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1. Johdanto 

Vuosi 2017 oli Suomessa suuri juhlavuosi, kun maa juhli satavuotiasta itsenäisyyttään 

näyttävästi. Suomi 100 -juhlavuosi oli suuruudeltaan merkittävä ja vuoden aikana 

järjestettiin yli 170 000 tapahtumaa. Kukaan suomalainen ei varmasti voinut välttyä 

juhlavuoden hehkutukselta ja joka paikassa näkyvältä tunnukselta. Juhlavuoden teema 

oli Yhdessä ja sillä pyrittiin vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteiskunnassa. 

Vuoden aikana ohjelmaa toteuttivat hyvin monet eri tahot aina ministeriöistä tavallisiin 

kansalaisiin ja valtionjohto sekä muut valtiolliset toimijat osallistuivat aktiivisesti 

juhlavuoden tapahtumiin.1 

Suurieleisesti juhlittua itsenäisyyden juhlavuotta seurasi kuitenkin heti perään toinen, 

vähemmän positiivisia kaikuja herättävä ”juhlavuosi”. Vuonna 2018 tuli kuluneeksi sata 

vuotta Suomessa käydystä sisällissodasta, jossa sai surmansa yli 36 000 suomalaista.2 

Muistamisessa siirryttiin siis tunnelmaltaan ääripäästä toiseen, kun esille nousi Suomen 

historian yksi synkimmistä hetkistä. Ymmärrettävästi sisällissodan kaltaisen 

historiallisen tapahtuman julkiseen muistamiseen liittyy erilaisia haasteita kuin 

itsenäisyyden juhlintaan. Esimerkiksi Suomen valtionjohto päätyi ratkaisuun, ettei valtio 

järjestä merkkivuonna ainuttakaan yhteistä sisällissodan muistojuhlaa tai valtiollista 

seremoniaa.3 

Esimakua tulevasta sisällissodan merkkivuodesta saatiin jo Suomi100-vuoden aikana. 

Suomen Rahapaja julkaisi 25.4.2017 Suomen vuoden 1918 sotaa käsittelevän 

juhlarahan, joka oli osa itsenäisyyden sataa vuotta juhlistavaa juhlarahasarjaa. Kolikon 

toisella puolella oli kuvattuna lavastettu sisällissodan aikainen teloitus, mistä nousi lyhyt 

mutta ärhäkkä kohu. Erityisesti sosiaalisessa mediassa esitettiin paljon kommentteja, 

joissa rahan kuvitusta pidettiin mauttomana ja loukkaavana.4 Suomen historian 

 
1 Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -raportti: https://suomi100raportti.fi/suomen-suuri-vuosi/ (haettu 
26.2.2020) 
2 Tieto uhrien määrästä Suomen sotasurmat 1914-1922 -sivustolta: http://vesta.narc.fi/cgi-
bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2 (haettu 3.1.2020) 
3 MTV, uutinen sisällissodan merkkivuodesta 28.12.2017: 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sisallissodasta-pian-100-vuotta-valtiovalta-vetaa-matalaa-profiilia-
virallisia-muistoseremonioita-ei-tule/6711372#gs.px5whx (haettu 3.1.2020) 
4 Tunnetuista politiikoista juhlarahaa kritisoivat esimerkiksi vasemmistoliiton Li Andersson ja Paavo 
Arhinmäki sekä SDP:n Antti Rinne ja Joona Räsänen. Keskisuomalainen, uutinen juhlarahan kritiikistä 

https://suomi100raportti.fi/suomen-suuri-vuosi/
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sisallissodasta-pian-100-vuotta-valtiovalta-vetaa-matalaa-profiilia-virallisia-muistoseremonioita-ei-tule/6711372#gs.px5whx
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sisallissodasta-pian-100-vuotta-valtiovalta-vetaa-matalaa-profiilia-virallisia-muistoseremonioita-ei-tule/6711372#gs.px5whx
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varjopuolesta muistuttava teloituskuva ei monen mielestä selvästikään sopinut 

Yhdessä-teemalla vietettävään itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen. Olihan kuvattuna 

ajanjakso, jolloin suomalainen yhteiskunta oli kahtiajakautunut ja kaukana ”Yhdessä”-

hengestä.  

Myös juhlaraha-asetuksen ja rahan visuaalisen suunnitelman alun perin hyväksynyt 

valtiovarainministeri Petteri Orpo yhtyi kritiikkiin kutsumalla juhlarahaa mauttomaksi ja 

toivomalla, että se vedetään pois.5 Juhlarahasta noussut kohu johtikin siihen, että 

valtiovarainministeriö päätti kumota juhlarahoja koskevan asetuksen. 

Valtiovarainministeri Orpo kommentoi ministeriön tiedotteessa, että ”En kiinnittänyt 

riittävää huomiota asetuksen visuaaliseen suunnitelmaan, vaan luotin 

juhlarahalautakunnan esitykseen. Pahoittelen tapahtunutta. Tämä asetus kumotaan ja 

kokonaisuus harkitaan uudelleen.”6 

Seppo Hentilä esittää kirjassaan Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka, että 

juhlarahasta noussutta kohua voi pitää esimerkkinä siitä, ettei sotaan liittyviä kipeitä 

muistoja ole vieläkään kyetty käsittelemään niin, että vuodesta 1918 olisi tullut 

”normaalia historiaa”. Sisällissotaan ei näin sata vuotta myöhemminkään voida 

suhtautua täysin kiihkottomasti. Hentilä myös kysyy kirjansa lopussa, että ”Mikä on 

sisällissodan muistamisen tila Suomessa nyt, kun tuosta hirmuisesta vuodesta on 

kulunut jo sata vuotta?”7 Tähän kysymykseen pyrin osaltaan tässä tutkimuksessa 

vastaamaan.  

1.1. Aikaisempi tutkimus 

Sisällissota on yksi Suomen historian tutkituimmista aiheista ja sotaa on vuosien 

saatossa lähestytty monesta eri näkökulmasta. Sodasta on tehty niin laajoja historiikkeja 

 
25.4.2017: https://www.ksml.fi/kotimaa/N%C3%A4in-juhlarahaa-kommentoitiin-%E2%80%93-
Vastenmielist%C3%A4-ja-t%C3%A4ydellinen-rimanalitus/974384 (Haettu 3.1.2020) 
5 Petteri Orpon twiitti 25.4.2017: https://twitter.com/PetteriOrpo/status/856828034002948096 (Haettu 
3.1.2020) 
6 Valtiovarainministeriön tiedote juhlarahoja koskevan asetuksen kumoamisesta 25.4.2017: 
https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-kumoaa-juhlarahoja-koskevan-
asetuksen (Haettu 3.1.2020) 
7 Hentilä, Seppo (2018a): 1918 Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka. Kustannusosakeyhtiö 
Siltala, Helsinki, 309.  

https://www.ksml.fi/kotimaa/N%C3%A4in-juhlarahaa-kommentoitiin-%E2%80%93-Vastenmielist%C3%A4-ja-t%C3%A4ydellinen-rimanalitus/974384
https://www.ksml.fi/kotimaa/N%C3%A4in-juhlarahaa-kommentoitiin-%E2%80%93-Vastenmielist%C3%A4-ja-t%C3%A4ydellinen-rimanalitus/974384
https://twitter.com/PetteriOrpo/status/856828034002948096
https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-kumoaa-juhlarahoja-koskevan-asetuksen
https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-kumoaa-juhlarahoja-koskevan-asetuksen
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kuin myös jotain yksittäistä osa-aluetta käsitteleviä teoksia. Tämän tutkimuksen 

kannalta oleellisimpia teoksia ovat sodan muistamiseen liittyvät tutkimukset, joita on 

julkaistu erityisesti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. 

Sisällissodan muistamista ja sodan yhteiskuntaan jättämiä jälkiä on tutkittu 1990-luvulta 

alkaen varsinkin muistitietotutkimuksen kautta. Ulla-Maija Peltonen on tutkimuksissaan 

keskittynyt sodan muistamisen erilaisiin muotoihin ja työväen muistelukerrontaan sekä 

sisällissodan muistin paikkoihin. Peltonen on tutkimuksissaan hyödyntänyt laajasti 

erilaisia muistitietoaineistoja ja yhdistänyt muistitietotutkimusta ja folkloristiikkaa.8 

Samanlaista lähestymistapaa on käyttänyt myös Anne Heimo, joka on tutkinut vuoden 

1918 paikallisia tulkintoja osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia.9 

Sisällissodan valkoisen puolen muistamista ovat tutkineet muun muassa Aapo Roselius 

ja Miika Siironen. Roselius on keskittynyt vapaussodan muistoon suojeluskuntien ja 

veteraaniliikkeen toiminnassa ja käsittelee tätä kautta vapaussodan julkista 

muistamista. Siironen taas tarkastelee vapaussodan perintöä tarkemmin rajatun 

paikallisen näkökulman kautta.10 Sisällissodan vaikutusta ja sodan muiston poliittista 

merkitystä työväenliikkeen piirissä on Peltosen ohella tutkinut myös Tauno Saarela.11 

Tuoreimpia ja tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä teoksia on jo johdannossa 

mainittu Seppo Hentilän Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka. Hentilä 

käsittelee kirjassaan vuoden 1918 muistamista ja tuohon muistamiseen liittyvää 

politiikkaa ja julkisia poliittisia kamppailuja. Hän käy läpi sisällissodan muistamisen 

kehittymistä koko viimeisen sadan vuoden ajalta, aineistonaan ensisijaisesti aiempi 

 
8 Peltonen, Ulla-Maija (1996): Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan 
muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Peltonen, Ulla-Maija 
(2003): Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
9 Heimo, Anne (2010): Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian 
yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
10 Roselius, Aapo (2010): Kiista, eheys ja unohdus. Vapaussodan muistaminen suojeluskuntien ja 
veteraaniliikkeen toiminnassa 1918-1944. Suomen Tiedeseura, Helsinki; Siironen, Miika (2012): 
Valkoiset. Vapaussodan perintö. Vastapaino, Tampere. 
11 Saarela, Tauno (2018): Muistella vai ei: Suomen työväenliike ja sisällissodan muisto sotien välisenä 
aikana. Teoksessa Tepora, Tuomas – Roselius, Aapo (toim.): Rikki revitty maa. Suomen sisällissodan 
kokemukset ja perintö. Gaudeamus, Helsinki, 281-303; Saarela, Tauno (2009): Työväenliikkeen tulkinnat 
sisällissodasta. Teoksessa Haapala, Pertti – Hoppu, Tuomas (toim.): Sisällissodan pikkujättiläinen. WSOY, 
Helsinki, 415-424. 
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sisällissotatutkimus, pamfletit, muistelmat ja päiväkirjat. Hentilän teos sai 

tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2019.12 

Vuonna 2018 julkaistiin myös Tiina Lintusen ja Anne Heimon toimittama Sisällissodan 

jäljet -teos. Kirjan kahdessatoista artikkelissa käsitellään sisällissodan suomalaiseen 

yhteiskuntaan jättämiä jälkiä.13 Sisällissodan syitä, tapahtumia ja seurauksia yli sadan 

vuoden perspektiivillä käsitellään myös samana vuonna julkaistussa Tuomas Teporan ja 

Aapo Roseliuksen toimittamassa teoksessa Rikki revitty maa, joka ilmestyi englanniksi jo 

vuonna 2014. Esiin nousevat varsinaisen kriisin lisäksi myös sodan yhteiskunnalliset ja 

kulttuuriset vaikutukset aina nykypäivään saakka.14  

Sisällissodan roolia ja merkitystä kaunokirjallisuudessa on käsitellyt Yrjö Varpio. Hän on 

perehtynyt myös laajasti Väinö Linnan elämään sekä tuotantoon ja tätä kautta Täällä 

Pohjantähden alla -trilogian merkitykseen sisällissodan kuvaajana.15 Sisällissodan ja 

kaunokirjallisuuden suhdetta käsitellään myös Kukku Melkaksen ja Olli Löytyn 

toimittamassa tuoreessa teoksessa Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa 

sisällissodan.16 Suomalaisen kaunokirjallisuuden sotadiskursseihin on väitöskirjassaan 

perehtynyt lisäksi Elina Martikainen.17 

Sisällissodan 100-vuotismerkkivuotta ei ole vielä laajasti tutkittu, vaan sitä on käsitelty 

lähinnä eri seminaareissa ja lehtiartikkeleissa. Tämän tutkimuksen teon loppuvaiheessa 

tietoon tuli Oulun yliopistossa 16.12.2019 hyväksytty historian pro gradu, joka käsittelee 

 
12 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkosivut, uutinen vuoden 2019 tiedonjulkistamisen 
valtionpalkinnon saaneista 1.10.2019: https://www.tjnk.fi/fi/vuoden-2019-tiedonjulkistamisen-
valtionpalkinnot-jaettu (haettu 24.1.2020) 
13 Heimo, Anne – Kinnunen, Tiina (2018): Sisällissodan jäljet. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura, Helsinki. 
14 Tepora, Tuomas – Roselius, Aapo (toim.) (2018): Rikki revitty maa. Suomen sisällissodan kokemukset 
ja perintö. Gaudeamus, Helsinki. 
15 Varpio, Yrjö (2009): Vuosi 1918 kaunokirjallisuudessa. Teoksessa Haapala, Pertti – Hoppu, Tuomas: 
Sisällissodan pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki, 441-463; Varpio, Yrjö (2006): Väinö Linnan elämä. WSOY, 
Helsinki. 
16 Melkas, Kukku – Löytty, Olli (toim.) (2018a): Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. 
Vastapaino, Tampere. 
17 Martikainen, Elina (2013): Kirjoitettu sota. Sotadiskursseja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa (1917–
1995). Tampere University Press, Tampere. 

https://www.tjnk.fi/fi/vuoden-2019-tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-jaettu
https://www.tjnk.fi/fi/vuoden-2019-tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-jaettu
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sisällissodan muistamista Muistovuosi 1918 -hankkeen valossa. Valitettavasti sitä ei 

kuitenkaan ehditty tässä tutkimuksessa ottaa huomioon.18 

1.2. Tutkimuksen rajaukset, tutkimuskysymykset ja lähdeaineisto 

Keskityn tässä tutkimuksessa tarkastelemaan sisällissodan julkista muistamista sodan 

satavuotismerkkivuonna kahdesta eri julkisen muistamisen näkökulmasta. Historiaa 

välitetään julkisuudessa monin eri tavoin, esimerkiksi poliitikkojen puheiden, 

muistomerkkien, museoiden, kirjojen, teatterin ja elokuvien kautta. Julkinen 

muistaminen on yhteiskunnan ilmiöiden tulkitsemista ja niiden liittämistä menneeseen. 

Se kertoo osaltaan yhteisön valtarakenteesta, toimintatavoista ja arvomaailmasta.19 

Historian julkisten esitysten kautta otetaan myös kantaa siihen, mitä muistetaan ja mikä 

on muistamisen arvoista.20 Lisäksi nämä erilaiset historiaan liittyvät esitykset 

muodostavat historiakulttuuria, eli sitä, miten historia on läsnä yhteiskunnassa.21 

Julkisella muistamisella viitataan siis nimensä mukaisesti yhteiskunnassa julkisesti 

tapahtuvaan muistamiseen, erotuksena esimerkiksi kansanomaiseen historiaan, eli 

yhteisöjen sisällä elävään ja välittyvään historiaan.22 

Tässä tutkimuksessa kaksi tarkasteltavaa julkisen muistamisen muotoa ovat sodan 

valtiollinen muistaminen sekä kirjallisuuden kautta tapahtunut muistelu. Kahden eri 

julkisen muistamisen muodon tarkastelu tekee niiden välisen vertailun mahdolliseksi ja 

antaa laajemman kuvan sisällissodan julkisesta muistamisesta kokonaisuudessaan. 

Vastakkain ovat myös muistamisen muodot, joista toinen on virallista ja 

kontrolloidumpaa, kun taas toisen oletan olevan vapaampaa ja moniäänisempää. 

Tutkimus sijoittuu muistamisen historian ja muistin politiikan tutkimuskenttään. 

Tutkimuksessani siis selvitän, millaista sisällissodan julkinen muistaminen on sata vuotta 

sodan jälkeen. Keskeisimmät tutkimuskysymykseni ovat: 

 
18 Lahtinen, Pauliina (2019): Vuosi 1918 vuonna 2018. Suomen sisällissodan muistaminen Muistovuosi 
1918 -hankkeen valossa. Pro gradu, Oulun yliopisto.  
19 Roselius 2010, 10. 
20 Kalela, Jorma (2001): Historiantutkimus ja jokapäiväinen historia. Teoksessa Kalela, Jorma – Lindroos, 
Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 11-25. 18-19. 
21 Torsti, Pilvi (2012): Suomalaiset ja historia. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki, 41, 51. 
22 Kalela 2001, 18. 
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1. Millaista sisällissodan valtiollinen muistaminen oli vuonna 2018 ja millaisia 

asioita tässä muistamisessa korostettiin?  

2. Miten sisällissotaa käsiteltiin ja muisteltiin kirjallisuudessa vuosina 2017-2019? 

3. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä valtiollisella ja kirjallisuuden kautta tapahtuneella 

muistamisella oli? 

4. Miten sisällissodan julkinen muistaminen sen merkkivuonna suhteutuu 

sisällissodan aikaisempaan muistokulttuuriin? 

Valtiollisella muistamisella tarkoitan tässä Suomen valtionjohdon harjoittamaa 

sisällissodan muistamista. Tarkemmin tällä viitataan valtionjohdon vuonna 2018 

tekemiin linjauksiin sisällissodan muistamisesta, valtionjohdon sisällissotaa käsitelleisiin 

puheisiin, tervehdyksiin ja kannanottoihin sekä valtionjohdon osallistumiseen 

sisällissotaa käsitteleviin tapahtumiin. Valtionjohtoon luetaan tässä kuuluvaksi 

valtioneuvosto jäsenineen, eduskunnan puhemiehistö sekä tasavallan presidentti. Muut 

poliittiset johtohahmot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä tarkoituksena ei ole 

tarkastella koko poliittisessa kentässä tapahtunutta muistamista, vaan nimenomaan 

vain valtion virallisen johdon linjaa. 

Valtiollinen muistaminen on käsitteenä lähellä virallista muistamista (official memory). 

John Bodnar on jakanut julkisen muistamisen kahteen pääryhmään: viralliseen 

muistamiseen ja kansanomaiseen muistamiseen. Virallisessa muistamisessa toimijoiden 

intressinä on vallassa olevien valtiollisten instituutioiden jatkuvuus ja muistamisella 

osoitetaan lojaalisuutta vallassa olevaa järjestelmää ja henkilöitä kohtaan. Vallanpitäjien 

päämääriä uhkaaville muistoille ei haluta antaa tilaa, vaan toimijat haluavat pitää kiinni 

rakennetusta kertomuksesta.23 

Lähdeaineistona valtiollisen muistamisen osalta toimii valtioneuvoston kanslian 

hallinnoiman Muistovuosi 2018 -hankkeen materiaalit ja asiakirjat, valtionjohdon 

puheet ja tervehdykset ja tiedot tapahtumiin osallistumisista. Muistovuosi 1918 -hanke 

oli valtioneuvoston kanslian Suomen sisällissodan muistovuoden 1918 suunnittelua ja 

toteutusta varten perustettu projekti. Projektilla oli omat verkkosivut, jonne koottiin ja 

 
23 John Bodnariin viitannut Roselius 2010, 10. 
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jossa julkaistiin tietoa muistovuoden sisällöistä ja tapahtumista. Hankkeen asiakirjojen 

lisäksi myös nämä verkkosivut toimivat lähdeaineistona.  

Tietoa valtionjohdon osallistumisesta muistovuoden tapahtumiin löytyy Muistovuosi 

1918 -hankeen valmistelumateriaaleista, kuten myös valtioneuvoston kanslian, eri 

ministeriöiden ja tasavallan presidentin kanslian sivujen kautta. Tämän lisäksi olen 

käyttänyt lähteenä myös tapahtumista ja osallistumisista tehtyä uutisointia. 

Puheiden ja tervehdysten osalta olen ottanut mukaan valtionjohtoon kuuluvien 

henkilöiden viralliset puheet ja tervehdykset, jotka löytyvät valtioneuvoston kanslian, 

ministeriöiden ja tasavallan presidentin kanslian sivuilta. Monella poliitikolla on myös 

esimerkiksi henkilökohtainen blogi, jossa he käsittelevät ajankohtaisia aiheita ja ottavat 

niihin kantaan. Olen kuitenkin jättänyt nämä kirjoitukset tarkastelun ulkopuolelle, sillä 

ne eivät varsinaisesti ole valtion virallisia kannanottoja.  

Kirjallisuudessa tapahtuneella muistamisella tarkoitan vuosina 2017-2019 julkaistua 

sisällissotakirjallisuutta, tarkemmin sisällissotaa käsitteleviä tieto- ja kaunokirjoja, ja sitä, 

miten nämä kirjat lähestyvät sisällissotaa. En syvenny tarkemmin kirjojen sisältöön tai 

analysoi tekstiä, vaan pyrin luomaan laajempaa kuvaa kirjojen käsittelemistä teemoista. 

Kirjojen sisällön tarkempi analyysi vaatisi kirjallisuustutkimuksen osaamista ja aivan 

oman tutkimuksensa. Kirjallisuuden osalta ajallinen tarkastelu on laajennettu 

koskemaan myös muistovuotta edeltänyttä ja seurannutta vuotta, sillä kirjoja 

julkaistaan paikoin ennakoivasti ja toisaalta muistovuosi on myös kuluessaan saattanut 

inspiroida uusien kirjojen kirjoittamisessa. 

Vuosina 2017-2019 julkaistuista sisällissotaa käsittelevistä kirjoista ei ollut olemassa 

valmista listausta, joten tein tällaisen listauksen itse.24 Kirjojen etsiminen tapahtui 

ensisijaisesti kolmen hakusivuston kautta: kirjastot.fi, helmet.fi ja helka.finna.fi. Käytin 

kaikilla kolmella sivustolla samoja hakusanoja ja rajauksia. Jaan kirjallisuuden 

tarkastelussa vielä kahteen osaan, tieto- ja kaunokirjallisuuteen. Pyrin tällä erottamaan 

faktan ja fiktion toisistaan ja vertaamaan myös kirjallisuuden sisällä tapahtunutta 

 
24 Kyseinen kirjalista on tämän tutkimuksen liitteenä, kts. liite 1. 
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muistamista. Jaottelu on omani ja palaan siihen vielä tarkemmin kirjallisuutta 

koskevassa luvussa. 

Lähdeaineistona on lisäksi aikaisempaa sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta ja 

tutkimusta. Sisällissota on yksi Suomen historian tutkituimmista aiheista, joten aiempaa 

tutkimusta ja kirjallisuutta on saatavilla runsaasti. Oman tutkimukseni aiheen kannalta 

relevanteinta on sodan myöhempää vaikutusta ja muistokulttuuria koskeva tutkimus.  

Sisällissodan merkkivuoden aikana näkynyt muistaminen on tärkeää sitoa sodan 

muistiokulttuurin laajempaan kehityskulkuun, sillä jokainen aikakausi on muuttanut 

sodan muistamista ja vaikuttanut nykyhetken tilaan.  

Aineistoni perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä, miten tavalliset ihmiset muistivat 

sisällissotaa, sillä julkisen muistamisen tarkastelu ei tavoita esimerkiksi perheissä ja 

suvuissa käytyä keskustelua tai muistamisen perinnettä. Lisäksi sisällissodan 

merkkivuosi synnytti valtiollisen ja kirjallisuuden kautta tapahtuvan muistelun ohella 

paljon muutakin julkista muistamista, esimerkiksi teatterinäyttämöllä. Kahdella julkisen 

muistamisen muodon tarkastelulla voi kuitenkin luoda kuvaa niistä tavoista ja 

teemoista, joilla sisällissotaa on sen merkkivuonna lähestytty.  

1.3. Analyysimenetelmä ja käsitteelliset työvälineet 

Historiaa tuotetaan, esitetään ja välitetään monin eri tavoin ja monilla eri areenoilla. 

Erilaiset muistopäivät ovat yksi keino tuoda historia nykypäivään ja niiden vietto kertoo 

osaltaan ihmisten ja valtioiden menneisyyssuhteesta sekä historiakäsityksistä.25 Mikko 

Majander toteaa Hentilän Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka -kirjan 

esipuheessaan osuvasti: ”Pyöreät tasaluvut eivät varsinaisesti tee historiaa, mutta ne 

aktualisoivat sen muistamista …”26 Historiallisten tapahtumien muistaminen usein 

lisääntyy tasavuosina, jolloin syntyy myös enemmän muistamiseen liittyvää aineistoa. 

Muistopäivät tarjoavat siis oivan ikkunan tarkastella nykyistä tapaa suhtautua 

menneeseen ja sen kautta myös nykyisyyteen sekä tulevaan.  

 
25 Hentilä, Seppo (2001): Historiapolitiikka – Holocaust ja historian julkinen käyttö. Teoksessa Kalela, 
Jorma – Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 26-49. 
27-28. 
26 Hentilä 2018a, 7.  
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Käytän tässä tutkimuksessa analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Tällä viitataan aineiston tarkasteluun eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä 

tiivistäen. Aineistoa siis pelkistetään sekä ryhmitellään ja siitä pyritään erottamaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto. Sisällönanalyysi luokitellaan tekstianalyysiksi, 

jossa etsitään tekstin merkityksiä ja se perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Pyrin siis 

tulkitsemaan aineistoa, muodostamaan tutkimastani ilmiöstä tiivistetyn sanallisen 

kuvauksen ja sitoa sen tulokset laajempaan kontekstiin sekä aikaisempaan 

tutkimukseen. Käyttämäni käsitteistö tulee aikaisemmasta sisällissotatutkimuksesta ja 

sodan muistokulttuurin tutkimuksesta.27 Tarkemmin sisällissodan muistokulttuurin 

historiallista kehitystä käsittelen luvussa kaksi. Aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta 

taas esittelen tämän luvun lopussa. 

Käsiteltäessä Suomen sisällissotaa on aina hyvä tuoda esiin se, millä termillä sotaan 

viitataan. Sodan nimestä on käyty monia eri kamppailuja ja nimityksillä on oma 

poliittinen historiansa.28 Käytän tässä tutkimuksessa vuoden 1918 sodasta termiä 

sisällissota. En aio syventyä nimityksestä käytyihin kiistoihin sen syvemmin, sillä sitä on 

tutkittu runsaasti jo aiemmin. Termi sisällissota on kuitenkin omasta mielestäni sopiva 

nimi kuvaamaan tuon ajan tapahtumia ja myös selvempi käyttää, kuin viitata toistuvasti 

”vuoden 1918 tapahtumiin”. Se on mielestäni myös sopivan neutraali termi, joka ei ota 

kantaa sodan osapuolten omiin oikeutuksiin. 

Sisällissodan muistokulttuurin ja ylipäätään muistamisen tutkimuksessa käytetään 

vakiintuneesti tiettyjä käsitteellisiä työkaluja. Tarkasteltaessa sodan julkista muistamista 

keskitytään erityisesti kollektiiviseen menneisyyssuhteeseen ja siihen liittyviin 

käsitteisiin. Tässä tutkimuksessa esillä ovat seuraavat käsitteet: historiakulttuuri, 

historiatietoisuus, kollektiivinen muisti, muistin politiikka, muistikulttuuri ja historian 

poliittinen käyttö. 

 
27 Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli (2009): Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosakeyhtiö 
Tammi, Helsinki, 105-115; KvaliMOTV: https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_2.html 
(haettu 6.1.2020) 
28 Haapala, Pertti (2009): Sota ja sen nimet. Teoksessa Haapala, Pertti – Hoppu, Tuomas (toim.): 
Sisällissodan pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki, 10-17. 10. 

https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_2.html
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1.3.1 Historiakulttuuri, historiatietoisuus ja kollektiivinen muisti 

Käsite historiakulttuuri nousi mukaan historiakeskusteluun Saksassa 1980-luvulla. 

Historiakulttuuri on ”sitä kulttuurin aluetta, jolla ihmiset kohtaavat menneisyyden ja 

tekevät tiliä sen kanssa”.29 Sen alueita ovat esimerkiksi kirjat, elokuvat, muistomerkit, 

muistopäivät ja poliittisten puheiden viittaukset historiaan, eli oikeastaan kaikki 

historian käytön foorumit, joilla tuotetaan, välitetään, esitetään, koetaan ja käytetään 

menneisyyttä koskevaa tietoa.30 Saksassa historiakulttuuriin on usein liittynyt vahva 

poliittinen lataus pitkälti holokaustin muiston myötä, kun taas anglosaksisessa 

keskustelussa käytetty käsite public history (”julkinen historia”) on viitannut myös 

populaarikulttuurin tapaan kertoa menneisyydestä.31  

Historiakulttuuri saatetaan paikoin nähdä vastakohtana akateemiselle 

historiantutkimukselle, mutta näiden kahden erottaminen ei aina ole mielekästä, sillä 

historian erilaiset esitykset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa.32 Akateeminen 

historiantutkimus vaikuttaa historiakulttuuriin ja toisinpäin. Historiakulttuurin käsitteen 

pienet määrittelyerot ja rajaukset osoittavat sen, miten laaja joukko erilaisia alueita 

käsitteen alle mahtuu. Eri yhteiskunnissa painottuvat eri historiakulttuurin osa-alueet ja 

historiakulttuuri myös muuttuu ajan myötä. Tärkeää on ymmärtää ennen kaikkea se, 

miten historiakulttuurin ilmenee yhteiskunnan sisällä monin eri tavoin osana laajempaa 

kulttuuria.33 

Käsitteenä historiakulttuuri on lähellä Jorma Kalelan määrittelemää, hieman 

suppeampaa historian julkisten esitysten kategoriaa, johon samalla tavalla kuuluvat 

kirjat, elokuvat, poliittiset puheet ja muut julkiset historian esittämisen muodot.34 Sekä 

valtionjohdon sisällissotaa käsittelevät puheet ja vierailut tapahtumissa sekä 

sisällissotaa käsittelevä kirjallisuus lukeutuvat suomalaiseen historiakulttuuriin ja ovat 

 
29 Hentilä 2001, 32. 
30 Hentilä 2001, 32-33. 
31 Salmi, Hannu (2001): Menneisyyskokemuksesta hyödykkeisiin – historiakulttuurin muodot. Teoksessa 
Kalela, Jorma – Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 
134-149. 134. 
32 Kalela, Jorma (2000): Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, Helsinki, 42. 
33 Torsti, Pilvi (2003): Divergent stories, convergent attitudes: a study on the presence of history, history 
textbooks, and the thinking of youth in post-war Bosnia and Herzegovina. Kustannus Oy Taifuuni, 
Helsinki, 49. 
34 Kalela 2000, 37-38.  
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historian julkisia esityksiä. Ne vaikuttavat niin ihmisen oman kuin yhteisön historiallisen 

identiteetin rakentamiseen, vaikka niiden vastaanotto ei ole aina samanlaista tai 

järjestelmällistä.35 

Sisällissodan julkinen muistaminen kertoo osaltaan myös suomalaisesta 

historiatietoisuudesta eli siitä, mitä menneisyydessä uskotaan tapahtuneen, minkälaisia 

merkityksiä näille tapahtumille annetaan, ja miten nämä uskomukset ja merkitykset 

liittyvät ajatuksiin nykyhetkestä sekä tulevaisuuteen kohdistuviin odotuksiin.36 

Historiatietoisuus siis yhdistää menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden, joten 

ajallisuuden voidaan nähdä olevan tämän käsitteen keskiössä. 

