapitaviksi
voimiksi omaa kestokykya arveleva uteliaisuus j a katkeroitunut huumo-
ri.21

Saksalaisten tyiimaat

Paitsi suomalaiset, mytis saksalaiset kayttivat Lapissa paljon vanki-
tytivoimaa. Saksan sodanaikaista tie- ja rakennustrad johti Organization

20 POytakirja Sv.leiri 9/S 29.7.1944. Sotavankileiri nro 9:n arkisto. SArk.
21 Frankl 1981, s. 23-26, passim.; Sotavuosina 1939-45 Lapin laanissa tehtiin eniten

itsemurhia ehka yllattaen asemasodan aikana vuonna 1943 (43 tapausta, joista 37
miesta) ja vahiten vuonna 1945 (13 tapausta). SVT VI. B. Kuolemansyyt 1939-45;
Luvut eivat valttamatta anna oikeaa kuvaa: rintamaoloissa tahallinen asettuminen
vihollisen tulilinjalle oli suhteellisen helppoa. Se merkittiin sankarikuolemaksi eika
itsemurhaksi. Itsemurhalukuja on siten vaikea tarkkaan laskea sotavuosilta.
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on ryssan teot
Kavalutielella p	 solavanLi

Ala sen vuoksi an
vaippaulesi iseliteksiidifin herpaa

7. 10. 42. surmasi karannut- solavanki Raudussa
endintii Ifelena Kuparkten, jonka site ennen ase ;
ktklessd ali pakottanut antatnaan leipaa ja voila.

Vapanna iiikkuva sofa anki
ou vaaralifinen vilsoli;nent

10. 10. 42: suhnasi sotananki varlUansa Ifirnan
teroittamalla puukolla Kanneljeirvellei.

Vairtionties!
Ain milloinkaan unolula
valispanitasi is mod-Iasi!

Todt, jolla oli alaosastonsa Suomessa "Einsatz Finnland" ja Norjassa
"Einsatz Wiking". Suomen osasto muodostettiin syksylla 1941 ja sen
tehtavaksi annettiin kenttaradan Rovaniemi—Petsamo rakentaminen.

Kun ratahankkeesta luovuttiin, Einsatz Finnlandin tarkeimmat tyOt
vuonna 1943 olivat Kalastajasaarennon tie Pohjois-Norjassa, Petsa-
mon Janiskosken voimalaitostyOn suojausty6, era& silta- j a majoitus-
rakennustyiit Jaamerentien varrella, metsatplimaa Ivalossa ja
kapearaiteisen kenttaradan rakentaminen Kuusamo — Hyrynsalmi valil-
le. Todtin tyOmaat suunniteltiin teetettavalcsi ullcomaalaisilla22 ja vain johto
olisi saksalaista. Todtissa oli tOissa kesakuussa 1943 kaikkiaan noin
800 000 ihmista, joista 3/4 ulkomaalaisia. Tata periaatetta pyrittiin so-
veltamaan myOs Suomessa, mutta suomalaisten viranomaisten tiukka
kiintiOlinja oil pettymys saksalaisille ja aiheutti tyytymattOmyytta. Suo-
men tyiivoimaviranomaiset luovuttivat saksalaisille 1 000 — 2 000 mies-

22 Miehittamistaan maista saksalaiset pyrkivat rekrytoimaan mandollisimman paljon vaked
myiis Saksaan. Esim. syyskuussa 1941 ko. maista oli siviilivakea saksalaisten tOissa
kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa. Umbreit 1988, s. 262.
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maalaistaloihin.
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ta, joista suurin osa tykiskenteli Eteld-Suomen siirtokuormauspaikoilla
satamissa.23 Saksalaiset eivat saaneet niin paljon miestyOvoimaa kun
olivat kaavailleet. Einsatz Finnlandiin kuului 1943 noin 6 300 henked,
joista noin 1 000 vankia ja 2 500 ulkomaalaista.24

Saksalaiset todtilaiset olivat vanhempia ikaluokkia, silla vuonna 1906
syntyneita j a sita nuorempia ikaluokkia ei saanut palvella tie- j a raken-
nustOissa vaan armeijassa. Suomessa oli samansuuntainen jarjestelma,
jota sovellettiin tyiivelvollisiin tie- ja rakennustOissa.25

Koska suomalaisia tyiimiehia oli vain rajoitetusti kaytOssa, Todt kaytti
saksalaisten ja suomalaisten tyOlaisten lisaksi paljon vankitplivoimaa.
Kaamanen—Karigasniemi ratatietykimaalla oli marraskuussa 1942 noin
700 vankia j a Isokumpu—Kuusamo -ratatyiimaalla seka Kuusamo-
Kiestinki maantietykimaalla noin 1 000 vankia, joka seuraavien viikko-
jen aikana nostettiin 2 000 vankiin. Tarkoituksena oli saada vankimaara
kaksinkertaistumaan. Vangit olivat yksinomaan ven5laisia sotavankej a.
Saksalaisia kuritushuonevankej a ja juutalaisia tyoyksikkoja ei kaytetty
enda sen jalkeen, kun alettiin saada venalaisia vankeja. Paaosa vangeis-
ta oli tuotu Rostovin alueelta, mutta heita oli mykis pohjoiselta rintamalta
vangittuja. Hitlerin ohjetta,jonka mukaan saksalaista tyOvoimaa ei saisi
laittaa samaan venalaisen tyOvoiman kanssa, koska se "alentaa saksa-
laisten tyOmiesten omanarvontuntoa", ei pohjoisessa kyetty puhtaasti
noudattamaan. Suomalaisen arvion mukaan saksalaisten tyOmailla ole-
vien vankien varustetaso oli paaltapain katsoen tyydyttava, paikoin jopa
hyva. Sen sijaan muonatilanne oli heikko. Nalan heikentamia vankeja
kuoli paivittain. Hygienia oli myOs heikko, sytipalaisia oli paljon. Vuo-
den 1942 lopulla kaikki Organization Todtin leirialueet oli eristetty pilicku-
kuumeen leviamisen estarniseksi.26

Saksalaiset kohtelivat armottomasti venalaisia sotavankejaan. Suo-
malainen yhteysupseerin mukaan vangit joutuvat heti alussa kovaan kä-
sittelyyn: "Hakattiin nyrkein ja kepein...Helpottaakseen oloaan vangit
kertovat mita hakkaaj a haluaa..." 27 Yhteysesikunta Roin paallikkO
Willamo naki omin silmin, kuinkapinnaamisesta syytetty vanki yritti pol-
villaan itkien suudella saksalaisupseerin katta:tima potkaisi vangin ulos,
samoin kuin muutkin huoneessa olleet vangit. Vankeja valjastettiin mykis

23 Pesonen 1966, s. 256.
24 Yhteysupseerin kertomus 20.11.-5.12.1942 ja 20.4.-5.5.1943 liitteineen. Yhteys-

esikunta Roin arkisto. SArk.
25 Yhteysupseerin kertomus vuodelta 1943. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
26 Yhteysupseerin kertomus 11.11.1942 ja 20.4.-5.5.1943 kertomuksen liite. Yhteys-

esikunta Roin arkisto. SArk.
27 Yhteysupseerin tiedonanto 20.9.1942. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
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raskaiden rekien eteen juhdiksi.28 Kuten maaherra Hillild, mytiskaan
Willamo ei paheksunut saksalaisille naiden kaytOsta, vaan seurasi hiljaa
vieresta.

Kokonaiskuvaa saksalaisten vankileireista Lapissa on hankala saada
landeongelmien takia, mutta leireja oli useita kymmenia erin kokoisia.
Yksistaan Sodankylan pita* alueella oli ainakin viisi leiria. Kolme niis-
ta oli kunnan pohjoisosassaVuotson kylan lahellaTankavaarassa ja kaksi
kirkonkylan etelapuolella Jaamerentien varsikylissaAskassa jaVuo-
jarvella.

Tankavaarassa oli kolme erillista suurta sotavankileiria. Niiden 1 000
—1500 venalaista sotavankia tyOskentelivat paaasiassa linnoitus- ja tie-
tOissa. Leirit sijaitsivat lahella Jaömerentieta, jotta kuljetus olisi ollut
mandollisimman helppo. Leireja kiersivat kaksinkertaiset piikkilanka-
aidat, joiden sisapuolelle oli rakennettu useita kymmenia telttoja, kaymala-
tilat ja varastot. Leirien kulmauksissa oli vartijoiden tihystyslavat.29

Riipin kylaa lahin saksalainen vankileiri oli Vuojarvella, jossa paikka-
kuntalaisten mukaan vankeja kohdekiin armottomasti, kuten seuraavasta
silmirmakijan katkelmasta kay ilmi:

"Olosuhteet sulan man aikana menettelivat, mutta talven tullen oli
saali katsella sits touhua, kun heilla oli erittain puutteelliset vaatteet.
Resuiset vaatteet ja monella nakyi varpaat kengista, vaikka oli talvi.
Kaatoivat koivuj a j a tekivat niista kaksimetrisia polttopuita, jotka kan-
toivat tien laitaan ja kasin autojen lavalle. Vankeja oli noin 300 miesta,
kylan miehet teroittivat kirveita ja sahoja. Tullessaan tOista vangit tar-
kastivat tunkiolta, oliko siella mitaan syOtavad, perunankuoria ja
ruoantahteita.
Eraand talvipaivana 1943 oli 30 asteen pakkanen, leirin pihalla oli nelja
miesta, kaksi vankia ja vartija seka saksalainen upseeri. Vankien olisi
pitanyt kaivaa likakaivo, mutta se ei onnistunut kun maa oli aivan jaas-
sa. Vangit yrittivat hakata lapiolla, rautakangella ja kuokalla reikaa,
kunnes kovasta pakkasesta johtuen toisen vangin kasi lakkasi toimi-
masta. Upseeri ei uskonut, vaan loi vankia niin lujaa kasvoihin, etta
tams lensi maahan ja j ai siihen. Verta tuli nenasta, suusta ja korvista.
Toisen vangin piti raahata makaava toverinsa lautakoppiin j a ovi lukittiin
ulkoapain. Seuraava paivana jaatynyt vanki oli nostettu piikkilanka-
aitaa vastaan".3°

2 8 O.J. Willamo E. Heinrichsille 16.5.1942. Saapuneita salaisia kirjelmia 1941-42. Yhteys-
esikunta Roin arkisto. SArk.

29 Postila 1997, s. 25-26; Eero Siirtolan muistelu. Teoksessa Pohjoinen taikapiiri 1977,
s. 131.

3 0 Lainaus sisaltaa otteita Olavi Heikkisen kirjoituksesta "Vankileirin naapurissa". Nain
taisteli kotirintama. 1991, s. 94-97.
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Metsahallituksen ongelmat

Paitsi vendlaisten vankien huono kunto ja kohtelu, oli metsahallituksella
ongelmia Jaamerentien varsilla olevien saksalaisten puunhankirman kans-
sa. "Luvattomien hakkuiden kokonaan estaminen on ollut aluehallinnolle
ylivoimainen tehtava", paivitteli metsahallituksen aluetyOnjohtaja Hel-
sinkiin. Saksalaiset ostivat valtavasti puita leimattavaksi saha- ja
polttopuuksi, mutta myOs omavaltaisuutta oli paljon. Erdankin viiden
hehtaarin laajuisen nuoren tihean mantymetsan saksalaiset olivat hakan-
neet taysin paljaaksi piiritarkastajan jarkytykseksi. Saksalaiset saattoi-
vat myess aloittaa puiden leimaamisen omin toimin ja kaadon
moottorisahoilla ennenkuin suomalaiset ehtivat estamaan avohakkuut.
Saksalaisten tapa parturoida den reunat lukuisten pienien puukomennus-
kuntien voimin sai suomalaiset valvojat takajaloilleen. Saksalaisten metsa-
tyOmaita oli l" es joka Lapin kunnassa kymmenittain. Usein tyOnjohto
oli metsayhtibilla ja tytivoimana kaytettiin paaosin vankityOvoimaa, osin
suomalaisia "opastajia"." Saksalaisten puuntarve Keski-Lapista oli siksi
nun erityisen suuri, etta kaikki poltto- ja osin myOs rakennuspuu hankit-
tiin talta alueelta tyydyttarnaan Petsamon seudun kovaa kysyntaa.32

Saksalaiset ostivat metsahallitukselta erdan arvion mukaan vuosina
1941-44 tukkej a 280 000 kappaletta, ratapOlickyj a 4 600 kappaletta,
polttopuita 800 000 kappaletta, riuku- ja aitapuita 33 000 kappaletta
j a sahatavaraa tuntemattoman maaran yhteensa noin 61 000 markan
arvosta. TodennakOisesti myyty puun maara oli todellisuudessa suurem-
pi.33 Saksalaisten oloon Lapissa liittyi siis paljon taloudellisia etuja paitsi
paikallisille, myOs Suomen valtiolle.

31 Selostus piiritarkastajan virkamatkoista 1942 Kitisen ja Inarin hoitoalueille. Metsahal-
lituksen arkisto. KA.

3 2 Pesonen 1966, s. 269.
33 Piiritarkastajan selvitys Pera-Pohjolan piirikunnan valtion metsista saksalaisia varten

hakatuista puista 1945-46. Metsahallituksen arkisto. KA.
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n 9. Ympyra sulkeutuu

Vuosi 1944 alkoi sodankylalaisille JR 33:n miehille rauhallisissa mer
keissa kaukana Karjalassa Maaselan kannaksella. Tammikuun paivat
kuluivat jo tutuksi kayneissa askareissa: aseiden kunnostuksessa, hiihto-
harjoituksissa ja saunomisessa. Kenttajumalanpalveluksia pidettiin tuon
tuosta. Tammikuun lopulla miehet siirtyivat etulinjaan Poventsan lohkolle.
Kauas on pitka matka, ajatteli moni Lapin mies kun katseli Adnisen
aaltoja. Poventsa oli karjalaistyylinen harmaa kaupunki Aanisen alavalla
rannalla Poventsanlanden pohjukassa. Maasto oli tullut miehille jo tu-
tuksi: suomalaiset olivat pitaneet Maaselan kannaksen asemansa Mlles
koko asemasotavaiheen ajan, marraskuusta 1941 lahtien.. Nyt miehet
olivat siirtyneet pohjoisempaa Krivin alueelta etelammaksi Aanisen ran-
nalle. Maiseman karuus muistutti jossain maarin kotimaakunnan oloj a.
Kirjailijan sanoin:i

"Kirkkaassa paivaauringossa nakyy maisemien sydanta hyydyttava
karuus ja autius entistakin selvemmin. Kulo on polttanut kaiken alus-
kasvillisuuden. Savun mustaamien jattilaiskivien valissa sojottaa rin-
nan korkeudelta taittuneiden koivujen ohuita, valkeita runkoja. Sulana
hopeana laikkyvan Adnisen takana kohoavat Fedotovan kukkulat mel-
kein Lapin tunturijonoja muistuttavina."

Kevat kului tyiin merkeissa: linnoitustyOt Aaninen—Seesjarvi -linjalla oli
saatu paattikseen. Myiis taaempi puolustuslinja Karhumaki—Liistepohja
oli hyvassa kunnossa. Miesten ahkeruudesta kertoi se, etta jalkimmai-
selle linjalle oli toukokuuhun 1944 mennessa rakennettu muun muassa
115 betonikorsua, 81 puukorsua, noin 5 000 metric panssariesteita ja
45 000 metric taisteluhautaa.2 Huhtikuun puolivalissa tunnelmaa virkisti
se, etta komppania sai taydennysmiehia 1909-11 syntyneista miehista.
Tama tarkoitti komppanian "vanhenemista", silla samalla osa 1912-24
syntyneista siirrettiin erikoispataljoona 16:een. Koko kevaan vihollisuu-
det keskittyivat miesten lohkolla partiotoimintaan. Tulitoimintaa oli joka

1	 Paavolainen 1982, s. 252.
2	 Suomen sota 1941-45, 8. osa 1958, s. 153.
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paiva, ei kuitenkaan suurempia taisteluja.Vihollinen pyrki aika ajoin siep-
paamaan vankeja j a murtautumaan piikkilankaesteiden lapi siina kui-
tenkaan onnistumatta.

Kesalcuun neljantena — jo kolmannen kerran korsuissa j a juoksuhau-
doissa — miehet saivat viettaa marsalkan syntymapaivia. Tallakin kertaa
juhlan kunniaksi tarjottiin kullekin kymmenen desilitraa viinaa. Muuten
kesakuun alkupuoli kului lahitorjuntakuoppien kaivamisessa Marsalkan-
niemessa ja "valcivaltaisen tiedustelun" suunnittelussa. Lohkon painetta
helpotti pataljoonan komentaj an antama tieto, etta vihollinen oh ryhty-
nyt hyOkkaamaan Karjalan kannakselle.3

Nostovai linjoille

Samaan aikaan, kun Sodankylan miehet kevalcuukausina 1944 kulutti-
vat aikaansa Poventsan lohkolla, alkoi sodan kokonaistilanne muuttua
Suomelle epaedulliseksi. Alettiin tunnustella uudelleen sodasta vetayty- 

3	 8/JR 33:n sotapaivakirja 1.-10.6.1944. SArk.
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misen mandollisuuksia. Kiristyvasta tilanteesta kertoo se, etta maalis-
kuussa 1944 kutsuttiin asepalvelukseen sellaisiakin miehia, jotka oli
kotiutettu asemasodan aikana tai jotka olivat olleet siihen saakka
tytivelvollisina. Jannittyneind ihmiset kuuntelivat radiosta tietoj a. Uuti-
sista Riipin kylalaisetkin saivat tietaa, etta tilanne rajoilla kiristyi. Huo-
lestuneina vaimot katsoivat lahtevien hymyttOmien, kohtaloonsa tyytyvien
miesten menoa. Talvisodassa sotineet vietiin suoraan rintamalle,
nostovakeen kuuluvien tie johti ensin koulutuskeskukseen.

"Isa piirtaa jonku sanan t" an valokuvan taka, eta terveena isa on
ollut ja ei kuulu mitaan erikoista. Miten isan vauva jaksaa ja oletko ollut
terveena j a kuinka olet hyvanaaitille. Aida pitaa totella, kun isa tulee
lomalle ensi kuussa. Terveiset isalta". 4 Kenttapostikortissa on kirkko-
kuva Turusta. Kortin lahettajaVienoAleksanteri Kustula oli kutsuttu
maaliskuussa nostovaesta aktiivipalvelukseen j a maarattiin Jalkavaen
koulutuskeskus numero 35:een Turkuun. Jatkosodan alussa riipilaiset
VienoAleksanteri Kustula jaVeikko Vaarala olivat olleet tyiivelvollisina

4	 Vieno Aleksanteri Kustulan postikortti Helena Kustulalle 17.8.1944. Helmi Kustulan
hallussa.
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Petsamossa, nyt edellinen maarattiin koulutukseen Eteld-Suomeen, jal-
kimmthnen edelleen Petsamoon Litsan linjalle.

Lappilaisten nostomiesten matka oli pitka. Riipin kylalta kuorma-au-
ton lavalla kirkonkylalle Sodankylaan, sielta linja-autolla 130 km Rova-
niemelle ja pitka junamatka hand SuomenTurkuun. Siena koulutettavat
miehet kuljetettiin Ruissalossa oleviin saksalaisilta vapautuneisiin
parakkeihin. Majoitusolot olivat tyydyttavat, tosin ahtaat ja epaviihtyisat.
Lappilaisten tullessa keskuksessa oli 45 upseeria, 186 aliupseeria ja
2 038 miesta eri puolilta Suomea. Koulutettaviin kuului nostovaen j a
reservilthsten lisaksi vuoden 1926 ikaluokan

Keskuksen tavoitteena oli "kouluttaa ja kasvattaa kuritaistelijoita, jotka
vaikeimmissakin olosuhteissa kykenisivat itsenaisestikin suorittamaan ja
viemaan lapi annetut tehtavat". Koulutusta haittasi upseerien ja ali-
upseerien kirjavuus. Osa heista katsottiin "taysin sopimattomiksi
kouluttajiksi ja kasvattajiksi". Kenttaarmeijasta tulleet upseerit oli suu-
rimmaksi osaksi siirretty koulutuskeskuksiin alkoholismin tai rikosten
takia.

Koulutus oli samansuuntaista kuin kertausharjoituksissakin. Aluksi
luennoitiin tietopuolisia aineita, opeteltiin aseiden kasittelya ja tuntemus-
ta, pidettiin ampumaharjoituksia ja annettiin taistelukoulutusta. Ruokailu
jarjestettiin omassa ruokalassa. Keskuksella oli myiis oma sikala, jois-
sa oli kaksikymmenta sikaa. Peseytymisolot olivat huonot ja varasto-
tiloj a oli vahan.

Turussa Lapin miehet paasivat aivan uudenlaisen kulttuuritarjonnan
piiriin. Viihdeohjelmaa keskuksessa oli runsaasti. Koulutusajasta tulikin
monille lomamatka synkeasta sodan varjosta huolimatta. Elokuvia oli
kaksi kertaa viikossa. Suosittuj a naytOksia olivat "Vakka kantensa va-
litsee", "Neljan tytiin sankari" ja "Aatamin puvussa j a vahan Eevankin".
Turun teatterissa esitettiin lisalcsi "Sarkela itte" ja "YOvieras" naytelmia.
Koulutuskeskuksessa jarjestettiin myOs kotiseutuiltoja, veisuuharjoituksia,
jumalanpalveluksia ja puhutteluja omantunnonaroille. Aseveli-illat olivat
erityisen suosittuja j a heinalcuinen aseveli-ilta radioitiin. Kesdaikaan jar-
jestettiin myiis lukuisia urheilukilpailuja.5

5	 Jv. koulutuskeskus 27:n toimintakertomus 15.2.-31.10.1944. SArk.

YMPYRA SULKEUTUU n 	 163



Karhumaen pysakki

Kun tulevat sotilaat kouluttautuivat Ruissalon kauniissa maisemissa, al-
koi Karjalan linjoilla tapahtua. JR 33:n miehet huomasivat vihollisen li-
saantyneet harjoitukset, propagandan uhkailevan savyn ja ilmatiedustelun
aktivoitumisen. Vienan kanavan itapuolelle oli vihollinen koonnut viisi,
noin 50 metrin pituista siltaa.

Kesalcuun alussa oli Maaselan kannaksella kuitenkin yield rauhallista,
eika siella odotettu vihollisen hyOkkaysta. Kun tieto venalaisten suur-
hyOkkayksesta Karjalan kannaksella 9.6. kantautui Maaselkaan, mies-
ten vaihdot olivat siella juuri kaynnissa. Vaihto keskeytettiin j a kaikki
lomat peruttiin. Suunnitelmat uudistettiin taysin, kun ymmarrettiin tilan-
teen vakavuus: armeijakunnan tehtava muuttui torjuvasta puolustukses-
ta vetaytymistehtavalcsi. Kohtalokas kaanne sodankaynnissa oli tosi-
asia.

Riipin kylan miehet eivat enda olleet kaikki samassa komppaniassa
tai edes samassa rykmentissa. Vanhemmista ikaluolcista esimerkiksi Fred-
rik Kustula j a VainO Riipi oli maaratty JR 54: dan j a he taistelivat Pad-
jarvella, Ihantalassa jaAla-Noslcualla. Toivo Riipi puolestaan oli siirret-
ty Kevyt Osasto 3:een.6 JR 33:n paajoukot sen sijaan jaivat entisiin
puolustusasemiinsa. Lukuisat siirrot, kotiutukset ja ikaluokkien uudel-
leenjarjestelyt aiheuttivat sen, etta talvisadan aikaiset "kylakomppaniat"
hajaantuivat etenkin jatkosodan lopulla.

Vihollisen toiminta aktivoitui Maaselan kannaksella y011a 19.-20. ke-
salcuuta. Tulitus kiihtyi, savuverhoj a laskettiin useaan kohtaan j a viholli-
sen partiot tekivat jatkuvia tiedusteluj a. Kauempaa venalaisten linjoilta
suomalaiset kuulivat panssarivaunujen telaketjujen kolinaa pitkin linjaa
ja rajandysten crania: ne arveltiin tulevan miinakenttien havittamisesta.
Tilanne muuttui myOs Maaselan kannaksella todella vakavaksi. Karj c-
lan kannaksella vihollinen oli murtautunut jo monessa kohdin lapi.

Venalaisten suurhyOkkays alkoi 21.6. aamuseitsemalta Syvarilla jat-
kuvasti kasvavalla voimalla. Saman aikaan Maaselan kannaksella kah-
deksas komppania sai kaskyn irrottautua asemistaan, jotka olivat olleet
suomalaisten hallussa loppuvuodesta 1941 lahtien. Tsopinaan pain mars-
sivat miehet saivat kuulla, etta "ryssa oli ruvennut hrlikkaamaan Karhu-
maen linjaa vasten ja tilarme oli vakava". Venalaiset hyOkkasivatkin seu-
raavana paivana kolmelta suunnalta. JR 33 sai kuitenkin pidettya ase-

6	 Suomen rintamamiehet, 6. divisioona. 1975.
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manna. Toisella lohkolla venalaiset sen sijaan suorittivat rajun hyolikka-
yksen y011a lautoilla, syOksyveneilla ja widen ja saivat haltuunsa suoma-
laisten asemia. Vaikka suomalaiset pystyivatkin vastaiskulla karkoit-
tamaan venalaiset, pahin oli vasty edessa. Malla 23.6. venalaiset aloitti-
vat Karhumaessa kiivaan tykistiitulen. JR 33:n asemia vastaan hyOkka-
si kymmenkunta maataistelukonetta ja seitseman havittajaa.Vihollinen
sai murron suomalaisten linjojen sisaan ja JR 33:n oli landettava vetay-
tymaan. Taistelut jatkuivat kiivaina koko yOn.'

