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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimustehtävä ja lähteet 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen naispunavankien selviytymisstrategioita ja pärjää-

mistä tukeneita tekijöitä Santahaminan vankileirillä kesällä 1918. Suomen sisällisso-

dan jälkeisessä punavankileirijärjestelmässä naisvankien suhteellinen kuolleisuus jäi 

huomattavasti miehiä alhaisemmaksi. Ilmiö näkyy erityisen voimakkaana Santahami-

nan leirillä. Muilla punavankileireillä korkein kuolleisuusjakso sijoittui vuoden 1918 

kesäkuukausiin.1 Tänä ajankohtana Santahaminan leirin tuhannesta naisvangista kuoli 

vain neljä. Väitän, että parempi vankileiriselviytyminen vaati omatoimisia lisäravin-

non hankintatapoja sekä joustavuutta, yhteistyötä ja kekseliäisyyttä paitsi vankien kes-

kinäisissä, myös vankien ja vankileirin henkilökunnan sekä leirillä vaikuttaneiden 

muiden toimijoiden välisissä suhteissa. Tutkimukseni tarkoitus on selittää ja ymmärtää 

leirin dynamiikkaa inhimillisten piirteiden, kuten empatian, omaneduntavoittelun, käs-

kyjen noudattamisen, hyväksikäytön ja yhteistyön kautta. Osoitan, että näiden eri omi-

naisuuksien ulostuloilla oli merkitystä paremman vankileiriselviytymisen kannalta 

Santahaminassa kesällä 1918.  

 

Aiheeni sijoittuu Suomen historian kenties tutkituimman tapahtuman, vuoden 1918 

sisällissodan jälkiselvittelyihin. Sodan syitä ja tapahtumia on kartoitettu laajalti,2 ja 

myös oman tutkimukseni kohderyhmän, punaisen puolen naisten vaiheita on selvitetty 

                                                

1 Paavolainen 1971, 244. 
2 Ks. esim. Haapala & Hoppu 2009; Korjus 2009; Lappalainen 1981; Paavolainen 1966; Paavolainen 
1967; Siltala 2009; Ylikangas 2004. 
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kiitettävissä määrin.3 Sisällissodan jälkeistä punavankileirijärjestelmää on tutkittu hy-

västä lähdeaineiston saatavuudesta huolimatta yllättävän vähän. 4  Punavankileirejä 

koskevassa aiemmassa tutkimuksessa naisvankien pienempi kuolleisuus suhteessa 

miesvankeihin on jäänyt tähän asti toteamuksen tasolle. Naisten pienen kuolleisuuden 

syiksi on mainittu naisten parempi vastustuskyky, huolellisempi hygienia, miehiä pie-

nempi ravinnontarve sekä helpompi pääsy vankileirin keittiötöihin.5 Aiempi tutkimus 

toteaa ilmiön olemassaolon ja arvelee sen syiksi edellä mainittuja tekijöitä, mutta il-

miötä ei ole tutkittu syvällisemmin. Asia siis todetaan, mutta sitä ei selitetä. 

 

Selityksen löytämiseksi tutkin naisvankien leiriarkeen liittyviä käytäntöjä sekä parem-

paa selviytymistä tukeneita strategioita. Tarkastelen selviytymisstrategioita vankilei-

rielämän eri osa-alueiden, kuten ravitsemuksen, vankityön, terveyden sekä erityisesti 

sosiaalisten suhteiden, kautta. Osoitan, että vankileirin dynamiikassa oli hetkiä, jolloin 

valtasuhteet olivat liikkuvampia, vaihtelevampia ja monimutkaisempia kuin pelkkä 

vangit ja vartijat -mielikuva antaa olettaa. Tulosten analysoinnin ja kontekstiin asetta-

misen apuna käytän kansainvälistä vankileiri- ja sotavankitutkimusta havainnollis-

taakseni Santahaminasta löytämiäni, mutta myös muualta löytyviä piirteitä naisvan-

kien selviämisstrategioissa.6 Sisällytän tutkimukseeni myös vankien ikää, kotipaikkaa, 

koulutusta, työväenyhdistysaktiivisuutta ja punakaartiasemaa kartoittavan analyysin 

luodakseni kuvan tutkimuskohteideni vankeutta edeltävän elämän pääpiirteistä ja nii-

den vaikutuksista selviämiskamppailuun. Santahaminan punavankileiristä ei ole tähän 

mennessä tehty kattavaa tutkimusta, joten työni toimii myös leirin rakennetta ja vai-

heita selvittävänä perustutkimuksena. 

 

                                                

3 Alenius 1997; Hoppu 2008; Lintunen 2015; Lintunen 2005; Piiroinen-Honkainen 2006. 
4 Ensimmäinen ja edelleen kattavin esitys on Jaakko Paavolaisen Punavankileirit Suomessa 1918. Paa-
volainen 1971. Muita tutkimuksia aiheesta, ks. Ala-Häivälä 2000; Alenius 1997; Jokipii 2015; Pekka-
lainen 2007; Pirttilahti 2015. 
5 Paavolainen 1979, 330; Haapala & Hoppu 2009, 350; Lintunen 2015, 112.  
6 Hyödynnän muun muassa Yhdysvaltojen sisällissodan sotavankileireistä, Neuvostoliiton Gulagista, 
Suomen neuvostovankileireistä sekä natsien keskitysleireistä tehtyjä tutkimuksia. Applebaum 2003; 
Costa & Kahn, 2005; Danielsbacka 2015; Holmila 2010; Massino 2008; Schmolling 1984. 
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Koska selviytymisstrategiat ovat tässä työssä pääosassa, tutkimukseni voisi käsittää 

täten edustavan niin sanottua voittajien tai selviytyjien historiaa. Näkökulmani nimen-

omaan selviytymisen syiden tarkasteluun on kuitenkin perusteltu. Santahaminan noin 

tuhannesta naisvangista kuoli kesän aikana neljä, siis noin 0,2 % koko leirin vanki-

määrästä. Selviytyneiden joukko edustaa näin suurinta osaa leirin naisvangeista. Li-

säksi Santahaminan selviytymisprosentti on maan kaikista vankileireistä korkein: pu-

navankileirien yleinen kuolleisuus oli keskimäärin 15–16 % leirin vangeista.7 Santa-

haminan kuolleisuusprosentti (0,2 %) on myös koko maan naispunavankien kuollei-

suusprosenttia (1,8 %) pienempi.8 Santahamina erottuu siis yksittäisten leirien sisäi-

seen kuolleisuuteen, koko maan vankileirikuolleisuuteen sekä koko maan naisten van-

kileirikuolleisuuteen verrattaessa huomattavasti edukseen. Näistä syistä on perusteltua 

tutkia ensinnäkin juuri Santahaminan naispunavankileiriä ja toisekseen paremman sel-

viytymisen mahdollistaneita tekijöitä neljän vangin kuolinsyiden sijaan. Neljä kuol-

lutta vankiakin saavat toki paikkansa tutkimuksessa. Santahaminan kahden ja puolen 

kuukauden mittainen toiminta kesällä 1918 asettaa tutkimukselle myös kohtuullisen 

aikarajauksen.  

 

Saadakseni mahdollisimman monipuolisen kuvan vankileirin toimintatavoista, toimi-

joista ja heidän välisistä suhteistaan analysoin niitä eri toimijoiden näkökulmista tuo-

tettujen lähteiden avulla. Disipliinisen osapuolen näkemystä kesän tapahtumiin edus-

taa Sotavankilaitoksen arkiston Suomenlinnan vankileirin asiakirjat (SVL Suomen-

linna), joiden joukossa ovat myös Santahaminan viralliset paperit: leirin henkilökun-

nan kirjeenvaihto, leirin hallinnon asiakirjat, tilit, sairaalan potilaspäiväkirjat sekä 

ruoka- ja tarviketilaukset. Näistä etenkin leirin johtajan ja taloudenhoitajan kirjeen-

vaihdot ovat osoittautuneet hedelmällisiksi. Lisäksi olen hyödyntänyt punavankilei-

rien organisaatiosta ja ylläpidosta vastanneen Sotavankilaitoksen (SVL) koko maan 

vankileirihallintoa koskevia asiakirjoja, joista vankileirien aineellisesta toiminnasta 

vastanneen Sotavankilaitoksen intendentuurin asiakirjat, johtajan kirjeenvaihto, hen-

kilökunnan virkahakemukset sekä Majoitus- ja kuljetusosaston kirjekokoelmat ovat 

                                                

7 Paavolainen 1971, 330. 
8 Paavolainen 1971, 330. 
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olleet hyödyllisiä leirin perusrakenteita selvitettäessä. Vankien kotipaikkoja ja ikära-

kennetta olen kartoittanut Helsingin sotasurmat 1914–1922 -projektista käyttöön saa-

mani, Sotavankileirin vankikortistoon9 perustuvan aineiston avulla. Eksaktista ulko-

näöstään huolimatta vankileirihallinnon asiakirjojen todenmukaisuuteen on syytä suh-

tautua varauksella. Ne edustavat vankileirien virallista totuutta, joka poikkesi vankien 

kokemuksista ja leirien todellisista olosuhteista paikoin huomattavissakin määrin.10 

Aineisto on vallankäytön tarpeiden mukaan muotoutunutta ja siksi asenteellista. Vi-

ranomaisaineiston sanavalintoja, äänensävyjä sekä hiljaisuuksia tulkitsemalla ja yh-

distelemällä voidaan kuitenkin saada tietoa myös vallankäytön kohteiden eli vankien 

kokemuksista, näkemyksistä ja elämästä leirillä.11  

 

Vankien lähempää sosiaalista asemaa olen analysoinut Punavankien pitkäaikaisvaiku-

tukset -projektin datan avulla.12 Data koostuu Valtiorikosoikeuden (Vro) ja Valtiori-

kosylioikeuden (Vryo) akteista kerätyistä 8000 punavangin tiedoista, joista käytän 112 

Santahaminassa olleen naispunavangin tietoja. Aktit sisältävät tuomioilmoituksen li-

säksi kunkin vangin kuulustelupöytäkirjan sekä paikallisen suojeluskunnan lausunnon 

vangitusta. Perustietojen osalta aktien voidaan katsoa pitävän paikkansa, mutta kuu-

lustelupöytäkirjojen tietoihin tulee suhtautua kriittisesti etenkin punakaartitoiminnan 

osalta; monet vangit vähättelivät osuuttaan punakaartissa välttääkseen raskaamman 

tuomion. Suojeluskunnan antamien tietojen todenmukaisuus on erittäin kyseenalainen, 

sillä lausunnoista kuultavat usein läpi paikalliset ristiriidat, vanhat kaunat ja sodanjäl-

keinen kostomentaliteetti. Hyödynnän Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden 

akteja myös valaistakseni vankileirissä ilmenneitä kurinpidollisia ongelmia ja muita 

akteissa silloin tällöin mainittuja leirielämään liittyviä erityispiirteitä. Vapaussodan 

                                                

9 SVL Bc 61–Bc 68. Santahaminan vankikortisto. KA. 
10 Paavolainen 1971; Pirttilahti 2015. 
11 Lähestymistapani SVL: aineistoon myötäilee mikrohistoriallista lähestymistapaa. Mikrohistorioitsijat 
ovat käyttäneet esimerkiksi inkvisition pöytäkirjoja ja uuttaneet niistä syytettyinä olevien tavallisten 
ihmisten ääntä ja näkemyksiä. Elomaa 2001, 62; Ginzburg 1996. 
12 Punavankileirien pitkäaikaisvaikutukset -projekti on Torsten Santavirran ja Lauri Hirvosen vuonna 
2014 käynnistämä tutkimushanke. Olen työskennellyt hankkeessa tutkimusavustajana vuosina 2014–
2016. 
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Arkistoa olen käyttänyt vankeihin kohdistetun kasvatustyön sekä leirin sotilasvartios-

ton säännöstön selvittämiseksi.  

 

Työväenarkiston ja Kansan arkiston muistitietokokoelmien aineistoa olen lainannut 

tuodakseni esiin naisvankien oman näkökulman kesän tapahtumiin. Tässä yhteydessä 

on huomioitava vankileirimuistelmille leimallinen kaksijakoinen muistamisen poli-

tiikka: ne, jotka eivät selviydy, eivät kirjoita, ja ne, jotka selviytyvät keinoilla, joita 

myöhemmin häpeävät, kirjoittavat harvoin ainakaan koko tarinaa.13 Tästä syystä huo-

mio on kiinnitettävä myös niihin osa-alueisiin, joita muistelmista ei löydy. Erityisesti 

vankileirioloissa tapahtuneista sukupuolisuhteista löytyy hyvin vähän kertomuksia. 

Muistitiedossa tarinoita naisvankien omakohtaisista seksikokemuksista ei ole lain-

kaan. Sekä seksuaaliset suhteet että seksuaalinen väkivalta muistitiedossa tapahtuu 

aina jollekin muulle kuin kertojalle. Selviämistä tukeneet sukupuolisuhteet kuuluvat 

strategioihin, joita ei mielellään muistella. Seksuaalisten ja kehollisten asioiden pois-

jättäminen muistelukerronnassa on selviytyjille tärkeä maineen- ja itsesäilytyksen 

muoto.14 Leirillä mahdollisesti tapahtunut seksuaalinen väkivalta puolestaan oli uh-

rille häpeällistä, eikä siitä sen tähden välttämättä tahdota puhua.15  

 

On myös huomionarvoista, että useat muistelmat, joissa käsitellään suoranaista vanki-

leirillä tapahtunutta naisten joukkoraiskaamista, ovat miesvankien muistelmia. 16 

Miesvaltaisilla vankileireillä kulki varmasti paljon huhuja siitä, mitä ”lahtarit” parhail-

laan tekivät punaisten miesten äideille, sisarille ja tyttärille. Vaikkakaan en aseta leiri-

olosuhteissa tapahtuneen seksuaalisen väkivallan mahdollisuutta kyseenalaiseksi, nii-

den toistuminen miesvankien muistelmissa näyttäytyy myös ”meidän naiset” -tyyppi-

                                                

13 Applebaum 2005, 286; Peltonen 2003, 9–15. 
14 Massino 2008, 58. 
15 Seksuaalisen väkivallan jälkeen uhri tuntee itsensä arvottomaksi. Tapahtuma on helpompi ulkoistaa 
tapahtuneeksi jollekulle muulle kuin itselle. Lintunen 2015, 116; Massino 2008, 58. 
16 Eräs miesmuistelija kertoo, että valkokaartilaiset tungeksivat Santahaminaan ”naislihan käyttöä” var-
ten, ja että ne naiset jotka eivät suostuneet, ammuttiin. 78/1451, K.V. Koski (Koskinen). TA.; Ks. myös 
esim. 284/13 Kalle Koskinen ja 383/27 Aku Aro. TA. 
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senä omistussuhteena, jossa kauhutarinoilla naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja hy-

väksikäytöstä pönkitetään demonistista viholliskuvaa.17 Muistelijat kertovat tai kir-

joittavat aina jostain tietystä syystä. Olemassa olevien, käyttämieni muistelmien koh-

dalla on siis tunnustettava niiden vajavainen ja epistemologisesti ongelmallinen 

luonne lähdeaineistona. Vankien omaa toimijuutta tutkittaessa niiden käyttäminen on 

mielestäni kuitenkin perusteltua. Tässä yhteydessä niiden lähdearvo on ennemminkin 

siinä, millaisena asiat koettiin tapahtuneeksi kuin sillä, miten ne todellisuudessa tapah-

tuivat.18 Muistitiedossa korostuvat ja vaietut asiat kertovat jotain olennaista muisteli-

joiden mentaliteetista, kokemisen tavasta ja siitä kulttuurista, jossa he ovat eläneet.  

 

1.2 Metodi ja tutkimuksen rakenne 

 

Kuten olen yllä todennut, suomalaisessa tutkimuksessa naisten parempaa vankileiri-

selviytymistä on aiemmin perusteltu ainoastaan fysiologisilla ominaisuuksilla (hygie-

nia, vastustuskyky, pienempi kaloritarve) tai vankileirijärjestelmän tarpeen sanele-

malla sattumalla (helpompi pääsy keittiötöihin). Heidän omalle toimijuudelleen ei ole 

annettu painoarvoa. Naisia käsitellään sotahistoriassa usein sodan objekteina, uhreina 

ja sukupuolensa edustajina lähinnä fysiologisessa tai essentialistisessa mielessä.19 Pu-

navankitematiikkaan perustellusti liitetty mielikuva nälkäkuoleman partaalla hoippu-

vista vangeista on kenties edelleen vahvistanut käsitystä passiivisista, vankileiriorga-

nisaation edessä voimattomista naisista, joiden selviytyminen oli ennemminkin onnel-

lisen sattuman kuin toiminnan tulos. Tässä tutkimuksessa naisia käsitellään subjek-

teina ja aktiivisina toimijoina. 

                                                

17 Nationalismintutkimuksen mukaan naiskeho käsitetään kansakunnan tai oman viiteryhmän symbo-
lina. Nationalistisessa diskurssissa naiskehon valtaaminen häpäisemisen ja konkreettisesti vihollisen 
siemenen ”istuttamisen” kautta toimii eräänlaisena lisähäpeänä viiteryhmän miehille: he ovat epäonnis-
tuneet viiteryhmänsä naisten suojelussa. Jo tappion kärsineille punaisille naisiin kohdistuva seksuaali-
nen väkivalta on kenties ollut lisätodiste vihollisen epäinhimillisyydestä. McClintock 1993; Mostov 
1995; Valenius 2004. 
18 Peltonen 2000, 162. 
19 Kirves & Näre 2008, 8. 
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Toimijuutta tarkasteltaessa on kuitenkin syytä muistaa, että vankileirin piikkilanka-

aita asettaa sille perustavanlaatuisen kehyksen. Toivon lukijan pitävän mielessään, että 

puhuessani vapaaehtoisuudesta, vankien aktiivisesta toimijuudesta tai toiminnan 

kautta saavutetusta mahdollisesta hyödystä viittaan toimintaan nimenomaan pakote-

tussa, rajoitetussa, epätasa-arvoisessa ja pärjäämistä edellyttävässä vankileiriympäris-

tössä. Vapaaehtoisen toimijuuden liiallinen korostaminen ei-vapaaehtoisessa ympäris-

tössä on ongelma, jota pyrin tietoisesti välttämään. Sisällissodan jälkeiset tutkimustra-

ditiot muodostavat myös omat sudenkuoppansa: punaisen puolen luokkasota-diskurs-

sin vankeja uhriuttava ja passivoiva puhe sekä vapaussotadiskurssin punaisten kärsi-

mysten vähättely ovat tässä tiedostettuja ongelmia. Koen myös tarpeelliseksi julkilau-

sua, että vaikeissa oloissa eläneiden ihmisten selviytymistä kuvattaessa tutkijan huo-

mio kiinnittyy välttämättä yhteisöä koossapitäviin ja pärjäämistä tukeviin yhteistoi-

minnan muotoihin. Tällöin itse olojen vaikeus ja traagiset tapahtumat jäävät väistä-

mättä vähemmälle huomiolle.20 

 

Selviytymisstrategioita tarkastelemalla saadaan tietoa yksilöiden liikkumavarasta ja 

tavoista luovia yhteiskunnallisten ja kulttuuristen järjestelmien, tässä tapauksessa van-

kileirijärjestelmän, lävitse käyttäen hyväksi niiden sisäisiä epäjohdonmukaisuuksia ja 

aukkoja. Tutkimukseni mukailee historioitsija Giovanni Levin näkemystä siitä, että 

ihminen ei ole yksiselitteisesti rakenteiden vanki, vaan kykenee halutessaan taivutta-

maan, manipuloimaan ja hyväksikäyttämään niitä omien tavoitteidensa saavutta-

miseksi.21 Kansainvälisen vankileiriselviytymistutkimuksen perusteella on nimettä-

vissä seitsemän perin universaalia todennäköisemmän leiriselviytymisen nimittäjää: 

1) ystävät, 2) psykologiset pärjäämismekanismit, 3) yhteistyö vihollisen/vangitsijan 

kanssa, 4) toisten vankien ”saalistaminen” tai heistä hyötyminen, 5) nuoruus, 6) hyvä 

                                                

20 Elomaa 2001, 69.  
21 Levi 1993, 94–95. 
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terveys ja fyysinen kunto sekä 7) silkka onni.22  Psykologisten pärjäämismekanis-

mien23 muotoihin kuuluvat myötäsukainen toiminta vangitsijaosapuolen kanssa, vas-

tarinta, aggressio, vankileirisysteemin huijaaminen tai manipuloiminen, altruistinen 

käyttäytyminen sekä sosiaaliset kytkökset.24 Näitä havaintoja ei ole aiemmin sovel-

lettu suomalaisten punavankileirien tutkimuksessa.  

 

Sosiaalisten verkostojen ja ystävyyden hyödyt vankileiriselviytymisen kannalta on to-

dettu paitsi natsien keskitysleirien, myös Yhdysvaltain sisällissodan vankileirien ja 

Neuvostoliiton Gulagin osalta.25 Paul Schmolling (1984) jopa nostaa ystävyyden nat-

sien keskitysleireiltä selviämisen tärkeimmäksi strategiaksi.26 Dora L. Costa ja Matt-

hew E. Kahn (2007) ovat tarkastelleet sosiaalisten verkostojen ja yhteistyön hyötyjä 

Yhdysvaltojen sisällissodan vankileiriselviytymiselle ja osoittaneet, että mitä tiiviim-

mät vankien väliset suhteet olivat, sitä suurempi selviämistodennäköisyys heillä oli.27 

Ystävyys ja ryhmäytyminen toteutuu todennäköisimmin oman viiteryhmän jäsenten 

kanssa.28 Ystävien merkitys vankileirioloissa on suuri lisäravinnon hankinnan, sai-

raista huolehtimisen, psyykkisen jaksamisen, toisilta vangeilta ja vanginvartijoilta 

puolustautumisen ja jopa hyvän terveyden kannalta.29 Vankien välisen yhteistyön li-

säksi sopivan yhteistyön vihollisen tai vangitsijaosapuolen kanssa on todettu lisäävän 

selviytymismahdollisuuksia.30 Neuvostoliiton Gulagissa tunnettiin pridurki, ”luotetta-

                                                

22 Applebaum 2003, 346; Benner et al. 1980; Costa & Kahn 2005; Eitinger 1964; Schmolling 1984; 
Sudfield et al. 1997. 
23 Pärjäämismekanismit ovat keinoja, joilla yksilö vähentää ympäristön aiheuttamia psykologisia va-
hinkoja ja negatiivisia vaikutuksia. Sudfield et al. 156, 1997. 
24 Benner et al. 1980; Sudfield et al. 156, 1997.  
25 Appelbaum 2003. Eitinger 1964. Schmolling 1984. Sohlzenitsyn 1973. 
26 Schmolling 1984. 
27 Costa & Kahn 2005. 
28 Costa & Kahn 2005, 6. 
29 Terveystutkimuksissa on todettu, että ystävyyden kokemus vaikuttaa immuunijärjestelmään ja neu-
roendokriiniseen systeemiin lisäten vastustuskykyä. Costa & Kahn 2005, 2. 
30 Applebaum 2003, 331; Costa & Kahn 2005, 8.  
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vat”, joiden selviytymistodennäköisyys oli huomattavasti tavallisia vankeja korke-

ampi.31 Myös erilaisten palvelusten vaihtaminen vankien ja vanginvartijoiden kesken 

on yleismaailmallinen ilmiö, josta on esimerkkejä myös Suomen punavankileirijärjes-

telmää käsittelevässä aikaisemmassa tutkimuksessa.32 

 

Aiemmissa vankileiri- ja selviämistutkimuksissa on myös havaittu, että sukupuolten 

väliset selviytymisstrategiat poikkeavat toisistaan. Psykologisten tutkimusten mukaan 

uhkaavassa ja stressaavassa ympäristössä naiset liittoutuvat todennäköisemmin keske-

nään suojellakseen itseään ja jälkeläisiään, kun taas miehet hyödyntävät samassa tilan-

teessa herkemmin ”taistele tai pakene” -skeemaa.33 Henkeä uhkaavassa tilanteessa 

naisten on todettu hakevan lohtua sosiaalisesta ympäristöstään ja kanavoivan resurs-

sinsa ystävystymiseen, hoivaamiseen ja yhdessä selviämiseen.34 Esimerkiksi toisen 

maailmansodan aikaisilla saksalaisilla keskitysleireillä etenkin naisvangit perustivat 

niin sanottuja väliaikaisperheitä, joiden jäsenten selviytymismahdollisuuksia on pi-

detty parempana kuin perheisiin kuulumattomien.35 Koska naiset valitsevat miehiä to-

dennäköisemmin yhteistyön yksilöiden välisen kilpailun sijaan,36 voidaan olettaa, että 

vankileiriympäristössä naisilla on lähtökohtaisesti paremmat selviämismahdollisuudet 

ystävyyden ja yhteistyön suomien etujen turvin. 

 

Edellä esitetyt päätelmät on usein perustettu sosiaali- ja evoluutiopsykologisille ha-

vainnoille sukupuolten erilaisista suhtautumisista stressaaviin ja selviämistä vaativiin 

tilateisiin. Selvyyden vuoksi on sanottava, että sukupuoliin liitetyt käyttäytymismallit 

eivät päde aina ja kaikkiin; yksilöiden tasolla käyttäytyminen voi vaihdella ääripäästä 

                                                

31 Applebaum 2003, 331. 
32 Jokipii 2015, 310–314; Paavolainen 1971, 129–134, 138–141. 
33 Charness & Rustichini 2011; Danielsbacka 2015, 21. 
34 Charness & Rustichini 2011; Taylor et al. 2000; Taylor 2006. 
35 Holmila 2010, 231-239 
36 Charness & Rustichini 2011. 
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toiseen.37 Sukupuolella on kuitenkin merkitystä tämän tutkimuksen kannalta. Ajan po-

liittinen ja kulttuurinen maailma, perhe-elämä sekä sukupuolidiskurssi, joihin naiset 

sosiaalistuivat ennen vankeutta, vaikuttivat heidän suhtautumiseensa ja kokemuk-

seensa vankeudesta.38 Naisvankeihin myös suhtauduttiin vangitsijoiden puolelta eri ta-

valla kuin heidän miespuolisiin kohtalotovereihinsa. Niin sanottu luonnerasite vaikutti 

naisten valtiorikosoikeustuomioihin voimakkaammin kuin miehillä. Naisten tuomiot 

annettiin olemuksellisemmilla perusteilla, koska naisten agressiivisuus tulkitaan hel-

pommin eräänlaiseksi luonnevian tai raivoisan olemuksen irtipääsyksi, sisäsyntyiseksi 

ominaisuudeksi verrattuna käsitykseen miehisestä väkivallasta välineellisenä, hallit-

tuna ja miehisen kilpailun normatiivisena osana.39 Valkoisten punavankeihin kohdis-

tama kasvatustoimi oli sukupuolittunutta. Naisia pyrittiin kasvattamaan naiselle sove-

liaaksi katsottuun rooliin ja toisaalta pois etenkin naiselle täysin sopimattomaksi kat-

sotusta punakaartilaisuudesta. Naisia ei myöskään katsottu sopiviksi kaikkein ras-

kaimpiin vankitöihin. Käsittelen tutkimuksessani myös vankileirillä ilmenneitä suku-

puolisuhteita ja seksuaalista hyväksikäyttöä; sukupuolten väliset valtasuhteet koros-

tuivat tilanteessa, jossa naiset olivat vankeja ja pääosa vankileirin toimihenkilöistä 

miehiä. Toisaalta sukupuolisuhteista saattoi olla epätoivoisessa tilanteessa naisille 

hyötyä. Sukupuoli saattoi toimia myös taktisena rajoitteena ja vastustuksen strate-

giana. Samoin kuin muut identiteetit, myös sukupuoli voidaan mobilisoida sorron vas-

tustamisen keinoksi.40 Naisvangeilla saattoi olla sellaisia vallankäytön tapoja, jotka 

poikkesivat miesten tavasta käyttää valtaa.41  

 

Oman työni osalta tahdon kuitenkin huomauttaa, että koska käsittelen vain naisvan-

kien selviytymis- ja pärjäämismalleja, en voi tehdä laajamittaisia päätelmiä sukupuo-

littuneista strategioista; tämä vaatisi yhtä laajamittaista miespunavankien selviytymis-

                                                

37 Danielsbacka 2013, 20. 
38 Massino 2008, 57. 
39 Siltala 2009, 435. 
40 Massino 2008, 57; Sandoval 2000. 
41 Ollila 2001, 79. 
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strategioiden tutkimusta ja näiden kahden vertailua. Selviytymisstrategiat muotoutu-

vat myös kunkin leirin olosuhteiden mukaan, joten eri vankileirien vankien välillä voi 

olla enemmän vaihtelua kuin eri sukupuolta olevien vankien välillä. Lisäksi on todet-

tava, että naisia analysoidaan herkemmin sukupuolensa edustajina; miesten toimet ja 

strategiat käsitetään usein neutraaleina ja universaaleina toimintamalleina sen sijaan, 

että niitä analysoitaisiin sukupuolentutkimuksellisesta näkökulmasta.  