Historiatietoisuus voidaan jakaa edelleen yksilön ja yhteisön historiatietoisuuteen. Se on 

tapa, jolla ihmiset ja yhteisöt käsittelevät menneisyyttä ymmärtääkseen nykyisyyttä ja 

tulevaa ja se myös vaikuttaa historiallisen identiteetin rakentamiseen. Historiatietoisuus 

ilmentyy usein narratiivien kautta ja esimerkiksi myönteinen kuva yhteisön yhteisestä 

menneisyydestä vaikuttaa myös yhteisön tulevaisuuteen. Historiallinen identiteetti 

antaa yhteisölle poliittista ja kulttuurista voimaa, joten esimerkiksi valtioiden johtajat 

haluavat usein antaa yhteisölleen historiallisen samaistumisen kohteita.37 Tämä on hyvä 

pitää mielessä erityisesti valtiollista muistamista tarkasteltaessa. 

Muisti, niin yksilöllinen kuin kollektiivinenkin, voidaan nähdä olennaisena osana 

historiatietoisuutta. Kollektiivisessa muistissa on kyse yhteisöjen kollektiivisista 

käsityksistä menneestä, joilla pyritään rakentamaan yhteisön identiteettiä. 

Kollektiivisessa muistamisessa menneisyys rekonstruoidaan ja muokataan nykyhetkeen 

sopivaksi, usein yksinkertaistaen. Käsitteenä kollektiivinen muisti on kuitenkin vaikea 

määritellä tarkasti ja sitä on kritisoitu monien tutkijoiden toimesta.  Aapo Roseliuksen 

mukaan kollektiivinen muisti ilmiönä koostuu yksittäisten henkilöiden ja ryhmien 

muodostamista fiktiivisistä yhteisöistä. Kollektiivinen muisto esiintyy 

 
35 Ahonen, Sirkka (1998): Historiaton sukupolvi?: historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin 
rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki, 15-19. 
36 Torsti 2012, 9. 
37 Torsti 2012, 9-10. 
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representaatioiden kautta ja fiktiivisen yhteisön hajotessa katoaa myös siihen liittynyt 

kollektiivinen muisto.38  

Nykyään kollektiivisesta muistista käytetään myös termiä sosiaalinen muisti (social 

memory), millä halutaan korostaa sitä, ettei yksilö vain passiivisesti omaksu kollektiivisia 

käsityksiä. Sosiaalisella muistilla viitataan käsitykseen menneestä ja sillä on niin 

yksilöllisiä kuin yhteisöllisiäkin ulottuvuuksia. Sosiaalisen muistin käsitteen keskiössä on 

ajatus siitä, miten menneisyys ja jaetut historialliset muistot vaikuttavat nykyisten 

yhteisöjen muodostumiseen. Yhteisö rakentaa sosiaalisen muistin, joka taas voidaan 

nähdä kollektiivisen kokemuksen ilmentymänä.39 Kollektiivinen ja sosiaalinen muisti 

liittyvät kuitenkin ennen kaikkea kysymykseen: kuka muistaa?40 

1.3.2. Muistin politiikka, muistikulttuuri ja historian poliittinen käyttö 

Kokemisen ja muistamisen tavat nousivat länsimaissa tärkeäksi historian 

tutkimusteemaksi 1980-luvulla. Samalla valtiot alkoivat myös Saksan esimerkin 

mukaisesti harjoittamaan menneisyydenhallintaa (Vergangenheitsbewältigung), jossa 

menneisyyden vääryyksiä ryhdyttiin tunnustamaan, sovittamaan ja oikaisemaan. 

Muistitietotutkimuksen nousu teki menneiden vääryyksien aktiivisesta käsittelystä 

suositun menneisyydenhallinnan muodon ja vähensi samalla unohtamisen suosiota 

menneisyydenhallinnan muotona.41 Tämä ”muistitietobuumi” synnytti myös Suomessa 

paljon sisällissotaan liittyvää muistitietotutkimusta. 

Muistamisen osalta on kuitenkin tärkeää huomioida, että se sisältää aina valintoja siitä, 

mitä ja miten muistetaan. Nämä valinnat ovat myös tämän tutkimuksen keskiössä: 

Miten sisällissotaa on muistettu sata vuotta sodan jälkeen? Mitä asioita tässä 

muistamisessa halutaan korostaa, ja toisaalta, jääkö jotkin asiat täysin piiloon? Tässä 

muistin politiikassa on kyse eri ryhmien käymästä jatkuvasta kamppailusta 

menneisyyden tulkinnasta. Muistin politiikan tuloksena tiettyjen ryhmien kollektiiviset 

muistot saavuttavat hallitsevan aseman suhteessa toisten ryhmien muodostamiin 

 
38 Roselius 2010, 11-19. 
39 Torsti 2003, 51. 
40 Peltonen 2003, 21. 
41 Kettunen, Pauli (2015): Historia petollisena liittolaisena. Näkökulmia työväen, työelämän ja 
hyvinvointivaltion historiaan. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki, 51-52. 
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kertomuksiin. Kollektiiviset muistot eivät siis ole tasavertaisia, mikä näkyy hyvin myös 

Suomen sisällissodan muistokulttuurissa.42  

Puhuttaessa sisällissodan muistokulttuurista viitataan laajempaan ilmiöön kuin mitä 

pelkkä sana muisto ilmentäisi. Muistokulttuuri voidaan määritellä julkisen muistamisen 

ilmentymiksi, jotka muodostavat tietyn aikakauden tai tapahtuman ideologisen 

maiseman. Siihen sisältyy myös yhteisöjen pyrkimys säilyttää oman ryhmän identiteetin 

kannalta oleellisia ilmiöitä tuleville sukupolville. Usein muistokulttuuri nähdään 

kansallisvaltiota tukevana ilmiönä, mutta sillä on myös paljon kulttuurisia ulottuvuuksia. 

Muistokulttuuri on sidottu omaan aikaansa ja sen hetkisiin valtaryhmiin ja näiden 

muuttumisen myötä myös muistokulttuuri muuttuu.43 Tuomas Teporan mukaan 

sisällissodan paikalliset muistokulttuurit voivat edelleen olla jakautuneita, mutta 

yhteiskunnallisten jakolinjojen lähteenä sisällissodalla ei ole enää oleellista merkitystä.44 

Muistin politiikkaan ja muistokulttuuriin liittyy myös historian poliittinen käyttö eli 

historiapolitiikka, joka on hyvä huomioida erityisesti valtiollista muistamista 

tarkasteltaessa Historiapolitiikan käsitteen keskiössä ovat ennen kaikkea historian 

käyttöä ohjaavat intressit ja tavoitteet.45 Historiantutkimusta, historiakäsityksiä ja 

historiakulttuurin tuotteita siis käytetään tukemaan ja oikeuttamaan nykyisiä poliittisia 

argumentteja ja tavoitteita. Historian poliittinen käyttö voi olla niin negatiivista kuin 

positiivista, mutta molemmissa tapauksissa tarkoituksellista.46 

Historiapolitiikan piiriin kuuluu myös Suomen sisällissotaan viittaaminen ja käyttö 

poliittisessa keskustelussa. Sisällissodan merkkivuonna 2018 tämä tuli esiin esimerkiksi 

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon 

välisessä väittelyssä Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa.  Väittelyssä Rinne nosti esiin 

sen, miten kokoomus vastusti peruskoulu-uudistusta 1960-luvulla. Orpo reagoi tähän 

nostoon sanomalla, että menemällä tuosta ajasta vielä muutama vuosikymmen 

taaksepäin voidaan miettiä SDP:n ajamia asioita silloin ja viittasi SDP:n olleen 

 
42 Roselius 2010, 13. 
43 Roselius 2010, 18-14. 
44 Tepora, Tuomas (2018a): Satavuotinen sota? Sisällissodan muistamisesta ja historiakulttuurista. 
Historiallinen aikakauskirja 116:2, 184. 
45 Hentilä 2001, 33. 
46 Torsti 2003, 52-53. 
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syvemmällä sosialismissa tuolloin. Tällä Orpo tarkoitti oletettavasti Suomen sisällissodan 

aikaa ja SDP:n roolia. Antti Rinne tuohtui tästä huomioista ja totesi, että ”Kun argumentit 

loppuvat, niin sitten mennään sata vuotta taaksepäin.”47 Tämä sananvaihto, kaikessa 

lyhyydessäänkin, oli osoitus siitä, miten historiaa käytetään nykypäivän politiikassa ja 

poliittisten argumenttien tukena. Vaikka kansalaisten poliittinen mobilisaatio ei perustu 

sisällissodan muistoille, on Suomen sisällissota edelleen läsnä politiikassa.48 

1.4. Tutkimuksen rakenne 

Ensimmäisessä käsittelyluvussa käyn läpi sisällissodan muistokulttuurin historiaa ja 

kehitystä pääpiirteissään. Luvussa tarkastelen sitä, miten sisällissodan muistoa alettiin 

sodan jälkeen julkisesti rakentamaan ja miten tämä julkinen muistokulttuuri muuttui 

vuosien saatossa. Muistokulttuurin muotoutumisen tarkastelulla sidon vuonna 2018 

tapahtuneen muistamisen laajempaan kontekstiin. 

Toinen ja kolmas käsittelyluku jakavat tutkimuksen kahteen teemaan. Toisessa 

käsittelyluvussa keskityn sisällissodan valtiolliseen muistamiseen vuonna 2018. 

Tarkastelussa on valtionjohdon tekemät linjaukset sisällissodan muistamisesta ja 

valtionjohdon esittämät kannanotot, tervehdykset ja puheet sekä osallistuminen 

merkkivuoden tapahtumiin. Kolmannessa käsittelyluvussa tarkastelen kirjallisuuden 

kautta tapahtunutta sisällissodan muistamista. Tarkastelen kirjallisuutta kahdessa 

osassa, tieto- ja kaunokirjallisuuden kautta. 

Johtopäätöksissä vertailen valtiollisen muistamisen ja kirjallisuuden kautta tapahtuneen 

muistamisen eroja ja yhtäläisyyksiä ja luon kuvaa julkisen muistamisen tilasta vuonna 

2018. Luvussa tuon esiin myös muut keskeisimmät johtopäätökset. 

 
47 Helsingin Sanomat, toimittaja Marko Junkkarin artikkeli 27.5.2018: https://www.hs.fi/sunnuntai/art-
2000005695128.html (Haettu 3.1.2020) 
48 Tepora 2018a, 184. 

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005695128.html
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005695128.html
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2. Sisällissodan muistokulttuurin historia ja kehitys 

Ulla-Maija Peltonen jakaa sisällissodan käsittelyprosessin neljään vaiheeseen. 

Ensimmäinen vaihe kesti sodan päättymisestä 1930-luvulle. Tuolloin virallinen ja ainut 

sallittu julkinen tulkinta sodasta oli voittaneen valkoisen osapuolen vapaussotatulkinta. 

Toinen vaihe alkoi toisen maailmansodan jälkeen jatkuen 1950-luvulle. Tänä aikana 

yhteiskunnallinen tilanne salli myös punaisen osapuolen muistojen vähittäisen 

nousemisen esille.  Kolmas vaihe alkoi 1960-luvulla ja siihen vaikutti suuresti Väinö 

Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian toinen osa. Tässä vaiheessa sodan korostettiin 

olevan yhteinen kansallinen kokemus ja niin akateeminen tutkimus kuin myös 

kirjallisuus toi esiin uutta tietoa ja uusia näkökulmia sodasta. Neljäs vaihe alkoi 1990-

luvun alussa ja nosti erityisesti sodan aikaisen ja jälkeisen terrorin esiin koko 

laajuudessaan.49 Peltosen kategorioihin voi tuoda vielä mukaan toisen maailmansodan 

aikaisen sisällissodan käsittelyn, sillä tuolloin muistamisen kahtiajakautunut 

asenneilmasto alkoi lientymään, eikä virallisen Suomen instituutiot enää tukeneet 

yksipuolista vapaussotahenkistä muistelukulttuuria.50 

Sodan päätyttyä voittanut valkoinen osapuoli alkoi rakentaa sodasta nopeasti vahvaa 

vapaussotakertomusta. Sodan luonne oli voittajaosapuolelle selkeä: se oli vapaussota 

Venäjää vastaan ja se varmisti Suomen itsenäisyyden. Punaiset kuvattiin tässä 

kertomuksessa venäläisten kanssa veljeilleinä maanpettureina. 

Vapaussotakertomuksella oikeutettiin lisäksi valkoisten punaisille jakamia ankaria 

tuomioita ja jälkeenpäin myös valkoista terroria. Voittajien vapaussotatulkinta vakiintui 

ainoaksi oikeaksi hyväksytyksi totuudeksi sodasta ja piti pintansa aina 1960-luvulle 

asti.51 

Vapaussotakertomusta rakennettiin ennen kaikkea kynällä. Lähes välittömästi sodan 

jälkeen ilmestyivät jo ensimmäiset vapaussotahistoriikit ja kirjamarkkinat olivat täynnä 

 
49 Peltonen, Ulla-Maija (2009): Sisällissodan muistaminen. Teoksessa Haapala, Pertti – Hoppu, Tuomas 
(toim.): Sisällissodan pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki, 464-473. 464-471. 
50 Hentilä 2018a, 209. 
51 Hentilä, Seppo (2018b): Vapaussota – valkoisen Suomen historiapoliittinen artefakti. Teoksessa 
Lintunen, Tiina – Heimo, Anne (toim.): Sisällissodan jäljet. Työväen historian ja perinteentutkimuksen 
seura, Helsinki, 325-348. 325; Hentilä 2018a, 67-68. 
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vapaussotakirjallisuutta sodan jälkeisinä vuosina. Kaikilla kirjallisuuden osa-alueilla, 

nostettiin valkoisten näkemys sisällissodasta vallitsevaksi. Varhaiselle 

vapaussotakirjallisuudelle oli ominaista esittää punaiset kirkon- ja uskonnonvastaisena 

raakalaislaumana, samalla, kun omaa taistelua pidettiin pyhänä sotana. Punaiset 

kuvattiin eläimellisen julmina hahmoina, jotka olivat ryhtyneet maanpetokselliseen 

toimintaan. Kuvaukset olivat hyvin raakoja, mutta lähes poikkeuksetta keksittyjä tai 

liioiteltuja. Tällaisia liioiteltuja ja sepitettyjä kertomuksia levitettiin myös punaisten 

taholta, mutta valkoiset hallitsivat muistamisen julkisuutta selvästi.52 

Vapaussotakertomuksen hallitsevuudesta huolimatta myös ns. työläiskirjallisuudessa 

käsiteltiin sotaa, lähinnä työväen omien lehtien ja omakustanteiden kautta. Näissä 

teksteissä korostuu katkeruus voittanutta osapuolta kohtaan sekä kaikista tapahtumista 

huolimatta kytemään jäänyt uhma. Myös tällä puolella vastustaja nähtiin julmana ja oma 

taistelu oikeutettuna. Jonkin verran heti sodan jälkeen julkaistiin myös kirjallisuutta, 

joka suhtautui sotaan ristiriitaisesti ja huomautti molempien osapuolten osallistuneen 

julmuuksiin. Yksipuolista vapaussotanäkemystä kritisoineiden kirjailijoiden joukossa oli 

useita suomenruotsalaisia, joiden oli ilmeisesti helpompi käsitellä sotaa kriittisemmin.53 

Sodanjälkeinen kahtiajakautunut julkinen muistokulttuuri näkyi myös erillisinä 

muistojuhlina ja muistomerkkeinä. Tammikuun 28. päivästä, eli Tammisunnuntaista, 

muodostui vapaussodan alkamisen juhla. Tuolloin Etelä-Pohjanmaalla alkoi venäläisten 

sotilaiden aseistariisunta suojeluskuntien toimesta. Tämän tapahtuman muistamisella 

haluttiin myös korostaa valkoisten aloitteellisuutta ja sodan luonnetta nimenomaan 

Suomen vapauttajana ja itsenäisyyden turvaajana. Tammisunnuntain vietto on yhä 

edelleen voimissaan Pohjanmaalla.54 

Vapaussodan tärkeimmäksi valtakunnalliseksi muistojuhlaksi muodostui toukokuun 16. 

päivä, eli valkoisten keväällä 1918 Helsingissä järjestämän voitonparaatin vuosipäivä. 

Tuona päivänä järjestettiin armeijan ja suojeluskuntien paraateja aina talvisotaan asti. 

Paljon vapaussodan muistamista tapahtui kuitenkin paikallistasolla, missä juhlittiin 

 
52 Hentilä 2018b, 336; Varpio 2009, 443-444. 
53 Varpio 2009, 441-445, 450. 
54 Hentilä 2018a, 73-74. 
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oman alueen taisteluiden muistopäiviä ja kunnioitettiin sankarivainajia pystyttämällä 

hauta- ja muistomerkkejä sekä sankaripatsaita.55  

Työväenliike ei pitänyt voittajien järjestämistä suurista muistotilaisuuksista, mutta 

suhtautuminen myös omaan muistamiseen vaihteli sen piirissä. Sisällissota oli jakanut 

Suomen työväenliikkeen ja varsikin sisällissodan jälkeiselle Suomen 

sosialidemokraattiselle puolueelle (SDP) oli tärkeää tehdä pesäero menneeseen.  SDP 

ajoi vangittujen punaisten vapauttamista ja punaleskien- ja orpojen olojen 

kohentamista, mutta varsinkaan puolueen johto ei ollut kovin innokas luomaan 

omaehtoista vuoden 1918 muistokulttuuria.56 Sosialidemokraattinen pääministeri 

Väinö Tanner sanoikin vuonna 1927 eduskunnassa, että ”Meidän on lopulta päästävä 

siihen, ettei näihin muistoihin tarvitse enää kajota ja ettei toivottavasti koko vuotta 1918 

eduskunnassa tarvitse edes mainita”.57  

Työväenliike, varsinkin monet työväenliikkeen rivijäsenet, halusi kuitenkin muistaa 

omiaan ja punaisten kohtaloista sekä sodassa kaatuneiden punaisten määristä kerättiin 

tietoa. Kaatuneita ja teloitettuja pyrittiin hautamaan uudestaan ja heille pidettiin 

muistotilaisuuksia sekä pystytettiin joitain muistomerkkejä. Suremisen lisäksi 

muistotilaisuuksilla ja -merkeillä haluttiin haastaa voittajien vapaussotatulkintaa ja 

korostaa punaisten taistelleen ja uhranneen itsensä oman aatteensa puolesta. Tämä ei 

kuitenkaan miellyttänyt sodan voittajia, vaan muistomerkkejä hävitettiin ja punaisten 

muistelua estettiin aktiivisesti. Viranomaisilla oli esimerkiksi oikeus estää laajempien 

joukkojen kokoontuminen haudoille mielenosoitustarkoituksessa.58  

Paikallistasolla sodan osapuolten väliin jäänyttä rajaa ilmensivät hyvin työväentalo ja 

suojeluskuntatalo, työväen ja porvariston omat urheiluseurat sekä erilliset 

osuuskaupat.59 Ihmiset linnoittautuivat monin paikoin omiensa joukkoon ja tätä 

kahtiajakoa onkin kutsuttu poliittiseksi leirikulttuuriksi. Erilliset leirit olivat olleet 

olemassa jo ennen sotaa, mutta sisällissota syvensi niiden välistä rakoa. Suurin osa 

 
55 Hentilä 2018a, 74-77. 
56 Saarela 2018, 281-303. 
57 Kettunen, Pauli (2008): Vuosi 1918 ja kansakunnan traumat. Työväentutkimus vuosikirja 2008. 
Työväenperinne ry, Helsinki, 52-57. 52. 
58 Saarela 2018, 281-303; Saarela 2009, 419-421. 
59 Peltonen 2003, 10. 
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kansasta ei ollut järjestäytynyttä, mutta yhteiskunnan kahtiajakautuminen näkyi 

erityisesti erilaisina juhlapäivinä suojeluskuntataloilla ja työväentaloilla.60 

1940-luvulle asti sisällissodan viralliset muistin paikat olivat valkoisten hauta- ja 

muistomerkkejä. Niissä puhuttiin sankarivainajista ja aseveljistä, jotka olivat kaatuneet 

isänmaan puolesta. Punaisten vainajien julkinen muistaminen taas ei ollut sallittua, 

joten heille tarkoitetut epäviralliset muistomerkit sijaitsivat usein piilossa metsissä, 

soilla ja sorakuopilla. Muistomerkit ja haudat olivat paljon vaatimattomampia ja niihin 

viitattiin usein joukko- tai korpihautoina sankarihautojen sijaan. Punaisten 

hautapaikkoja ja muistomerkkejä myös häpäistiin ja tuhottiin valkoisen osapuolen 

kannattajien toimesta.61 

Talvi- ja jatkosota vaikuttivat vahvasti sisällissodan muistamiseen. Eri kansalaispiirit 

taistelivat sisällissodan jättämistä arvista huolimatta yhteistä vihollista vastaan. Koko 

kansalaisyhteiskunta, porvarilliset järjestöt ja työväenjärjestöt mukaan lukien, otti osaa 

sotaponnistuksiin ja Suomi säilyi vihollisen ylivoimasta huolimatta itsenäisenä. Jo 

aikalaiset puhuivat talvisodan yksimielisyydestä, jota pidettiin kansallisena 

eheyttäjänä.62 Sisällissodan ja sen uhrien asemaa alettiin sodan aikana mieltää uudella 

tavalla osana kansallista kertomusta ja esimerkiksi valtion järjestämissä 

muistoseremonioissa alettiin molempien puolien uhreihin viittaamaan ”kaatuneet 

aatteensa vuoksi” -kuvauksella. Ajatus talvisodan uhreista kansakunnan yhdistäjänä 

ikään kuin levitettiin koskemaan myös sisällissodan uhreja.63 

Vaikka toinen maailmansota muovasi suomalaisten kollektiivisia muistoja, 

eheytymiseen vaikutti paljon jo 1930-luvulla alkanut punamultayhteistyö. Maalaisliiton 

ja sosiaalidemokraattien valta oli kasvanut, mikä vaikutti jyrkän valkoisen tulkinnan 

laimenemiseen. Esimerkiksi vuoden 1938 vapaussodan päättymisen päämuistojuhlan 

osalta punamultaliittouma korosti päivän merkitystä puolustusvoimain 

 
60 Hentilä 2018a, 142-146. 
61 Peltonen 2003, 221-243; Peltonen 2009, 466-467. 
62 Hentilä 2018a, 206. 
63 Tepora, Tuomas (2018b): Muuttuvat näkemykset vuodesta 1918. Teoksessa Tepora, Tuomas – 
Roselius, Aapo (toim.): Rikki revitty maa. Gaudeamus, Helsinki, 304-334. 304-309. 
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lippujuhlapäivänä, jolloin myös sosiaalidemokraatit pystyivät osallistua päivän 

juhlintaan.64 

Toisen maailmansodan synnyttämällä uudella yksimielisyyspuheella pystyttiin siis 

osittain peittämään sisällissodan jättämiä katkeria muistoja. Sisällissodan 

kahtiajakautunut asenneilmasto lientyi uuden yhteisen kansallisen kokemuksen myötä. 

Virallinen Suomi ei enää tukenut yksipuolista vapaussotahenkistä juhlintaa ja 

muistelukulttuuria. Esimerkki tästä on ylipäällikkö Mannerheimin toivomuksesta 

vuonna 1940 tehty päätös siitä, ettei toukokuun 16. päivää juhlita enää vapaussodan 

muistopäivänä, vaan tästä muistojuhlasta tehtiin yhteinen sodissa kaatuneiden 

muistopäivä. Kaatuneiden muistopäivää vietetään edelleen toukokuun kolmantena 

sunnuntaina.65 

Vapaussodan muistopäivän lisäksi myös monien muiden vapaussodan muistojuhlien 

järjestäminen loppui lähes kokonaan jatkosodan jälkeen. Sodan lopputulos vaikutti 

lisäksi virallisen valkoisen Suomen alasajoon, sillä monet tuota perintöä kantaneet 

järjestöt, kuten suojeluskunnat ja Lotta Svärd, lakkautettiin Neuvostoliiton 

vaatimuksesta. Punaisten julkisen muistamisen ja kokemusten käsittelyn edellytykset 

taas paranivat huomattavasti. Yhteiskuntapoliittinen muutos johti siihen, että myös 

hävinneelle osapuolelle alettiin pystyttää muistomerkkejä enenevissä määrin ja punaisia 

uhreja alettiin uudelleen haudata kirkkomaille. Sosiaalidemokraatit myös korostivat 

työväen merkitystä maanpuolustukselle ja isänmaalle, sillä suurin osa talvi- ja 

jatkosodan kaatuneista oli kuulunut työväkeen. Kaikesta tästä huolimatta 

vapaussotakertomus piti edelleen valta-asemansa 1940- ja 1950-luvuilla, erityisesti 

itsenäistymiskertomuksissa ja historiantutkimuksessa.66 

1960-luvulla tapahtui vuotta 1918 koskeva asenteiden murros. Yksi näkyvimmistä tähän 

murrokseen vaikuttaneista oli kirjailija Väinö Linna trilogiallaan Täällä Pohjantähden 

alla. Sen toinen osa käsitteli sisällissotaa Koskelan torppariperheen kautta. Linna nosti 

esiin työväen ja punaisen puolen näkökulman ja esitti heidät aktiivisina, yhteiskuntaa 

 
64 Tepora 2018b, 305-307. 
65 Hentilä 2018a, 206-209. 
66 Hentilä 2018a, 226-236, 257; Peltonen 2003, 221-243; Tepora 2018b, 308-318. 
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rakentavina toimijoina. Kirjan kuvaus sisällissodasta haastoi vallitsevan porvarillisen 

historiatulkinnan ja toi myös esiin valkoisen terrorin julmuuden. Linnan teokseen 

kuitenkin sisältyi myös sovinnollinen näkökulma kansan eheytymisestä.67 

Täällä Pohjantähden alla -trilogian lisäksi samoihin aikoihin ilmestyi myös muita 1900-

luvun alkupuolta käsitteleviä romaaneja. Yhteistä näille oli nykyhetken ja menneisyyden 

välistä sovintoa hakeva historiatulkinta. Tämä sovintoa hakeva näkökulma näkyi 

muutenkin yhteiskunnassa. Sisällissota haluttiin asettaa omalle paikalleen Suomen 

historiassa ja se alettiin mieltää yhteiseksi kansalliseksi murhenäytelmäksi. Sodasta oli 

tässä vaiheessa kulunut jo noin viisikymmentä vuotta, joten myös aika ja etäisyys auttoi 

tähän kansalliseen eheytymiseen.68 

Linnan innoittamana 1960-luvulla sisällissodasta alettiin kerätä myös valtavat määrät 

muistitietoa, kun eri arkistot panivat toimeen muistitieto- ja perinnekeruita. Näiden 

keruiden tuloksena vuoden 1918 tapahtumista ja kokemuksista talletettiin valtava 

määrä tavallisten ihmisten kertomuksia. Punaiseen osapuoleen samaistuvien 

kertomuksissa nostettiin esiin paljon sisällissotaan liittyviä uusia, vaiettuja ja salattuja 

alueita, jotka virallinen vapaussotakertomus oli ohittanut. Erityisesti hävinneelle 

osapuolelle oli tärkeää saada vihdoin oma totuus esiin.69 

Aikaisemmin ainoana totuutena esitetty vapaussotakertomus alkoi siis saada julkisesti 

rinnallaan myös muita näkökulmia. Historiantutkimuksessa tämä 1960-luvun 

vapautuminen johti erityisesti punaisten osallisuuden uudenlaiseen tutkimukseen ja 

pyrkimykseen tarkastella vuoden 1918 tapahtumia objektiivisesti. Esille nousi myös 

sodan väkivaltaisuuksien käsittely koko laajuudessaan. Yksi tärkeimpiä tämän 

aikakauden tutkimuksia oli Jaakko Paavolaisen kaksiosainen Poliittiset väkivaltaisuudet 

Suomessa 1918. Teoksen ensimmäinen osa käsitteli punaista terroria (1966) ja toinen 

osa valkoista terroria (1967). Näitä täydensi vielä 1971 julkaistu Vankileirit Suomessa 

1918. Erityisesti valkoista terroria käsittelevä osa herätti paljon tunteita porvarillisissa 

 
67 Hentilä 2018a, 246-247, 258. 
68 Hentilä 2018a, 258-260; Varpio 2009, 453-457. 
69 Peltonen 1996, 15-18; Peltonen 2009, 467-467; Heimo 2010, 128. 
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piireissä, mutta kaiken kaikkiaan Paavolaisen voidaan katsoa pyrkineen 

konsensustulkintaan.70  

Sisällissodan muiston poliittisen latauksen vähittäinen purkautuminen näkyi myös 

muussa sotaa koskevassa julkisessa muistamisessa. Vuonna 1967, eli itsenäisyyden 50-

vuotisjuhlavuonna tasavallan presidentti Urho Kekkonen laski seppeleen punaisten 

haudalle Helsingissä. Kekkonen oli läsnä myös vuonna 1978 Lahteen Fellmanin pellolle 

pystytetyn merkittävän punavankien muistomerkin paljastustilaisuudessa. Ensimmäistä 

kertaa punaisen osapuolen muistomerkin paljastustilaisuuteen osallistui Suomen 

valtiovallan korkein edustaja.71 Punaisten muistomerkkejä ei siis tarvinnut enää 

pystyttää salaa piilossa oleviin paikkoihin, vaan ne nousivat vapaussodan 

muistomerkkien rinnalle näkyville. 1970-luvulta alkaen vuoteen 2000 mennessä 

molemmille osapuolille on pystytetty lähes sama määrä muistomerkkejä ja myös 

muutama yhteinen muistomerkki.72 

1990-luvulla keskustelu sisällissodasta jälleen voimistui Neuvostoliiton hajoamisen ja 

Heikki Ylikankaan vuonna 1993 julkaistuin Tie Tampereelle -tutkimuksen myötä. Vaikka 

Jaakko Paavolainen oli jo 1960-luvulla käsitellyt molempien osapuolten harjoittamaa 

terroria, vasta Ylikangas paljasti nämä raakuudet yksityiskohtaisesti.73 Ylikangas toteaa 

teoksessaan, että vasta kaikkien sisällissodan salattujen ja peiteltyjen tekojen 

esiintuominen voi poistaa sodan jättämän trauman. Hän nostikin esiin erityisesti 

valkoisten taistelutoimien ulkopuolella tekemät punavankien tappamiset ja teloitukset, 

jotka aikaisemmin oli vapaussotakertomuksessa esitetty laillisina ja oikeutettuina. 