Naissa taisteluissa kaatui monien maiden joukossa riipilainen Sakari
Lintula. Oli juhannusaaton aatto 23.6.1944. Edellisend paivana oli
tahystaja laskenut yli 500 paarikuormaa kannettavan Karhumaesta. 19-
vuotias Sakari oli viimeinen sankarivainaja Riipin kylasta. Han oli 168
senttinen tyomiehen poika, sinisilmainen ja tummatukkainen nuorimies,
joky oli tehnyt sotilasvalansa marraskuussa 1943. Heti jouduttuaan rin-
tamalle hanesta oli tullut konekivaarimies. Talvisodan sytyttya han oli
ollut 14-vuotias, kansakoulua han oli kaynyt vain luokan. Rintamalla

7	 Suomen sota 1941-45, 8. osa 1958, s. 154-172; 8/JR 33:n sotapaivakirja 9.6.-24.6.1944.
SArk.
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han sairastui vakavasti kuumeeseen, jolloin myiis vanha tukin lyoma
polvivamma thtyi. Muuten hanen terveydentilansa oli kohtalainen. En-
nen kaatumistaan taisteluissa 23.6. han ehti olla rintamalla kolme viik-
koa. Hanen ruumistaan landettiin kuljettamaan Suomea kohti, mutta
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi vainajat siunattiin joTuulokseen.8

Takaisin ja lujaa

Sakarin kuoleman jalkeisend paivand, juhannusaaton aamuna kello nel-
ja annettiin JR 33:11e irrottautumiskasky. Vetaytyessaan Karhumaesta
suomalaiset raj ayttivat sillat j a miinoittivat Tsopinaan johtavan tien hidas-
taakseen vihollisen etenemista. Sita ennen osa JR 33:sta oli komennettu
vetaytymaan kohti Tsopinaa j a lantta. Miehet saivat kuitenkin sivusta
koukanneet venalaiset niskaansa Kumsajoella. Viimeisia suomalaisia
vihollinen ampui suoraan jokeen naiden yrittaessa uimalla pakoon: soti-
laiden uimataito oli puutteellinen j a raskaat kantamukset painoivat mie-
het syvyyksiin. Moni ruumis j ai kellumaan virtaan irtopuiden sekaan.

Siita alkoi kandeksannen komppanian vetaytyminen Aanisen alueelta
kohti Suomen rajaa: Munjarvi, Onkamo, Vuohtjarvi, Onkamus. Koko
II armeijakunta jatti Maaselan kannaksen 30.6. mennessa. JR 33:n miehia
saapui Hyrsylan mutkaan 5.7. edeten Tsalkin maastoon. Vihollinen ah-
disteli joukkoja l" es yhtamittaisesti. Ravanmaen taisteluissa miestappiot
kasvoivat: viestiyhteydet katkesivat j a tilanne muodostui aarimmaisen
uhkaavaksi. Vaara vaistyi vasta, kun sittemmin sankarisotilaan leiman
saanut luutnantti Lauri TOrni miehineen iski metsien kautta venalaisten
sivustaan.9

Kolmen paivan paasta annettiin irrottautumiskasky ja joukot lahtivat
autokuljetuksella kohti Suomen rajaa. JR 33:n 8. komppania ylitti raj an
10.7. kello kaksi y011a. Aamulla miehet olivat Ylinenjarvi—Suojarvi ase-
missa.	 tajuttiin se jarkyttava tosiasia, etta vihollinen oli jo noin 30
kilometria lannempana kuin rykmentin oikea siipi. Kaikki tiesivat mita
se merkitsi. Vihollisen joukot olivat siita lahtien jatkuvasti JR 33:n kim-
pussa: "Ryssa painoi perassa j a antoi viivytysjoukoille kovan keskityk-
sen". Naissa kamppailuissa haavoittui vasempaan kateen riipilainen so-
tamies Kaarlo Riipi. Hanen sotansa paattyi siihen. Kaarloa landettiin

8	 Sakari Lintulan sotilaskantakortti liitteineen. SArk.
9	 Suomen sota 1941-45, 8. osa 1958, s. 172-209; 8/JR 33:n sotapaivakirja 25.6.-

9.7.1944. SArk; Pitkospuu 1966, s. 53; Koivisto 1998, s. 174-175.
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Kumsan kylti-

niikymiiii asema-	 muiden haavoittuneiden mukana kuljettamaan joukkosidontapaikalle j a
sodan ajalta.	 kohti Suomea. Seuraavana paivana vihollinen sai saarrettua suoma-
Karhumtiestii	 laisjoukot kiertaen sivustalta j a katkaisten yhteydet: "Olimme motissa.
tulevalla fiend oli 	 Pardo joka lahti viemaan irtautumiskaskya ei paassyt penile". Suoma-
tykkitulen vau-	 laiset saivat kuitenkin murrettua aukon mottiin ja henkiinjaaneet pakeni-
rioittama kyltin	 vat kohti Haapavaaran kylaa.. Joka paiva oli edessa uusi marssi: Aittojoki,
riemuportti. 	 Aglajarvi, Tolvajarvi.1°
SA-kuva.	 Heinalcuun loppupuolella miehet olivat taas tulilinjoilla. Viholliskoneet

lensivat kandeksankin tuntia taukoamatta rykmentin ylapuolella. Vihol-
linen murtautui linjojen lapi useassa kohdin kayttaen hyvakseen savu-
verhoj a j a liekinheittimia. Vaildca suomalaiset saivat osan neuvostojou-
koista heitettya vastaiskuilla takaisin, oli ylivoima musertava, kuten kah-
deksannen komppanian sotapaivakirjoista kay ilmi:

10 8/JR 33:n sotapaivakirjat 10.-30.7.1944. SArk.
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"20.7. Ryssa ampui kovan keskityksen asemiimme ja sai osuman
sirpalesuojaan, kaksi kaatui ja kuusi haavoittui. Y011a ryssa paasi
asemiimme, mutta heitimme sen vastaiskulla takaisin...
21.7. Ryssa paasi lapi 7. K:n kohdalla...
22.7. Ryssa paasi taas selustaan..
23.7. Komentaja antoi irtautumiskaskyn, irtautuessa ryssa ampui kes-
kityksen, siina haavoittui nelja miesta..marssimme Kaarijarvelle...
25.7. Ryssa katkaisi huoltotien...
26.7. Ryssa on ammuskellut hairintatulta ja lentotoimintaa on ollut pit-
kin paivad...
27.7. Ryssa on paassyt Haukilammen j a Kaarijarven linj alle. Tappioita
kandeksan miesta...
28.7. Ryssa paasi liekinheittajaa hyvakseen kayttaen 6 K:n lohkolle.
Pataljoona vetaytyi varsinaiselle puolustuslinj anew
29.7. Ryssa antoi kovan keskityksen Toukkalammesta eteldan, jossa
se kaytti myiis ilmavoimia ja paasi lapi 5 K:n lohkolla..."

Kandeksas komppania vapautui tulipatsista 29.7., jolloin se paasi
reserviinTolvaj5rven rannalle. Ilmat olivat lampimat ja aurinkoiset, kun
uupuneet miehet seuraavana paivana lahtivat jatkamaan vetaytymista
Tolvajoen yli. Komppania marssi koontumispaikalle, jossa se lastattiin
autoihin ja vietiin Lehmivaaran kylaan. Siena vasyneet, taiset ja likaiset
miehet majoittuivat telttoihin.11

Mykihemmin JR 33:n jaljelle jaaneet sotilaat muistelivat: "Kesan 1944
viikosta toiseen herkeamatta jatkuneet raskaat viivytystaistelut muodos-
tivat armottoman seulan, joka lahjomattomasti erotti jyvat akanoista".12

Elokuun ensimmainen viikko kului komppanian miehilta levaten,
saunoen ja paivapalveluksen merkeissa. Vihdoin 4.8. tuli kasky lahted
Ilomantsiin (ks. kartta 3, s. 107).13

Rauha

"Rykmentti oli kestokykynsa rajoilla. Se oh kaynyt jatkuvaa viivytys-
taistelua noin kuuden viikon ajan suurta ylivoimaa vastaan". 14 Rykmentti
osallistui yield Ilomantsin taisteluihin, jotka olivat jatkosodan viimeisia
huomattavampia taisteluja. Sen kunniaksi osa miehista sai ylipaallikOn

11	 8/JR 33 sotapaivakirja 20.-31.7.1944. SArk.
12	 Pitkospuu 1966, s. 8.
13	 8/JR 33 sotapaivakirja 4.-6.8.1944. SArk.
14	 Pitkospuu 1966, s. 8.
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Saunominen oli

ttirkeei rituaali

sotilaiden sekti

fyysiselle ettii

henkiselle hyvin-

voinnille. Aina

tilaisuuden tullen

miehet pystyttiviitkin

saunan vaikka

maakuoppaan.

Kuvan miehet ovat

ptitisseet "oikeaan"

saunaan.

SA-kuva.

myOntaman viinatarjoilun ja kunniamerkit. Vahitellen sotilaiden mieliin
tunkeutui ajatus sodan paattymisesta. Rivimies kirjoitti paivalcirjaansa
30.8.: "Syksy on saapunut ja raskaat taistelut ovat paattyneet ainakin
hetkeksi. Kunpa ne eivat koskaan enda uudistuisi. Nyt kun on alkanut
maailmansodan loppundytOs, katkerin ja verisin, mita olla voi. Kaikki
puhuvat nykyisin vain lopusta j a viiden vuoden sodasta.""

Elokuun loppu kului 8. komppanialla tietOissa syyssateissa Lavuslahti-
Putkivaara -tiella. Kunnes yllattaen, kesken arkiseksi tulleita valmistelu-
ja saatiin tieto 4.9. aamukandeksalta, etta "vihollisuudet on lopetettu
meidan j a Neuvostoliiton	 Tulitauon piti alkaa kello seitseman,
venalaiset tulittivat kuitenkin 5.9. kello kandeksaan saakka.Viivastyneen
tulitauon aikana suomalaiset menettivat yield nelj a kaatuneena ja 14
haavoittuneena.16

15 Sotamies Eino Hiltusen paivakirja 30.8.1944. Rintamamuistoja ja -kirjeita Lapin sota-
vuosilta 1939-45. 1994, s. 139.

16 8/JR 33:n sotapaivakirja 20.8.-4.9.1944. SArk.
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Matkalla pohjoiseen

Syyskuun alkupaivat olivat sateiset.Viides syyskuuta aamuyOsta 8/JR
33:n sotilaat kokosivat tavaroitaan ja lahtivat kuorma-autojen lavoilla
kohti VartsilId. Lahella kaupunkia he majoittuivat telttoihin ja odottivat
lisaohjeita. Seuraavana paivana miehet vihdoinkin istuivat junassa ja
matkan suunta oli pohjoinen. Juna ohitti 7.9. Nurmeksen j a kaantyi
Kontiomaelta kohti Kajaania. Ei taidettukaan paasta suoraan kotiin,
miehet arvelivat kun katsoivat muuttuvia maisemia. Tama sota ei ollut
yield ohi niinkuin luultiin: Neuvostoliitto edellytti valirauhansopimuksessa
saksalaisten nopeaa poistamista Lapista. Huoli kasvoi miesten mielissa
mita pohjoisemmaksi paastiin.17

Kajaanin rautatieasemalta miehet marssivat kymmenen kilometric
Oulun suuntaan j a majoittuivat telttoihin. Kaksitoista paivaa miehet py-
syivat asemissaan j a heita koulutettiin j a huollettiin. Ampumaharjoitukset,
saunanrakennustyiit ja sulkeisharjoitukset tekivat selvaksi, etta sota j at-
kui yield. Suomen ja Neuvostoliiton valisesta valirauhasta ilmoitettiin 19.
syyskuuta. Saman tein pohjoisen miehet saivat lahtOkasicyn. Huolestu-
neena he katsoivat toisiaan:18

"Kaiken kurjuuden keskella painoi raskaana mielia tunto havitysta so-
dasta, epatietoisuus maan ja kansan tulevaisuudesta samoin kuin per-
heen ja omaisten kohtalosta kotona Lapista".

Raskas marssi uuteen sotaan

Ylikon mars sin j a telttamajoituksen jalkeen JR 33:n sotilaat paasivat
Puolangalle tehtydan ensin sinne sillan. Sielta he jatkoivat matkaa kohti
Pudasjarved, jonne saavuttiin 1.10. Syys- ja lokakuu olivat sateisia ja
pilvisia, yhta tummia kuin miesten mielet. Paivamarssit olivat kuitenkin
lyhyita taysin tuhottujen siltojen ja liejuisten teiden vuoksi. Sitten se jal-
leen alkoi: sota. Ensimmaiset laukaukset suomalaisten ja saksalaisten
joukkojen valilla ammuttiin 28. syyskuuta. Muutamaa paivaa mytthem-
min sota oli taydessa kaynnissaTorniossa. Kuudes divisioona alistettiin
30.9. kenraalimajuri Ruben Lagukselle. Samana paivand Pudasjarvi oli

17 8/JR 33:n sotapaivakirja 4.-19.9.1944. SArk.
18 Pitkospuu 1966, s. 8.
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suomalaisten hallussa. Pohjoiseen pyrkivia suomalaisjoukkoja komen-
tanut eversti Valter Nordgren on muistellut Lapin sodan alkua nain :19

"Aluksi vallitsi hieman epavarmuutta, ruvetaanko todellakin sotimaan
entista aseveljed vastaan. Vahitellen operaatiot kuitenkin paasivat al-
kuun. Kaikki olivat raivoissaan saksalaisten havitysten takia, jotka myOs
vaikeuttivat etenemista. Oli saalittavad, kun joukoissamme oli monta
Lapista kotoisin olevaa miesta, jotka nyt saivat nanda oman kotinsa
havitettyna."

Lapin sodan suurin taistelu, Tomion taistelu, kaytiin 6.10. ja suomalaiset
hy•5kkasivat Kemiin seuraavana paivana. Tunnelma oli matalalla j a mies-
ten motivoiminen taisteluun saksalaisia vastaan oli vaikeaa. Tomioon j a
Kemiin komennetut joukot olivat palikOiden mukaan aivan lopussa j a
laahustivat vaivalloisesti kokoontumispaikkoihinsa rasittavien suokouk-
kausten jalkeen, karsivat pakokauhusta ja juoksivat hermonsa
menettaneena "hysteerisind laumana" pakoon. Rintamakarkuruus eli
hiippaaminen ei ollut poikkeuksellista. 2° Saksalaiset alkoivat kuitenkin
vetaytya nopeasti Lapin kolmea tieta — Jaamerentieta, Ruotsin raj as
myOtailevad vaylanvartta ja Kittila—Muonio tieta — kohti Jaamerta.

Toisten joukkojen taistellessaTorniossa, JR 33:n miehet joutuivat tie-
toihin Livo—Kelanranta -tielle, jossa oh kova liikenne. Kuudes divisioo-
na kiirehti eversti Albert Puroman johdolla 8.10. ajamaan saksalaisia
pois Ranuantien maastosta. Taistelun jalkeen JR 33 sai kaskyn lahtea
kohti Rovaniemed saksalaisten perdan. Tie oli kuitenkin niin huono j a
monesta kohdin poikki, etta seuraavan yOn miehet joutuivat viettamaan
taivasalla ilman kuormaston mukana olevia telttoja. 2' Samara paivana
eli 9.10. Saksan Lapin joukkojen komentaja Lothar Rendulic antoi kas-
kyn polttaa kostoksi suomalaisten alhaisesta j a kunniattomasta toimin-
nasta eli sotatoimien aloittamisesta saksalaisia vastaan kaikki valtion
omistamat rakennukset Rovaniemella. Tosiasiallisesti Rovaniemen tu-
hoaminen oh aloitettu jo 7. lokakuuta. Muutamia paivia myOhemmin
tuhokaskya laajennettiin. Tama koitui myOs Sodankylan kohtaloksi:
13.10. annetussa kaskyssa saksalaissotilaita kaskettiin tuhoamaan lin-
jan Ylitornio—Sinetta—Sodankyla pohjoispuolelta mainitut paikkakun-
nan mukaanlukien kaikki asumukseksi kelpaavat rakennukset. 22 Kohta
saksalaiset havityskomennuskunnat marssivat Meltauksentieta pitkin

19	 Nordgren 1965, s. 14.
20	 Ahto 1980, s. 187-189, 191, 200, 232.
21	 8/JR 33:n sotapaivakirja 5.9.-9.10.1944. SArk.
22	 Kaila 1950, s. 256-257; Ahto 1980, s. 216-217.
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myOs Rupin kylaan ja kohta roihusivat hannaat perapohjalaistalot ilmi-
liekeissa.

Seuraavana paivand eli 10. lokakuuta sai JR 33 eversti Arvi Kurenmaan
johdolla koukattua saksalaiset mottiin. Rovaniemelta palanneet saksa-
laiset purkivat kuitenkin saarroksen ja livahtivat ansasta. Kandeksas
komppania menetti taistelussa kuusi kaatuneena ja 17 haavoittuneena.
Suomalaisjoukot joutuivat vetaytymaan aikaisempiin asemiinsa. Seuraa-
vana aamuna pataljoonan komentaja majuri Veikko Kiiveri kaatui. Ete-
neminen oli hidasta. Kandenkymmenen kilometrin marssin jalkeen mie-
het joutuivat jalleen tietoihin, jotka jatkuivat myOhdan yOhOn.

Suomalaissotilaat etenivat lokakuun puolivaliin mennessa Rovaniemel-
le, missa he voimattomina todistivat kaupungin tuhoa: saksalaiset olivat
tuhonneet Kemijoen ylittavat sillat juuri heidan silmiensa edesta. Kasky
marssista kohti Sodankylaa annettiin 19. lokakuuta. Paivamarssi oli 20—
30 kilometric ja telttamajoitus kylmetti huonosti puettuja sotilaita. Soti-
laat olivat saaneet kaskyn haikailemattOmasti motittaa ja tuhota viholli-
nen, mutts he eivat joutuneet kosketuksiin saksalaisten kanssa ennen-
kuin Sodankylan etelapuolella. Sieltakin vihollinenirrottautui yOn pimeind
hetkind kohti pohjoista. JR 33:n osia saapui 23.10. Sodankylaan Askan
kylan raunioille ja Orajarvelle, jotka sijaitsevat muutaman kilometric ete-

Lapin sodan

ensimmdiset

laukaukset amm t-

tiin 28.9.1944.

Huhtikuussa 19

tavattiin yield

muutama

saksalaispartio

Suomen puolelt

Kuvassa saksalai:et

ylittiivtit Petsam ,;sa

Litsajokea

rakentamaansa

ponttoonisiltaa

pitkin. SA-kuva.
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laan Sodankylan kirkonicylasta. Komppania asettui sinne viikoksi lepoon
ja odotteli kotiuttamista.23

Vanhemmille 	 matka Sodankylaan oli ollut raskas, nain eten-
kin Ranua—Rovaniemi -valinen taival. Jokainen rumpu ja silta oh rajay-
tetty. Soiden kohdalla oli koko tie lennatetty taivaan tuuliin. Vasten-
tahtoisesti Sodankylan miehet lahtivat savuavien kotikylien liepeilta
kotiutettavaksi taaksepain kohti Kenna. Mieliala oli matalalla: varusteet
olivat surkeassa kunnossa, muonatilanne heikko ja liejuiset tiet miinoi-
tettu. Puolella joukosta kengat olivat nun risana, etta jalkaratit pilkistivat
ulos. Miehet olivat rantasateessa "taysin apaattisia", mutta vasymys oli
nieltava. Moni mietti, mika jarki oli juoksuttaa miehet Sodankylaan ja
kotiuttaa sielta lahes ilman taistelukosketusta viholliseen? MyOs Kitti-
lan tieta etenevissa suomalaisjoukoissa tunnelma alkoi olla turhautunut.
Komentaj a tuskasteli, miten pitad jarjestys joukoissa, jotka vuosikausia
olivat odottaneet kotiinpaasya alkeellisissa korpi-oloissa: 25

"Odotimme joka hetki etta koko heimo kavelisi tiehensa, mutta miehe-
ni kestivat taman viimeisenkin koetuksen. He muristivat j a purnasivat
mutta tottelivat. Varmaankin he pitivat meita taydellisina idiootteina, j a
sellaisiksi mykis tunsimme itsemme joten mitaan vahinkoa ei tapahtu-
nut.
Erityisen selvasti muistan erdan illan jolloin kotiuttamisjoukon komen-
taja murheellisena soitti ja ilmoitti etta koko heimo oli ymparipaissaan,
tanssi kankaalla ja huusi kurkun taydelta. Sanoin erinomaisen hyvin
kasittavani heita ja tiedotin aikovani seurata esimerkkia esikuntineni
kaikkineni, minka myOs tunnollisesti teimme."

Vihdoin marraskuun alussa 1944 kotiutettavat miehet paasivat hake-
maan omaisiaan Pohjanmaalta j a Ruotsista. Nuoret ikaluokat lahtivat
sen sijaan yha ylemmas pohjoiseen ajamaan saksalaisia takaa.

Tankavaaran Schutzwall

Saksalaiset olivat jo vuoden 1943 aikana alkaneet rakentaa pysyvam-
pad suojavallia Sodankylan pohjoisosaan Vuotson kylan lahelle
Tankavaaran alueelle tarkoituksenaan suojella Petsamon nikkelikaivoksia
etelasta mandollisesti tulevilta hyOkkayksilta ja varjella tieyhteyksia

23	 8/JR 33:n sotapaivakirja 5.9.-23.10.1944. SArk.
24	 Milo Koskela, "Valandyksid III/JR 33:n kotiuttamisesta marraskuussa 1944". Rintama-

muistoja ja -kirjeita Lapin sotavuosilta 1939-1945. 1994, s. 160-162; Ahto 1980, s.
258.

25	 Halsti 1980, s. 266.
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Norjaan.26 Tankavaaran taistelu jai kuitenkin odotettua vaisummaksi ja
valli pystyi vain hieman jarruttamaan suomalaisten tuloa. Saksan pyrki-
myksend oli poistua alueelta mandollisimman nopeasti sodan kokonais-
tilanteen ollessa sille kovasti tappiollinen. Silla olisi halutessaan ollut
mandollisuus pysayttaa vahaiseksi j a kokemattomaksi kayvat suoma-
laiset sotilasosastot. Saksalla oli Lapin sodan aattona yha edelleen val-
tava maara sotilaita pohjoisessa, yli 200 000 miesta.

Taistelut Tankavaarassa kaytiin 29.-30. lokakuuta, jolloin eversti
Nordgrenin johtamat suomalaiset saapuivat vallille. Saksalaiset eivat
kuitenkaan halunnut antautua pitkallisempiin taisteluihin, vaan lipesivat
yon hamarissa kohti Ivaloa ja Norjaa. He saavuttivat Karigasniemen ja
Norj an puoleisen Skoganvarren marraskuun puolivalin jalkeen. Viela
27.4.1945 tavattiin Kilpisjarven maastossa muutama saksalaispartio.
Sen jalkeen sotatoimet olivat Lapissa ohi.

Sotahistorian tutkimuksissa on pohdittu varsin vaan sita, miksi Sak-
sa piti niin valtavaa sotilasjoukkoa j a kymmenia esikuntia Pohjois-Suo-
messa ja miksi niin kauan aikaa, vaikka etelaisemmilla rintarnilla Saksan
miestarve kasvoi vuosi vuodelta. Tarkein peruste lienee ollut nikkelin
tuotannon turvaaminen j a epaily liittoutuneiden mandollisesta maihinnou-
susta Jaamerelta kasin vuoden 1918 malliin. Muurmannin ratahan jai
saksalais-suomalaisilta joukoilta saavuttamatta ja sen merkitys viholli-
sen huollolle ja miesten siirrolle oli tarked. Kaarlo Hillila kuvasi osuvasti
saksalaisten intresseja pohjoisessa tammikuussa 1942: saksalaisilla oli
kolme tarkeda puolustettavaa, nimittain Petsamon nikkeli, Ruotsin malmi
ja venalaisten etenemisen estaminen Pohjanlandelle. Hillilan mukaan
Suomen menetys ei muuttaisi Saksan sodan kulkua, kunhan Petsamon
nikkeli pysyisi sen hallinnassa.27

Sodan tappiot

Koko Jaamerentien retki meni suomalaisilta heikosti: he eivat saavutta-
neet erityista menestysta missaan taistelussa. Sen sijaan miestappiot oli-
vat melkoiset: vajaa nelja kuukautta kestaneessa Lapin sodassa kaatui
kaikkiaan 774, katosi 262 ja haavoittui 2 904 suomalaista. Saksalais-
ten kokonaistappiot olivat noin 4 500 miesta. 28 Suomen mahtipohtisesti
vuonna 1941 alkanut seikkailu suer-Suomen rakentamisesta natsi-Sak-
san kainalossa oli saanut nijyryyttavan lopun.

26	 Postila 1997, s. 9.
27	 K. Hillila A. Pakaslandelle 12.1.1942. Hillilan kansio. SArk.
28	 Ahto 1980, s. 268-280, 296-297.
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Jatkosodan j a Lapin sodan kokonaistappiot olivat noin 208 000 hen-
ked, naista kaatuneita j a kadonneita oli noin 67 000. Heista 2 552 oli
puolustusvoimiin kuulunutta Lapin laanin asukasta, lappilaisia siviileja
kuoli lisalcsi 74. Sodankylalaisia jai taistelukentille 150 henked. 29 Poh-
joisen laanin osa oli raskas: verrattuna muiden laanien tappioihin nah-
daan, etta, Lappi karsi eniten miesmenetyksia suhteutettuna vakilukuun.
Tuhoisin aika oli syksyn 1941 kovat taistelut. Tuolloin kaatui perati 46
prosenttia vuosina 1941-45 kaatuneista laanin asukkaista. Sodan-
kylalaisia. kaatui 22 miesta yksinomaan Sallan taisteluissa heti j atko-
sodan alussa. Maiden sodankylalaisten kaatumispaikat levittaytyivat ta-
saisemmin koko rintama-alueen pituudelta Petsamosta Karjalan
kannakselle. Talvisodassa sodankylalaisten kuolinloukut olivat olleet
Suomussalmella ja Kuhmossa, joissa menehtyi Mlles kaikki talvisodan
133 sodankylalaista uhria. Kaiken kaikkiaan sodat vaativat raskaimmat
uhrit vuonna 1920 syntyneista.3°

Kuuluisan kenraalin sanoin: "Jos sofa kuuluu politiikkaan, niin se saa
talta luonteensakin. Jos politiikka on suurpiirteista ja voimakasta, silloin
sotakin on sita."31 Lapin sofa ja maakunnan tuhoaminen taytyykin pa-
lauttaa niihin poliittisiin ratkaisuihin, joita tehtiin syksylla 1940 sallimalla
saksalaisille joukoille kauttakulku ja kesalla 1941 solmittuun yhteistyii-
sopimukseen Saksan kanssa seka niista paattaneiden
motiiveihin.