 

Työni kuluu aiheen puolesta sotavanki- ja vankitutkimuksen piiriin, mutta sijoitan sen 

myös niin sanotun uuden sotahistorian tutkimuskenttään. 1990-luvulta lähtien suoma-

laisessa sotahistoriantutkimuksessa vaikuttanut uuden sotahistorian tai sodan kulttuu-

rihistorian lähestymistapa tarkastelee usein sotaa ennen huomiotta jääneiden toimijoi-

den, kuten naisten, lasten ja siviilien näkökulmasta.42 Lähestymistavalle on ominaista 

poikkitieteellinen tutkimusote sekä sukupuolentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen 

hyödyntäminen aiemmin vaiettujen sotatapahtumien ja sodan kulttuuristen vaikutus-

ten tarkastelun apuvälineinä. Laajalla 1918-tutkimuskentällä asemoin työni vähän tut-

kitun vankileiritematiikan sekä sisällissotaan osallistuneiden naisten tarkastelun leik-

kauspisteeseen. Teen tutkimuksellani myös uuden avauksen 1918-kenttään sovelta-

malla kansainvälisen vankileiritutkimuksen tarjoamia analyyttisia työkaluja suomalai-

seen punavankileirijärjestelmään.  

 

Olen rakentanut tutkimukseni siten, että leirin vaiheiden, vankien sosiaalisen taustan, 

leiriarjen ja erilaisten lisäravinnonhankintakeinojen toteaminen arkistolähteiden pe-

rusteella on ensisijaista tutkimustietoa, jonka analysoinnin, ymmärtämisen ja tulkin-

nan apuvälineenä käytän selviytymisstrategista viitekehystä. Hyödynnän selviytymis-

strategioita metodologisena työkaluna, jonka avulla punavankileirien todellisuudessa 

vaikuttaneet, vielä tutkimattomat ilmiöt saavat muotonsa; irrallisista tapahtumista 

muodostuu syvällisemmin tulkittava hermeneuttinen kokonaisuus. 

 

                                                

42 Esimerkkeinä uuden sotahistorian suomalaisista edustajista Danielbacka 2015; Kinnunen & Kivimäki 
2006; Kivimäki 2013; Tepora 2011, Näre & Kirves 2008. 
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Ensimmäinen käsittelyluku keskittyy Santahaminan disipliiniseen osapuoleen, toisin 

sanoen vangitsijoihin. Aloitan kartoittamalla yleisesti leirin ajalliset vaiheet perusta-

misesta sulkemiseen. Esittelen vankileirin henkilökunnan ja heidän tärkeimmät toi-

mensa. Käsittelen myös leirin vartijahenkilökunnan ja vartiosotilaiden kurittomuusil-

miöitä. Kolmannessa luvussa siirryn käsittelemään vankeja suurella otannalla iän ja 

kotipaikkakunnan ja pienellä vankinäytteellä sosiaalisen taustan osalta. Tässä osiossa 

sivuan myös Santahaminassa äitiensä mukana vankeina olleita lapsia. Tämän jälkeen 

kartoitan vankileirielämän eri osa-alueita, kuten työtä, ravintoa, terveyttä ja vankien 

kasvatustyötä. Viidennessä luvussa tarkastelen niitä keinoja, joilla vangit edesauttoivat 

omaa tilannettaan ja pärjäämistään. Olen jaotellut erityisesti havaittavat selviytymis-

strategiat vankien väliseen yhteistyöhön, vihollisen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 

pakenemiseen, joita tarkastelen kutakin omassa alaluvussaan. Selviytymistä tukevia 

tekijöitä käsittelen niille erityisesti omistetun viidennen luvun lisäksi sitä mukaa kuin 

tutkimus etenee; ne toimivat tutkimuksen analyyttisena pohjavireenä pitkin matkaa. 

Lopuksi seuraavat johtopäätökset.  
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2. Santahaminan vankileirin rakenne 

 

2.1 Leirin vaiheet 

 

Ajatus naisvankien keskittämisestä Santahaminan tyhjilleen jääneelle kasarmialueelle 

oli vireillä kesäkuun 1918 alusta lähtien. Sotavankilaitoksen (SVL) Majoitus- ja kul-

jetusosaston kirjeenvaihdossa ensimmäinen maininta naisten siirtämisestä Santahami-

naan on kesäkuun 11. päivältä. Kirjelmässä ehdotetaan, että naisvangit, joita tuolloin 

oli ympäri maata hajallaan erinäisillä vankileireillä, sijoitettaisiin Santahaminaan, 

jossa ”valmiiksi rakennettu sotavankileiri ja piikkilangoitettu kasarmialue on koko-

naan tyhjillään”.43 Suomenlinnan siviilikomendantilta pyydettiin lupa käyttää Santa-

haminaa ainakin kesän ajan vankileirinä ja käynnistää uudelleen siellä sijaitseva vesi-

laitos.44 Suunnitelma vahvistettiin Majoitus- ja kuljetusosaston päällikön 20.6. päivä-

tyllä kiertokirjeellä, jossa siirtosuunnitelma näyttää seuraavalta: 

Määräys naisvankien keskittämisestä kahteen leiriin perustuen 13. P:nä kesäkuuta 

tehtyyn raporttiin: 

Santahaminaan siirretään  Helsingistä 591 
   Tammisaaresta 616 

   Lahdesta 341 
   Turusta 93 

   Lappeenrannasta 33 
   Viipurista 348 

   Riihimäeltä 204 
   ------------------------ 
      2226 45  

                                                

43 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 172. KA. 
44 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 172. KA. 
45 SVL Suomenlinna Ee 4. Santahaminan sotavankileirin johtajalle ja taloudenhoitajalle saapuneet kir-
jeet no 239. KA. 
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Leirin uudelleen käyttöönoton organisointi käynnistyi nopeasti; jo muutamaa päivää 

myöhemmin Majoitus- ja kuljetusosastolta tilattiin 20 vartijaa Santahaminaan sinne 

saapuvia naisvankijoukkoja varten.46 Ensimmäiset naisvankiryhmät päätettiin siirtää 

Tammisaaresta, jossa oli 626 naista, sekä Helsingin Liisankadun vankileiriltä, jossa oli 

336 naisvankia.47 Määräys näistä kahdesta leiristä tapahtuviin siirtoihin annettiin jo 

17.6. Tammisaaren vangit siirrettiin 24 vaunua käsittävällä tilausjunalla Tammisaa-

resta Helsinkiin 20.6. Matka jatkui Kauppatorilta proomulla Santahaminaan. Liisan-

kadun 336 vankia saapuivat vasta 28.6. proomulla suoraan Pohjoissatamasta.48 Lisäksi 

myös Turun, Viipurin, Lahden, Lappeenrannan ja Riihimäen vankileirien johtajille an-

nettiin määräys lähettää terveet, tutkitut naiset Santahaminaan.49 

 

 Vankeja saapuikin eri leireiltä tipoittain kesäkuun lopun ja heinäkuun alun mittaan: 

esimerkiksi Turusta 27.6. 148, Sortavalasta 1.7. 30 ja Artjärveltä 27.6. vain kaksi 

naista.50 Alkuperäisen siirtosuunnitelman ja toteutuneiden siirtojen välillä on huomat-

tavia eroja; jossain tapauksissa siirretyt vankimäärät olivat huomattavasti pienempiä 

kuin suunnitelmassa, tai niitä ei tapahtunut ollenkaan. Esimerkiksi Riihimäen 204 van-

kia siirrettiin Santahaminan asemesta Hämeenlinnan naisvankilaan. Siirtojen toteutu-

matta jäämiseen oli usein syynä pelko tautien, etenkin isorokon leviämisestä. Lisäksi 

etenkin pienillä paikkakunnilla ilmeni haluttomuutta lähettää vankeja kaukaisille ”kes-

kitysleireille” sekä tutkinnallisista että työvoimallisista syistä.51  

 

                                                

46 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 188. KA. 
47 Naisvankien tarkat lukumäärät vaihtelevat jonkin verran erilaisten siirtoa koskevien SVL:n asiakir-
jojen välillä. SVL Ec 2. Sotavankilaitoksen johtajalle saapuneet kirjeet. KA.; SVL Ec 4. Sotavankilei-
rien viikkoraportit. KA. 
48 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 267. KA. 
49 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 241. KA. 
50 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 262. KA. 
51 Useat suojeluskunnat halusivat hoitaa paikallisten tuomitsemisen oman yhteisön piirissä. Työvoimal-
lisilla syillä viittaan siihen, että kevään ja kesän maataloustyöt pelättiin jäävän tekemättä, jos kaikki 
paikallinen työväestö olisi poissa paikkakunnalta vankileireillä. Paavolainen 1971, 108.  
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Täysin ongelmitta järjestelyt eivät kuitenkaan sujuneet: tästä kertoo Majoitus- ja kul-

jetusosaston päällikön Steniuksen SVL:n päällikölle 20.6.1918 lähettämä vihainen 

kirje, jossa tämä selkeän tuohtuneena valittaa, että hänen tilaamansa 20 vahtia eivät 

ole saapuneet saarelle: 

 

”--- olen antanut määräyksen Tammisaaren 600 naisvangin ja Ruotsalaisen reaali-

lyseon vankilan siirtämisestä Santahaminaan. Koska vahteja ei vielä ole tullut, uudis-

tan tilauksen ja ilmoitan että huomenna tulee Tammisaaren 600 vankia eikä tätä voida 

enää perua koska Turusta tulee junalla 900 vankia Tammisaareen tänne tulevien ti-

lalle. Kun niin ollen, ellei kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdytä, naisvangit saapuvat 

tänne ilman että niitä vankileirillä voidaan vartioida, vapautan itseni kaikesta vastuu-

velvollisuudesta kun kerta hyvissä ajoin siitä ilmoituksen olen tehnyt.”52 

 

Tiedonkulun ongelmista löytyy aineistosta useita esimerkkejä: onnettomin tapaus tai-

taa olla Sortavalan vankien kuljetus Santahaminaan. Vangit unohdettiin kahdeksi vuo-

rokaudeksi vaunuihin Kauppatorille ilman ruokaa. Majoitus- ja kuljetusosaston pääl-

likkö Stenius ei ollut koko vankisiirrosta lainkaan tietoinen.53  

 

Leirin toiminta alkoi virallisesti 17.6.1918. Santahaminan kasarmialue sekä vanhat hu-

vilat olivat huonossa kunnossa, joten korjaustöitä suoritettiin mittavissa määrin.54 

Vangit sijoitettiin saaren länsipuolella sijaitsevalle vanhalle kasarmialueelle. He asui-

vat pienessä ja suuressa vankikasarmissa, niin kutsutussa ”Liisankadussa” ja ”Tammi-

saaressa”, jotka oli erikseen rajattu piikkilanka-aidalla.55 Kasarmien asuinolot olivat 

vankien muistojen mukaan kohtuulliset. Huoneissa oli kerroksittain makuulavereja, 

                                                

52 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 221. KA. 
53 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston konseptit no 284. KA. 
54 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
55 Kasarmit saivat nimensä sen mukaan, mistä suurin osa siellä asuvista vangeista oli siirretty. Nimityk-
set käyvät ilmi leirin sairaalan potilaspäiväkirjasta, jossa kasarmiin palautettujen toipilaiden kohdalla 
on lääkärin merkintä siitä, kumpaan kasarmiin heidät oli sijoitettu. SVL Suomenlinna Ka 20. Santaha-
minan naissairaalan potilaspäiväkirja. KA. 



 

 

 16 

mikä oli huomattava parannus etenkin Tammisaaresta tulleiden, siellä paljaalla kivi-

lattialla nukkumaan joutuneiden vankien mielestä.56 Tuomitut vangit pyrittiin sijoitta-

maan erilleen tuomitsemattomista, ja niin kutsutut poliittiset eli vaarallisiksi agitaatto-

reiksi luokitellut pidettiin eristyksissä muista vangeista. Ratkaisun taustalla oli SVL:n 

Kasvatusosaston kesäkuun 13. päivänä tekemä linjaus vankien erottelemisesta siveys-

kasvatuksellisin perustein.57 

 

 Vankilan keittiörakennus sijaitsi suuren vankikasarmin vieressä. Henkilökunnan toi-

mitila eli kansliarakennus sekä henkilökunnan ruokala olivat suuren ja pienen vanki-

kasarmin välissä, samoin kuin leirin sairaalarakennus. Pihalla pienen kasarmin edus-

talla sijaitsivat erillinen synnytyslaitos, ruokakellari, ruokavarastohuone sekä kaivo. 

Pihan perällä olivat saarella suutarintyössä käyvien miesvankien asuinrakennus sekä 

näiden vankien työpaikka, suutarinverstas. Sotilasvartijat asuivat hieman kauempana 

kanslian ja henkilökunnan ruokalan takana olevassa rakennuksessa. Teurastamo sekä 

leirin toinen kaivo olivat suuren kasarmin takana. Koko tämä alue oli vielä ympäröity 

piikkilanka-aidalla. Saksalaisten hallussa oleva koulutus- ja sotilasalue alkoi suoraan 

pienen vankikasarmin sivustalta, suutarinverstaan takaa. Tästä syystä kohtaamiset tu-

kikohdassa olevien saksalaisten ja suomalaisten merisotilaiden kanssa olivat jokapäi-

väisiä.58 

 

Naisvankileirin olemassaolon jatkuminen Santahaminassa näyttää olleen koko kesän 

vaakalaudalla. Leirin henkilökunnan kirjeenvaihdosta ilmenee epätietoisuus leirin 

kohtalosta; esimerkiksi heinäkuun alussa, juuri kun leirin järjestelyt olivat jokseenkin 

                                                

56 Lehtonen Emmi, muistelmat 23.4.1968. 6. KansA. Nironen, Mandi. Vuoden 1918 luokkasota, 6B. 
KansA. Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
57 Kasvatustyöntekijät olisivat myös halunneet erottaa maalaiset kaupunkilaisista, sillä kaupunkilaisten 
katsottiin olevan agitaatioon ja yllyttämiseen taipuvaisempia. VSA 191. SVL Kasvatusosaston asiakir-
joja. Suomen sotavankilain kasvatustyöntekijöiden kokous Helsingissä 13.6.1918. KA. 
58 Alueen kuvaus perustuu vankileirin karttaan, ks. liite. Vankileirin kartta perustuu leirin asemapiirrok-
seen SVL I1. Kartat ja piirustukset. KA. Kasarmialue on säilynyt rakennusten osalta samanlaisena ny-
kypäivään asti, joten kuvaus perustuu myös tekijän tutkimusmatkaan Santahaminassa.  
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säällisessä pisteessä, ilmoitettiin, että Helsingin 10. Jääkäripataljoona muuttaakin van-

kikasarmille ja naisvangit pitäisi muuttaa Iso-Mjölöön.59 Tämä ei toteutunut, kuten ei 

myöskään elokuun alussa tehty suunnitelma leirin siirtämisestä Villingin saarelle.60 

Ilmassa on kuitenkin ollut epävarmuutta. Henkilökunta joutui puolustelemaan leirin 

tarpeellisuutta useissa kirjelmissä Sotavankilaitoksen päällikölle.61  

 

Lopulta alati pienenevä vankimäärä ratkaisi asian. Vankimäärä oli kasvanut kahden 

ensimmäisen viikon aikana vankisiirtojen takia, mutta pieneni nopeasti vapautusten 

myötä. Vankimäärän väheneminen johti leirin tarpeellisuuden kyseenalaistamiseen.  

Muutos tapahtui nopeasti: elokuun alussa osa henkilökunnasta irtisanottiin tai siirret-

tiin Suomenlinnaan työnpuutteen vuoksi, kun kuukautta aikaisemmin vahtien ja hen-

kilökunnan vähyyttä oli valiteltu lukuisilla kirjelmillä. Lopulta leiri päätettiin lakkaut-

taa elokuun loppuun mennessä siten, että jäljellä olevat vangit, tuomitut ja tuomitse-

mattomat, siirrettiin viereiseen Suomenlinnan leiriin. Myös koko leirin irtaimisto, jäl-

jellä oleva henkilökunta sekä saarella ollut karja rahdattiin Suomenlinnaan.62 Santaha-

minan naisvankileiri ehti toimia kahden ja puolen kuukauden ajan.   

 

2.2 Henkilökunta 

 

Sotavankilaitoksen ohjesäännön mukaan kunkin vankileirin virkamiehistöön kuului 

johtajan lisäksi usein taloudenhoitajana toiminut apulaisjohtaja, vähintään yksi lääkäri, 

sihteeri, kirjuri sekä työnjohtaja. Näiden alaisuudessa oleva palveluskunta koostui 

                                                

59 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA.; Sievers 1930, 62. Iso-
Mjölö tunnetaan nykyään nimellä Isosaari. 
60 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
61 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA 
62 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA 
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vahtien päällysmiehistä, järjestysmiehistä sekä sairaanhoitajista. Virkamiehistö nimi-

tettiin ylempien tahojen, kuten ylipäällikön ja Sotavankilaitoksen päällikön toimesta. 

Palveluskunnan palkkauksesta vastasi leirin johtaja.63 

 

Santahaminan leirin ensimmäisinä viikkoina johtajana toimi Liisankadun Ruotsalai-

sella reaalilyseolla sijainneen naisvankilan johtaja, pastori ja Helsingin vankileirien 

kasvatusjohtaja J. V.  Tunkelo. Tunkelo jätti paikkansa 3.7.1918 jääden neuvonantajan 

asemaan ja siirtyen myöhemmin vankileirien tarkastajaksi. Tunkelon tilalle nimitettiin 

kersantti, entinen poliisiylikonstaapeli Johan Adolf Dahlman, joka oli leirin johdossa 

sen lopettamiseen saakka 30.8.1918.64 Dahlman oli ruotsinkielinen, mutta puhui myös 

suomea, venäjää ja saksaa kohtalaisesti.65 

 

Taloudenhoitajana toimi Huopalahdessa asuva liikemies Fredrik Åke Rossander, joka 

aloitti työnsä jo 15.6. Taloudenhoitaja Rossanderin tehtäviin kuului leirin tilien, tarvi-

ketilausten, ruokahuollon, henkilökunnan ja kaikkien muidenkin käytännön asioiden 

hoitaminen. Tästä syystä hänen kirjeenvaihtonsa on hyvin hedelmällinen tietolähde 

leirin käytännön toiminnasta. Rossander pysyi toimessaan leirin sulkemiseen asti ja 

hoiti myös sulkemiseen liittyvät järjestelyt. Apunaan hänellä oli alusta alkaen Y. J. 

Mustonen, joka huolehti pääosin kirjanpidosta. Johtaja Dahlmanin sihteerinä toimi 

Yrjö Latvio.66 

 

Johtajan ja taloudenhoitajan vaikutusmahdollisuudet leirin yleiseen hyvinvointiin oli-

vat suhteellisen pienet. He olivat toimessaan täysin alisteisia SVL:n intendentuurille, 

jonka kautta kaikki ruoka- ja tarvikeaineet toimitettiin. Sekä Rossanderin että Dahl-

manin kirjeenvaihdosta ilmenee yhä ajan mittaan kasvava epätoivo; he tilasivat elin-

                                                

63 Paavolainen 1971, 135. 
64 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
65 SVL Suomenlinna Ea 3. Hakemuksia virkoihin. KA. 
66 SVL Ec 5. Henkilökuntaa koskevat luettelot. KA. 
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tarpeet oikeissa määrin ja hyvissä ajoin, mutta toimitukset olivat aina myöhässä ja lä-

hes poikkeuksetta puutteellisia. Yleensäkin molempien työnkuva oli raskas ja epäile-

mättä liian suuri yhden ihmisen hoidettavaksi. Esimerkiksi taloudenhoitajan kirjeen-

vaihdossa on samana päivänä päivättyjä kirjeitä, jotka käsittelevät muun muassa hal-

kovarkauksia, raskaana olevien vankien lisäruokintamahdollisuutta, hevosten suitsia, 

saksalaisten kurittomuutta, tyhjiä hapankaaliastioita, vankityön tilauksia ja hautaus-

urakointia.67 Johtajankin työpäivät venyivät usein yli 12-tuntisiksi.68 Johtaja Dahlman 

ja taloudenhoitaja Rossander kuitenkin jatkoivat uriansa vankileirihallinnon palveluk-

sessa Santahaminassa viettämänsä kesän jälkeen. Dahlman siirtyi Riihimäen sotavan-

kilan johtajaksi elokuun lopusta alkaen ja vei Rossanderin mukanaan.69 

 

Santahaminan virkamieskuntaan kuului lisäksi neljä päällysmiestä; näistä vankitöiden 

päällikkönä oli A. J. Aalto 20.6. alkaen leirin sulkemiseen asti. Niin ikään leirin alku-

päivistä asti päällysmiehenä toiminut Oskari Pitkänen erosi 31.7.1918. Työnjohtajana 

oli koko naisvankileirin olemassaolon ajan rakennustyönjohtaja Heikki Lähde. Varti-

japäällikkönä työskenteli liikemies Lauri Friman 4.7. alkaen niin ikään loppuun 

saakka. Järjestysnaisten päällikkö oli Mimmi Leivo, keski-ikäinen nainen, joka toimi 

myös leirin emännöitsijänä vastaten esimerkiksi keittiötyönjohdosta. Häntä ei kuiten-

kaan laskettu päällystöön kuuluvaksi. Lisäksi leirin vakituiseen henkilökuntaan kuului 

kaksi käsitöiden johtajaa, Mila av Tengström ja Fanny Ekholm, sekä kaksi kasvatus-

apulaista, opettajattaret Oma Oksanen ja Edla Sippola.70 

 

Vakinaisia, palkattuja siviilivahteja oli 23. Näistä peräti 13 oli naisia. Lisäksi vahtipal-

velusta suorittivat Sotavankilaitoksen lähettämät asevelvolliset vahtisotilaat Pohjois-

Savon ja Karjalan rykmenteistä.71 Määräyksenä oli, että Santahaminan leirin johtajalla 

                                                

67 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 18. KA. 
68 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
69 Paavolainen 1971, 372. 
70 SVL Ec 5. Henkilökuntaa koskevat luettelot. KA. SVL Suomenlinna Ea 3. Hakemuksia virkoihin. 
KA. 
71 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
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tuli olla jatkuvasti käytettävänään 30 vahtisotilasta. Santahaminan vahtisääntöjen mu-

kaan vahtien tärkein tehtävä oli varmistaa, ettei karkaamisia tapahtunut ja että leirin 

yleinen järjestys säilyi. Karkaamisyritysten estämiseksi oli luvallista käyttää ampuma-

asetta. Vahtisotilas ei saanut ottaa välittääkseen vankien kirjeitä tai paketteja, eikä 

muutenkaan antautua pitempiin keskusteluihin vankien kanssa. Myös sivulliset oli pi-

dettävä loitolla vangeista. Eristyksessä olevien vankien, niin sanottujen ”poliittisten”, 

oli pidättäydyttävä keskustelusta myös toistensa kanssa. Tämä oli vahtien varmistet-

tava. Vahdit eivät vartiossa ollessaan saaneet syödä, juoda, tupakoida, maata, istua, 

toimittaa tarpeitaan eivätkä ottaa vastaan lahjoja.72  

 

Sääntöjen noudattamista monimutkaisti Santahaminassa tehdyn vankityön luonne, 

joka piti sisällään saarella olevan karjan paimentamisen. Niin sanotut ”luottovangit”73 

saivat kulkea ulos leirin porteista paimeneen mennessään. Vahtisäännöissä järjestelmä 

esitetään seuraavasti: 

 

”Leiristä ei saa ulos laskea vankeja ilman johtajan allekirjoittamaa lupalippua, paitsi 

järjestysmiehen eli naisen saattamana. Vangeille annetaan kahdenlaisia lupalippuja: 

toiset oikeuttavat liikkumaan vapaasti leirin ulkopuolellakin, toiset taas ainoastaan 

leirin sisäpuolella, joka on siis vahtisotilaan tarkoin huomattava lupalippua tarkasta-

essaan. Henkilöitä jotka eivät kuulu leiriin ei saa ilman lupalappua leirin sisälle las-

kea.”74  

 

Lippujärjestelmän takia osalla vangeista oli siis jatkuva pääsy kasarmialueelta saaren 

muihin osiin. Tämä mahdollisti paitsi helpomman pakenemisen, myös kohtaamiset 

                                                

72 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. Santahaminan vankileirin vah-
tisääntö. KA.  
73 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
74 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit KA. 
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saarella olevien saksalaisten ja suomalaisten merisotilaiden kanssa. Palaan saksalais-

ten ja suomalaisten merisotilaiden rooliin selviytymisstrategioita tarkemmin käsittele-

vässä viidennessä pääluvussa. 

 

2.3 Vartijat 

 

Siviilivartijat ja sotilasvahdit vaikuttivat osaltaan siihen, millaisiksi vankien leiriolo-

suhteet muotoutuivat. Tästä syystä heidän toimintansa tarkastelu on tämän työn kan-

nalta oleellista. Tarpeeksi luotettavien vartijoiden järjestäminen oli Sotavankilaitoksen 

näkökulmasta suuri ongelma, joka tulee ilmi myös Santahaminan kohdalla leirin pe-

rustamisesta sen sulkemiseen asti. Taloudenhoitaja Rossander kirjoitti Majoitus- ja 

kuljetusosaston päällikkö Steniukselle jo 1.7.1918: 

 

”Ilmoitan täten että tänne lähetetyt sotilas vahdit ovat edelleen aivan riittämättömiä 

ja sitä paitsi hyvin leväperäisiä vahtipalveluksessaan, josta on johtunut, että meidän 

vankileiriltämme on 29 p. kesäkuuta karannut yksi vanki ja varkauksia varastoissa on 

tapahtunut. Samalla ilmoitamme, että majoitus- ja kuljetus Päällikön lähettämistä kol-

mesta vartioista on ainoastaan H: ra Alopaeus ollut säännöllinen toimissaan.”75 

 

Sotilasvahtien ”leväperäisyydestä” ja epäluotettavuudesta löytyy mainintoja pitkin ke-

sää. Santahaminan vartiomiehistön epäsotilaallinen suoriutuminen oli aiheena jopa 

itse Sotavankilaitoksen päällikkö Roosin valituskirjelmässä VATO: n76 päällikölle 

heinäkuun alussa.77 Suuri osa vahtien kurittomuustapauksista liittyi seurusteluun van-

kien kanssa. Vankien ja sotilasvahtien seurustelu oli useimmiten arkista inhimillistä 

                                                

75 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 76. KA. 
76 Vallattujen alueiden turvaamisosasto, VATO, perustettiin ylipäällikkö Mannerheimin toimesta kapi-
nan jälkiselvittelyjen organisointiin päämajan tiukassa alaisuudessa. VATO: n johtajana toimi Manner-
heimin oikea käsi, etappipäällikkö Rudolf Walden. Paavolainen 1971, 89. 
77 SVL Db 1. Sotavankilaitoksen päällikön kirjekonseptit. KA.  
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kanssakäymistä, esimerkiksi keskustelua, joka kuitenkin nähtiin kaksijakoisen poliit-

tisen tilanteen takia sopimattomana. Joissain tapauksissa vahdit myös hyötyivät yhtey-

denpidosta taloudellisesti käymällä esimerkiksi ruokatarvike- tai savukekauppaa van-

kien kanssa.78  

  

Sodan jälkeen monet valkoisen armeijan asevelvolliset odottivat malttamattomina pää-

syä kotiin, jossa osalla odottivat myös kesän maataloustyöt. Vankien vartiointi oli kur-

jaa ja yksitoikkoista työtä, ja asevelvollisten keskuudessa osan aatemaailma ja sosiaa-

linen tausta oli varmasti lähempänä punaisia kuin valkoisen armeijan aktiivien; tämä 

lienee lisänneen työn vastenmielisyyttä entisestään.79 Vankileiritodellisuuden ja -kur-

juuden näkeminen synnytti vartijoissa masennusta, joka osaltaan johti välinpitämättö-

myyteen toimea kohtaan. Lisäksi huono elintarvike- ja huoltotilanne vaikutti myös 

vahtisotilaiden elämään. Rykmenttien päälliköt kävivät läpi kesän Rossanderin kanssa 

äkeää kirjeenvaihtoa sotilasvahtien riittämättömästä ravinnosta.80 Sotilasvahtien vaa-

tetus oli niin ikään puutteellista, eivätkä heidän asuinolonsakaan poikenneet suuresti 

vankien vastaavista.81 

 

Sotilasvahtien välinpitämättömältä vaikuttava suhtautuminen vankileirin sääntöihin 

saattoi johtua myös eräänlaisesta käskyvallan dualismista, jonka alaisina sotilaat toi-

mivat. Vaikka he olivat päällikköjensä komennon alaisia, vartioitikysymyksissä he oli-

vat vankileirin johtajan määräysvallan alla. Jotkut sotilasvahdit pitivät vankileirin 

omaa, tehtäviinsä vapaaehtoisesti hakeutunutta siviilihenkilökuntaa vankiasialle omis-

tautuneempana – siis kostonhimoisemmin ja ankarammin punavankeihin suhtautu-

vana – armeijan velvollisuuksia täyttäviin sotilaisiin verrattuna.82 Erityisesti niissä, 

                                                

78 Paavolainen 1971, 128–134; Jokipii 2015, 310–314. 
79 Paavolainen 1971, 128. 
80 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit, esim. no 84, 88–89. KA. 
81 Paavolainen 1971, 132–133. 
82 Paavolainen 1971, 134. 
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jotka suhtautuivat oman taustansa tai aatemaailmansa puolesta vankeihin empaatti-

sesti, on tämän täytynyt aiheuttaa kapinamieltä leirijohdon auktoriteettiasemaa koh-

taan. 