Ylikankaan omien sanojen mukaan ”valkoisen miehen taakka on riisuttava” ja 

sisällissodan uhrien todellinen kohtalo selvitettävä.74  

Tämä Ylikankaan ehdottama selvitys sai tuekseen pääministeri Paavo Lipposen ja valtio 

rahoittikin vuonna 1998 alkaneen viisivuotisen ”Suomen sotasurmat 1914-1922” -

 
70 Hentilä 2018a, 253-261; Tikka, Marko (2004): Kenttäoikeudet. Välittömät rankaisutoimet Suomen 
sisällissodassa 1918. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 43-45. 
71 Hentilä 2018a, 264-265; Peltonen 2009, 469. 
72 Peltonen 2003, 221-243. 
73 Kinnunen 2018, 351. 
74 Ylikangas, Heikki (1993): Tie Tampereelle. Dokumentoitu kuvaus Tampereen antautumiseen 
johtaneista sotatapahtumista Suomen sisällissodassa. WSOY, Porvoo Helsinki Juva, 521-526. 
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tutkimusprojektin. Tarkoituksena oli selvittää kaikkien vuosien 1914-1922 sotaoloissa 

kuolleiden kohtalot. Sisällissodan lisäksi tähän laskettiin siis mukaan myös ensimmäinen 

maailmansota sekä heimosodissa ja Viron vapaussodassa surmansa saaneet 

suomalaiset. Projektissa kaikki uhrit asetettiin samalle lähtöviivalle, mikä oli selkeä 

osoitus siitä, ettei kummankaan osapuolen muistokulttuuria nostettu toisen 

yläpuolelle.75 Projektin nimitiedosto julkaistiin avoimesti verkossa, jolloin kaikkien 

tavallisten ihmistenkin on mahdollista selata sekä etsiä uhreja esimerkiksi nimen, 

syntymäajan, ammatin, asuinkunnan ja kuolintavan mukaan.76 

Sotasurmat-tutkimusprojektin lisäksi ja osaksi sen inspiroimana 1990- ja 2000-luvuilla 

syntyi runsaasti uutta sisällissotaa käsittelevää tutkimusta. Näissä tutkimuksissa 

keskityttiin erityisesti sodan synnyttämään väkivaltaan ja taistelukenttien todelliseen 

tilanteeseen. Lisäksi esille nousi naiset ja lapset, paikallishistoriat ja muistitietotutkimus. 

Pääosin tutkimustieto koski punaista osapuolta, sillä siellä oli eniten aukkoja 

tutkimuksessa.77 

1990-lukua leimasi myös sisällissodasta käyty muistikamppailu ja tietynlainen paluu 

vanhoihin asetelmiin. Suomen historiapoliittinen tilanne oli levällään ja myös vuoden 

1918 tulkinnat olivat jälleen vahvasti vastakkain. Kamppailua käytiin muuan muassa 

sodan nimestä. Varsinkin nimitys sisällissota oli nostanut osakkeitaan mutta myös 

vapaussota koki uutta nousua. Vapaussotatulkinnalle ominaista oli terrorin käsittelyn 

vieroksuminen sodan yhteydessä ja taistelujen ulkopuolisen väkivallan vähättely.78 

1990-luvulla tapahtunutta käännettä sisällissodan muistokulttuurissa on myös kutsuttu 

uusisänmaalliseksi käänteeksi. Oikeistosävytteisen isänmaallisuuden nousu johti jälleen 

valkoisten ja heidän varmistamansa itsenäisyyden juhlimiseen. Vapaussota ja toinen 

maailmansota nähtiin jatkumona, kolmena itsenäisyyssotana, ja se oli ennen kaikkea 

Suomen ja Venäjän välinen konflikti.79 

 
75 Hentilä 2018a, 273-279. 
76 Suomen sotasurmat 1914-1922 -sivusto: http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main 
(haettu 14.1.2020) 
77 Hentilä 2018a, 273-274; Tikka 2004, 46. 
78 Tikka 2004, 14. 
79 Kinnunen, Tiina (2018): Sisällissodan muistokulttuuri kylmän sodan jälkeen. Teoksessa Tepora, 
Tuomas – Roselius, Aapo (toim.): Rikki revitty maa. Gaudeamus, Helsinki, 335-357. 340-347. 

http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main
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Sisällissodan muistokulttuurin aktivoituminen synnytti myös huomattavan määrän 

uutta sisällissotaa käsittelevää kaunokirjallisuutta 1990-luvulla. Näissä teoksissa 

kuvattiin erityisesti tavallisia ihmisiä, joilla ei välttämättä ollut selvää poliittista kantaa. 

Yksilön ääni nousi vahvasti yhteisöllisen näkökulman rinnalle. Kirjoissa ei ollut enää niin 

selvää jakoa hyvän ja pahan välillä, vaan tarkastelu oli limittäistä ja moniäänistä. 

Huomattavaa oli myös naisten roolin ja kokemusten nousu mukaan niin 

kaunokirjallisuuteen, tutkimuskirjallisuuteen kuin myös laajempaankin 

historiakulttuuriin.80  

Toisen maailmansodan jälkeen vapaussodan vuosipäivien vieton volyymi oli hyvin 

selkeästi laskenut ja juhlinta oli lähinnä paikallista. Suomen valtio ei ole myöskään 

järjestänyt suuria julkisia sisällissodan muistotilaisuuksia, mutta valtionjohdon ja 

puolustusvoimien edustajat ovat kuitenkin osallistuneet eri järjestön järjestämiin 

juhlallisuuksiin. Esimerkiksi vuonna 1993 pääministeri Esko Aho lähetti tervehdyksen 

Vapaussodan Perinneliiton tammisunnuntain juhlallisuuksiin ja presidentti Mauno 

Koivisto osallistui saman vuoden toukokuussa vapaussoturien muistojuhlaan Finlandia-

talolla. Vuonna 2008 presidentti Tarja Halonen jätti väliin vapaussodan päättymisen 90-

vuotisjuhlan, mutta oli sitä ennen osallistunut vasemmistojärjestöjen järjestämään 

sisällissodan uhrien muistojuhlaan.81 

Viime vuosina sisällissodan käsittelyssä ja tutkimuksessa on korostunut molempien 

osapuolten terrorin motiivien selvittäminen sekä varsinkin sodan kokemukselliset 

puolet ja sen perintö. Myös sodan ylirajaisuus on päässyt käsittelyyn, mutta Tuomas 

Teporan mukaan sisällissodan historiakulttuuri on edelleen korostuneen paikallista. 

Tämä johtuu sodan olemuksesta paikallisina ”vallankumouksina ja 

vastakkainasetteluina”. Julkisessa muistamisessa on otettu paljon askeleita kohti 

yhtenäisyyttä, mutta niin valkoisilla kuin punaisillakin on edelleen omat 

muistiorganisaationsa sekä perinnejärjestönsä.82 

 
80 Kinnunen 2018, 352-357. 
81 Hentilä 2018a, 305-306; Kinnunen 2018, 413-414. 
82 Tepora 2018a, 185-187. 
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Puhuttaessa sisällissodasta nousee trauman käsite edelleen esiin. Missä määrin 

kyseessä on kansakunnan kollektiivinen trauma ja miten sitä tulisi työstää? Hentilä 

nostaa esiin traumapuheen ongelman, joka on ennen kaikkea trauman käsitteen 

epämääräisyys. Hänen mukaansa tuntuu myös mahdottomalta, että sisällissodasta olisi 

jäänyt kaikille yhteinen trauma, sillä kunkin asema suhteessa sotaan ja sen muistoihin 

on erilainen. Sodan ajallinen etäisyys ei myöskään tue enää puhetta traumasta.83 Sodan 

muiston osalta käydään silti edelleen kiistelyä siitä, onko muisto jo neutraali vai ei.  

Sisällissodan muistaminen ja muistokulttuuri ovat muuttuneet sekä muokkaantuneet eri 

ajanjaksoina. Tähän on vaikuttanut niin aikalaistulkinnat, yhteiskunnallinen tilanne kuin 

myös historian poliittinen käyttö.84 Selvää on kuitenkin se, ettei vuodesta 1918 ole ollut 

koskaan olemassa vain yhtä selkeää totuutta ja tuskin koskaan tuleekaan. 

  

 
83 Hentilä 2018a, 297-303. 
84 Hentilä 2018a, 288-297; Tikka 2004, 13-14. 
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3. Valtiollinen muistaminen 

Ennen sisällissodan satavuotismerkkivuotta Suomi juhlisti ensin satavuotiasta 

itsenäisyyttään hyvin laajasti ja suurieleisesti teemalla ”Yhdessä”. Valtioneuvoston 

kanslian raportin mukaan itsenäisyyden juhlavuoden aikana järjestettiin 170 000 

tapahtumaa Suomessa sekä eri puolilla maailmaa ja esimerkiksi Suomi100-vuoden 

avajaispäivään osallistui jopa 130 000 ihmistä.  Kansalaisyhteiskunta sidottiin vahvasti 

mukaan juhlavuoden järjestelyihin ja kuka tahansa sai ehdottaa hankettaan mukaan 

viralliseen juhlavuosiohjelmaan. Suuruusluokasta kertoo Suomi100 -

hankkeelle myönnetty 19 miljoonan euron valtion määräraha. Tilastokeskuksen 

tekemän Suomi100-seurantatutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista oli 

tyytyväinen juhlavuoteen kokonaisuutena, joten hanketta voi pitää onnistuneena.85   

Sisällissodan merkkivuoteen valtio näytti ottavan selkeästi neutraalimman ja 

vähäeleisemmän linjan. Tätä merkkivuotta varten perustettiin Suomi100-hanketta 

muistuttava, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa toimiva Muistovuosi-hanke. 

Valtion puolesta ei kuitenkaan järjestetty vuonna 2018 yhtään virallista muistojuhlaa, 

vaan Muistovuosi-hankkeen pääsihteeri Pekka Timosen mukaan valtio osallistui 

mieluummin kansalaisjärjestöjen tapahtumiin ja antoi tapahtumien järjestelyihin 

tukea.86  Volyymi oli siis selvästi edellistä vuotta pienempi ja valtio häivytti itseään 

muistelussa enemmän taustalle.  

Käsittelen tässä luvussa sisällissodan valtiollista muistamista vuoden 2018 aikana. 

Valtiollisella muistamisella tarkoitan tässä valtion ylimmän johdon, eli valtioneuvoston, 

eduskunnan puhemiehistön ja tasavallan presidentin osallistumista ja roolia 

muistovuoden viettämisessä. Aloitan tarkastelemalla valtioneuvoston kanslian 

koordinoimaa Muistovuosi 1918 -projektia ja tätä kautta valtioneuvoston tekemiä 

linjauksia sisällissodan muistovuoden osalta. Tämän lisäksi tarkastelen valtioneuvoston 

jäsenten ja eduskunnan puhemiehistön osallistumista muistovuoden tapahtumiin, 

heidän sisällissotaa käsitteleviä puheitaan ja tervehdyksiään sekä tasavallan presidentin 

 
85 Valtioneuvoston kanslian Suomi100-raportti: https://suomi100raportti.fi/. (Haettu 26.2.2019) 
86 MTV, uutinen sisällissodan merkkivuodesta 28.12.2017: 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sisallissodasta-pian-100-vuotta-valtiovalta-vetaa-matalaa-profiilia-
virallisia-muistoseremonioita-ei-tule/6711372#gs.UQCz9LAm.  (Haettu 3.1.2020) 

https://suomi100raportti.fi/
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sisallissodasta-pian-100-vuotta-valtiovalta-vetaa-matalaa-profiilia-virallisia-muistoseremonioita-ei-tule/6711372#gs.UQCz9LAm
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sisallissodasta-pian-100-vuotta-valtiovalta-vetaa-matalaa-profiilia-virallisia-muistoseremonioita-ei-tule/6711372#gs.UQCz9LAm
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osallistumista tapahtumiin ja hänen kannanottojaan. Yksittäisten poliitikkojen osalta 

tarkastelussa ovat siis vain valtioneuvoston jäsenet, eduskunnan puhemiehistö ja 

tasavallan presidentti, jotta pystyn rajaamaan tarkastelun vain valtiolliseen 

muistamiseen yleisen poliittisen muistamisen sijasta. Tasavallan presidenttiä käsittelen 

muusta valtionjohdosta erillisenä, sillä presidentti on niin sanotusti päivänpolitiikan 

ulkopuolella eikä osa valtioneuvostoa. Presidentti nähdään myös ennen kaikkea 

arvojohtajana, jolloin hänen osoittamallaan esimerkillä voi olla suurikin merkitys. 

3.1. Muistovuosi 1918 -projekti ja valtioneuvoston linjaukset  

Valtioneuvoston kanslia (VNK) teki päätöksen asettaa sisällissodan 100-

vuotismerkkivuodelle oman Muistovuosi 1918 -projektin. Esimerkkiä haettiin Suomi100-

hankkeesta, tosin mittakaava projektille oli paljon pienempi. Projektin 

asettamispäätöksessä tavoitteeksi asetettiin vastata muistovuoden suunnittelusta ja 

toteutuksesta. Projektin tavoite jaettiin vielä seuraaviin neljään osioon: 

1. Projekti kokoaa ja julkaisee tietoa vuoden 1918 muistamiseen liittyvistä 

sisällöistä ja tapahtumista sekä koordinoi valtioneuvoston osallistumista 

muistovuoteen, 

2. suunnittelee ja toteuttaa muistovuoteen liittyviä sisältöjä ja tapahtumia 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, 

3. edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaa vuoden 1918 muistamiseen 

liittyvissä toimissa sekä 

4. korostaa yhteiskunnallisen eheyden merkitystä.87 

Projektin toimikaudeksi asetettiin vuosi 2018 ja projektin toteutukseen liittyvän 

ohjausryhmän puheenjohtajaksi pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki. 

Käytännön toteutuksesta vastasi muistovuoden pääsihteeri Pekka Timonen. Projektin 

roolina oli ennen kaikkea toimia koordinoivana tahona ja kannustaa 

kansalaisyhteiskunnan toimijoita järjestämään muistovuoteen liittyviä tapahtumia. 

Valtioneuvoston kanslia oli vuoden aikana mukana 13 tapahtumassa joko yhtenä 

 
87 Asettamispäätös Suomen sisällissodan 1918 muistovuoden projektille VNK 2313/05/2017: 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/ffba4aa0-4ac2-426a-
9fa0-1fc1caa851df/ASETTAMISPAATOS_20180115134846.pdf. (haettu 23.2.2019) 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/ffba4aa0-4ac2-426a-9fa0-1fc1caa851df/ASETTAMISPAATOS_20180115134846.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/ffba4aa0-4ac2-426a-9fa0-1fc1caa851df/ASETTAMISPAATOS_20180115134846.pdf
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järjestävänä tai rahoittavana tahona. Omia tapahtumia VNK:lla oli vain kaksi: 

eduskunnassa järjestetty sisällissodan muistohetki sekä vuoden 2018 lopussa järjestetty 

muistovuoden päätösseminaari.88 

Muistovuosi 1918 -projektille perustettiin omat verkkosivut, jotka toimivat 

viestinnällisenä pääkanavana ja joille kerättiin tietoa niin sisällissodasta kuin myös 

vuoden aikana järjestettävistä tilaisuuksista, tapahtumista ja muista sisällöistä. 

Valtioneuvoston kanslia teki verkkosivuista vuoden päätyttyä yhteenvedon, jonka 

mukaan sivuilla ilmoitettiin vuoden aikana 89 eri tapahtumasta, tilaisuudesta tai 

sisällöstä. Tapahtumia oli hyvin paljon erilaisia, muun muassa näyttelyitä, 

teatteriesityksiä, luentosarjoja, muistojuhlia, musiikkiesityksiä ja kävelykierroksia.  

Ilmoitetusta 89 sisällöstä hyvin moni oli kuitenkin jokin sisällissotaa käsittelevä kirja tai 

teos.89 Toisaalta kaikkia muistovuoden aikana järjestettyjä tapahtumia ei ilmoitettu 

Muistovuosi 1918 -projektille. 

Muistovuosi 1918 -projektin puheenjohtaja valtiosihteeri Paula Lehtomäki oli 

puhumassa muistovuoden suunnittelusta ja toteutuksesta Historioitsijat ilman rajoja -

yhdistyksen järjestämässä Muistovuoden tilinpäätös -tapahtumassa Helsingissä 

26.1.2019. Lehtomäen mukaan Suomi100-koneistoa hyödynnettiin myös tulevan 

sisällissodan muistovuoden suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomi100-juhlavuoden 

sihteeristö jatkoi valmistelemaan tulevaa muistovuotta ja itsenäisyyden juhlavuoden 

pääsihteeri Pekka Timonen jatkoi myös muistovuoden pääsihteerinä.90 

Muistovuoden lähtökohtia käytiin läpi hallituksen strategiaistunnossa 25.9.2017. 

Sisällissodan muistovuotta haluttiin lähestyä enemmän sodan jälkikäteisen merkityksen 

näkökulmasta, kuin keskittymällä tiettyihin historiallisiin päivämääriin tai syyllisyyksiin. 

Keskeisiksi teemoiksi nostettiin sovinto ja yhteiskunnallinen eheytyminen. Olennaista oli 

 
88 Valtioneuvoston kanslian Muistovuosi 1918 -hankesivusto VNK002:00/2018: 
https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK002:00/2018. (haettu 22.2.2019) Muistovuoden pääsihteerinä toimi 
Pekka Timonen, joka oli myös Suomi100-projektin pääsihteeri. Hän toimi tehtävässä kuitenkin vain 
13.8.2018 asti, sillä hänet valittiin Lahden kaupunginjohtajaksi. Tämän jälkeen hänen tilalleen 
muistovuoden yhteyshenkilöksi tuli tuotantopäällikkö Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen. 
89 Valtioneuvoston kanslian Muistovuosi 1918 -yhteenveto: 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/62bb21f4-af8c-4d5d-
b7be-7f5f7e077f1b/YHTEENVETO_20190114082903.pdf. (haettu 22.2.2019) 
90 Valtiosihteeri Lehtomäen puheenvuoro Muistovuoden tilinpäätös -tapahtumassa 26.1.2019. 
Puheenvuoron litterointi on kirjoittajan hallussa. 

https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK002:00/2018
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/62bb21f4-af8c-4d5d-b7be-7f5f7e077f1b/YHTEENVETO_20190114082903.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/62bb21f4-af8c-4d5d-b7be-7f5f7e077f1b/YHTEENVETO_20190114082903.pdf
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korostaa kansakunnan nopeaa eheytymistä ja Suomen pysymistä demokratian polulla. 

Lisäksi muistovuonna haluttiin keskittyä yhteiseen muistamiseen ja siihen, että 

”valtiollisessa muistamisessa jokaisen uhri on tärkeä”. Uhreja ei haluttu laittaa 

mihinkään järjestykseen, vaan korostaa, että kansakunnan tasolla sisällissodan 

tapahtumien muisto on yhteinen ja jokaisen uhrausta kunnioitetaan.91  

Valtiosihteeri Lehtomäen mukaan muistovuoden valmistelussa lähdettiin liikkeelle 

miettimällä, mikä näkökulma sisällissodan muistamiseen otetaan. Heti alussa esiin nousi 

kaksi tärkeää nimiasiaa: millä nimellä sisällissodan merkkivuotta kutsutaan ja millä 

nimellä sotaan viitataan. Käytettävät termitkin ovat nimittäin poliittisia valintoja. Sodan 

satavuotismerkkivuodesta päätettiin puhua muistovuotena. Sodan nimityksestä taas 

käytiin keskustelua eri tahojen kanssa ja valtioneuvoston virallisessa viestinnässä 

päätettiin käyttää nimityksiä sisällissota tai vuoden 1918 tapahtumat.92 Valittuja termejä 

voi pitää hyvin neutraaleina ja erityisesti nimitys Muistovuosi nostaa muiston 

merkityksen keskiöön. 

Merkittävä poliittinen päätös oli myös keskittyä sodan jälkikäteiseen merkitykseen ja 

eheytymisen korostamiseen. Lehtomäen mukaan Suomi100-vuoden teeman ”Yhdessä” 

jälkeen ei haluttu enää ”pudota takaisin poteroihin”, vaan välttää sadan vuoden takaiset 

asemoinnit ja vertaukset. Sisällissota oli katastrofi, josta selvittiin. Suomen kansan 

sisällissodan jälkeinen eheytyminen korostuikin kaikessa valtiollisessa muistamisessa 

läpi muistovuoden. Eheyden korostaminen sisällissodan muistelussa valtion taholta ei 

ole mikään uusi asia, vaan kansallista eheytymistä alettiin korostaa aikoinaan jo heti 

sodan päätyttyä. Tämä näkyi myös juhlapäivinä ja esimerkiksi itsenäisyyspäivästä tuli 

erittäin tärkeä tätä eheyttä korostava areena.93 Valtioneuvosto jatkoi siis tämän osalta 

tutulla historiallisella linjalla. 

Jo heti valmistelujen alkuvaiheessa päätettiin myös, että kansalaisyhteiskunnalla tulisi 

olemaan keskeinen rooli muistovuoden järjestämisessä. Mallia tähän otettiin Suomi100-

 
91 Valtiosihteeri Lehtomäen puheenvuoro Muistovuoden tilinpäätös -tapahtumassa 26.1.2019. 
Puheenvuoron litterointi on kirjoittajan hallussa. 
92 Sama. 
93 Ortamo, Simo (2017): “Juhlapäivinä on oikeus lukea valikoiden historiaa”. Suomen itsenäisyyden 20-
vuotisjuhlat ja sisällissodan muisto. Pro gradu, Helsingin yliopisto, 30. 



29 
 

juhlavuodesta. Kansalaisia haluttiin kannustaa muistamaan sisällissotaa omien toiveiden 

mukaisesti niin, että yhteisöt saisivat nostaa haluamiaan asioita esille muistelussa. 

Valtion roolina oli toimia taustalla mahdollistajana ja tukena kansalaisyhteiskunnalle. 

Kansalaiset saivat ilmoittaa muistovuoden sisällöistä valtioneuvoston kansliaan, joka 

kokosi sisällöt muistovuoden yhteiseen rekisteriin.94  

Muistovuoden avaustapahtuma oli eduskuntatalossa 26.1.2018 järjestetty sisällissodan 

muistohetki. Tilaisuudessa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat pitivät yhteisen 

puheenvuoron ”demokratian, sovinnon ja yhteiskunnallisen eheyden puolesta”. 

Jokainen puheenjohtajista luki vuorollaan lyhyen pätkän, joista muodostui yhteinen 

puheenvuoro. Puheessa korostettiin sisällissodan muistamista sovinnon hengessä ja 

eheyden merkitystä Suomen rakentumisessa sekä tulevaisuudessa. Erimielisyydet tulee 

ratkaista rauhanomaisesti ja kaikilla tulee olla oikeus omaan poliittiseen 

näkemykseensä.95 

Verrattuna Suomi100-vuoden isoihin yleisötapahtumiin oli eduskunnassa pidetty 

muistohetki hyvin vähäeleinen. Se ei myöskään ollut kaikille avoin tapahtuma, vaan 

muistohetkeen oli eduskuntapuolueiden, eduskuntaryhmien ja eduskunnan johdon 

lisäksi kutsuttuna muun muassa sisällissodan tutkijoita sekä poliittisten 

nuorisojärjestöjen ja sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen edustajia. Puheen lisäksi 

tilaisuudessa kuultiin pari musiikkiesitystä ja luettiin ääneen aikalaisten kirjoittamia 

muistoja sodasta.96 

Samalla, melko vähäeleisellä, linjalla pysyttiin myös Muistovuosi 1918 -hankkeen 

päätöseminaarissa, joka pidettiin Helsingissä Säätytalolla 4.12.2018. Seminaarin 

aiheena oli Suomi vuoden 1918 päättyessä - sisällissodasta tasavallan tielle. 

Tapahtumassa puhuivat professori Pertti Haapala, filosofian tohtori Kati Katajisto ja 

professori Seppo Hentilä. Lisäksi sadan vuoden takaisten tapahtumien merkitystä tässä 

 
94 Valtiosihteeri Lehtomäen puheenvuoro Muistovuoden tilinpäätös -tapahtumassa 26.1.2019. 
Puheenvuoron litterointi on kirjoittajan hallussa. 
95 Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteinen puheenvuoro sisällissodan muistohetkessä 
26.1.2018: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/d328666f-
8e75-4960-83d1-0311c6265dc8/PUHE_20190114080716.pdf (haettu 22.2.2019) 
96 Eduskunnan tiedote sisällissodan muistohetkestä eduskunnassa 26.1.2018: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Sisallissodan-muistohetki-eduskunnassa.aspx (haettu 
23.2.2019) 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/d328666f-8e75-4960-83d1-0311c6265dc8/PUHE_20190114080716.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/d328666f-8e75-4960-83d1-0311c6265dc8/PUHE_20190114080716.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Sisallissodan-muistohetki-eduskunnassa.aspx
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ajassa tarkastelivat professori Laura Kolbe, kirjailija Sirpa Kähkönen, ministeri Kai 

Mykkänen, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen ja dosentti Tuomas Tepora.97 

Tilaisuudessa puhuivat myös pääministeri Sipilä sekä muistovuosi-projektin 

ohjausryhmän puheenjohtaja Paula Lehtomäki. Tämäkään tilaisuus ei ollut suuri 

yleisötapahtuma, vaan rajatummalle joukolle suunnattu tilaisuus. 

3.2. Valtionjohdon osallistuminen muistovuoden tapahtumiin 

Vaikka valtion puolesta ei järjestetty valtakunnallista avointa sisällissodan muistojuhlaa, 

osallistui valtionjohdon edustajia Muistovuoden tapahtumiin eri puolilla Suomea. 

Osallistuminen tapahtumiin kertoo jo itsessään valtionjohdon ottamasta linjasta 

sisällissodan muistovuoden suhteen. Se, mihin tapahtumiin päätetään osallistua, kertoo 

itsessään siitä, mitä aspekteja muistamisessa halutaan tuoda esiin ja korostaa. Se myös 

antaa valituille tapahtumille lisää painoarvoa. 

Ennen eduskunnassa järjestettyä sisällissodan muistohetkeä pidettiin tammikuun 19. 

päivä Helsingin yliopiston juhlasalissa Jääkärimarssin satavuotismuistokonsertti. 

Tilaisuus avasi jääkäreiden kotiinpaluun satavuotisjuhlallisuudet. Juhlassa läsnä oli 

eduskunnan puhemies Maria Lohela, joka toi myös valtiovallan tervehdyksen. 

Jääkärimarssin ensiesityksestä oli kulunut tuolloin sata vuotta ja juhla pidettiin samassa 

tilassa, missä ensiesitys aikoinaan tapahtui.  Puhemies Lohelalle annettiin tilaisuudessa 

myös jääkärilipun pienoislippu kiitokseksi saadusta tuesta ja muistoksi juhlasta.98 

Tammikuussa muisteltiin myös sisällissodan alkamista, kun Seinäjoella järjestettiin 

Tammisunnuntain satavuotismuistojuhla 27.1.2018. Juhlassa muisteltiin 

Tammisunnuntain, eli vuoden 1918 tammikuun 28. päivän, tapahtumia, jolloin 

Pohjanmaalla alettiin riisua venäläisiä joukkoja aseista. Tätä päivää ja tapahtumaa 

pidetään vapaussodan alkamisen ajankohtana. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi 

 
97 Muistovuoden hankesivusto: https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK002:00/2018.  
98 Puhemies Lohelan tervehdystä ei ollut saatavilla virallisesta lähteestä, mutta Jääkäripataljoona 27:n 
perinneyhdistys oli kirjoittanut tapahtumasta ja puhemies Lohelan puheenvuorosta jäsenlehteensä. 
Parole, maaliskuu 2018: https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-
jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html (haettu 24.2.2020). Tieto 
osallistumisesta saatavissa myös Muistovuosi 1918 -yhteenvedosta. 

https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK002:00/2018
https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html
https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html
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Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry. Tilaisuuteen 

valtioneuvoston tervehdyksen toi ja läsnä oli sisäministeri Paula Risikko.99 

Sisällissodan muistojuhlat jatkuivat helmikuussa, kun 24.2. vietettiin jääkäreiden 

kotiinpaluun satavuotisjuhlallisuuksia Vaasassa. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat 

Vaasan kaupunki, Puolustusvoimat ja Jääkäripataljoona 27. perinneyhdistys. 