Presidentiksi valittu J.K. Paasikivi arvioi paivakirjassaan 22.6.1945
mennytta sotaa nain:32

"Nelja vuotta sitten hyOkkasi Hitler Neuvostoliiton paalle. Viidessa
vuodessa on meiclan valtiollinen asemamme kokonaan pilaantunut. Kan-
samme elaman edellytykset ovat suunnattomasti huonontuneet... Alu-
eemme on vahentynyt, taloudelliset varamme pienentyneet. Suuri so-
takorvaus on kannettavanamme. Olemme kovin yksin verrattuna sii-
hen mita olimme ennen vuotta 1939 ja yield 1940. Taman kaiken olemme
aikaansaaneet epaonnistuneella ja virheellisella politiikalla. Jos olisim-
me pysyneet sodan ulkopuolella tai jos olisimme siihen joutuneet, mut-
ta oikealle puolelle, niin meidan asemamme olisi nyt "kadehdittava".

28	 Talvisotaan verrattuna jatkosodassa kuoli suhteellisesti ottaen vahemman sodan-
kylalaisia: talvisodassa kylittain kootut miehistOt koituivat monille pienille kylille
kohtalokkaaksi, jatkosodassa saman pitajan miehia oli "ripoleltu" jo ikansakin puolesta
eri kokoonpanoihin. SVT VI. VaestOtilastoa. B. Kuolemansyyt 1939-45, Lapin Mani;
Sotien uhrit Sodankylasta 1939-45. 1986; Suomen sodissa 1939-45 menehtyneiden
tiedosto. SArk.

29	 SVT VI. VaestOtilastoa. B. Kuolemansyyt 1939-45, Lapin Mani.
30	 Clausewitz 1981, s. 108.
31	 Paasikiven paivakirjat 1944-56, osa 1, 1985.
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n 10. Hyvasti Lapinmaa!

Kun rintamamiesten raskas taival kaantyi kohti pohjoista, alkoi kotirin-
tamalla ennenkokematon siirtojarjestely: Lappi oli tyhjennettava
siviileista. Elettiin syyskuun alkua 1944. 12-vuotias Liisa juoksi innois-
saan radion daresta pihamaalle vanhempiensa luo: "No nyt on tullu rau-
ha, mutta ensin pittaa ajjaa saksalaiset pois !" UlkotOissa olevan aidin
ilme ei kuitenkaan kirkastunut, painvastoin: "Ei se tiia hyvvaa, se tietaa
sottaa!" Pettyneend tytar katsoi ditidan, han kun luuli hyvankin uutinen
kertoneensa.1

Ei kestanyt kauan, kun radiossa luettiin kuulutus: "Nyt ovat asiat talla
kertaa kehittyneet niin pitkalle, etta meidan on jatettava rakkaaksi kay-
nyt Lappimme. Kun Rovaniemen radioasema nyt lahettaa viimeiset
eetteriaaltonsa avaruuteen, ainakin toistaiseksi niin kuin uskomme, tah-
don laanin asukkaille ilmoittaa, etta jokaisen on varauduttava muutta-
maan pois ja sen takia ryhdyttava valmistaviin toimenpiteisiin. Kehoitan
jokaista pitamaan paataan kylmand j a luottamaan esi-isiemme Jumalan
johdatukseen".2

Sodankylan tyhjennys

Riipissa Kuusimaen pirttiin kokoontuneet kylalaiset olivat tyrmistyneitã,
vaikkei uutinen tullutkaan taysin yllatyksena. Ensin huhuttiin, etta vend-
laiset valtaavat Lapin ja sitten puhuttiin, etta "net toi uusia sotihlaja Sak-
sasta, kun net entiset ei voihnet tappaa tuttua v" 'a". 3 Saksalaisen La-
pin joukkojen uuden komentajan Lothar Rendulicin tulo ei ollut jaanyt
kylalaisilta huomaamatta. Entisen komentajan Eduard Dietlin meneh-
tymisesta lento-onnettomuudessa oli ollut isot otsikot Lapin Kansassa.

1	 Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997.
2	 Maaherran sijaisena toimineen laaninneuvos Gideon Nyholmin puhe radiossa 8.9.1944.

Kaila 1950, s. 21.
3	 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997.
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Sodankylti evakuoi-

tiin 9.-19.9.1944

vtilisenii aikana.

Kuva on otettu

kirkonkyltin raitilta

juuri siirtojen

aikoihin 15.9.1944.

SA-kuva.

Kirkonkylan ilmansuojelupdallikkO asetti 5.9. kirkonkylaan puomi-
vartion tarkkailemaan ja ilmoittamaan pohjoisesta Jaamerentieta tulevi-
en evakuoitavien lukumaaran. Kaksi paivaa myMemmin kirkonkylalle
perustettiin huoltopaikka Petsamosta, Utsjoelta ja Inarista tuleville eva-
kuoiduille. Samana paivana ryhdyttiin valmisteluihin Sodankylan vaes-
ton siirtamiseksi. Syyskuuta 8. paiva y011a kello 0.35 annettiin suoritus-
kasky kunnan evakuoimiseksi. EvakuointipaallikOksi maarattiin nimis-
mies Aaro Raappana. Heti taman jalkeen ryhdyttiin toimeen. Kello viisi
samara yOnd lahetettiin eri puolille laajaa pitajaa sotilaita jakamaan
kuulutuksia ja suorituskaskyja. Samalla jaettiin ilmansuojelumiehille
palvelukseenastumismadrayksia. Osa vaestOsta alkoi 9.9. siirtya
kokoontumispaikkoihin.

Kunnan pohjoisosissa aloitettiin karjan kuljetus ensin Jaamerentieta
kirkonkylalle j a sielta jarvikylien ohi lanteen Meltauksentieta kohti
Rovaniemed. Koska kuljetuskalustoa ei yield oltu tuotu kuntaan, mda-
rattiin kunnan pohjoisosien valci marssimaan kohti kirkonkylaa. Sodan-
kylan saksalaisen komendantin kanssa sovittiin 11.9. vaestkin ja materi-
aalin kuljettamisesta saksalaisten autoilla Petsamontien varrelta Rova-
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Postiauto Raudanjoe
Postbil pal Ratidanj n

Lapin autokanta

kasvoi etenkin 1

luvulla. Sota-aik

liikenne suorasta

ruuhkaantui

Jiiiimerentiella

saksalaisten

vilkkaan liikentee

vuoksi. Syksyllti

1944 siitti oli se

hyOty, etta

evakoinnit voitiin

suorittaa alueella

saksalaisten auto

avustuksella

suhteellisen

nopeasti. Kuvass

postiauto Sodank

lan Raudanjoen

lossilla.

Kuva: Museovira o.

o-

na

n

n

niemelle. Karjanmerkitsijat lahetettiin 12.9. Unarin kylaan, jonka kautta
koko kunnan karj a oh maaratty kulkemaan Rovaniemen ja Raanujarven
kautta Ruotsin rajalle Aavasaksaan. Autotarpeen laskettiin olevan 280
kappaletta. Kaksi paivaa mytthemmin perustettiin KauppayhtiOn taloon
evakuointiajoon varattujen autojen opastus. Samana paivana Rovanie-
melta ilmoitettiin, etta sielta lahti Sodankylaan 20 kuljetusautoa.

Ensimmaiset evakuointiajoon varatut autot lahtivat 15.9. lasteineen
Sodankylasta Rovaniemen etelapuolella olevaan Muurolaan, joka oli
maaratty uudeksi kuormauspaikaksi. Seuraavana paivana ilmoitettiin
Rovaniemelta, etta uusi lastauspaikka olikin Muurolan lahella Hirvaalla.
Parikymmenta suomalaista kuorma-autos lahetettiin 17.9.1cyliin hake-
maan materiaalia.

Paikkakunnan ilmansuojelukomppania lahetti lisalcsi eri puolille pita-
jaa sotilaita avustamaan vaestOd pakkauksessa, kuormauksessa ja
vartioinnissa. Materiaali tuotiin ensin Jaamerentien varteen, mists se piti
kuljettaa saksalaisilla autoilla Rovaniemelle. Suomalaiset autot keskit-
tyivat kuljettamaan ihmisia ja saksalaiset evakuoitavaa tavaraa. Lopulli-
sen landOn tuntua lisasi kirkonkelloj en laskeminen pakkausta varten.
Henkilauljetuksiin saatiin yield 15 autos ja materiaalin kuljetus jatkui
edelleen saksalaisilla autoilla. VaestOn evakuointi saatiin paatiikseen 19.
syyskuuta.
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Kaikkiaan kuljetettiin vajaa 7 000 ihmista. Seuraavana paivana saa-
tiin kaikki Jaamerentien varressa oleva materiaali siirrettya Rovaniemel-
le, sen sijaan jarvikylien kupeisiin jai yield isoj a kasoj a tavaraa odotta-
maan kuljetusta. Karj an laskeminen lopetettiin 21. syyskuuta: yhteensa
matkaan saatettiin 1 400 lehmaa ja 900 muuta nautaelainta. Saman
van iltana jatti ilmansuojelukomppania kirkonkylan j a siirtyi Rovanie-
melle.4

Ongelmitta evakuointi ei sujunut. Paikkakuntien ilmansuojelupdallikOt
valittivat sita, etta evakuointia koskevien kaskyjen usein tapahtuneet
peruutukset j a muutokset hankaloittivat pahasti vaestkinsiirtoa j a saat-
toivat jarjestaj at vaikeaan valikateen.5

Jaahyvaiset Riipin kummulle

21-vuotias Mirj a kuuli radiotiedoituksen ollessaan Rovaniemen
olevassa Misissa tesissa. Samoihin aikoihin tuli hanen aidiltaan Eeva Lin-
tulalta kirje Riipista, jossa tama kaski tyttaren tulla kotiin valmistele-
maan lahted. Mirja haki Rovaniemelta sisarensa, joka myOs oli saksa-
laisilla tOissa ja tytiit palasivat kotiin. 6 Samaan aikaan rintamalla oleville
lappilaisille sotamiehille armettiin lomia perheen saattamiseksi turvaan
taistelutantereeksi muuttuvasta Lapista. Kotijoukkojen Esikunta yritti
syyskuun alussa valistaa lomallelahtijOita huhuj en torjumiseksi j a mieli-
alojen rauhoittamiseksi. Tietoj a evakuoinnista oli annettava suullisesti
Pohjois-Suomesta kotoisin oleville sotilaille: "Varovaisuussyista on
etelaiset raj aseudut Kuhmosta Petsamoon maaratty evakoitavaksi siviili-
vaesta, jotta saksalaisten joukkojen siirtyessa vaestOn huoltoyhteydet
muuhun Suomeen eivat katkeaisi eika se joutuisi mandollisuuksien ra-
joissa olevien aseellisten selkkausten keskelle..."7 Valistus olikin tar-
peen silla etelassa olevat sotilaat huolestuivat pahanOivaisesti tilanteen
kiristymista kotiseudulla j a omaisten kohtalosta. KoulutettavanVieno
Aleksanteri Kustulan loma alkoi Turussa 16.9. eli hanl giti kohti poh-

4	 Rovaniemen ilmansuojelu-piirin kertomus vaestOn evakuoinnista: Sodankyla.
Jalleenrakennusasiakirjat. OMA; Pohjois-Suomen Evakuointiesikunnan tilannekatsaus
27.9.1944. SArk.

5	 Rovanimen ilmansuojelu-piirin evakuointikertomus 1.7.-30.9.1944: Sodankyla.
Jalleenrakennusasiakirjat. OMA; Runtti 1989, s. 49-52.

6	 Mirja Siermalan muistelus teoksessa Ratkaisun vuodet. Himanka 1917-18, 1939-40,
1941-45. 1990, s. 226-227.

7	 Kotijoukkojen Esikunnan sanoma is-komentajille 9.9.1944. Kotijoukkojen Esikunnan
Ilmansuojelutoimiston kirjeistOd 1944. SArk.

HYVASTI LAPINMAA! •	 179



joists juuri samana paiv5na, jolloin vaimo ja lapsi seka vanhemmat lah-
tivat Riipista kohti tuntematonta etelda. Lapin tyhjennys olikin tehtava
suunniteltua nopeammassa aikataulussa, eika lomalainen paassyt edes
Lapin laanin puolelle, kun Kemin sillat rajaytettiin. Yhteys Lappiin kat-
kesi ja karmaiseva huoli omai sista taytti pohjoiseen pyrkivien mielet.8

Etelaanpain matkaavien evakoiden keskuudessa alkoi danekkaam-
min kuulua arvostelua saksalaisista. Siind saivat osansa myiis kaikki ne
saksalaisille raskaaksi tulleet tyttOparat, jotka karamelleilla j a kahvilla
oil houkuteltu ja hyvalcsikaytetty likaisissa parakeissa. Mieleen muistuivat
venalgsten pudottamat lentolehtiset:9

"Sukupuolitauteja sairastavien naisten lukumadra on sodan aikana
huomattavasti kasvanut. Tauteja levittavat paaasiassa saksalaiset so-
tilaat. Kouluikaiset tyttit ovat raskaana tai sukupuolitaudin saas-
tuttamana. Rovaniemella, Oulussa, Kemissa, Helsingissa ja Turussa
saksalaiset ovat muuttaneet hotellit, vielapa ruokalat ja kahvilatkin
taydelli siksi porttoloiksi."

Allaptiin jtittiviit

sodankyliiltiiset

kotinsa. Kaikkiaci

Sodankyliistii

siirrettiin Ruotsiin

800 henkildti.

Muualle Suomee

pailasiassa Keski

Pohjanmaalle,

kuljetettiin 6 182

henkildti. Kuvassa

Sodankyliin

Vaalajtirven

asukkaat matkaaLcit

Meltauksentietti

pitkin kohti

Rovaniemeii.

17.9.1944. SA-kuva.

8	 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997.
9	 "Sotilaan dare no 89 28.8.1942. Venalainen rintamalehti. Ilmansuojelutoimiston

kirjeisted 1942. Kotijoukkojen Esikunnan arkisto. SArk.
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Kevaalla 1944 Neuvostoliiton sotapropaganda SuomenVapausradion
kautta oli tehnyt parhaansa lietsoakseen Lapin vaestOn epaluuloj a sak-
salaisia kohtaan: 1°

"Nykydan huomaa kaikkialla, etta vaestOn suhde maassamme kukkoi-
leviin saksalaishurttiin on voimakkaasti selviamassa. Se pelonsekainen,
alemmuustunteen varittama suvaitsevaisuus, jota natseja kohtaan tun-
nettiin eraissa vaestOpiireissa sodan alkuaikoina, on muuttunut ylei-
seksi halveksumiseksi ja vihaksi...etenkin lomailevat rintamamiehet,
jotka kokemuksestaan tietavat Hitlerin solttujen olevan sankareita vain
hamevaen ja kanaparven kimpussa, mutta arkoja Lapin ja Karjalan
metsissa, suhtautuvat heihin peittelematta halveksunnalla".

Siind muisteltiin saksalaisten julmuutta sotavankeja kohtaan ja sita, kuinka
nama juottivat alkoholisteiksi maakunnan miehia. Se oli "nix-konjakin
voimalla tehtya yhteistrad"." Saksalaisten kanssa yield hyvaa pataa
olevia arvosteltiin. Harva muisti tuossa vaiheessa saksalaisten tytimaita
ja niilta saatuja tilipusseja. Sekin muuttui saksalaisten valloituspolitiikaksi.
Suhtautuminen saksalaisiin alkoi muuttua sita kriittisemmaksi, mita la-
hemmaksi evakkopaikka tali. Kun yield loppuvuodesta 1940 suuri osa
sodankylalaisista ei paheksunut valtiollisen poliisin tarkkailijalle saksa-
laisten tuba paikkakunnalle, kolmen rinnakkaiselon vuoden jalkeen ti-
lanne oli taysin toinen. MyOs muut kuin "tytilaispiirit" alkoivat suhtautua
saksalaisfin kriittisesti maaherra Hillilaa myOden. Kriittisesta asenteesta
kertoo myOs siviilien ja saksalaisten lisaantyneet valikohtaukset vuonna
1943. Syksylla 1944 sodankylalaisten suopeus oli kaikonnut.

Suhtautuminen saksalaissotilaisiin voidaankin jakaa paikkakunnall a
neijaari vaiheeseen: loppuvuoden 1940 j a vuoden 1941 kasvava my6-
tamielisyys, vuoden 1942 epavarmuus, vuoden 1943 ja kevaan 1944
epaluuloisuus ja kriittisyys j a syyskuun 1944 vihamielisyys. MyOta-
mielisimpia olivat nuoret naiset j a elinkeinoelama: kumpaisellekin oli sak-
salaisista suoraa taloudellista hysaya. Kielteisemmin saksalaisiin suhtau-
tuivat vanhemmat ihmiset lahinna moraalisista syista: saksalaissotilaiden
naisjutut ja viinanviljely eivat sopineet uusheranneiden raittiutta ja nais-
ten koskemattomuutta korostaviin nakemyks'un. 12

10	 Valtion Tiedotuslaitoksen radiokatsaus no 90 21.4.1944: Neuvostoliiton radio, Suomen
vapausradio 20.4.1944 kb° 18.30. EK—VALPO I. XXIX 47. KA.

11	 Pitkospuu 1966, s. 112-118; Arrela 1973, s. 312-314.
12	 EK:n Rovaniemen alaosaston etsivan Toivo Keskitalon matkakertomus Sodankylaan

25.11.1940. EK—VALPO I. XXIX 49—XXIX 50. KA; Rintamamuistoja ja -kirjeita
Lapin sotavuosilta 1939-45, 1994, passim.; Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997; Helmi
Kustulan haastattelu 12.4.1997; Akseli Paarmanin haastattelu 12.9.1985; Junila 1984,
liite 3, s. 180.
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Riipilaiset lahtivat pienine nyytteineen ja matkalaukkuineen syyskuun
16. paiva 1944 suomalaisilla j a saksalaisilla kuorma-autoilla kohti
Rovaniemed viimeisten lahtijOiden joukossa. Jo useamman paivan ajan
oli kylan ohi kulkenut sadottain lehmia hoitajineen, jotka vaelsivat j al-
kaisin Meltauksentieta Rovaniemelle j a sielta Raanujarven kautta Ruot-
sin raj alle. Kaildciaan matkaa kertyi Sodankylan kirkonkylasta raj alle
parisataa kilometre a. Tien varsilla oli lahtijOiden laatikkoj a, joihin oli
maalattu valkoisella maalilla osoitteeksi "Himanka, Kannus". Haikeana
j a itkuisina katsoivat naiset j a lapset taakseen, sinne jai kotikyla, tuvat j a
pellot, kotikumpu jarven rannalla. Suurin osa ajatteli, etta tama oli to-
dellakin lopullinen 1" to. Jos "venalainen ei valtaa, niin saksalaiset, pa-
luuta ei ole"." Ankeaa oloa j a ikavaa pahensi sateen ropina.

Riipilaisilla karjanviejilla taival ei ollut yhta surkea. Vaikka kovat syys-
sateet pehmensivat tiet, karj a repi jalkansa verille j a karsi myOhemmin
sorkkataudista, 14 olivat karjankuljettajien paivamatkat Meltauksentien
ruuhkasta johtuen vain kymmenisen kilometric. Karj a oli lihottanut it-
sensa kesalaitumilla j a oli hyvalcuntoista. Karjanviejilla puolestaan oli
hyvasti evasta mukanaan ja maitoa aina tarvittaessa. Osa kylan lam-
paista oli teurastettu j a lihat otettu mukaan. Suurin osa lampaista jai
kuitenkin kylaan avoimeksi j atettyj en navettoj en j a latojen ovien ku-
peeseen, mista ne ihmettelevan nalcOisend katselivat ihmisten kiireista
menoa. Kissat pyrittiin landOn hetkella lopettamaan, mutta koirat kar-
kasivat karjankuljettajien mukaan: Ruotsin raj alla jouduttiin niita jou-
koittain ampumaan. Karjan suhteellisen hidas matkanteko eteni
Ounasjokivarteen, missa alkoi tulla vastaan jatkuvasti pohjoiseen pyr-
kivia saksalaisia sotilasajoneuvoja.15

Riipilaisten lahtespaivand Sodankylan kunnanlaalcari Yryi Leskinen
kirjoitti rakastetulleen:16

"Koti j a Lappi taytyy siis jattaa. Tuntuu kuin puukolla sydanta
surullista katsoa nyt ikkunasta: valtavat lehmajonot soluvat tuosta, metsa
on kauniin ruskan keltainen...Saksalaisten kolonnia menee valtavasti
ykispain. Asunnossani j a sairaalassa on heidan kenttasairaalansa. Olem-
me nyt eristettyj a sikali, ettei ole postia eika radiota ollut moneen pai-
vaan, hurjia huhuj a kuuluu vain..."

13 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997; Kaila 1950, s. 16.
14 Pohjois-Suomen Evakuointiesikunnan tilannekatsauksia 27.9.1944. SArk.
15 Pohjois-Suomen Evakuointiesikunnan tilannekatsaus 27.9.1944. SArk; Liisa Hoppulan

haastattelu 4.8.1997; Paavo Riipin haastattelu 14.7.1998.
1 6 Yrjii Leskisen kirje Eeva-Liisa Komsille 16.9.1944. Rintamamuistoja ja -kirjeita Lapin

sotavuosilta 1939-1945. 1994, s. 393.
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Kirkkoherra YrjO Aittokallio joutui lahtemaan muiden mukana kesken
syystOiden: "Ohran panimme haasioille ja perunaa jai nostamaan vend-
laiset sotavangit." Kirkkoherran erityisend huolena olivat kirkon ja seu-
rakunnan arkistot, jotka olivat \Algid kokonaan tuhoutua Rovaniemen
asemalla vesisateessa.17

Riipilaisten matkateko oli hidasta karj an tayttdessa loskaisen j a ka-
pean maantien j a v" ea tuli yha lisaa seuraavista kylista. Rovaniemen
rautatieasema oli mustanaan ihmisia ympari Lappia, matkaa jatkettiin
kuitenkin sad yield eteldanpain Hirvaalle. Junaa sai pahimmassa tapa-
uksessa odottaa monta vuorokautta. Juna oli hyvin pitka ja tapOsen
taysi. Matka oli hirvittava. Matka Rovaniemelta Kannuksen asemalle
kesti kolme paivad. Pildculapset huusivat ja vanhukset pykirtyilivat. Siel-

oksennettiin ja ripuloitiin. Meteli oh hirved ja mieliala epatoivoinen.
Hirved onnettomuus evakkojunassa sai aidit la es hysteerisiksi: erata
aidilta luiskahti pikkuvauva kasien valista kohti varmaa kuolemaa
van junan pyOriin. Aiti huusi taytta kurkkua, samoin ymparilld olevat
lapset, mutta juna jatkoi vain menoaan.

Kemin tienoilla valci sai ensimmaisen kerran syOtavad. Ruotsiin mat-
kalla olevat lehmat lypsettiin sopivasti evakkojunan pysakin luona. Siind
ehti vaimovaki keittad harkavaunujen kaminan pdalla pikaisesti
korvikkeetkin. Junan pysahtyessa eras sodankylalaisaiti juoksi hake-
maan lapsille puhdasta vettd. Juostessaan takaisin juna oh jo liikkeessd
j a viisi lasta sen mukana. Lasten had oli kauhea: "diti! diti!" kirkuivat
lapset junan ikkunan lapi. Kanssamatkustajat ottivat huolehtiakseen lap-
sista ja onnekseenaitikin paasi mytthemmalla junalla lastensa luo.'

KylapaallikOt

Kun kylat autioituivat, jatettiin niihin pan miesta jarjestamaan tien varsil-
le j atetyt tavarat kuorma-autoihin ja estamadn varkaudet. Riipiin j diva
Herman 011ila ja Benjam Junttila. He eivat kuitenkaan ehtineet lahettaa
kuin yhden kuormallisen, kun kasky tuli lahtea. Maakunta oh muuttu-
massa sotatantereeksi kun viimeisia evakkoonlahtijOita ajettii ► Ruotsiin.
Kylavandit joutuivat henkensa kaupalla pakenemaan kohti Ruotsin ra-

1 7 Tikkanen 1975, s. 143.
18 Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997; Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997, Mirja Siermalan

muistelu teoksessa Ratkaisun vuodet, Himanka 1917-18, 1939-40 ja 1941-45. 1990,
s. 226-227; Tikkanen 1975, s. 136-139.
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jaa. Osa vaihtoi sotilaskamppeet rajalla siviileihin j a pakeni. MyOhem-
min n5ma joutuivat vastaamaan sotapoliisille karkuruudesta. Yksi naista
pakenijoista oli Herman 011ila, jolle langetettiin siita puolen vuoden van-
keustuomio. Se kumottiin mytihemmin.19

Kylavanhempien paettua jai kunnan etua valvomaan j a varkauksia
estamaan kunnallislautakunnan puheenj ohtaj a Akseli Paarman, tulkki
Vaino Kurri, poliisit Kauko Katila ja Samuel Marttiin seka maanviljelija
ja varapoliisina toiminut Reeti Tervo, August Tervon veljenpoika. Li-
salcsi turvajoukkoon kuuluivat nimismies Aaro Raappana, maanviljelija
Juho Korva ja sahkottaja Ferdinand Kivioja.2°

Paarmanin ryhman tehtavana oli kierrella pitaj an kylilla katsomassa
saksalaisten perdan. Tallaisilla tarkastusmatkoilla he kavivat jarvikylissa
ja tOrmasivat varasteleviin saksalaissotilaisiin: lampaita, perunoita, po-
roja, polkupytird — siina sotilaiden saalista. Syv5jarvella saksalaiset oli-
vat murtautuneet kahteen kauppaan j a penkoneet pakkauksia.

19 "Matias Herman 011ila 90 vuotta", Sompio 19.6.1995; Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997;
Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997.

20 Luettelo evakuoituihin kuntiin Lapin laanin alueella jaaneista henkilOista. Lapin lad-
ninhallituksen arkisto. Yleinen osasto. OMA.
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Aluksi saksalaiset 	 suhtautuivat vakavuudella pardon te-
kemiin ihnoituksiinryOstOista, mutta suhtautumistapa muuttui taysin tais-
telujen alettua saksalaisten ja suomalaisten valilia: 3. lokakuuta suoma-
laiset vang tt i ja vietiin Rovaniemelle.21

Lappi hylatadn

Sodankylalaisten siirto kesti 9.-19.9.194 eli yksitoista paivaa. Pitajan
viimeisia ihmisia siirrettaessa 19.9. alkoivat saksalaisten siirrot kohti Jaa-
meren rantaa. Samaan aikaan kun viimeiset asukkaat hyppasivat kuor-
ma-autojen lavoille ja aloittivat matkansa eteldan, Suomen hallitus alle-
kirjoitti Neuvostoliiton kanssa valirauhansopimuksen: Petsamo mene-
tettiin, samoin osa Sallan kuntaa. Ei siis ollut hammastyttavaa, etta La-
pin vald luuli katselevansa kotiseutujaan viimeisen kerran.