 

Leiriin palkatut siviilivartijat hankittiin lehti-ilmoitusten avulla. Toimen palkkaus oli 

heikko, työ raskas ja epämiellyttävä. Santahaminaan siviilivartijoiksi palkattujen mies-

ten sosiaalinen tausta näyttää olleen melko työväenluokkainen; joukossa oli työmiehiä, 

mekaanikkoja, metallityöläisiä ja muurareita, ja kotiosoitteet sijoittuivat Pitkänsillan 

pohjoispuolelle.83 Miesvartijat olivat iältään kahdenkymmenen ja neljänkymmenen-

kahdeksan ikävuoden väliltä, suurin osa kuitenkin 1880-luvulla syntyneitä, siis 30–40 

-vuotiaita. Usean työhakemukseen oli liitetty todistus siitä, etteivät he osallistuneet 

sotaan punaisella puolella.84 Tämä oli tietenkin työnsaannin edellytys, mutta kertoo 

myös siitä, että siviilivartijat kuuluivat pääosin sodan aikana puolueettomana pysytel-

leeseen väestöön. Jotkut Santahaminan siviilivartijoista, kuten vahtipäällikkö Lauri 

Friman, olivat suojeluskuntalaisia ja osallistuneet sotatoimiin valkoisella puolella.85 

 

Suomalaisilla punavankileireillä on todettu olleen joitakin puhtaasti sadistisilta vaikut-

tavia vartijoita.86 On todennäköistä, että kyseisen laisiin tehtäviin hakeutuu jonkun 

verran myös väkivaltaisia taipumuksia omaavia henkilöitä. Tästä ei kuitenkaan voi 

missään tapauksessa tehdä yleistäviä päätelmiä; vanginvartijan työ nimittäin myös 

muokkaa tekijäänsä. Vanginvartijan auktoriteettiaseman vaikutus ihmisen moraali-

seen toimintaan on ollut usean psykologisen ja historiallisen tutkimuksen kohteena.87 

Filosofi Jonathan Glover (2008) on tarkastellut hallitsevan osapuolen (esim. vartijoi-

den) alistetussa asemassa oleviin kohdistamaa julmuutta ja toisaalta empaattista toi-

mintaa moraaliresurssi-käsitteen avulla. Yksilön moraaliresurssit perustuvat ihmis-

                                                

83 SVL Suomenlinna Ea 3. Hakemuksia virkoihin. KA. 
84 SVL Suomenlinna Ea 3. Hakemuksia virkoihin. KA. 
85 SVL Suomenlinna Ea 3. Hakemuksia virkoihin. KA. 
86 Paavolainen 1971, 138, 150-168. 
87 Ks. esim. Danielsbacka 2015; Milgram 1975; Paavolainen 1971. 
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hengen kunnioittamiseen ja toisen ihmisen inhimillisen statuksen ja arvokkuuden tun-

nustamiseen, siis myötätuntoon toista ihmistä kohtaan.88 Moraaliresurssit murtuvat yl-

lättävän helposti toimivilla epäinhimillistämisen, kategorisoinnin, ksenofobian ja itse-

petoksen mekanismeilla.89 Valkoisten sotapropagandassa punaisiin naisiin kohdistet-

tiin voimakasta epäinhimillistämistä.90 Punaiset ja eritoten punaiset naiset analogisoi-

tiin usein inhoa herättävien eläinten kanssa sekä kategorisoitiin usein siveettömiksi 

ja/tai verenhimoisiksi, epäinhimillisiksi.91 Epäinhimillistämisen tulokset näkyvät San-

tahaminassa tapauksessa, joka sopii Gloverin nimeämien julman huumorin ja raakojen 

pilojen käyttämiseen alistamisen, valtasuhteen manifestoinnin ja halveksunnan kei-

noina.92 

 

Viljo Sohkanen kertoo muistelmateoksessaan ”Punakaartilaisen päiväkirja” tikkuri-

lalaisesta naisvangista, joka kävi Santahaminasta Suomenlinnassa siivoustöissä. Nai-

nen pääsi vierailemaan Sohkasen kasarmissa, missä säilytettiin myös tämän avio-

miestä. Sohkasen mukaan nainen toi Santahaminasta seuraavia uutisia: 

 

”Santahaminassa on suoritettu naisvangeille myöskin ”lääkärintarkastus”. Odotus-

huoneessa oli ensin määrätty kaikki riisumaan housunsa, ja sitten tarkastukseen jo-

kainen vuorollaan. Tarkastushuoneessa oli pöytäteline johon jokaisen oli käytävä. Te-

lineellä, joka oli siten sijoitettu että kaikki huoneessa olijat siihen hyvin näkivät, joutui 

tutkittava sellaiseen asentoon että hänen naisellisuutensa tuli kaikkien näkyviin. Yksi 

tutkijoista sitten hansikoidulla kädellään esitteli paikkoja kaikkien nähtäväksi. Katse-

lijat nauraa hohottivat ja lausuivat arvostelujaan muodoista ja kelvollisuudesta.”93 

                                                

88 Glover 2008, 41–43. 
89 Danielsbacka 2015, 22–30; Glover 2008, 58. 
90 Epäinhimillistämistä, toisin kuin vaikkapa etnosentrismiä, voidaan soveltaa samaan etniseen ryhmään 
kuuluvia, mutta poliittisesti tai uskonnollisesti omasta viiteryhmästä poikkeavia viholliseksi käsitettyjä 
kohtaan. Danielsbacka 2015, 26.  
91 Ks. esim. Siltala 2009, 431–460; Lintunen 2006. 
92 Glover 2008, 58. 
93 Sohkanen 1967, 190. 
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Kaikki vankileiriin tulleet naiset alistettiin siis tutkimukselle, joka oli itse asiassa tyy-

pillinen ajan prostituoiduille, niin kutsutuille ”tarkastusnaisille” suoritettu toimenpide; 

1910- luvulla ammattiaan harjoittavat prostituoidut kävivät säännöllisissä tarkastuk-

sissa veneeristen tautien leviämisen estämiseksi.94 Samanlainen toimenpide suoritet-

tiin naisvangeille. Naispunavangit, niin vanhat, nuoret kuin raskaana olevatkin, tarkas-

tettiin.  

 

”Eräs odottava äiti, jolla on kaksi lasta kotona, oli surkutellut niin kovalla äänellä 

että se kuului odotushuoneeseenkin, näiden tarkastajien äitejä. Jos nämä joskus saisi-

vat tietää poikainsa tekemiset niin varmaan painuvat häpeästä maan alle. Sillä sen 

hän sanoi tietävänsä, että olkoon äiti kuinka valkokaartilaismielinen tahansa, niin täl-

laista hän ei koskaan hyväksy jos saa tietää. Vielä hän oli pöydällä huutanut, että 

hänellä ei ole mitään hävettävää ruumissaan, joka on kaksi lasta isänmaalle synnyt-

tänyt ja kolmatta odottaa. Sitä vain suree että maailmassa on vielä tuollaisia raaka-

laisia, jotka turvattomien naisten ja tyttöjen kärsimyksillä luonnottomia taipumuksi-

aan ruokkivat. Jos olisitte sivistymättömiä kansanlapsia niin voisi jollain tavalla ym-

märtää ja antaa anteeksi. Mutta tavalliset rahvaan miehet eivät tällaista soisi elukoil-

lekaan, kyllä hän niin paljon yksinkertaisia ihmisiä tuntee.”95 

 

Tarkastuksella oli lähtemättömän nöyryyttävä vaikutus vankeihin. Etenkin monelle 

nuoremmalle naisvangille sisätutkimus oli todennäköisesti ensimmäinen laatuaan ja 

olisi ollut pelkästään kliinisenäkin kokemuksena epämiellyttävä. Pilkkaava yleisö tie-

tenkin pahensi tilannetta moninkertaisesti. 

 

”Rouva kertoi etteivät he koskaan unohda tuota tarkastusta. Alaikäiset tytöt saavat 

hermokohtauksia vielä jälkeenpäin.”96 

                                                

94 Häkkinen 1995, 102, 156, 241f. 
95 Sohkanen 1967, 191. 
96 Sohkanen 1967, 191. 
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Juha Siltala (2009) on esittänyt, että alistamalla naiset prostituoiduille tarkoitetulle tut-

kimukselle naiset koetettiin opettaa häpeämään omaa ruumistaan. Kansalaisluotta-

muksen lisäksi heidät tuomittiin menettämään myös sukupuolensa.97 Toimenpiteen 

suorittaneen henkilökunnan osalta tapausta voi tulkita myös valtasuhteen osoituksena. 

Gloverin mukaan julmalla huumorilla ja raaoilla piloilla pyritään heikentämään inhi-

millisiä reaktioita vallassa olevan ryhmän sisällä. Ne ovat ylimääräistä julmuutta ja 

samalla muistutus vallasta. Tarkoitus on pilkata uhria ja vahvistaa ”me vastaan te” -

asetelmaa: me olemme ryhmä, joka tekee pilaa teidän kustannuksellanne, ja me 

voimme tehdä teille mitä vain. Julma pila on myös valtaryhmän näyttö kovuudesta ja 

säälimättömyydestä halveksimiaan ihmisiä kohtaan, viesti siitä, etteivät epäinhimillis-

tetyt ansaitsekaan parempaa kohtelua.98 

 

Eräät leirin siviilivartijoista käyttivät valta-asemaansa hyväkseen seksuaalisessa mie-

lessä. Santahaminan leirin omien palkallisten vartijoiden ja vankien välisistä sukupuo-

lisuhteista seurasi leirin sisäisiä kurinpidollisia toimia, joten niistä löytyy tarkempia 

merkintöjä vankileirin omista asiakirjoista. Kahta vartijaa kuultiin syytettynä, ja toinen 

heistä jopa erotettiin toimestaan.99 

 

Useampi naisvanki syytti järjestysmies Mattilaa ahdistelusta, mukavuuslaitoksen etei-

sessä öiseen aikaan vaanimisesta sekä sukupuolisuhteesta vanki Iida Virtasen kanssa. 

Kasvatusapulaisen, opettajatar Edla Sippolan ilmoituksen mukaan naisvangit olivat 

8.7. kertoneet hänelle, että ”Mattila oli viettänyt epäsiveellistä elämää vanki Iida Vir-

tasen kanssa”. Asiasta suoritetuissa kuulusteluissa annettiin seuraavia lausuntoja: 

 

                                                

97 Siltala 2009, 450–451. 
98 Glover 2008, 58. 
99 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
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”Rva Olga Nyholm kertoo, että Mattila nähty aiemmin houkuttelemassa naisia mu-

kaansa ja toissa iltana näki mukavuuslaitoksen eteisessä naisen kanssa, ottanut kiinni 

ja Virtasen on nähty olevan poissa silloin kun Mattila on vahtivuorossa.”100 

 

”Martta Stenström s. 1900 kertoo että Mattila oli törmännyt viime yönä yhteen naisen 

kanssa kun tämä meni mukavuuslaitokseen.”101 

 

Asiassa kuultuna Ida Virtanen myönsi olleensa päivystyshuoneessa Mattilan vuoron 

aikana ja harrastaneensa tämän kanssa ”lihallista yhteyttä”. Tämän ja muiden vankien 

todistusten olisi kuvitellut riittävän. Itse Mattila kuitenkin kielsi kaiken, ja vankileirin 

johto kallistui uskomaan järjestysmiestään. Rangaistuksen asiasta sai sen sijaan Iida 

Virtanen, joka määrättiin kolmen päivän putka-arestiin – joista yksi päivä tuli viettää 

vedellä ja leivällä – koska ”vanki Iida Virtanen on valheellisesti koittanut viedä har-

haan”.102 Heinäkuun alkupuolella leiri oli ollut toiminnassa vasta muutaman viikon; 

ehkä moisen siveysskandaalin myöntäminen olisi ollut leirijohdolle kiusallista. Tässä 

tapauksessa yhden miesvartijan sanalle annettiin enemmän painoa kuin kokonaisen 

naisvankijoukon ja yhden naispuolisen kasvatusapulaisen, jonka on sentään täytynyt 

uskoa vankeja riittävästi tehdäkseen asiasta ilmoituksen.  

 

Iida Virtasen menneisyydellä oli varmasti osansa asiassa; häntä oli papinkirjan mu-

kaan ripitetty aiemmin kahdesti salavuoteudesta, ja hänellä oli kolmevuotias avioton 

poika.103 Virtanen edusti tyypillistä propagandistista kuvaa siveettömistä punaisista 

naisista.104 Täten hänen kertomuksensa on ollut helpompi leimata epäuskottavaksi tai 

mahdollinen tapahtuma ainakin Virtasen omaksi syyksi. Iida Virtasen ja järjestysmies-

ten väliset suhteet eivät kuitenkaan päättyneet Mattilaan tai arestiin vedellä ja leivällä. 

                                                

100 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA 
101 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA 
102 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
103 Vro 31/211. KA. 
104 Lintunen 2006. 
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Heinäkuun 24. päivänä järjestysmiesten päällikkö Lauri Friman ilmoitti, ”että työjoh-

taja Aalto oli edellisenä iltana klo 12 maissa huomannut erään naisvangin Iida Virtasen 

alastomana järjestysmies Rajalan asunnossa”.105 Iida Virtanen pyydystettiin jälleen 

kuulusteltavaksi. Virtanen kertoi sopineensa Rajalan kanssa menevänsä tämän luokse 

teetä keittämään ja sanoi myös olleensa ”lihallisessa yhteydessä” tämän kanssa. Li-

säksi Virtanen ilmoitti muidenkin vankien käyneen Rajalan luona.106 Rajala myönsi 

Virtasen keittäneen teetä, mutta kielsi sukupuoliyhteyden. Työnjohtaja Aallon näkö-

havainto alastomasta teenkeittäjä-Virtasesta saattoi kuitenkin Rajalan väitteen erittäin 

kyseenalaiseksi. Tämä erotettiin toimestaan välittömästi sopimattoman käytöksen ja 

vahtien ohjesääntöjen rikkomisen perusteella. Hän sai kuitenkin irtisanoutua omalla 

pyynnöllään, tosin ilman puoltolausetta työtodistuksessa.107 Iida Virtasta ei tässä yh-

teydessä enää sentään rangaistu. 

 

Sekä Mattilan että Rajalan tapauksessa vartijoita syytettiin useampaan vankiin kohdis-

tuneesta häirinnästä ja sukupuolisuhteesta. Mattilan asiaa ei tutkittu sen enempää, ja 

Rajalankin potkut perustuivat ainoastaan Iida Virtasen kanssa harjoitettuun yhdyntään. 

Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että useampia vankeja on ainakin yritetty houku-

tella seksiin. Houkuttimena käytettiin ruokaa tai erivapauksia. Muilta vankileireiltä, 

erityisesti Lahden Hennalasta, on viitteitä vastaavista tapauksista.108 Vartijoiden puo-

lelta pontimena on ollut valta-aseman suoma tilaisuus. Molemmat Santahaminassa 

syytetyt vahtimiehet olivat aikuisia, naimisissa olevia monilapsisten perheiden isiä.109 

Naisvangit hyötyivät seksisuhteista ravitsemuksellisesti, joten niillä oli myös selviy-

tymistä tukeva ulottuvuus. Sukupuolinen nöyryyttäminen ja vankien alisteisen aseman 

seksuaalinen hyväksikäyttö kertovat kuitenkin ennen kaikkea niistä vankileirin olo-

suhteista, joista vankien oli selvittävä. Vastuksina eivät olleet vain nälkä ja kulkutau-

dit. Seksuaalisen väkivallan uhka oli läsnä naisvankien leiriarjessa.  

                                                

105 SVL Suomenlinna, De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
106 SVL Suomenlinna, De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
107 SVL Suomenlinna, De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA 
108 Paavolainen 1971, 130. 
109 SVL Suomenlinna Ea 3. Hakemuksia virkoihin. KA.  
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3. Vangit 

 

3.1 Vankien määrä 

 

Vankien leirikohtaista lukumäärää tarkasteltaessa on turvauduttava puoliviikkoraport-

teihin, jotka ovat Santahaminan osalta jokseenkin fragmentaariset. Koska läheskään 

kaikki alkuperäisessä naisvankien keskittämissuunnitelmassa esitetyt siirrot eivät to-

teutuneet ja koska myös Suomenlinnassa ja Katajanokalla oli naisvankeja, jäi Santa-

haminan kokonaisvankimäärä yllättävän alhaiseksi. Koko Helsingin alueen naisten 

määrä oli puoliviikolla 26.–30.6. 1538 vankia, ja lisäksi 301 työssäkäyvää. Vankimää-

rän huippu ajoittuu seuraavalle puoliviikolle 1.–4.7., jolloin Helsingin vankileireillä 

oli 1658 työtä tekemätöntä ja 318 työssä olevaa naisvankia.110  

 

Santahaminan lukumääräksi on ilmoitettu puoliviikolla 4.–8.7. vain 964 naista luku-

määrän laskiessa edelleen 8.–11.7. ilmoitettuun 900 vankiin.111 Toisaalta ainakin suu-

rin piirtein toteutuneiden vankisiirtojen yhteenlaskettu summa on 1136 vankia kesä-

kuun lopussa.112 Kuten Jaakko Paavolainen (1971) toteaa, huolimatta eksaktista ulko-

näöstään raportoidut vankimäärät eivät ole välttämättä oikeita, vaan pikemminkin li-

kiarvoja.113 Leirit suorittivat vankilaskennan nimenhuudolla, joten virhemarginaali on 

suuri. Tämä on huomioitava myös Santahaminan kaltaisen pienen leirin osalta. Myös 

Suomenlinnan leirijärjestelmän sisäiset siirrot sekä vankimäärän nopea väheneminen 

saattaa tässä tapauksessa selittää vajaan kahdensadan vangin eron eri lähteistä koosta-

missani lukemissa. 

 

                                                

110 SVL He 1. Muut sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat 1918. KA. 
111 SVL He 1. Muut sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat 1918. KA. 
112 SVL De 1. Majoitus- ja kuljetusosaston kirjekonseptit. KA. 
113 Paavolainen 1971, 112. 
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Keskeinen vankimäärän vähenemiseen johtanut tekijä oli valtiopäivien 20.6.1918 vah-

vistama laki, jonka nojalla kaikki alle kolmen vuoden kuritushuonerangaistukseen tuo-

mitut saatettiin päästää ehdonalaiseen vapauteen.114 Myös tuomitsemattomia, poliisi-

viranomaisten tai suojeluskunnan selvityksen perusteella vaarattomaksi todettuja van-

keja alettiin laskea vapauteen vankipassisysteemin avulla.115 

 

Vankileirikatastrofin116 innoittama vapautusmääräys tuotti tulosta. Santahaminan lei-

rin papereista löytyy lähes jokaiselta heinäkuun  päivältä ilmoitus usean naisvangin 

ehdonalaiseen vapauttamisesta.117 Naisia vapautettiin yleensä paikkakuntakohtaisesti, 

sillä vankien kotipaikkojen suojeluskunnat tarjoutuivat usein ottamaan vastuun eh-

donalaiseen päästetyistä vangeista. Siirtoja tehtiin myös leirijärjestelmän sisällä: esi-

merkiksi Suomenlinnaan siirrettiin 17.7. sadan vangin ryhmä ilmeisesti erilaisia ”nais-

ten töitä”118 varten, kuten sairaanhoitoon sekä ruoanlaitto- ja siivoustehtäviin.119 Van-

kien lukumäärä siis pienentyi tasaisesti heinä-elokuun aikana, kuten muillakin vanki-

leireillä. Elokuun lopussa tapahtuneen leirin lakkauttamisen jälkeen loput vangit siir-

rettiin Suomenlinnaan, jossa Santahaminasta vastaanotettujen vankien lukumääräksi 

on ilmoitettu 104 tuomitsematonta ja 69 tuomitsematonta, siis yhteensä 173 jäljellä 

olevaa naista.120 Santahaminan vankileirikortiston121 avulla olen koostanut Santaha-

minan heinäkuun alkupuolella ilmoitettua vankimäärää lähentelevän, 974 naista käsit-

tävän joukon, jota käytän seuraavassa analysoidessani vankien ikää ja kotipaikkaa.  

 

                                                

114 Valtiorikosoikeuden aktit. KA. 
115 Vangille annettiin vankipassi, joka esti tätä matkustamasta paikkakunnalta. Sopimukseen kuului 
myös ilmoittautuminen paikalliselle suojeluskunnan päällikölle viikoittain. Valtiorikosoikeuden aktit. 
KA.  
116 Vankileirikatastrofilla viittaan koko Suomen punavankileirien suureen, pääosin nälästä johtuneeseen 
kuolleisuuteen. Paavolainen 1971. 
117 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
118 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
119 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
120 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
121 SVL Bc 61–Bc 68. Santahaminan vankikortisto. KA. 
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3.2 Vankien kotipaikkakunnat 

 

Santahaminan vangit olivat kotoisin eri puolilta Suomea. Suuret vankisumat, etu-

päässä Helsingin, Lahden ja Kotkan valtauksissa pidätetyt muodostivat suurimmat 

ryhmät. Vankikortistossa Santahaminassa vankina olleista naisista 974:n kotipaikka 

on tiedossa. Helsinki oli ylivoimaisesti suurimman joukon kotipaikka: Helsingistä ja 

siihen kuuluneilta lähialueelta, kuten Helsingin maalaiskunnasta, oli kotoisin 151 van-

kia. Seuraavaksi suurin ryhmä vangeista oli Kotkasta, 77 vankia. Muut Kymijoen lä-

hialueiden teollisuuskeskittymät ovat suuresti edustettuina vankien kotipaikkakuntia 

tarkasteltaessa: Haminasta 26, Loviisasta 20, Kymintehtaalta 37, Lahdesta ja Hollo-

lasta 43, Iitistä ja Nastolasta 22 ja pelkästään Voikkaan tehtaalta 12 vankia Santaha-

minaan tulleiden muiden paikkakuntien naispunavankien lukumäärän pysytellessä 

useimmiten alle kymmenessä kutakin paikkakuntaa kohden. Silmiinpistäviä ovat 

myös läntisen Uudenmaan pienten työläispaikkakuntien, kuten Vihdin (33) ja Lohjan 

(15) vankimäärät. Vankien jakautuminen Santahaminassa kotiläänin mukaan näyttää 

taulukkomuodossa seuraavalta (käytetty vuonna 1918 voimassa ollutta läänijakoa): 

 

Taulukko 1. Vankien kotipaikkakunnat lääneittäin. 
Lääni  vankimäärä  % 

Uudenmaan l.  396  40,6 

Viipurin l.  305  31,3 

Hämeen l.  191  19,6 

Turun ja Porin l. 46  4,7 

Mikkelin l.  19  1,9 

Vaasan l.  9  0,9 

Kuopion l.  4  0,4 

Oulun l.  1  0,1 

(Pietari  3  0,3) 

Yhteensä  974  100 % 

Lähde: Helsingin Sotasurmat 1914-1922; SVL Bc 61–Bc 68. Santahaminan vankikor-

tisto. KA. 
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Uusimaa oli selvästi suurimman vankijoukon kotilääni. Kymijoen varren teollisuus-

paikkakunnat nostavat Viipurin lääni toiseksi suurimmaksi. Taulukosta huomaamme, 

että Santahaminaan keskitettiin nimenomaan eteläisen Suomen naispunavangit toisen 

naisvankilan toimiessa Hämeenlinnassa. Täten esimerkiksi Tampereen suuret työläis-

naisjoukot jäivät vähäisiksi (Tampereelta kotoisin oli neljä ja Hämeenlinnasta kolme 

naista), vaikkakin Hämeen lääni osuus on kolmanneksi suurin. Vankimäärä vähenee 

selkeästi pohjoisten läänien kohdalla: Oulun läänistä, tarkemmin sanottuna Raahesta 

oli Santahaminaan eksynyt yksi ainoa vanki. Kolmen naisen kotipaikkakunnaksi oli 

ilmoitettu Pietari. Vankien jakautuminen kotiläänin mukaan havainnollistaa myös so-

dan osapuolien jakautumista. Eteläinen Suomi oli vahvasti edustettuna punaisten puo-

lella.122 

 

3.3 Vankien ikäjakauma  

 

Valtiorikosoikeuksissa tuomittujen punaisten ikäjakauma koko maan osalta on tilas-

toitu. Tilastossa esitetään myös 3999 naisen ikä. Alaikäisiä eli alle 21-vuotiaita oli 

kaikista tuomituista naisista 47,1 % miesten vastaavan luvun jäädessä 27,4 %: iin. 

Naisten osalta alaikäisten jälkeen suurin ryhmä on 21–24 -vuotiaat, joiden osuus kai-

kista naisista oli 17,7 %.123 Sotaan osallistuneet naiset olivat siis pääasiallisesti nuo-

rempia kuin miehet.  

 

Santahaminan leirin osalta on jälleen tyydyttävä otantaan, koska tarkkaa vankimäärää 

ja kaikkien vankien syntymäaikoja ei tiedetä. Seuraavassa olen käyttänyt jälleen 974 

vangin ikätietoja luodakseni yleiskuvan leirin naisten ikäjakaumasta.  

 

 

 

                                                

122 Rasila 1968, 75–82. 
123 Paavolainen 1971, 321; SVT XXIII. Oikeustilasto 32.  
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Taulukko 2. Vankien ikäjakauma. 
ikä vuosina  hlö määrä  % 

15  13  1,3 

16  62  6,3 

17  107  10,9 

18  105  10,7 

19  102  10,4 

20  82  8,4 

21-24  211  22,6 

25-29  109  11,1 

30-34  61  6,2 

35-39  46  4,7 

40-49  60  6,1 

50-59  12  1,2 

60-69  4  0,4 

yhteensä  974  100 
Lähde: Helsingin sotasurmat 1914-1922; SVL Bc 61–Bc 68. Santahaminan vankikor-
tisto. KA. 

 

Muutamia huomioita taulukosta: Santahaminankin osalta nuorten, ajan lain silmissä 

alaikäisten naisten osuus oli kaikkein suurin, 48 %. Tämä on lähes sama kuin koko 

maan alle 21-vuotiaiden naisten osuus kaikista tuomituista naisista (47,1 %). Myös 

21–24 -vuotiaiden osuus Santahaminassa oli korkea, 22,6 % (koko maan osuus 17,7 

%). Santahaminassa voidaan siis katsoa olleen suhteessa hieman enemmän nuorempia 

naisia kuin koko maan punavankileireillä keskimäärin. Alle 30-vuotiaiden osuus oli 

Santahaminassa huimat 81,7 %.  

 

Santahaminassa oli myös yhteensä 32 alle 15-vuotiasta lasta.  Näistä vanhin, 14-vuo-

tias Anna Soininen oli syytettynä Valtiorikosoikeudessa. Muut lapset olivat leirillä äi-

tiensä ja usein myös muiden sisarustensa kanssa. Esimerkiksi Ansamaan, Evgenijeffin 

ja Vilhusen perheistä oli kustakin kolme lasta. Hirvosen, Tuomisen ja Lauren sisaruk-

sia oli kaksi kustakin perheestä. Nuorin lapsista oli sylivauva, kuusi kuukautta vanha 

Mirjam Hakulinen. Lapset haluttiin siirtää vankileiriltä Kasvatusasianosaston hoteisiin 

mahdollisimman pian; vankileiriolosuhteet olivat sopimattomat lapsille, eikä punaisia 

äitejä toivottu kasvattajiksi. Lapsia varten tehtiin siirtosuunnitelma, jonka perusteella 
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15 lasta lähetettiin 9.7.1918 pois. Nämä olivat kaikki 6–12 -vuotiaita. Loput 11 olivat 

0–6 -vuotiaita ja heidät katsottiin liian nuoriksi lähtemään äitiensä luota pois. 14-vuo-

tiasta Anna Soinista ei voitu vapauttaa tämän valtiorikossyytteen takia.124  

 

3.4 Katsaus vankien sosiaaliseen asemaan 

 

”Olin vain tavallinen nuori, alle kaksikymmentä oleva tyttö, jonka elämä oli pääasi-

assa kuulunut perheille, joiden lapsia olin hoidellut.”125 

 

Vankien tarkemman sosiaalisen aseman, kuten ammatin, koulutustason ja työväenyh-

distysaktiivisuuden sekä punakaartiaseman selvittämisessä hyödynnän Punavankilei-

rien pitkäaikaisvaikutukset -projektin vuosina 2014–2015 kerättyä aineistoa. Tiedot 

on kerätty Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden akteista taulukkomuotoon. 