Tapahtumaan kuului Puolustusvoimien paraatikatselmus ja ohimarssi samassa paikassa, 

missä kenraali Carl Gustaf Mannerheim aikoinaan piti puheen Suomeen palanneille 

jääkäreille.100 Vaasassa paikalla oli puolustusministeri Jussi Niinistö, joka toimitti 

tapahtumaan valtiovallan tervehdyksen. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli 

toimittanut kirjallisen tervehdyksen juhlijoille.101 

Jääkäreiden kotiinpaluun satavuotisjuhlalla oli myös sivujuonteensa, kun Pohjanmaalla 

petyttiin Yleisradion tapaan uutisoida juhlallisuuksista. Yleisradio ei televisioinut juhlaa 

tai näyttänyt pätkiä juhlasta illan pääuutislähetyksessä, vaan lähetys oli seurattavissa 

ainoastaan YLE Areenan puolella sekä radiossa. Erityisesti Pohjalainen-lehdessä 

ratkaisua kritisoitiin suuresti, niin lukijoiden kuin toimittajien taholta. Heidän mielestään 

juhla ei ollut saanut ansaitsemaansa valtakunnallista huomiota. Toni Viljamaa kirjoitti 

Pohjalaisessa julkaistussa kolumnissaan, että toivottavasti ”myös sisällissodan 

voittajasta voidaan kertoa suomalaisille.”102 Kritiikkiin yhtyi myös puolustusministeri 

Jussi Niinistö, jonka mukaan laillisen hallituksen joukkojen toiminta halutaan vaieta 

unhoon, kun taas punakapina nähdään oikeutettuna ja perusteltuna.103 Yleisradion 

uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Jouko Jokisen mukaan uutisointipäätös ei ollut 

poliittinen valinta ja Yleisradio toteutti jääkärijuhlan uutisoinnin silti isosti. Valintaa 

 
99 Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlasta esimerkiksi Ykköset!-verkkolehti 17.1.2018: 
https://www.ykkoset.fi/uutisarkisto/tammisunnuntain-100-vuotismuistojuhla-seinajoella/ (Haettu 
21.2.2020) 
100 YLE, uutinen jääkäreiden kotiinpaluun satavuotisjuhlasta 24.2.2018: https://yle.fi/uutiset/3-10089883 
(Haettu 21.2.2020) 
101 Myös presidentin tervehdys on saatavilla Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen jäsenlehdestä. 
Parole, maaliskuu 2018: https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-
jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html (haettu 24.2.2020). 
102 Pohjalainen, Toni Viljanmaan kolumni 26.2.2018: 
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/kolumnit/kolumni-yleisradion-uutisointimoka-osoittaa-kuinka-
tarkea-pohjalainen-on-pohjalaisille-ja-suomalaisille-1.2551317 (Haettu 21.2.2020) 
103 Jussi Niinistön blogimerkintä 27.2.2018: https://jussiniinisto.fi/index.php/2018/02/jaakarit-aina-
uutinen/ (Haettu 21.2.2020) 

https://www.ykkoset.fi/uutisarkisto/tammisunnuntain-100-vuotismuistojuhla-seinajoella/
https://yle.fi/uutiset/3-10089883
https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html
https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/kolumnit/kolumni-yleisradion-uutisointimoka-osoittaa-kuinka-tarkea-pohjalainen-on-pohjalaisille-ja-suomalaisille-1.2551317
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/kolumnit/kolumni-yleisradion-uutisointimoka-osoittaa-kuinka-tarkea-pohjalainen-on-pohjalaisille-ja-suomalaisille-1.2551317
https://jussiniinisto.fi/index.php/2018/02/jaakarit-aina-uutinen/
https://jussiniinisto.fi/index.php/2018/02/jaakarit-aina-uutinen/
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perusteltiin myös sillä, että kyseessä oli kiireisenä uutispäivänä järjestetty sisällissodan 

muistelutilaisuus, ei varsinainen uutinen.104 

Jääkäreihin liittyneiden juhlallisuuksien jälkeen valtionjohto edusti myöhemmin keväällä 

myös muissa sisällissodan muistelutilaisuuksissa. Huhtikuun 4. päivä presidentti Niinistö 

piti sisällissotaa käsittelevän Sodasta Sovintoon -luennon Tampereen yliopistolla. 

Tuolloin huhtikuun 2018 alussa oli tullut kuluneeksi sata vuotta Tampereen taistelusta, 

joka oli sisällissodan merkittävimpiä taisteluita.  Luennon lisäksi presidentti osallistui 

museokeskus Vapriikissa historioitsija Teemu Keskisarjan luennolle Mitä Tampereella 

oikeasti tapahtui vuonna 1918?.105  

Huhtikuussa myös pääministeri Juha Sipilä kunnioitti vankileireillä kuolleiden punaisten 

muistoa, kun hän laski kukat Hennalan punavankimuistomerkille 22.4. Pääministeri oli 

Lahdessa keskustan puoluevaltuuston kokouksen vuoksi, mutta edusti valtioneuvostoa 

seppelettä laskiessaan. Tapahtuma ei ollut mikään suuri yleisötilaisuus, vaan läsnä oli 

lähinnä Lahden kaupungin ja median edustajia. Seppeleen saatesanat olivat 

”Vankileireillä kuolleiden ja inhimillisiä kärsimyksiä kokeneitten muistoksi”. Kukkien 

laskemisen lisäksi Lahden kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Hannu Takala kertoi 

pääministerille Lahden sisällissodan aikaisista tapahtumista.106 

Sekä tasavallan presidentti että pääministeri olivat läsnä toukokuun 5. päivä Nivalassa 

järjestetyssä Sovinnonpuheen juhlassa. Juhlassa muisteltiin senaattori Kyösti Kallion 

Nivalan kirkossa toukokuussa 1918 pitämää sovinnonpuhetta. Kallion puheesta ei ole 

jäänyt tallenteita, mutta sen kuuluisin lainaus “ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan 

ainoastaan isänmaata rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka 

tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä” on jäänyt elämään. 

 
104 Pohjalainen, Jouko Jokisen vastine 27.2.2018: https://ilkkapohjalainen.fi/arkisto/ylen-jouko-jokinen-
vastaa-kritiikkiin-jaakarijuhlan-uutisointipaatoksissa-ei-ollut-kysymys-poliittisesta-valinnasta-1.2553036 
(Haettu 21.2.2020) 
105 Helsingin Sanomat, uutinen presidentin luennosta Tampereen yliopistolla 4.4.2018: 
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005628090.html (Haettu 21.2.2020) 
106 Etelä-Suomen Sanomat, uutinen seppeleenlaskusta 22.4.2018: https://www.ess.fi/paikalliset/156861 
(Haettu 21.2.2020) 

https://ilkkapohjalainen.fi/arkisto/ylen-jouko-jokinen-vastaa-kritiikkiin-jaakarijuhlan-uutisointipaatoksissa-ei-ollut-kysymys-poliittisesta-valinnasta-1.2553036
https://ilkkapohjalainen.fi/arkisto/ylen-jouko-jokinen-vastaa-kritiikkiin-jaakarijuhlan-uutisointipaatoksissa-ei-ollut-kysymys-poliittisesta-valinnasta-1.2553036
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005628090.html
https://www.ess.fi/paikalliset/156861
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Presidentti Niinistö ja pääministeri Sipilä pitivät molemmat puheen juhlassa ja tämän 

lisäksi presidentti Kallion haudalle laskettiin myös seppele.107 

Seuraavalla viikolla, toukokuun 10. päivä, Lahdessa vietettiin Hennala 1918 -

muistojuhlaa, joka oli osa laajempaa Hennala 1918 -tapahtumaviikkoa ja hanketta. 

Hennalan Fellmanin pellolle kerättiin Tampereen taistelujen päätyttyä jopa 30 000 

punavankia, joukossa suuri määrä naisia ja lapsia. Hennalassa toimi myös yksi Suomen 

suurimmista sisällissodan vankileireistä.108 Muistojuhlassa valtiovallan puolesta puheen 

piti eduskunnan 2. varapuhemies Tuula Haatainen. 

Finlandia-talossa juhlittiin 16.5. Vapaussodan satavuotisjuhlaa, jonka järjesti 

Vapaussodan Perinneliitto. Kutsuvieraina tilaisuudessa oli niin sotien veteraaneja, 

kansanedustajia, kenraalikuntaa kuin myös eri perinneyhdistysten aktiiveja.109 

Valtionjohtoa tilaisuudessa edustivat puolustusministeri Niinistö ja eduskunnan 

puhemieheksi siirtynyt Paula Risikko. Puolustusministeri esitti tilaisuudessa myös 

valtiovallan tervehdyksen.  

Toukokuussa järjestettiin myös yksi merkkivuoden suurimmista muistohetkistä, kun 

kaatuneiden muistopäivänä 20.5. vietettiin Turussa sisällissodan valtakunnallista 

muistopäivää. Jo ennen Turun juhlaa presidentti Niinistö kävi laskemassa seppeleen 

Hietaniemen hautausmaalle Helsingissä. Turun tuomiokirkossa pidetyssä 

ekumeenisessa jumalanpalveluksessa läsnä olivat niin pääministeri, presidentti kuin 

myös evankelisluterilaisen kirkon johto. Kirkon jälkeen muistokulkue siirtyi ensin 

punavankien muistomerkille ja tämän jälkeen vuoden 1918 sankarimuistomerkille. 

Valtionjohto laski molemmille muistomerkeille omat kukkatervehdyksensä. 

Valtionjohdon edustusta oli mukana siis useammalla paikkakunnalla järjestetyssä 

tilaisuudessa. Valitut tilaisuudet sopivat melko hyvin valtionjohdon ottamaan 

 
107 Yle, uutinen Sovinnonpuheen juhlasta 5.5.2018: https://yle.fi/uutiset/3-10192349 (Haettu 
21.2.2020); Tasavallan presidentin kanslian uutinen Sovinnonpuheenjuhlasta 5.5.2018: 
https://www.presidentti.fi/uutinen/presidentti-niinisto-sovinnonpuheen-juhlassa-tarkeinta-on-
huolehtia-eheydesta-ja-vakaudesta/ (Haettu 21.2.2020) 
108 Hennala 1918 -hankkeen verkkosivut: https://www.hennala1918.fi/hankkeen-tiedot/ (Haettu 
21.2.2020) 
109 Turun Sanomat, uutinen vapaussodan satavuotisjuhlasta 16.5.2018:  
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3951204/Vapaussodan+Perinneliitto+jarjesti+sodan+paattymisen+10
0vuotismuistopaivan+juhlallisuudet+Helsingissa (Haettu 21.2.2020) 

https://yle.fi/uutiset/3-10192349
https://www.presidentti.fi/uutinen/presidentti-niinisto-sovinnonpuheen-juhlassa-tarkeinta-on-huolehtia-eheydesta-ja-vakaudesta/
https://www.presidentti.fi/uutinen/presidentti-niinisto-sovinnonpuheen-juhlassa-tarkeinta-on-huolehtia-eheydesta-ja-vakaudesta/
https://www.hennala1918.fi/hankkeen-tiedot/
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3951204/Vapaussodan+Perinneliitto+jarjesti+sodan+paattymisen+100vuotismuistopaivan+juhlallisuudet+Helsingissa
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3951204/Vapaussodan+Perinneliitto+jarjesti+sodan+paattymisen+100vuotismuistopaivan+juhlallisuudet+Helsingissa
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muistelulinjaan, jossa korostettiin sovintoa ja eheyttä. Varsinkin Nivalan 

sovinnonpuheenjuhla on hyvä esimerkki tästä, sillä yhtä puhetta muistelevassa juhlassa 

oli paikalla niin tasavallan presidentti kuin pääministerinkin.  

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki toi Muistovuoden tilinpäätös -seminaarissa esiin sovitun 

linjauksen siitä, ettei valtiojohto osallistu yhden osapuolen keskeiseen hetkeen. 

Esimerkiksi pääministerin vuoden 2018 vierailu Vaasaan haluttiin ajoittaa niin, ettei se 

osunut yhteen jääkärien saapumispäivän kanssa.110 Kuitenkin valtionjohdon edustusta 

oli Tammisunnuntain juhlallisuuksissa Seinäjoella, Jääkäreiden kotiinpaluun 

juhlallisuuksissa Vaasassa, Hennala 1918 -muistojuhlassa Lahdessa ja Vapaussodan 

satavuotisjuhlassa Finlandiatalossa. Mielestäni nämä tilaisuudet keskittyvät enemmän 

yhteen sodan osapuoleen ja varsinkin vapaussodan perintöä pidetään vahvasti esillä. Voi 

tosin olla, että valtiosihteeri Lehtomäki viittasi valtiojohdolla vain kaikkein ylimpään 

johtoon, eli tasavallan presidenttiin ja pääministeriin. He eivät kumpikaan olleet läsnä 

vain toisen osapuolen keskeisessä hetkessä, kuten oli linjattu. 

3.3. Valtioneuvoston ja eduskunnan puhemiesten puheenvuorot 

Valtionjohdon sisällissodan muisteluun ottama sovintoa ja eheyttä korostava linja näkyi 

vahvasti myös muistovuoden aikana esitetyissä puheenvuoroissa. Pohjan tälle loi 

eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteinen puheenvuoro eduskunnassa 

järjestetyssä sisällissodan muistohetkessä. Tämä puheenvuoro oli merkittävä myös siitä 

syystä, että kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat seisoivat yhteisen sanoman 

takana ja olivat yhdessä läsnä tilaisuudessa. Yhteisellä esiintymisellä oli siis myös 

symbolista arvoa. 

Puheenvuorossa nostettiin esiin se, miten puheenjohtajat haluavat korostaa ”sovinnon, 

demokratian, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja eheyden merkitystä”. Esiin nousi Suomen 

menestystarina, eli sisällissodan jälkeinen eheytyminen ja nousu yhdeksi maailman 

menestyneimmistä valtioista. Puheenjohtajat sitoutuivat puheessaan kunnioittamaan ja 

kehittämään demokratiaa sekä pitämään huolta suomalaisesta oikeusvaltiosta. Myös 

 
110 Valtiosihteeri Lehtomäen puheenvuoro Muistovuoden tilinpäätös - tapahtumassa 26.1.2019, 
litterointi kirjoittajalla. 
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vapaus mielipiteeseen halutaan taata kaikille, mutta erimielisyydet tulee ratkaista 

rauhanomaisesti. Puheessa todettiin myös selkeästi, että ”Tuomitsemme poliittisen 

väkivallan kaikissa muodoissaan”. Puheenvuoro päättyi toteamukseen siitä, että on 

kaikkien yhteinen velvollisuus varmistaa, etteivät suomalaiset enää ”koskaan joudu 

kokemaan tuhoavaa vihaa ja sisällissodan kauhuja”.111 

Vaikka tämä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteinen puheenvuoro aloitti 

virallisesti muistovuoden, oli valtioneuvoston linjaukset muistamiseen tulleet esiin jo 

aiemminkin. Esimerkiksi eduskunnan puhemies Maria Lohela oli Jääkärimarssin 

satavuotismuistokonsertissa jo todennut, miten Suomi on vaikeuksista huolimatta 

noussut yhdeksi maailman menestyneimmäksi maaksi.112 Tämä sama toteamus Suomen 

menestystarinasta toistuu usean kerran muistovuoden muissakin puheissa. 

Sisäministeri Paula Risikko toi taas Seinäjoen Tammisunnuntain juhlallisuuksissa esiin 

sen, miten sisällissota oli Suomen historian merkittävimpiä katastrofeja.113 

Pääministeri Juha Sipilä käsitteli sisällissodan merkkivuotta ensimmäisen kerran jo 

pääministerin uudenvuoden tervehdyksessä. Hän esitti siinä toiveen, että muistovuotta 

voitaisiin lähestyä Suomi100-hengen mukaisesti yhdessä eikä kaivamalla uudestaan 

esiin vanhoja rajalinjoja. Edellisen juhlavuoden teema tuli siis jo heti aluksi sidottua 

mukaan myös sisällissodan merkkivuoteen.114 Eduskunnassa järjestetyn yhteisen 

muistohetken jälkeen pääministeri julkaisi nettikolumnin MTV:llä, jossa hän kirjoitti 

”Suomen ihmeestä”, eli siitä, miten nopeasti sisällissodan jälkeen pystyttiin 

rakentamaan toimiva kansanvaltainen järjestelmä. Kolumnissaan pääministeri myös 

totesi, että ”Valkoisten ja punaisten rajalinja luotiin valtiollisella tasolla lopullisesti 

 
111 Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteinen puheenvuoro Sisällissodan muistohetkessä 
26.1.2018: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/d328666f-
8e75-4960-83d1-0311c6265dc8/PUHE_20190114080716.pdf (Haettu 14.2.2020) 
112 Puhemies Lohelan tervehdystä ei ollut saatavilla virallisesta lähteestä, mutta Jääkäripataljoona 27:n 
perinneyhdistys oli kirjoittanut tapahtumasta ja puhemies Lohelan puheenvuorosta jäsenlehteensä. 
Parole, maaliskuu 2018: https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-
jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html (Haettu 24.2.2020). Tieto 
osallistumisesta saatavissa myös Muistovuosi 1918 -yhteenvedosta. 
113 Sisäministeri Risikon puhetta ei ole saatavilla virallisesta lähteestä, mutta Vapaussoturi-lehti oli 
nostanut esiin puheesta muutaman huomion. Puheen tarkempi analyysi vaatisi kuitenkin koko puheen 
läpikäymisen. Vapaussoturi-verkkolehti: http://vapaussoturi.fi/tammisunnuntain-100-
vuotismuistojuhla-seinajoella/ (Haettu 14.2.2020) 
114 Pääministeri Sipilän uudenvuoden tervehdys 31.12.2017: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/10616/paaministerin-uudenvuoden-tervehd-1 (Haettu 14.2.2020) 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/d328666f-8e75-4960-83d1-0311c6265dc8/PUHE_20190114080716.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/d328666f-8e75-4960-83d1-0311c6265dc8/PUHE_20190114080716.pdf
https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html
https://docplayer.fi/108579506-Jaakaripataljoona-27-n-perinneyhdistyksen-jasenlehti-maaliskuu-2018-nro-1-333-87-vsk-jaakarisaatio.html
http://vapaussoturi.fi/tammisunnuntain-100-vuotismuistojuhla-seinajoella/
http://vapaussoturi.fi/tammisunnuntain-100-vuotismuistojuhla-seinajoella/
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministerin-uudenvuoden-tervehd-1
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministerin-uudenvuoden-tervehd-1
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umpeen maaliskuussa 1937.”, viitaten tuolloin muodostettuun ensimmäiseen 

punamultahallitukseen. Ylipäätänsä sanat sovinto ja eheys esiintyivät kolumnissa 

useaan kertaan.115 

Sovinnon ja eheyden teema toistui kaikissa pääministerin sisällissotaa koskevissa 

puheissa ja lausunnoissa. Nivalan sovinnonpuheenjuhlassa pitämässään puheessaan 

pääministeri Sipilä totesi, miten Kyösti Kallion sovinnonpuhe loi henkisen pohjan 

kansalliselle eheytyspolitiikalle. Tärkeään rooliin puheessa nousi myös Suomen 

sisällissodan jälkeinen kehitys: 

”Sovintopolitiikan ja kansallisen eheyden tarina on myös ihme. Sadassa 

vuodessa rutiköyhästä ja keskenään sotivasta kansasta kasvoi yksi 

maailman tasa-arvoisimpia ja hyvinvoivimpia maita. Suomalaiset tekivät 

sen yhdessä.” 

Eheytymisen hehkutuksen lisäksi Sipilä tuo kuitenkin myös esiin sodan aiheuttamat 

julmuudet ja erityisesti punaisiin kohdistetut kostotoimet. Hän viittaa siihen, miten 

Kallio ei näitä kostotoimia hyväksynyt, vaan miten koston sijasta tulisi valita armo. Sipilä 

toteaa myös, ettei yhteiskunnallinen vastakkainasettelu ja kärjistäminen ole kadonneet, 

vaan päättäjien on taisteltava yhteisen päättämiskyvyn säilyttämisestä. Puolueiden on 

myös kyettävä säilyttämään yhteys kansalaisten tuntoihin, jotteivat muut voimat, kuten 

ääriliikkeet, ota niiden paikkaa.116 

Muistovuoden päätösseminaarissa pääministeri Sipilä jatkaa samalla eheyden ja 

yhtenäisyyden korostamisen linjalla. Hän tuo puheessaan esiin valtioneuvoston 

linjauksen siitä, miten muistovuodesta haluttiin rakentaa eheyden ja sovinnon vuosi ja 

miten ”Eheyden tavoittelu on ollut 100-vuotiaan Suomen suuri linja.”. Tätä eheyttä tulee 

vaalia ja jokaisen kunnioittaa toinen toistaan. Pääministeri kuvaa jälleen myös Suomen 

 
115 Pääministeri Sipilän kolumni julkaistuna valtioneuvoston sivuilla 26.2.2018: 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sisallissodan-
perinto-velvoittaa-vaalimaan-eheytta (Haettu 14.2.2020) 
116 Pääministeri Sipilän puhe Sovinnonpuheen juhlassa Nivalassa 5.5.2018: 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sovinnon-puheen-
juhlassa-nivalassa (Haettu 14.2.2020) 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sisallissodan-perinto-velvoittaa-vaalimaan-eheytta
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sisallissodan-perinto-velvoittaa-vaalimaan-eheytta
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sovinnon-puheen-juhlassa-nivalassa
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sovinnon-puheen-juhlassa-nivalassa
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tarinaa ihmeenä ja korostaa, miten suomalaiset yhdessä nousivat köyhästä, sotivasta 

kansasta maailman hyvinvoivimpien joukkoon.117  

Viimeisen kerran Sipilä palaa sisällissodan muistovuoteen uudenvuoden 

tervehdyksessään 31.12.2018. Tervehdyksessään hän melko suurieleisesti julistaa, että 

”Muistovuosi on yhdistänyt kansakuntaa. Sadan vuoden jälkeen on vihdoin ollut 

mahdollista surra yhdessä ilman koston ja katkeruuden henkeä.”.118 Mitään varsinaista 

tutkimusta muistovuoden onnistumisesta ei ole olemassa, mutta lausahdus sopii 

sovintoa ja eheyttä korostavaan linjaan. Samalla linjalla oli myös valtiosihteeri Paula 

Lehtomäki, joka muistovuoden päätösseminaarissa totesi uskovansa, että ”Muistovuosi 

1918 on yhteisin ponnisteluin onnistunut rakentamaan eheyttä ja sovintoa, kuten sen 

tavoitteena oli”.119 

Samat teemat, kuten kertomus Suomen menestystarinasta sekä eheyden ja sovinnon 

korostaminen, esiintyivät myös eduskunnan 2. varapuhemiehen Tuula Haataisen 

puheessa Hennala 1918 -muistojuhlassa. Hän nosti esiin sen, miten ”köyhän ja 

jakaantuneen Suomen menestystarina tunnetaan maailmalla”. Haatainen korosti myös 

sitä, miten sisällissota oli merkittävä tragedia Suomen historiassa, mutta miten Suomi 

yhteisellä ponnistelulla selvisi kansan kahtiajaosta. Haatainen tuo kuitenkin selvästi esiin 

myös hävinneen osapuolen kokeman kurjuuden ja sen, miten heidän tulkintansa 

tapahtuneesta jäi vuosikymmeniksi virallisen julkisuuden ulkopuolelle.120 

Sekä pääministeri Sipilän että puhemies Haataisen puheenvuoroissa on nähtävissä myös 

heidän edustamansa poliittinen suuntaus. Keskustan edustajana pääministeri Sipilä 

nosti monesti esiin senaattorin Kallion sovinnonpuheen ja hänen maalaisliittolaisen 

 
117 Pääministeri Sipilän puhe muistovuoden päätösseminaarissa 4.12.2018: 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/b6fb60e1-8420-49ef-
8046-30891b1ae3d0/PUHE_20190114081816.pdf (Haettu 14.2.2020) 
118 Pääministeri Sipilän uudenvuoden tervehdys 31.12.2018: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipilan-uudenvuoden-tervehdys-31-12-2018 (Haettu 
14.2.2020) 
119 Valtiosihteeri Lehtomäen puhe muistovuoden päätösseminaarissa 4.12.2018: 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/b6fb60e1-8420-49ef-
8046-30891b1ae3d0/PUHE_20190114081816.pdf (Haettu 14.2.2020) 
120 Varapuhemies Haataisen puhe Hennala 1918 -muistojuhlassa 10.5.2018: 
https://www.hennala1918.fi/hennala-1918-muistojuhlan-puheet/hennala1918-muistojuhlapuhe-tuula-
haatainen-sdp/ (Haettu 14.2.2020) 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/b6fb60e1-8420-49ef-8046-30891b1ae3d0/PUHE_20190114081816.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/b6fb60e1-8420-49ef-8046-30891b1ae3d0/PUHE_20190114081816.pdf
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipilan-uudenvuoden-tervehdys-31-12-2018
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipilan-uudenvuoden-tervehdys-31-12-2018
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/b6fb60e1-8420-49ef-8046-30891b1ae3d0/PUHE_20190114081816.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/7eb749ba-416f-49a6-a553-6dd5cb6ed38c/b6fb60e1-8420-49ef-8046-30891b1ae3d0/PUHE_20190114081816.pdf
https://www.hennala1918.fi/hennala-1918-muistojuhlan-puheet/hennala1918-muistojuhlapuhe-tuula-haatainen-sdp/
https://www.hennala1918.fi/hennala-1918-muistojuhlan-puheet/hennala1918-muistojuhlapuhe-tuula-haatainen-sdp/
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taustansa. Esimerkiksi sovinnonpuheenjuhlassa pitämässään puheessaan pääministeri 

totesi, miten ”poliittisesta keskustasta, Maalaisliitosta tuleva Kallio toimi 

sillarakentajana.”121 SDP:tä edustava varapuhemies Haatainen taas nosti Hennalan 

puheessaan esiin Väinö Tannerin ja sen, miten sisällissodan ulkopuolella pysynyt 

sosiaalidemokraatti Tanner teki töitä kansallisen eheyden eteen. Haatainen toteaakin 

puheessaan, että ”Tannerin on katsottu osaltaan pelastaneen Suomen viitoittamalla 

vasemmistolle parlamentaarisen vaikuttamisen tien.”.122  

Muistamisen lisäksi poliitikkojen juhlapuheissa ja -tervehdyksissä on siis nähtävissä 

myös historian poliittista käyttöä oman aatemaailmansa hyväksi. Yllä mainitut esimerkit 

osoittavat, miten nykypäivän ja historian välille luodaan silta ja miten erityisesti Suomen 

menestystarina halutaan nähdä osaltaan oman poliittisen puolueen ansiona. 

Politiikkojen menneisyyttä käsitteleviä juhlapuheita ja -tervehdyksiä ei voikaan käsitellä 

sen hetkisestä poliittisesta tilanteesta irrallaan olevina. 

3.3.1. Puolustusministeri poikkeuksena 

Valtioneuvoston melko neutraalista muistamisen linjasta poikkesi puheissa ja 

tervehdyksissään kuitenkin yksi henkilö, puolustusministeri Jussi Niinistö. Hän teki 

muistovuonna 2018 selkeän linjaeron muuhun valtioneuvostoon korostamalla sodan 

muistoa ennen kaikkea vapaussotana ja käyttämällä voimakasta kieltä sekä 

sanavalintoja viitatessaan sotaan. Taustaltaan puolustusministeri Niinistö on 

historiantutkija ja hän on toiminut muun muassa Vapaussoturi-lehden päätoimittajana 

vuosina 2006–2011.123 Hänen näkemyksensä sisällissodasta kuitenkin eroavat tämän 

hetkisen akateemisen sisällissotatutkimuksen valtavirrasta. Puolustusministeri myös 

käsitteli sisällissotaa valtioneuvoston jäsenistä ahkerimmin muistovuoden aikana. Edellä 

 
121 Pääministeri Sipilän puhe Sovinnonpuheen juhlassa Nivalassa 5.5.2018: 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sovinnon-puheen-
juhlassa-nivalassa (Haettu 14.2.2020) 
122 Varapuhemies Haataisen puhe Hennala 1918 -muistojuhlassa 10.5.2018: 
https://www.hennala1918.fi/hennala-1918-muistojuhlan-puheet/hennala1918-muistojuhlapuhe-tuula-
haatainen-sdp/ (Haettu 14.2.2020) 
123 Puolustusministeri Niinistön esittely puolustusministeriön sivuilla: https://valtioneuvosto.fi/sipilan-
hallitus/puolustusministeri#Henkil%C3%B6tiedot (Haettu 22.2.2019) 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sovinnon-puheen-juhlassa-nivalassa
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipila-sovinnon-puheen-juhlassa-nivalassa
https://www.hennala1918.fi/hennala-1918-muistojuhlan-puheet/hennala1918-muistojuhlapuhe-tuula-haatainen-sdp/
https://www.hennala1918.fi/hennala-1918-muistojuhlan-puheet/hennala1918-muistojuhlapuhe-tuula-haatainen-sdp/
https://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/puolustusministeri#Henkil%C3%B6tiedot
https://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/puolustusministeri#Henkil%C3%B6tiedot
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mainittujen seikkojen takia käsittelen puolustusministeri Niinistön puheenvuoroja 

erillisenä kokonaisuutena. 

Ensimmäisen kerran puolustusministeri Niinistön kanta nousi esiin jo tasavallan 

presidentti Sauli Niinistön pitämän uudenvuodenpuheen jälkeen tammikuussa 2018. 

Presidentti käsitteli puheensa alussa sisällissodan muistovuotta ja totesi muun muassa 

seuraavasti: 

”Oppi näistä vaiheista meille on selkeä: on erilaisuutta, ihmisillä on 

toisistaan poikkeavia taustoja, vakaumuksia ja tavoitteita, on oikeus olla 

eri mieltä. Ja sitä on osattava kunnioittaa, vaikka kuinka itse toisin 

ajattelisi.”124 

Puolustusministeri Niinistö kommentoi presidentin puhetta viestipalvelu Twitterissä ja 

tarttui erityisesti kohtaan ”…on oikeus olla eri mieltä”. Tämän hän tulkitsi tarkoittavan, 

että presidentin mielestä myös sodan nimestä voi käyttää eri nimitystä, jolloin 

vapaussota-termin käyttö olisi yhtä lailla sallittavaa. 

”TP sanoi myös, että on oikeus olla eri mieltä. Siksi myös #vapaussota 

#kapina jne OK.”125 

Ministerin twiitti keräsi kommentteja, joissa häntä syytettiin provosoinnista ja 

sisällissodan politisoinnista. Puolustusministeri Niinistö itse kommentoi, että kyse on 

historian moninaisuuden ymmärtämisestä. Reagointi päätyi myös monien lehtien 

sivuille, mutta kovin suurta uutista siitä ei kuitenkaan syntynyt. 

Puolustusministeriön sivuilta löytyy kuusi puolustusministeri Niinistön vuonna 2018 

pitämää puhetta tai tervehdystä, joissa hän käsitteli vapaussotaa. Tämän lisäksi lyhyitä 

viittauksia vapaussotaan oli myös muutamassa muussa vuoden aikana pidetyssä 

puheessa. Tapahtumat, joihin puheet ja tervehdykset tulivat, olivat pääasiassa 

 
124 Tasavallan presidentti Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2018: 
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2018/. 
(Haettu 25.2.2019) 
125 Puolustusministeri Niinistön twiitti 1.1.2018: 
https://twitter.com/jniinisto/status/947778844412534786. (Haettu 22.2.2019) 

https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2018/
https://twitter.com/jniinisto/status/947778844412534786
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vapaussodan muistoa vaalivien toimijoiden tapahtumia. Järjestäjätahoja olivat muun 

muassa Vapaussodan Invalidien muistosäätiö ja Vapaussodan Perinneliitto.126  

Puolustusministeri Niinistö piti vuoden 2018 ensimmäisen vapaussotaa käsittelevän 

puheensa 28.1.2018 Tammisunnuntain juhlallisuuksissa Laihialla. Hän käy puheessaan 

läpi Tammisunnuntain tapahtumiin johtanutta kehitystä sekä kyseisen päivän 

tapahtumia. Puheensa loppupuolella Niinistö pitää lyhyen pohdinnan vuoden 1918 

tapahtumien nimestä. Hän korostaa, että eteläpohjalaisille kyse oli ensisijaisesti 

vapaussodasta, vaikka sota myöhemmissä vaiheissa sai myös kansalais- tai sisällissodan 

luonteen. Lisäksi Niinistö nostaa esiin myös vapaussota-termin käyttöä tukevan 

argumentin: 

”Vapaussota-sana kertoo meille myös sodan historiallisen merkityksen ja 

valtio-opillisen lopputuloksen: sodan seurauksena vieraan vallan joukot 

poistuivat maasta, mutta vasta pakotettuna.”127 

Puolustusministeri näkee vapaussota-sanan käyttämisellä siis hyvin vahvan valtio-

opillisen lopputuloksen, eli Suomen tuoreen itsenäisyyden säilymisen ja venäläisten 

sotajoukkojen häätämisen pois maasta. Historiantutkimuksen kannalta katsottuna tälle 

näkemykselle löytyy perusteluja ja se onkin yksi yleisimmistä vapaussota-termin käytön 

perusteluista.  