Yhteensa saksalaissotilaita oli Lapissa enemman kuin alkuperais-
asukkaita. Kesalla 1944 madra oli noire 220 000 sotilasta. Heidan
sakseen olivat viela saksalaiset tybkomennusmiehet, lotat j a konttori-
neidit. Saksalaiset acyivat j a kuuluivat niinkuin valloittaj at ainakin. Nain
etenkin Rovaniemella, missy saksalaisia oli laws yhta paljon kuin asuk-
kaita. Vuoden 1944 kesda kohtitarna alkoi nakya aikaisempaa selvem-
min. Yhteysupseeritapaamisissa saksalaiset upseerit alkoivat olla pidat-
tyvaisia ja vahapuheisia, ikaan kuin "he olisivat saaneet ohjeita olla
keskustelematta meidan sisaisista kysymyksista". Saksalaismielinen
eversti Oiva Wiliam° puolestaan harmitteli sita, etta "saksalaiset saavat
virheellisen ja vaaran kasityksen Suornesta joutuessaan oleskelemaan
miltei yksinomaan Lapissa'.22

Kesan ja alkusyksyn aikana tilarme kiristyi. Saksalaiset aloittivat eri
puolilla Lappia puolustusluontoisia toita. Neuvottelut sodasta irtau-
tumiseksi alkoivat j a 15.9. jalkeen saksalaiset oli maara vangita. Kaikki
tiesivat ettei saksalaisten vetaytyminen tulisi onnistumaan kandessa vii-
kossa.

21 Eri kunnista kootut 114 jarjestysmiesta vietiin Rovaniemella laaninhallituksen taloon
vangeiksi. Panttivangit pelastuivat kauppalan etelapuolella kaytyjen taistelujen 8.-
11.10.1944 jalkeen. Kaila 1950, s. 115-121; Tikkanen 1975, s. 175-182, 218-220;
Akseli Paarmanin haastattelu 12.9.1985.

22 Muistio 20. Armeen NSF-upseerien neuvottelupaivilta 22.-23.5.1944 Rovaniemella.
Saksalaisiin kohdistuva Suomi-propaganda. Yhteysesikunta Roin arkisto. SArk.
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Kun Lapin ensimmaiset evakuoinnit olivat alkaneet 2.9. maarattiin
kiireellisyysjarjestys. Sodankyla kuului ensimmaiseen vykillykkeeseen
eli ensiksi evakuoitaviin. Ensin piti siirtaa ihmiset, sitten karja, materiaali
j a viimeksi ilmansuojelujoukot. Oleskelu Lapin laanin alueella oli peri-
aatteessa kielletty 8.9.15htien ilman poliisin lupaa.

TyOkykyiset miehet evakoitiin Ruotsiin, jonne hyvaksyttiin kaikki 1902
ennen syntyneet j a sen j alkeen eri aselajeihin — paitsi ei j alkavakeen —
kuuluvat miehet. Samoin vietiin Ruotsiin 1927 tai sen j5lkeen syntyneet
seka kaikki kesakuun tai sen jalkeen 1944 kotiutetut 1902-04 synty-
neet miehet. 23 Naiset, lapset j a vanhukset kuljetettiin paaosin Keski-
Pohjanmaalle. Yhtend ongelmaryhmand olivat saksalaisten sairaaloissa
tyOskennelleet, noin 400 laakintahenkiltikuntaan kuuluvaa naista, joista
noin 30 eli noin kandeksan prosenttia l" ti saksalaisten mukaan. Muilta
aloilta naisia l" ti ehka sama maara saksalaisten mukaan eli yhteensa
noin 250 suomalaisnaista paatti seurata saksalaista rakastettuaan. Esi-
merkiksi Kemista listattiin 43 saksalaisten mukaan lahtenytta
suomalaisnaista. Nuorimmat heista olivat 17-vuotiaita j a vanhin 30-vuo-
tias. Muutama naisista oli niin sanottuj a yleisia naisia j a viidennes oli
tyOskennellyt saksalaisten tyiipaikoissa. Ulkoasiainhallinnon saamien tie-
tojen mukaan naiset oli ensin puettu saksalaisiin univormuihin ja kulje-
tettu sitten Osloon ja sielta Saksaan. 24 Lappilaisten keskuudessa kiersi
paljon huhuj a, joiden mukaan naisia olisi raiskattu laivoissa ja heitetty
sen jalkeen mereen.25 Ehka tallaista sattuikin, mutta suurin osa haluk-
kaista paasi kuitenkin uuteen kotimaahansa.

Keski-Lapin evakuoinnissa tama nakyi muun muassa siina, etta So-
dankylaan "tuppasi tulemaan saksalaisten perassa neitoja", vaikka oles-
kelu alueella oli jo kielletty. Kittilassa puolestaan aiheutti suurta haittaa
se, etta karjankuljetukseen maaratyt naiset etenkin kirkonkylalla pyrki-
vat karkaamaan saksalaisten autoissa mennakseen suoraan Ruotsiin.26

Asukkaille annettiin lehtien valityksella tiedot siirroista. Se maara ta-
varaa sal ottaa mukaan, kun pystyi vaivatta kantamaan. Myos henki1O-
kohtaiset ruokailuvalineet j a henki1011isyystodistus oli oltava mukana.
Ruotsiin menevia kehoitettiin ottamaan kolmen paivan muona mukaan.

23 MieshenkilOiden evakuointi Ruotsiin. Rajavaltuuskunnan arkisto. SArk; Runtti 1989, s.
20-22.

24 Ulkoasiainhallinnon kirjeet 2.2.1945 ja 15.3.1945 Valpolle; Valpon Rovaniemen ala-
osaston kirje 8.2.1945. EK—VALPO I. XXIX 47. KA.

25 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997; Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997.
26 Kertomus Kittilan kunnan evakuoinnista. Rovaniemen ilmansuojelupiirin evakuointi-

kertomus 1.7.-30.9.1944. Jalleenrakennusasiakirjat. OMA.
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Ruotsin viranomaisten kanssa alettiin neuvotella syyskuun 7. paiva j a
Ruotsi lupautuikin ottamaan 100 000 ihmista karjoineen. Ruotsissahan
oli jo 1.6.1944 noin 70 000 suomalaista sotalasta.

Evakuointiohjeissa maarattiin, etta vaestOn piti menna Haaparannan
sillan yli kylakunnittain, mutta kaytannOssa se ei toiminut. Ylimeno-
paikkoj a oli yksitoista lahtien Tomiosta ykis raj an pintaa Kaaresuvantoon.
Ruotsin puolella oli viisi kokooma-aluetta ottamassa v" ea vastaan. Kai-
kista raj an ylittaneista tehtiin luettelo. Ensimmaiset evakkojunat tulivat
16.9. Haaparannalle mukanaan 2 300 ihmista.

Sodankylasta siirrettiin Keski-Pohjanmaalle 6 182 asukasta ja Ruot-
slin 800. Jalkimmaisessa he asuivat Vasternorrlannin ja Vasterbottenin
laaneissa, paaosin JOmissa Lindan leirilla j a SkellefteAssa.27 

27 FOrteckningar over svenska inkvarteringskommuner och fOrlaggningar for finska
evakuerade samt belaggning a dessa. Uppgifterna a yse 3 mars och 7 april 1945. Mustalan
luettelot. Jalleenrakennusasiakirjat. OMA: Runtti 1989, s. 42.
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III	 1 1 . Evakon tie

Sodankylan evakot sijoitettiin paaosin kolmeen keskipohjalaiseen kun-
taan, Himangalle, Lohtajalle ja Kannukseen. Riipin kylalaisten evakko-
paikat olivat Himangalla. Maisemaltaan sijoituskunta oh tyypillinenkes-
ki-pohjalainen rannikkopitaja, jonka lapi virtaa useita pienia jokia j a
jonka edustalla kohoaa muutamia pienia saaria. Yleisilme oli karu ja
alava. Keski-Lapin asukkaille uutta oli "meren haju ja jokien must y vesi".
Ihmiset sen sijaan olivat paaosin kuin vanhoja tuttuja: "Jumalan terve"
yhdisti enemman kuin tuhat sanaa. Uusherannaisyys oli myiis n a alu-
eilla saanut vahvaa kannatusta.

Siirtovaen olot

Lappilaisten olot olivat yleensa kohtalaiset. 1 Syksylla evakkojen en-
s'	 en huoli oli asuinpaikan lOytaminen. Kim	 Mirja aitinsa
j a muiden kylalaisten kanssa saapui evakkopaikkaanTorvenkylMn, oli
vastaanotto hyva: "Koulunmaelle oli jarjestetty ruokailuja siella oli myOs
isantia vastaanottamassa meita. Hartain toivomuksemme oli paasta
peseytymaan j a nukkumaan, sills kunnon yOunta emme olleet voineet
nuldwa l" es viikkoon". 2 Kaikille ei kaynyt niin onnekkaasti. NOyryy-
tyksen ilked ja jahmea tunne valtasi vasyneiden pakolaisten mielet, kun
isannat valitsivat kuin orjamarkkinoilla tyOkykyisia mukaansa. Viimei-
seksi jaivat surkean	 ne, joilla oli paljon pienia lapsia, vammai-
sia tai vanhuksia: "Tuntu, ettei kukhan huoli meita".3

Vaasan laanin maaherran mukaan evakuointi sujui "melko hyvin" ja
"suurin piirtein rauhallisesti". Vaasan la5nihan joutui ottamaan suurim-

1	 Lappilaisten evakkokuvauksista ks. mytis Etto 1977; Tikkanen 1975; Evakkotie 1990;
Lehtola 1994.

2	 Mirja Siermalan muistelu teoksessa Ratkaisun vuodet. Himanka 1917-18, 1939-40,
1941-45. 1990, s. 226.

3	 Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997; Tikkanen 1975, passim.
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man vastuun siirtovaen sijoittelusta sodan loppuvaiheessa. Kesalcuussa
1944 alueella oli siirtovakea noin 50 000, saman vuoden lopussa 105
000. Naista lappilaisia oli runsaat 40 000,4 loput olivat itarajalta, Inkerista
ja Ita-Karjalasta. Laanin kuntien kesken syntyi siirtovaen sijoittamises-
ta eripuraa: joissakin kunnissa uutta v" ea oli yli puolet kunnan oman
vaestOn maarasta. Uusien evakkojen tulo entisten 	 aiheutti myOs
tyytymattOmyytta..5

Asuntotilanne oli yksi polttavimmista ongelmista. Se alkoi kuitenkin
lokakuussa kohentua ja yhteismajoituksesta oltiin paasemassa. Tilan-
netta helpotti se, etta valtio antoi rahallista tukea asuntojen kurmostami-
seen evakoille.6 Kunnissa oli kuitenkin eroja. Lohtajalla asunto-olot olivat
tyydyttavat j a hanIckeilla oleva lastenkoti-hanke oli omiaan helpotta-
maan lasten sijoittelua. Himangalla valitettiin etta kuntaan oli sijoitettu
liikaa siirtovaked, perati 1 700 ihmista, joiden asuttaminen tuotti suuria
ongelmia. Paikkakunnalla vallitsi jo aiemmin asuntopula ja siksi siirtova-
ked oli jouduttu sijoittamaan makeihin, joissa ei talviaikaan kyetty asu-
maan. Kannuksen ongelma oli puolestaan se, etta evakot tuppaantuivat
radon ja aseman laheisyyteen ja sivukylat jaivat tyhjiksi. Joissakin kun-
nissa valitettiin, etta lappilaiset olivat "liika lapsirildcaita".

Elintarviketilanne vaihteli kunnittain. Kaiken kaikkiaan vuosien 1944
ja 1945 sadot olivat laànissa paikoin heikot. Karjaa oli alueelta sotatilan
takia jouduttu myymaan puolustusvoimille, eika lihaa ollut riittavasti tar-
jolla. Lokakuussa 1944 Himangalle j a Lohtajalle menneiden korttian-
nokset olivat asianmukaisia lukuunottamatta maitoa, mista oli huutava
pula. Jonoihin oli mentava jo aamukolmelta jos mieli saada maitoa ja
niissa sai seista jopa viisikin tuntia: "Kun nain huomattava madra kulut-
tajia tali maataloihin lisaa., vaikutti se romanduttavasti maidon jalostus-
toimintaan."7

4	 Lapin laanista siirrettiin muualle Suomeen 47 468 henkiliia, joista paaosa Vaasan lad-
niin, Ruotsiin evakoitiin kaikkiaan 56 417 lappilaista. Ursin 1980, s. 489, liite 22.

5	 Vaasan laanin maaherran kertomus 1944. Sisdasiainministeriiin arkisto. KA.
6	 Vuonna 1944 summa oli 850 000 mk. Vaasan Marlin maaherran kertomus 1944. Sisaasi-

ainministeriOn arkisto. KA.
7	 Ratkaisun vuodet. Himanka 1917-18, 1939-40, 1941-45. 1990, s. 223; Yhteenvetoja

kokouksista joita on pidetty huoltotoiminnan tehostamiseksi Lapin laanin siirtovaen
sijoituskunnissa 5.-11.10.1944. Armas Alhavan kokoelma. OMA; Vaasan laanin maa-
herran kertomukset 1944-45. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.
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KengatOn kansa

Vaatetilanne oli pohjois-suomalaisten evakkojen keskuudessa yleisesti
heikko: osa talvivaatteista oli mennyt Ruotsiin. Kum sodankylalaiset lah-
tivat kotoaan, oli monilla mukanaan vain paffila oleva vaatekerta. Yrit-
taessaan ottaa siirtoautoon kaps" ejaan, kehoitettiin ne jattamaan pe-
rassa tulevaa kuljetusta varten. Eraissa viisihenkisessa evakkoperheessa
oli vain yhdet kengat: kengattOmat lapset eivat paasseet aina edes kou-
luun. Lasten yht' akkisen lukumaaran kasvaessa sijoituskunnissa jou-
duttiin eraissa kouluissa jarjestamaan vuoroluku. Tehostettu opetus na-
kyi siina, etta evakkolapset suorittivat vuoden aikana kanden luokka-
asteen opinnot. Toisinaan aikuisten epaluulo evakkoj a kohtaan nakyi
mytis lasten kayttaytymisessa: paikallisten ja siirtovaen lasten kesken
syntyi lumisotia j a muita tappeluita. "Net haukku meita toisen luokan
mustilaisiksi, mutta met annoimma takasin minka kerkesimma. Emma
met jaahnet toiseksi siina hommassa."8

8	 Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997; Kaila 1950, s. 79-81.
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Noin kolmannesVaasan laanin siirtovaesta sai valtion huoltoavustusta.
Valtio piti muutenkin huolta evakkojen toimeentulosta, eika siirtokuntien
talous huoltoavustusten osalta rasittunut vuokralaisista. Maaherran mu-
kaan vaest011a oli runsaasti rahaa, mutta ostettavaa tavaraa sen sijaan
v" an. Valtion maksamat sotakuukausipalkat pitivat vaen hengissa.9

Evakkojen terveydentila oli aluksi heikko ja muun muassa pikkulap-
sia kuoli poikkeuksellisen palj on. Vatsatauti j a ripuli vaivasivat Mlles kaik-

Moni sodankylalainen saikin viimeisen lepopaikkansa evakko-
paikaltaan. Syyksi sairastavuuteen arveltiin rasittavaa matkaa, gcicinaista
siirtymista "heikkoon ja pelkastaan kasviksia sisaltavaan ravintoon" seka
sikalaista vetta, joka oli "variltaan kuin pilsneria". Usein "vatsakivun"
taustalla oli lavantautiepidemia, joka riehui sodankylalaisten evakko-
paikoilla Himangalla ja Kannuksessa ensin kesalla 1944 ja sitten vuo-
denvaihteessa 1944-45. Terveysolojen parantamiseksi siirtolaisilta kiel-
lettiin jokiveden juonti. Jokivesi oli paikoin saastunut huonon kaymala-
jarjestelman takia. Muita siirtolaisten sairastamia tautej a olivat tuli- ja
tuhkarokko, hinkuyska ja influenssa. Laakkeita oli heikosti saatavilla
kaupan katkettua Saksan kanssa.1°

Polttopuutilanne oli siirtokunnissa kestamatOn. Lohtajalla tilanne oli
heikko, Himangalla puuta meni palj on rahtilaivoihin j a siella vaadittiin
lupaa saada polttaa tuoretta puuta. Kannuksessa tilanne oli parempi,
Rautateiden Puutavaratoimistosta ja Pohjanmaan Puulta saatiin tuore-
puuta vastaan polttopuita.

Mytis heinatilanne vaihteli kunnittain. Lohtajalla siirtokarjaa oli vain
nimeksi, eika sen ruokkiminen tuottanut suuria ongelmia. Himangalla
kapinoitiin: "Siirtovaen huoltaminen heinan kuin muunkin suhteen on
kantokyvyn ylittava". Olkia oli pitanyt ottaa heinan rinnalla elikoiden
ruoaksi. Kannuksessa puolestaan heinia olisi ollut, mutta siella ei ollut
siirtokarjaa. Tama taas heikensi maidon saantia kunnassa.

Eniten napinaa ja kapinaa siirtokunnissa aiheutti se, missa maarin lap-
pilaiset tekivat ty•5ta. Lohtajalla tilanne oli hyva: siirtovalci oli osallistunut
viljankorjuuseen, perunannostoon ja talojen toihin. Halonhakkuu tarjosi
lisatoita pidemmaksikin aikaa. Tilanne oh samantapainen Himangalla.
Siena oli tythaluisia ja metsatiiita kaivattiin lisaa.. "Joskin kun omat mie-
het vapautuvat armeijasta, on odotettavissa tyOttOmyys". Kylatien ra-
kentamista suunniteltiin tilanteen kohentamiseksi. Kannuksessa valitet-
tiin tyiimiesten puutetta etenkin halkotyOmailla.

9	 Vaasan laanin maaherran kertomukset 1944-45. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.
10	 Vaasan Marlin maaherran kertomukset 1944-45. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.
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Suurin osa evakoista oil valmis "osallistumaan mielihalulla ty6hOn",
toisinaan he ottivat perunoita "pottupalkalla", paljon kuitenkin valitettiin
palkkojen pienuutta. Ennakkoluuloj a etenkin saamelaisia kohtaan kui-
tenkin tunnettiin: Alavieskassa ei tarjottu utsjokelaisille toita, koska pai-
kalliset luulivat etteivat nama osaa muuta kuin poronhoitoa. Lappalaiset
yrittivat todistella, etta heists yli puolet kykeni metsatOihin siind missa
muutkin.n

Vuorovaikutus

Isdntavaen ja evakkojen suhteet olivat Lohtajalla hyvat. Lohtajalaiset
olivat oma-aloitteisesti vetaneet esimerkiksi sahkOjohdot j a laittaneet
lamput eraiden lappilaisten asuntoihin. Himangalla huolestutti se, etta
lansi-sodankylalaisten tavarat olivat lahes kaikki jaaneet tienvarsiin tai
matkalla varastettu. Heidan rahansa alkoivat huveta j a isantavakea
huoletti mills he aikoivat maksaa vuokran j a polttopuut. Kannuksessa
ehdotettiin, etta siirtovalci maarattaisiin talkoilla kerdamaan jatepuuta ja
puolukoita ruokatilanteen helpottamiseksi.

11 Yhteenvetoja kokouksista joita on pidetty huoltotoiminnan tehostamiseksi Lapin lää-
nin siirtovaen sijoituskunnissa 5.-11.10.1944. Armas Alhavan kokoelma. OMA; Aila
Riipin haastattelu 10.8.1997: Saamelaisevakoista lahemmin Lehtola 1994.
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Sodankylan kirkkoherran mukaan isantien ja evakkojen suhde oli
yleensa hyva, mutta suurimmat sijoitusvaikeudet olivat niin sanotuissa
paremmis s a perheissa. Verrattuna karjalaiseen siirtovakeen 12 tultiin
muistelmien mukaan lappilaisten kanssa paremmin toimeen. Yksi tar-
ked sehttaja talle tuttuudelle lienee ollut uskonnollisuus. Niin	 kuin

12 Karjalaisten paikoin nurjasta kohtelusta kirjoitettiin paljon lehdissa, ks. Kulha 1969;
Siirtolaisten yleisesta sopeutumisesta ks. Siipi 1964; Waris 1952; Kaunismaa 1990.
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sijoitusalueilla, Sodankylassa, Himangalla, Kannuksessa ja Lohtajalla
uusheranneilla oli vahva asema. Keski-pohjalaisten ja lappilaisia yhdis-
tivat myOs yhteiset kulttuuriset juuret. Riipilaiset kuvainnollisesti sanoen
palasivat esi-isiensa maille, olihan kylan ensimmainen asukas perimatie-
don mukaan keskipohjalainen. Karjalaisten erilainen kieli, uskonto ja
tavat koettiin vieraammiksi. MyOs se seikka, etta siirtokarjalaisia oli
paikkakunnalla jo jatkosodan alkuajoista 15htien, oli kiristanyt heidan j a
keskipohjalaisten valeja. Etenkin Pohjanmaan ruotsinkielisella seudulla
talollisten oli vaikea ottaa resuisia siirtolaisia taloihinsa. Vaasan ladnin
maaherra joutui kaymaan Helsingissa useampaan otteeseen neuvottele-
massa asiasta."

Siirtovaen huolet olivat arkisia: milloin paastaisiin kotlin, miten rahat
saataisiin riittamaan, mista saataisiin kengat j a vaatteet. Vaikka sodan-
kylalaisten olo evakossa sujui suhteellisen hyvin, arveli Sodankylan seu-
rakunnan sielunpaimen, etta Ruotsiin evakoitujen olot olivat paremmat
kuin Keski-Pohjanmaalla. Ruotsissa sijoittajina olivat paaosin vapaa-
ehtoiset, Suomen puolella sijoitus oli pakollinen.14

Artymys nousee

Tilanne evakkopaikoissa muuttui etenkin marras—joulukuussa 1944, kun
miehia kotiutettiin armeijasta. Suurin osa lappilaisista tuli omaistensa luo
Keski-Pohjanmaalle, mista he vahin erin alkoivat siirtya ylOspain. Siihen
saakka siirtovaked oli kohdeltu ymmartavthsesti, olihan valta-osa heista
vaimoj a, lapsia j a vanhuksia. Tilanne muuttui, kun miehet ilmestyivat
resuisina, vasyneina ja juonteet kasvoissa paikkakunnille. Heidan halut-
tiin valittOmasti ottavan vastuun perheistaan ja mieluummin muuttavan
heti pois. MyOs keskipohjalaiset halusivat etelaisen Suomen tapaan pa-
lata rauhanajan oloihin ja vapautua pitkaaikaisesta velvollisuudestaan
majoittaa siirtovaked. Lappilaiset eivat kuitenkaan haluistaan huolimatta
paasseet lahtemaan heti: pohjoisessa ei ollut asuntoj a, ruokaa eika edes
teita.

13 Vaasan laanin maaherran kertomus 1945. SisaasiainministeriOn arkisto. KA.
14 Yhteenvetoja kokouksista joita on pidetty huoltotoiminnan tehostamiseksi Lapin lad-

nin siirtovaen sijoituskunnissa 5.-11.10.1944. Armas Alhavan kokoelma. OMA; Kaila
1950, s. 85-88.
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Erityisen selvasti tama artymys nakyi pohjois-suomalaisten keskuu-
dessa kiertaneen ja paikallisia ihmisia haastatelleen huoltotarkastaj an
raportissa: tarkastajaa arsytti Lapin pakolaisissa se, etta nama hakivat
huoltoapua liiankin kanssa:15

"Pohjois-suomalaiset hoitokunnat j a siirtovaki ovat ottaneet sellaisen
kannan, etta kaikki evakuoitu siirtovalci on oikeutettu saamaan paiva-
rahan siihen asti, kun paasevat palaamaan takaisin koteihinsa ja lisaksi
on vaatimus, etta paivaraha on maksettava enimmaismadraisend".

Tarkastaj an tietoon oli tullut tapauksia, joissa miehet olivat jo palanneet
kotiseudulleen muka kotitOihin, mutta olivatkin menneet metsatkiihin j a
tienasivat jopa 8 000 markkaa kuukaudessa. Kuitenkaan llama eivat
lahettaneet mitaan perheilleen, jotka elivat avustusten turvin. Tarkastaja
syytti lappilaisia paitsi vaarinkaytOksista, mytis tykthaluttomuudesta.
Hanen mukaansa trailanne kaikissa siirtokunnissa oli hyva, mutta ty6-
kuntoiset miehet olivat olleet "haluttomia menemaan minnekaan tOihin,
etenkin sotavaesta kotiutetut miehet". Miehet viettivat tarkastaj an mu-
kaan juopottelevaa elamaa, tuhlasivat kotiuttamisrahansa ja lisalcsi otti-
vat huollosta ennakkoavustusta vaatteiden ostamista varten, mutta kayt-
tivat senkin viinaksiin. "Kirkonkylien kahvilat ovat taynna tyOkuntoisia
miehia, samalla kun tyOvoimaviranomaiset valittivat tyOvoiman puutet-
ta". 16 Maaherra kirjasi tarkastajan esittaman kritiikin vuosikertomuk-
seensa, mutta paljasti lappilaisten innottomuuden syyn: pohjois-suoma-
laiset eivat suostuneet menemaan toihin niin pienella palkalla kun odo-
tettiin. Lisaksi kengattOmand oli vaikea Milted ulkotOihin.17

Monet rintamalla monta vuotta olleet miehet ottivatkin reippaasti vii-
naa ja juhlivat painajaisia pois mielistaan. Sotatoimista palaaminen vuo-
den 1944 lopussa ei siis sujunut ilman kapinaa: juopottelu, viranomaisiin
kohdistunut valcivalta ja haitanteko, omaisuusrikokset, tOrked vakival-
ta, tapot, murhat j a kuolemantuottamukset kasvoivat huomattavasti.
Kaikkiaan vuonna 1945 tehtiinVaasan laanissa noin 50 800 rikosta,
edellisend vuonna maara oli 27 000. 18 Suhteiden kiristymisen myOta
tavallinen evakkovaki joutui nielemaan monta karvasta kyynelta j a

15 Siirtovaen huollon tarkastaja J. Laakson yleisvaikutelma Vaasan laanissa tekemalta
tarkastusmatkalta pohjois-suomalaisen siirtovaen keskuudessa 9.3.1945. Jalleenrakennus-
asiakirjat. OMA.