Kokonaisuudessaan lähes 8000 vangin tiedot käsittävä data koostuu sellaisista van-

geista, jotka ovat selvinneet vankileiriltä hengissä, eläneet ainakin vuoteen 1975 asti 

ja anoneet Sosiaalihallitukselta korvausta vuoden 1918 vankeusajasta vuosina 1973–

1975.126 Olen rajannut aineiston Valtiorikosoikeuksien osastoissa 30, 31, 32 ja 33 tuo-

mittuihin, Santahaminassa säilytettyihin naisvankeihin.127 Tällä rajauksella näyte kä-

sittää 112 vankia. Koska aineiston vangit ovat leiriltä selvinneitä, sen jälkeen suhteel-

lisen pitkään eläneitä ja lisäksi korvausta hakeneita, ei kyseessä ole tilastollisesti edus-

tava otos kaikista Santahaminan vangeista, vaan edellä mainituin reunaehdoin rajattu 

näyte. Näytteen käyttö on kuitenkin perusteltua kolmesta syystä. Ensinnäkin valmiiksi 

olemassa olevan, itse keräämäni datan käyttö on työekonomisesti järkevää. Toiseksi 

                                                

124 SVL Suomenlinna Bb 24. Ison-Mjölön ja Santahaminan vankiluettelot. KA.  
125 Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
126 Valtioneuvoston päätöksen mukaan Sosiaalihallitus maksoi vuoden 1918 sodan johdosta vangittuina 
olleille 1000-2500 markan korvauksia vankeusajan pituudesta riippuen. Päätös korvauksen suorittami-
sesta vuoden 1918 sodan johdosta vankileirissä tai vankilassa olleille. 169/1973. https://www.edi-
lex.fi/smur/19730169.  
127 Näistä VRO:n osastoista 31 ja 33 toimivat suurimman osan kesästä 1918 Santahaminassa, 30 ja 32 
Suomenlinnassa. Valtiorikosoikeuden arkisto. KA.  
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leiriltä selvinneet kattavat suurimman osan Santahaminan vangeista, sillä leirillä kuol-

leita oli vain neljä, noin 0,2 % koko vankimäärästä. Kolmanneksi Santahaminan van-

kien keski-ikä oli niin alhainen, että 1970-luvulle asti eläneet ovat keskimäärin vain 

hieman nuorempia kuin Santahaminan kaikki vangit. Neljän korkeimman ikäluokan 

(ks. Taulukko 2) edustajien jäädessä pois alle 21-vuotiaat eli alaikäiset muodostavat 

57,1 % näytteen vangeista (koko leirin osuus 48 %). Alle 30-vuotiaita on näytteessä 

peräti 97,3 % (koko leirin osuus 81,7 %). 

 

Taulukko 3. Näytteen ikäjakauma. n=112. 

Ikä (v) hlö määrä                % 

15 1 0,9 
16 6 5,4 
17 9 8 
18 12 10,7 
19 14 12,5 
20 22 19,6 
21-24 34 30,3 
25-29 11 9,8 
30-34 3 2,7 

Yhteensä       112            100  
Lähde: Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 

 
Sotaan osallistuneiden naisten huomattava nuoruus on todettu aiemmassa tutkimuk-

sessa.128 Naisvankien nuoruutta selittää naimattomien ja työssäkäyvien naisten korke-

ampi todennäköisyys osallistua punakaartien toimintaan. Naimattomat naiset olivat 

vapaampia liittymään punakaartiin, ja naimisissa olevia todennäköisemmin työssä-

käyvinä he liittyivät punakaarteihin myös työväenyhdistyksen tai ammattiosaston 

kautta. Siviilisäätyjä tarkasteltaessa näytteen jakauma onkin seuraava. 

 

 

                                                

128 Ks. esim. Paavolainen 1971, 321; Lintunen 2015, 63–64; Ylitalo 2011, 32; Alenius 1997, 31. 
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Kuvio 1. Näytteen siviilisäätyjakauma. n=112. 

 

Lähde: Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 

 

Naimattomien naisten suuri määrä indikoi periaatteessa myös vankien todennäköiseen 

lapsettomuuteen. Näytteen naisista kahdellatoista oli lapsia, siis noin 10,7 %: lla. Kym-

menellä äidillä oli yksi lapsi, ja vain kahdella kaksi lasta. Yksilapsisista naisista kuusi 

oli naimattomia au-äitejä129; neljä yksilapsisista ja molemmat kaksilapsisista naisista 

olivat naimisissa.  

 

Taulukko 4. Näytteen yksi- ja kaksilapsisten äitien määrä. 

Lapsiluku Äitien määrä  

1 lapsi 10 
2 lasta 2 

yhteensä 12 
Lähde: Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 

 

                                                

129 Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lapsien äitejä. 
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1900-luvun alkupuolella naimattomien nuorten naisten työssäkäynti oli alati yleistyvä, 

joskin eräänlaiseksi siirtymävaiheeksi lapsuuden ja äitiyden välillä katsottu ilmiö.130 

Yleensä naiset lopettivat kodin ulkopuolisen työnteon avioiduttuaan. Vähävaraisissa 

perheissä vaimo saattoi jatkaa lisätulojen hankkimista ompelemalla, siivoamalla tai 

pyykkäämällä muille.131 Näytteen vankien ammatit jakautuvat seuraavasti: 

 

Taulukko 5. Näytteen ammattijakauma. n=112. 

ammatti hlö määrä % 
 
palvelijatar 38 33,9 
työläinen 23 20,5 
vaimo/ty-
tär/leski 19 16,9 
tehtaalainen 16 14,3 
ompelija 5 4,5 
kutoja 2 1,8 
kirjuri 1 0,9 
konttoristi 1 0,9 
paperityöläinen 1 0,9 
räätäli 1 0,9 
satamatyöläi-
nen 1 0,9 
tikkaaja 1 0,9 
silittäjä 1 0,9 
koululainen 1 0,9 
ei mainintaa 1 0,9 
yhteensä 112 100 

Lähde: Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 

 

Palvelijattaret muodostivat suurimman ammattiryhmän (38). Työläisiä ja sekatyöläisiä 

oli 23. Kolmanneksi eniten oli tehtaalaisia (16), sitten ompelijoita (5). Muut ammatti-

ryhmät jäivät vähäiselle edustukselle: kaksi kutojaa, yksi kirjuri, yksi konttoristi, yksi 

paperityöläinen, yksi räätäli, yksi satamatyöläinen, yksi silittäjä, yksi tikkaaja ja yksi 

                                                

130 Lähteenmäki 1995, 25–29, 102–106. 
131 Lintunen 2015, 28; Lähteenmäki 1995, 29–34. 
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koululainen. 19 määritteli ammattinsa isän tai aviomiehen kautta (esim. työläisen 

vaimo, voudin tytär, räätälinleski). Yhdellä vangilla ei ollut lainkaan mainintaa amma-

tista. Tämä vastaa osin koko Suomen tuomittujen naisten ammattijakaumaa, jossa niin 

ikään palvelijattaret muodostivat suurimman ammattiryhmän (22,0 %).132  

 

Naisvankien työsuhteiden laatua tarkasteltaessa (Kuvio 2) huomataan, että valtaosa 

vangeista määritteli olevansa joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa. Va-

kituisten työsuhteiden määrää selittää palvelijattarien ja tehtaalaisten suuri osuus. Pal-

velijattarilla oli tietty palveluspaikka isäntäperheessä ja tehtaalaisilla usein spesifi 

toimi osana tuotevalmistusta. Kotona töissä oleviin lukeutuvat paitsi useimmat naimi-

sissa olevat, myös nuoret, kotona asuvat tytöt sekä kotona maataloustöitä tekevät nai-

set, esimerkiksi torppien ja palstatilojen tyttäret. Työttömiksi itsensä määritteli lähes 

joka kymmenes. Työttömyys on todennäköisesti lisännyt houkutusta liittyä palkol-

liseksi punakaartiin. Valtiorikosoikeuksissa työttömyys katsottiin epäviralliseksi lie-

ventäväksi asianhaaraksi. 

 

Kuvio 2. Näytteen työsuhdetyyppien jakautuminen. n=112. 

 

Lähde: Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 

                                                

132SVT XXIII. Oikeustilastoa 32.; Lintunen 2015, 71. 
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Koulutuksen osalta joukkio on myös melko homogeeninen. Ylivoimaisesti suurin osa 

on käynyt kansakoulua (Kuvio 3). Näytteen ikäjakauma näkyy jälleen myös koulutus-

tasossa. Työväestön asenteet lasten ja etenkin tyttöjen koulunkäyntiä kohtaan muut-

tuivat myönteisemmäksi 1900-luvun alkuun tultaessa, joten kansakouluopinnot olivat 

huomattavasti yleisempiä nuorten naisten keskuudessa ja nuoret naiset olivat yleisesti 

koulutetumpia kuin vanhemmat.133  Kansakoulunkäyneiden välillä on kuitenkin si-

säistä hajontaa oppivuosien määrässä. Yhteinen nimittäjä kansakoulunkäyneille oli 

kuitenkin luku- ja kirjoitustaito, joista etenkin kunnollinen kirjoitustaito saattoi puut-

tua kiertokoulua käyneiltä ja koulua kokonaan käymättömiltä. 

 

Kuvio 3. Koulutustyypin jakautuminen. n=112 

 

Lähde: Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 

 

Naisten järjestäytymisprosentti oli suhteellisen korkea. 112 vangista 70, siis 62,5 % 

kuului joko työväenyhdistykseen, ammattiosastoon tai molempiin. 42 vankia ei sano 

kuuluneensa kumpaankaan. Työväenyhdistysaktiivisuutta ei katsottu Valtiorikosoi-

keudessa hyvällä, joten on todennäköistä, että jotkut jättivät järjestäytyneisyytensä 

                                                

133 Lintunen 2015, 68–69.  
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mainitsematta. Punakaartiin naisista kuului suurin osa, 100 henkeä eli noin 89 %. 12 

vankia oli vangittu joko täysin sivullisina tai laajojen pakolaisjoukkojen mukana ke-

vään suurissa vankisumissa. Naisista 39 palveli sotilaina. Naissotilaat toimivat puna-

kaarteissa yleensä vahtipalveluksessa; sotilasjoukosta vain kaksi kertoo olleensa tais-

telussa. Tässäkin on tosin huomioitava taisteluun osallistumisen raskauttava vaikutus 

Valtiorikosoikeuden tuomioon, mistä syystä vangit pyrkivät salaamaan sen kuuluste-

lussa. Aseellisten naisten osuus joukosta selittyy jälleen vankien matalalla keski-iällä; 

nuoret naiset hakeutuivat innokkaammin aseellisiin tehtäviin, kun taas vanhemmat ja 

perheelliset suorittivat mieluummin ylläpidollisia toimia. Avustavissa tehtävissä, ku-

ten siivous-, ruoanlaitto- ja ompelutyössä kaartin hyväksi toimi näytteessä 34 henkeä. 

Sairaanhoitajina oli 24 naista. Johtotehtävissä olleita, tässä tapauksessa naiskaartien 

plutoonanpäälliköitä, oli kolme. Vankileirille ja tuomioistuimen eteen asti joutuneiden 

sivullisten määrä (12 henkeä) on huomattavan suuri. Entistä huomionarvoisemmaksi 

asian tekee se, että vaikka valtaosa sivullisista vapautettiin syytteistä, osa tuomittiin 

Valtiorikosoikeudessa joko aviomiehen sodanaikaiseen toimintaan tai varkausepäilyi-

hin nojaten.134 

Kuvio 4. Punakaartiasema. n=112. 

 

Lähde: Valtiorikosoikeuden ja valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 

                                                

134 Ks. esim. Vro 31/82; Vryo 14321. 
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Vankien sosiaalinen asema ei sinänsä tarjoa suuria yllätyksiä. Vangit olivat suurim-

maksi osaksi nuoria, naimattomia, työläis- tai palvelusammatteihin työllistyneitä, kan-

sakoulun käyneitä ja lapsettomia. Valtaosa oli kotoisin Etelä-Suomen suurista työläis-

keskittymistä, eritoten Helsingin ja Kymenlaakson alueilta. Vankien sosiaalisella ase-

malla voidaan kuitenkin katsoa olevan merkitystä vankileiriselviytymisen kannalta.  

 

Eräs tärkeimmistä vankileiriselviytymistä parantavista tekijöistä on nuoruus. Nuori ikä 

ja siihen useimmiten liittyvä hyvä fyysinen kunto auttavat kestämään aliravitsemusta 

paremmin. Suurin osa näytteessä (Taulukko 5) mainituista ammateista on enemmän 

fyysistä tyyppiä, joten naiset olivat myös tottuneet ruumiilliseen työhön ja pitkiin työ-

päiviin. Tämä oli selvä etu vähällä ravinnolla suoritetun vankityön jaksamiseksi. 

Harva oli varmaankaan nauttinut ravitsemuksellisesta yltäkylläisyydestä ennen van-

keusaikaansakaan. Ajan sukupuolirooleilla voidaan katsoa olleen merkitystä; naisilla 

on todennäköisesti ollut miehiä paremmat ruoan hankinnan, valmistuksen ja arjen 

pienten talousongelmien ratkaisemisen valmiudet, joutuivathan  he hoitamaan näitä 

asioita tavallisessa arjessakin ammatista riippumatta.135 Vankien päivittäin suorittamat 

työt eivät merkinneet naisille suurta alentumista tai aseman menetystä. Miespuolisille 

vangeillehan esimerkiksi siivoustöiden tekeminen on saattanut tuntua hyvinkin nöy-

ryyttävältä. 

 

Myös kotipaikalla on merkitystä vankileiriselviytymisen kannalta oleellisten ystä-

vyys- ja yhteistyöverkostojen luomisessa. Dora L. Costa ja Matthew E. Kahn ovat 

osoittaneet Yhdysvaltojen sisällissodan vankileirejä käsittelevissä tutkimuksissaan, 

että vankileirilläkin sosiaaliset ryhmät muodostetaan tuttuuden perusteella. Saman ko-

tipaikkakunnan, etnisen taustan, ikäluokan ja sosiaalisen aseman edustajat muodosta-

vat yhteistyösuhteen herkemmin keskenään kuin omasta viiteryhmästä poikkeavien 

kanssa.136 Myös esimerkiksi Neuvostoliiton Gulagissa eri kansallisuusryhmittämät, 

                                                

135 Holmila 2013, 232. 
136 Costa & Kahn 2005, 6. 
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kuten baltit, puolalaiset ja ukrainalaiset muodostivat omia, yhteistä selviytymistä tu-

kevia systeemeitä.137 Koska Santahaminan vangit edustivat pääosin samaa kansalli-

suutta, ikäluokkaa ja sosiaalista asemaa, on heidän keskinäinen yhteistyönsä ollut to-

dennäköisempää kuin heterogeenisemmässä vankiryhmässä. Sama kotipaikkakunta, -

kaupunki tai -kylä on lisännyt yhteistyön todennäköisyyttä entisestään. Oman paikka-

kunnan ikätovereita kohtaan tunnetaan suurempaa myötätuntoa, mutta heitä kohtaan 

on myös kannattavampaa toimia solidaarisesti. Tällöin vastavuoroisuutta voi odottaa 

pidemmällä tähtäimellä. Ihmiset ovat myös yleensä hyvin tarkkoja omasta mainees-

taan moraalisena toimijana. Oman kylän ihmiset tietävät, mistä keskinäisen luotta-

muksen pettäneitä tai näiden perheitä kannattaa etsiä.138  

 

Samalta paikkakunnalta olevat usein myös vangittiin ja siirrettiin leiriltä toiselle yh-

dessä. Esimerkiksi suuri osa Kotkan ja Haminan punakaartilaisnaisista vangittiin tou-

kokuun alussa, siirrettiin Haminasta Tammisaaren vankileiriin toukokuun loppupuo-

lella ja sieltä edelleen Santahaminaan kesäkuun lopussa.139 Vangeilla oli aikaa raken-

taa keskinäisiä suhteitaan, mutta myös sopia esimerkiksi Valtiorikosoikeuden tutkin-

totuomareille annetuista lausunnoista.140 Ainakin Haminan naiskomppanian plutoo-

nan- ja osastonpäälliköt näyttävät ilmiantaneen kaikki toisensa tasapuolisesti sillä seu-

rauksella, että tutkintotuomarin on ollut hankala tietää, kuka oikeastaan oli johtavassa 

asemassa ja kuka ei.141 Myös Emmi Lehtonen kertoo, kuinka naiset miettivät yhdessä 

ennen kuulusteluja, kuka olisi varmasti jo ammuttu, jotta kaikki voisivat ilmoittaa sel-

laisen nimen johtohenkilöksi.142 

 

                                                

137 Applebaum 2003, 346. 
138 Costa & Kahn 2005, 6. 
139 Vryo 15004; Vryo 23578; Vryo 4138, Vryo 4141. KA.; Lehtonen Emmi, muistelmat 23.4.1968. 6. 
KansA.; Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA.; Korjus 2009, 166–178. 
140 Ks. Costa & Kahn 2005, 16–17. 
141 Ks esim. Vryo 15004; Vryo 23578; Vryo 4138; Vryo 4141. KA. 
142 Lehtonen Emmi, muistelmat 23.4.1968. 6. KansA. 
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4. Elämä leirillä 

 

4.1 Paimennusta ja patjanompelua 

 

Suuren osan vangeista päivät kuluivat erilaisissa työtehtävissä. Leirin alue oli huo-

nossa kunnossa venäläisen sotaväen poistumisen sekä Santahaminassa toukokuussa 

toimineen miesvankileirin jäljiltä. Rakennuksia ja irtaimistoa oli särjetty, kasarmit oli-

vat likaisia ja rojua makasi pitkin pihamaata. Vankileirihallinnon näkökulmasta van-

kityölle oli alusta alkaen siis hyvin käytännöllinen tarve. Johtaja Dahlmanin SVL:n 

keskuskansliaan lähettämästä loppuraportista ilmeneekin, että leirin alkuaikoina suuri 

osa vankityövoimasta keskitettiin kasarmien, muiden rakennusten ja vankipihan kun-

nostus- ja siistimistöihin.143  

 

Vankityö oli leirin jokapäiväisen arjen järjestämiselle välttämätöntä. Suuri osa vanki-

työstä kohdistuikin leirin ylläpidollisiin toimiin. Toisaalta työllä pyrittiin myös katta-

maan vankileirien ylläpitokustannuksia ja hankkimaan tuloja valtiolle. Vankileirior-

ganisaatio halusi työllistää vangit mahdollisimman tehokkaasti paitsi taloudellisista, 

myös henkisistä syistä; työnteolla katsottiin olevan kasvattava ja siveyttä edistävä vai-

kutus vankeihin.144 Puoliviikkoraporttien mukaan työtätekevien vankien lukumäärä 

Santahaminassa näyttää seuraavalta: 

 
 
 

 
 

 
 

                                                

143 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA.  
144 Siltala 2009, 464–465. 
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Taulukko 6. Työvankien ja kaikkien vankien lukumäärä Santahaminassa puoliviikko-
raporttien mukaan, 27.6.-29.8.1918. 

päivämäärä työvangit kaikki  
27.6.1918 50 965 
1.7.1918 - - 
4.7.1918 190 904 
8.7.1918 100 900 
11.7.1918 280 819 
15.7.1918 160 713 
18.7.1918 230 768 
22.7.1918 300 549 
25.7.1918 300 583 
29.7.1918 270 481 
1.8.1918 260 446 
5.8.1918 200 407 
8.8.1918 140 349 
12.8.1918 230 325 
15.8.1918 170 259 
19.8.1918 140 250 
23.8.1918 90 37 
26.8.1918 90 37 
29.8.1918 - - 

Lähde: SVL He 1. Muut sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat 1918. KA; SVL Ec 4. 

Sotavankileirien viikkoraportit. KA.  

 

Työvankien määriä tarkasteltaessa on syytä huomioida se, että lukumääriin sisältyvät 

myös Katajanokan ja Suomenlinnan leireistä päivittäin töihin tuodut miesvangit. San-

tahaminan kunnostustöitä suoritti 10 maalaria, 5 nikkaria ja 20 kirvesmiestä, jotka kor-

jasivat ja maalasivat huonekaluja, ovia ja ikkunoita sekä rakensivat 1570 metrisen 

piikkilanka-aidan vankikasarmien ja leirialueen ympärille. Lisäksi saarelle heinäkuun 

puolivälissä perustetussa suutarintyöpajassa työskenteli 10 suutaria. Suutarinpaja oli 

toiminnassa kuukauden, ja sinä aikana suutarit korjasivat 280 paria lähinnä vangeille 

kuuluneita kenkiä, jotka olivat kuluneet leirin töissä puhki. Nämä 45 työssäkäyvää 
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miesvankia haettiin vankileireistään aamulla ja palautettiin niihin illalla.145 Puolivii-

kon 23.–26.8. työvankien korkeampi määrä kaikkien vankien määrään nähden johtuu 

leirin purkamistöihin käytetyistä, Suomenlinnasta ja Katajanokalta tuoduista van-

geista. 

 

Alkusiivouksen jälkeen vankileirin jokapäiväisen elämän ylläpitoon vaaditut toimet 

jaettiin erityisille työryhmille. Dahlmanin loppuraportissa tehdyt vankityöpäivät ja-

kautuvat prosentuaalisesti seuraavasti: 

 

Kuvio 5. Vankitöiden prosentuaalinen jakautuminen. n=100. 

 

Lähde: SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 

 

                                                

145 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
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Kuten kuviosta 5 on nähtävissä, kaikki vankileirin huoltoon liittyvät tehtävät, kuten 

siivoaminen, vedenhaku ja keittiötyöt kuuluivat vangeille. Tarpeellisen vesi- ja polt-

topuumäärän hankkiminen leirin tarpeisiin vei suurimman osuuden vankityövoi-

masta.146 Vettä ja puita tarvittiin päivittäin niin keittiössä, kasarmeissa, pyykinpesussa 

kuin sairaalassakin. Raskaiden kuormien vetämistä varten miesvangit rakensivat 

kolme vedenajokärryä.147 Heinäkuun 8. päivänä vankileiri sai käytettäväkseen myös 

kaksi työhevosta, jolloin tavaroiden kuljettaminen helpottui.148  

 

Vangit olivat vastuussa myös leirin päivittäisestä ruoanvalmistuksesta. Keittämistä 

johti samainen Mimmi Leivo, joka oli myös naisvahtien päällikkö.149 Kymmenen van-

kia toimi järjestyksenpitotehtävissä, lähinnä ruokajonon ja kasarmien järjestyksen yl-

läpidossa.150 Vangit, jotka olivat olleet sodan aikana Punaisen Ristin sairaanhoitajina, 

työskentelivät vankilan sairaalassa apulaishoitajina. 151  Sairaalassa työskenteli yh-

teensä kahdeksan naista, osa hoitajina, osa palvelijoina esimerkiksi siivoustehtä-

vissä.152 Leirin kansliassa oli työssä kolme vankia.153  

 

Taloudellista voittoa tuottavaa vankityömuotoa edusti käsityöpaja. Leirille palkattiin 

erikseen kaksi käsitöiden johtajanaista.154 Patjoja, pieluksia, lakanoita ja pyyhkeitä 

ommeltiin suuria määriä. Myös esimerkiksi luutia valmistettiin käsityönä kesän aikana 

kaikkiaan 850 kappaletta.155 Pääintendentuuri teki Santahaminalta yhden huomattavan 

suuren lakana- ja pyyhetilauksen. Taloudenhoitaja laskutti käsityöt vankileirin tiliin, 

                                                

146 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
147 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
148 SVL Suomenlinna, De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 15 ja 29. KA. 
149 SVL Ec 5. Henkilökuntaa koskevat luettelot. KA.; SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavan-
kileirin kirjekonseptit. KA. 
150 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
151 ks. esim. VRO 33/192. 
152 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
153 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
154 SVL Ec 5. Henkilökuntaa koskevat luettelot. KA. 
155 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
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ja intendentuuri puolestaan jakoi ne eteenpäin muille tarpeessa oleville vankileireille 

sekä sotaväelle.156 Myös vangeille valmistettiin vaatteita. Sotasaalisvarastosta otettuja 

paitoja muokattiin sopivan kokoisiksi tarpeessa oleville. Sairaanhoitajille, keittiötyö-

läisille ja paimennaisille ommeltiin esiliinoja. Taloudenhoitaja Rossander suhtautui 

käsityöprojektiin selvän intohimoisesti. Käsityöpajan perustaminen oli hänen oma aja-

tuksensa, jonka hän esitteli intendentuurille lähettämässään kirjeessä heinäkuun 7. päi-

vältä.157 Kun intendentuurin tilaamat erät saatiin valmiiksi ja toimitettua, pyysi Ros-

sander muutamillakin kirjeillä hanakasti lisää tilauksia.158 

 

Naisvankien pienen kuolleisuuden yhdeksi syyksi on aiemmassa tutkimuksessa ehdo-

tettu naisten parempaa hygieniaa. Santahaminassa puhtaanapito näyttää todella olleen 

huolellisempaa kuin vaikkapa Suomenlinnassa.159 Kasarmien, leirialueen ja käymälöi-

den puhtaanapitoon oli kuhunkin oma ryhmänsä. Kymmenen naisen ryhmä huolehti 

kasarmeista ja toinen kymmenen ryhmä käymälöiden tyhjentämisestä ja siisteydestä 

päivittäin. Leirialueen, pihamaan ja puutarhan puhdistuksessa sekä roskien kokoami-

sessa ja polttamisessa työskenteli etenkin alun kunnostusvaiheessa suuri joukko van-

keja. Vankien vaatteiden ja sairaalan liinavaatteiden pesuun käytettiin myös runsaasti 

vankityövoimaa. Sairaalan liinavaatteet jopa silitettiin. Santahaminassa vangeilla oli 

ainakin Dahlmanin mukaan lähes viikoittain mahdollisuus saunomiseen ja kesän kuu-

mimpana aikana jopa uimiseen. Vangit lämmittivät saunan ja käsityöpajassa valmis-

tettiin saunavihtoja.160 Saunaan pääseminen tuntui vangeista suurelta parannukselta, 

sillä monet eivät olleet päässeet peseytymään kunnolla liki kahteen kuukauteen.161 

Täit ja muut syöpäläiset olivat yleisiä vieraita vankien vaatteissa ja hiuksissa. Puna-

kaartiin liittymisen yhteydessä hiuksensa lyhyeksi leikanneet naiset siunasivatkin 

                                                

156 Esimerkiksi jo 13.7.1918 naiset olivat valmistaneet 400 kpl luutia intendentuurille toimitettavaksi. 
SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
157 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 23. KA. 
158 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
159 Suomenlinnan taloudenhoitaja maisteri Linko kirjoitti leirin siivottomuudesta: ”Kaikkialla tunkioka-
soja, haisevia likakaivoja aivan kasarmien vieresä ja julkisillakin paikoilla, käymälät tyhjentämättä 
j.n.e.” SVL Suomenlinna Ee 1. I-VI vankilapiireille saapuneet kirjeet 1918-1919. KA. 
160 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
161 Nironen, Mandi. Vuoden 1918 luokkasota, 6B. KansA. 
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”poikatukkaansa” leirioloissa, sillä sen puhtaanapito syöpäläisistä oli huomattavasti 

helpompaa kuin pitkien hiusten.162 

 

Osa vankityöstä tehtiin myös vankileirin ulkopuolella. Naiset kävivät saksalaisten so-

tilaiden, Merikunnan, Uudenmaan rakuunojen ja Jääkäripataljoonan kasarmeissa sii-

voamassa. Saksalaisten kasarmeissa käytiin myös ompelemassa lippuja.163 Teknilli-

sellä toimistolla, puhtaanapitolaitoksella ja radioasemalla tehtiin jonkun verran pää-

asiassa siivoustöitä.164 Naisvankeja myös tilattiin muille Helsingin leireille siivoa-

maan.165  

 

Veden ja puiden hankinnan jälkeen suurin työllistäjä oli saarella paimennettu karja. 