Sodan nimitykseen puolustusministeri Niinistö tarttui myös Vapaudenmitali 100 vuotta 

-juhlatilaisuudessa pitämässään puheessa Keuruulla helmikuun 3. päivänä: 

 
126 Puolustusministeri Niinistön puheet ja tervehdykset löytyvät puolustusministeriön verkkosivuilta: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet. (Haettu 22.2.2019) Kävin läpi jokaisen ministerin vuonna 
2018 pitämän puheen ja tervehdyksen, jotka löytyivät puolustusministeriön sivuilta. Näistä kuudessa 
vapaussota oli keskeinen käsiteltävä asia. Otin käsittelyyn vain ministeriön sivuilta löytyvät viralliset 
puheet ja tervehdykset. Näiden lisäksi Jussi Niinistö on vieraillut ja pitänyt puheita myös muissa 
tapahtumissa, esimerkiksi Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry:n järjestämässä 
Tampereen taistelujen päättymisen 100-vuotisseminaarissa 7.4.2018. Jussi Niinistön blogi: 
https://jussiniinisto.fi/index.php/2018/04/tampereen-taistelujen-paattymisesta-100-vuotta/. (Haettu 
4.3.2020) 
127 Puolustusministeri Niinistön puhe Tammisunnuntain juhlallisuuksissa Laihialla 28.1.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_tammisunnuntai
n_juhlallisuuksissa_laihialla.9160.news?661_o=30. (Haettu 22.2.2019) 

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet
https://jussiniinisto.fi/index.php/2018/04/tampereen-taistelujen-paattymisesta-100-vuotta/
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_tammisunnuntain_juhlallisuuksissa_laihialla.9160.news?661_o=30
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_tammisunnuntain_juhlallisuuksissa_laihialla.9160.news?661_o=30
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”Vapaussota-nimitys oli käytössä laillisen hallituksen puolella alusta 

alkaen, ja siihenhän juuri valkoisen ydinjoukon muodostaneet aktivistit ja 

jääkärit olivat vuosia valmistautuneet. Kansalais- tai sisällissotaa he eivät 

halunneet, vaan venäläiset pois maasta.”128 

Puolustusministeri Niinistö ei kiistä, etteikö sisällissota-termillä olisi omat perustelunsa, 

mutta hänen mielestään se ei kerro sodasta koko totuutta. Tässäkin kohtaa hän haluaa 

korostaa sodan merkitystä vapaussotana ja valkoisen puolen ensisijaista tavoitetta ajaa 

venäläiset pois maasta. Toistuva elementti Niinistön puheissa on myös puhuminen 

”laillisesta hallituksesta”, joka korostaa sodan punaisen osapuolen tekoja laittomina ja 

valkoisen osapuolen tekoja laillisina. Punaisen osapuolen käymään sotaan hän viittaa 

puheissaan sanoilla kapina ja vallankumous. 

Sodan nimityksen käsittely jatkui huhtikuussa, kun puolustusministeri Niinistö osallistui 

Vuoden 1918 sodan nimet -seminaariin Helsingissä. Seminaarin järjestäjätahona toimi 

VIMS eli Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö. Seminaarissa pitämässään puheessaan 

Niinistö syventyi kunnolla sodan nimen pohtimiseen ja käy läpi kaikki sodan yleisimmät 

nimitykset. Kapina-nimityksen jäämistä taka-alalle Niinistö harmittelee, sillä sitä 

käytettiin molemmin puolin ja sanana kapina pitää sisällään valtiolliseen rikokseen 

ryhtymisen. Luokkasota ja ”väinölinnamainen vedätys” torpparisota ovat myös Niinistön 

mukaan selkeästi poistumassa käytöstä.129 

Kansalaissota- ja sisällissota -termien luonteen pohtimiselle Niinistö omistaa ison osan 

puheestaan. Niinistö ei kiistä sitä, etteivätkö saman valtion kansalaiset käyneet sotaa 

toisiaan vastaan. Hän kuitenkin sanoo kansalaissodan sopivan paremmin 

vasemmistolaisittain ajatteleville, sillä ”se peitti historiallisen tosiasian: punaisen 

nousun demokratiaa vastaan”. Kansalaissota-termiä hän kritisoi myös sen takia, että se 

antaa mielikuvan sodasta pelkästään suomalaisten keskinäisenä välienselvittelynä, 

jättäen venäläisten ja saksalaisten osuuden vähätellyksi. Sisällissota taas terminä 

 
128 Puolustusministeri Niinistön puhe Vapaudenmitali 100 vuotta -juhlatilaisuudessa 3.2.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vapaudenmitali_
100_vuotta_-juhlatilaisuudessa.9170.news?661_o=30. (Haettu 22.2.2019) 
129 Puolustusministeri Niinistön puhe Vuoden 1918 sodan nimet -seminaarissa 26.4.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_s
odan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20. (Haettu 25.2.2019) 

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vapaudenmitali_100_vuotta_-juhlatilaisuudessa.9170.news?661_o=30
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vapaudenmitali_100_vuotta_-juhlatilaisuudessa.9170.news?661_o=30
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
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sisällyttää ulkopuoliset tahot paremmin ja se onkin saanut Niinistön mukaan jalansijaa 

kansalaissodan kustannuksella viime vuosina. Sisällissota nähdään myös 

neutraalimmaksi ja ”vähemmän ideologista latausta sisältäväksi, elämmehän Niinistön 

mukaan ”poliittisen korrektiuden ja ”mielensäpahoittamisen” aikaa”.130  

Vapaussota-termiä Niinistö puolustaa linjansa mukaan voimakkaasti. Hän mainitsee 

jälleen, miten termi oli laillisen hallituksen käytössä ja miten sodan ansiosta venäläiset 

saatiin ajettua ulos maasta. Tämän lisäksi Niinistö korostaa sitä, että vapaussota oli 

pitkään virallinen nimitys sodalle aina lakitekstejä myöten. Niinistö myös lisää, ettei 

vapaussota ole täysin toimimaton termi punaisestakaan näkökulmasta: 

”Vapaussodan rinnalla kulki siis sisäisen taistelun juonne, mutta 

vapaussotaa valkoiset vapaussoturit joka tapauksessa kokivat käyvänsä. – 

Eikä vapaussota tuntematon termi vakaumuksensa puolesta taistelleille 

punaisillekaan ollut.” 131 

Sodan nimien pohtimisen jälkeen puolustusministeri pohtii puheessaan myös sodan 

luonnetta ja perintöä. Niinistön mukaan sodan jälkeisessä käsittelyssä keskiössä on ollut 

ennen kaikkea terrori. Huomattavaa kuitenkin on puolustusministerin suhtautuminen 

osapuolten terroriin. Punaiseen terroriin hän viittaa sanomalla, miten ”punakaartilaiset 

murhasivat joukoittain sotavankeja ja siviilejä”. Hän siis nostaa esiin terrorin kaikkein 

julmimman puolen, syyttömien surmaamisen. Valkoista terroria hän ei kuitenkaan 

kuvaa yhtä ankarasti: 

”Valkoinen reaktio punaiseen terroriin oli ankara, kohtuutonkin (ainakin 

tästä päivästä katsottuna) mutta on muistettava, että kyseessä oli pitkälti 

nimenomaan reaktio: ilman anarkiaa ja punakapinaa ei olisi ollut punaista 

terroria eikä ilman punaista terroria olisi ollut valkoista kostoa. Kun 

kapinaan oli lähdetty, oli sisällissota väistämätön. Aikalaislogiikan 

 
130 Puolustusministeri Niinistön puhe Vuoden 1918 sodan nimet -seminaarissa 26.4.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_s
odan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20. (Haettu 25.2.2019) 
131 Puolustusministeri Niinistön puhe Vuoden 1918 sodan nimet -seminaarissa 26.4.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_s
odan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20. (Haettu 25.2.2019) 

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
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mukaisesti sodan aloittajaa pidettiin itse vastuullisena niistä seurauksista, 

jotka se tappion koittaessa joutui kärsimään.”132 

Yllä olevasta lainauksesta syntyy kuva, että puolustusministeri ikään kuin vähättelisi 

valkoisen terrorin merkitystä ja suuruutta. Siinä missä punaisten hän kuvaa murhanneen 

sotavankeja ja siviilejä, niin valkoisen osapuolen teot hän typistää reaktioksi. 

Mainitsematta jää valkoisen terrorin laajuus ja se, miten myös tällä puolella syyllistyttiin 

pahoihin laittomuuksiin. Ilmaisu ”ilman punaista terroria ei olisi ollut valkoista kostoa” 

antaa kuvan, että valkoisten harjoittama terrori olisi ollut täysin punaisen puolen oma 

vika. Syyllisyys kaikesta sisällissodan synnyttämästä terrorista vieritetään siis 

hävinneelle osapuolelle ja voittajat vapautetaan vastuusta.  

Puolustusministeri ottaa puheessaan kantaa myös syyllisyyteen: 

”Tätä historian lainalaisuutta – syytä ja seurausta – olisi suomalaisen 

median useamminkin pysähdyttävä miettimään, eikä alituiseen vain 

hekumoida valkoisella terrorilla tapahtumasarjan taustoista kertomatta. 

Omasta mielestäni punakapinan aloittaminen oli suurin Suomessa viime 

vuosisadalla tehty virhe, se oli suoraan sanoen poliittinen järjettömyys, 

josta vastuu on silloisen sosialidemokraattisen puolueen johdolla.” 133 

Puolustusministeri toteaa siis hyvin yksioikoisesti, että syyllisiä sotaan olivat punaiset ja 

vastuu oli silloisilla sosialidemokraattisen puolueen johtohahmoilla. Tämä 

puolustusministeri Niinistön näkemys eroaa selkeästi valtioneuvoston pyrkimyksestä 

unohtaa syyllisyysnäkökulma sisällissodan muistovuonna. Se ei myöskään suoranaisesti 

tuo eheyden korostamisen tavoitetta. 

Terroria ja syy-seuraus-suhdetta puolustusministeri käsittelee myös Vapaussodan 

satavuotisjuhlassa Finlandia-talossa pitämässään puheessaan: 

 
132 Puolustusministeri Niinistön puhe Vuoden 1918 sodan nimet -seminaarissa 26.4.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_s
odan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20. (Haettu 25.2.2019) 
133 Puolustusministeri Niinistön puhe Vuoden 1918 sodan nimet -seminaarissa 26.4.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_s
odan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20. (Haettu 25.2.2019) 

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
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”Suomalaiset eivät taistelleet toisiaan vastaan ilman kansan valitsemaa 

eduskuntaa ja sen valitsemaa hallitusta vastaan aloitettua kapinaa. Samoin 

valkoinen terrori oli reaktio punaiselle terrorille ... Vastuu siitä kuului 

vallankumoukseen ryhtyneille eikä sitä pese pois kapinallisten 

myöhemmät kärsimykset” 

Puolustusministeri kuvailee jälleen valkoista terroria vain reaktioksi punaiselle terrorille 

ja nimeää sodalle selkeän syyllisen. Osavastuuta puheessa puolustusministeri antaa 

myös Leninin johtamille bolsevikeille, joiden hän sanoo yllyttäneen suomalaisia 

vallankumoukseen. 

Finlandia-talossa pitämänsä puheensa loppupuolella puolustusministeri kuitenkin 

noudattelee enemmän valtioneuvoston valitsemaa muistamisen linjaa, mainiten, miten 

”vaikeatkin muistot rakentavat kansakokonaisuutta” ja miten toisessa maailmansodassa 

taisteltiin ”yhtenäisenä kansakuntana”. Kunnian tästä hän antaa tosin valkoiselle 

osapuolelle: 

”Vapaussodan voittajien viisautta oli kehittää yhteiskuntaa niin, että 

kaikilla suomalaisilla oli puolustettavaa diktatuurin uhatessa vapauttamme 

vuonna 1939.” 

Puheessaan puolustusministeri mainitsee kuitenkin myös, miten kansallista eheytymistä 

rakennettiin demokratian keinoin kunnissa ja valtiollisella tasolla. Tulevaisuudessa on 

kannettava huolta demokratian toimivuudesta. 

Puolustusministeri Niinistön puheissa toistuva teema on myös vapaussodan sitominen 

osaksi muita Suomen 1900-luvun sotia. Tämä tulee ilmi esimerkiksi puolustusministerin 

puheessa jääkäreiden kotiinpaluun 100-vuotisjuhlatilaisuudessa Vaasassa 24.2.2018. 

Puheessaan Niinistö keskittyy käymään läpi jääkäriliikkeen vaiheita ja jääkäreiden 

merkitystä Suomen tulevaisuuden takaajina. 
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”Jääkäreiden perintö on moninainen. He johtivat suomalaisia joukkoja läpi 

suomalaisen vapauskamppailusarjan, joka ulottui vuodesta 1918 talvi- ja 

jatkosotiin.”134 

Puhumalla ”vapauskamppailusarjasta” Niinistö luo Suomen 1900-luvun sotien välille 

tietynlaisen positiivisen linkin. Talvi- ja jatkosota eivät samalla tavalla jakaneet 

suomalaisia kahtia, vaan niiden yhtenä tärkeänä merkityksenä nähdään juurikin kansaa 

yhteen sitova vaikutus. ”Suuresta vapaustaistelusta” puolustusministeri puhuu myös 

Vuoden 1918 sodan nimet -seminaarissa, toteamalla miten tulevaisuudessa vapaus-, 

talvi- ja jatkosodat nähdään yhä enemmän jatkumona, yhtenä suurena 

vapaustaisteluna. 135 Vapaussodan sitominen osaksi näitä sotia korostaa jälleen sodan 

luonnetta itsenäisyyden varmistajana ja häivyttää asetelmaa, missä ensisijaisesti 

suomalaiset sotivat keskenään. 

Muuhun valtioneuvostoon verrattuna puolustusministeri Niinistö puhui sisällissodasta 

muistovuonna ahkerasti. Hänellä on puheenvuoroissa selkeä kanta siitä, kenen syytä 

sota alun perin oli ja hän korostaa vahvasti vapaussotakertomuksen roolia oikeana 

tulkintana tapahtumista. Hänen puheissaan ei myöskään nosta samalla tavalla esiin 

Suomen menestystarinaa tai korosta sovintoa ja eheyttä, kuten esimerkiksi pääministeri 

Sipilä. Alussa mainittua Twitter-kohua lukuun ottamatta puolustusministerin 

näkemykset ja puheenvuorot sisällissodasta eivät kuitenkaan herättäneet juuri 

mediahuomiota.  

3.4. Tasavallan presidentin osallistuminen sisällissodan muistamiseen 

Tasavallan presidentillä ei Suomessa ole paljoa sisäpoliittista valtaa mutta sen sijaan hän 

toimii merkittävänä arvojohtajana. Myös pääministeri Sipilä totesi helmikuussa 2018 

uudestaan valitulle tasavallan presidentti Sauli Niinistölle osoittamassaan 

 
134 Puolustusministeri Niinistön puhe jääkäreiden kotiinpaluun 100-vuotisjuhlatilaisuudessa Vaasassa 
24.2.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_jaakareiden_koti
inpaluun_100-vuotisjuhlatilaisuudessa_vaasassa_24.2.2018.9209.news?661_o=30. (Haettu 22.2.2019) 
135 Puolustusministeri Niinistön puhe Vuoden 1918 sodan nimet -seminaarissa 26.4.2018: 
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_s
odan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20. (Haettu 25.2.2019) 

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_jaakareiden_kotiinpaluun_100-vuotisjuhlatilaisuudessa_vaasassa_24.2.2018.9209.news?661_o=30
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_jaakareiden_kotiinpaluun_100-vuotisjuhlatilaisuudessa_vaasassa_24.2.2018.9209.news?661_o=30
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_vuoden_1918_sodan_nimet_-seminaarissa.9282.news?661_o=20
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tervehdyksessä, miten ”Sisäpolitiikassa korostuu ennen muuta presidentin rooli 

kansallisen eheyden symbolina ja vaalijana.”.136 Tästä syystä on hyvä huomioida myös 

presidentin osallistuminen sisällissodan muistovuoteen. Tasavallan presidentti Sauli 

Niinistön sanoilla on paljon painoarvoa, erityisesti kun ottaa huomioon hänen 

kansansuosionsa. Alkuvuoden 2018 presidentinvaaleissa Niinistö valittiin uudelleen 

suoraan ensimmäisellä kierroksella, hänen saatuaan peräti 62,7 prosenttia äänistä. 

Niinistöstä tuli ensimmäinen presidentti, joka on valittu suoralla kansanvaalilla 

ensimmäisellä kierroksella.137 Tämä kertoo jopa historiallisen suuresta suosiosta ja 

kansan luottamuksesta.  

Ensimmäisen kerran presidentti Niinistö otti kantaa sisällissodan muistovuoteen jo 

uudenvuodenpuheensa alussa 1.1.2018: 

”Tämä alkanut vuosi kuitenkin pysäyttää heti itsetutkiskeluun. Vuosien 

1917 ja 1918 muistot ovat liki vastakkaiset. Ensin tapahtui parasta ja sitä 

seurasi pahinta, mitä kansakunta voi kohdata. Itsenäisyyden vuosi vaihtui 

sisällissodan vuodeksi, eikä edes pitkä aika ole kaikkia sen arpia peittänyt. 

Itsenäisyyden alku ei siis ollutkaan ”yhdessä” vaan perin pahoin erillään. 

Tätä ei voi noin vain pyyhkiä pois. Historian suhteen on uskallettava olla 

rehellinen, sillä vain rehellisyys luo pohjan luottamukseen. Yhteisö on 

vahva, jos se kykenee käsittelemään myös kipeitä asioita. Menneisyyden 

kanssa on hierottava sovintoa.”138 

Presidentti luo puheessaan valtioneuvoston ottaman linjan tavoin linkin sisällissodan 

muistovuoden ja Suomi100-vuoden välille, puhuessaan vuosien 1917 ja 1918 

vastakkaisista muistoista. Ensi tapahtui parasta, sitten pahinta. Hän myös selkeästi 

nostaa esiin sen, ettei vaikeista asioista voi vaieta, vaan ne tulee kohdata ja käsitellä. 

 
136 Pääministeri Sipilän tervehdys tasavallan presidentille 1.2.2018: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipilan-tervehdys-tasavallan-presidentti-sauli-niinistolle 
(Haettu 25.2.2019) 
137 Yle, uutisanalyysi presidentinvaaleista 28.1.2018: https://yle.fi/uutiset/3-10045613 (Haettu 
25.2.2019) 
138 Tasavallan presidentti Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2018: 
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2018/. 
(Haettu 25.2.2019) 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipilan-tervehdys-tasavallan-presidentti-sauli-niinistolle
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipilan-tervehdys-tasavallan-presidentti-sauli-niinistolle
https://yle.fi/uutiset/3-10045613
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2018/
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Unohtaminen menneisyydenhallinnan muotona ei siis ole vaihtoehto. Hän myös 

mainitsee eheytymisen prosessin: ”Vasta vuosikymmenten myötä kasvoi täysi 

luottamus kansanvaltaan. Syntyi osallisen kansallistunnetta; tässä olen mukana, 

yhdessä.”.139 

Presidentti huomioi sisällissodan muistovuoden lyhyesti myös 

virkaanastujaispuheessaan 1.2.2018: 

”Pidän arvokkaana, että kuulemme ja kuuntelemme toisiamme. On 

tärkeää, että erilaisia näkemyksiä on. Mutta tärkeintä on, että annamme 

arvon myös eri lailla ajattelevalle. Viime viikon perjantaina täällä 

eduskunnassa järjestettiin erityinen tilaisuus. Kaikkien puolueiden 

puheenjohtajat yhdessä kunnioittivat sisällissodan uhrien muistoa ja 

esittivät vetoomuksen sovinnon, demokratian, yhteiskunnallisen tasa-

arvon sekä eheyden puolesta. Tämä oli arvokas teko.”140 

Kuten uudenvuodenpuheessaan presidentti korosti jälleen erilaisten näkemysten 

suvaitsemista. Hän viittasi myös edellisellä viikolla eduskunnassa olleeseen sisällissodan 

muistohetkeen, jossa puolueiden puheenjohtajat esittivät yhteisen puheenvuoron. 

Tämän puheenvuoron symbolisen arvon nostaa myös presidentti esiin. 

Huhtikuussa presidentti vieraili Tampereella, missä ohjelmaan kuului avoin yleisöluento 

Tampereen yliopistolla otsikolla ”Sodasta sovintoon”. Luennossaan presidentti käsitteli 

sisällissodan taustaa, syitä ja mekanismeja, mutta paljon erityisesti sodan myöhempää 

käsittelyä ja vaikutusta. Hän kehui suomalaisia siitä, miten muistovuonna sisällissotaa 

on käsitelty maltillisesti. Presidentti kuitenkin myös toisti jo aiemmissa puheissaan esiin 

tuomansa huomion siitä, että menneisyyden kipukohdat tulee kohdata avoimesti. 

Presidentti mainitsi, ettei hänen aikomuksenaan ole esittää paljon tutkitusta ja 

kiistellystä asiasta tyhjentävää esitystä, vaan totesi haluavansa ”esittää oman tulkinta 

 
139 Tasavallan presidentti Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2018: 
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2018/. 
(Haettu 25.2.2019) 
140 Tasavallan presidentti Niinistön virkaanastujaispuhe 1.2.2018: 
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-virkaanastujaispuhe-1-2-2018/ 
(haettu 21.2.2018) 

https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2018/
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-virkaanastujaispuhe-1-2-2018/
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aiheesta”. Hän myös käsitteli laajemminkin sisällissotien syttymiseen johtavia 

laukaisevia tekijöitä ja totesi, etteivät sisällissodat koskaan tapahdu umpiossa. Myös 

Suomen sisällissodassa oli voimakas ulkopuolinen paine ja presidentti totesi, että 

”Venäjän vallankumouksen tuulet eivät niinkään tarttuneet, vaan tartutettiin 

Suomeen”.141 

Presidentti puhui luennolla paljon sodan jälkeisestä eheytymisestä ja totesi, miten ”Tie 

sodasta sopuun on aina vaikea”. Tunnusta hän antoi erityisesti Kyösti Kallion 

osoittamalle esimerkille kansan yhtenäisyyden rakentamisessa sekä suomalaiselle 

demokraattiselle järjestelmälle. Presidentti korosti luennossaan myös valtioneuvoston 

jäsenten puheissa toistuneen maininnan siitä, miten Suomi on kehittynyt yhdeksi 

maailman vakaimmaksi ja menestyneimmäksi valtioksi. Hän myös rohkaisi suomalaisia 

”sovinnon asenteeseen” ja hyväksymään toisten erilaiset mielipiteet. 

Presidentti päätti luentonsa puhumalla vuoden 1918 tärkeimmästä opetuksesta: 

”kaikkein tärkein tehtävä kansakunnalle on huolehtia omasta eheydestään 

ja vakaudestaan”  

Presidentti siis korosti luennollaan eheyttä sisällissodan muistamisessa ja noudattaa 

näin samaa linjaa valtioneuvoston kanssa. Sodan jälkeinen eheytyminen on Suomen 

menestyksen perusta ja yhtenäisyydestä on pidettävä huolta tänä päivänäkin. Tätä 

kautta presidentti sitoo sodan perinnön vahvasti nykypäivään. Läpi luennon toistui myös 

tähän liittynyt presidentti Niinistön itse lanseeraama ajatus ”osallisen 

kansallistunteesta”. 

Toukokuun 5. päivä presidentti Niinistö osallistui Nivalan Sovinnonpuheen juhlaan 

yhdessä pääministeri Sipilän kanssa. Tässä juhlassa pitämässään puheessaan presidentti 

pysyy samalla linjalla aikaisempien puheidensa kanssa ja toistaa samoja huomioita 

historian kipukohtien avoimesta kohtaamisesta ja maltillisesta käsittelystä. Presidentti 

 
141 Tasavallan presidentti Niinistön 4.4.2018 pitämän luennon tallenne Youtube-palvelussa: 
https://www.youtube.com/watch?v=w2n40jaI-WY&feature=youtu.be (Haettu 25.2.2019); Tasavallan 
presidentin kanslian tiedote presidentin osallistumisesta muistovuoden tilaisuuksiin 27.3.2018: 
https://www.presidentti.fi/tiedote/presidentti-niinisto-kunnioittaa-sisallissodan-muistovuotta-useissa-
tilaisuuksissa/ (Haettu 25.2.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=w2n40jaI-WY&feature=youtu.be
https://www.presidentti.fi/tiedote/presidentti-niinisto-kunnioittaa-sisallissodan-muistovuotta-useissa-tilaisuuksissa/
https://www.presidentti.fi/tiedote/presidentti-niinisto-kunnioittaa-sisallissodan-muistovuotta-useissa-tilaisuuksissa/
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Niinistö myös toteaa, että ”Tänään ei käydä oikeutta sotaan syyllisistä”, vaan 

keskittyminen tulisi olla siinä, miten suomalaiset löysivät tien sodasta sovintoon. Edellä 

mainittu sitaatti istuu hyvin sovintoa hakevaan linjaan, sillä syyllisten nimeäminen olisi 

hyvin vahva kannanotto toisen osapuolen puolesta. Tämä sama lähestymistapa linjattiin 

jo hallituksen strategiaistunnossa syksyllä 2017 ja ainut tästä linjasta poikennut oli 

puolustusministeri Jussi Niinistö.  

Puheessaan presidentti Niinistö korosti ennen kaikkea myös sisällissodan jälkeen tehtyä 

työtä kansallisen eheytymisen puolesta ja demokratian arvoa. Niinistön mukaan 

esimerkiksi Talvisodan ihme ei syntynyt syksyllä 1939, vaan se synnytettiin omilla 

valinnoilla sisällissotaa seuranneiden kahden vuosikymmenen aikana. Tämä huomio on 

samassa linjassa edellisessä luvussa mainitun historiankirjoituksen kanssa, jossa 

erityisesti 1930-luvun punamultayhteistyötä on korostettu kansallisena eheyttäjänä. 

Sisällissotaa muisteltiin myös kaatuneiden muistopäivänä 20.5. Turussa. Tuolloin 

presidentti Niinistö laski ensin seppeleen Hietaniemen hautausmaan sankariristille ja 

osallistui sen jälkeen Turun tuomiokirkossa pidettyyn sisällissodan muistojuhlaan. 

Yleisradiolle antamassaan kommentissa presidentti korosti kaikkien muiston 

kunnioittamista, mutta samalla myös yhteyden rakentamista ja toisten mielipiteiden 

kunnioitusta. Hän myös totesi, että suomalaiset selvisivät suhteellisen nopeasti 

sovinnon ja demokratian kautta.142 

Tasavallan presidentin kaikissa sisällissodan muistovuotta käsittelevissä puheissa 

toistuu sama punainen lanka, jonka myös valtioneuvosto oli valinnut: sovinnon ja 

erimielisyyden suvaitsemisen korostaminen. Tämä on linjassa valtioneuvoston 

näkemyksen kanssa ja toisaalta nivoutuu yhteen myös Suomi100-vuoden kanssa. 

Yhdessä-teemaa voi ikään kuin jatkaa sovinnon teeman kautta. Tavoite ei ole nimetä 

syyllisiä tai syventyä sodan kauheuksiin, vaan keskittyä sodan jälkeiseen kehitykseen ja 

suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.  

 
142 Yle, uutinen Turussa järjestetystä sisällissodan muistohetkestä 20.5.2018: https://yle.fi/uutiset/3-
10214444 (Haettu 25.2.2019) 

https://yle.fi/uutiset/3-10214444
https://yle.fi/uutiset/3-10214444
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3.5. Maltillisesti sovintoa ja eheyttä korostaen 

Kuten jo tämän luvun alussa todettiin, otti valtionjohto sisällissodan muistamiseen 

paljon maltillisemman lähestymistavan Suomi100-vuoteen verrattuna. Päävastuu 

muistamisessa annettiin kansalaisyhteiskunnalle ja valtio häivytti itseään taustalle. 

Sisällissodan merkkivuotta varten perustettu Muistovuosi 1918 -projekti toimi lähinnä 

kokoavana ja tukevana tahona, eikä valtio järjestänyt esimerkiksi yhtään yleisölle 

avointa yhteistä muistojuhlaa. Esimerkkiä muistovuoden toteutukseen otettiin edellisen 

vuoden Suomi100-juhlavuodesta. 

Valtionjohto osallistui muistovuoden aikana erilaisiin sisällissotaa muisteleviin 

tilaisuuksiin eri puolilla Suomea. Valtiosihteeri Paula Lehtomäen mukaan 

muistovuodelle oli tehty linjaus, ettei valtionjohto osallistu kummankaan osapuolen 

keskeiseen muistohetkeen. Epäselväksi jäi, viitattiinko tälle vain kaikkein ylimpään 

johtoon, pääministeriin ja presidenttiin, vai laajemmin koko valtioneuvostoon. 

Valtionjohdon edustusta oli kuitenkin esimerkiksi vapaussodan perintöä vaalien 

yhdistysten järjestämissä tilaisuksissa. Rooliltaan tärkeimmät valtionjohdon toimijat, 

tasavallan presidentti ja pääministeri, olivat läsnä kuitenkin vain yhteisissä 

muistohetkissä. 

Valtiollisen muistamisen keskiössä oli sovinnon ja eheyden korostaminen. Sotaa 

lähestyttiin sen jälkeisen kansakunnan eheytymisen näkökulmasta, eikä 

sotatapahtumien tai sodan aikana tehtyjen julmuuksien kautta. Sisällissodan mainittiin 

olevan Suomen historian suurimpia katastrofeja, mutta sodan syihin, luonteeseen tai 

syyllisyyksiin ei paneuduttu sen tarkemmin. Myöskään sodan osapuolten harjoittamaa 

terroria ei käsitelty kovin syvällisesti, vaan siihen lähinnä viitattiin puheissa lyhyesti. 

Sovinnon ja eheyden korostaminen valtiollisessa muistamisessa on ymmärrettävää, sillä 

eripuran rakentaminen kansalaisten välille ei olisi hyödyttänyt ainakaan vallassa olevia 

tahoja. 