16 Siirtovaen huollon tarkastaja J. Laakson yleisvaikutelma Vaasan laanissa tekemalta
tarkastusmatkalta pohjois-suomalaisen siirtovaen keskuudessa 9.3.1945. Jalleenrakennus-
asiakirjat. OMA.

17 Vaasan Marlin maaherran kertomukset 1944-45. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.
18 Vaasan laanin maaherran kertomus 1945. SisaasiainministeriOn arkisto. KA.
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pahoittamaan mielensa:"Monissa uskovissa paikoissa moinen rietastelu
thheutti pahennusta". 19 Paineet purkautuivat myOs positiivisella tavalla,
syntyi paljon pareja ja myithemmin lapsia.

Kevatauringon rnyOta	 alkoi polttaa evakkoja kuumeen lailla.
Muutamilla vanhoilla ihmisilla lahtiihalut olivat niin kovat, etta he karka-
sivat. 71-vuotias Santeri Riipi 1" ti omin pain kohti pohjoista maalis-
kuussa 1945. Viikonasji patikoi suuntana Sodankyla. Sitten hanet lOy-
dettiin yltapaalta hiessa ja heikossa kunnossa. Kaverina Santerilla old
nun ikaan sodankylalainen Ville Kumpulainen. Tama oli 82-vuotias ja
yhta hikinen j a heikkokuntoinen kuin kaverinsa. Papat toimitettiin sai-
raalaan j a sielta takaisin evakkopaikkaan.2°

Sodankylan kunnan hallinto keskeytyi syksyn 1944 aikana ha es tyystin,
kunnanvaltuuston 11 jasenesta yksi kuoli evakkomatkalla, yksi sairasti
huonona lavantautia, kaksi oli rnennyt karjan mukana Ruotsiin j a yksi
poromiesretkikunnan mukana takaisin Lappiin. Vuoden lopulla saatiin
kuitenkin perustettua valiaikainen hoitokunta, joka ryhtyi kartoittamaan
kunnan tilaa aluksi Karmuksesta kasin.21

Isoilla ja pienillaleireilla

Lapin sodan jaloista siirtyi Ruotsiin Sodankylasta 800 henked. Heidat
sijoitettiin padasiassa Vasterdsin ja Skelleftean kuntiin Vasterbottenin ja
Vasternorrlannin laaneihin Pohjois- ja Keski-Ruotsiin. Kaikkiaan La-.
pin asukkaat hajautettiin noin 600 ruotsalaisleirille. Riipin kylasta Ruot-
siin menivat karj anviej at, jotka koostuivat paaosin nuorista miehista j a
naisista, mutta myOs vanhempia oli mukana. Saavuttuaan Ruotsin puo-
lelle oli rnatkalaisia vastassa ruotsalaisia sotilaita, jotka kuljettivat heidat
Arrnasjarven varuskunta-alueelle. Siella karj anviej at joutuivat muiden
tavoin pariksi viikoksi karanteeniin. Telttasaunat taijahteineen j a ilkosillaan
oho sotilaiden edessa jaivat monien mieliin ikiajoiksi. Ruokaa oli
vasti, mutta joka ruokalajiin tunnuttiin laitettavan sokeria, niin makeilta
maistuivat ruotsalainen leipa ja vielapa veripalttukin. 22

19 Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997.
2 0 Sodankylan aluesairaalan sairaskertomuksia 1.1.-2.9.1944. OMA.
21 Kunnankirjuri Tiitus Makelan kirje 2.11.1944 sisdasiainministeritille. Pohjois-Suomen

kuntia koskevaa kirjeistOd 1944-50. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.
22 Paavo Riipin haastattelu 14.7.1998.
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Toistakymmenta henked kasittava riipilaisten joukko 23 kuljetettiin
karanteenin jalkeen etelammaksi Ursviken-nimiseen kylaan Skelleftean
kunnassa. Sita ennen lappilaiset nalcivat rajajoen yli saksalaisten
sytyttamat tulipalot: taivaanranta leimusi pimenevind syysiltoina kirkkaana.
Matkalaisten sijoituspaikka oh vanha tyttOlyseo, jonka toisessa siivessa
asuivat tyttOkoululaiset. Riipilaiset saivat kayttOOnsa kaksi suurta luok-
kahuonetta, joista toiseen sijoitettiin miehet ja toiseen naiset. Kylan valci
muodosti tiiviin yhteisOn, josta valittiin emanta ja ryhman "pdallikkO".
Toisista pidettiin huolta ja muihin paildcoihin sijoitettuj a kylalaisia etsittiin
siirtolaislehden ilmoituksella:24

"Helmi Riipi etsiiVihtori Riipia, Paavo Riipi etsii Aino Kustulaa, Antti
Vaarala etsii Helli Riipia, Kalervo Vaarala etsii Rauha Kumpulaa, os.
Ursviken."

Riipilaiset eivat olleet ainoita ilmoittajia. Lehdet olivat taynna omaisia
hakevien ilmoituksia: "missa ovat lapseni, missa on isani, missa on vai-
moni..." Perheenjasenet olivat tulleet eri aikaan Ruotsiin ja siten joutu-
neet eri paikkakunnille, karjanviejista lehmien mukana olleet joutuivat
toisaalle kuin esimerkiksi hevosten viej at. Monta kertaa karj a oh poh-
joisempana kuin omistajansa. Paitsi tietoj a omaisistaan, saivat ruotsin
kielta osaamattomat lappilaiset tarkkoj a tietoj a Lapin taisteluista j a maa-
kunnan tuhoista siirtolaislehdista. Skellefteán alueelle oh muuttanut jo
aiemmin suomalaisia siirtolaisia, jotka kaansivat evakoille uutisia ruot-
salaisista lehdista.25

Karja oh lappilaisille darimmaisen tarked elaman ja toimeentulemisen
symboli. Nupopaisen Lapin lehman kulkua seurattiin evakossakin tar-
kasti kuin rakasta perheenjasenta ainakin. Kun Sodankylan jarvi-
kylalaisten lehmat saapuivat Skelleftean asemalle monta viikkoa kesta-
van matkateon jalkeen 6. lokakuuta, sai se aikaan yleista hamminkia.
Karjan vapauduttua ahtaista junavaunuista se villiintyi taysin nahtyaan
vihreat puistot j a haamOttavan joen: lehmat santasivat katselemaan tul-
leen vakijoukon lapi kohti jokea silla seurauksella, end yksi lehma ti-
pahti jokeen. Se saatiin kuitenkin pelastettua.26

2 3 Riipista lahtivat Ruotsiin ainakin Olga, Ante ja Pekka Aikio, Paavo Riipi, Aino Kustula,
Martti ja Saimi Kustula, Rauha Kumpula, Kalervo Vaarala, Onni Vaarala, Helmi Riipi,
Antti Vaarala, Armas 011ila ja Akseli Lintula, joka oli joukon

24 Kotimaan viesti. Pohjois-Suomen siirtovaen oma lehti nro 6, 8.-15.11.1944.
25 Paavo Riipin haastattelu 14.7.1998.
2 6 Kaila 1950, s. 96.
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Suurleirilla

Linclan leiri eli ns. Pikku Rovaniemi oli JOrnin rautatieaseman lahist011a
oleva yli tuharmen asukkaan suurleiri. Se perustettiin marraskuussa 1944.
Poikkeusoloista huolimatta pyrittiin leirin elama normalisoimaan. Lap-
sille perustettiin leirilla suomalainen koulu suomalaisine opettajineen, lei-

oli myiis synnytyslaitos. Leirin omia tarpeita varten perustettiin tyki-
huoneita, joissa evakot saivat palkattua tykita. 	 maalaus-,
ompelu-, raatali- ja suutarinverstaineen leiri muodostui vahitellen ikaan-
kuin pieneksi kaupungiksi. Isoilla leireilla tyOtilaisuuksia oli enemman
kuin pienilla. Rovaniemelainen Eila Jokela kuvasi Suomen Kuvalehteen
leirin yleisilmetta nain:27

27 "Pikku Rovaniemi", Suomen Kuvalehti nro 12-13, 23.3.1945, s. 350-351.
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"JOrnin Rovaniemi on asemakaavoitettu matemaattisen tasmallisesti,
ja vesi- ja viemarijohdot toimivat moitteettomasti. Kotikauppalasta on
lainattu tuttuj a nimia. Tuossa on Pohjanhovi, valtava ruokailuparakki,
hieman edempana toiset samanlaiset, Osuuskauppa ja Lapinmaa.
Kadutkin on ristitty rovaniemelaisille tutuilla nimilla..."

Vaikka Lind5n leiri pyrki olemaan mallileiri, on suurleireista jaanyt huo-
no jalkikaiku.28 Vasterbottenin laaniin sijoitetut siirtolaiset olivat tyyty-
mattOmia ja talven kuluessa tapahtuikin lukuisia joukkokarkaamisia Suo-
meen. Yksi syy oli heikko terveystilanne j a aina tammikuuhun 1945
jatkunut eristys, toisaalta kiire kotiin jalleenrakennukseen. Osa miehista
ei suostunut ottamaan tyiita vastaan Ruotsissa, koska odottivat nopeaa
siirtoa.29

Suurimmat ongelmat Ruotsiin sijoitettujen keskuudessa olivat juuri
suurleirien asukkailla. kmin leirilla ollut opettaja kirjoittaa sisarelleen
syyskuussa 1944:"...Katsoin muuten tuolla kansakoululla sita evakko-
touhua ja ajattelin ja olin kiitollinen Jumalalle, ettei aitimme joutunut tan-
ne kulkeutumaan, siksi vaikean j a ahtaan nakOista on kaikki. Nyt on
kurkkumatabasillin vuoksi monet vanhemmat ihmiset siella koululla
karanteenissa ainakin kaksi viikkoa..."3°

Pienet intiimit yhteisOt, kuten riipilaisten tyttOkoulu, toimivat parhaiten
ja kylalaiset pyrkivatkin saamaan kaikki Lindâssa j a muilla leireilla ol-
leet lehti-ilmoituksin samaan paikkaan Ursvikeniin. Kun Pohjois-Poh-
jalaisen Osakunnan seurue kavi tammikussa 1945 kiertamassa lappi-
laisten sijoituspaikoissa, katsoi se suurimmaksi ongelmaksi eristaytynei-
syyden, toivottomuuden, henkisen johdon puutteen ja virallisten tietojen
vahaisyyden:31

"Siirtovaki elad erittain eristettyna vieraskielisen ymparistOn keskella
ja kaipaa kuulumisia kotoa. Mieliala on yleensa hyva, missa suomalai-
set ovat mandollisimman pienissa, noin 50-70 hengen ryhmissa ja
majoitetut asuinrakennuksiin tai kokoushuoneistoihin. Sen sijaan esiin-
tyi monenlaisia vaikeuksia suurilla 700-900 hengen parakkileireilla, joilla
ei voida valttaa seka terveydellisiin olosuhteisiin etta mielialaan vaikut-
tavia epakohtia."

28 Mm. Paavonkallio 1946, s. 184-193.
29 Kaila 1950, s. 52-53.
3 0 Kariniemi 1969, s. 165.
31 Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan seurueessa mukana olleen Anna-Liisa Gebhardin kerto-

maa. Uusi Suomi 25.1.1945.
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Vaikein tilanne oliVilhelminassa ja Doroteassa, missa lasten kuolleisuus
"tuntemattomaan tautiin", veriripuliin, j a uusiutuvat karanteenit kiristivat
tunnelmaa.Vilhelminan tapauksista tehtiin valtiopaivalcysely Ruotsin val-
tiopaivilla. Suomalaisten keskuudessa oli yhdeksan pappia huolehtimassa
paitsi henkisesta, myOs hyvin maallisista asioista, kuten leirien kurin-
pidosta ja terveydenhoidosta.32

Palautus Ruotsista

TyOvoiman palautus Ruotsista Pohjois-Suomeen aloitettiin vahitellen jo
marraskuussa 1944: helmikuun loppuun 1945 mennessa oli palautettu
runsaat sata henked, toukokuun loppupuolella puolet evakuoiduista oli
paassyt palaamaan j a heinakuun puolivalissa kaikki halukkaat evakot
olivat kotimaassaan. Tarkein syy palautukseen oli tyOvoiman saanti:
metsayhtiOt kaipasivat kipeasti miehia ja hevosia ja tietykimaat lapio-
miehia. "Ruotsista palautetulla aineksella on erittain suuri merkitys sen
vuoksi, etta sen muodostavat paaasiassa isantamiehet, jotka madradvat
ja paattavat talojensa asioista". Naistykivoimaa palautettiin siind maarin,
kun sitA anottiin Suomesta. Naiset lahtivat etenkin tytimaiden
tOihin."

Palaavat joutuivat nakemaan sodan tuhot. Kesauun alussa 1945 eras
matkalainen kuvasi nakernaansa:34

"Matkalla Kemiin korjattiin matalista kuopista tienvieresta saksalais-
ten ruumiita. Ne olivat kauhean nakOisia, matantyneita toisista vain
puolikas j gelid, haisivat kovasti...Niin makaavat "sotarikolliset" ym-
pari Euroopan, Afriikan, kuolleita toiveita, surevia vaimoja, nalkasia
lapsia."

Kaiken kaikkiaan Lapin laanin vaestosta evakuoitiin 76 prosenttia eli
111 000 henked, noin 29 000 lehrnaa j a noin 4 600 hevosta. Palautus
saatiin paaosin suoritettua kesalla 1945. Evakkoaikana Ruotsissa kuoli
yksitoista sodankylalai sta. Heidat kaikki haudattiin myiis sinne.35

3 2 Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan seurueessa mukana olleen Anna-Liisa Gebhardin kerto-
maa. Uusi Suomi 25.1.1945.

3 3 VaestOn ja kotielainten palautus Pohjois-Suomen kuntiin. SisdasiainministeriOn siirto-
vaenasiain osaston kirjelmia. KA.

3 4 Tarkastaja Eino Kukkosen kirje osastopaallikko Johannes Virolaiselle 6.6.1945. Tarkas-
tuskertomuksia. Siirtovaenasiain osasto. SisaasiainministeriOn arkisto. KA.

3 5 Tikkanen 1975, s. 384.
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LandOn hetkella suomalaisilla evakoilla ei ollut antaa vastalahjaksi
kaikesta ruoasta, vaatteista, polkupyOrista j a muusta hyvastã kuin pelk-
kä kiitos. Erdan leirin evakot sentaan keksivat tehda kiitokseksi Ruotsin
kuninkaalle hienon poronluisen kavelykepin...36

36 Kaila 1950, s. 76.
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n 12. Havaisty maa

"Sodan raivokas puuska oli pyhkaissyt yli pohjolan — raiskattu maa oli
jalella. Tuuli kolisteli roikkuvia peltej a rakennusten raunioissa. Oli to-
dettavissa tyrmistyttava havitys. Kokonaiset kylat ja kaupungit oli pyy-
hitty pois...".1

Lapin evakoiden palautus aloitettiin marraskuussa 1944. Tammikuun
puoleenvaliin 1945 mennessa noin 2 500 miesta ja 1 100 hevosta paasi
pahoin palaneeseen j a tuhottuun Lappiin. Kun ensimmaiset paasivat lah-
temaan, poltti jaljelle jaaneita koti-ikava entista kovemmin. Paluu-
muuttajien mielissa paloi tieto siita, etta osa ensimmaisista tulijoista otti
kaikki j alj elle jaaneet tavarat itselleen, kuten saksalaisten hylkaamat tar-
vikkeet ja sailykkeet: "tilaisuus teki varkaan niin herroista kuin
tyiimiehistakin". Maaherran mukaan Rovaniemella vallitsi taydellinen
Klondyke-tunnelma.2

Kotiseudulle palaajia kohtasi masentava flaky. Kenttalaalcarind toi-
minut Sodankylankunnanlaakari YrjO Leskinen kirjoitti ensin5kemastaan:
"Jaljella entisesta Sodankylan suuresta kirkonkylasta oli viisi taloa ja
molemmat kirkot. Kotini j a aluesairaala olivat tuhkana, savupiiput vain
tOrrOttivat surullisina taivasta kohti. Vaantyneet peltikaton palaset peit-
tivat osaksi taman surkeuden. Kaikki tien varrella olevat talot on poltet-
tu.'93

Sodankylassa, niinkuin muissakin pahoin palaneissa kunnissa — kun-
nan rakennuskannasta tuhoutui noin 75 prosenttia 4 — evakkojen
paluuseen liittyivat asunto-ongelmat. Asuntotilanne oli todella heikko.
Ihmiset asettuivat saunoihin, aittoihin j a sailyneiden navettojen maito-

1	 Lapin tierakennuspiirin kertomus vuodelta 1945. KYMRO:n arkisto. KA.
2	 Lapin laanin maaherran kertomus 1945. OMA.
3	 Kunnanlaakari YrjO Leskisen kirje Eeva-Liisa Komsille 2.11.1944. Rintamamuistoja ja

-kirjeita Lapin sotavuosilta 1939-45. 1994, s. 407.
4	 Sodankylassa tuhoutui 608 asuinrakennusta, 442 karjarakennusta, muita talous-

rakennuksia 1071 ja julkisia rakennuksia 53. Lapin laanissa Sodankylaa pahemmin
tuhoutuivat Enontekiii, Mari, Rovaniemen kauppala ja Savukoski. Ursin 1980, s. 416-
417,424.

HAN/MS TY MAA n 	 203



OA,

huoneisiin. Seinat erottivat ihmiset karjasta.Viranomaiset 5 arvelivat, etta
ellei rakennustoiminta kiihtyisi, joutuisivat evakot palaamaan valiaikaisille
asuinsijoilleen syksyn ja kylmien tultua. Kesalcuun alussa, jolloin kar-
jaa6 tuli koko ajan koteihinsa, huoli heinatilanteesta korostui. Myiis
kunnan yleiset palvelut olivat heikossa jamassa. Sodankylassa ei yield
kesakuun 1945 alussa ollut sairaalaa eika 1"" 'aria. Kauppaliikkeita oli
kandeksan, kun niita ennen evakkoa oli ollut 22. 7 Kunnallislautakunnan
puheenjohtaj a Akseli Paarman anoi sisdasiainministerikilta ennakko-

5	 Lapin jalleenrakennuksen organisoinnista ks. Ursin 1980, s. 64-70; Kokonaistuhoista
ks. Pohjois-Suomen maaseutuvaestOn karsimia sotavaurioita tutkimaan asetetun toimi-
kunnan mietint6 I—II, 1944 ja 1945 ja Pohjois-Suomen sotavahinkoja karsineiden
korvauksia tutkineen komitean mietintO 1950.

6	 Sodankylan karjakannasta tuhoutui sodan aikana 300 lehmaa 1 400:sta ja 244 muuta
nautaelainta, 1800 lammasta ja 41 sikaa. Ursin 1980, s. 426-427.

7	 Lapin laanin vaestOn palautus: Sodankyla. Jalleenrakennusasiakirjat. OMA.
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Sodankyliin

rakennuskannasta

tuhoutui 75

prosenttia. Kuvassa

Sodankyliin

kirkonkyltiti, josta

stiaslyi seitsemtin

taloa. Kuva on

otettu 30.10.1944

suomalaisten

sotilaiden vallattua

kylan. SA-kuva.

avustuksia kuvaten kunnan tilaa nain:"Sodasta aiheutuneiden seikkojen
vuoksi on Sodankylan kunnan taloudellinen asema muodostunut aivan
kestarnattOmaksi. Tuhoutunut 11 kansakoulurakennusta, melkein uusi
kunnantalo, terveystalo, ruumiinavaushuone ja uusi lastenkoti". Koska
vuonna 1944 ei oltu koottu veroj a, oh kunnan kassa tyhj a. Kunnan
luottamusmiehetkin kokoontuivat valiaikaisessa parakissa.8

Ensimmainen palaaj a Riipin kylalle oli Herman 011ila, joka tuli kylaàn
helmikuussa: oli kulunut runsas viisi kuukautta kylathisten landOsta. Poh-
j anmaalla toiminut huoltotarkastaj a oli siina oikeassa, etta kaikki ke-
vaalla saapuneet miehet lahtivat suoraa paata tukkimetsdan: siella
katto pawn paalla ja tilipussi odottamassa: paluuta odottavalle perheelle
oli hankittava perustoimeentulo. 

8	 Akseli Paarmanin kirje 28.1.1946. Pohjois-Suomen kuntia koskevaa kirjeistiia 1944-
50. SisdasiainministeriOn arkisto. KA.
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Kylan ensimmai sten paluumuuttajien joukossa oli eras ruumis-saat-
tue. Lintulan vanhaisanta kuoli Himangalla evakossa j a maaliskuussa
1945 hanta lahtivat kuljettamaan kotikunnan multiin vanhaemanta Lin-
tula, rintamalta vapautettu polka Anterias ja taman 15-vuotias tytar

Lintulan perhe oli sijoitettuna Himangalla POntiOn kylassa tyhjilleen
jaaneeseen isoon maalaistaloon, jossa asui mykis muita riipilaisia, sota-
mies Vaino Riipin perhe seka lapseton Lintulan pariskunta. Kuoleman-
tapauksen sattuessa vainajaa pidettiin aluksi talon tyhjassa navetassa,
ennen kuin paluulupa ruumiin siirtamiseksi saatiin. Arkku kulki saattueen
mukana junan j a kuorma-autojen kyydissa Sodankylan kirkonkylalle,
minne vainaj a haudattiin. Vanhaemanta, polka j a poj antytar j atkoivat
matkaa kotikylalleen. Nakyma oli ankea: kaikki Riipin kylan talot oli
poltettu ja hankien keskelta nousi savupiippujen ja muurien tylyt rauni-
ot. Muutama aitta j a sauna oli jaanyt polttamatta. Vaiteliaana seurue
ohitti kylan ja jatkoi matkaa Syvajarvelle, jossa oli jaanyt taloj a palamatta.
Anterias Lintula palasi	 seuraavana paivana ja alkoi hankkia per-
heelleen asuntoa.9

Suurin osa kylalaisista paasi kotiin vasta juhannukseksi 1945. Rova-
niemi—Meltaus -maantie oli yield kesalcuun alussa niin huonossa kun-
nossa miinoituksen, raskaan liikenteen, kelirikon j a suuren kulutuksen
vuoksi, ettei v" ea paastetty jarvikyliin ennenkuin korjaustyOt j a miinan-
raivaus oli saatettu loppuun. Miinaonnettomuuksissa kuoli kaikkiaan viisi
sodankylallista.1°

Matkakuumeissaan Himangalla olevatriipilaiset seurasivat lupakirjojen
antoa: "Kaiken maailman hempulit paastetaan ennen meita!". Nyt paasi
tuo j a tuo perhe, miksei jo me! Kustulan vanhaisanta j a -emanta, mina
Helmi j a taman evakossa nelja vuotta tayttanyt tytar Helena, tyttaret
Liisa j a Ellen seka pojanlapset Anja j a Ahti saivat lupakirjansa juhan-
nusviikolla. Yhdessa itkettiin isantaperheen kanssa ja5hyvaisia. Hyvin
oli toimeen tultu yhdeksan kuukauden aj an j a kauan yield evakon j al-
keenkin posti kuljetti viesteja Himangan j a Sodankylan valilla. Paluu-
kuljetuksessa perheenjasenet joutuivat eri autoihin j a matkalaiset saa-
puivat eri aikaan kotiin. Kuorma-auto jatti heidat vanhalle Lapin rajalle,
Hinganmaahan, muutaman kilometrin paahan Riipista, joten loppumat-
ka oli kaveltava. Hieman toisella kymmenella olevat lapset ryntasivat
kielloista huolimatta oitis kaivamaan tavarakasoj a. Osa tavaroista oli

9	 Liisa Riipin haastattelu 9.8.1997.
10	 Luettelo miinaonnettomuuksissa menehtyneista. Sodankylan kirkon arkisto. Sodanky-

la.
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koottu tienvarteen jo ennen evakkoon lahtkia turvaan vietavalcsi. Mutts
siihen ne olivat jaaneet ja suureksi osaksi poltettu. Lapset kirmasivat
talojen raunioille penkomaan aarteita miinavaarasta huolimatta. Heidan
onnekseen kylaa ei ollut ehditty miinoittaa. Vanhapari ja lapset jatkoivat
matkaansa kavellen yield kymmenen kilometric RistonmannikkO8n, mi-
nian jaadessa lapsensa kanssa kylalle.

Pieni tyttO naki kotikylan isona keltaisena peltona, juhannuskuldd4
kulleroita oli pellot taynna ikaankuin vastaanottamassa heita kotiin ja
jarven pinta kimalteli auringonpaisteessa.Vihred nurmi peitti pahimmat
rauniot j a tOrOttavat kivijalat. Vanhempien palaamisen iloa varjosti toi-
meentulon huolet: tuleva urakka naytti thin toivottomalta. 11 Monet lap-
pilaiset miehet tunsivat katkeruutta nahtydan kotinsa raunioina: 12

"Kylla se v" an pakkas keljuttaan. Tuli vangalla mieleen, etta tapeltu
on vuosikausia j a venytty vaikka minkalaisessa paikassa, j a kun alkaa
selvenemaan v" an, thin koti on raunioina, kun tulee kotivalci maan-
paosta ja vaimot evakosta. Etta ei se elama juuri hymyile. Itse kaiken
lisaksi saa jaada ihan alasti, kun llama valtion ryntteet nakkaa paal-
taan."

Onnekkaammat paluumuuttaj at lOysivat kotinsa polttamattomana. Riipin
ristonmannikkOlaiset taivalsivat vasyneena mutta onnellisena kesan ku-
koistukseen heranneen luonnon, lehvien tuoksun ja lintujen viserryksen
saattelemina eramaa-asuntoonsa. Poika Martti oli paassyt jo aikaisem-
min ja tuonut mukaan talon Helpi-lehman. Yhdessa naapurin emannan
kanssa han oli lypsanyt maitoa, tehnyt piimaa ja juustoa, leiponut ja
siivonnut ison talon. Tulij at tulivat suoraan kuin juhlapOytaan: "Miten
ihanaa oli tulla avarhan pirthin ahtaasta saunatuvasta". Kaikki olisi ollut
taydellista, mutta Eemeli-poj an kaatuminen talvisodassa varjosti iloa.13

Vahitellen icylan valci paasi kotiinsa, mika minnekin valiaikaisasuntoon.
Pahvia laitettiin seiniin ja uuni muurattiin nurkkaan ja niin muuttuivat aitat
ja saunat asumuksiksi. Parakkej a rakennettiin kylan eri kulmille. Suuri
ja iloinen, toivoa herattava tapahtuma oli lehmien paluu Ruotsista: kotia
kohti kiiruhtavien lehmien ammunta palautti jaijestyksen asunnottomille.
Miehet olivat yield nuoria ja vahvoj a. He alkoivat purkaa sota-ajan ah-
distuksensa p•5llinkaatoon j a honkapirttien pystytykseen. Naiset paistoivat

11 Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997; Helena Turusen haastattelu 1.8.1997; Helmi
Kustulan haastattelu 12.4.1997.