Santahaminaan tuotiin heinäkuun alussa yksi ja puolivälissä toinen karjaerä, yhteensä 

356 ”teurasta”. Karjan alkuperä on hieman hämärä. SVL:n Muonitusosaton ilmoituk-

sessa kesäkuun lopulta ilmoitetaan, että karjanmyyntiosuuskunnat toimittavat kar-

jan.166 Toisaalta teuraaksi tarkoitetun karjan joukossa oli runsaasti lypsylehmiä, joten 

on luultavaa, että mukana oli valkoisten sotasaaliina takavarikoimaa, punaisille kuu-

lunutta karjaa.167 Tällaisia huhuja kulki myös vankien keskuudessa.168 

 

Karja oli tarkoitus teurastaa kesän mittaan tarpeen mukaan ruoaksi, ja sen oli tarkoitus 

hyödyttää kaikkia Suomenlinnan alaisuudessa toimivia vankileirejä.169 Karjaa oli kui-

tenkin edullisinta säilyttää Santahaminassa, jossa laidunmaata ja metsää riitti yllin kyl-

lin täyteen rakennettuun Katajanokkaan, kallioiseen Suomenlinnaan tai karuun Iso-

Mjölöön verrattuna. Lienee lisäksi todennäköistä, että myös perinteinen agraarinen 

                                                

162 Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
163 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
164 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
165 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
166 SVL Dd 1.Intendentuurin kirjekonseptit. KA. 
167 SVL Dd 1. Intendentuurin kirjekonseptit. KA. 
168 172/2808 Elin Janhunen. TA. 
169 SVL Dd 1. Intendentuurin kirjekonseptit. KA. 
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työnjako, jossa naiset hoitavat karjaa, on vaikuttanut siihen, että naiset on katsottu 

osaavimmiksi ja soveliaimmiksi tähän toimeen.170 

 

Karjanpaimennukseen valittiin 30 naista, jotka jaettiin päivä- ja yötyöryhmiin. Toinen 

ryhmä paimensi karjaa päivisin Santahaminan metsissä. Vanki Elin Janhusen muisti-

tiedon mukaan tämä oli välttämätöntä, sillä saksalaiset sotilaat kuulemma ampuivat 

metsissä paimenetta tapaamansa lehmät surutta.171 Yöksi karja koottiin Santahaminan 

suurelle hiekkapohjaiselle harjoituskentälle (niin sanottu ”Sahara”, ks. liite.), ja tätä 

varten järjestettiin toinen työryhmä, joka paimensi yöllä kentän ympärillä ja esti näin 

karjaa hajaantumasta.172 Näillä paimenessa käyvillä vangeilla oli erillinen kulkulupa 

piikkilangan ympäröimältä kasarmialueelta poistumiseen.173 Paimentaminen oli ha-

luttu tehtävä, pääsihän tuolloin päivittäin poistumaan vankikasarmilta metsään käys-

kentelemään.174 Kesä 1918 oli poikkeuksellisen lämmin ja vihanta.175 Paimennusta 

johti ja valvoi 32-vuotias järjestysmies, karjakko ja vouti Adolf Kuoppala.176  

 

Vaikka osa karjasta oli lypsäviä lehmiä, oli se pääasiassa teuraaksi tarkoitettua. Kasar-

mialueella sijaitsevassa teurastamossa työskenteli Suomenlinnan miesvankeja sekä 

kymmenen Santahaminan naisvankia. Karjaa koskevissa määräyksissä painotetaan, 

että kaikki hyödynnettävissä olevat osat, kuten rasva, veri ja sisälmykset, tuli teuras-

                                                

170 Esim. Lintunen 2015, 27. 
171 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
172 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
173 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
174 Esimerkiksi Emmi Lehtonen muistelee, että hänen vankitoverinsa Martta Koskinen pyrki paime-
neksi. Lehtonen Emmi, muistelmat 23.4.1968, KansA.  
175 Findikaattori, päivitetty 1.3.2016. Vuodenaikojen keskilämpötilat eri havaintoasemilla 1829-2016. 
www.findikaattori.fi/fi/66.; Paavolainen 1971, 132.  
176 SVL Ec 5. Henkilökuntaa koskevat luettelot. KA.; SVL Suomenlinna Ea 3. Hakemuksia virkoihin. 
KA. 
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taessa erotella. Lisäksi vuodat piti huolellisesti suolata, tarkastaa ja säilyttää myöhem-

pää, ilmeisesti jalkineiden valmistukseen tähtäävää käyttöä varten.177 Muonitusosas-

ton ohjeistus painotti, että mahdollisesti lypsävien lehmien maito tuli käyttää leirin 

sairaalan ja henkilökunnan tarpeisiin.178 Santahaminan leirille annettiin 36 eläintä lei-

rin omaan vapaaseen käyttöön. Rossander kirjoittikin heinäkuun 11. päivänä Adolf 

Kuoppalalle käskien tämän valitsemaan, erottamaan ja puulapuilla merkkaamaan kar-

jan lihavimmat ja parhaimmat lypsylehmät Santahaminan omaisuudeksi.179 Leirillä 

toimi myös kahden viikon ajan 30 sikaa käsittävä sikala, jossa työskenteli kymmenen 

vankia.180 Loppukesästä vangit keräsivät saaren luonnosta sieniä keittiön tarpeiksi. 

Sieniretkiä veti käsitöiden johtaja Mila af Tengström, joka luennoi sienien ravintoar-

voista, syötäväksi kelpaavista lajeista sekä lajitunnistuksesta.181 Sieniretkillä oli siis 

myös talouskasvatuksellinen ulottuvuus. Vangit keräsivät myös voikukan (”kelta-

kukka”) juuria ja valmistivat niistä kahvinkorviketta.182 

 

Työssäkäynnillä oli vangeille suuri merkitys niin fyysisen kuin henkisenkin pärjäämi-

sen kannalta. Tärkein työnteon tuoma parannus oli siitä saatava lisäruoka-annos.183 

Toimesta riippuen työssäkäynti myös mahdollisti omatoimisen lisäruoan hankkimisen. 

Vaikka vankileirillä tehty työ tuskin tuntui järin mielekkäältä, se sai kuitenkin ajan 

kulumaan joutuisammin kuin pelkästään kasarmilla maatessa. Jos vanki suoritti sa-

mankaltaista työtä kuin siviilielämässään, hän saattoi jopa hetkeksi unohtaa olevansa 

vanki.184 Holokaustia tutkineen Antero Holmilan (2013) mukaan kotielämän elemen-

tit, kuten ruoanhankinta, -valmistus ja käsityöt merkitsivät juutalaisnaisille jatkuvuutta 

                                                

177 SVL Dd 1. Intendentuurin kirjekonseptit. KA. 
178 SVL Dd 1. Intendentuurin kirjekonseptit. KA. 
179 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 37 11.7.1918. KA.  
180 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. Ks. myös SVL Suo-
menlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 23 ja 92. KA. 
181 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
182 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
183 Santahaminan toiminta-aikana työvangin päiväannos piti olla 2300 kcal, kun taas työtä tekemättö-
män vangin annos oli vain 1800 kcal. SVL He 1. Muut sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat. KA. 
184 Applebaum 2003, 321-323. 
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ja normaaliutta keskitysleirillä.185 Gulagista selvinneet naiset ovat myös kuvanneet 

saaneensa traditionaalisista feminiinisistä työmuodoista turvaa epävarmassa tilan-

teessa.186 Punavankileirijärjestelmässä hyvin tehty vankileirityö saattoi lieventää Val-

tiorikosoikeuden tuomiota. Vankileirin henkilökunnan positiivinen lausunto toimi sa-

mankaltaisena suosituskirjeenä kuin kotipaikkakunnalta lähetetty suojeluskunnan lau-

sunto.187 Vaikka naisvangit tekivät ruumiillisesti raskaita töitä, näyttää siltä, että he 

säästyivät sukupuolensa takia kaikkein rankimmilta vankitöiltä. Taloudenhoitaja tilasi 

Suomenlinnasta 100 miesvankia saaren ympäristössä hajallaan makaavan polttopuun 

keräämiseen ”ja muihin raskaampiin töihin, joihin ei voi naisvankeja käyttää”.188 Ku-

ten monissa muissakin vankileirijärjestelmissä, myös Suomen punavankileireillä nai-

set saivat vapautuksen tietyistä töistä vallitsevan sukupuolten roolijakokäsityksen pe-

rusteella.189 Merkittävää Santahaminan vankitöissä oli myös se, että tekemällä sivii-

lielämästä tuttuja koti- ja maataloustöitä ja pitämällä yleisestä hygieniasta huolta naiset 

osoittivat olevansa orientoituneita tulevaisuuden suhteen.  

 

 

 

 

 

                                                

185 Holmila 2013, 232. 
186 Massino 2008, 65. 
187 VRO 33/194. 
188 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 28. KA. Kursivointi tekijän. 
189 Applebaum 2003, 285; Holmila 2013, 234. 
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4.2 Ravinto 

 

Sotavankilaitoksen ruokahuolto oli organisoitu siten, että kaikki ruokatilaukset tehtiin 

SVL:n Intendentuurin kautta. Leirit eivät siis saaneet omin päin hankkia mitään, aino-

astaan tilata intendentuurilta, joka toimitti elintarvikkeet leireille sikäli, kun niitä oli 

saatavissa. Kunkin vankileirin johdolla oli siis oikeastaan perin vähäiset mahdollisuu-

det vaikuttaa leirin elintarviketilanteeseen. Intendentuurissa vankien tarvitsemia vä-

himmäisravintomääriä varten hankittiin lääkärinlausunto, jonka perusteella laadittiin 

seuraavan kaltainen vuorottelevien päiväannosten suunnitelma kaikille punavangeille: 

 

I    II 

Leipää  75 gr  Leipää  75gr 

Voita  25 ,,  Voita  25 ,, 

Silakkaa  200,,  Silliä                          200,, 

Kalliokalaa  200,,  Lihaa                          200,, 

Rasvaa  20,,  Rasvaa  30,, 

Pellavajauh.  20,,  Pellavajauh.  30,, 

Ruisjauh.  5,,  Ruisj.  10,, 

Hapankaalia                          300,, 

-------------------------------------   ---------------------------------------- 

Kaloriamäärä 1524.   Kaloriamäärä           1474   190 
      
    

Santahaminan toiminnan aikana voimassaolleet ruokamäärät olivat jo hieman edellä 

esitettyä korkeampia. Senaatti oli päättänyt kesäkuun lopussa korottaa työtätekevien 

vankien kalorimäärän 2300 kaloriin ja työtä tekemättömien 1800: aan. Vaikka nämä 

suunnitellut kalorimäärät tuntuvat kovin alhaisilta, lienevät ne todellisuudessa olleet 

vieläkin vähäisemmät. Leirit raportoivat vankien ruokinnasta suoraan intendentuurille, 

enemmän tai vähemmän totuudenmukaisesti. Näissä raporteissa ilmoitettuihin puut-

                                                

190 SVL Dd 1. Intendentuurin kirjekonseptit. KA. 
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teisiin intendentuuri puuttui ainoastaan kirjallisesti välittämättä leirien todellisesta ti-

lanteesta. Koko maan vankien ruokahuolto näyttikin heinäkuun pahimman kuollei-

suusjakson aikana olevan kunnossa, tosin vain paperilla.191  

 

Vankien pääasiallinen ravinto koostui leivästä, sillistä, kalliokalasta, voista sekä eri-

laisista jauhoista. Tarjolla oli vaihtelevasti myös soppajuuria, hapankaalia ja papuja. 

Liha oli harvinaisuus, mutta silloin tällöin suolalihan, hevosenlihan ja makkaran pala-

sia eksyi vankien keittopakkeihin.192 Kaikkien elintarvikkeiden saanti vaihteli, ja usein 

saamatta jääneet ruoka-aineet korvattiin jollain toisella, ravintoarvoltaan heikommalla 

elintarvikkeella. Esimerkiksi ruisjauhot loppuivat valtiolta 22.6., jolloin leipää keho-

tettiin leipomaan pellava- tai kaurajauhojen sekä jauhetun kalliokalan (kuivattua ka-

laa) yhdistelmällä.193 Lisäksi ruoka-aineiden laadussa ja valmistuksessa oli usein puut-

teita: hapankaali oli mädännyt, vilja homeessa, eikä kalliokalaa tai papuja liotettu asi-

aankuuluvalla tavalla. Tämä aiheutti ripulia, jonka takia vähäisetkin kalorit menivät 

hukkaan.194 Tilattuja ruokatarpeita myös katosi kuljetusten aikana. Saarelle proomulla 

tuotuja astioita oli avattu ja osa ruoasta syöty. Joskus tynnyrit olivat täysin tyhjiä. Näin 

tapahtui erityisesti Iso-Mjölön kautta saapuville ruokatilauksille.195 

 

Johtaja Dahlman väittää leirin sulkemisen jälkeen tekemässään loppuraportissa, että 

ruokatarpeita on leirin olemassaoloajan ollut riittävästi: ”Vankien ruoka-annokset ovat 

aina olleet määräysten mukaiset. Määrätty kaloriamäärä on aina saavutettu”.196 Tämä 

on Dahlmanin osalta suoranainen vale: hänen omansa ja eritoten taloudenhoitaja Ros-

sanderin kirjeenvaihto leirin toiminta-ajalta on täynnä valituksia siitä, ettei vangeille 

                                                

191 Paavolainen 1971, 220. 
192 Paavolainen 1971, 182–208. 
193 SVL Dd 1. Intendentuurin kirjekonseptit. KA. 
194 Paavolainen 1971, 204. 
195 Esim. SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. Rossanderin kirjeet 
Muonitusosastolle 5.8.1918, no 112, 113 ja 127. KA. 
196 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
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pystytä useinkaan tarjoamaan määräysten mukaisia ruokamääriä. 197  Raportissaan 

Dahlman korostaa myös ruoan oikeanlaista käsittelyä: hänen mukaansa ruoka on aina 

valmistettu huolella ja keitetty aina kypsäksi.198 Tämä lienee vastaus useisiin heikkoa 

ruoanvalmistusta moittiviin kiertokirjeisiin, joita dosentti Tigerstedtin Suomenlinnan 

surkeasta vankiruoasta tekemän  raportin seurauksena lähetettiin.199 Leirin pääemän-

nän Mimmi Leivon toimet olivatkin luultavasti kaikkea muuta paitsi huolimattomat; 

Rossander kirjoitti 16.7.1918 varoivaisen kirjeen Leivolle pyytäen välttämään ilmen-

nyttä liiallista säästäväisyyttä henkilökunnan ruoan suhteen. ”Äärimmäinen säästäväi-

syys on hyve, mutta johonkin pitäisi vetää raja”, Rossander pehmittelee.200 Leivo lie-

nee siis ollut tarkka myös vankiruoan suhteen. Vaadittuja kalorimääriä on tuskin aina-

kaan ylitetty.  

 

Eräs ravitsemukseen vaikuttanut seikka oli omaisten lähettämien ruokapakettien kiel-

täminen, jota perusteltiin maassa vallitsevalla elintarvikepulalla sekä asetoimitusten 

ehkäisyllä.201  Kielto oli virallisesti voimassa puolitoista kuukautta 22.5.-3.7.1918, 

jonka jälkeen se kumottiin. Helsingin vankileirien piirissä kielto kuitenkin jatkui syys-

kuuhun asti Suomenlinnan omapäisen siviilikomendantti von Wendtin käskystä. Si-

viilikomendantin käskyjen mukaisesti Helsingin leirien paketit tuli tarkistaa ennen 

vangille luovuttamista. Tämä johti – nälkäisten vahtien välistävetojen ohella – siihen, 

ettei suuria pakettimääriä kyetty tarkastamaan tarpeeksi nopealla tahdilla, jolloin pa-

kettien sisältämä ruoka ehti usein pilaantua lämpimänä vuodenaikana.202 Pakettikielto 

ehti siis vaikuttaa myös Santahaminan leirin ravintotilantilanteeseen oikeastaan koko 

leirin toiminnan ajan. Pakettikielto ei kuitenkaan ollut aukoton. Pienipalkkaiset vartijat 

olivat helposti lahjottavissa kuriireiksi.203 

                                                

197 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA.  
198 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
199 Paavolainen 1971, 214–215, 218–219. 
200 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 58. KA. 
201 Jokipii 2015, 304.  
202 Paavolainen 1971, 227. 
203 Jokipii 2015, 307. 
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Vankileirikurjuus ehti realisoitua etenkin niille yli kuudellesadalle naisvangille, jotka 

siirrettiin Tammisaaresta Santahaminaan kesäkuun lopulla. Tammisaaren ravintoti-

lanne oli kenties katastrofaalisin kaikista leireistä: leirin kuolleisuus ainakin oli maan 

korkein.204 Useiden naisvankien muistelmissa Tammisaaressa vietettyä kuukautta ku-

vataan nälän ja kuoleman aikana.205 Leiriltä saapuneet naiset olivat pääsääntöisesti 

erittäin heikossa kunnossa. Osa naisista kannettiin proomusatamasta kasarmiin paa-

reilla.206 Elin Janhunen muistelee saapumistaan Tammisaaresta Santahaminaan: 

 

”Silloin minäkin olin jo niin paljon heikossa kunnossa, että minä en jaksanut reppu 

selässä kävellä toiseen kerrokseen kasarmissa, minun täytyi levätä välillä.”207 

 

Kaiken kaikkiaan Santahaminan vankiruoka oli samanlaista kuin muillakin punavan-

kileireillä: riittämätöntä. Ylilääkäri Sievers ihmettelikin, kuinka Santahaminan nais-

vangit olivat niin paljon paremmassa kunnossa Helsingin muiden leirien miehiin ver-

rattuna, vaikka hänen havaintojensa perusteella vankiruoka oli täsmälleen samanlaista. 

Sievers arvelee syyksi naisten miehiin verrattuna pienempää kaloritarvetta.208 Santa-

haminassa ravintotilanne helpotti kuitenkin useammastakin syystä. Leiri oli tietysti 

pienempi kuin vaikkapa valtaisa Suomenlinna, ja lyhyen toiminta-ajan kuluessa on-

gelmat eivät kenties päässeet eskaloitumaan niin pahasti kuin pidempään toimineilla 

leireillä. Lisäksi leirillä oli hyvät säilytysmahdollisuudet. Erilaisille elintarpeille so-

veltuvia kylmä- ja kuivatiloja löytyi saarelta useampia.209 Näin vähäiset ruokavarannot 

eivät päässeet niin helposti pilaantumaan.210 Suhteellisen hyvään ravintotilanteeseen 

                                                

204 Paavolainen 1971, 259–261. 
205 172/2808, Elin Janhunen. TA.; Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA.; Nironen, Mandi. 
Vuoden 1918 luokkasota, 6B. KansA. 
206 172/2808, Elin Janhunen. TA.; Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA.; Sievers 1930, 60. 
207 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
208 Sievers 1930, 14. 
209 Ks. liite. 
210 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
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ja tästä suoraan seuranneeseen pieneen kuolleisuuteen on kuitenkin löydettävissä muu-

tamia erityislaatuisia syitä, jotka tekivät Santahaminasta suhteessa poikkeuksellisen 

punavankileirin. Tarkastelen näitä tekijöitä viidennessä luvussa. Santahaminan mata-

lasta kuolleisuusasteesta huolimatta huono ravitsemus näkyi vankien terveydessä, jota 

siirryn käsittelemään seuraavaksi.  

 

4.3 Terveys 

 

Santahaminan leirin sairaalaa kutsuttiin Naistensairaalaksi. Leirin päälääkäri oli Kusti 

Zitting. Apulaislääkärin virkaa hoiti A. A. Lyytinen. Ylisairaanhoitajattarena oli Alek-

sandra Laihia.211 Laihialla oli kokemusta sotasairaanhoidosta, sillä hän oli työskennel-

lyt ensimmäisen maailmansodan aikana hoitajana Riian rintamalla.212 Lisäksi jotkut 

vangeista – etenkin ne, joilla oli sairaanhoitokokemusta sisällissodasta – auttoivat sai-

raalassa. 213  Sairaalahenkilökunnasta, etenkin lääkäreistä, oli kaikilla vankileireillä 

huutava pula. Tilanpuutteen, henkilökuntavajeen ja materiaalien ainaisen vähyyden 

vuoksi vankileirin lääkärin työ oli tuskin kovin suosittu.214 Santahaminasta on säilynyt 

sairaalan potilaspäiväkirja, johon on kirjattu kaikkien leirin sairaassa hoidettujen van-

kien tiedot diagnooseineen. Arvokas lähdeaineisto on myös Helsingin vankileirien yli-

lääkäri Rikhard Sieversin vuonna 1930 julkaisema muistelmateos Hälso- och Sju-

kvårdsförhållanden vid fånglägren i Helsingfors, på Sveaborg, Sandhamn och Mjölö 

efter frihetskriget 1918. 

 

Sievers korostaa kirjassaan Santahaminan naisvankien parempaa terveydentilaa ja vä-

häistä tautisuutta Suomenlinnan ja Iso-Mjölön miesvankeihin verrattuna. Hänen mu-

kaansa Santahaminan maantieteellisillä ja arkkitehtonisilla seikoilla oli merkitystä asi-

assa. Leiri oli mäntymetsän takana suojassa merituulelta, kasarmit olivat suuria ja niitä 

                                                

211 SVL Ec 5. Henkilökuntaa koskevat luettelot. KA. 
212 Sievers 1930, 61. 
213SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA.; Vro 31/192. KA. 
214 Paavolainen 1971, 254. 
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oli tarpeeksi tartuntataudeista kärsivien eristämiseksi. Sieversin kliininen mielipide 

pienemmän tautisuuden syyksi on naisten parempi vastustuskyky.215  

 

Sieversin mukaan Tammisaaresta tuodut naiset olivat kaikkein huonoimmassa kun-

nossa. 40 vankia oli niin heikossa kunnossa, että heidät piti kantaa laivarannasta van-

kikasarmiin.216 Yhteensä sata naista oli selvästi sairaita. 75 vangin tila vaati välitöntä 

vuodelepoa. Koska sairaalarakennus ei vielä tuolloin ollut toimintakunnossa, piti 

kaikki sairaatkin vangit sijoittaa samaan, suureen vankikasarmiin. Olojen vakiinnuttua 

kesäkuun lopussa sairaat eristettiin terveistä sairaalarakennukseen.217 Vaikeasti kuu-

mesairaita eristettäviä oli 21, joista yhdellä kotkalaisella oli pilkkukuume. Yleisestä 

heikkoudesta ja ripulista toipuvia oli vielä 64.218  

Suuri osa leirin sairaalassa hoidettavista sairauksista johtui ravinnonpuutteesta ja kul-

kutaudeista. Näillä on tietenkin myös syy-seurausyhteys: nälkiintyneet vangit sairas-

tuivat helpommin. Kaikki vangit kärsivät vankiruoan laadun seurauksena jonkinastei-

sesta ripulista tai päinvastaisesti ulostusvaikeuksista. Maan vankileireillä kesän aikana 

riehuneita kulkutauteja esiintyi myös Santahaminassa. Näistä yleisimmät olivat in-

fluenssa, isorokko, kurkkumätä, lavantauti,  punatauti ja toisintokuume.219 Isorokkoa-

han oli esiintynyt jo varhemmin keväällä siviilienkin keskuudessa.220 Useimmat muut 

diagnoosit liittyivät luultavasti ravinnonpuutteen aiheuttamiin oireisiin. Sellaisia oli-

vat muun muassa ”yleinen heikkous”, ”pyörrytys”, ”kramppeja” ja ”pistos rin-

nassa”.221 Potilaspäiväkirjasta löytyy myös muutama psyykkiseen sairauteen viittaava 

diagnoosi: yksi suoranainen psykoositapaus sekä useita ”hysteria” -luokituksia.222 

Heinäkuun loppuun tultaessa terveystilanne parani ja vankimäärä väheni.  Sairaita oli 

                                                

215 Sievers 1930, 60. 
216 Sievers 1930, 60. 
217 Sievers 1930, 61. 
218 Sievers 1930, 62. 
219 SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja. KA. 
220 Paavolainen 1971, 256.  
221 SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja. KA. 
222 SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja. KA. 
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enää 21, joista kuudella oli keuhkokuume ja lopuilla influenssa. Toipilaina oli 25 van-

kia. Jäljellä oleville vangeille tehtiin jälleen sisätutkimus – Sieversin mukaan kaikella 

huomavaisuudella. Veneerisiä tauteja löydettiin tällöin kahdeltatoista. Kuudella oli en-

simmäisen asteen kuppa ja lopuilla pidemmälle edennyt sekundaarikuppa.223 Kaikki 

kuppasairaat lähetettiin Suomenlinnassa sijaitsevalle ihotautiosastolle, jossa sukupuo-

litaudin saaneita vankeja hoidettiin.224 

 

Lapset, pienten lasten äidit ja raskaana olevat sijoitettiin erilliseen rakennukseen, joka 

on vankileirin kartassa nimellä synnytyslaitos (ks. liite). Synnytyslaitoksen väestä 

huolehti eräs naisvanki, joka oli toiminut kotiseudullaan ”viisaana eukkona” ja lapsen-

päästäjänä.225 Synnytyksiä, raskauksia ja keskenmenoja oli yllättävän paljon. Tämä on 

jäänyt aiemmassa, joskin vähäisessä ja miesvankeihin keskittyvässä vankileiritutki-

muksessa täysin huomioimatta. Esimerkiksi Jaakko Paavolainen viittaa koko maan 

osalta vain yhteen synnytystapaukseen (joka tosin tapahtui Santahaminassa), ja siihen-

kin vain kuriositeettina.226 Sairaalan potilaskirjasta löytyy kuitenkin 15 raskaana ole-

vaa naista, joista kahdeksan oli raskauden loppuvaiheessa (6.–9. -kuulla). Santahami-

nassa lapsen synnytti viisi naista. Lapsista kolme oli tyttöjä ja kaksi poikaa. Kaikki 

vastasyntyneet on merkitty sairaalan päiväkirjaan terveinä.227  

 

Neljällä raskaana olleen naisen kohdalla on maininta ”abortus” ja kuukausiluku, esi-

merkiksi ”abortus 6”. Tällä viitataan keskenmenoon eikä raskauden keskeytykseen 

abortti-sanan nykyisessä merkityksessä.228 Vangit saivat leirillä keskenmenoja ras-

kauksien myöhäisissäkin vaiheissa. Esimerkiksi kuudennella kuulla raskaana olleen 

                                                

223 SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja s.7–8. KA.; Sievers 1930, 
62. 
224 SVL Suomenlinna Ka 20 Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja. KA.; SVL Suomenlinna De 
4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA.; Sievers 1930, 62. 
225 Sievers viittaa naiseen termillä ”klok gumma”. Sievers 1930, 61. 
226 Paavolainen 1971, 330. 
227 SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja. KA. 
228 Kätilö Suvi Maarasen sähköpostihaastattelu 7.4.2016. 
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naisen kohdalla voidaan puhua jo kohtukuolemasta tai ennenaikaisesta syntymästä.229 

Osalla oli myös keskenmenon jälkeisiä komplikaatioita, kuten runsasta verenvuotoa. 