Sovinnon nostaminen keskiöön voi vaikuttaa epäpoliittiselta ratkaisulta, mutta myös 

tämä valinta on historiapoliittinen. Sovinnon korostaminen on valinta siinä missä 

esimerkiksi uhrien kokemusten korostaminen olisi ollut. Tällaisilla valinnoilla luodaan 
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julkista historiakulttuuria ja pyritään vaikuttamaan ihmisten käsityksiin. Myös valinta 

kutsua vuoden 1918 tapahtumia sisällissodaksi on historiapoliittinen, vaikka termi onkin 

nykyään laajasti käytössä ja tutkijoidenkin suosiossa. Esimerkiksi valitsemalla termi 

kansalaissota olisi muistovuosi saanut erilaisen vivahteen.  

Merkittävä valinta oli olla myös järjestämättä yhteistä valtiollista muistojuhlaa ja 

keskittyä sen sijaan kansalaisyhteiskunnan järjestämään muistamiseen. Tämä päätös sai 

osakseen myös jonkin verran kritiikkiä. Esimerkiksi historiantutkija Tuomas Hoppu pohti 

muistovuoden alussa, että johtaako tämä päätös jakautuneeseen muistamiseen ja 

kuvasi sitä myös ylempien tahojen vastuun pakoiluksi.143 Toisaalta Hopun mielestä 

päätöksen hyvä puoli voi olla se, ettei suurieleisyys muutu ylilyönneiksi, sillä esimerkiksi 

anteeksipyynnöt ja -annot menevät sadan vuoden jälkeen helposti tekopyhyydeksi.144 

Voikin pohtia, olisiko valtion vastuulle kuulunut tällaisen tapahtuman järjestäminen tai 

olisiko valtion pitänyt ottaa suurempaa roolia muistovuoden järjestelyjen osalta. 

Toisaalta valtion valinta toimia ikään kuin takapiruna kansalaisyhteiskunnan 

järjestämisessä muistamisessa ja Muistovuosi 1918 -projekti saivat myös paljon kiitosta. 

Esimerkiksi Erkki Tuomioja totesi Muistovuoden tilinpäätös -seminaarissa, että 

muistovuosi toteutettiin erittäin tyylikkäästi ja ensimmäisen kerran Suomen historiassa 

näitä tapahtumia todella muisteltiin yhdessä. Myös professori Seppo Hentilä tunnusti 

yllättyneensä myönteisesti valtiovallan päätöksestä julistaa sisällissodan merkkivuosi 

yhteiseksi muistovuodeksi ja siitä, miten tämän vuoden tiimoilta järjestetyt tilaisuudet 

osoittivat, kuinka ”suomalaiset ovat vihdoin päässeet sinuiksi menneisyytensä 

pahimman kipukohdan kanssa.”.145 

Vaikka valtioneuvosto yhdessä teki valinnan sovinnon korostamisesta ja keskittymisestä 

eheytymiseen, ovat puolustusministeri Jussi Niinistön sisällissotaa koskevat puheet ja 

tervehdykset esimerkki siitä, että myös valtioneuvoston sisällä oli erilaisia käsityksiä ja 

 
143 MTV, Tuomas Hopun haastattelu 4.1.2018: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkija-ihmettelee-
miksi-suomessa-ei-jarjesteta-valtakunnallista-sisallissodan-muistotapahtumaa-vastuun-
pakoilua/6719078#gs.vmfg0y (Haettu 25.2.2019) 
144 Tamperelainen, Tuomas Hopun haastattelu 24.1.2018: 
https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/602050-sisallissodan-vaikea-muistopaiva-juhlaan-ei-ole-syyta-
mutta-ymmartaa-jo-voisi (Haettu 24.2.2019) 
145 Hentilä, Seppo (2018c): Juhlavuodesta muistovuoteen (pääkirjoitus). Työväentutkimus 2018 -
vuosikirja, 1.  

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkija-ihmettelee-miksi-suomessa-ei-jarjesteta-valtakunnallista-sisallissodan-muistotapahtumaa-vastuun-pakoilua/6719078#gs.vmfg0y
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkija-ihmettelee-miksi-suomessa-ei-jarjesteta-valtakunnallista-sisallissodan-muistotapahtumaa-vastuun-pakoilua/6719078#gs.vmfg0y
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkija-ihmettelee-miksi-suomessa-ei-jarjesteta-valtakunnallista-sisallissodan-muistotapahtumaa-vastuun-pakoilua/6719078#gs.vmfg0y
https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/602050-sisallissodan-vaikea-muistopaiva-juhlaan-ei-ole-syyta-mutta-ymmartaa-jo-voisi
https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/602050-sisallissodan-vaikea-muistopaiva-juhlaan-ei-ole-syyta-mutta-ymmartaa-jo-voisi
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linjauksia sisällissodasta. Puolustusministeri Niinistö toi muistovuoden aikana hyvin 

avoimesti esiin vapaussotanäkökulman, joka korostaa sisällissodan olleen luonteeltaan 

ennen kaikkea vapaussota ja Suomen itsenäisyyden varmistajana. Hän otti ainoa 

valtionjohdon jäsenenä kantaa syyllisyyskysymykseen, nimeten punaisten olevan 

vastuussa laittoman kapinan synnyttämästä sodasta ja tätä kautta myös sen 

seurauksista. Valkoisen terrorin hän typisti reaktioksi punaisten julmuuksiin. 

Puolustusministeri ei myöskään samalla tavalla nostanut esiin Suomen menestystarinaa 

ja kansakunnan eheytymistä. Valtioneuvoston ja presidentin yhteisestä linjasta löytyi siis 

myös poikkeus. 

Sisällissodan valtiollinen muistaminen oli melko neutraalia myös suhteessa sisällissodan 

aikaisempaan muistokulttuuriin. Ensimmäisinä vuosikymmeninä sodan jälkeen 

sisällissotaa muisteltiin vapaussotana ja Suomen itsenäisyyden varmistajana. Kaikkien 

muisto ei tuolloin ollut yhtä arvokas. Vapaussotatulkintaa valtionjohdossa toi esiin vain 

puolustusministeri Niinistö, kun taas muut pysyivät neutraalimman sisällissotatulkinnan 

takana. Toisaalta valtionjohto halusi kuitenkin ennen kaikkea muistaa eikä unohtaa, 

mikä puolestaan on joskus saanut myös kannatusta valtion johtohahmojen 

keskuudessa. Valtiollisessa muistamisessa on kaiken kaikkiaan tultu sadassa vuodessa 

jakautuneista muistoista kohti yhteistä muistoa. 
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4. Sisällissodan muistaminen kirjallisuudessa 

Sisällissodan merkkivuosi synnytti valtiollisen muistamisen ohella myös paljon muuta 

julkista muistamista. Sotaa käsiteltiin paljon esimerkiksi taiteen keinoin, kuten 

elokuvissa, teatterissa ja kirjallisuudessa. Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan 

merkkivuoden aikoihin, tarkemmin vuosina 2017-2019, julkaistua 

sisällissotakirjallisuutta. Tarkastelussa on kaksi kirjallisuuden lajia, tieto- ja 

kaunokirjallisuus. Tarkoituksena on tutkia, millaisia teemoja nämä kirjat käsittelevät, 

mitä sotaan liittyviä aiheita kirjat nostavat esiin ja millaisesta näkökulmasta sisällissotaa 

käsitellään. Keskityn siis tarkastelemaan enemmän julkaisukenttää, kuin tekemään 

tarkempaa analyysia kirjojen tekstin sisällöstä. 

Kirjallisuus välittää historiatietoa ja sillä on vahva rooli ihmisten historiatietoisuuden 

rakentajana.146 Kirjallisuuden eri lajeilla on myös omat roolinsa tiedon välittäjinä. 

Esimerkiksi kaunokirjallisuus voi tutkimuskirjallisuutta paremmin auttaa ihmisiä 

ymmärtämään, miten viha ja katkeruus toimivat menneisyydessä ja miten ne johtavat 

väkivallan purkauksiin. Toisaalta eri kirjallisuuden lajit ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. 

Monet kaunokirjailijat pohjaavat kirjansa akateemiseen historiantutkimukseen ja 

historian tositapahtumiin, kun taas monet tutkijat tuottavat yhä viihdyttävämpää 

tietokirjallisuutta, jossa on mukana kaunokirjallisia piirteitä.147 

Suomalaiset harrastavat historiaa aktiivisesti ja tämä näkyy historiaa käsittelevän 

kirjallisuuden suurena kulutuksena. Pilvi Torstin johtaman Historiatietoisuus Suomessa 

-tutkimushankkeen mukaan suomalaisilla on vahva luottamus historiaa käsitteleviin 

tietokirjoihin, erityisesti nuorempien ihmisten keskuudessa. Historiallisten romaaneiden 

luotettavuus taas nähdään vähäisempänä. Edellinen valtiollista muistamista käsittelevä 

luku huomioiden mielenkiintoista on myös se, miten poliitikkojen historiaa käsitteleviin 

lausuntoihin ei löydy suurta luottamusta.148 

 
146 Heimo 2010, 126. 
147 Kinnunen 2018, 352-353. 
148 Torsti 2012, 41-61. 
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Suomen sisällissotaa on käsitelty kirjallisuudessa paljon eri vuosikymmeninä ja jokainen 

aikakausi on tuonut sisällissotaa käsittelevään kirjallisuuteen omia näkökulmiaan ja 

teemojaan. Sisällissotakirjallisuus onkin hyvin kerrostunutta ja muuttunut ajan 

myötä.149 Sodan historiankirjoitus on usein jaettu kolmeen eri ajanjaksoon. 

Vapaussotakäsitys hallitsi historian tulkintoja sodan päättymisestä aina 1960-luvulle. 

1960-luvulta alkaen historiankirjoitusta hallitsi hävinneen osapuolen toimintaan ja 

motiiveihin keskittynyt kansalaissotakäsitys. 1990-luvulla esiin nousi taas käsitys 

sisällissodasta ja sodan näkeminen ennen kaikkea valtataisteluna. Kaikkina aikoina on 

kuitenkin vallitsevan käsityksen ohella ollut myös muita tulkintoja, jotka ovat päässeet 

enemmän ja vähemmän esiin.150 

Voittanut valkoinen osapuoli alkoi välittömästi sisällissodan päätyttyä konstruoimaan 

sodasta vapaussotaa konkreettisesti kirjoittamalla. Jo huhtikuussa 1918 Mannerheim 

asetti Vapaussodan historiakomitean, jonka tehtävänä oli laatia laaja ja perusteellinen 

historiateos. Kuusiosainen Suomen vapaussota vuonna 1918 ilmestyikin jo vuosina 

1920-1926. 1920-luvulla ilmestyi myös toinen vapaussodan historiateos, 

kahdeksanosainen Suomen vapaussota. Molemmat teokset esittivät olevansa 

vapaussodan virallisia historiikkeja. Yhteistä vapaussotaa käsittelevälle 

historiankirjoitukselle oli oman puolen toimien oikeuttaminen ja punaisten toiminnan 

täysi tuomitseminen. Vaikka 1920- ja 1930-luvuilla ilmestyi suuret määrät 

vapaussotakirjallisuutta, historiantutkimusta ei tuona aikana näiden kahden teoksen 

jälkeen tuotettu suurissa määrin.151 

Varhaisessa kaunokirjallisessa vapaussotakirjallisuudessa uskonnollisuus oli vahvasti 

läsnä ja punaiset esitettiin usein kirkon- ja uskonnonvastaisina raakalaisina, jopa 

eläimellisinä hahmoina. Valkoisten oma sota oli taas Jumalan avulla käyty pyhä sota ja 

moraalisesti puhdas. Ylipäätänsä suhtautuminen punaiseen osapuoleen oli hyvin 

tylyä.152 Punaisten tekemiä raakuuksia esiteltiin laajamittaisesti ja yksityiskohtaisesti ja 

 
149 Melkas, Kukku – Löytty, Olli (2018b): Sisällissotakirjallisuuden laskoksia. Teoksessa Melkas, Kukku – 
Löytty, Olli (toim.): Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. Vastapaino, Tampere, 13-33. 
22. 
150 Tikka 2004, 39. 
151 Hentilä 2018a, 67-70. 
152 Varpio 2009, 441-450. 
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sodan synnyttämää väkivaltaa selitettiin välttämättömyydeksi, johon punaiset olivat 

syypäitä ja joka varmisti Suomen itsenäisyyden. Liioittelulla valkoiset hakivat oikeutusta 

omille, mielivaltaisillekin, teoilleen.153 Kaunokirjallisuus noudattikin 

historiankirjoituksen pyrkimystä tehdä valkoisesta näkemyksestä vallitseva ja ainoa 

hyväksytty näkökulma. Mukaan mahtui kuitenkin myös ristiriitaisesti sotaan suhtautuvia 

ja jopa jossain määrin sotaa kriittisesti kyseenalaistavia teoksia.154 

Vapaussodan historiikeilla ja muulla vapaussotakirjallisuudella luotiin perusta 

sisällissodan muistamisen valkoiselle hegemonialle.155 Voittajien kirjallisuuden rinnalle 

syntyi kuitenkin myös hävinneiden oma kirjallisuus, jossa yhtä lailla oikeutettiin omaa 

taistelua ja korostettiin oman puolen sankaritekoja samalla, kun vastapuolen edustajat 

kuvattiin julmina ja raakalaismaisina. Teksteissä kuvataan samanaikaisesti tappion 

aiheuttamaa katkeruutta sekä myös eloon jäänyttä uhmaa. Punaisesta näkökulmasta 

tehtyä kirjallisuutta julkaistiin varsinkin työväenlehtien kautta ja omakustanteina, mutta 

laajemmassa julkisuudessa ne jäivät vapaussotakirjallisuuden varjoon.156  

Vapaussotakertomus hallitsi tutkimus- ja kaunokirjallisuutta aina 1900-luvun puoliväliin 

asti. Kansallista yhtenäisyyttä oli ryhdytty korostamaan jo 1930-luvulla, mutta ratkaiseva 

käännekohta sisällissotaa käsittelevässä kirjallisuudessa tuli Väinö Linnan Täällä 

Pohjantähden alla -trilogian myötä 1960-luvun alussa. Linna haastoi vallitsevan 

porvarillisen historiakäsityksen ja nosti esiin aktiivisen ja ajattelevan punakaartilaisen 

sekä valkoisen terrorin julmuuden. Ulkokohtaisen sotahistorian rinnalla Linna käsitteli 

laajasti myös ihmisten tunteita ja kokemuksia. Sisällissodan tapahtumia punaisesta 

näkökulmasta käsittelevä trilogia nostatti ilmestyessään hyvin laajan 

kirjallisuuskeskustelun ja Linnan historialliset kuvaukset saivat myös kritiikkiä tutkijoiden 

keskuudesta.157 Linna itse halusi uudistaa kuvaa suomalaisesta, tavallisesta kansasta ja 

esittää heidät aktiivisina toimijoina. Hän kritisoi myös sivistyneistön vääristynyttä 

ihannekuvaa kansasta, mikä oli johtanut vääriin poliittisiin ratkaisuihin.158  

 
153 Heimo 2010, 127. 
154 Varpio 2009, 441-450. 
155 Hentilä 2018a, 73. 
156 Varpio 2009, 441-444. 
157 Varpio 2009, 454-455; Hentilä 2018a, 245-248; Heimo 2010, 127. 
158 Martikainen 2013, 12.  
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Väinö Linna puhui aikoinaan sen puolesta, ettei tieteellinen historiankirjoitus ole ainoa 

kansan historiallisen tietoisuuden lähde, vaan suuri yleisö saa tietonsa pikemminkin 

muusta kirjallisuudesta, kuten juuri kaunokirjallisuudesta.159 Vaikka kaunokirjallisuus 

onkin fiktiivistä, luetaan sitä tulkintana siitä ajasta ja niistä tapahtumista, mitä se 

käsittelee.160 Kaunokirjallisuuden rooli ei ole siis vain tarjota viihdettä lukijoille, vaan sillä 

rakennetaan ihmisten historiatietoisuutta ja käsityksiä menneestä. Sen avulla voidaan 

käsitellä esimerkiksi sotaa hyvin erilaisesta näkökulmasta, kuin vaikka virallisissa 

tulkinnoissa. Kaunokirjallisuutta on myös käytetty suomalaisen kansallisen identiteetin 

ja kansallisen kertomuksen rakentamisessa, erityisesti 1800-luvun loppupuolella. 

Kaunokirjallisuus on myös osaltaan haastanut suomalaisen historiankirjoituksen 

kansallisia arvoja ja historiantutkijoiden ”oikeaa historiaa”, mistä Väinö Linnan tuotanto 

on hyvä esimerkki. Nykyään tällainen vastakkainasettelu historiantutkimuksen ja 

kaunokirjallisuuden välillä on kuitenkin vähäisempää.161   

1960-luvun käänne kirjallisuudessa toi laajemmin esiin sodan synnyttämän julmuuden 

ja väkivallan, myös aiemmin pitkälti vaietun valkoisen terrorin. Erityisen merkittävä rooli 

tässä oli Jaakko Paavolaisen teoksilla Punainen terrori (1966) ja Valkoinen terrori (1967). 

Paavolainen toi ensimmäisenä esiin osapuolten terrorin surmaamien oikean 

suuruusluokan.162 Kaunokirjallisuus pyrki puolestaan esittämään selityksiä näille 

järkyttäville tapahtumille ja inhimillisten tunteiden kuvausten kautta myös rakentamaan 

sovintoa menneisyyden ja nykyisyyden välille. 163 Tällainen sovintoa hakeva näkökulma 

näkyi myös 1960-luvun historiatulkinnassa ja sisällissota nähtiin ennen kaikkea 

kansallisena murhenäytelmänä.164 

Sisällissodan väkivaltateot nousivat uudelleen historiankirjoituksen keskiöön 1990-

luvulla, pitkälti Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle -teoksen myötä. Uutta tutkimusta 

tuotettiin erityisesti hävinneen osapuolen kokemasta väkivallasta. Myös sisällissotaa 

 
159 Viitannut Martikainen 2013, 11.  
160 Melkas, Kukku – Löytty, Olli (2018c): Miten kirjallisuus kohtaa sodan? Teoksessa Melkas, Kukku – 
Löytty, Olli (toim.): Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. Vastapaino, Tampere, 9-12. 
10-11. 
161 Martikainen 2013, 10-11, 17-19. 
162 Tikka 2004, 43-44. 
163 Varpio 2009, 457. 
164 Hentilä 2018a, 258. 
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käsitteleviä kaunokirjallisia teoksia julkaistiin vuosituhannen vaihteen molemmin puolin 

enemmän kuin koskaan ennen ja väkivalta oli suuressa roolissa myös näissä teoksissa. 

Vuosituhannen vaihdetta kuvasikin todellinen sisällissotakirjallisuuden buumi. Sodasta 

oli tuolloin kulunut jo yli 80 vuotta ja tapahtumien etäisyys mahdollisti osaltaan 

vaiettujen ja vaikeiden aiheiden nostamisen esiin niin kirjallisuudessa kuin myös 

historiantutkimuksessakin.165 

Uudemmassa sisällissotaa käsittelevässä kaunokirjallisuudessa on näkynyt osin edelleen 

Väinö Linnan perintö, sillä useimmiten asiat on kuvattu punaisten näkökulmasta. Esiin 

on noussut myös erityisesti naisten rooli ja kokemukset sekä inhimillisen kärsimyksen ja 

ääritunteiden kuvaus.166 2000-luvulla on tuotettu lisäksi tutkimusta ja kirjoja sodan 

merkityksestä, sen jättämistä jäljistä ja muistamisesta. Ennen kaikkea sisällissota on 

pysynyt suosittuna aiheena aikaisemmasta laajasta käsittelystä huolimatta. 

Yrjö Varpion mukaan kirjallisuudella on ollut keskeinen rooli suomalaisten omakuvan 

rakentajana, ja tästä näkökulmasta katsottuna kirjallisten sisällissotakuvausten historia 

on tärkeä osa suomalaisten itseymmärryksen kehitystä.167 Kirjallisuuden vahvaa 

vaikutusta ihmisten historiatietoisuuteen tukee myös Pilvi Torstin esittävät havainnot 

siitä, miten suuri rooli Täällä Pohjantähden alla -trilogialla on ollut sisällissodan 

käsitysten luojana. Väittämä ”Täällä Pohjantähden alla -kirjasarja on tärkeä vuoden 

1918 tapahtumien kuvaaja” sai Historiatietoisuus Suomessa -tutkimuksen 

haastatteluosiossa kaikista sisällissotaa koskevista väittämistä korkeimman positiivisen 

arvon.168 Kirjallisuuden vahva vaikutus ihmisten historiatietoisuuteen tekeekin 

kirjallisuuden kautta tapahtuvan julkisen muistamisen tarkastelun kiinnostavaksi ja 

merkitykselliseksi.  

4.1. Kirjojen etsiminen, jaottelu ja tarkastelu 

Tässä osiossa tarkastelen niin kaunokirjallisuuteen kuin myös tutkimuskirjallisuuteen 

lukeutuvia teoksia, jotka käsittelevät Suomen sisällissotaa ja jotka on julkaistu vuosina 

 
165 Varpio 2009, 462; Hentilä 2018a, 273. 
166 Varpio 2009, 462.  
167 Varpio 2009, 441.  
168 Torsti 2012, 113. 
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2017-2019. Ajallinen rajaus on venytetty koskemaan myös sisällissodan merkkivuotta 

edeltävää ja seurannutta vuotta, sillä kirjoja julkaistaan usein jo ennakoivasti tulevaa 

teemavuotta ajatellen. Toisaalta merkkivuosi saattoi myös kuluessaan synnyttää uutta 

kirjallisuutta, jolloin on hyvä ottaa myös sitä seurannut vuosi huomioon. Kirjojen 

tekeminen ja julkaisu on usein pitkäaikainen prosessi, joten mielestäni laajempi ajallinen 

rajaus on tässä kohtaa perusteltu. 

Olen jakanut kirjallisuuden tarkastelussa kahteen kategoriaan: tietokirjallisuuteen ja 

kaunokirjallisuuteen. Jaottelu on osin keinotekoinen, koska osa sisällissotaa 

käsittelevistä kirjoista voisi kuulua kumpaankin kategoriaan ja toisaalta osa kirjoista ei 

kuulu selvästi kumpaankaan. Tällä lajittelulla pyrin lähinnä erottamaan faktan ja fiktion 

toisistaan, vaikka monet fiktioteokset perustuvat todellisiin kokemuksiin ja 

historiantutkimukseen.  

Toinen syy tieto- ja kaunokirjojen erilliseen tarkasteluun on pyrkimys tarkastella sitä, 

millaisia eroja kirjalajien teemoissa on ja millainen on ylipäätänsä näiden välinen suhde. 

Tietokirjallisuus, ja erityisesti tarkemmin historiaa käsittelevä tietokirjallisuus, rakentaa 

muistia menneisyydestä, mutta varsinkin traumaattisia kokemuksia on usein käsitelty 

varsinkin populaarien diskurssien kautta, kuten kaunokirjallisuuden välityksellä. 

Tällaisessa populaarissa historiankuvassa asioita käsitellään usein muistinomaisesti 

yksilön kokemusten kautta yleistäen. Yksilön näkökulma on noussut 

kaunokirjallisuudessa usein vahvemmin esiin kuin esimerkiksi historiantutkimuksessa.169 

Tästä syystä on myös mielekästä tarkastella tieto- ja kaunokirjallisuuden esitysten 

eroavaisuuksia. 

Ensimmäiseksi tarkastelen sisällissotaa käsittelevää tietokirjallisuutta. Suomen 

tietokirjailijat ry on jakanut tietokirjallisuuden seitsemään alalajiin: 

tutkimuskirjallisuuteen, hakuteoksiin, oppaisiin, oppimateriaaleihin, yleiseen 

tietokirjallisuuteen, lasten ja nuorten tietokirjallisuuteen sekä 

mielipidekirjallisuuteen.170 Tässä tutkimuksessa keskityn näiden osalta erityisesti 

 
169 Salmi 2001, 138-139. 
170 Suomen tietokirjailijat ry:n verkkosivut, tietokirjallisuuden lajeista: 
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/jaseneksi-liittyminen/tietokirjallisuuden-lajit.html 
(haettu 7.1.2020) 

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/jaseneksi-liittyminen/tietokirjallisuuden-lajit.html
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tutkimuskirjallisuuteen ja yleiseen tietokirjallisuuteen luokiteltaviin teoksiin, joista 

käytän kattotermiä tietokirjallisuus. Tutkimuskirjallisuuden ja yleisen tietokirjallisuuden 

raja ei ole sisällissotaa käsittelevissä teoksissa yksiselitteinen, vaan rajanveto olisi ollut 

hyvin vaikeaa. Tästä syystä päädyin tarkastelemaan molempien tietokirjallisuus-termin 

kautta. Akateemisella tutkimuskirjallisuudella ja yleisellä tutkimuskirjallisuudella on 

erilaiset kohdeyleisöt, joten niiden erojen tutkiminen jää hedelmälliseksi 

tutkimuskysymykseksi myöhemmälle historiantutkimukselle. 

Toiseksi tarkastelen kaunokirjallisuutta, pääasiassa historiallisia romaaneja. Kyseisenä 

ajanjaksona julkaistiin myös sisällissotaa käsitteleviä runoteoksia ja sarjakuvia, mutta 

nämä olen jättänyt tässä tarkastelun ulkopuolelle. On kuitenkin hyvä huomioida, että 

sisällissotaa on käsitelty myös muissa kirjallisuuden muodoissa. Esimerkiksi naisten ja 

lapsien kokemuksia sisällissodassa käsittelevä sarjakuva Sisaret 1918 sai vuoden 2019 

Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinnon.171 

Kirjojen etsiminen oli hyvin haastavaa, sillä ei ole olemassa yhtä tietokantaa, josta saisi 

kaivettua kerralla esiin kaikki Suomen sisällissotaa käsittelevät kirjat, jotka on julkaistu 

aikavälillä 2017-2019. Suomessa on lisäksi paljon pieniä kustantamoja sekä 

omakustanteisesti kirjansa julkaisseita henkilöitä, mikä vaikeutti tehtävää entisestään. 

Olen ottanut kirjastoiden hakukannoista löytyvät omakustanteet mukaan, mutta 

esimerkiksi kansalaisopistojen opintopiirien kirjoitukset olen rajannut tarkastelun 

ulkopuolelle.  

Selvyyden vuoksi käsittelyn ulkopuolelle olen rajannut myös vanhoista kirjoista 

julkaistut uudet laitokset ja ennen vuotta 2017 julkaistujen teosten suomennokset, 

paitsi jos niitä on täydennetty uudella tiedolla.172 Vaikka sisällissodan muistovuosi onkin 

varmasti vaikuttanut näiden kirjojen uudelleen julkaisuun ja suomentamiseen, eivät ne 

 
171 Helsingin Sanomat, uutinen vuoden 2019 Sarjakuva-Finlandia-palkinnon voittajasta 22.3.2019: 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006044524.html (Haettu 30.1.2020) 
172 Esimerkiksi Tuomas Teporan ja Aapo Roseliuksen toimittama vuonna 2018 julkaistu teos Rikki revitty 
maa julkaistiin alun perin englanniksi jo vuonna 2014. Sisällissodan 100-vuotismuistovuonna teos 
julkaistiin suomeksi, muokattuna suomalaiselle yleisölle sopivaksi sekä täydennettynä uusimmalla 
tutkimustiedolla. Tepora – Roselius 2018, 5. 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006044524.html
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varsinaisesti ole muistovuoden synnyttämää kirjallisuutta. Ulkopuolelle olen rajannut 

myös historiaa käsittelevät akateemiset julkaisut ja aikakausilehdet.  

Kirjoja on etsitty pääasiassa kolmen eri hakusivuston kautta: kirjastot.fi, Helmet ja Helka. 

Kaikilla kolmella hakusivustolla on käytetty viittä eri hakusanaa: 1918, sisällissota, 

vapaussota, kansalaissota ja vallankumous. Haku rajattiin koskemaan vuosina 2017-

2019 julkaistuja kirjoja, jolloin päästään käsiksi juuri muistovuoden aikaiseen 

kirjallisuuteen. Mukaan listaukseen otin kirjat, joissa sisällissota on pääteema tai hyvin 

keskeinen teema. Sotaa on sivuttu myös useassa muussa teoksessa, mutta jos nämä 

teokset käsittelivät pääasiassa jotain muuta teemaa, en laskenut niitä mukaan. 

Kirjalistaus on siis tutkijan oman harkinnan ja päätöksenteon tuotos ja joku toinen olisi 

voinut päätyä hieman erilaiseen tulokseen. 

Kirjalista ei ole myöskään täysin aukoton, mutta koska tarkastelussa on ennen kaikkea 

kirjojen teemat ja julkaisukenttä, ei yksittäisen kirjan mahdollinen puuttuminen vaikuta 

liiaksi analyysiin. Kyseessä ei ole kvantitatiivinen tutkimus, joten suuntaa antava tieto 

kirjojen lukumäärästä riittää. Tarkoitus ei ole tässä myöskään käydä läpi jokaisen kirjan 

sisältöä yksitellen, vaan tehdä laajempia julkaisukenttää koskevia huomioita ja ottaa 

mukaan joitain esimerkkejä sisällöstä. Tarkempi sisällöllinen analyysi vaatisi kuitenkin 

oman tutkimuksensa ja kirjallisuudentutkimuksen osaamista. 

4.2. Tietokirjallisuus 

Vuosina 2017-2019 julkaistiin listaukseni mukaan 81 sisällissotaa käsittelevää 

tietokirjaa. Kaikista eniten kirjoja julkaistiin varsinaisena merkkivuotena 2018, 42 

kappaletta, kun vuonna 2017 kirjoja julkaistiin 25 kappaletta ja vuonna 2019 14 

kappaletta. Voikin sanoa, että sisällissotaa käsittelevää tietokirjallisuutta tuotettiin 

kolmessa vuodessa todella suuri määrä. 

Ehdottomasti suosituin tapa lähestyä sotaa oli tarkastella sitä paikallisesta 

näkökulmasta, keskittyen tietyn alueen tapahtumiin, ihmisiin ja kokemuksiin. Suurin osa 

kyseisenä ajanjaksona julkaistusta tietokirjoista käyttää tätä lähestymistapaa. Vaikka 

monet näistä kirjoista liittävät paikalliset tapahtumat osaksi sisällissodan isompaa 

kehystä, ovat varsinaiset sisällissodan yleisteokset selvästi vähemmistössä. Monien 
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paikallisesta näkökulmasta kirjoitettujen tietokirjojen taustalla on erilaisia paikallis- ja 

perinneseuroja, jotka ovat toimineet kirjojen kustantajina. Esimerkiksi Hämeenlinna-

seura ry on kustantanut teoksen Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 1917-1918 ja 

Espoon perinneseura ry teoksen Punaisin silmin: Espoon Kauklahti 1917-1918.  