1 2 Kirje Kemijarvelta 2.11.1944. Rintamamuistoja ja -kirjeita Lapin sotavuosilta 1939-
45. 1994, s. 403-404.

13 Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997.
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leipaa raunioilla pystyynj Mneissa uuneissa. Tarkeinta oh olla kotona,
thrkeinta oli olla jalleen yhdessa.'

Maailman aidan takana

Heinalcuussa riipilainen Kaarlo Riipi tai Himangalla vihityn vaimonsa Ailan
katsomaan kotiseutuaan. Koko latti oli ollut vaikea. Kaarlo oh ollut
sotavaesta paastydan toissa ja pariskunta ajattelikin asettua Keski-Poh-
janmaalle, mutts jalleenrakennuksen Lappi kaipasi tykivaked. TOita oli
vaikka toisille jakaa j a niin Kaarlokin lahti pyrkimaan kohti pohjoista.
Lappiin miehia houkuttelivat muuta masts korkeammat palkat: jo sota-
aikana Lapin laanissa oli keskimaarin 10-15 prosenttia korkeammat
palkat lcuin muissalaaneissa. 15 Ailan aiti ei olisi millaan paastanyt van-

14 Helmi Kustulan haastattelu 12.4.1997; Liisa Hoppulan haastattelu 4.8.1997; Liisa Riipin
haastattelu 9.8.1997.

1 5 Pohjois-Suomen sotavahinkoja karsineiden korvauksia tutkineen komitean mietintO
1950, s. 10-12.

Valtava ikiivii kon

— vaikkakin

tuhottuun. Sodan

kyltiliiisiti evakko

matkalla koti-

seudulle kestillti

1945.

Kuva: Museoviras

to.



hinta tytartaan "mailman aijan taka" 16 niinkuin han Lappia nimitti, eika
Aila aluksi ollut jaamass5kaan, kunhan tuli katsastamaan paikkoja. Matka
pohjan perille oli rankka surkeine teineen ja jatkuvine lossinodotuksineen.
Ailalle tali mieleen ditinsa epailyt, eika mieliala parantunut Riipiin pads-
tYa:

"Paarmoja oli parakkien ikkunat mustanaan ja saaskia ettei lapi nah-
nyt — mina ajattelin ettei tagla kukaan ikind selvia!"

Eika han yield tuolla vierailullaan jaanytkaan, vaan vasta seuraavana
vuonna, kun aviomies oli kulkenut kanden kodin valid vuoden: "Sitten
mina tulin siihen ajatukseen, etta kylla minun on tuon miehen mukana
oltava". Pariskunta muutti kirkonkylalle kansanopistolle. Ailasta tuli kar-
jakko j a Kaarlo oli talonmiehend. Asunto oli kuitenkin thin kehno j a
kylma, etta pariskunta viihtyi siella vain vajaa kaksi vuotta j a palasi
Riipiin.17

Asuminen tuotti suurimman ongelman paluumuuttajille. Kevattalvella
tilanne oli erityisen hankala ja hadissaan saatettiin kaantya suoraan
ninhallituksen puoleen:18

"Pyydan kunnioittavasti kysyd kun asun vuokrahuoneessa perheeni
kanssa kun kotimme on tuhoutunut sotatoimien takia ja huoneen omis-
taja maarasi vuokran 300 mk kuussa eika ole rahaa mina tuon sum-
man kykenisi maksamaan kun taala on elintarpeet huikean korkeat
...sillat on kaikki tuhottu kirkonkylalle ja nun ollen elaminen hyvin ky-
seenalaista ja lehmatkin ovat viela Ruotsissa eika ole niistakaan toi-
veita ennen kesda. Taman talon omistaa eras liikemies. Meidan per-
hetta asuu tassa kuusi henkia ja yield on evakossa nelja henkia. Huone
on hyvin rappiotilassa, muuri on nun huono, ettei sits voi lammittaa."

El ollut ihme, etta viranomaiset rauhoittelivat intomielisia paluumuut-
tajia. Mutta veri yeti synnyinseuduille, sisainen palo omalle maalle: "Koti-
ikava ja suuremman rakkauden heradminen omaan kotiseutuun. Vaik'
loistoon meita saatettaisiin ois tahan kOyhdan kotiin kuitenkin halumme
ainainen" tulkitsi Sodankylan kirkkoherra YrjO Aittokallio evakkolaisten
tuntoj a kotiinlandOn hetkella.19

16 Tama keskipohjalainen sanonta kuvaa oivallisesti vanhan historiallisen Pohjanmaan
pohjoisrajan takaista outoa ja tuntematonta Lapinmaata.

17 Aila Riipin haastattelu 10.8.1997.
1 8 Kirje Sodankylasta 24.4.1945. Huoltolautakunnan kirjeita. Sodankylan kunnan arkis-

to. Sodankyla.
19 Kertomus Sodankylan seurakunnan tilasta 1942-46. Sodankylan kirkon arkisto. So-

dankyla.
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Yhdysvaltalainen tutkijaYi-FuTuan on pohtinut mielenkiintoisella ta-
valla kotipaikan merkitysta ihmisille. Tuan hahmottelee mallejaantilan
japaikan lasitteiden avulla. Paikka edustaa turvallisuutta ja stabiilisuutta,
tila vapautta ja darettOmyytta. Tuanin mukaan sanonta "There is no place
like home", jonka voisi suomentaa "Oma koti kullan kallis"-sanonnaksi,
sisaltaa ihmisrodulle ominaisen tavan mieltaa koti paikkana, jonne
hakeudutaan turvaan haavoittumisen tai sairastumisen jalkeen. Se kasi-
tetaan paikaksi, missa saattoi levata ja toipua. 2° Pohjoisessa tilan tuntu
puolestaan korostui darettOman horisontin j a avaran maiseman mykita.
Voidaankin ajatella, etta evakkolaisten polttava koti-ikava kohdistui juuri
n"' 'n kahteen elementtiin. Ja vaikka paikka eli kyla itsestaanselvina
pidettyine yksittaisine rakennuksineen ja esineineen tuhoutuikin, oli kui-
tenkin jaljella omaan kylaan sitoutunut tuttu tilan tuntu. Jo evakkoon
lahtiessa, etaisyyden paasta, kyla talojen rykelmand menetti merkitys-
taan j a jaljelle jai vain kylan siluetti: lcumpuj arvi j a horisontti. 21 Keski-
lappilaisen ihmisen sielunmaisema.

MyOs ihmisille ominainen nakemys omasta kodista "maailman napana"
sai olon evakossa tuntumaan ajan haaskaukselta ja epatodelliselta. Lap-
pilaiset eivat toimertuneet hakemaan toita Keski-Pohjanmaalla, koska
ajatukset j a todellinen eland oli arkiaskareissa kotona Lapissa. Omas-
sa kodissa oli lasna jokainen eletty paiva, siksi se loi vahvan turvallisuu-
dentunteen. Samalla tavalla myOs uskonto j a esi-isien "hengef Lapissa
vanhat loitsut ja tarinat sitoivat asujat tiiviisti paikkaansa. 22 Voisi myOs
ajatella, etta esimerickiyhteisOn fyysisesti selked "saarimainen"
raj autuminen — kumpu jota ymparOivat suomaat j a j arvi — korosti sen
turvallisuudentuntua. Siksi kylalaisten oli niin hyva palata takaisin kotiin
turvaan — vaikka kotitalot olivatkin raunioina.

Tuhotut muistot

Vaikka paluumuuttoa odotettiin kiihkeasti, oli paluu kotiin monille jar-
kytys, josta selviaminen vei vuosikausia. Kylaan, sita ympariiivaan mai-
semaan, sen taloihin, navettoihin, aittoihin, pihapuihin ja oman kodin
esineisiin oli kiinnittynyt niin paljon turmetta ja muistoja, etta sattui niiden
olemattomuus.

20	 Tuan 1979, s. 3-7, 136-140.
21	 Ks. Suhonen 1981, s. 7.
22	 Tuan 1979, s. 144-159.
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Paluumuuttajien

suurin huoli oli

katon saaminen

ptitin

Evakkojen

ensiasunnoiksi

kelpasivat kaikki

siitistyneet ulko- ja

varastorakennukset.

Kuvassa Sodankyltin

Riipissii oleva aitta,

joka toimi yksi-

lapsisen perheen

ensiasuntona pari

vuotta. Aittaan

muurattiin hella,

seiniiiin avattiin

ikkuna ja eteen

rakennettiin kuisti.

Sisdlla seintit

paallystettiin

sanomalehti- ja

voimapaperilla ja

vintistii tehtiin

makuuparvi.

Kuva: Maria

Liihteenmiiki.

Papan tekema keinutuoli, mamman kirkkohame, isan tyOvalineet pors-
tuan seinalla, aidin sangyn paassa ollut kirjava ryijy, Rovaniemen
markkinateltassa otettu haalistunut valokuva, posliininukke piirongin
p"" a, veljen puuhevonen... Jopa askelten kulku pihapiirissa, puun ok-
sassa roikkunut keinu, tuulessa narissut ladon ovi — kaikki poissa lopul-
lisesti. Kun isoisasta muistuttava esine oli poissa, ei lapsi muistanut enda
koko pappaa: han ei ()nut enda lasna muistuttamassa "ennen vanhan"
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elamasta. Perinne ja siihen sisaltynyt turvallisuudentunne katkesi. Jal-
leenrakennettu yhteisii oli aivan toinen kuin ennen sotaa. Se oli
yksindisempi ja turvattomampi.

MyOs yhteisOn sotaa edeltanyt hierarkia jarkkyi: kenellakaan ei ollut
komeampaa taloa kuin toisella, kaatuneita omaisia oli kaikilla: hetken
naytti silts etta kaikki olivat osattomia ja nollapisteessa. Jalleenraken-
nuksen kuumeinen hyOrind j a yhteistoiminta voidaan tasta nalaculmas-
ta nanda tarpeena rakentaa nopeasti uudestaan entinen jarjestys ja hie-
rarkia kylayhteisOihin: se toi turvallisuudentunnetta ja loi uskoa tulevai-
suuteen.

Pikku Anita

August Tervon lesh Elma palasi lapsineen evakosta Pohjanmaalta mui-
den mukana kesalumssa 1945. Elman koettelemukset eivat olleet kui-
tenkaan yield ohi. Nuorin lapsista, kuusivuotias Anita sairasti vaikeaa
lonkkatuberkuloosia. Hanet paatettiin lahettaa Ruotsiin sodan jalkeen
samaan hoitoa.

Anitan sairaus todettiin jo kesakuussa 1944 ja Ruotsiin hoitoon
haettaessa han oli ollut puoli vuotta sidottuna sankyyn vasen lonkka
Icipsissa. Tauti alkoi edeta tytOssa hitaasti ja huomaamatta. TyttO alkoi
ikaankuin huomaamattaan aristaa vasempaa jalkaansa, valtti juokse-
mista ja resuamista muiden lasten kanssa. Kotivalci paatteli, etta vamma
oli tullut portaissa kaatumisesta. Tosiasiallisesti tauti oli jaykistanyt tytiin
lonkkanivelen siind maarin, etta han tuli kOmpeliiksi. Vahitellen Anita
alkoi ontua jalkaansa ja valitti kipua lonkassa ja polvessa.

Anita sairastui hoidon kannalta kohtalokkaaseen aikaan. Maailmaa
pyOrittivat suuremmat asiat kuin pikkutytiin lonkkakipu, kansat vaelsi-
vat raunioituneissa kaupungeissa ja tuhotulla maaseudulla. Kun Lapin
vaki joutui lahtemaan evakkoon syksylla 1944, Anita vietiin hoitoon
Kokkolaan siirtyneeseen Lapin laaninsairaalaan, missa han oli nelj a kuu-
kautta. Sen jalkeen han oli Pietarsaaressa lasten parantolassa runsaat
kolme kuukautta. Evakon jalkeen tytOn hoidontarvetta lisasi se, etta
perhe oli karsinyt pommituksista: talo j a ulkorakennukset oli poltettu,
samoin pito- ja liinavaatteet. Helmikuussa 1946 kirkkoherra Aittokallio
kirjoittikin tyt011e "papinkirj an Ruotsin matkaa varten". Terveyssisar laid
viemaan makuuasennossa kuljetettavaa lasta Ruotsiin. Anita ei palannut
koskaan tuolta retkelta. Oleskeltuaan Ruotsissa vuoden ja kolme kuu-
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Keuhkotauti-

kuolleisuus kasvoi

jtilleen sotavuosina.

Sodan jtilkeen

Tuberkuloosin

vastustamisyhdistys

kampanjoi

ntiyttiivtisti taudin

taltuttamiseksi ja

varojen kertiti-

miseksi muun

muassa julkaise-

malla vuosina 1945

ja 1946 ensimmtii-

set keuhkotauti-

postimerkit.

Kuva: Postimuseo.

kautta han kuoli siella kesalcuussa 1947. Seuraavana paivana Sodan-
lcylan terveyssisar ilmoitti lyhyesti sahkOsanomalla SosiaaliministeriOn
Lastensiirtokomitealle, etta "AinoAnita Tervon Sodankylasta saa hau-
data Ruotsiin".23

•	 •	 •	 •

23 SahkOsanoma Sodankyldsta 6.6.1947. Lapsia koskevia kirjeita. Sairaiden lasten siirto-
toimisto. KA; Kantakortit. Lasten siirtokomitea. SosiaaliministeriOn arkisto. KA.
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Elman vaikea valinta

Kun Anita-tyttOsta oltiin lahettamassa Ruotsiin vuoden 1945 lopussa,
kirjoitti kunnanlaaldri hakemukseen perheessa olevan kuusi lasts. Kol-
me heists oli jo aikuista, Helmilla oli jo oma tytarkin, Erika oli toiminut
sota-aikana lottana suojeluskunnassa ja Martti makasi sairaalassa
haavoittumisensa vuoksi. Elman ja Augustin lapsista mainittiin Anitan
lisaksi kotona olevat pojat Pauli ja Lauri. Sen sijaan Ruotsiin lahetetyis-
ta lapsista ei puhuttu enda mitaan. Joko oh niin, etta Elma oli jo henki-
sesti luopunut lapsistaan tai niin, etta kunnanlaakari halusi kirjata vain
paikkakunnalla asuvat lapset. Huhtikuussa 1946 Elman allekirjoittamassa
kirjeessa vastattiin Uumajasta tulleeseen tiedusteluun nain:

"Men ilmoitan, ettei minulla puolestani ole mitaan sita vastaan, etta
poikani Esko Tervo saisi yield vuodeksi eteenpain j dada Ruotsiin neiti
Perssonin luokse StOckebyhyn, missa han on tahan asti saakka oles-
kellut viihtyen hyvin ja saaden hyvan hoidon, niinkuin han itse on kir-
jeessa kertonut aidilleen, minks ohessa mainittu kotiintulon lykkays tekisi
hanelle mandolliseksi paattaa koulunkayntinsa Ruotsissa."24

Siind missa Elma-diti antoi pojalleen vuoden j atkoaj an, oli tyttarelle
lahetetyssa kirjeessa luopumisen surumielinen savy. Se, etta tytar oli si-
joitettu "kokonaiseen" perheeseen ja poika valiaikaisen tuntuisesti yksi-
naisen naisihmisen luo, vaikutti ehka Elman ratkaisuun. On ilmeista, ettei
ElmaTervo lyhyen kansakoulukurssin kayneena ollut kirjoittanut naita
kirjeita, vaan ne muotoili todennalcOisesti kunnan terveyssisar. Anna-
Liisan osalta Elman kirjeesta on sailynyt vain ruotsinnos, jossa Elma on
kirjoitettu Elna ja todistajina olleet Mattasen pariskunta on muuntunut
Mattosiksi. Joka tapauksessa Anna-Liisan osalta kirje on osoitettu suo-
raan "Rakkaalle rouva Sparrmanille!" Kirjeessa ei haluta pakottaa vas-
tahakoista tyttOd takaisin Suomeen, vaan kehoitetaan tad olemaan kiltti
uusille vanhemmille. "En voi kieltad lapseltani kaikkea sita hyvaa mita
h5n saa teilta siella.." Lastaan rakastavan ja h5net menettavan aidin vies-
tista nousee niisyra rukous, etta tytOsta pidettaisiin mandollisimman hy-
vaa huolta, silla .."minulla ei ole yield edes kotia tarjota hanelle..." Elama
mustaksi raunioituneessa Lapissa naytti niin ankealta ja surkealta

24 Svarsformular anghende vart finska fosterbarn 3.6.1946. Liitteend oleva kirje Elma
Tervolta 22.6.1946. Lastensiirtokomitean arkisto. SosiaaliministeriOn arkisto. KA.
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varakkaaseen Ruotsiin verrattuna. Tytiin ilmeinen haluttomuus palata
poltti aidin sydanta kipeasti.25

Kun Elma-aiti antoi lopullisen suostumuksensa adoptioon vuoden 1947
lopussa, oli han aviomiehensa ja pikkutyttarensa menettanyt 44-vuotias
nainen. Kun Anita kuoli aitinsa suureksi suruksi, halo Elma turvaa uu-
desta avioliitosta niinikaan leskeksi sodan aikana jaaneen 57-vuotiaan
poromies Jalmari Tammelan kanssa. Pariskunta vihittiin samassa kuus-
sa kun tieto Anitan kuolemasta tali eli kesalcuussa 1947.26

Elama jatkuu

AugustTervon kuoleman jalkeen hanen tiluksensa pilkkoutuivat hanen
tahtonsa mukaisesti. Augustin omaisuus oli kasvanut 30 vuodessa kä-
sittamaan kolme maatilaa, joissa oli yhteensa peltoa noin kaksi hehtaa-
ria, niittya 30 hehtaaria, metsamaata 390 hehtaaria ja osittain viljelyk-
seen sopivaa joutomaata noin 1 260 hehtaaria. 27 Esi-isilta perityn tavan
mukaan han jakoi omaisuutensa lapsilleen naiden sukupuolen ja ian
mukaan: pojat saivat enemman kuin tytOt. Mita vanhempi poika, sits
enemman han sai. MyOs tytarten sisaisessa jarjestyksessa vanhin sai
huomattavasti enemman kuin nuorimmainen.28

Sota kohteli kuitenkin kaltoin perinnOnsaajia: kaikki Augustin kolme
taloa ulkorakennuksineen, irtaimistoineen, astioineen ja liinavaatteineen
tuhoutuivat saksalaisten sytyttamissa tulipaloissa. Martin elamaa var-
josti lisalcsi vaikea haavoittuminen sodassa. Hanen sairaalamatkansa
leikkauksineen ulottuivat Helsinkiin asti: hanesta tuli 60 prosentin invalidi,
jonka tulevan elaman jokaista paivaa varjostivat alituiset selka- ja
lonkkakivut. Martti asettui vuonna 1948 pysyvasti uudelleenrakennettuun
Joopilaan, myi Riipin uudelle kansakoululle tontin kylan itareunasta ja
avioitui. Perheeseen syntyi viisi lasta. Han kulki lopun elamansa kylalla
myymassa sotainvalidien arpoja ja kerdamassa kerayslippaaseen rahaa

25 Svarsformular angfiende \raft finska fosterbarn 3.6.1946. Liitteend Elma Tervon kirje
22.4.1946. Lastensiirtokomitean arkisto. SosiaaliministeriOn arkisto. KA; Helmi
Kustulan ja Elma Puustellin haastattelut 12.4.1997.

26 Sodankylan kirkonkirjat 1947. Sodankylan kirkon arkisto. Sodankyla.
27 Jakokirja isostajaosta Syvajarven kylassa Sodankylan pitajassa Lapin kihlakuntaa Ou-

lun Mania. Vahvistettu karajilla 25.9.1905: Joopila RNo 1, Kustula RNo 16; Lohko-
miskirja Martinlehdon perintOtilalla RNo 3 2 Sodankylan Syvajarven kylassa Oulun
Mania vuonna 1936: Pajula RNo 3 4. Lapin maamittaustoimisto. Rovaniemi.

28 Talollinen August Tervon testamentti 18.4.1941. Lapin tuomiokunnan tallepOytakirjat
1941. OMA.
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ikaan kuin elavana muistona vaietusta sota-ajasta. Mufti kuoli 60-vuo-
tiaana eli haven elamanlankansa oli l" es yhta pitka kuin 61-vuotiaana
kuolleen isansaAugustTervon.Yhteinen piirre heidan elamassaan oli
loputon rehkiminen pelloilla ja metsathissa. Augustin miehuusikaa kal-
voi keuhkotauti, Martin sotavamma.

Sodan jalkeen Elma poikineen asettui Syvajarven tilalle. Tervon Walla
oli evakon jalkeen kuusi lehmaa, hevonen, kaksi sikaa ja nelja lammas-
ta, mika oli olosuhteisiin nanden hyvin. Elman viljelyksessa oli ruista,
ohraa, kauraa j a perunaa. Viljeltya peltoa hanella oli pari hehtaaria ja
luonnonniityilta han kerasi 3000 kg heinia vuodessa. Taloudelliset syyt
eivat siis olleet Elman lasten Ruotsista paluun esteend. Esimerkiksi kun-
nanhallituksen esimiehella Akseli Paarmanilla oli samaan aikaan kym-
menen lehmaa, kolme hevosta, nelja kanaa ja sika. Suurimmalla osalla
riipilaisista ja syvajarvelaisista oli pari kolme lehmad..29

Sodan ankarina vuosina Elma menetti omaisiaan thin itaan kuin
lanteenkin. Elman kaksi lasta oli viety Ruotsiin, aviorniehensa han oli
saattanut Sodankylan kirkkomaahan ja nuorimmaisensa Ruotsin multiin.
Elman veil Matti oli mennyt Neuvostoliittoon jo 1930-luvun alussa ja
velipuoli Lauri kuollut talvisodassa. Partisaanien sieppaaman sisarpuolen
kohtalo selvisi evakosta palatessa Neuvostoliitosta tulleen kirjeen vali-
tyksella:

"Terve Elma

Muistatko Elma yield minua siela kotona ollessa. Mina olen viela elos-
sa Taalla Venajalla lasten kodissa. Hyva Mid on mutta ikava kuin ei
ole ketaan siskoa eika veljed. Elma tiedatkii miss y minun isa on. Elma
rakas kirjoita vastausta minulle.

Lahettaa. Varpu Manninen"

Varpu sai kirjoittaa ensimmaisen viestinsa omaisilleen kotiin marraskuussa
1944. Hants auttoi lastenkodissa tykiskenteleva suomea puhuva nainen.
Koska lappilaiset olivat evakossa, saattoi ElmaTervo ilmoittaa isalleen
vasta kesakuussa 1945 ilosanoman, etta Varpu oli yield elossa. Sen
jdlkeen omaiset ottivat yhteytta Suomen Punaiseen Ristiin, mista paluu-
pyyntO toimitettiin edelleen Neuvostoliittoon. Varpu kutsuttiin lasten-
kodista paikalliselle poliisilaitokselle marraskuussa 1945 ja pienelta

29 Sodankylan kansanhuoltolautakunnan kotielainluettelot vuosilta 1946-48 ja yhdistel-
ma viljelysmaan kaytOsta vuodelta 1946. Sodankylan kunnan arkisto. Sodankyla.
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siepatulta tytOlta tiedusteltiin halusiko han j dada. Vaikka tyttOd oli koh-
deltu hyvin, han ei joutunut missaan vaiheessa kohtaamaan fyysista va-
kivaltaa, han oli oppinut vahitellen venaj as ja kavi koulua, oli ikava
vanhempien luo kuitenkin suunnaton. Samalla han kuitenkin pelkasi pa-
luuta ja syysta: ihmiset suhtautuivat sotavankeihin raj an molemmin puo-
lin epaluuloisesti j a vihamielisesti. Paluun jalkeen kaikki katsoivat hanta
ikaankuin han olisi ollut jotenkin osasyyllinen Lokan kylan partisaani-
hyOkkaykseen. Kukaan ei halunnut kuulla, milts pienesta koulutytOsta
tuntui. Nuoren Varpun sotavankeus kesti kaikkiaan puolitoista vuotta,
tosiasiallisesti hanen silminnakijan j a mykan todistaj an osansa painoi
raskaana hanen mielessaan seuraavat viisikymmenta vuotta.'

Sota-ajar kokemukset jattivat sielun syOvereihin monta kipead koh-
taa, joita aikakaan ei voinut parantaa. "Ne olivat niin ikavia aikoj a, ettei
niita voi muistella itkematta, eika muistella ollenkaan". 31 Kriisiajasta
selviytymisen strategia oli menneen unohtaminen, aktiivinen sulkeminen
pois mielesta.

Raskas loputon ty6 auttoi unohtamaan. Lapissa, jossa elama oli ollut
taloudellisesti aina tiukkaa ja niukkaa, elettiin sota-ajan poikkeusolojen
jalkeen "kadesta suuhun". Valtionapu, joka oli Lapin la.anin osalta hie-
man alentunut sotasuhdanteen, hyvien tyOtilaisuuksien ja -palkkojen ta-
kia, nousi sodan jalkeen. Valtionapua annettiin vuonna 1945 Lapin
maalaiskunnille keskimaarin 408 markkaa asukasta kohden, kun vas-
taava luku oli koko maan maalaiskunnissa 367 markkaa. Sodankylan
osalta tilanne oli heikompi, vaikka pitaja tuhoutui 75 prosenttisesti
saksalaissodassa. Keskimaadinen osuus asukasta kohden oli 190 mark-
kaa. Osuuteen vaikutti osittain se, etta evakkovalci palasi kotiinsa paa-
osin vasty kesalla 1945. Jalleenrakennuksen vuosina 1946-52 tilanne
Sodankylan osalta koheni vastaamaan Lapin maalaiskuntien keskimaa-
raista osuutta. Maan muihin maalaiskuntiin verrattuna Lapin maalais-
kuntien valtioapu oli kyseisina vuosina kaksinkertainen.32

Evakosta palaaville miehille oli toita yllin kyllin. Maassa vallitsi puu-
pula ja savotat pyrittiiin kaynnistarnaan mandollisimman pian. 33 Sita en-
nen oli raivattava miinat, korjattava tiet j a sillat. Kylat alkoivat nousta
uudelleen: nyt talot olivat Riipin kylallakin puolta pienempia kuin sotaa

3 0 Sompio 14.7.1994, s, 7.
31 Elina Vaaralan haastattelu 2.8.1997.
3 2 Luvut on laskettu poimimalla tilastoista Sodankylan kunnan seka Lapin laanin ja koko

maan saamat valtioavut ja jaettu ne asukasluvuilla. Sodankylan osalta tietoa ei ole
saatavissa vuosilta 1942-44. SVT XXXI. Maalaiskuntien finanssit 1938-52.