Näissä tapauksissa naiset olivat olleet kolmannella tai neljännellä kuulla raskaana.230 

Raskaudenkeskeytymisien mahdollisia syitä on useita. Erilaisilla tulehduksilla on 

niissä kuitenkin merkittävä osuus: 25–40 % tapauksista liittyy infektioihin. Esimer-

kiksi tippuri nostaa keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen riskin 3–5 -ker-

taiseksi. Virtsatientulehdus, emättimen bakteeritulehdus ja kuppa kaksinkertaistavat 

riskin. Raskas fyysinen työ saattaa lisätä riskiä, mutta sille ei ole olemassa yksiselit-

teistä määritelmää. Stressi tai traumaattinen kokemus saattaa lisätä keskenmenon mah-

dollisuutta jopa kolminkertaisesti. Alipainoisilla on myös todettu muita korkeampi 

keskenmenon alttius. Vankien aliravitsemus on siis tässä tapauksessa voinut lisätä kes-

kenmenojen todennäköisyyttä.231 Lisäksi vangeille tarjotun ruoan yksipuolisuus on hi-

dastanut keskenmenoista ja synnytyksistä palautumista.232 Kypsentämätön tai huo-

nosti kypsennetty kala (silli oli usein raakasuolattua, kuivattua turskaa eli kalliokalaa 

puolestaan liotettiin vedessä lihan pehmentämiseksi) on altistanut naiset myös liste-

riabakteerille, joka aiheuttaa vakavia kohdun tai sikiön infektioita ja lisää keskenme-

non ja sikiön tai vastasyntyneen kuoleman riskiä.233  

 

Vankeusajalla oli huomattava vaikutus naisvankien kuukautiskiertoon. Sieversin ha-

vaintojen mukaan Santahaminan naisvangeista, joista suurin osa oli kuitenkin 15–25 -

vuotiaita, vain muutamalla oli leiriaikana normaalit kuukautiset. Hän oli tehnyt saman 

havainnon Suomenlinnan naisvankien suhteen: 290 naisesta vain kahdeksalla oli ta-

vallinen kierto. Yhdeksällä naisella kuukautiset palasivat vähitellen olosuhteiden pa-

                                                

229 Lääkäri Zitting on merkinnyt raskaudet kuukausiarvioina. Nykyään raskausaika määritellään ras-
kausviikkoina (rvk). Kuudennen kuukauden (n.28 rvk) raskaus ylittää keskenmenoiksi määriteltävien 
raskauden keskeytymisten rajan (22 rvk). Kätilö Suvi Maarasen sähköpostihaastattelu 7.4.2016. 
230 SVL Suomenlinna Ka 20. KA. 
231 Kätilö Suvi Maarasen sähköpostihaastattelu 7.4.2016. 
232 Sekä synnytyksen että keskenmenon jälkeisissä komplikaatioissa esiintyy usein runsasta verenvuo-
toa. Tästä syystä monipuolisen ravinnon ja etenkin raudan saanti on menestyksekkäässä palautumisessa 
avainasemassa. Kätilö Suvi Maarasen sähköpostihaastattelu 7.4.2016. 
233 Kätilö Suvi Maarasen sähköpostihaastattelu 7.4.2016. 
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rantuessa. Näiden naisten kohdalla voidaan puhua epäsäännöllisistä kuukautisista, joi-

den aiheuttajana on usein elämänmuutos ja psyykkinen stressi.234 270 naisella kuukau-

tisia ei ollut tullut viiteen tai kuuteen kuukauteen lainkaan. Vaikka Santahaminassa 

naisten terveys, ravitsemus ja ulkoilumahdollisuudet olivat suhteellisen hyvät, näiden 

vankien kuukautiset eivät normalisoituneet leiriaikana. Sievers piti ilmiötä amenor-

reana eli kuukautisten poisjäämishäiriönä. Hän vertaa ilmiötä saksalaisten ja venäläis-

ten kertomuksiin naisten kuukautishäiriöistä piiritys- tai pula-aikana.235 Amenorrean 

aiheuttajia on monia, mutta tässä yhteydessä syynä on ollut nopea painonmenetys  ja 

voimakas fyysinen ja psyykkinen stressi.236 

 

Santahaminassa kuoli sairaalakortiston ja sairaalan päiväkirjan mukaan neljä van-

kia.237 Sairaalan päiväkirjan mukaan neljä kuolinsyytä olivat lavantauti, keuhkotauti, 

vatsakalvontulehdus sekä isorokko tai sen jälkitauti.238  

 

Taulukko 7. Santahaminassa kuolleet naisvangit. 

nimi  ikä kuolinaika kuolinsyy 

Vilen, Elsa  17  27.6.1918 vatsakalvontulehdus 

Kiiskinen, Olga  35 13.7.1918  keuhkotauti 

Koski, Aino Aleksandra  21  18.7.1918  lavantauti 

Hepo-oja, Helmi 45  29.7.1918  isorokko 

Lähde: SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja. KA.; 

SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 

                                                

234 Kätilö Suvi Maarasen sähköpostihaastattelu 7.4.2016. 
235 Sievers 1930, 63. 
236 Kätilö Suvi Maarasen sähköpostihaastattelu 7.4.2016. 
237 Helsingin sotasurmat 1914–1922. Taulukko tutkijan hallussa. Lähteenä käytetty SVL Suomenlinna 
Bc 99–Bc 101. Sairaalakortisto. KA.; SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäi-
väkirja. KA. 
238 SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naissairaalan potilaspäiväkirja KA.; SVL Suomenlinna Bc 
99–Bc 101. Sairaalakortisto. KA. 
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Kuolinsyistä mikään ei ole yksiselitteisesti aliravitsemuksesta johtuva. Elsa Vilen 

kuoli vatsakalvontulehdukseen viikko Tammisaaresta saapumisensa jälkeen. Hän oli 

yksi niistä erittäin sairaana Tammisaaresta Santahaminaan siirretyistä vangeista. La-

vantauti ja isorokko olivat tyypillisiä vankileirien kulkutauteja, ja erilaisia keuhkotau-

din ja keuhkokuumeen variaatioita esiintyi myös paljon vankien keskuudessa.239 Kuol-

leiden naisten omaisille lähetettiin kunkin kuoleman jälkeen kirjeet, joissa annettiin 

muutama päivä aikaa tulla noutamaan ruumis pois muualle haudattavaksi. Jos omaiset 

eivät ilmestyneet paikalle, haudattiin vainajat Santahaminaan. 240  Lähdeaineisto ei 

kerro, haettiinko neljän naisen ruumiit pois, vai ovatko he edelleen Santahaminassa.  

 

4.4 Vankien kasvatus ja henkinen vointi 

 

”De sågo nästan ut som flickor på sommarnöje och icke som personer, berövade sin 

frihet.”241 

 

Punavankien yhteiskunnallinen uudelleenintegrointi perustui pääosin kristillisiin ar-

voihin. Sotavankilaitoksen kasvatusasiainosasto organisoi koko maan punavankilei-

reille pappeja ja kasvatustyöntekijöitä. Kirkon näkökulmasta punaiset naiset olivat toi-

millaan palvelleet väärää herraa; luterilainen kutsumustehtävä ylläpitävinä, hoivaavina 

äiteinä, sisarina ja tyttärinä sekä ajan kristillisen siveyskäsityksen mukainen naisten 

”luontainen” korkeamoraalisuus oli hyljätty.242 Työväenluokkaiset naiset nähtiin su-

kupuolensa edellyttämästä kutsumuksesta langenneina.243 Koko sodan perimmäiseksi 

syyksi epäiltiin tuhoisaa vapaamielisyyttä, jumalanpilkkaa ja siveettömyyttä. Punaiset 

naiset haluttiin palauttaa takaisin kirkon pariin.  

                                                

239 Paavolainen 1971, 259. 
240 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 186 ja 201. KA. 
241 Helsingin vankileirien ylilääkäri Richard Sievers Santahaminan naisvangeista. Sievers 1930, 14. 
242 Markkola 2009, 67. 
243 Markkola 2009, 72. 



 

 

 62 

 

Valtiolliset ja kirkolliset intressit naispunavankien suhteen olivat perin yhteneväiset. 

Uudelleenkasvatus näyttää tähdänneen ei-punaiseen työväestön kansalaissubjektin uu-

delleensisäistämiseen, oman paikan ymmärtämiseen kristillisporvarillisessa yhteis-

kunnassa. Diskursiivisesti kasvatustyön vaadetta hallitsivat lian ja puhtauden katego-

riat: kirjailija Juhani Aho vaati ”siveellistä suursiivousta”, ”kansan hengen puhdistusta 

ja desinfioimista”244, kun taas NMKY:n pääsihteeri huomautti, että ”sitä likaa, mikä 

täten kasaantui kansamme keskuuteen, ei ole vielä pesty pois” ja nimitti ”punaryssien 

rakastajattaria” ”likaiseksi kärpäsparveksi”.245 Siveettömyys käsitettiin likana, saas-

tana, joka oli puhdistettavissa määrätietoisella siveyskasvatuksella. Erityisesti nais-

vankeihin sovellettiin diskursiivisia epäinhimillistämisen tekniikoita, esineellistämistä 

ja eläimellistämistä. Tällä pyrittiin oikeuttamaan vankileirien ylläpito sekä vankien 

huono kohtelu myös kristillisestä näkökulmasta.246 

 

Suomen sotavankilain kasvatustyöntekijät pitivät 13.6.1918 Helsingissä kokouksen, 

jossa pyrittiin yhdenmukaistamaan vankileireillä toimivien kasvatustyöntekijöiden 

teologisia ja käytännöllisiä tavoitteita. Kokous piti tärkeänä naisten erottamista mies-

vangeista, sillä ”siellä missä vankileireissä on ollut naisia, on ilmennyt arveluttavia 

epäsiveellisyyden oireita”.247 Kasvatustyöntekijät eivät ota kantaa siihen, ovatko si-

veettömyyden alullepanijat miehiä vai nimenomaan naisia. Kokouspöytäkirjassa on 

kuitenkin myöhemmin yliviivattu maininta siitä, että ”Tammisaaren kasvatusjohtaja 

kertoi, että sikäläiseen vankileiriin naisten tultua ensimmäisenä yönä olisi n. 150 naista 

                                                

244 Aho 1918, 114–120. 
245 NMKY:n pääsihteeri Verneri Louhivuori. ”Työhön epäsiveellisyyttä vastaan”. Kotimaa 11.6.1918.  
246 Danielsbacka 2013, 26.  
247 VSA 191, SVL Kasvatusosaston asiakirjoja. Suomen sotavankilain kasvatustyöntekijöiden kokous 
Helsingissä 13.6.1918. KA. 
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ollut siveettömyyden harjoituksessa”.248 Punaisia naisia pidettiin seksuaalisesti aktii-

visina, jopa hyökkäävän seksuaalisina,249 joten naisten erottaminen miehistä nähtiin 

oleellisena tekijänä siveellisyyden palauttamisessa kapinoivan työväestön keskuuteen. 

 

Naisellisesta roolistaan langenneiksi katsottujen aseellisten naiskaartilaisten, aseetto-

missa toimissa olleiden punaisten naisten sekä niin kutsuttujen ”ryssän morsiamien”250 

lisäksi syytökset kohdistettiin työväenluokkaisiin äiteihin. Tämä tarkemmin määritte-

lemätön joukko esitettiin valkoisessa propagandassa syypäänä vaikeaan sotatilantee-

seen, alkulähteeksi sille pahuudelle, joka konkretisoitui sisällissodassa. Katsottiin, että 

punaiset äidit olivat kasvattaneet poikansa petollisiksi sosialisteiksi, ja että itse asiassa 

työväenluokkaiset äidit olivat kiihottaneet poikansa kapinointiin.251 

Vankileiri oli otollinen paikka maanlaajuiseen (tulevien) työväenluokkaisten äitien uu-

delleenkasvatukseen. Leireillä pidettiinkin omaa pappia sekä kasvatustyöntekijöitä. 

Santahaminaankin palkattiin kaksi kasvatusapulaista.252 Kasvatusapulaiset Edla Sip-

pola ja Oma Oksanen olivat kumpikin siviiliammatiltaan opettajattaria.253 Santahami-

nan vankijoukko oli, kuten on edellä esitetty, perin nuorta; osa naisista oli vielä ripillä 

käymättömiä. Tästä syystä leirillä pidettiin rippikoulua säännöllisesti neljästi viikossa. 

Rippikoulutoimintaan osallistui 31 naista. Ripillä jo käyneitä varten järjestettiin raa-

mattupiiri, joka kokoontui yleensä kahdesti viikossa.254 Johtaja Dahlmanin mukaan 

kasarmeissa ja sairaalassa pidettiin hengellisiä puheita joka sunnuntai, toisinaan vii-

kollakin. Ehtoollisjumalanpalvelus järjestettiin muutaman kerran kesän aikana. 255 

                                                

248 VSA 191, SVL Kasvatusosaston asiakirjoja. Suomen sotavankilain kasvatustyöntekijöiden kokous 
Helsingissä 13.6.1918. KA. 
249 Lintunen 2013; Siltala 2009,437–442. 
250 ”Ryssän morsiamiksi” nimitettiin sellaisia punaisen puolen naisia, joiden epäiltiin olleen venäläisten 
sotilaiden kanssa sukupuolisuhteissa. Vaikka suomalaisten naisten ja venäläisten välillä oli esimerkiksi 
kihlauksia, nimitys perustui usein pelkkään valkoisen puolen mielikuvaan venäläisille antautuvista si-
veettömistä punakaartilaisnaisista. Karemaa 1998, 77; Lintunen 2005. 
251 Lintunen 2013. 
252 SVL Ec 5. Sotavankileirien henkilökuntaluettelot. KA. 
253 VSA 191, SVL Kasvatusosaston asiakirjoja. KA. 
254 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
255 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
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Helsingin vankileirien kasvatusjohtaja Kunilan viikkoraportit Sotavankien kasvatus-

asiain päällikkö Hannes Sjöblomille sisältävät leirikohtaisia viikkojärjestyksiä, joiden 

perusteella vankien kristillinen uudelleenkasvatus näyttäisi olleen jokapäiväistä. Esi-

merkiksi elokuinen viikko 4.8.-10.8.1918 näytti Santahaminassa seuraavalta: 

 

Sunnuntai: Jumalanpalvelus, iltahartaus 

Maanantai: raamattupiiri, iltahartaus 

Tiistai: yksityistä sielunhoitoa, laulua, kotiopintopiiri, iltahartaus 

Keskiviikko: raamattupiiri, iltahartaus 

Torstai: yksityistä sielunhoitoa, laulua, iltahartaus 

Perjantai: kotiopintopiiri, laulua, iltahartaus  

Launtai: iltahartaus256 

 

Naispunavankien kasvatustoimi pohjautui paitsi kristillisiin, erityisesti kodin sfääriin 

liittyviin arvoihin. Kirkon naiskuva perustui pitkälti naista velvoittavalle kotiäitiy-

delle. Kuten viikkojärjestyksestä on nähtävissä, kaksi kertaa viikossa järjestettiin niin 

kutsuttu kotiopintopiiri. Tässä opintopiirissä kasvatustyöntekijät pitivät esitelmiä, 

jotka perustuivat Maikki Fribergin ja Elsa Hästeskon toimittamaan Koti ja kotitavat -

nimiseen kirjaan vuodelta 1911.257 Kyseisen teoksen naiskuva on tyyppiesimerkki 

kristillisporvarillisesta naisihanteesta. Kirja koostuu kodin eri osa-alueita käsittelevistä 

luvuista: vierashuoneen sisustamista, oviverhoja ja kalustamistaitoa, tauluja, sii-

voamistaitoa, pöydän kattamista ja pöytätapoja esitellään yksityiskohtaisesti. Kirjan 

välittämä ideologia kiteytynee sen alkusanoihin: 

 

                                                

256  VSA 191, SVL Kasvatusosaston asiakirjoja. Helsingin kasvatusjohtajan raportti Kasvatusasiain 
päällikölle 4.8.-10.8.1918. KA. 
257 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA.; Friberg & Hästesko 
1911. 
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”Koti on yhteiskunnan alkujuuri. Sellaiset kuin ovat kodit, sellaiseksi muodostuu myös 

yhteiskunta. Sellainen kuin on kotisi henki, sellainen tulee myöskin yhteiskunnassa val-

litseva henki olemaan. Kodin ilmakehä painaa leimansa jokaiseen, enin ehkä kuitenkin 

lapsiin.”258 

 

Työväenluokkaisten naisten rooli ja suoriutuminen äiteinä ulotettiin koskemaan koko 

yhteiskunnan tilaa. Vankien kasvatuksessa korostettiin yhteiskuntaa, jossa jokaisella 

oli oma paikkansa ja tehtävänsä, josta ei sopinut pyrkiä pois. Koti ja kotitavat noudat-

taakin pitkälti Irma Sulkusen (1987) määrittelemää hierarkkisen sisaruuden periaa-

tetta; työväenluokkaisten naisten yhteiskunnallisena vastuualueeksi tuli eri yhteiskun-

taluokkien naisten välisessä työjaossa nimenomaan ja ainoastaan koti.259 Koti esitettiin 

pienoiskokoisena yhteiskuntana, jonka laatu määritteli lapsen tulevaisuuden. Fribergin 

ja Hästeskon opuksen periaatteen mukaan punaisuus ja huonot tavat tarttuvat tabula 

rasa -lapseen ja ovat suurin vaikutin tämän myöhemmälle käytökselle. Koti ja kotita-

vat sulkee ihannenaiseuden kodin seinien sisään. ”Huonot tavat” -kappaleessa naisen 

epäsopiva käytös koostuu lähinnä nenänkaivamisesta, kynsien putsaamisesta julkisella 

paikalla sekä isäntäväen arvohuonekalujen käsinojille istumisesta silloin, kun oikea 

istuinkin olisi tarjolla.260 Näyttääkin siltä, että kommunismin vaaroja käsittelevien 

saarnojen sijaan naisvangeille opetettiin sievisteleviä, kotiin sidottuja pikkutapoja, joi-

den kenties toivottiin täyttävän vankien mahdollisen tarpeen yhteiskunnalliseen toi-

mintaan. Mielikuvituksen varaan jää, millainen vastaanotto sisustusneuvoilla ja pöy-

tätapojen opettelulla on ollut nälkäisten, kaukana kotoa olevien vankien keskuudessa.  

 

Kasvatusasiain osaston asiakirjoista käy ilmi, että kasvatustyöntekijät yrittivät toisi-

naan nopeuttaa Valtiorikosoikeuksien oikeusprosessia sellaisten vankien kohdalla, 

                                                

258 Friberg & Hästesko 1911, 5. 
259 Sulkunen 1987, 165–167. 
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joita pitivät syyttöminä.261 Kasvatusapulaiset pitivät vankien kanssa yksityisiä sielun-

hoidollisia keskusteluja, joissa vankien omat kokemukset kevään tapahtumista ovat 

varmasti saaneet jonkinlaista tilaa. Myös useimmat Valtiorikosylioikeudelle osoitetut 

armonanomukset laadittiin kasvatusapulaisten ja vankien yhteistyönä.262 Kasvatus-

apulaisille uskouduttiin myös leirin sisäisistä asioista; useampi naisvanki oli ilmoitta-

nut Edla Sippolalle vahtimies Mattilan harjoittamasta ahdistelusta.263 Etenkin uskon-

nollisille vangeille kasvatustyö on saattanut tuottaa suurtakin lohtua kurjaan tilantee-

seen.  

 

Vaikka kevään punaisia naisia syyttelevä propagandamylly hieman hidastuikin kesää 

kohti, myös Kasvatusosasto ilmaisi näkemyksensä punaisista naisista sodan aiheutta-

jina. Kasvatusosasto julkaisi kesällä 1918 kaikkiin vankileireihin jaettavaa Tosi Työ-

hön! -lehteä, johon kasvatusjohtajat ja -työntekijät kirjoittivat uutisia, hengellis-isän-

maallisia puheita ja pakinoita. Lehden toisen numeron pakinassa todetaan, että ”aivan 

empimättä voimme sanoa, että työväen nykyinen onnettomuus on suureksi osaksi suu-

lasten vaimojen kylvön hedelmiä”.264 Pakinoitsijan mukaan moni kunnon kiltti mies 

joutui lähtemään punakaartiin nalkuttavan, pihin ja ahneen vaimonsa, äitinsä, sisarensa 

tai naapurinnaisensa takia: ”Ne [naiset] ovat ansainneet ja ansaitsevat joutua pakko-

työhön tahi muuten rangaistavaksi ennemmin kuin moni mies”.265 Kyseinen pakina 

päätyi kaikkien vankileirien vankien luettavaksi, myös Santahaminan naisvankien. Su-

kupuolien hierarkia säilytettiin myös alimmalla yhteiskunnan tasolla.  

 

Ylilääkäri Sieversin kuvaamana Santahaminan naisvangit vaikuttivat hämmästyttävän 

hyvinvoivilta, siis myös henkisesti. Sieversin mukaan he olivat aina iloisia ja valmiina 

leikinlaskuun, innostuivat pienimmästäkin ilonaiheesta ja huolehtivat ulkonäöstään: 

he pynttäytyivät mielellään huiveihin ja shaaleihin, heidän vaatteensa olivat värikkäitä 

                                                

261 VSA 191, SVL Kasvatusosaton asiakirjoja. ”Yleiskatsauksia”. KA. 
262 Valtiorikosylioikeuden aktit. KA. 
263 Ks. luku 2.3. 
264 VSA 191, SVL Kasvatusosaston asiakirjoja. ”Tosi Työhön!” no 2, 3–4. KA. 
265 VSA 191, SVL Kasvatusosaston asiakirjoja. ”Tosi Työhön!” no 2, 3–4. KA. 
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ja moitteettoman siistissä kunnossa.266 Ylilääkärin arvion mukaan tämä oli paitsi huo-

lettomille ja vastustuskykynsä huipulla oleville nuorille naisille luonteenomaista, 

myös Santahaminan kauniin luonnon aikaansaamaa mielenkeveyttä.267 Keski-ikäisen 

miesylilääkärin nuoriin naisiin kohdistama katse oli yllättynyt, jopa ihaileva. Todelli-

suudessa huumoria ja vitsailua esiintyikin vankien keskuudessa. Vanki Martta Tuomi-

nen muistelee leikinlaskun osuutta leirielämässä: 

 

”--- me nuoret kun aina tahdoimme olla sellaisia rasavilliä, niin tuppasimme kes-

kenämme nauramaan, niin se Valkonauhan Neiti heilutti sormea ja sanoi: Tytöt, tytöt, 

johan te unohdatte itsenne! Ja sekös vasta nauruhermoja kutkutti.”268 

 

Kasvatustyöntekijöiden näkökulmasta leikinlasku ja nauru ei ollut sopivaa kurjassa 

asemassa oleville vangeille, joiden olisi päinvastoin pitänyt hartaudella surkutella 

osaansa, myöntää harhautuneisuutensa ja nöyrtyä kristilliseen katumukseen, toisin sa-

noen muistaa itsensä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut; vakavasta tilanteesta huolimatta 

leikkiä laskettiin esimerkiksi monen housukaartilaisen lyhyestä tukasta ja siitä, että 

varsinkin vankeuden alkuvaiheessa vartijat saattoivat erehtyä luulemaan tyttövankeja 

pojiksi näiden hiusten ja vaatetusten takia.269 Vangit siis osasivat suhtautua tilantee-

seensa itseironisesti. Koko vankeustilanteen absurdius, lyhyttukkaisiksi kynityt tyttö-

vangit ja pelastuksesta antaumuksella saarnanneet kasvatustyöntekijät ovat luoneet 

vitsailulle otollisen ilmapiirin.  

 

Leikinlasku, ja erityisesti vakaviin aiheisiin kohdistuva hirtehishuumori ovat pärjää-

mismekanismeja. Natsien keskitysleirivankien muistelmissa esiintyy paljon hyvin va-

kavilla, jopa kauhistuttavilla asioilla, kuten tappamisella, kuolemalla ja kuolleiden 

                                                

266 Sievers 1930, 13–14. 
267 Sievers 1930, 14. 
268 Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
269 Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
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ruumiilla vitsailua.270 Vakavilla asioilla vitsailu ei siis ole mitenkään epätyypillistä 

käytöstä poikkeusoloissa; päinvastoin se tarjoaa muuten alistetussa asemassa olevalle 

vallantunteen. Kun ihmiseltä on riistetty vapaus kontrolloida tilannettaan, jää hänelle 

oikeus kontrolloida reaktioitaan. Vangitsijoiden tai vankileirin henkilökunnan ominai-

suuksille nauraminen on vähentänyt niiden vaikuttavuutta ja täten siirtänyt vallantun-

netta vangeille. Huumori on sanallista aggressiota tai nimittelyä parempi vastustuksen 

strategia, sillä se synnyttää vitsailijalle vallantunteen ilman suoraa pelkoa rangaistuk-

sesta.271 Onnistuneet lisäravinnonhankintastrategiat, siis leirijärjestelmän onnistunut 

huijaaminen ja manipulointi toimivat myös yhteisinä, voimaa ja vallantunnetta anta-

vina vankien keskinäisinä vitseinä.  
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5. Selviytymisstrategiat 

 

5.1 Maitoa ja verta  

 

Vankileiriselviytyminen vaati vangeilta ravitsemuksellista kekseliäisyyttä. Leirin oma 

ruokatarjonta oli riittämätön, joten ravintoa oli saatava jostain lisää. Saarella paimen-

nettava karja tarjosi ratkaisun tähän tarpeeseen. Annan Elin Janhusen kertoa kokemuk-

sestaan yöpaimenessa: 

 

”Sitten siellä oli yksi mies, sitä kutsuttiin karjakoksi, ja joka nyt valvoi sitten meitä. 

Me kysyttiin sitten tältä karjakolta, että saadaanko me lypsää näistä lehmistä maitoa, 

kun me niitä täällä paimennetaan. Tämä karjakko sanoi, että tämä on sellaista karjaa, 

että tästä ei kukaan pysty mitään sanomaan eikä mitään lupaamaan, mutta kun te lyp-

sätte niin, että minä en näe, niin hyvänänne pitäkää. Tämä oli ihminen ---”272 

 

Janhunen kuvaa, kuinka tämä ”karjakko”, oikealta nimeltään järjestysmies Adolf 

Kuoppala, piti todella omasta puolestaan huolen sopimuksesta. Kun naiset aamuyöstä 

alkoivat lypsää, kuului astiaan roiskuvasta maidosta yön hiljaisuudessa melkoisen 

kova ääni. Kuoppala käänsi kantapäänsä kohteliaasti aina siihen suuntaan, mistä ääni 

kuului, käveli toiseen suuntaan ja välttyi näin varsinaisesti näkemästä lypsytouhua. 

Janhusen mukaan lypsyääniä kuului ympäri valtavaa kenttää, joten Kuoppala on saa-

nut kävellä melkoista siksakkia.273 Kuoppala oli saanut Rossanderilta tarkan kirjallisen 

määräyksen vastuustaan valvoa, että ”kaikki maito viedään emännöitsijä Laineen hal-

tuun. Katsokaa myöskin etteivät syrjäiset pääse lehmiä lypsämään ja ettei lypsäjät ota 

                                                

272 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
273 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
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maitoa itselleen”.274 Kuoppala uhmasi näitä määräyksiä tietoisesti. ”Että tällaisiakin 

ihmisiä oli silloin olemassa”.275 

 

Karjakko Kuoppalan ja vankien lypsyjärjestelmän vaikutukset näkyvät Santahaminan 

ja Suomenlinnan leirien taloudenhoitajien välisessä kirjeenvaihdossa: Rossander kir-

joittaa 11.7.1918 Suomenlinnan taloudenhoitaja maisteri Linkolle – jolle Santahami-

nassa lypsetty maito toimitettiin – seuraavasti: 

 

”Suomenlinnan taloudenhoitajalle. 

Karjasta olisi heti teurastettava kaikki sonnit ja suurimäärä lehmiäkin välittömästi, 

sillä sonnit ajattavat lehmiä niin, että meidän on aivan mahdotonta pitää karjaa 

koossa. Tietänette kai, että Santahamina on melko iso saari. Useasti saavat paimenet 

juosta yökaudet useimpien kilometrien aloja ympäri saarta haalimassa kokoon lehmiä 

joita sonnit ovat ajattaneet hajalleen, kumminkaan löytämättä kaikkia aina. Seuraus 

on, että usein voi jäädä useampia kymmeniä lehmiä lypsämättä. Niinpä tänäkin aa-

muna jolloin saimme maitoa kokonaiset 50 litraa vähempi kuin eilen iltaisesta lyp-

systä. Niin on ollut sitä paitsi koko ajan. Toisesta lypsystä on voinut tulla 25-50% 

vähempi maitoa kuin toisesta. On myöskin otettava huomioon, että paimenet ja lypsä-

jät ovat vankeja, jotka vuorostaan tarvitsevat omat paimenensa ja työn valvojat ---”276 

 

Aamulypsyn maitomäärä oli siis jatkuvasti vähäisempi kuin iltalypsyn. Syyksi Ros-

sander arvelee sonnien pelottamien lehmien hajaantumista tavoittamattomiin ympäri 

saarta.277 On todennäköistä, että osa maidosta onkin jäänyt lypsämättä tästä syystä. 

Aamulypsyn jatkuva ja tasainen määrävaje kuitenkin kielii siitä, että Suomenlinnan 

maito meni yön aikana parempiin suihin. 