Monissa näistä paikallisesta näkökulmasta kirjoitetuissa kirjoissa on nostettu myös esiin 

alueella tapahtuneet väkivallanteot. Paikallishistorian kirjoituksessa vuotta 1918 

käsiteltiin pitkään hyvin ohuesti, sillä historiatoimikunnat eivät halunneet tonkia 

traumaattisia asioita. Pitkään paikalliset historiikit käyttivät vain Jaakko Paavolaisen 

terroritutkimuksia sellaisenaan, eikä paikallisiin väkivaltaisuuksiin syvennytty sen 

tarkemmin. Oikeastaan vasta 1990-luvulta alkaen paikallishistoriat ovat ottaneet 

väkivallanteot tarkemmin käsittelyyn ja kyenneet tuomaan esiin systemaattisia piirteitä 

paikallisessa väkivallassa.173 Tämä trendi jatkuu siis edelleen muistovuoden aikoihin 

julkaistuissa tietokirjoissa. 

Paikallisesta näkökulmasta ja väkivaltaa käsitellen on kirjoitettu myös vuoden 2018 

tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saanut Seppo Aallon Kapina tehtailla. Kirja 

kertoo, miksi tehtaiden työläiset ryhtyivät vallankumoukseen ja miten tehtaalaisista 

koostunut punakaarti soti. Tarkastelu tapahtuu Kuusankosken kautta ja keskiössä on 

paikkakunnan Kymintehtaat. Aalto käy kirjassaan laajasti läpi niin punaisten kuin 

valkoistenkin alueella harrastamaa terroria ja sitä, mitkä tekijät aiheuttivat terroria sekä 

millaista se oli luonteeltaan ja tavoitteiltaan. Aiemman tutkimuksen lisäksi Aalto käyttää 

lähdeaineistonaan myös aikalaisilta kerättyä perinnetietoa ja kirjassa käydään paljon 

yksittäisten henkilöiden toimia ja ajatuksia läpi.174 

Finlandia-palkinnon valintaperusteluissa Aallon kirjaa kiiteltiin siitä, miten se kuvaa 

konkreettisesti ja koskettavasti, millaista sotiminen oli molemmin puolin. Vaikka kirjan 

keskiössä oli vain yksi paikkakunta, onnistui Aalto silti tuomaan taidokkaasti esille 

vuoden 1918 tapahtumat niin taustoineen kuin seurauksineenkin. Valintalautakunta 

myös totesi, että ”kirja on poikkeuksellisen hieno teos kilpaillussa aihepiirissä ja 

 
173 Tikka 2004, 21, 45-46. 
174 Aalto, Seppo (2018): Kapina tehtailla. Kuusankoski 1918. Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki. 
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genressä”.175 Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon lisäksi kirja sai myös vuoden 2020 

Kouvolan tietoteospalkinnon, joka myönnetään joka kolmas vuosi teokselle, joka ”on 

tuonut esille yleisesti kiinnostavaa ja/tai uutta tietoa Kouvolasta tai Kymenlaaksosta”.176 

Paikallisesta näkökulmasta tehtyä tutkimusta halutaan selvästi tukea. 

Paikallisesti tapahtuneen väkivallan lisäksi sisällissodan synnyttämää väkivaltaa 

käsitellään tietokirjoissa myös erityisesti vankileirien kautta. Vuosina 2017-2019 

julkaistiin kuusi sodan jälkeisiä vankileirejä käsittelevää kirjaa, joista kolme käsittelee 

Suomen suurinta Hennalan vankileiriä, kaksi Tammisaaren vankileiriä ja yksi Riihimäen 

vankileiriä. Vankileirit olivat sodan voittaneen valkoisen osapuolen ylläpitämiä, joten 

keskittyminen on tätä kautta itsestään selvästi punaisissa uhreissa ja valkoisessa 

terrorissa. Tarkastelujaksolla julkaistiin kuitenkin myös muutama punaista terroria 

käsittelevä kirja. Näistä yksi on Seppo Marttisen Viipurin lääninvankila 1917-1918, jossa 

paneudutaan huhtikuussa 1918 tapahtuneeseen punaisten suorittamaan 

joukkomurhaan.177  

Hennalan vankileirin tapahtumiin ja vankien kohtaloihin on keskittynyt erityisesti Marjo 

Liukkonen, joka on julkaissut kaksi kyseistä vankileiriä käsittelevää kirjaa: Hennalan 

naismurhat (2018) ja Teloitusjonossa (2019). Näistä ensimmäinen käsittelee nimensä 

mukaisesti erityisesti naisvankien kohtaloa ja leirillä suoritettuja naisten teloituksia. 

Jälkimmäinen teos taas keskittyy erityisesti miesvankien kohtaloihin. Liukkonen käyttää 

molemmissa kirjoissa lähteinään paljon muistelmia, kirjeitä ja päiväkirjoja ja perustaa 

käsittelynsä pitkälti juuri uhrien kokemuksiin. 

Varsinkin Liukkosen väitöskirja Hennalan naismurhat synnytti ilmestyessään paljon 

keskustelua sekä kritiikkiä teosta kohtaan. Monet historiantutkijat arvostelivat 

erityisesti Liukkosen tapaa käyttää muistitietolähteitä. Esimerkiksi Tiina Lintunen ja 

Marko Tikka kritisoivat Helsingin Sanomissa Liukkosen tapaa ottaa valtaosa kerrotuista 

tarinoista suorana totuutena, eikä pohtia tarkemmin muistitiedon luonnetta tai 

 
175 Suomen kirjasäätiön verkkosivut, valintalautakunnan perustelut tietokirjallisuuden Finlandia-
palkinnon saajasta 2018: https://kirjasaatio.fi/tietokirjallisuudenfinlandia (Haettu 18.2.2020) 
176 Kouvolan kaupungin verkkosivut, tiedote Kouvolan tietoteospalkinnon 2020 myöntämisestä: 
https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/kouvolan-tietoteospalkinto-2020-seppo-aallolle/ (Haettu 
18.2.2020) 
177 Marttinen, Seppo (2018): Viipurin lääninvankila 1917-1918. Books on Demand, Helsinki. 

https://kirjasaatio.fi/tietokirjallisuudenfinlandia
https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/kouvolan-tietoteospalkinto-2020-seppo-aallolle/
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analysoida kertojan motiiveja. Lintunen ja Tikka kuitenkin myös mainitsivat, että on 

tärkeää ”hahmottaa tapahtunutta naishistorian näkökulmasta ja pohtia vallinneita, 

naisen asemaan tuolloin vaikuttaneita valtarakenteita.”178 Liukkonen itse puolusti 

tutkimustaan juuri tarpeella tuoda naisvankien kohtalot esiin, sillä aikaisemmassa 

tutkimuksessa on tältä osin paljon aukkoja.179  

Naisten kokemukset sisällissodasta, heidän toimijuutensa sodassa sekä naiset sodan 

tulkitsijoina nousivatkin akateemiseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen oikeastaan vasta 

1990-luvulla.180 Naisten näkökulma näkyy myös muistovuoden synnyttämässä 

tietokirjallisuudessa. Liukkosen lisäksi naisten roolia käsittelevät esimerkiksi Tuomas 

Hoppu teoksessaan Sisällissodan naiskaartit: suomalaisnaiset aseissa 1918181 ja Tiina 

Lintunen teoksessaan Punaisten naisten tiet182. Molemmissa kirjoissa keskitytään 

erityisesti punakaartin riveissä taistelleisiin naisiin, tosin Hopun kirja on enemmän 

yleisteos, kun taas Lintunen tarkastelee naisten roolia enemmän paikallisesta 

näkökulmasta. Naisten aseellisia joukkoja oli sisällissodassa vain punaisella puolella, 

joten keskittyminen naiskaartilaisiin tarkoittaa samalla keskittymistä lähinnä punaisen 

puolen naisiin.183 

Sisällissodan merkkivuoden synnyttämässä tietokirjallisuudessa keskitytään monin 

paikoihin myös yksilöiden kokemuksiin ja inhimilliseen kärsimykseen. Sotaa lähestytään 

paljolti ihmiskohtaloiden kautta, yksilöistä yleistäen. Nämä kirjat avaavat myös sodan 

vaikutuksia henkilökohtaisemmalla tasolla. Jo kirjojen kuvauksissa halutaan korostaa 

kirjan kertovan juuri tavallisten ihmisten kokemuksista: 

”Suomen historian dramaattisimmat kuukaudet tavallisten ihmisten 

kokemina.”184 

 
178 Helsingin Sanomat, Tiina Lintusen ja Marko Tikan kirja-arvostelu Liukkosen teoksesta 28.4.2018: 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005660504.html (Haettu 29.1.2020) 
179 Etelä-Suomen Sanomat, Marjo Liukkosen mielipidekirjoitus 20.3.2018: 
https://www.ess.fi/Mielipide/art2445773 (Haettu 29.1.2020) 
180 Kinnunen 2018, 354-355. 
181 Hoppu, Tuomas (2017): Sisällissodan naiskaartit: suomalaisnaiset aseissa 1918. Gummerus, Helsinki. 
182 Lintunen, Tiina (2017): Punaisten naisten tiet. Otava, Helsinki. 
183 Hoppu 2017, 17. 
184 Otavan verkkosivut, Samu Nyströmin ja Jörn Donnerin teoksen Merkillinen on nyt maailman meno 
kuvaus: https://otava.fi/kirjat/merkillinen-on-nyt-maailman-meno/ (haettu 27.2.2020) 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005660504.html
https://www.ess.fi/Mielipide/art2445773
https://otava.fi/kirjat/merkillinen-on-nyt-maailman-meno/
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”Miltä vuosi 1918 näytti erilaisten ihmisten näkökulmasta kadulta 

salonkeihin?”185 

”Perinteisestä sotahistoriasta poiketen artikkelikokoelmassa katse 

kohdistuu ihmiskohtaloihin sodan kuohuissa. Tutkimuskohteeksi on 

nostettu yksilö, perhe ja paikallisyhteisö.”186 

Tällainen yksilön kokemusten kautta tapahtuva traumaattisten tapahtumien käsittely on 

ollut aikaisemmin yleisempää kaunokirjallisuuden puolella, mutta sisällissodan 

merkkivuoden aikana julkaistuissa sisällissotaa käsittelevissä tietokirjoissa se on noussut 

hyvin suosituksi lähestymistavaksi. Aiheesta tehtiin myös akateemista tutkimusta, 

esimerkiksi yksilöiden sisällissodan kokemusmaailmoja ja niiden kerronnallista 

esittämistä tutkineessa Andreas McKeoughin vuonna 2017 julkaistussa väitöskirjassa 

Kirjoittaen kerrottu sota.187   

Yksilöiden näkökulmaa korostavat tietokirjat käyttävät paljon lähteenään päiväkirjoja, 

ihmisten välisiä kirjeenvaihtoja ja lehtiartikkeleita. Näin toimitaan esimerkiksi Samu 

Nyströmin ja Jörn Donnerin kirjoittamassa Merkillinen on nyt maailman meno -

teoksessa, jossa keskitytään helsinkiläisten elämään ja kohtaloihin sisällissodan aikoihin. 

Kirjassa halutaan korostaa nimenomaan ihmisten kokemusta sodasta, eikä vain kyseisen 

ajan tapahtumia.188 Päiväkirjoja ja kirjeitä käytetään lähteenä myös Annvi Gardbergin, 

Anders Gardbergin ja Aapo Roseliuksen teoksessa Över branten: bröder i krig 1917-1918, 

joka kuvaa nuorten miesten vaiheita ja ajatuksia sisällissodan aikana sodan eri 

osapuolten joukoissa.189   Henkilökohtaisten tekstilähteiden kautta on mahdollista saada 

 
185 WSOY:n verkkosivut, Kai Häggmanin, Teemu Keskisarjan ja Markku Kuisman teoksen 1918 kuvaus: 
https://www.wsoy.fi/kirja/kai-haggman/1918/9789510434734 (Haettu 4.3.2020) 
186 STT, Espoon kaupungin tiedote, Karolina Kouvolan toimittaman teoksen Sisällissodan aikaan Espoossa 
kuvaus 26.2.2018: https://www.sttinfo.fi/tiedote/ensimmainen-julkaisu-sisallissodan-ajasta-ja-
tapahtumista-espoossa?publisherId=3385&releaseId=66345321 (Haettu 4.3.2020) 
187 McKeough, Andreas (2017): Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta 
käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 
Helsinki. 
188 Nyström, Samu – Donner, Jörn (2017): Merkillinen on nyt maailman meno. Otava, Helsinki. 
189 Gardberg, Annvi – Gardberg, Anders – Roselius, Aapo (2018): Över branten: bröder i krig 1917-1918. 
PQR-Kultur, Mariehamn. 

https://www.wsoy.fi/kirja/kai-haggman/1918/9789510434734
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ensimmainen-julkaisu-sisallissodan-ajasta-ja-tapahtumista-espoossa?publisherId=3385&releaseId=66345321
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ensimmainen-julkaisu-sisallissodan-ajasta-ja-tapahtumista-espoossa?publisherId=3385&releaseId=66345321
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tietoa siitä, miten yksilöt ajautuivat mukaan sodan osapuolten riveihin ja tuoda esiin 

sodan aikalaistulkintoja. 

Siinä missä yksilöiden kokemuksia käsitellään laajasti, loistaa perinteinen 

suurmieshistoria sen sijaan poissaolollaan. Oikeastaan ainut varsinainen tähän 

kategoriaan kuuluva kirja on Touko Perkon Haastaja Saksasta: von der Goltz ja 

Mannerheim, joka käsittelee näiden kahden kenraalin roolia ja suhdetta Suomen 

sisällissodassa.190 Osaltaan tähän kategoriaan menee myös Antero Raevuoren teos 

Saarrettu kaupunki – Tampere ja Mannerheim, joka käsittelee Tampereen taistelua sekä 

Mannerheimin roolia ja merkitystä siinä.191 Muuten sodan johtohahmot eivät ole niin 

laajassa käsittelyssä, vaan varsinaisten sotatapahtumien osalta keskitytään enemmän 

yksittäisten taistelujen läpikäyntiin. 

Tietokirjojen joukossa on myös teoksia, joissa tarkastellaan ennen kaikkea sodan 

jättämiä jälkiä ihmisissä ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkkejä tällaisista 

teoksista ovat esimerkiksi jo tämän tutkimuksen johdannossa mainitut Seppo Hentilän 

Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka sekä Tiina Lintusen ja Anne Heimon 

toimittama Sisällissodan jäljet. Kati Katajisto taas tarkastelee teoksessaan Sodasta 

Sovintoon sodanjälkeistä päätöksentekoa kunnallisella tasolla ja sitä, miten katkerista 

kokemuksista huolimatta Suomessa päästiin nopeasti takaisin demokratian tielle.192 

Ylipäätänsä muistovuoden synnyttämälle tietokirjallisuudelle ominaista on myös se, että 

suuri osa teoksista tarkastelee tapahtumia molempien osapuolten näkökulmista tai 

enemmänkin tapahtumia kuvaavalla otteella. Toki joukossa on esimerkiksi punaisiin 

naisiin tai valkoisten joukko-osastoihin keskittyviä kirjoja, mutta selkeitä, toisen 

osapuolen motiivia yksinomaan puolustelevia teoksia ei ole montaa. Toisaalta tarkempi 

analyysi teosten kantaaottavuudesta vaatisi yksityiskohtaisempaa tutustumista tekstien 

sisältöön ja esimerkiksi sanavalintoihin. Pelkkien kuvausten perusteella ei tästä ole 

mahdollista saada tyhjentävää kuvaa. 

 
190 Perko, Touko (2018): Haastaja Saksasta: von der Goltz ja Mannerheim. Docendo, Helsinki. 
191 Raevuori, Antero (2018): Saarrettu kaupunki – Tampere ja Mannerheim. Docendo, Helsinki. 
192 Katajisto, Kati (2018): Sodasta Sovintoon. Otava, Helsinki. 
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4.3. Kaunokirjallisuus  

Sisällissodan merkkivuosi synnytti myös paljon kaunokirjallisuutta, tosin tietokirjallisten 

teosten määrään suhteutettuna vähemmän. Sisällissotaa käsitteleviä kaunokirjallisia 

teoksia julkaistiin kolmen vuoden aikana yhteensä 35 kappaletta, joista 21 kappaletta 

vuonna 2018, 11 kappaletta vuonna 2017 ja 3 kappaletta vuonna 2019. Virallinen 

merkkivuosi oli siis kaunokirjojenkin osalta suosituin julkaisuvuosi. 

Kirjojen jakaminen tieto- ja kaunokirjoihin ei ollut yksiselitteistä, sillä varsinkin osan 

kaunokirjoista olisi voinut luokitella myös tietokirja-käsitteen alle ja toisaalta osa 

kirjoista ei oikein sovi kumpaankaan kategoriaan. Historialliset romaanit käyttävät usein 

lähteenään historiantutkimusta sekä pohjaavat tarinansa oikeisiin ihmisiin ja 

tapahtumiin, ja toisaalta osassa kirjoissa on selkeät omat osionsa faktalle ja fiktiolle. Yksi 

esimerkki tällaisesta eri elementtejä käyttävästä kirjasta on Juri Nummelinin toimittama 

Sisällissodan ääniä, joka sisältää lomittain kaunokirjallista ja tietopuoleista aineistoa, 

kuten novelleja, runoja, sanomalehtitekstejä, pamfletteja, virallisia raportteja ja 

yksityiskirjeitä. Lähteenä toimivat siis erilaiset aikalaistekstit. Mukaan kuuluu myös 

runomuotoiset ohjeet lautapelille.193 

Sisällissodan merkkivuoden aikoihin myös kaunokirjallisuudessa paikallinen näkökulma 

oli vahvasti läsnä. Monissa kirjoissa tapahtumat sijoittuvat jonnekin tietylle alueelle, 

yhteen pitäjään tai kaupunkiin. Helsingin ja Tampereen lisäksi tapahtumia tarkastellaan 

esimerkiksi Ruovedellä, Kiuruvedellä ja Kuusankoskella. Henkilöhahmojen omien 

tarinoiden lisäksi läpi tulee usein käytyä myös sodan etenemistä ja vaikutusta kyseisellä 

alueella. Voikin sanoa, että paikallisuus on kaikkea kirjallisuutta läpivalaiseva teema 

sisällissodan merkkivuoden aikana.  

Kuten tietokirjallisuudessa, myös kaunokirjallisuudessa naiset ovat päässeet esille. 

Kuten jo aiemmin kävi ilmi, punaisten riveissä taistelleet naiset olivat pitkään varjossa 

sisällissotaa käsittelevässä kirjallisuudessa ja tutkimuksessa, mutta heidän roolinsa on 

noussut esiin 1990- ja 2000-luvulla. Tunnetuimpia punaisia naisia käsitteleviä 2000-

 
193 Kouvolan Sanomat, uutinen sisällissotaa käsittelevistä teoksista 8.1.2018: 
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/c6dd87d2-4c28-4510-9029-08e3b571c2b4 
(haettu 1.3.2020) 

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/c6dd87d2-4c28-4510-9029-08e3b571c2b4
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luvun kaunokirjallisia ovat Leena Landerin Käsky (2003) ja Anneli Kannon Veriruusut 

(2008).194 Muistovuonna tätä perinnettä jatkaa esimerkiksi Laura Lähteenmäki 

kirjassaan Yksi kevät, jossa kerrotaan viiden, punaisten riveissä taistelevan tavallisen 

tytön kohtalosta sisällissodassa.195 Ylipäätänsä merkkivuoden aikoihin julkaistussa 

kaunokirjoissa on paljon naisia keskeisinä henkilöhahmoina. 

Kotirintaman naisten roolia ja kokemuksia kuvataan Heidi Köngäksen vuonna 2017 

julkaistussa kirjassa Sandra. Kirjan päähenkilöllä Sandralla on takanaan rankka lapsuus 

huutolaislapsena, mutta yhdessä miehensä Jannen kanssa Sandra rakentaa perheelleen 

Torpan Ruovedelle. Sisällissota saapuu vuonna 1918 voimalla Sandran kotipitäjään ja 

Janne joutuu pakosta liittymään mukaan punakaartiin. Sodan jälkeen Janne joutuu vielä 

vankileirille, josta kotiutuu lopulta hengenvaarallisen huonossa kunnossa. Kirjassa 

yhdistyy monta suosittua teemaa ja näkökulmaa: naisten kokemus sisällissodasta, 

väkivalta, paikallinen näkökulma ja terrori. Kirja tarkastelee sotaa enemmän punaisen 

osapuolen näkökulmasta ja keskiössä on ennen kaikkea se, miten sota vaikutti kotiin 

jääneisiin, varsinkin naisiin, lapsiin ja vanhuksiin.196 

Kirjojen lisäksi naisnäkökulma on ollut vahvasti esillä myös 2000-luvulla tehdyissä 

sisällissotaa käsittelevissä elokuvissa, kuten Leena Landerin romaaniin perustuvassa, 

vuonna 2008 ilmestyneessä elokuvassa Käsky.  2000-luvun sisällissotaelokuvissa 

punainen osapuoli määritellään ennen kaikkea punakaartilaisten, erityisesti 

naispunakaartilaisten kautta, kun taas valkoinen osapuoli taas määrittyy ensisijaisesti 

miessotilaiden kautta. Punaiset naiset ovat siis päässeet suurempaan rooliin valkoisiin 

verrattuna. On myös hyvä huomioida, että vaikka valkoinen osapuoli oli sodan 

varsinainen voittaja, kuvataan punaiset elokuvissa usein ns. moraalisina voittajina.197 

Muutamassa sisällissodan merkkivuoden aikoihin julkaistussa kirjassa sotaa ja sen 

jättämiä jälkiä tarkastellaan myös lasten näkökulmasta. Näin tekee esimerkiksi Pasi 

Pekkola romaanissaan Huomenna kevät palaa. Romaanissa käsitellään lasten 

 
194 Melkas – Löytty 2018a, 23-24. 
195 Lähteenmäki, Laura (2018): Yksi kevät. WSOY, Helsinki. 
196 Köngäs, Heidi (2017): Sandra. Otava, Helsinki. 
197 Mähkä, Rami (2018): ”Jokaisen on valittava puolensa”. Suomen sisällissota 2000-luvun kotimaisessa 
elokuvassa. Lähikuva 31 (1), 44-63. 53-55, 62. 
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sodanaikaisia kokemuksia ja sitä, millaisia jälkiä sota jätti näiden lasten myöhempään 

elämään.198 Jari Järvelä taas kuvaa romaanissaan Kosken kahta puolta 7-vuotiaan pojan 

kahta kesäpäivää 1970-luvulla hänen kahdessa mummilassa. Pojan mummit kokivat 

lapsena sisällissodan, toisen kodin ollessa punaisella ja toisen valkoisella puolella. 

Mummit edustavat 1970-luvulla edelleen kahta täysin erilaista maailmaa ja toimivat 

esimerkkinä siitä, miten sodan jakolinjat olivat voimissaan vielä yli 50 vuotta sodan 

jälkeen.199  

Järvelän romaanissa on monta eri aikatasoa, mikä toistuu monessa muussakin 

kaunokirjallisessa teoksessa. Monessa kirjassa seurataan esimerkiksi jonkun tietyn 

perheen tai suvun vaiheita eri ajoissa ja pidemmällä aikavälillä. Hannu Salmen mukaan 

historialliselle fiktiolle on tyypillistä, että lineaarinen ja syklinen aika vuorottelevat. Näin 

voidaan kuvata menneisyyden ainutkertaisuutta mutta toisaalta myös korostaa sen 

samankaltaisuutta nykyisyyteen. Usein halutaan myös tuoda esiin, miten menneisyyden 

ihmiset olivat samanlaisia kuin mekin, mutta miten elämä oli erilaista kuin nykyään.200 

Eri aikatasoissa tapahtuva kirja avaakin sisällissodan pitkäaikaista vaikutusta ja kertoo, 

miten sodan perintö siirtyy sukupolvelta toiselle. 

Osa kirjailijoista, kuten juuri Jari Järvelä tai aiemmin mainittu Heidi Köngäs, pohjaa 

tarinansa nimenomaan oman sukunsa vaiheisiin. Lähteenä kirjailijat käyttävät 

läheistensä kertomia muistoja ja omia lapsuusmuistojaan sekä virallisista lähteistä 

saatuja tietoja omien sukulaisten elämästä. Mukaan mahtuu myös kirjailija Ida Maria 

Saarisen postuumisti julkaistu pienoisromaani Olipa kerran kesä, jossa Saarinen kertoo 

kolmannessa persoonassa oman tarinansa punakaartin muonitusjoukoista aina 

Hennalan vankileirille. Saarisen kirjan julkaisutiimissä mukana oli hänen pojantyttärensä 

poika.201 Oman suvun historia on yksi selkeä innoittava teema kirjailijoille ja myös 

tietokirjojen puolelta löytyy muutama omia sukulaisia käsittelevä teos. Tämä ei ole 

 
198 Pekkola, Pasi (2018): Huomenna kevät palaa. Otava, Helsinki. 
199 Järvelä, Jari (2018): Kosken kahta puolta. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 
200 Salmi 2001, 149. 
201 Turun Seutusanomat, uutinen Ida Maria Saarisen romaanin julkaisusta 24.11.2017: 
https://turunseutusanomat.fi/2017/11/naantalilaisen-tyovaenkirjalija-ida-maria-saarisen-kuudes-teos-
julkaistiin-postuumina/ (haettu 3.3.2020) 

https://turunseutusanomat.fi/2017/11/naantalilaisen-tyovaenkirjalija-ida-maria-saarisen-kuudes-teos-julkaistiin-postuumina/
https://turunseutusanomat.fi/2017/11/naantalilaisen-tyovaenkirjalija-ida-maria-saarisen-kuudes-teos-julkaistiin-postuumina/


69 
 

yllättävää, sillä eri historian lajeista suomalaiset ovat kiinnostuneimpia juuri oman 

perheen ja suvun historiasta.202  

Sisällissodan merkkivuonna julkaistuissa kaunokirjallisissa teoksissa korostuu paljon 

myös sodan aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen kuvaus. Käsittelyyn nousee niin 

köyhyys, kuolema kuin väkivaltakin, sekä rintamalla että kotona. Esimerkiksi jo Leo 

Laurilan kirjan Jannen ja Elisan kapina kuvauksessa kerrotaan, miten Elisa joutuu 

kapinan aikana kaksi kertaa raiskatuksi, ensin punaisella puolella olevan henkilön 

toimesta ja sitten valkoisten puolella olevan. Janne taas kärsii sodan jättämistä 

traumoista ja humalassa ollessaan toistelee, kuinka ”vieressä seisovalta kaverilta lähti 

puoli päätä irti ja verta tuli kuin härän kurkusta”.203 Laurilan kirja on esimerkki myös siitä, 

miten kirjoissa kuvataan ennen kaikkea sodan vaikutusta yksilöihin. Tämä 

yksilökeskeisyys on jatkumoa aikaisemmalle sisällissotakirjallisuudelle. Yksilökeskeisyys 

on myös hyvin ymmärrettävää, sillä kaunokirjoissa tarina rakennetaan useimmiten 

henkilöhahmojen ympärille.  

Kaunokirjallisuuden osalta huomattavaa on lisäksi se, että muistovuoden synnyttämissä 

teoksissa punaista ja valkoista näkökulmaa tarkastellaan melko lailla samoissa määrin. 

Uudemmalle sisällissotakirjallisuudelle on ollut ominaista tarkastella tapahtumia 

enemmän punaisten näkökulmasta.204 Kirjallisuus on kuvannut paljon ääritunteita, 

väkivaltaa, traumaa ja uhreja, jolloin sympatiat ovat olleet usein altavastaajan puolella. 

Joko-tai-kahtiajako on kuitenkin pyritty fiktiossakin ylittämään ja keskiössä ovat 

ennemmin yleisinhimilliset teemat.205 Sisällissodan merkkivuoden kirjallisuudessa on 

myös nähtävissä nämä yleisinhimilliset teemat, mutta punaisten näkökulma ei ole 

kirjoissa suuremmassa roolissa. Tässä suhteessa merkkivuoden kirjallisuus poikkeaa 

viime vuosikymmenten trendistä. Tarkastelujaksolla romaaneja on kirjoitettu 

kummastakin näkökulmasta lähes tasamäärä ja toisaalta monissa kirjoissa tapahtumia 

tarkastellaan samanaikaisesti molempien näkökulmien kautta. Ennen kaikkea käsittely 

 
202 Torsti 2012, 30. 
203 Reunalla-kustantamon verkkosivut, Leo Laurilan Jannen ja Elisan kapina -kirjan kuvaus: 
https://reunalla.fi/products/jannen-ja-elisan-kapina (Haettu 2.3.2020) 
204 Varpio 2009, 462; Tepora 2018a, 184 
205 Tepora 2018a, 184. 

https://reunalla.fi/products/jannen-ja-elisan-kapina
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ei lähtökohtaisesti ole enää yhtä mustavalkoista, kuin sisällissotaa seuranneina 

ensimmäisinä vuosikymmeninä. 

4.4. Sisällissotakirjallisuus vaikeiden asioiden tulkkina 

Sisällissodan satavuotismerkkivuosi synnytti paljon aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja 

jatkoi näin 2000-luvun vaihteessa alkanutta sisällissotakirjabuumia. Sisällissotaa 

käsitteleviä tietokirjoja julkaistiin tarkastelujaksolla 81 kappaletta ja kaunokirjallisia 

teoksia 35 kappaletta, yhteensä 116 kirjaa. Kirjallisuuden kautta tapahtunut 

sisällissodan julkinen muistaminen oli siis hyvin aktiivista.  

Sekä tieto- että kaunokirjallisuudessa liikuttiin paljon samojen teemojen ympärillä. 

Sisällissotaa tarkasteltiin erityisesti paikallisesta näkökulmasta sekä yksilöiden kautta. 

Kirjallisuus toi vahvasti esille myös sodan synkimmät puolet: väkivallan, terrorin ja 

vankileirien kärsimykset. Molemmista käsittelyssä olleista kirjallisuuden lajeista löytyy 

lisäksi paljon teoksia, jotka pohjautuvat aikalaistulkintoihin, kuten päiväkirjoihin ja 

muistelmiin. Tieto- ja kaunokirjallisuus olivatkin vahvasti yhteyksissä toisiinsa ja niissä 

hyödynnettiin joustavasti samankaltaisia keinoja käsitellä sotaa. 