33 Melamies Mauri, "Metsdtiiiden kaynnistyminen Lapissa saksalaissodan jalkeen". Tuh-
kasta nousi Lappi 1983, s. 359-373.
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edeltaneet harmaat hirsitalot, koristellut kuistit j diva menneisyyteen.
Vanhat rakentamattomat kivijalat uusien talojen kupeissa sailyivat
muistoina pitkista pirteista aina 1960-70-luvun pihankunnostusinnos-
tukseen anti. Riipin parehOyla hOyrysi yOta paivad. Harvoin Lapissa on
ollut niin hyva tytitilanne kuin vuonna 1945.

Arkista elamaa vaikeuttivat kulutustavarapula, kahvi ja sokeri olivat
kortilla. Joka ainoa tyOvaline haravasta viikatteeseen j a kuokkaan oli
saatava jostakin. Kotithissa ruokailuvalineet, lautaset, kattilat ja vadit
seka liinavaatteet, kengat ja pitovaatteet oli koottava uudestaan ko-
koon. Lappilaiset aloittivat sanan varsinaisessa merkityksessa miinuk-
sen puolelta. TyOkalut ja rakennustarvikkeet olivat vahaisesta tarjon-
nasta ja huonoista kuljetusoloista johtuen kalliita. Maan korkeimmat
rahtikustannukset nostivat mykis tarvikkeiden hintoj a. Ei ollut ihme, etta
varkauksien ja petosten madra kasvoi huippuunsa heti sodanjalkeisina
vuosina.34 Pientalonpojat saivat jalleenrakennuslainoja," mutta jaivat

34 Sodankylassa tehtiin vuonna 1945 yhteensa 439 rikosta, seuraavana vuonna niiden
madra nousi 508:aan, josta se alkoi vuosittain laskea. Eniten tehtiin juopumus- ja
omaisuusrikoksia. SVT XXIII. Oikeustilasto. Poliisin tietoon tulleet rikokset 1945-50.

35 Jalleenrakennuskauden lainajarjestelyista ja avustuksista ks. Ursin 1980, s. 181-285.
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samalla valtion mytintamien lainojen vangiksi, 1940-luvun "kruunun-
torppareiksi" vuosikausiksi j a kiinni pieniin heikosti tuottaviin tiloihinsa
loppuialcseen.

Elaman normalisoitumiseen kuuluivat eduskuntavaalit. Maaliskuun
1945 vaaleissa sodankylalaiset danestivat yield evakkopaikoillaan. Aa-
nestysprosentti oli poikkeusoloissa aikaisempia vaaleja alhaisempi, 43
prosenttia. Puolueiden saamat danimaarat olivat samansuuntaisia kuin
vuoden 1939 vaaleissa: maalaisliitto sai 72 prosenttia ja sosiaalidemo-
kraatit 14 prosenttia annetuista danista. Uusi puolue, SKDL, sai yhdek-
san prosenttia danista. Kokoomus sen sijaan menetti kannatustaan ai-
kaisempien vaalien kymmenesta prosentista vajaaseen kolmeen pro-
senttiin. Sodan jalkeen vasemmistosuuntaus voimistui Sodankylassakin.36

Paluuta normaalioloihin nopeutti perheellistyminen: lasten kimakat
net tayttivat ankeat asumukset. Luonnollinen vaestOmaard olikin jalleen-
rakennusvuosina suuren syntyvyyden j a kunnasta poismuuttaneiden
maaran vahaisyyden vuoksi nouseva: omassa pitajassa oli kylliksi tOita
tarjolla eika Petsamo vetanyt enda valced.37

36 SVT XXIX. Vaalitilasto. Eduskuntavaalit 1945.
37 Vuonna 1951 tilanne muuttuu jalleen muuttotappiolliseksi. SVT VI A. VaestOtilasto

1946-52.
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n Eriarvoistava sota

Sota-aika laajensi lappilaisten ihmisten kokemusmaailmaa rajulla ja'en-
nennakemattOmalla tavalla. Ei ainoastaan suurimpien asutuskeskusten
tai raj a-alueiden asukkaat, vaan myOs syrjaisempienkin kylien ihmiset
joutuivat tottumaan erityisjarjestelyihin ja vieraiden sotilaiden lasnaoloOn.
EsimerkkiyhteisOn jasenet hajaantuivat kriisin vuosina ympari mat*
osin ulkomaille anti. Nuorten miesten tie vei eiamaasotiin rajaseuduille,
vanhempien taival tybkomppanioihin Petsarnoon, tie- ja metsattain seka
vanginvartijoiksi sotavankileireille. Nuoret naiset ansaitsivat hyvin sak-
salaisten sotilasparakkien kanttiineissa, keittiOissa ja sairaaloissa. Pienia
Lapin lapsia vietiin Ruotsiin turvaan. Kylien raiteilla oli hiljaista: vanhem-
mat miehet, sylilapsista huolehtivat aiditj a mummot asuivatkylia. -Lo-
pulta tyhjeni koko laaja laani sotilaiden taistelukentaksi.

Jokainen lappilaisen yhteisOn jasen lapsista vanhuksiin jotitui kohtaa-
maan kasvotusten' a omakOhtaisesti poikkeusaj an muutokset. Kukaan
erjaanyt niista osattomaksi tai ulkopuoliseksi. Viimeistaan pakomatkalla
etelaan oil jokaisella jonkinlainen kasitys sodan kaanteista. Yksi1011isen
koskettavuuden takia sota-aika on erittain merkittava ihrnisten ja yhtei-
sOjen minakuvalle ja kollektiivisen muistin rakentumiselle. Yksi1011isen
koskettavuuden takia se on l" es aina kiped muisto.

EdeLla esitetyn perusteella voisi ajatella, end historiantutkijalle avau-
tuu runsas ja antelias suullinen landemateriaali tuon ajan tapahtumista ja
merkityksista. Nash ei kuitenkaan .valtt.',imatta ole. Monet sota-ajan ko-
keneet ihmiset eivat halua muistella tai ova pyrkineet aktiivisesti unoh-
tamaan "tuon ikavan ajan" mielestaan. Lapin tuhoutumisen vuOksi myiis
ajasta kertovia henkilOkohtaisia dokumentteja on -suhteellisen niukalti.
MyOs kirjeenkirjoittamisen kulttuuri on pohjoisella maaseudulla ollut
toinen kuin etelassa tai kaupunkiyhteisiiissa eika pienen esimerkkikylani
nykyisilta asukkailta lOytynyt rnuuta materiaalia kuin joitakin ianpatinoimia
valokuvia. Kylan osalta la din siten sananmukaisesti iiikkeelle tyhjasta.
Tama asetti tutkij an mielenkiintoisen metodisen haaSteen eteen: miten
tutkia uskottavasti ihmisten toimintaa, josta ei ole sailynyt kirjailista ma-
teriaalia. .Poildceusaj an tutkijaa lohduttaa kuitenkin tieto siita, etta ihmi-
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set ja heidan tekemisensa rekisterOidaan kriisivuosina viranomaisten
toimesta tavallista tarkemmin.

Ihmisten aktiivista unohtamista selittaa ainakin osin poikkeusajan olot.
Sota-aika loi vaikenemisen kulttuurin, jots viranomaiset valvoivat ja
sanktioivat. Puhumattomuus ja umpimielisyys saivat heroisia piirteita,
jotka leimasivat yield pitkaan sodan jalkeenkin ihmisten sosiaalista kans-
sakaymista. Eramaan miehilta, joille henkisten paineiden purkaminen
puhumalla oli vaikeaa, kriisiajan vaatimus luonnistui liiankin hyvin. Kaan-
tOpuoli nakyi sittemmin kasvavina mielenterveyongelmina j a alkoholi-
soitumisena. 1 Naiset selvisivat kriisista paremmin kuin miehet toisaalta
lasten, toisaalta tyon takia. Lappilaisten naisten puhumisen ja seuruste-
lun kulttuuri nayttaa, olleen palj on villckaampaa ja monipuolisempaa kuin
miesten.

Lapin miehet joutuivat kanden paineen puristukseen ehka enemman
kuin maiden maakuntien miehet. Ahdistus ei syntynyt niinkaan kuole-
man laheisyydesta, vaan pikemminkin henkisen ja fyysisen vakivallan
kokemulcsista.2 Pienissa raj amaan yhteisOissa kuolema oli tuttu vieras

1	 Esimerkkikylan ongelmaksi tuli etenkin alkoholi. Sen sijaan itsemurhat olivat tunte-
mattomia johtuen ehka uskonnollisuudesta. Lapin laanissa itsemurhaluvut olivat sota-
aikana hieman korkeampia kuin 1940-50-luvun jalleenrakennuksen aikana. Itsemurhi-
en madra nousi jalleen 1960-luvulla, mika kuvaa koko maan tilannetta. SVT VI. Vaestii-
tilastoa. B. Kuolemansyyt 1939-1970.

2	 Kokemus on todellisuutta koskevien tietojen saamista siten, etta aikaisempiin tietoihin
tulee jokin olennainen lisa. Kokemuksia varittavat voimakkaasti niihin liittyvat tun-
teet. Kaikkinaiset kokemukset muokkaavat kuvaa todellisuudesta. Ks. Tuan 1979, s. 8—
10 .
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taloissa: sotilaiden isien sukupolven vitsaus oli keuhkotauti ja aitien lapsi-
vuoteet. Kuolleiden nakeminen ei ollut yhteisOjen jasenille onto j a pe-
lottava kokemus, saatettiinhan vainajia pitaa talvikuukausina viikkoj akin
kotosalla kylmissa ulkohuoneissa odottamassa hautaamista. Sen sijaan
v" 'vallan kasitteleminen tuotti ongelmia. Rintamaoloissa fyysisen v" '-
vallan karkeat muodot kohtasivat kaikki siella olleet. Taman lisalcsi lap-
pilaisilla oli oma henkinen ristinsa kannettavanaan. Alue, jota he lahtivat
puolustamaan, annettiin vieraan vallan sotilaiden vastuulle. Lappilaiset
olivat sananmukaisesti saksalaisten ja venalaisten puristuksessa, Hitle-
rin ja Stalinin valissa. Tama vaikea asetelma seka kotien ja omaisten
menettamisen pelko loi kaunaisen ja katkeran mielialan, jota kuitenkaan
ei kriisivuosina eika sen jalkeen voinut purkaa — paitsi tyOhOn. Sisaisen
aggression ja kaunan patoaminen sielun syvyyksiin voidaan nanda mykis
hengissapysymisen strategiaksi: aggression purkamisella on taipumus li-
said vastenmielisyytta kohdetta kohtaan ja lisata samalla aggressiota.3
Sota-aj an valtahierarkiassa vihan purkaminen muuhun kuin viholliseen
olisi nopeasti johtanut pahempaan kriislin. Sisaisen jarjestyksen ja elaman-
hallinnan yllapitamiseksi kaikkia tuntoj a j a tunnelmia ei voinut lausua
daneen. Sodankylalaisen maallikkosaarnaaj an sanoin: "Ylpeys tekee
ihmisen suuriaaniseksi, mutta sen vastakohta on nOyryys, hiljaisuus ja
pitkamielisyys. Lyhytmielisyys hajoittaa, pitkamielisyys rakentaa."4
Kotona puolestaan vaitiololla saastettiin omaisia ja uskoteltiin kaikki
olevan parhain pain.

Osittain sodasta vaikenemiseen vaikutti se, etta elinymparistOssa,
maisemassa ja uudelleenrakennetuissa taloissa ja niiden sisalkiissa ei ollut
mitaan mika muistutti sota-ajasta. ElinymparistOssa olevat nakyvat
merkithan palvelevat ihmisten identiteetin rakentumista.5

Vaikka sotavuodet ja evakkoaika paattyivatkin, kriisiaika ei kuiten-
kaan ollut ohi. Sodasta palaavat miehet lahtivat suoraan raskaisiin metsa-
toihin jalleen erilleen perheistaan. Kesakausina he alkoivat raivata
kylia ymparifivia *kid relloiksi tai kituliaita asutustilojaan elinkuntoon
yltiOpaisellavimmalla.' Noihin nyt jo uudelleen metsittyneisiin kapeisiin
jankasarkoihin latautui paljon kriisivuosina patoutunutta tuskaa ja ah-
distusta. Kapinanhalu j a epaoikeudenmukaisuuden tunne haudattiin
yhteistyMaluisella kayttaytymisella ja keskindisella talkoo-avulla. Kol-
lektiivinen kokemus yhdisti.

3	 Ks. Aronson 1973, s. 196.
4	 Marttiini 1957, s. 132.
5	 Ks. Tuan 1979, s. 159.
6	 Tama on nahtavissa mm. muisteluteoksesta Tuhkasta nousi Lappi 1983.
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Toisinaan patoutuneet muistot purkautuivat ulos. Kerran kuukaudes-
sa esimerkkikylan sodan kayneet miehet lahtivat kirkonkylalle, josta
musta mersu toi heidat illansuussa saksalaisilta saastyneen riihen har-
maaseen kotoisaan kupeeseen. Maitotilipaivien toistuva ihmeellinen nay-
telma jai kylan lapsille taysin kasittamattOmaksi tapahtumaksi: maitotili,
taksi, humala, laulu "elamaa juoksuhaudoissa" j a — itku. Sota-aj an ko-
kemukset naytti voivan jakaa vain rintamatoverin kanssa. Kukaan ei
koskaan kertonut nuoremmille, mista jo ikaantyneiden miesten tunteen-
purkaus nousi.

Kun sotilaiden poj at lairtivat pienista kylista 1960-luvulla Eteld-Ruot-
siin tehtaisiin toihin, oil vanhenevien miesten ainoa lohtu lisaalkoholi tai
uskonnollinen herays j a paluu sosiaalista turvallisuutta tuovaan isien us-
koon, uusherannaisyyteen. Vasta se naytti palauttavan sodan kokenei-
den miesten elamanhallinnan. Man kuin hengellisen paluun symboliksi
rakensivat Riipin miehet 1960-luvulla kylaansa oman rukoushuoneen:
Jumalan persoonallinen kohtaaminen antoi merkityksen koettelemuksia
taynna olevalle elamalle.
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Postikortti-Lapin s5rkynyt unelma

Sotavuosien kokemukset kolhaisivat pahasti paitsi yksilOita, myOs La-
pin ihmisten alueellista7 itseymmarrysta ja identitettia. Sodasta palaavan
miehen kirje kotivaelle kuvaa naita katkeria tuntoja: "... kun alkaa
selvenemaan vahan, niin koti on raunioina..." Taloudellisesti sota jatti
niin syvat jaljet pohjoiseen laaniin ettei niista ole vielakaan selvitty: Pet-
samon luovuttaminen ja yhteyden menettaminen Jaamereen oil pitkalla
aikaväliEä tarkasteltuna kohtalokas. 1920-30-luvulla alkaneen vauras-
tumisen edellytykset heikkenivat.

Olisi naiivia ajatella, etta pohjoisen ihmisilta jäi huomaamatta sodan
kokonaisasetelma: Lappi jatettiin saksalaisten sotilaiden toiminta-alu-
eeksi, jotta muu maa j a Karjala sailyisi. Jo talvisodan rauhanneuvotte-
luissa maaliskuussa 1940 tail esille valmius luovuttaa tarvittaessa napa-

takainen Lappi Neuvostoliitolle Karjalan saastamiseksi. MyOs
syksylla 1940 mytinnetyn kauttakulkuluvan taustavaikuttimena seka tar-
keimpand tavoitteena lahes koko jatkosodan aj an oli ajatus Karjalan

7	 Lapin maakunnallisen identiteetin rakentumisesta ks. Paasi 1988, s. 4-13.
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palauttamisesta. Lapin asemaa voitaisiin karjistaen verrata adoptioon,
jossa vanhemmat luopuvat nuoremmasta lapsestaan Lapista, jotta saisi-
vat pitaa. vanhemman Karjalan. Kun vanhempi j a rakkaampi kuitenkin
vietiin vastoin vanhempien toivomusta, otettiin henkisesti j a fyysisesti
nujerrettu nuorempi takaisin perheenjaseneksi. Lapin tuhoamisen osalta
sotahistorioitsij a arvioi tilanteen nain: "Koska kolmen valtion etu vaati
taistelua syksylla 1944, sota ei ollut mitenkaan valtettavissamLapin sota
oli automaattinen seuraus Pohjois-Euroopassa syksylla 1944 vallinneesta
tilanteesta."8 Lapista tali taman nakemyksen mukaan ajopuu. Kuitenkin
kauttakulku ja Saksan kanssa tehty yhteistyOsopimus olivat tarkoin har-
kittuj a toimenpiteita.

Sittemmin monia lappilaisia on kiinnostanut kysymys, miksi Lappi
annettiin kesalcuussa 1941 saksalaisten vastuualueeksi ja miksi Karjala
olisi ollut niin paljon tarkeampi osa Suomea? Paitsi Karjalan puuvarojen,
sellu- ja paperitehtaiden, voimalaitosten, hiekkarantojen, kylpylOiden ja
satamien merkitys Suomen metsateollisuudelle j a taloudelle yleensakin,
oli Karjala kulttuurisesti 1800-luvun suomalaisen nationalismin ruumiil-
listuma. Kalevala, runonlaulaj at, taiteen kultakauden maalarit j a kansal-
lisen taiteen merkkimiehet Akseli Gallen-Kallelasta Sibeliukseen ja
Leinoon liittivat Suomen suvun nimenomaan Karjalaan. Lappi sen si-
jaan pysyi outona pohjoisena maakuntana, jolla oli suhteellisen lyhyet
historialliset yhteydet muuhun Suomeen. Slin g missa itainen rikas maa-
kunta oli Suomen sydan, jai kiiyha pohjoinen Lappi etela-johtoiselle
politiikalle vieraaksi ja ulkopuoliseksi, toiseksi.

Toisen maailmansodan aiheuttama katastofi oli Pohjois-Suomelle seka
taloudellisesti etta kulttuurisesti kohtalokas. Se Lappi-identiteetti, jota
etenkin kaunokirjallisuudessa rakennettiin sotien valisella kaudella jar-
jestelmallisesti,9 murskautui sirpaleiksi. Lappi villind ja vapaana luontona,
maisemana, joka imi etelan sivistyneisted uuteen matkailukohteeseen, ei
tuntunut istuvan mustuneiden raunioiden maakuntaan. Mielikuvien mai-
seman ja arkitodellisuuden valinen kontrasti oli liian jyrkka. Samalla Lapin
ihmiset menettivat luonnonkansoille tyypilliseksi katsotun viattomuuten-
sa ja nOyryytensa. Pohjoisen eksoottisen satumaan ja maailman ainoan
Jaamerelle vievan tien lumo haihtui viimeistaan pelloksi raj aytetyn
Petsamontien tai tyhjiksi kayneiden vankileirien laitamilla.1°

8	 Ahto 1980, s. 10, 14.
9	 Kirjallisuudessa luodusta Lappi-identiteetin rakentumisesta ks. lahemmin Lehtola 1997;

Arktisen alueen lumosta ks. Shields 1991; Lopez 1986; Miiller-Wille 1989, s. 67-77.
10	 Hustich 1946, s. 21-25.
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Lapin nayttaytyminen uudessa savunharmaassa osattomuudessaan ja
hiljaisessa katkeruudessaan paljasti myOs entista selvemmin sosiaalis-
taloudellisten olojen eron, mika Eteld-Suomen asutuskeskusten ja poh-
joisten kylien valilla oli ja on yha edelleen. Sota-aika kirkasti suomalai-
sen demokratian keskenerthsyyden. Suomen valtio pyrki kylla muutta-
maan Lappia hyvinvointiyhteiskunnan kriteerein mitattavaksi ja saamaan
pohjoisesta edes jotain, mita vanhassa Karjalassa menetettiin, nimittain
saliced ja puuta: 1960-70-luvulla Kemijokeen rakennettiin toistakym-
menta voimalaitosta ja kaksi tekoallasta Sodankylaan seka sellutehdas
Kemijarvelle.

Toisen maailmansodan aikaa kasittelevissa kirjoituksissa korostetaan
tarkoitushakuisesti kansalaisia yhdistavad kollektiivista kokemusta. La-
pin historian naiikulmasta ei kuitenkaan ole olemassa yhta "suomalais-
ta kokemusta", vaan sota kohteli eri puolilla maata asuvia ihmisia eri
tavalla ja eriarvoisesti, mika heijastui ihmisten kykyyn ja tapaan selviy-
tya jalleenrakennuksen vuosista.
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III Liitteet

LATE 1.

Sodankyltiltiisen August Tervon (1880-1941)
suvun patrilineaarinen sukutaulu

Hans
s. n. 1620	 vaimo:?	 pojat: Anders s. n. 1650

Henrik s. n.1655

Anders Hansinpoika
s. n. 1650	 vaimo:?	 pojat: Olof

Johan 1680-1726
Hans 1685-1759

Hans Andersinpoika Aska
1685-1759	 vaimo:	 lapset: Elin

1)Juliana Hemikintytar 	 Fredrik
Vanio 1690-1738	 Mats 1715-1793
2)Anna Andersintytar	 Marketta 1716-1775
Musta 1718-1758	 Johan 1721

Henrik 1724
Hans 1727
Olof 1730
Anders 1733

Mats Hansinpoika Aska
24.2.1715-1793

vaimo:	 lapset: Olof 1744-1775
Karin 011intytar	 Hans 1746-1806
Ramba 13.1.1726-1794 	 Johan 1752

Henrik 1755-1760
Susanna 1757-1804
Mats 1760
Marketta 1763
Isak 1766
Anders 1769
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Hans Matsinpoika Aska
3.7.1746-10.6.1806

vaimo:
Maria Matsintytar
Aska 20.4.1765-14.5.1844

lapset: Albertiina 1787
Karin 1795
Henrik 1801-1867
Anna Maria 1806

Lapset Marian toisesta avioliitosta Abram
Larsinpoika Halosen (19.8.1773-7.5.1852) kanssa:

Abraham Abrahaminpoika 1809-1809
Elsa Abrahamintytar 1811

Henrik Hansinpoika Aska eli
Syvajarvi eli Aikio
8.4.1801-28.11.1867

vaimo:
Elsa Matsintytar
Vierela 3.7.1804-29.9.1875

Thomas Henrikinpoika Aikio eli
Mattanen eli Tervo
4.8.1843-7.7.1929

vaimo:
1)Susanna Katariina
Mattanen 24.2.1843-
4.11.1878
2)Annastiina Sammela
17.1.1838-25.9.1916

lapset: Johan Abram 1827
Maria Stina 1830
Kaisa Madlena 1833
Gustaf Henrik 1835
Mats 1840-1852
Thomas 1843-1929
Hans 1846

lapset: Hans Anselm 1872
Emma Hedvig 1873
Konrad 1876
Johan 1877

August 1880-1941
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August Tuomaapoika Tervo
13.3.1880-23.8.1941

vaimo:
1)AlinaArmida Tasala
24.8.1890-22.6.1926

2)Elma Affina Manninen
6.7.1903-29.8.1996

lapset: Helli 1913-1929
Maria Elisa 1914-1932
Emil 1917-1934

Helmi 1918—
Martti 1921-1980
Elma Eriika 1923—
Ka1evi 1926-1926
Lauri 1930-1985
Esko 1933—
Anna-Liisa 1935—
Pauli 1936—
Anita 1939-1947

YhteisOn tutkimuksessa sukututkimuksen metodien kayttii tarjoaa monia mah-
dollisuuksia hahmottaa yhteisiin elamaa pitkalla aikavalilla. Kirkonkirj of en j a maa-
kirjojen anti on erityisen arvokasta tutkittaessa periferisia alueita ja tavallista
kansanelamaa — muita lahteita kun on niukalti saatavissa. Esimerkkitapauksessa
pelkastaan kirkonkirjojen perusteella tehty yksi patrilineaarinen sukuselvitys antaa
tietoja muun muassa pitajan sisaisesta muuttoliikkeesta ja yhteisOjen sosiaali-
sesta rakenteesta, kuten pientalonpoikien perhekoosta, avioitumisiasta,
esiaviollisista suhteista ensimmaisen lapsen syntyman ja vihkimistietojen kaut-
ta, puolisoiden ikaerosta, uudelleenavioitumisesta, lasten maarasta j a ikaeroista,
kuoliniasta j a tuntumaa mytis kuolinsyista. Maakirj of en j a j akokirj of en perusteel-
la kuvaa voidaan monipuolistaa pientalonpoikien taloudellisen toimeentulon
hahmottamiseksi. Testamentit ja perukirjat (jotka tassa tapauksessa tosin ovat
osin tuhoutuneet) antavat mytis tarkeda tietoa perimysjarjestyksesta ja siihen
liittyvista asenteista ja arvoista seka omaisuuden luonteesta.

Lande: Sodankylan seurakunnan kirkonkirjat 1740-1996; Kyla Kitisen rannalla. Aska
1600-1994, s. 6.
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Sodankyla
Il

",Riesto
",Riesto
",Riesto

",Nousukyla

",KersilO
",kirkonkyla
",kirkonkyla
",kirkonkyla
",S avukoski
", S attanen
",kirkonkyla
",Petkula
",kirkonkyla
",kirkonkyla
",kirkonkyla
",kirkonkyla

tyOmies

metsatykim.

tyOrnies

tyOmies
sekatyOm.
sekatyOm.

tukkitytim.
tytimies
sekatytim.
sekatytim.
sekatytim.
sekatykim.
sekatytim.
sekatyOm.
tukkityOm.
tyOrnies
sekatyOrn.

",Tanhua	 sekatyiim.
", S attanen	 tukkityOm.
",kirkonkyla	 s epp a
", S ompio	 sekatyom.

",S attanen	 sekatyiim.
",kirkonkyla	 tukkitytim.
",kirkonkyla	 sekatytim.
,Moskuvaara
",Pelkosenniemi tal.poika

LUTE 2.