                                                

274 SVL Suomenlinna De 4. Taloudenhoitajan kirjekonseptit no 19. KA. 
275 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
276 SVL Suomenlinna De 4. Taloudenhoitajan kirjekonseptit no 40. KA. 
277 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. no 40. KA. 
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Vastalypsetyn, rasvaisen maidon merkitys ravitsemuksen paranemiseen oli valtava, tai 

Janhusen sanoin: ”No eihän meillä enää mitään hätää siellä ollut, kun me saatiin mai-

toa”.278 Paimenessa olevat naiset aloittivat myös hyödyllisen yhteistoiminnan teuras-

tamossa työskentelevien naisten kanssa: teurastamon väki pihisti teurastettaessa verta 

pulloon ja sai paimenilta vaihtokaupassa pullollisen maitoa.279 Verestä ja maidosta 

keitettiin juustoa280, jonka ravintoarvot olivat täysin eri luokkaa vaikkapa akanaiseen 

vankilaleipään verrattuna. Verimaitoa on kenties keitetty yöaikaan: Rossander kirjoitti 

Kuoppalalle henkilökohtaisen nuhdekirjelmän siitä, että tämä oli antanut paimennais-

ten polttaa leirin koivuhalkoja öisissä paimennuotioissaan.281 Karjakko Kuoppalan on 

täytynyt huomata myös verivarkaudet. Hänen tuli henkilökohtaisesti valvoa jokaista 

teurastusta ja ilmoittaa veren, rasvan, lihan, rännyn, talin ja vuodan tarkka painomäärä 

kansliaan kunkin teurastetun eläimen kohdalla.282  

 

Tällä salavihkaisella yhteistyöllä moni sai voimansa takaisin. Suuren vankikasarmin 

toisessa kerroksessa eristyksessä olevat poliittiset naisvangit sekä työtä tekemättömät 

vangit olivat ravitsemuksellisesti heikommassa asemassa kuin työssäkäyvät vangit, 

jotka saivat suuremman ruoka-annoksen ja joilla oli, kuten edellä on osoitettu, erilaisia 

keinoja lisäravinnon hankkimiseen. Janhusen mukaan myös sisätiloissa viruville, hei-

kommassa kunnossa oleville ja työtä tekemättömille vangeille salakuljetettiin maitoa 

ja verta pulloissa aina kun vain mahdollista.283 Eristyksissä olevien vankienkin autta-

miseksi keksittiin keino:  

 

                                                

278 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
279 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
280 172/2808, Elin Janhunen. TA. 
281 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit 22.7.1918. KA. 
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”--- aina kun me [työssäkäyvät vangit] illalla tultiin sitten sieltä niitä ruoka-annoksia 

hakemasta, niin ne [eristetyt] avasi siellä toisessa kerroksessa akkunat ja aina kun 

vahti käänsi päänsä toisellepäin, niin silloin silliä hännästä kiinni ja akkunasta sisälle, 

että oli sitä solidaarisuuttakin mukana.”284 

 

Lisäravinnon hankkiminen oli avainasemassa vankien selviytymisen kannalta. Ruoan 

jakaminen tilanteessa, jossa kukaan tuskin sai syödä kyllikseen, vahvisti vankien kes-

kinäisiä suhteita. Vanki Emmi Lehtonen kertoo ystävyydestään Martta Koskiseen seu-

raavasti: 

 

”Täällä Santahaminassa eräs tapaus, joka myös on jäänyt mieleen lähtemättömästi. 

Martta joutui lehmien hoitajaksi ja pääsi ulos hän pyrki ja pääsi. Hän oli löytänyt 

jostain tuollaisen sääriluun, paksun säärilumpion, oliko se hevosen vai lehmän vai 

minkä luu, en minä tiedä, mutta löimme sen sitten tuollaisella saksalaisella sotilas 

rautalapiolla halki ja Martta antoi toisen puolen minulle ja se oli ihanaa imeskeltävää. 

Saimme jostain suolaa, ripottelimme sitä luun päälle ja imimme ydinrasvaa, sieltä tuli 

miellyttävä maku nälkäiseen suuhun ja niin meidän ystävyytemme tuli tälläkin tavoin 

sidottua ja läheisemmäksi.”285 

 

Ruoan jakamisella oli siis selvästi myös rituaalinen ulottuvuus. Sen avulla vahvistet-

tiin keskinäisiä suhteita ja osoitettiin myötätuntoa. Naisvankien välinen solidaarisuus 

ravintokysymyksessä näyttääkin olleen merkittävä. Santahaminassa naisvankien kes-

ken vallinnut vastavuoroinen altruismi edellytti nähdäkseni joitakin psykologiasia te-

kijöitä. Ensinnäkin jo aiemmin todettu omaa viiteryhmää kohtaan helpommin tunnettu 

myötätunto on edesauttanut vastavuoroisten suhteiden syntymistä. Erinäisten psyko-

logisten tutkimusten mukaan sukupuolella on myös osansa asiassa; naiset turvautuvat 

miehiä herkemmin toisiinsa pärjäämistä vaativissa tilanteissa. Lisäksi yhteistyökäyt-

täytymisen on todettu lisääntyvän juuri naisilla silloin, kun oman viiteryhmän jäsenet 
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ovat tarkkailemassa toimintaa selviämistilanteissa.286 Useat naiset oli vangittu suu-

remman joukon mukana suhteellisen kaoottisissa olosuhteissa. Moni uskoi nopeaan 

vapautumiseen ja siihen, että kaikki olikin vain erehdystä. Jos Santahaminan leiri olisi 

toiminut pidempään, kenties moraaliresurssit olisivat murtuneet ja pelitilanteesta olisi 

tullut kilpailullisempi. Toisaalta hyväksi havaitut selviytymisstrategiat saattoivat jat-

kua poissiirrettyjen naisvankien keskuudessa muillakin vankileireillä. Santahaminan 

sulkemisen jälkeen Suomenlinnaan siirrettyjen vankien kesken solidaarisuus ainakin 

säilyi. Martta Tuominen joutui vankityöstä kieltäytymisen takia putkaan, jolloin sa-

man kasarmin entiset santahaminalaiset tytöt suostuttelivat sotilasvahdin tuomaan hä-

nelle putkaan ruokaa ja lämpimän peitteen. Tuomisen putkarangaistus päättyi pian, 

sillä ”tytöt oli antaneet vartijalle sellaista pöllyä, ja peloitelleet pahan päiväisesti---

kyllä siellä sisällä huuto kävi kun ilmestyin. ---Tytöt oli tyytyväisiä jälleen”.287 Tuo-

misesta pidettiin erityisen hyvää huolta, sillä hän oli tyttövankiporukan nuorin, pieni-

kokoisin ja pahansisuisin. 288  Vankitovereiden leiriltä vapautumista juhlittiin myös 

iloisesti, vaikka ilmassa oli haikeutta porukan hajoamisen johdosta.289 Perhemallin uu-

delleenrakentaminen vankileirin epämoraalisessa, epäloogisessa ja negatiivisessa to-

dellisuudessa loi illuusion tilanteen normaaliudesta. Altruistinen käytös auttoi naisia 

myös identifioitumaan positiiviseen rooliin.290 Muista huolehtiminen siirsi omakuvaa 

pois passiivisen tai rikollisen vangin roolista moraalisen, ystävällisen henkilön identi-

teettiin. 

 

Joukosta löytyy myös niin sanottuja toisten vankien saalistajia; tällä viittaan omaa hen-

kilökohtaista selviytymistä tukevaan hyödyntavoitteluun toisen vangin kustannuk-

sella. Naisten välinen saalistaminen näyttää olleen kuitenkin epäsuorempaa kuin mies-

vankien kesken useammin tapahtuva väkivaltainen elintarpeiden ja hyödykkeiden 

                                                

286 Charness & Rustichini 2009, 83.  
287 Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
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ryöstäminen tai palvelusten hankkiminen uhkailemalla.291 Kesäkuun lopussa Santaha-

minasta karannut helsinkiläinen Ida Sjöblom meni karkumatkallaan tutun helsinkiläi-

sen kanssavangitun, Martta Salmisen, palveluspaikkaan Yrjönkadulle. Sjöblom valeh-

teli Salmisen isännälle, tupakkakauppias Kautsanille, että edelleen vangittuna ollut 

Salminen oli lähettänyt hänet hakemaan vaatteita vankileirille vietäväksi. Sjöblom oli 

saanut Salmisen kenkiä, hameita, paitoja, alushousuja, nenäliinoja, sukkia ja puseroita 

sekä 10 markkaa rahaa tälle vietäväksi. Talonmiehen rouva oli vieläpä varustanut 

Sjöblomin runsailla ruokatarvikkeilla, edelleen luullen tämän vievän kaiken Salmi-

selle. Karkumatkalla oleva Sjöblom oli pitänyt kaiken itsellään. Kiinnijäämisen ja lei-

rille palauttamisen jälkeen Salminen teki Rossanderille ilmoituksen asiasta, ja tarkis-

tuksen jälkeen kaikki edellä mainitut Salmisen nimikirjaimilla varustetut vaatteet sekä 

rahat löytyivät Sjöblomin yltä sekä vankikasarmissa olleesta kätköstä.292 Vankileiristä 

heinäkuun alkupuolella vapautunut helsinkiläinen Sylvi Aaltonen oli puolestaan men-

nyt edelleen vangittuna olleen Edla Oittisen siskon palveluspaikkaan pyytämään sis-

kolta rahaa, ruokaa ja saippuaa Oittiselle lähetettäväksi. Sisko oli antanut kaiken mitä 

pystyi. Aaltonen oli pitänyt kaiken itsellään.293 

 

Nämä vangit siis hyödynsivät toisilta vangeilta saamiaan tietoja omiin tarkoituksiinsa. 

Edellä esitetyissä kahdessa esimerkkitapauksessa kaikki osapuolet olivat helsinkiläisiä 

– osoitteet olivat siis saalistajille tuttuja. Saalistaminen näyttää kuitenkin tapahtuneen 

vasta leiriltä poispääsyn jälkeen. Vastavuoroisesta altruismista poikettiin vasta sitten, 

kun seurauksista ei jouduttu vastaamaan vankitovereiden edessä, toisin sanoen kun 

moraalinen toiminta ei enää ollut oman viiteryhmän tarkkailun alaisena.294 Sjöblomin 

tapaus oli tässä mielessä kiusallinen. Hän joutui palaamaan vankiyhteisöön petoksen 

paljastumisen jälkeen.  

 

                                                

291 Miesvankien välisestä saalistamisesta ks. esim. Applebaum 2004, 320, 329–337; Borowski 2010; 
Costa & Kahn 2005; Solzenitsyn 2012.  
292 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
293 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 154. KA. 
294 Ks. Charness & Rustichini 2009, 83. 
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5.2 Yhteistyö vihollisen kanssa 

 

Yhteistyö vihollisen tai vangitsijan kanssa on eräs paremman vankileiriselviytymisen 

strategioista.  Natsien keskitysleireillä käytettiin vankivartijoita ja -päällysmiehiä, niin 

sanottuja kapoja, jotka nauttivat erityiskohtelusta ja eduista.295 Gulagissa pridurki toi-

mivat ilmiantajina ja hyötyivät tästä etuoikeuksilla.296 Joillakin Suomen punavankilei-

reillä käytettiin myös luottovankijärjestelmää. Suomenlinnan vankileirillä toimi leirin 

johdon organisoimia vankien kurinpito- ja järjestyskomiteoita, jotka saivat määrätä 

toisille vangeille rangaistuksia esimerkiksi varkauksista ja tappeluista. Nämä rangais-

tukset saattoivat toisinaan olla ankariakin. Isossa-Mjölössä toimi niin kutsuttu toveri-

oikeus, joka ajoi yleisesti leirin vankien asioita ja jakoi melko hellämielisiä rangais-

tuksia  näpistelijöille ja riitapukareille.297 Santahaminassakin kymmenen vankia mää-

rättiin järjestyksenpidollisiin tehtäviin valvomaan ruokajonojen sujuvuutta ja kasar-

mien järjestystä.298 Kaikkien edellisten kaltaisten systeemien tarkoitus oli osallistaa 

vangit vankileirin kurinpitoon, häivyttää rajaa henkilökunnan ja vankien välillä ja näin 

jakaa sen synnyttämää moraalista vastuuta. Tämänkaltainen vihollisen kanssa yhteis-

työssä toimimisesta saatu hyöty oli yksi vankileiri-instituution sisäisiä hallinnan kei-

noja.299 Yhteistoiminta vihollisen kanssa voi kuitenkin olla myös piiloisempaa ja var-

sinaiselta vankileirihallinnolta salassa pidettävää.  

 

Muut kuin vankileirihallinnon hyväksymät vankien ja vangitsijoiden yhteistoiminnan 

muodot perustuivat kaupankäyntiin ja empatiaan. Empatialla, eli kyvyllä asettua toisen 

ihmisen asemaan, oli merkittävä osuus edellisessä luvussa esitetyn lisäravinnon han-

kinnan kannalta: karjakko Adolf Kuoppalan päätös kääntää kantapäänsä lypsyääniä 

kohden oli yhden ihmisen myötätuntoinen päätös, jolla oli suuri vaikutus monen nais-

                                                

295 Borowski 2010. 
296 Applebaum 2003, 331. 
297 Jokipii 2015, 312–313. 
298 SVL Suomenlinna Ea 1. Johtajalle ja keskuskansliaan saapuneet kirjeet. KA. 
299 Applebaum 2003, 331. 
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vangin tilanteen parantumiseen. Kuoppalan ele ei muuten koskaan paljastunut vanki-

leirin johdolle. Santahaminan leirin lopettamisen jälkeen hän siirtyi karjan mukana 

Suomenlinnan vankileirin karjakoksi Dahlmanin erinomaisten suositusten saattele-

mana.300  

 

Leirin vahtisotilaiden myötätunnonosoituksien vaikutuksista vankien lisäravinnon 

hankinnalle on useita esimerkkejä. Ruokakellareissa tapahtuneista varkauksista on joi-

takin mainintoja Rossanderin kirjeenvaihdossa.301 Nämä varkaudet tapahtuivat van-

kien lukuun; siitä on todisteena Rossanderin intendentuurille lähettämät varkausrapo-

tit, joissa kiinni joutunut syyllinen mainitaan aina nimeltä.302 Koska ruokakellarit si-

jaitsivat lähellä vartioitua vankipihaa, vahtien on täytynyt katsoa varkauksia ainakin 

jossain määrin läpi sormien. Naispuolisten siviilivartijoiden toimista tai vaikutuksesta 

vankileirillä on hyvin vähän viitteitä lähdeaineistossa, vaikka heitä oli lukumäärälli-

sesti enemmän kuin palkattuja miesvahteja.303 Rossander ojensi kahta naisvartijaa kir-

jeitse kahden eri huolimattomuustapauksen yhteydessä. Vahtinaisena työskennellyttä 

neiti Sireniä nuhdeltiin ruokatarvikekuljetuksen yhteydessä jauhosäkkien jättämisestä 

lukitun varaston ulkopuolelle, minkä seurauksena säkit olivat tietenkin kadonneet.304  

Samoin vahti rouva Lappeteläinen sai muistutuksen vastuustaan jätettyään ruokava-

raston oven lukitsematta ja poistuttuaan paikalta sillä seurauksella, että vangit pääsivät 

varastoon käsiksi.305 Näiden tapahtumien tahallisuudella voidaan tietysti spekuloida; 

ehkä kyseessä oli huolimattomuus, ehkä moraaliresurssien hetkellinen läpimurto ja 

myötätunto. 

 

                                                

300 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit 15.8.1918. KA. 
301 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
302 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
303 SVL Ec 5. Henkilökuntaa koskevat luettelot. KA. 
304 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 6. KA. 
305 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 25. KA. 
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Merkityksellisempi avunannon muoto oli vankien päästäminen kasarmialueen ulko-

puolelle ilman luottovangin lippua: 

 

”Siellä sallivat vartijat heidän mennä joukoittain aidan alta noin puoli kilometriä van-

kilasta olevalta saksalaiselta kasarmilta ruokaa noutamaan.”306 

 

Joidenkin sotilasvahtien ja vankien kesken näyttää vallinneen sopimus, jonka mukaan 

naiset saivat poistua ”joukoittain” leiriltä saksalaisten luo.307 Käytäntö näyttää olleen 

siinä määrin yleinen, että johtaja Dahlman uhkasi 19.7. päivätyssä kirjeessään päivys-

tävää upseeria ankarilla seuraamuksilla, jos moinen käytäntö saisi vielä jatkua. Dahl-

man painotti, että ainoastaan hänen persoonallisesti allekirjoittamansa lupalapun 

omaava vanki, ”jolla on meidän luottamuksemme”308, saisi poistua kasarmista ilman 

järjestysmiehen tai -naisen seuraa.309 Lippukäytäntöä oli kierretty siten, että yhden 

vangin lupalapulla oli päästetty suuri joukko tämän laputtomia ystäviä ulos kasarmi-

alueelta.310  

 

Dahlman raportoi 19.7. naisvangista, joka oli ollut ”kaksi kertaa karussa leirin ulko-

puolella saksalaisten sotilaiden luona”.311 Koko Santahaminan dynamiikkaan vaikut-

tivat huomattavalta osaltaan saarella tukikohtaansa pitävät saksalaiset merisotilaat. He 

eivät kuuluneet valkoisen armeijan käskypiiriin, vielä vähemmän Sotavankilaitoksen 

henkilökuntaan, ja heidän läsnäolonsa näyttää tuottaneen avunannon tai vartioinnin 

tehostamisen sijaan pikemminkin päänvaivaa vankileirin henkilökunnalle: 

 

                                                

306 vryo 15004. KA. 
307 vryo 15004. KA. 
308 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 235. KA. 
309 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 235. KA. 
310 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonsepti no 235. KA. 
311 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 234. KA. 
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”Ilmoitamme täten, että täällä majailevat saksalaiset sotilaat edelleenkin esiintyvät 

hyvin mielivaltaisesti ja häiritsevät kaikella mahdollisella tavalla vankileirin järjes-

tystä ja kun meidän vartiakunta on riittämätön pitämään heitä loitolla naisvangeista, 

niin pyydämme asian johdosta puoleltanne pikaisia, tepsiviä toimenpiteitä.”312  

 

Saksalaiset joukot suhtautuivat koko vankileirikuvioon jollain tapaa ylenkatseellisesti. 

Ainakin he näyttävät toimineen kuten heitä itseään on huvittanut. Santahaminan hen-

kilökunnan kirjeenvaihdossa on havaittavissa naisvankilan ja saksalaisten kasarmin 

lähekkäisyyden aiheuttamaa sukupuolista jännitettä. Heti vankileirin alkupäivinä, 

20.6., ensimmäisten naisvankien saavuttua, silloinen johtaja J.H. Tunkelo kirjoitti 

SVL:n päällikölle: 

 

”Santahaminassa pitää naisvankila ehdottomasti erottaa piikkilangalla muusta alu-

eesta, koska nyt sekä koti- että vierasmaalaiset sotilaat tungeksivat nykyisen piikki-

lanka-aitauksen vieressä käyttäytyen sopimattomasti ja röyhkeästi meitä johtajia koh-

taan kun sävyisästi pyydetään poistumaan. On ehkäistävä huonoa tapaa kehittymästä 

tai jopa pahennusta tapahtumasta.”313 

 

Kirjeessä mainitut asiaan kuuluvat ja kuulumattomat töllistelijät lienevät parveilleen 

leirin ympärillä muissakin kuin varsinaisissa seksuaalisten väkivallantekojen tarkoi-

tuksissa; suuri määrä naisia, ja vieläpä ihmeteltäviä naispunakaartilaisia samassa pai-

kassa on riittänyt herättämään huomiota. Helsingin vankileirien kasvatusjohtaja kir-

joittaa viikoittaisessa raportissaan SVL:n kasvatusjohtajalle Hannes Sjöblomille ai-

heesta: 

 

                                                

312 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. Santahaminan apulaisjohtajan 
kirje kasvatusasiain päällikkö Kunilalle 28.6.1918. KA. 
313 SVL Ec 2. Sotavankilaitoksen päällikölle saapuneet kirjeet. KA. 
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”Toivoisin kasvatuspäällikön osaltaan vaikuttavan siihen, että saataisiin ehkäistyksi 

saksalaisten ja suomalaisten merisotilaiden tunkeileminen siveettömissä tarkoituk-

sissa Santahaminan naisvankileireihin, mistä epäkohdasta olen saanut virallisen ra-

portin.”314 

 

Huoli naisvankien herättämästä, sopimattomaksi katsotusta käytöksestä oli siis sekä 

vankileirin johdon että kasvatushenkilökunnan päänvaivana. Henkilökunnan yrityk-

sistä ja ilmoituksista huolimatta merisotilaita ei saatu kuriin. Johtaja Dahlman kirjoit-

taa SVL:n päällikölle 13.7.1918: 

 

”--- saksalaisten sotilaiden puolesta koitetaan asettaa mahdollisimman suurta vai-

keutta järjestyksen pidossa laitoksessamme. Saksalaisten kasarmin sisäpuolella mei-

dän varmuusvahdit ei koskaan ole käyttäneet ampuma-asetta, sitä paitsi olisi tämä 

ollut mahdotonta kun tilatuita aseita ei vielä ole saatu. Määräys riippuu todennäköi-

sesti siitä kun leirissä on koetettu estää naisia menemästä sotilaiden kanssa metsään 

josta ovat tavallaan koittaneet sitoa meidän toimintavapautta.”315 

 

Kirjeestä käy ilmi, että saksalaiset olivat puolestaan valittaneet SVL: lle siitä, että San-

tahaminan vartijat olisivat käyneet heidän kasarmialueellaan ammuskelemassa. Tästä 

on todennäköisesti huomautettu Dahlmanille, joka puolustautuu arvelemalla, että sak-

salaiset ovat suuttuneet leirin henkilökunnalle tämän yritettyä estää ”naisia menemästä 

sotilaiden kanssa metsään”. Kyseessä oli oikeastaan arvovaltakiista; saksalaiset eivät 

ottaneet suomalaiselta päällystöltä käskyjä, he toimivat vankileirin säännöistä välittä-

mättä, ampuivat leirin lehmiä ja loivat yhteyksiä naisvankeihin ilman, että asiaan voi-

tiin puuttua. Tilanne oli leirijohdolle selvästi sietämätön.  

 

                                                

314  VSA 191, SVL Kasvatusosaston asiakirjoja. Helsingin kasvatusjohtajan viikkoraportti 23.6.-
30.6.1918. KA. 
315 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
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Naisvankien omissa muistelmissa Santahaminan saksalaiset esiintyvät lempeinä ja 

avuliaina. Tammisaaren suuren vankisiirron mukana Santahaminaan saapunut Martta 

Tuominen kertoo, että laivarantaan oli kerääntynyt joukoittain suojeluskuntalaisia ja 

saksalaisia seuraamaan naisten saapumista. Tarkoitus oli, että kävelemään pystyvät 

naisvangit olisivat kantaneet sairaimmat kasarmiin. Tämä oli mahdotonta, sillä ravin-

non puutteesta heikot naiset pystyivät hädin tuskin kävelemään omat vähäiset kanta-

muksensa mukanaan. Saksalaiset auttoivat sairaiden kantamisessa ja olivat kehotta-

neet suomalaisiakin miehiä tarttumaan paarinpäihin. Suomalainen miesjoukko kuiten-

kin ”luikki tiehensä kun kääntyikin asiat toisin, heillähän tietenkin oli aikomus tulla 

meitä vain pilkkaamaan ja päällemme sylkemään kuten Haminan ”sivistyneet” olivat 

keväällä meille tehneet”.316  

 

”Perillä [kasarmilla] ne saksalaiset järjesti ne sairaat lavereilleen ja toivat myöhem-

min ruokaa, ja lapsille toivat jälkeenkin päin. Sattui seuraava tapaus: eräs tyttö, joka 

oli hyvin sairas, aikoi lähteä käymälään ja saksalainen oivalsi mistä oli kysymys, niin 

talutti tytön sinne, avaten pöksyt ja laittoi istumaan, poistuen itse oven taakse odotta-

maan, tuoden tytön uudelleen laverilleen. --- Tämä teki hyvän vaikutuksen meihin–

emme pitäneet saksalaisia raakalaisina meitä kohtaan.”317 

 

Vankileirihallinnon käymässä, edellä esitetyssä merisotilaiden aiheuttamassa paperi-

sodassa viitataan jatkuvasti vankien ja merisotilaiden seksuaaliseen kanssakäymiseen. 

Käytetyt ilmaisut, kuten ”siveettömyys”, ”huono tapa” tai ”pahennuksen tapahtumi-

nen”, voidaan kaikki tulkita tarkoittamaan seksiä, joskin ajan ja virallisen kirjeenvaih-

don asettamat siveysvaateet ovat pakottaneet kirjeiden kirjoittajat kiertoilmaisuihin. 

Santahaminaa koskevista naisvankien muistelmista puolestaan ei löydy edes vihjausta 

saksalaisten kanssa tapahtuneiden seksisuhteiden suuntaan. Tähän voi olla useita eri 

syitä. Vankileirien suomalainen, valkomielinen henkilökunta on ehkä nähnyt mitä on 

halunnut nähdä: siveellisesti rappeutuneita punaisia naisia haureudenharjoituksessa 

                                                

316 Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
317 Tuominen, Martta. 6B, 323.2 (471), 17. KansA. 
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vierasmaalaisten kanssa. Saksalaisten punanaisille tarjoamalle avulle ja liittolaisuu-

delle on täytynyt löytää silkan inhimillisyyden ja empatian ulkopuolinen syy, sillä täl-

laisten tunteiden kohdistaminen punavankeihin ei kuulunut valkoisen puolen hyväk-

syttyyn tunnerepertoaariin. Siispä asetelma oli seksualisoitava. Punaisiin naisiin liite-

tyissä yliseksualisoiduissa mielikuvissa on myös seksuaalifantasian piirteitä. Porvaril-

lisessa yhteiskunnassa tabuna pidetty pidäkkeetön himo yhdistettynä naisten alistei-

seen asemaan vankeina oli omiaan herättämään fantastisia tulkintoja vankileirisuh-

teista. Toisaalta seksisuhteet voivat puuttua vankien muistelmista siksi, että toiminta-

mallia ei ole haluttu jälkipolvien tietoon tai sitä on myöhemmin hävetty. Kuten eräs 

Gulagista selviytynyt nainen kirjoittaa, vankileiriseksistä saatua hyötyä voisi kutsua 

moraaliseksi rappeutumiseksi, mutta toisaalta sitä voi kutsua myös selviytymistari-

naksi.318 Natsien keskitysleireillä naisten erääksi keskeiseksi selviytymisstrategiaksi 

on niin ikään mainittu ”viekoittelevat toimintamallit, mahdollisesti jopa seksi”.319  

 

Todennäköisesti merisotilaiden ja vankien välisiä sukupuolisuhteita on jossain määrin 

esiintynyt. Saksalaisten sekä suomalaisten merisotilaiden ja vankien väliset suhteet 

ovat todennäköisesti olleet vaihtokauppamuotoista. Seksi tai seksuaalissävytteinen 

kanssakäyminen toimi vaihdon välineenä. Santahaminassa vankileirialueelta poistu-

minen ja saksalaisten kasarmille meneminen näyttää olleen vakiintunut lisäravinnon 

hankintatapa. Saksalaiset ”antoivat [oman kasarminsa] akkunasta ruokaa vankien mu-

kana olleisiin astioihin”.320 Vartiosotilaat ovat olleet tietoisia tästä järjestelmästä, ku-

ten edellä on todettu. Naiset ovat myös tavanneet saksalaisia metsässä, kenties voilei-

vän tai sokerin toivossa.321 Kohtaamiset vaikuttavat olleen naisten puolelta vapaaeh-

toisia.322 Vastavuoroisesti vangit saivat ruokaa, apua leiriltä pakenemiseen323sekä, 

                                                

318 Applebaum. 2003, 288. 
319 Holmila 2013, 232. Viitattu Sybile Milton teoksessa Renate Bridenthal, Atina Grossmann ja Marion 
Kaplan (toim.): When biology became destiny. Women in Weimar and Nazi Germany, New York: 
Montly Review Press 1984, 311. 
320 Vryo 15004. KA. 
321 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
322 Vapaaehtoisuudella tarkoitan vankileirin rajaaman tilan sisällä tapahtuvia päätöksiä, jotka ovat läh-
tökohtaisesti ei-vapaaehtoisia. Ks. luku 1.2. 
323 ks. seuraava luku 5.3. 
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mikä huomionarvoisinta, tärkeän liittolaisen vankileirijärjestelmää vastaan. Merisoti-

laat toimivat eräänlaisena leirin kolmantena osapuolena ja vaikuttavat osaltaan tasa-

painottaneen naisvankien alisteista asemaa suhteessa kaikkivaltiaiseen vankileiriorga-

nisaatioon. Saksalaisten kasarmi oli naisvankien oma pakopaikka, jonne leirin henki-

lökunnalla ei ollut asiaa. Saksalaiset jopa uhmasivat Dahlmania virkamiesteitse teke-

mällä väärän ilmoituksen leirin sotilasvartijoiden aseellisesta interventiosta saksalais-

ten alueelle.324  

 

Kanssakäymisellä on ollut paitsi ravitsemuksellinen, myös psyykkisesti voimaannut-

tava vaikutus. Saksalaisten kasarmilla käyneet vangit käyttäytyivät kiinni otettaessa 

hyvin uhmakkaasti: esimerkiksi Martta Dahlbacka oli putkaan raahattaessa uhannut 

vahtipäällikkö Heikkistä sanoen ”kyllä osat vielä vaihtuvat!”.325 Vangit saivat meri-

sotilailta osakseen positiivista huomiota, joka on varmasti tuntunut hyvältä tilanteessa, 

jossa heihin on suhtauduttu halveksuen ja syyllistäen. Vaikka merisotilaiden kiinnos-

tus olisi ollut pääosin seksuaalista laatua, on tämäkin voinut olla erityisesti nuorem-

mille naisille voitelevaa sisätutkimuksissa tapahtuneen sukupuolisen häpäisemisen ja 

valkoisen propagandan harjoittaman epäinhimillistämisen jälkeen. Normaalin inhimil-

lisen kanssakäymisen merkitystä stressaavassa poikkeustilassa ei voi väheksyä. Suku-

puolisuhteiden pontimena on voinut olla kiitollisuus inhimillisestä kohtelusta, kaupan-

käynninomainen hyödykkeiden vaihto tai yksinkertaisesti kiinnostus, halu ja himo. 