Kirjallisuudessa, erityisesti tietokirjallisuudessa, selvästi suosituin tapa oli lähestyä 

sisällissotaa paikallisesta näkökulmasta. Sodan aikaisia tapahtumia sekä vaikutuksia 

tarkkailtiin hyvin monen eri paikkakunnan ja alueen kautta ja näitä kirjoja julkaisemassa 

oli monia perinne- ja alueseuroja ja -yhdistyksiä.  Varsinaisia sisällissodan yleisteoksia tai 

sotaa laajempiin globaaleihin kehityskulkuihin sitovia teoksia julkaistiin huomattavasti 

vähemmän. Sisällissotaa käsittelevä kirjallisuus on myös aiemmin keskittynyt ennen 

kaikkea maan sisäisiin jännitteisiin ja laajemmat, ylikansalliset vaikutussuhteet ovat 

jääneet käsittelyssä pienemmälle huomiolle.206  Paikallisuus näkyi myös 

kaunokirjallisuudessa, jossa käsiteltiin paljon yksittäisten pitäjien sisällissodan aikaisia 

tapahtumia. 

Sekä tieto- että kaunokirjallisuudessa sisällissotaa käsiteltiin merkkivuoden aikoihin 

myös paljon yksilöiden näkökulmasta. Tämä on ollut hyvin tyypillistä aiemmin varsinkin 

 
206 Melkas – Löytty 2018c, 10-11. 
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kaunokirjallisuudelle, mutta sisällissodan merkkivuonna myös tietokirjallisuus käyttää 

tätä näkökulmaa suuressa määrin. Yksilöitä käsitellessä lähteenä käytetään paljon 

päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa ja muistelmia, jotka kertovat sodan vaikutuksesta 

henkilökohtaisemmalla tasolla. Monissa kirjoissa yksilöiden kohtalot liitetään osaksi 

isompaa kuvaa sisällissodasta ja sen vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Aikalaislähteiden käyttö näkyy myös kirjoittajien oman suvun vaiheisiin keskittyvissä 

kirjoissa, joita löytyy sekä tieto- että kaunokirjallisuuden puolelta. Oman suvun historia 

kiinnostaa suomalaisia ja monet kirjailijat pohjaavatkin teoksensa esimerkiksi oman 

isovanhempansa kokemuksiin. Sisällissodan käsittely suvun tai kotipaikkakunnan kautta 

tuo sodan muistamiseen syvemmän, henkilökohtaisen tason myös lukijalle. 

Kirjallisuudessa esiin tuli vahvasti myös sodan synnyttämä väkivalta, osapuolten 

harjoittama terrori sekä sodan jälkeiset vankileirit. Väkivaltaa kuvattiin usein 

paikallisena ilmiönä, kuten tekee Seppo Aalto kirjassaan Kapina tehtailla. Myös 

vankileirit ja niillä tapahtunut terrori pääsee kirjoissa käsittelyyn. Väkivallan käsittely ja 

kuvaus nostavat sodan raakuuden ja sen aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen vahvasti 

esiin. Ylipäätään kirjallisuudessa kärsimystä käsitellään laajasti, eikä vaikeiden asioiden 

esiintuontia kaihdeta. 

Molemmissa kirjallisuuden lajeissa esiin pääsevät naiset ja heidän kokemuksensa 

sodasta. Tietokirjallisuudessa naisten osalta käsittelyssä on varsinkin punakaartin 

riveissä taistelleet naiset, kun taas kaunokirjallisuudessa ääneen pääsevät myös 

”kotirintaman” naiset. Kaunokirjallisuuden puolella käsitellään jonkin verran myös 

lasten kokemuksia sodasta, kun taas tietokirjallisuudessa tähän ei juurikaan keskitytä. 

Kirjallisuudessa tarkastellaan varsinaisen sota-ajan lisäksi myös sodan jättämiä 

pidempiaikaisia jälkiä. Tietokirjallisuudessa sisällissodan myöhempää vaikutusta 

tarkastellaan enemmän yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kun taas kaunokirjallisuus 

tuo esiin sodan jättämät jäljet tavallisten ihmisten ja perheiden piirissä. Sodan jättämien 

jälkien tarkastelu sekä sisällissodan merkkivuoden aikoihin julkaistu suuri määrä 

sisällissotakirjallisuutta osoittavat, että sisällissota on vaikuttanut vahvasti 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja toisaalta on aihe, joka edelleen kiinnostaa ihmisiä.  



72 
 

Siinä missä välittömästi sodan jälkeen sotakirjallisuus oli jakautunut voittajien ja 

häviäjien omiin kirjallisuuksiin, ei näin sata vuotta sodan jälkeen samanlaista selkeää 

rajaa ole enää havaittavissa. Monissa teoksissa sotaa käsitellään eri näkökulmista ja 

molempien osapuolten toimintaa yritetään ymmärtää, kuvata ja selittää. Varsinaisia 

toista näkökulmaa paatoksellisesti puolustavia teoksia ei joukkoon mahtunut montaa. 

Erityisesti kaunokirjallisuuden osalta oli mielenkiintoista huomata, että kummankin 

osapuolen näkökulmasta kirjoitettuja teoksia oli lähes tasamäärä, sillä Väinö Linnan 

aloittaman perinteen mukaan keskittyminen on ollut paljolti punaisessa osapuolessa. 

 



73 
 

5. Johtopäätökset 

Sisällissodan julkista muistamista sen satavuotismerkkivuonna on tarkasteltava osana 

satavuotisen muistamisen jatkumoa. Sisällissodan muistokulttuuri oli pitkään hyvin 

jakautunutta ja julkinen muistaminen oli voittaneen valkoisen osapuolen hallussa. 

Vapaussotanäkökulma hallitsi sodan julkista tulkintaa 1960-luvulle asti, jolloin punaisten 

kokemukset alkoivat nousta laajempaan käsittelyyn niin populaarikulttuurissa kuin 

virallisessa historiatulkinnassakin. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana 

sisällissodan käsittelyssä on keskitytty paljon osapuolten harjoittamaan terroriin ja esiin 

ovat päässeet myös aiemmin käsittelyssä paitsioon jääneet väestönosat, kuten 

esimerkiksi naiset. Vaikka eri tulkinnat sodasta ovat edelleen olemassa, ajallinen etäisyys 

on loiventanut jakolinjoja. Sodasta käytetään julkisesti useimmiten neutraalia nimitystä 

sisällissota. 

Sisällissodan satavuotismerkkivuosi synnytti paljon julkista muistamista eri areenoilla. 

Julkisessa muistamisessa rinnakkain olivat melko vähäeleinen valtiollinen muistaminen 

ja aktiivisesti sisällissotaa käsitellyt kirjallisuus. Merkkivuoden aikana sisällissotaa 

lähestyttiin erilaisista näkökulmista, mutta mitään todella suuria muistamiseen liittyviä 

konflikteja aiheesta ei syntynyt. Satavuotismerkkivuosi osoitti, että sotaa pystytään 

muistamaan yhdessä, mutta erilaiset tulkinnat ovat edelleen läsnä muistokulttuurissa. 

Sisällissodan julkinen muistaminen kertoo suomalaisesta historiakulttuurista ja siitä, 

miten sisällissotaa julkisuudessa nykyään käsitellään. Niin valtiollisella muistamisella 

kuin kirjallisuudenkin kautta tapahtuneella muistamisella on vaikutusta suomalaisten 

historiatietoisuuteen. Valtiollisessa muistamisessa myös muistin politiikka on vahvasti 

läsnä, sillä valtionjohto teki sisällissodan merkkivuoden suhteen selkeitä päätöksiä siitä, 

miten sisällissotaa valtion taholta muistetaan ja mitä asioita tuossa muistamisessa 

korostetaan.   

Sisällissodan satavuotismerkkivuonna valtiollinen muistaminen oli melko hillittyä, eikä 

valtio muistanut sotaa kovin suurieleisesti, esimerkiksi yhteisen valtakunnallisen 

muistojuhlan kautta. Merkkivuotta varten valtioneuvoston kanslia perusti Muistovuosi 

1918 -hankkeen, jonka tavoitteena oli koota julkaista vuoden 1918 muistamiseen 
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liittyvää sisältöä. Mallia hankkeeseen otettiin edellisen vuoden Suomi100-hankkeesta. 

Päärooli sisällissodan muistamisessa annettiin kansalaisyhteiskunnalle, jonka 

muistamista valtio tuki hankkeen kautta. Näin toimimalla valtio häivytti itseään taustalle 

julkisessa muistamisessa. 

Valtiollisessa muistamisessa sisällissotaa lähestyttiin ennen kaikkea sodan jälkikäteisen 

merkityksen näkökulmasta. Muistovuotena keskeisiksi teemoiksi nostettiin 

eheytyminen ja sovinto. Sisällissota oli katastrofi, josta selvittiin ja jonka jälkeen Suomi 

palasi nopeasti demokratian polulle. Valtiollisessa muistamisessa haluttiin tukea 

sisällissodan yhteistä muistamista ja antaa lupa ihmisille muistaa omin ehdoin. Valtion 

puolesta ei korostettu kumpaakaan osapuolta, vaan jokaisen uhri nähtiin yhtä tärkeänä. 

Sovinnon ja eheyden nostaminen muistamisen keskiöön oli valtionjohdolta 

historiapoliittinen valinta. 

Valtionjohto osallistui sisällissodan muistovuoden aikana erilaisiin sisällissotaa 

käsitteleviin tapahtumiin ja muistojuhliin. Valtionjohdon puheissa korostettiin valitun 

linjan mukaisesti sovintoa ja eheyttä ja viitattiin useaan kertaan siihen, miten Suomi 

eheytyi ja nousi kahtiajakautuneesta köyhästä maasta yhdeksi maailman 

menestyneimmäksi maaksi. Sodan synkemmät puolet jäivät, tai ne jätettiin, 

menestystarinan varjoon. 

Valtionjohto noudatti sisällissodan muistamisessa melko yhtenäistä linjaa 

puolustusministeri Jussi Niinistöä lukuun ottamatta. Puolustusministeri Niinistö korosti 

omissa merkkivuoden aikaisissa puheenvuoroissaan sodan olleen ennen kaikkea 

vapaussota. Hänen näkemyksensä mukaan laittomaan kapinaan ryhtyneet punaiset 

olivat sotaan syyllisiä ja valkoisten terrori ennen kaikkea reaktio punaisen osapuolen 

harjoittamalle terrorille. Muu valtionjohto vältti ottamatta kantaa 

syyllisyyskysymykseen, mutta puolustusministeri toi kantansa selvästi esille. 

Puolustusministeri Niinistön kannanotot ovat esimerkki siitä, että sisällissodan jakolinjat 

ovat vielä nähtävillä poliittisella kentällä. 

Valtiollisen muistamisen keskittyminen sovintoon ja eheytymiseen on ymmärrettävää, 

sillä juuri edellisenä vuonna oli juhlittu Suomen satavuotista itsenäisyyttä teemalla 

Yhdessä. Sovintoon ja eheyteen keskittymisen kautta pystyttiin luomaan jatkumo 



75 
 

vuosien 2017 ja 2018 välille, vaikka tunnelmaltaan merkkivuodet olivat hyvin erilaisia. 

Myös Suomen menestystarinasta puhuminen istui hyvin edellisen vuoden Yhdessä-

teemaan. Toisaalta sovinnosta puhuminen on myös poliittisesti turvallinen valinta, sillä 

sisällissotaan liittyviä jännitteitä on vielä havaittavissa. 

Sisällissodan muistokulttuurissa ollaan valtiollisella tasolla päästy tilanteeseen, missä 

ennen täysin yksipuoleisesta tulkinnasta on siirrytty kohti eri näkökulmia huomioivaa 

yhteistä tulkintaa. Valtionjohdon taholta ei puolustusministeriä lukuun ottamatta 

julistettu mitään sodan tulkintaa oikeaksi, vaan haluttiin antaa ihmisille oikeus olla eri 

mieltä. Varsinkin tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti puheissaan tätä 

erimielisyyden sallimista.  

Sisällissotaa käsittelevä kirjallisuus oli sodan jälkeen jakautunut jälkeen voittajien ja 

häviäjien kirjallisuuteen, jossa vastapuoli esitettiin raakalaismaisena ja oma taistelu 

oikeutettuna. Samaten kuin julkisessa muistamisessa laajemmin, myös kirjallisuuden 

osalta julkisuutta hallitsi voittajien vapaussotatulkinta. Suurin murros kirjallisuudessa 

tapahtui 1960-luvulla, jolloin varsinkin Väinö Linnan vaikutuksen myötä myös punaisen 

puolen kokemukset pääsivät laajempaan käsittelyyn. Tämän jälkeen erityisesti 

kaunokirjallisuudessa sisällissotaa tarkasteltiin pitkälti punaisesta näkökulmasta. 

Sisällissodan merkkivuonna kirjallisuudessa ei ollut havaittavissa enää niin julistavaa 

otetta, vaan sotaa tarkasteltiin useissa kirjoissa monista eri näkökulmista, kumpaakin 

osapuolta käsitellen.  

Siinä missä valtiollinen muistaminen oli melko hillittyä ja sovintoa korostavaa, 

muisteltiin kirjallisuudessa sisällissotaa aktiivisesti erilaisista näkökulmista. 

Tarkastelussa olleiden kolmen vuoden aikana julkaistiin suuri määrä sisällissotaa 

käsitteleviä kirjoja, yhteensä 116 kirjaa. Suurin osa näistä oli sisällissotaa käsitteleviä 

tietokirjoja, 81 kappaletta, kun taas kaunokirjallisuutta julkaistiin 35 kappaleen verran. 

Kirjallisuus nosti valtiollista muistamista laajemmin esiin sodan rumemman puolen, 

kuten sen synnyttämän väkivallan ja inhimillisen kärsimyksen. Sekä tieto- että 

kaunokirjallisuudessa käsitellään osapuolten harjoittamaa terroria ja kuvaillaan 

väkivaltaisia tapahtumia melko yksityiskohtaisestikin. Kirjallisuus nostaa esiin myös 
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sodan jälkikuohut ja erityisesti tuhoisat vankileirit. Valtiollisessa muistamisessa näihin 

viitataan usein vain lyhyesti, mutta sen tarkemmin niitä ei käsitellä. 

Kirjallisuudessa sisällissotaa lähestyttiin ennen kaikkea paikallisesta näkökulmasta. 

Sisällissotaa käsittelevistä tietokirjoista suurin osa oli ottanut lähtökohdakseen 

paikallisen tarkastelun ja myös kaunokirjallisuudessa käsiteltiin yksittäisten 

paikkakuntien tapahtumia. Valtiollisessa muistamisessa paikallisuus tuli esiin 

valtionjohdon vierailuissa eri paikkakunnilla, mutta puheenvuoroissa näkökulma 

laajentui koko yhteiskunnan muistamisen tasolle. 

Valtiollisen muistamisen keskittyessä paljolti sisällissodan yhteiseen muistoon ja 

muistamiseen, mutta kirjallisuus nosti esille ennen kaikkea yksilöllisen näkökulman. 

Kaunokirjallisuudessa yksilöihin keskittyminen on ennenkin ollut yleistä, mutta myös 

tietokirjallisuudessa tämä lähestymistapa oli sisällissodan merkkivuonna suosittu. 

Esimerkiksi päiväkirjoja ja muita aikalaistulkintoja käytettiin runsaasti lähteinä 

molemmissa kirjallisuuden lajeissa.  

Etenkin kaunokirjallisuuden osalta on merkittävää huomioida, että viime 

vuosikymmeninä julkaisukenttää hallinnut punainen näkökulma ei ollut merkkivuonna 

enää selkeä painopiste. Kirjoja, jotka keskittyivät lähinnä toisen osapuolen 

näkökulmaan, oli lähes tasamäärä. Monissa kirjoissa sisällissotaa myös käsiteltiin 

molemmista näkökulmista ja tuotiin esiin sodan moniulotteisuus. 

Sisällissodan julkisessa muistamisessa on sadan vuoden aikana siirrytty yhdestä 

hallitsevasta totuudesta kohti moniäänisempää muistamista. Sekä valtiollisesta 

muistamisesta että kirjallisuuden kautta tapahtuneesta muistamisesta näkyy se, miten 

sisällissodan muistamisessa esiin nousee paljon erilaisia näkökohtia eikä yhtä oikeaa 

totuutta sodasta ole olemassa. Julkisen muistamisen muodoissa on havaittavissa 

kuitenkin myös eroavaisuuksia, erityisesti sodan synkimpien puolien käsittelyssä. 

Valtiollisessa muistamisessa vaikeimpia asioita välteltiin, kun taas kirjallisuudessa niihin 

tartuttiin ahkerasti. 

Sisällissodan merkkivuotena esiin nousi kysymys siitä, voidaanko sotaa käsitellä jo 

kiihkotta ja onko se jo muuttunut ”normaaliksi historiaksi”. Se, onko sisällissota jo 
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”normaalia historiaa” riippuu täysin kunkin henkilökohtaisesta katsantokannasta. 

Tämän tutkimuksen alussa mainitut juhlarahakohu sekä Petteri Orpon ja Antti Rinteen 

välinen sananvaihto kuitenkin osoittavat, että sisällissota nostattaa edelleen pintaan 

tunteita näin sata vuotta sodan jälkeenkin. Täysin neutraalia suhtautuminen siihen ei 

vielä ole. Sadassa vuodessa on kuitenkin päästy tilanteeseen, jossa sisällissotaa sekä sen 

syitä ja seurauksia voidaan muistella samanaikaisesti monesta eri näkökulmasta. 

Presidentti Niinistön toteamus ”Tänään ei käydä oikeutta sotaan syyllisistä” kuvaa hyvin 

sitä henkeä, millä sisällissotaa sen satavuotismerkkivuonna julkisessa muistamisessa 

lähestyttiin. 
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Liite 1.  
 

Sisällissotaa käsittelevä kirjallisuus 2017-2019 
Tähän listaukseen on kerätty vuosina 2017-2019 julkaistu sisällissotaa käsittelevä tieto- ja 
kaunokirjallisuus. Kirjoja on etsitty pääasiassa kolmen eri hakusivuston kautta: kirjastot.fi, 
Helmet ja Helka. Kaikilla kolmella hakusivustolla on käytetty viittä eri hakusanaa: 1918, 
sisällissota, vapaussota, kansalaissota ja vallankumous. Haku rajattiin koskemaan vuosina 2017-
2019 julkaistuja kirjoja, jolloin päästään käsiksi juuri muistovuoden aikaiseen kirjallisuuteen. 
Mukaan listaukseen on otettu kirjat, joissa sisällissota on pääteema tai hyvin keskeinen teema. 
Listaus esitetään muodossa: kirjailijan nimi, teoksen nimi ja kustantava taho. 

 

Tietokirjallisuus (81 kirjaa): 
 

2017 (25) 

Hakaniemi Janne: Kyröskosken taistelut 1918: tutkielma (Ei tiedossa) 

Hohko Kalle, Hohko Armi ja Vesterbacka Marko: Vuoden 1918 tapahtumat Tyrvään seudulla: 
K.F. Hohkon päiväkirja (Warelia) 

Hoppu Tuomas: Asevelvollisten vapaussota: Keski-Pohjanmaan jääkäripataljoona Tamperetta 
ja Viipuria valtaamassa (Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n Perinneyhdistys ry) 

Hoppu Tuomas: Pohjanmaan lakeuksilta Hämeen sydänmaille kulki tiemme: Kristiinan 
pataljoona vapaussodassa 1918 (Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n Perinneyhdistys ry) 

Hoppu Tuomas: Sisällissodan naiskaartit: Suomalaisnaiset aseissa 1918 (Gummerus Kustannus) 

Hupaniittu Outi: 1918 – Minä olin siellä (SKS) 

Järvinen Paavo, Hoppu Tuomas: Kovaa aikaa: Erään punakaartilaisen kokemuksia 
kansalaissodan ajoilta (Warelia) 

Kiiskinen Unto: Kesän 1918 muistot (omakustanne) 

Kulomaa Jukka ja Kekkonen Leena: Heinola 1918 (Heinolan kaupunginmuseo) 

Lindholm Sture: Vankileirihelvetti Dragsvik (Atena) 

Lindstedt Risto, Ojanen Eero: 1918: matkoja muistin rintamilla (Kirjapaja) 

Lintunen Tiina: Punaisten naisten tiet (Otava) 

McKeough Andreas: Kirjoittaen kerrottu sota: tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta 
käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura) 

Mäkelä Ritva: Vuoden 1918 sota Lempäälässä (Lempäälä-Seura ry) 

Nyström Samu, Donner Jörn: Merkillinen on nyt maailman meno (Otava) 
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Rajala Pertti: Sisällissota: Suomen sisällissodan 1918 arkea selkosuomeksi (Avain) 

Romppainen Hannu: Kainuu 1918 (Opuspaja) 

Sirola Anna: Puhukoon paatinen pylväs: vuoden 1918 vapaussodan sankarihautojen 
muistomerkit ja vapaudenpatsaat (Väyläkirjat) 

Teerijoki Ilkka: Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 1917–1918 (Hämeenlinna-seura ry) 

Tukkinen Tauno: Tammisaaren vankileirille kuolleet punaiset 1918 (Omakustanne) 

Tukkinen Tauno: Tietääkö kukaan?: Kadoksiin joutuneet punasotilaat 1918 (Omakustanne) 

Valtakoski Aku, Valtakoski Elvi, Valtakoski Timo: Punavangin kirjeenvaihto vuodelta 1918: 
poliittinen vanki N:o 1598 11/5-12/12 1918 (Omakustanne) 

Viinikainen Sakari: Rautatiesota 1918: Taistelut Savon rintamalla (Docendo) 

Wetterstrand Tuija: Punaisten panssarijuna 1918 (Into) 

Wickström Gustav: En storm är lös: Åbolands skärgård vårvintern 1918 (Litorale) 

 

2018 (42) 

Aalto Seppo: Kapina tehtailla (Siltala) 

Ahtiainen Pentti, Jussila Matti, Lahtinen Esa, Laurila Olli, Niemi Tapio: Vihaa, verta ja kyyneliä: 
punavalkoinen Uusikaupunki 1918 (Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys) 

Enkenberg Ilkka: 1918: Suomen synty ja sisällissota (Readme.fi) 

Gardberg Annvi, Gardberf Anders, Roselius Aapo: Över branten: bröder i krig 1917-1918 (PQR-
kultur) 

Haapanen Atso: Sisällissodan 1918 unohdetut taistelut (Minerva) 

Heimo Anne, Lintunen Tiina (toim.): Sisällissodan jäljet (Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura) 

Hentilä Seppo: Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala) 

Hoppu Tuomas, Nieminen Jarmo, Tukkinen Tauno: Sisällissodan taistelut: kaatunut, kadonnut, 
teloitettu (Gummerus Kustannus) 

Hyytinen Harri: Suomen tie itsenäisyyteen (Books on Demand) 

Häggman Kai, Keskisarja Teemu, Kuisma Markku: 1918 (WSOY) 

Katajisto Kati: Sodasta Sovintoon (Otava) 

Kemppi Jarkko, Mattila Jukka I.: Jääkärit 1918: valkoisen armeijan sotilasjohtajat (SKS) 

Komu Sakari: Valta, väkivalta ja terrori: lähitarkastelussa vuoden 1918 tapahtumat Vesilahden 
seudulla (Vesilahden seudun sukututkimus seura ry) 

Kouvola Karolina (toim.): Sisällissodan aikaan Espoossa (Espoon kaupunginmuseo) 

Kähkönen Sirpa: Hugo 1918 (Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys) 
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Lahtinen Esa: Punaisin silmin: Espoon Kauklahti 1917-1918 (Espoon perinneseura ry) 

Laiho Mikko: Savon rintaman taisteluja 1918 (Books on Demand) 

Lehtinen Lasse, Volanen Risto: 1918 – kuinka vallankumous levisi Suomeen (Otava) 

Liukkonen Marjo: Hennalan naismurhat 1918 (Vastapaino) 

Luhtinen Ilmo (toim.): Riihimäen pamaus 22.4.1918: katsaus paikkakunnan kehitykseen ja 
silloisiin tapahtumiin (Riihimäen seudun Tykistökilta ry) 

Marttinen Seppo: Viipurin lääninvankila 1917-1918 (Books on Demand) 

Melkas Kukku, Löytty Olli (toim.): Toistemme viholliset? — Kirjallisuus kohtaa sisällissodan 
(Vastapaino) 

Mäki-Mikola Jarmo: Kullaalaisten sisällissota (omakustanne) 

Niemi Tapio: Porilaisten sisällissota (Metallum) 

Näre Sari: Helsinki veressä (Tammi) 

Perko Touko: 1918: von der Goltz ja Mannerheim (Docendo) 

Raevuori Antero: Saarrettu kaupunki — Tampere ja Mannerheim 1918 (Docendo) 

Rajala Pertti: Muistojulkaisu 1918 kumoustaistelussa sortuneista Porin ja lähiseudun työläisistä 
(Porin työväenjärjestöjen tuki ry) 

Rasila Viljo: Kun keisari kaatui: Suomi maaliskuusta 1917 heinäkuuhun 1919 (Amanita) 

Rasila Viljo: Suomi 1918 (Amanita) 

Salokoski Juuso: Koulupoikien Yrjö Schildt ja Urho Kekkonen vapaussota (Sysmän kirjakylä) 

Sirola Anna: Vuoden 1918 saksalaiset sotilasmuistomerkit Suomessa (Väyläkirjat) 

Suonpää Juha: Isoisä: Tampere 1918 = Ded: Tampere 1918 (Swamphead) 

Takala Anne: Vuoden 1918 sota keskikoulun ja peruskoulun historian oppikirjoissa (Lahden 
museot) 

Takala Hannu: Taistelu Lahdesta (Lahden kaupunginmuseo) 

Tammi Eeva: Lääkintähuoltoa sisällissodassa: Tampere 1918 (omakustanne) 

Uittamo Pentti (toim.): Kenen Suomi?: Sammatti 1918 (Eeva Joenpelto seura ry) 

Vaara Pekka: Viena 1918: kun maailmansota tuli Karjalaan (Docendo) 

Vesterbacka Marko: Virtaranta 1918 (Warelia) 

Väisänen Juha: 1918-2018 Sukujen muisteluita sadan vuoden takaa (Porin Teljän seurakunta) 

Vänskä Ville: Punakaartin laivasto (Books on Demand) 

Österman Björn: Hangö 1918 (Oy Litorale Ab) 
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2019 (14) 

Auvinen Pentti: Riihimäen vankileiri 1918 (Työväenperinteen tutkimus ry) 

Hakanen Maija: Pakinkylän punainen kaarti (TA-Tieto) 

Liukkonen Marjo: Teloitusjonossa (Atena) 

Merovuo Jenni: Moniääninen sisällissota Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjalan historiallinen 
yhdistys) 

Mäntylä Jorma (toim.): Kangasala sodassa 1918 (Kangasalan Sosialidemokraattinen 
Kunnallisjärjestö ry, Kangasalan Vasemmistoliitto ry) 

Niskanen Markku: Kuopio 1918 (Talvi) 

Rajala Pertti: Satakunta 1918: Satakuntaa ja satakuntalaisia sisällissodan pyörteissä (PR-
Kustannus) 

Sainio Pentti: Punaisia tappamassa: valkoisen nuoren Osmo Selinheimon sota 1918 (Into) 

Sjöblom Liisa: Suvun elämää vuonna 1918 (omakustanne) 

Tiihonen Seppo: Vallan kumoukset Suomessa 1917-1919 (Otava) 

Uola Mikko: Lahtarin hengen hinta: punakaartin väkivalta Varsinais-Suomessa 1917-1918 
(omakustanne) 

Veijola Jorma: Me elämme yhä: Työläiselämää Etelä-Kymenlaaksossa 1917-1919 (Mediapinta) 

Volanen Risto: Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa (Otava) 

Wetterstrand Tuija: Hennalan helvetti: kasvatustyötä Hennalan kasarmeissa 1918 (SKS) 

 

Kaunokirjallisuus (35 kirjaa): 
 

2017 (11) 

Kaarnakari Ville: Operaatio Kagaali (Tammi) 
Kanto Anneli: Lahtarit (Gummerus Kustannus) 

Koskenkorva Martti: Saappaanjäljet (Koskenkorvan Tila Oy) 

Kämäräinen Pekka: Kiertotiet: Romaani kansalaissodasta (Nordbooks) 
Köngäs Heidi: Sandra (Otava) 

Mikkola Mika: Pitkänsillan pohjoispuolella (omakustanne) 

Ruohoranta Teuvo: Tuiskun Talvi (Books on Demand) 

Saarinen Ida Maria: Olipa kesä kerran: kertomus vankileiriltä (Naantalin Työväenyhdistyksen 
säätiö) 

Tuominen Pirjo: Tulen väri punainen (Tammi) 

Tuulenkylä Pekka: Bolsoi palaa! Elämäntaistelua Suomessa 1918-1948 (Atterossi) 

Tuuri Antti: Tammikuu 18 (Otava) 
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2018 (21) 

Aalto Marja-Sisko: Korppi (ICASOS) 

Donner Jörn: Vesi on verta sakeampaa (Otava) 

Heinonen Tapani: Ja satakieli lauloi Fellmanin pellolla (Minerva) 

Hiltunen Marja: Vainio-Tanin Elsa (Atrain&Nord) 

Jaatinen Heidi: Koski (Gummerus) 

Järvelä Jari: Kosken kahta puolta (Tammi) 

Klefström Marja: Wiipurin pelon ja toivon kevät 1918 (PK-kustannus) 

Kuusi Janne: Silmästä silmään (Like) 

Kuusi Jari: Piinaviikko 1918 (Väyläkirjat) 

Laurila Leo: Jannen ja Elisan kapina (Reuna kustantamo) 

Leikola Markus: Sakean veren vuosi (Into) 

Lähteenmäki Laura: Yksi kevät (WSOY) 

Mustonen Enni: Verenpisara ikkunalla (Otava) 

Nikunen Markku: Punaisten lukkari (Books on Demand) 

Nummelin Juri: Sisällissodan ääniä (Art House) 

Pekkola Pasi: Huomenna kevät palaa (Otava) 

Piippo Esko: Eino Leino ja 1918 (Kainuun Eino Leino seura ry) 

Pohjola Mike: Sinä vuonna 1918 (Gummerus Kustannus) 

Saarto Timo: Kevään varjo (Karisto) 

Uhlgren Sauli: Savitaiteilija (Aviador) 

Virtanen V.A.: Länkipohjasta Tampereelle 1918 (omakustanne) 

 

2019 (3) 

Borg-Sunabacka Monica: Hanna 1918 (omakustanne) 

Mäki Harri Itsvan: Liskojen sota: Akselin uskomattomat seikkailut vuonna 1918 (Lector 
Kustannus Oy) 

Oehlandt Eeva: Elossa. Erään perheen historia (Scanria) 

 

Kaunokirjallisuus + tietokirjallisuus = 116 kpl 