A. Muurmannin legioonan sodankyleililiset

Nimi
	

Syntymavuosi 	 Kirjoilla	 Ammatti
ja paikka

Aadaminpoika Nestor
Aho Kalle
Alariesto Antti
Alariesto Arvo
Alariesto Otto
Alatalo Emil
Berg Gustaf
Eskelinen Kalle
Faler Oskar
Hakkarainen Matti
Heikkinen Iildca
Huotari Matti
Hurtig Eino
Jamsa Taneli
Kallatsu(a) Emil
Kangas Matti
Karjalainen Matti
Karttunen Tuomas
Kaskinen Julius
Keranen Elis
Koivisto August
Korhonen August
Kumpuniemi Akseli
Laajala Antti
Leppanen Ivar
Lintunen Herman
Lang Johan
Mankinen Roope
Marin Emmanuel
Matomaa Kalle
Mettiainen Evert
Mettiainen Herman
Mikkola Kaarlo Sanfrid

1887 Hartola
1880 Pukkila
1900 Sodankyla
1896 Sodankyla
1899 Sodankyla
1896 Sodankyla
1896 Sodankyla
1875 Iisalmi
1866 Kankaanpaa
1882 Saarijarvi
1885 Suomussalmi
1884 Sodankyla
1895 Sodankyla
1882 Haapavesi
1894 Sodankyla
1877 Paavola
1888 Paltamo
1865 Liperi
1882

1872 Karttula
1895 Nurmes
1891 Sodankyla
1878 Reisjarvi
19 v.
1864 Sotkamo
1889 Kiuruvesi
1890 Paltamo
35 v.
1893 Sodankyla

1891 Sodankyla	 ",Petkula	 sekatyiim.
38 v.
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Moisio Nikodemus	 1889 Viitasaari	 ",Martinkyla	 sekatyOm.

Neitola Juho (Jussi)	 1894 Sodankyla 	 ",Tanhua	 tukkitykim.

Nikka Eetu
Niskanen Josef	 1887 Pielavesi	 ",Savukoski	 sekatyOm.

Ojuva Juho	 ",

Oksanen Kalle	 1884 Padasjoki 	 ",kirkonkyla	 tukkityOm.

011ila Fritj of	 1897 Sodankyla	 ",Jeesiti	 sekatytim.
011ila Uolevi	 1896 Sodankyla	 ",Riesto	 kirvesm.

Olsko Heikki	 1899 Ylivieska	 ",kirkonkyla	 sekatyiim.

Pitkanen Valdemar 	 1886 Tohmajarvi	 ",Sattanen	 tytimies
PaakkOld Heikki	 1886 lisalmi	 ",Tanhua	 tyOmies

Ranta Jussi	 45 v.	 ",

Rantala Matti	 1896 Piippola	 ",kirkonkyla	 sekatykim.
Rantanen Juho	 1874 Saarijarvi	 ",S attanen	 sekatytim.
Riipi Albert Juhonp.	 1876 Sodankyla 	 ",Riipi	 itseellinen

Riipi Yrjo Albininp. 	 1899 Sodankyla	 ",Sattanen	 tytimies
Ruotsalainen August
Ruuska Jaana
Rasanen Paavo	 1875 Tuusniemi	 ",kirkonkyla	 sekatyiim.

Rasanen Taavetti 	 1881 Tuusniemi	 ",kirkonkyla	 tyOmies
Raman Taavetti	 1881 Pielavesi	 ",Moskuvaara sekatyOm.

Saarinen Juho	 42 v.
Sarajarvi Armas
Satkola Aapo	 1895 Sodankyla	 ",Unari	 puuseppa
Savukoski Evert	 1890 Sodankyla	 ",VarriO	 tyiimies

Suikkonen Juho	 1883 Rantsila	 ",kirkonkyla	 tytimies

Suutarinen Johan	 1896 Sodankyla	 ",Pelkosenniemi maatytim.

Tepsa Aksel	 1880 Sodankyla	 ",Sattanen	 sekatyOrn.

Tervo Axel	 Pelkosenniemi

Teras Antti
Tiihonen Alfred	 1876 Viitasaari 	 ",Pelkosenniemi sekatyOm.
Toivanen Nuutti	 99

Tuovinen Antti	 42 v.
Vaisanen Juho	 1886 Lapinlahti 	 ",Savukoski	 tukkityOm.

Yhteensa 67 henkiled
Syntymapaikka Sodankyla 20
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B. Willingin saarella tutkitut ja tuomitut sodankyltiliiiset:

AlariestoAnttiArtturi, tuomittu 191.11.1919, 6 vuotta kuritushuonetta,
8 vuodeksi kansalaisluottamuksen menetys

Kaskinen Julius, tuomittu 9.12.1919, 4 vuotta kuritushuonetta,
8 vuodeksi kansalaisluottamuksen menetys

Marin Emmanuel, tuomittu 28.11.1919, 8 vuotta ehdotonta kuritus-
huonetta, 12 vuotta kansalaisluottamusta vailla

Mikkola Kaarle Sanfrid, tuomittu 27.11.1919, 6 vuotta kuristus-
huonetta, 10 vuotta kansalaisluottamusta vailla

Lisaksi Ita-Willingin saarella kuulusteltiin seuraavia sodankylalaisia:
Aadaminpoika Nestor, Aho Kalle, Alatalo Emil, AlariestoArvo ja Otto,
Eskelinen Kalle ja Faler Oskar.

C. Luettelo niistei sodankyleileiisistii Muurmannin suomalaiseen
legioonaan kuuluneista, joita Suomen ja Britannian hallitusten
vtilisen sopimuksen 2. ja 10. kohdan mukaan ei voitu ollenkaan
ptitistaii Suomeen:

Ruotsalainen August, "Pahimpia kiihoittajia ja legioonan punaisimpiin
aineksiin kuuluvia"

Nikka Eetu, "Lehtimaen miehia: punaisimpia kiihoittajia punakaartin
hyvaksi, varsin vaikuttavasti ottanut osaa kapinaan"

Neitola Jussi, "Lehtimaen miehia, suuri renttu j a varas, ottanut osaa
taisteluihin Suomea vastaan, taipumuksia varkauksiin"

Sarajarvi Armas, "Innokas yllyttaja kapinan hyvaksi"

Lehtimaen miehilla tarkoitettiin "sellaisia piintyneita bolscheviikki-
agitaattoreita, jotka kapinan kukistaumisen jalkeen yhdessa sanotun
Lehtimaen kautta telcivat bolschevikkien kanssa salaliiton englantilaisia
vastaan, aikoen aikaansaada neuvostoj5rjestelman ja sittemmin hyOka-
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to samassa tarkoituksessa myOskin Suomeen, mutta joka liitto tuli kui-
tenkin ajoissa paljastetuksi j a hajoitetuksi".

Lahteet: Luettelo Muurmannin suomalaisista legioonalaisista; JaljennOs ns.
Muurmannin legioonalaisia koskevista luetteloista; Luettelo niista ns. Muur-
mannin suomalaiseen legioonaan kuuluneista henkilOista, jotka v. 1919 kuulus-
teltiin	 saarella mainittuun legioonaan kuulumisen johdosta. EK—Val-
po I. Muurmannin legioonaa koskevat asiakirjat. KA.
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LIITE 3.

Partisaanien uhrit Sodankyliin Lokassa 14.7.1944

Nimi	 Syntymavuosi Kuolinsyy Kotipaikka

Kavakka Aino	 1914	 murhattu	 Lokka
Kavakka Selma	 1885	 ammuttu	 Lokka
Kampala Auno	 1942	 palanut	 Lokka
Kumpula Hilja 	 1914	 palanut	 Lokka
Kumpula Lauri	 1935	 palanut	 Lokka
Kumpula Martti 	 1939	 palanut	 Lokka
Kumpula Ritva 	 1937	 palanut	 Lokka
Kampala Siiri	 1944	 palanut	 Lokka
Lokka Helli	 1917	 murhattu	 Lokka
Lokka Maria	 1883	 ammuttu	 Lokka
Lokka Yrjo	 1937	 murhattu	 Lokka
Neitola Sonja 	 1899	 ammuttu	 Lokka
Pyhajarvi Eeva	 1909	 ammuttu	 Lokka
S dared Lydia	 1895	 ammuttu	 Lokka
Saarea Matti	 1877	 murhattu	 Lokka
Vitikka Edla	 1899	 murhattu	 Savukoski
Ylilokka Irma	 1931	 ammuttu	 Rovaniemi
Yliriesto Kati	 1914	 ammuttu	 Lokka
Yliriesto Urpo	 1940	 ammuttu	 Lokka

Lade: Sodankylan seurakunnan tekerna luettelo Lokan uhreista. Sodankylan
kirkon arkisto. Sodankyla.
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n Summary: Forest Fighters
and Barracks Barmaids
The wartime experiences of Northern Finns 1939-1945

The history of the Second World War has, in the past few years, been
the subject of some reassessment. Hitler's Willing Executioners, the
book by the American sociologist Daniel Goldhagen (1997), has aroused
widespread public debate about the role played by ordinary people
during the war and of collective guilt for the Holocaust. This study does
not seek to identify the guilty. Instead it asks how the ordinary civilians
and rank-and-file soldiers of Northern Finland were affected by the
war. Finnish Lapland occupied an exceptional position in the war,
especially in 1941-44, when Finland was pledged to cooperation with
Nazi Germany. In 1941 there were about 50 000 German soldiers in
Lapland, rising to around 220 000 by autumn 1944. At that time the
province of Lapland had a population of approximately 150 000. The
Laplanders thus found themselves living in a special Finnish—German
zone in which the military leadership was in the hands of the Germans
but the civilian administration in those of the Finns. The status of Finnish
Lapland differed from that of the rest of the country in that the war there
lasted several months longer: under the peace terms imposed by the
Soviet Union, the Finns had to drive the Germans out of Lapland. This
led to an armed confrontation between the Germans and the Finns in
autumn 1944. The last of the Germans withdrew from Finnish territory
in spring 1945. During the war with Germany the inhabitants of Lapland
were evacuated to Sweden and more southerly parts of Finland.

The study consists of twelve relatively independent chapters describing
the circles in which the people of Lapland operated during the dispersion
necessitated by the war. The inhabitants of the village community
providing the basic reference for the study act as the link between the
chapters. Having introduced the community, the study follows the men
of the village to the front in the war between Finland and the Soviet
Union of 1939-40, then the travels of the men left on the home front to
the work brigade in Petsamo on the Arctic Ocean and to the prison
camps as guards and logging foremen. The study also provides an insight



into the relationships between the German soldiers and Finnish women,
the wartime work available to them and their love-lives. The village men
then lead the reader back to the front for the Continuation War between
the Soviet Union and Finland of 1941-44. Finally the book follows the
villagers as they get ready to be evacuated, their time in exile and their
return to their burnt village.

A village beyond the Arctic Circle

Finnish Lapland lies on the same degree latitude as the historical Klondike
gold country and Baffin Island of Canada, the northern tundra of Siberia
and the Kola Peninsula. All these areas are characterised by their severe
climate and the dichotomy of the images associated with the arctic
regions. On the one hand the north holds a romantic fascination, while
on the other hand it is conceived of as a poor, uninteresting wasteland.
The status of Lapland changed when Finland became independent in
1917: in 1920 Finland gained a corridor to the Arctic Ocean when
Petsamo was annexed to Lapland (see map 1 p. 12). This marked the
beginning of a new era of economic and cultural prosperity in the history
of the region that was brought to an end by the SecondWorld War. In
1944 Finland lost Petsamo to the Soviet Union again.

The parish chosen as the example for the research is Sodankyla and
the example village that of Riipi, a village of a good 200 inhabitants to
the west of Sodankyla. It was deliberately chosen as a slightly remote
village in Central Lapland. Had it been near the eastern or western border,
or the towns of Kemi or Rovaniemi, the contact with the German soldiers
would have been more pronounced. The everyday subsistence of the
small farmers of Lapland was regulated by the weather, the long dark
winters and the short hot summers. These people made their living from
stock raising, reindeer herding and logging. Hunting and fishing were
important secondary occupations. The population of Central Lapland
consists mainly of descendants of the Finnish settlers who entered the
area in the late 17th and early 18th centuries, though many of the families
have Sami blood in them. Central Lapland has, after all, long been a
borderland between two strong cultures, Finnish and Sami.

The community of the example village was maintained by cooperatives
based mainly on kinship: an economy relying little on machinery
demanded a large labour input, and neighbouring relatives would work
together even though they lived in different households. Another important

242	 • SUMMARY



factor strengthening the sense of community was religion. Although the
population belonged to the Lutheran church, the dominant creed in the
area was a moderate sect of the Revivalist movement founded by
Swedish Lars Levi Laestadius and favouring a layman-priest system
and a strict attitude towards alcohol and sex before marriage.

On the eve of the Winter War of 1939-40 the villagers were agog
with two great pieces of news: a primary school was to be founded in
the village and there were plans for building a railway line from Rova-
niemi, the capital of Finnish Lapland, to Petsamo on the Arctic Ocean.
The railway would pass close to the village, putting an end to the isolation
caused by the poor roads.

First real test

In autumn 1939 the Lapland provincial newspapers were full of news of
the war. The outbreak of the Second World War was also heard on the
radio. Relations between Finland and the Soviet Union grew tenser as
the autumn wore on. Under the agreement between the Soviet and
German leaders, Finland fell within the Soviet sphere of interest and
Soviet troops accordingly began to build up on Finland's eastern border.
The Finnish men were ordered to report for extra military training. The
men of Central Lapland left their home villages on 13 October 1939
and had spent less than two months in training before war broke out on
30 November 1939. The men of the north belonged to the 9th division
and they were moved up to the eastern front, first to Suomussalmi and
from there on to Raate in Kuhmo (see map 2 p. 31).

The battle of Raate has gone down in Finnish history as being victorious
despite taking a heavy toll on the Finnish troops. The northerners helped
to build this national heroic narrative. Strangely enough, however, little
was said about it when they returned home. Part of the reason for this
was that although Finland remained independent, it had lost a lot in the
war: the Salla area in the north and part of the province of Karelia
important to the national identity. There was also another reason for the
silence: in view of the wartime conditions, the authorities were trying to
create a new culture of silence. Saying nothing became a heroic trait,
and the men of the example village remembered nothing of what had
happened. During the Winter War, which lasted three and a half months,
four of the 13 men who left this little village for the front were killed and



five returned home wounded. Sometimes the relative loss suffered by
an individual village could be even greater, because it was the custom in
Finland to place men from the same village in the same company. For
this reason village companies were, if possible, later avoided in the
Continuation War.

The end of the Winter War marked the beginning of a pro-German
era in Lapland. In September 1940 the first German ships landed troops
and equipment at the ports on the northern reaches of the Gulf of Bothnia,
from where the forces proceeded via Lapland to Northern Norway.
Germany was primarily interested in the Petsamo nickel mines and had
plans for attacking the Soviet Union and the railway line to Murmansk.
Finnish Lapland, which was now isolated, quickly became an inter-
national crisis centre. The idea of a Finnish-German alliance was staved
off until 14 June 1941, when a small group of Finnish leaders decided
without consulting Parliament to enter into a military alliance with Germany.
Never before had a small inside group in Finland exercised power in
quite this way. For Lapland the decision was to have fatal consequences:
the area of Lapland territory was declared a military zone and the soldiers
serving in Lapland were placed under the command of the German
army. One of the reasons for the wanner relations between Finland and
Germany was that Finland was afraid it might once again find itself in a
situation such as that of the Winter War and be forced to fight single-
handed against the Soviet Union. On the other hand, Finland also had
strong faith in Germany's superiority should war break out again with
the Soviet Union. Finland was also interested in the German transports
of arms and food, which were of considerable significance to it.

The small farm crisis

To the individual inhabitants of Lapland the absence at the front or in
work brigades of all the menfolk, the fathers and sons, spelt virtual
catastrophe. The life of the small farm relied on a partnership between
men and women and on a division of labour in which the men did the
heavy work in the fields and forests, saw to the transports by horse,
repaired the buildings and chopped the firewood, while the women
looked after the home, the children and the cattle. Since a record number
of men were mobilised in Finland in proportion to the size of the
population, all the work of the farms, which had very few machines, fell
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on the women's shoulders, their only help being the children and old
people.

If a man fell at the front or otherwise died during the war, the only
means of survival was for many wives to send their children away to
safety in Sweden. All in all some 70 000 Finnish children were evacuated
to Sweden and to Danmark during the war, and some 12 000 of them
remained there and never came home. Sometimes the evacuation was
not voluntary; mothers were pressurised by the local authorities for
financial or health reasons. Meanwhile there was a crying shortage of
labour: the children were sent away so that the mothers could go out to
work. The appeal to health considerations in sending the children away
was arguable in that the lung tuberculosis and infant mortality rates in
Lapland were among the highest in Finland. After the war, a clinic system
was established in Lapland for children and mothers and the infant
mortality rate fell to that of the rest of the country.

The grown-up daughters were not necessarily much help on the small
farms, because in 1939 and 1942 law were passed in Finland obliging
everyone between the ages of 15 and 65 to work as ordered by the
authorities. In Lapland, what is more, the Germans' demand for labour
was almost endless, and the young women vied with one another for
German jobs. The Germans also paid much higher wages than was
otherwise possible under the wartime wage-control regulations. During
the war years this resulted in a steep rise in prices and wages in Lapland
which the Finnish authorities tried to stem by limiting the amount of labour
granted to the Germans and trying to influence the size of wages.

The locals' relations with the Germans

It appears from the interviews with Laplanders that attitudes to the
Germans were conflicting and that they changed in time. Of all the local
inhabitants, the young women benefited most from the presence of the
Germans in Lapland, and they were also most favourably disposed
towards them. The greatest opposition came from the older and religious
people: with the Germans came illicit trading in liquor, premarital love
affairs and illegitimate children — the very things against which the new
Revivalist movement had risen up in protest.

When the Germans' transit through Lapland began in autumn 1940,
the majority of the people in the example parish had nothing against



them: the Germans were protecting the Finns against the Russians.
Attitudes began to change in 1942-43. Germany's abortive campaign
on the eastern front generated doubt and suspicion against the allies.
This was manifest in, among other things, the number of confrontations
between civilians and German soldiers in Lapland. The suspicion was
enhanced by the news that Finland was sounding out the possibility of a
separate peace and had fears that Germany and the Soviet Union might
join in a treaty by which Germany would "sell" Finland to the Soviet
Union. The first steps towards a rift between the brothers-in-arms had
been taken.

The Continuation War fronts

The new war with the Soviet Union did not come as a surprise to the
Finns. This time they were better prepared than they had been in 1939.
The men of the example parish left the village on 16 June 1941, and by
the time war was declared on 25 June, the men were already at the
eastern front. Germany had launched an attack on the Soviet Union
three days earlier. Faith in a quick victory was strong; the Finns did,
after all, have the Germans, who had gone from victory to victory, to
support them. But things turned out differently. To begin with the 6th
division consisting of men from Lapland was ordered to assist the
Germans in their attack on the Murmansk railway, but the roles were
reversed as autumn 1941 gave way to winter 1942. The German troops
were not used to warfare in the wilds. Their equipment was impractical,
they made too much noise as they advanced with their vast army, and
they did not know how to ski or to find their bearings. The German
losses were, partly for these reasons, heavy: between June and
September 1941 just under 10 000 men on the Kantalahti front alone,
and approximately the same number on the Petsamo front. Psycho-
logically the Germans' helplessness in the marshes and forests of Lapland
was something of a consolation to the men of the north: despite the
Germans' military discipline, good equipment and mental superiority, it
was the men of Lapland who had to come to their assistance. The
northern men were under German command right up to early 1942,
when the Finnish forces in Lapland were moved further south and placed
under Finnish command. Lapland remained entirely under the military
control of the Germans (see map 3 p. 107).
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Another reason for the increasingly disrespectful attitude of the Fin-
nish soldiers was the situation on the home front. The stories of their
women folk having fun back home with the German soldiers and of
illegitimate children were hard for the men cut off at the front to bear.
Some attempts were made to control the goings-on of the women on
the home front, but the temptation was too great for many a woman
worn down by trying to make ends meet: here was a chance of getting
coffee, sugar and perfume. The Finnish soldiers showed their disapproval
by fighting with the Germans "for women and liquor"; they might refuse
to salute the German officers and threatened to shave the heads of women
who went out with Germans. In practice they did not, however, go so
far as this. The war changed people's moral concepts and made the
young women independent. On returning from the front, the men found
self-supporting women instead of the village girls they had left behind.

Work on the roads and in the forests

The departure of the men ordered to the front was followed by that of
the other men of working age. These men were ordered to the work
brigades. There was hardly a man to be seen in the village. Men from
the example village were sent to Petsamo to build or repair roads broken
up by the ice and snow. During the war Petsamo was a wild and lively
town, a centre that was dubbed Finland's Klondike. In addition to the
Russian-speaking inhabitants there were German soldiers, countless
women pressed into service, prostitutes, the men ordered to work there
and a German prison camp. The crime rate was the highest in Lapland,
property crime and violation of the alcohol rules being the most common
offences. The life of the family men in the noisy barracks on small wages
was not easy. Men who had specialist skills were obliged to do unskilled
labour and paid accordingly. Men constantly took absence without leave.
As punishment they had their holidays cancelled, their heads shaved
and in the worst cases they were transferred to the special companies
consisting mainly of criminals. In the barracks they numbed themselves
with alcohol. The barracks had communal kitchens, usually with two
female cooks who provided food for a fee. Sometimes they were sexually
harassed by the drunken labourers. The war thus meant greater insecurity
for both men and women.



Some of the workmen were ordered to guard Russian prisoners and
to supervise the logging grounds. There were two Finnish prison camps
in Lapland during the war, at Kemi and Ivalo. The Germans also had
several camps of their own. Central Lapland came under the Kemi camp,
and the prisoners there were mostly put to working in the forests. The
local people on the whole found this work distasteful. The prison logging
camps were right out in the wilds and it was not easy to get home on
leave: the journey was slow, through regions where there were no roads,
so there was no question of going home for a couple of days' leave. The
conditions in the prison camps varied as far as the prisoners were
concerned. In the northern wilds the guards sometimes took the law
into their own hands, and the death rate was high among the prisoners.

Partisan murders

Insecurity and fear were common companions on the home front, too.
The example parish borders on the eastern frontier, and there are vast
wilderness areas on either side. This made the inhabitants of the region
vulnerable to attacks by Russian partisans. The partisans made a number
of raids, killing some thirty civilians. The victims were women, children,
and old people. They moved in squads of 20 to 200 men and launched
attacks on the civilian villages between 1941 and 1944. Similar attacks
were also made further south in the frontier region. All in all just under
200 Finnish civilians were murdered by partisans.

Why, then, were the civilians not evacuated before the partisans could
attack? According to the Provincial Governor of Lapland, evacuation
would have increased the attacks by the Russians, and it would have
led to general fear and the threat of panic in the area. The main reasons
were, however, economic: where would the people of Lapland have
gone? The Provincial Governor reports that the place to which they
were evacuated would also have suffered from unrest. It was, however,
also implied that if all the people had been evacuated from Lapland, the
region would have remained entirely in the hands of the Germans.
Meanwhile attitudes to the Germans were becoming increasingly critical,
and the idea of evacuation was thus even more abhorrent. The people
of Lapland were thus entrusted with the onerous task of guarding the
eastern border against the Russians while at the same time "guarding"
the Germans.
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Evacuation

Not until hostilities between Finland and the Soviet Union ceased on 4
September 1944 were the people of Lapland evacuated to Central
Sweden and areas further south in Finland. The people of the example
parish were evacuated in eleven days: the cattle and their herders were
sent to Sweden and the families to Ostrobothnia (see map 4 p. 189).
All in all people of Lapland were away from home for nearly a year.
When the villagers returned to their homes, they found the villages along
the roads almost totally burnt to the ground. Families literally had to
begin life all over again.

Although conditions were for some of the evacuees at least satisfactory,
they were consumed by longing for Lapland. They pestered the
authorities for permission to go home. Their return was, however, delayed
by the fact that the Germans had, as they withdrew, mined all the roads
and bridges in Lapland. The long-awaited return was for many a
traumatic experience. All the buildings in the example village had been
burnt to the ground. The buildings, cottages, storehouses and cowsheds
carried so many associations and memories that their loss was heart-
breaking. The memories attached to items in the home, of people and
events, the rocking chair, the rug on the wall or the old photograph, all
were gone for ever. The evacuees had been obliged to leave in such a
hurry that they had been able to take nothing with them apart from what
they could personally carry. The tradition embodied in the buildings and
the items about the home and the sense of security they brought had
been severed. The rebuilt community was quite different from the one
before the war; it was more lonely, less secure. The hierarchy prevailing
before the war had also been shattered. For a moment it seemed that all
were "in the same boat"; all had lost relatives, all seemed to be equally
destitute and helpless as they gazed on the ruins of their homes. The
desire to set to work at once and to rebuild the village as quickly as
possible can, in this respect, be regarded as a need to re-establish the
lost hierarchy and with it a sense of security.

Conclusion

The war took a heavy toll on Northern Finland and its inhabitants, both
physically and mentally. Every single inhabitant of even the small village
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in Lapland, from the children to the old folk, was forced to face the
changes it brought. All were forced to meditate on the meaning of war
as they sat in the evacuee train or returned through the scorched villages,
if not before. Because of the impact it has on the individual, wartime is
extremely significant to the self-concept of both individuals and
communities and to the construction of a collective memory. In Lapland
the war implied many traumatic experiences. The inhabitants of the
province of Lapland suffered more in terms of human loss in proportion
to the population than any other part of Finland. The men who did
survive the war were faced with the job of rebuilding and of clearing the
inhospitable land for their crops. The building of the power stations on
the River Kemi organised by the Finnish government after the war
provided jobs only for a moment. In the 1960s the young people of
Lapland swarmed to the car factories of Southern Sweden, leaving the
fields of their fathers to forest over. The men who experienced the war
became a "lost generation". The civilians who survived best of all were
the young women: during the war they got used to working independently
for a wage and they seemed to be more in command of life than the
young men did. The generation of men born in 1920 suffered most losses
of all in the war. In addition to the psychological trials afflicting the people
of Lapland, the identity of the region suffered a blow. The war with
Germany left the province in ruins and altered people's images of
Lapland. After the war it was no longer possible to speak of Lapland as
being romantic: the charred ruins dispelled all fantasies of the romantic
Midnight Sun and the virgin wilds. With the loss of Petsamo, which had
been important economically, Lapland once again became poor, a
northern periphery living off assistance from Southern Finland. Not until
the economic boom of the 1980s was faith restored in the future of a
province destroyed by war, but this time as a tourist land.

Translation
Susan Sinisalo
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