Niin vangit kuin merisotilaatkin olivat Santahaminassa vasten tahtoaan, pääosin nuoria 

ja yksinäisiä. Suhde on voinut olla emotionaalisesti ja fyysisesti palkitsevaa molem-

mille osapuolille. Osa merisotilaista kenties käytti hyväkseen vankien lähtökohtaisesti 

alisteista asemaa omiin seksuaalisiin tarpeisiinsa, mutta he tarjosivat vastakaupaksi 

selvää liittolaisuutta vankileirijärjestelmää vastaan. Tämä tulee ilmi myös karkausta-

pauksissa, joita käsittelen seuraavaksi. 

 

                                                

324 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. Dahlmanin kirje SVL:n pääl-
likölle 13.7.1918. KA. 
325 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 234. Dahlmanin ilmoitus 
Tutkintoasiain päällikölle Martta Augusta Dahlbackan käytöksestä leiriaikana. KA. 
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5.3 Karkurit 

 

”--- kun useasti sattuu niinkin, että on takaa ajettava jotain leiristä karannutta vankia, 

olisi polkupyörä aivan välttämätön.”326 

 

Pakeneminen ei ollut lukumäärällisesti merkittävä selviytymisstrategia, mutta kar-

kaustapaukset laajentavat kuvaa leirin eri toimijoiden välisistä yhteyksistä ja ristirii-

doista. Santahaminasta karkasi kesän aikana ainakin kahdeksan vankia. Myös useam-

pia karkausyrityksiä tapahtui, kuten Rossanderin polkupyörätoiveesta on luettavissa. 

Leiriltä pakeneminen oli aina riski; karkaamisen estämiseksi sotilaiden tuli vahtisään-

töjen mukaan käyttää ampuma-asetta.327 Karkausyritys tai karkumatka myös vaikutti 

kiinnijääneiden Valtiorikosoikeuden tuomioon raskauttavasti. 328  Pakeneminen on 

nähdäkseni voimakkain ilmaisu halusta vaikuttaa omaan epätoivottuun tilanteeseensa. 

Se on myös epätoivoinen strategia sen sisältämien riskien vuoksi. Eräät tutkijat ovat 

määritelleet sen kuuluvaksi epäkypsiin selviytymisstrategioihin: itsen vieraannuttami-

nen tilanteesta, sen välttely tai siitä pakeneminen ovat nuorten, lapsellisten tai kypsy-

mättömien ihmisten tapoja reagoida vastentahtoiseen tilanteeseen.329  

 

Suurin osa karanneista naisista olikin nuoria, alle 21-vuotiaita. Vain yksi karkuri, kir-

jailija Hilda Tihlä, edusti 47-vuotiaana vanhempaa sukupolvea.330 Tihlä oli karkureista 

toinen, jonka kiinnijäämisestä en ole löytänyt minkäänlaisia tietoja. Tihlällä, oikealta 

nimeltään Eugenia Nicklinillä, ei ole myöskään Valtiorikosoikeuden tuomiota, joten 

hänen onnistui ilmeisesti pysytellä pakosalla ja myöhemmin siirtyä Neuvostoliittoon. 

                                                

326 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 27. Taloudenhoitaja Ros-
sander Sotavankilaitoksen Intendentuurille 7.7.1918. KA. 
327 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. Vahtisääntö. KA. 
328 Karanneiden ja sittemmin kiinnijääneiden naisten tapauksista Dahlman ilmoitti Valtiorikosoikeuk-
sien osastoille ja pyysi näitä huomioimaan karkaamisen tuomiossa. Ks. esim. SVL Suomenlinna De 4. 
Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 269 ja 296. KA. 
329 Sudfield et al. 1997, 157. 
330 Helsingin sotasurmat 1914–1922-projektin taulukko, SVL Bc 61–Bc 68. KA.  
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Karanneiden nuoruus ja karkaamistavat indikoivat siihen, että pakeneminen tapahtui 

hetken yllykkeestä, sopivan tilaisuuden koittaessa. Karkaaminen vaati piittaamatto-

muutta seurauksista, nopeita jalkoja ja hyvää fyysistä kuntoa. Iäkkäämmän Hilda 

Tihlän oli aiemmin diagnosoitu olevan psykoosissa.331 Oli kyseessä sitten oikea psy-

koosi tai näytelty, koki hän vankeuden niin ahdistavaksi, että päätti karata. Kukaan 

Santahaminasta karanneista ei ollut vielä saanut tuomiota Valtiorikosoikeudelta, joten 

pettymys tuomion raskauteen pakenemisen yllykkeenä voidaan sulkea heidän osaltaan 

pois.  

 

Taukko 7. Santahaminasta karanneet naisvangit 

Nimi  ikä pakopäivä kiinnijäämispäivä 

Ida Alina Sjöblom 21 29.6.1918 2.7.1918 

Ester Laukas  17 16.7.1919 25.7.1918 

Olga Törrönen 20 16.7.1918 3.8.1918 

Olga Heinänen 16 16.7.1918 3.8.1918 

Hilma Ensten  16.7.1918 16.7.1918 

Helmi Lyyli Oksanen 17 19.8.1918 - 

Lempi Loviisa Örnmark 17 19.8.1918 28.2.1919 

Hilda Tihlä  47 20.8.1918 - 

Lähde: Valtiorikosylioikeuden aktit 25880 ja 15004. KA.; SVL Suomenlinna De 4. 

Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 

 

                                                

331 SVL Suomenlinna Ka 20. Santahaminan naistensairaalan potilaspäiväkirja. KA.  
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Kahdella Santahaminasta karanneella vangilla oli aiempaa karkaamiskokemusta. Olga 

Törrönen oli karannut kesäkuun puolivälissä Liisankadun naisvankilan vartijoilta kes-

ken työpäivän kotiinsa ”oleilemaan”.332 Lempi Örnmark puolestaan pakeni heti van-

gitsemisensa jälkeen Okeroisista vanhempiensa luokse Espooseen.333 Naisvankien pa-

komatkat eivät selvästikään olleet ulkopuolelta organisoituja. Ilman ulkopuolisia apua 

naiset päätyivät usein menemään etsijöiden kannalta mitä ilmeisimpään paikkaan: ko-

tiin.334   

 

Miten Santahaminasta sitten paettiin? Santahaminan vankileirin arkistosta ja Valtiori-

kosoikeuden akteista koostamieni tietojen valossa näyttää siltä, että ainakin seitse-

mässä tapauksessa kahdeksasta saksalaiset ja suomalaiset merisotilaat ovat merkittä-

vällä tavalla avustaneet naisvankeja pakenemisessa. Myös leirin sotilasvartiosto on ol-

lut välillisesti avullinen. Ida Sjöblomin karkaamisesta ei ole muuta selvitystä kuin 

Dahlmanin kirje, jonka mukaan ”karkauksessa on luultavasti saksalaiset sotilaat olleet 

avullisia”.335 Helmi Oksasen ja Lempi Örnmarkin tapauksessa Ahvenanmaalta kotoi-

sin oleva, Santahaminassa koulutettavana ollut merisotilas oli auttanut 17-vuotiaita 

tyttöjä pakenemaan, ilmeisesti soutamalla heidät saaresta pois, ja lisäksi hankkinut 

näille Helsingin poliisilaitoksen passit. Ainakin Lempi Örnmarkin passi oli varustettu 

väärällä nimellä: passi oli myönnetty Anna Alina Vilenille, mutta passin kuvassa oli 

Örnmark.336 Lempi Örnmarkin onnistui pysytellä pakosalla helmikuun loppuun 1919, 

jolloin hänet vangittiin uudelleen Viipurista ja tuomittiin Valtiorikosylioikeudessa.337 

Helmi Oksanen vältti kiinnijäämisen kokonaan.338 

 

                                                

332 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
333 Vryo 25880. KA. 
334 Vryo 25880; Vryo 15004. KA. 
335 SVL Suomenlinna De 4, Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 75 1.7.1918. KA. 
336 Vryo 25880. KA. 
337 Vryo 25880. KA. 
338 Oksasen nimeä ei löydy VROn tai VRYOn arkistoista. Näin ollen voidaan päätellä, ettei häntä saatu 
lainkaan kiinni. 
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Olga Heinäsen, Olga Törrösen, Hilma Enstenin ja Ester Laukaan pakomatka kertoo 

omaa tarinaansa Santahaminan vankileirin huokoisesta rakenteesta. Kiinnijäämisensä 

jälkeen pidetyssä kuulustelussa Olga Heinänen kertoo olleensa pakopäivänsä iltana 

16.7.1918 eristettynä putkaan kolmenkymmenen muun tytön kanssa Suomenlinnaan 

lähettämistä varten. Heinänen oli ”erään toisen tuntemattoman tytön”, mitä ilmeisim-

min Hilma Enstenin, kanssa paennut putkan ikkunasta piikkilankoja syrjään kääntä-

mällä. Tytöt olivat kävelleet vahtisotilaan luo ja selittäneet tälle menevänsä ”jälleen 

saksalaisten kasarmille ruokaa hakemaan”. Vartija antoi luvan, kunhan tytöt palaisivat 

hänen vahtivuorollaan takaisin.339  

 

Saksalaisten kasarmilla ”akkunasta puhutteli heitä eräs suomea puhuva saksalainen 

merisotilas, joka selitti heidän menevän huomenna Saksaan ja kehotti heitä tulemaan 

mukaan, vaan kun ei siihen suostuttu, lupasivat tulla soutamaan salmen ylitse Degerö-

hön340, että sieltä pääsee pakenemaan kaupunkiin ja mihin he tahtoivat, kun tulevat 

rantaan minne he osoittivat”.341 Hilma Ensten ei Heinäsen mukaan halunnutkaan tulla; 

ilmeisesti Ensten jäi kuitenkin vankilan ulkopuolelle, sillä hänet otettiin kiinni saarelta 

vasta seuraavana päivänä.342 Kohtaamispaikkaan saapui sen sijaan kaksi muuta ”tun-

tematonta naisvankia”, Olga Törrönen ja Ester Laukas.343 Heinänen selitti aikeensa 

muille, ja pienen odottelun jälkeen paikalle ilmaantui veneellä kaksi saksalaista meri-

sotilasta, jotka olivat jopa tuoneet Heinäselle saksalaisen merisotilaan paidan, housut 

ja lakin. Olga Heinänen pukeutui valeasuunsa ja saksalaiset soutivat hänet ja kaksi 

muuta salmen yli Laajasaloon. Naiset viettivät ensimmäisen yön Laajasalon metsässä 

ja toisen yön Herttoniemessä niin ikään metsässä. Herttoniemestä he matkasivat Ku-

losaaren kautta Helsinkiin. Heinänen vaihtoi vaatteita jommankumman pakotoverinsa 

kanssa; Laukaalle tai Törröselle jäi saksalaisen merisotilaan asu ja Heinänen sai nais-

                                                

339 Vryo 15004. KA. 
340 Degerö, suom. Laajasalo. Matka Santahaminasta Laajasaloon salmen yli on noin 200 m. 
341 Vryo 15004. KA. 
342 SVL Suomenlinna De 4, Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 232. KA. 
343 Kahden muun nimistä ei ole tässä yhteydessä suoraa mainintaa, mutta koska pakopäivä on Törrösellä 
ja Laukaalla sama, voidaan perustellusti olettaa, että kyseessä olivat nämä kaksi. 
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tenvaatteet oman, koko vankiajan yllään olleen miestenpuvun tilalle. Helsingissä nai-

set erosivat. Heinänen jatkoi junalla kotiseudulleen Haminaan. Hänet saatiin myöhem-

min kiinni äitinsä vintiltä nukkumasta.344 Olga Törrönen löydettiin sattumalta; vahti-

päällikkö Lauri Friman törmäsi häneen raitiovaunussa Itäisellä viertotiellä ja talutti 

Törrösen siltä seisomalta takaisin Santahaminaan.345 

 

Santahaminassa kolmen naisen pako huomattiin seuraavana aamuna.346 Kiinni saatua 

Hilma Ensteniä kuulusteltiin välittömästi pakomatkan mahdollistaneista tekijöistä, ja 

asioiden kulku tuli julki: ”Myöhemmin kiinni saatu Hilma Ensten --- kertoi kuuluste-

lussa, että hän oli vahtimieheltä kysynyt lupaa, johon sai myöntävän vastauksen, ja sen 

jälkeen kaikki menneet piikkilanka-aitauksen läpi aivan vahtimiehen silmien 

edessä”.347 Dahlmanin valtuudet eivät kenties ulottuneet saksalaisiin merisotilaisiin, 

mutta sotilasvartioston vahtimieheen kylläkin.348 Karkulaiset kasarmialueelta päästä-

nyt sotilas Verner Floman joutui Dahlmanin ja vahtipäällikkö Heikkisen puhutteluun. 

Dahlman tiedusteli Flomanilta: ”Miksi ette estäneet karkulaisia?” Floman vastasi: ”He 

ovat sanoneet ei saa ampua”.349  

 

Dahlman antoi päivystävälle upseerille käskyn ”pitää silmällä merisotilaita”350 ja kir-

joitti asiasta suoraan SVL:n päällikölle Roosille. Kirjeessään hän toteaa, että Floman 

on velvollisuuksiinsa nähden epätietoinen.351 Flomanin Dahlmanille antama tekosyy, 

”he ovat sanoneet ei saa ampua”, on ymmärrettävä. Ampumiskiellolla hän viittasi to-

dennäköisesti Mannerheimin 28.5.1918 antamaan päiväkäskyyn, jossa tutkimattomien 

                                                

344 Vryo 15004. KA. 
345 Vro 33/189. KA.  
346 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 232. KA. 
347 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 232. KA. 
348Vahtipalvelusta suorittavat sotilaat olivat vartioimiskysymyksissä vankilaviranomaisten, siis myös 
vankileirin johtajan, määräysvallan alaisia. Paavolainen 1971, 134. 
349 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 232. KA. 
350 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. KA. 
351 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit no 232. KA. 
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ja tuomitsemattomien vankien kurinpidollinen ampuminen kiellettiin ”mitä vakavim-

min”.352 Kuitenkin SVL:n yleisissä ja Santahaminan leirikohtaisissa säännöissä pake-

nevaa tai pakenemista yrittävää vankia kohtaan tuli käyttää heti ampuma-asetta.353 

Sekä päiväkäskyn että vahtisäännön rikkomisesta sanktioitiin, vakavimmillaan kuole-

malla.354 Flomanin epätietoisuus velvollisuuksiinsa nähden onkin siis vallan uskot-

tava. Toisaalta Flomanin toiminta on esimerkki vahtisotilaiden myötämielisestä ja sel-

västi järjestäytyneestä toiminnasta vankeja kohtaan. Flomanin, Dahlmanin, karannei-

den vankien ja saksalaisten väliseen tapaukseen tiivistyykin jotain olennaista Santaha-

minan huokoisesta rakenteesta ja valtasuhteiden monimutkaisuudesta. Johtajan ja sitä 

myöten SVL:n selän takana solmittiin monien eri toimijoiden välisiä suhteita, sopi-

muksia ja käytäntöjä, jotka osaltaan mahdollistivat vankien vastarinnan ja paremman 

selviämisen.  

 

 

 

 

 

 

                                                

352 Ylipäällikön päiväkäsky no 63. VSA VIII 256 a. KA. 
353 SVL Suomenlinna De 4. Santahaminan sotavankileirin kirjekonseptit. Ohjesääntö vartiosotilaille 
Santahaminan vankileirissä, kohta 4. KA.; Paavolainen 1971, 134. 
354 Paavolainen 1971, 130–132. 
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6. Johtopäätökset 

 

”Mutta sen minä vaan tiedän, että tuomittuja ne oli ja suuret tuomiot ne oli saanut ja 

silliä me painettiin akkunasta sisään aina silloin kun sotamies kääntyi toisinpäin.”355 

 

Olen osoittanut, että Santahaminan naisvankien parempaan selviytymiseen vaikuttivat 

huomattavasti useammat tekijät kuin naisvankien pienen kuolleisuuden syiksi aiem-

massa tutkimuksessa todetut seikat. Vankileiritodellisuus ja sen sisällä eletty elämä 

rakentui monista yksilöllisistä ja yhteisöllisistä strategioista. Vankien lähtökohtien 

suomista avuista, kekseliäisyydestä, yhteistyöstä ja myötätunnonilmauksista rakentui 

menetelmiä, joiden avulla vankileirisysteemiä kyettiin huijaamaan ja manipuloimaan. 

Vangit eivät hyväksyneet tilannettaan passiivisesti, vaan toimivat aktiivisesti olojensa 

parantamisen ja hengissä pysymisen hyväksi. 

 

Vankien iällä, sukupuolella ja sotaa edeltävällä sosiaalisella asemalla oli merkitystä 

selviämiselle. Nuori ikä merkitsi hyvää vastustuskykyä ja fyysistä peruskuntoa, mikä 

auttoi kestämään aliravitsemusta paremmin. Naisilla oli myös miehiä pienempi päivit-

täinen kaloritarve ja luontaisesti parempi vastustuskyky leireillä yleisesti riehuneita 

tartuntatauteja vastaan. He olivat tottuneita ruumiilliseen työntekoon ja pieneen toi-

meentuloon. Tehdyn vankityön muodot ja ravinnonsaannin rajallisuus eivät välttä-

mättä poikenneet suuresti naisten elämäntilanteesta siviilissä. Psykologisissa tutki-

muksissa ilmenneet havainnot naisten miehiä todennäköisemmästä yhteistyöstä krii-

sioloissa ja erityisesti oman viiteryhmän tarkkailun alaisena ollessa näkyvät vankien 

välisissä selviämistä tukevissa yhteistyömuodoissa.  

 

Vankiryhmän sosiaalisen aseman homogeenisuus edesauttoi ryhmäytymistä ja van-

kien keskinäistä solidaarisuutta. Samalta paikkakunnalta kotoisin olevat ja usein sa-

                                                

355 172/2808, Elin Janhunen. TA.  
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massa punakaartissa toimineet olivat toisilleen entuudestaan tuttuja. Usko nopeaan va-

pautumiseen ja huoli omasta maineesta moraalisena toimijana kotipaikkakuntalaisten 

keskuudessa edisti vastavuoroisen altruismin syntymistä vankien välille. Samankaltai-

suuden kokemusta lisäsi yhteinen ikä, sukupuoli ja sosiaalinen asema sekä jaettu ko-

kemus vankeutta edeltäneestä sodasta. Yhteistyökyvyllä oli merkittävä vaikutus ravit-

semuksellisen tilanteen kohentumiseen ja psyykkiseen pärjäämiseen vankeusajan yli. 

 

Leirille määrätty vastuu Helsingin vankileirien yhteisestä karjasta oli materiaalinen 

onnenpotku. Vangit lypsivät öisin lehmien maitoa ja pihistivät karjaa teurastettaessa 

verta ja teurasjätettä. Naiset organisoivat tehokkaan vaihdantajärjestelmän, jossa eri 

tehtävissä toimineet vangit hyötyivät monipuolisemmin lisäravinnonhankinnan tulok-

sista. Paimenet saivat teurastajien pihistämiä hyödykkeitä vastalahjaksi hankkimas-

taan maidosta. Paimenia ja teurastajia oli lukumäärällisesti vain pieni osa vangeista. 

Näin heidän ravitsemusjärjestelmänsä vaikutukset olisivat voineet jäädä merkitykset-

tömiksi koko leirin ravintotilanteen kannalta. Hyöty ulotettiin kuitenkin koskemaan 

myös niitä, joilla ei ollut terveytensä tai vaaralliseksi katsotun vangin asemansa puo-

lesta mahdollisuutta hankkia lisäravintoa. Kasarmeihin salakuljetettiin maitoa ja verta, 

ja työvankien lisäannokset jaettiin niitä kipeämmin tarvitseville vangeille. Santahami-

nan vankien kesken vallitsi siis omaa viiteryhmää kohtaan tunnettuun solidaarisuuteen 

perustuva yhteistyön ja avunannon malli, joka oli merkittävä ravitsemuksellisten olo-

jen paranemisen kannalta. Tämä solidaarisuus ei kuitenkaan sulkenut kaikkia piiriinsä 

ja vaikutti ennen kaikkea vankeusaikana; vankileiriltä ja sitä myöten toisten vankien 

tarkkailun vaikutuspiiristä poislähteneet naisvangit hyödynsivät vankileirillä saamiaan 

tietoja yksilöllistä selviytymistään tukeviin, toisten vankien kustannuksella tapahtu-

viin strategioihin. Leiriajan ystävien lähipiiriltä tai työnantajilta saalistettiin vaatteita, 

rahaa ja ruokaa.  

 

Vankileiriajan ystävyys ja yhteistyö tukivat myös psyykkistä jaksamista. Ulkopuolisen 

aikalaistarkkailijan silmin naiset vaikuttivat miespuolisia kohtalotovereitaan iloisem-

milta ja henkisesti hyvinvoivilta. Nuoret, perheettömät naiset sopeutuivat tilanteeseen 

helpommin kuin ne, jotka joutuivat kantamaan jatkuvaa huolta kotipaikalla tai toisella 

leirillä olevien aviomiestensä ja lastensa tilanteesta. Tällaisessakin tilanteessa olevia 
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naisia leirillä toki oli. Yhteisöllisyyden ja ystävyyden tuoma turvallisuuden kokemus 

ja samassa epämiellyttävässä tilanteessa olevien vertaistuki helpotti kuitenkin läheis-

ten puolesta koetun huolen ja vankeuden aiheuttamaa ahdistusta. Vankien kasvatus-

työn ja valkoisten sotapropagandan naisia syyllistävään ilmapiiriin oli myös helpompi 

kohdistaa henkistä vastarintaa. Onnistuneet lisäravinnonhankitatavat todistivat, että 

vangit kykenivät vaikuttamaan omaan tilanteeseensa. Ne lisäsivät luottamusta sel-

viämiseen ja lievensivät vankeuden takia koettua epätoivon ja voimattomuuden tun-

netta. Vakavasta tilanteesta vitsaileminen, punakaartilaisuuden ja vankeusajan leimaa-

maan ulkonäköön kohdistettu leikinlasku ja vankileirin henkilökunnan kustannuksella 

pilailu tiivisti vankien keskinäisiä rivejä ja auttoi suhtautumaan absurdilta tuntuvaan 

tilanteeseen myös huumorilla. Vakavilla asioilla vitsailu teki niistä helpommin siedet-

täviä ja siirsi valtaa vangitsijoilta vangeille. 

 

Leirin siviilihenkilökunnan vankeja kohtaan osoittama myötätunto ilmeni yksittäisten 

henkilöiden toimissa. SVL:n määräyksiä ei koskaan uhmattu systemaattisesti siten, 

että käytännöt olisivat olleet leirijohdon hyväksymiä. Johdon lojaliteetti vankileirihal-

lintoa kohtaan ylitti siis mahdolliset yllykkeet vankien avustamiseksi. Hallinto ei kui-

tenkaan kohdistanut vankeihin ylimääräistä ankaruutta tai julmuutta. Toisaalta ainakin 

sisätarkastuksissa ilmennyt sukupuolinen nöyryyttäminen sai leirijohdon hiljaisen hy-

väksynnän, sillä siitä ei seurannut minkäänlaisia kurinpidollisia toimenpiteitä. Myös 

vankien ja siviilivartijoiden välisten seksisuhteiden herättämä tuohtumus liittyi en-

nemminkin vankileirin maineeseen kuin huoleen naisvankien alisteisesta asemasta 

suhteessa vahtimiehiin. Kasvatusapulaiset saavuttivat vankien luottamusta siinä mää-

rin, että heille uskouduttiin eräiden siviilivartijoiden harjoittamasta häirinnästä. Leirin 

karjakon vangeille antama lypsylupa ja taipumus katsoa teurastamisen yhteydessä ta-

pahtuneita välistävetoja läpi sormien on esimerkki siviilihenkilöstön myötätunnonil-

mauksista vankeja kohtaan. Myös ruokavarastojen useat varkaustapaukset ja ruokatar-

vikkeiden varastoinnin yhteydessä tapahtuneet huolimattomuudet vihjaavat henkilö-

kunnan moraaliresurssien hetkittäisistä läpimurroista. Sotilasvahtien vankeja kohtaan 

tuntemalla myötätunnolla oli merkittävä vaikutus vankien lisäravinnonhankitamah-
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dollisuuksiin. Arkiseksi muotoutunut käytäntö päästää vangit poistumaan kasarmialu-

eelta lupalipullisen vangin kanssa mahdollisti vankien kohtaamiset saksalaisten ja suo-

malaisten merisotilaiden kanssa.  

 

Merisotilailla oli karjan ohessa avainasema vankien lisäravinnonhankinnassa. He an-

toivat vangeille ruokaa, mutta myös horjuttivat leirillä vallitsevia valtasuhteita. He 

muodostivat naisvankien kanssa omaneduntavoittelulle, kaupankäynnille ja myötätun-

nolle perustuvan liittolaissuhteen suomalaista vankileiriorganisaatiota vastaan. Solmi-

tulla suhteella oli naisille paitsi ravitsemuksellista, myös mentaalista hyötyä. Naisten 

kokemuksen mukaan saksalaiset kohtelivat naisia lempeämmin ja myötätuntoisemmin 

kuin suomalaiset valkokaartilaiset. He suhtautuivat vankeihin ihmisinä. Tämä suhtau-

tuminen piti sisällään myös seksuaalisen kiinnostuksen. Koska ensikäden tietoa suh-

teiden muodoista ei ole saatavilla, on tyydyttävä päättelemään niiden perustuneen 

vaihtelevasti kaupankäyntiin, kiitollisuuteen ja haluun. Sekä vankien että merisotilai-

den puolesta kanssakäymisen ja yhteistyön pontimena oli varmasti myös yksinkertai-

sesti ajanviete tylsistyttävässä vankileiri- ja sotilastukikohta-arjessa. Merisotilaiden 

panos vankien pakomatkojen järjestämisessä oli myös huomattava. Tämä vahvistaa 

käsitystä merisotilaiden vankeja kohtaan tuntemasta myötätunnosta ja välinpitämättö-

myydestä valkoisen vankileiriorganisaation menestyksen suhteen.  

 

Tutkimustulokseni herättävät myös uusia kysymyksiä. Santahaminan naisvankien sel-

viytymisstrategioiden vertailu muiden leirien, esimerkiksi Hämeenlinnan naisvankien 

tai muiden leirien miesvankien käyttämiin strategioihin voisi joko vahvistaa tai hei-

kentää tulosten leirikohtaista ja sukupuolista erityisyyttä. Laajempi, koko maan van-

kileirejä koskeva tutkimus sosiaalisten verkostojen hyödyistä vankileiriselviämiselle 

olisi käytettävissä olevan aineiston puolesta mahdollista toteuttaa. Sotakokemuksen ja 

vankeusajan vaikutus vankien myöhempään elämään, esimerkiksi terveyteen ja mie-

lenterveyteen, sosioekonomiseen asemaan, lisääntymiseen ja poliittiseen aktiivisuu-

teen on aihe, jonka parissa tulen työskentelemään vastaisuudessa. Vaikutuksia voi ana-

lysoida myös ylisukupolvisesti ottamalla vankien jälkeläiset mukaan tarkasteluun.  
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Nähdäkseni selviytymisstrateginen viitekehys tarjoaa punavankitutkimukseen sen kai-

paamaa lähestymistavan muutosta. Sisällissotatutkimuksessa paljon huomiota saanut 

punaisten sotaa edeltävä ja sodanaikainen aktiivinen toimijuus on loppunut tutkimuk-

sellisesti vankileiriaikaan. Tälle on tietysti perusteet vankileireillä koetun nälän ja 

joukkokuolemien takia. Leireiltä kuitenkin selvisi suuri määrä ihmisiä, jotka jatkoivat 

elämäänsä kokemuksiensa kanssa ja niistä huolimatta. Selviämisen syiden huomiotta 

jättäminen tai ihmisten oman toimijuuden sivuuttaminen tässä yhteydessä on ollut tut-

kimuksellinen aukko, jota olen osaltani tällä työllä paikannut.  
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Liite. Santahaminan vankileirin ja ympäröivän alueen kartta. Vuoden 1918 asemapiirroksen (SVL Ii 1. Kartat ja piirustukset) pohjalta tehnyt Tuomas Karjalainen. 
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