
SSS–Kauko Mäntylä

Jukka Mattilan kotitila Perttelin Tattulassa
koostui sodan aikana kahdesta osatilasta.
Noin 60 hehtaarin pellot ja karja vaativat pal-
jon työvoimaa. 

Isä oli kuollut 1942. Äiti lapsineen hoiti ja

asui tilan toista osaa, ja hänen sisarensa tois-
ta, Kuusjoen rajan lähellä sijaitsevaa osaa.
Kummassakin pidettiin karjaa.

Jukka Mattilaa kuunnellessa voi tajuta, mi-
ten erikoisista ihmisten kohtaamisista on sota-
vankiasioissa ollut kysymys. 

* * *

”Aamulla puhelin soi. Tättä (äidin sisar)
soitti ja sanoi, että nyt ne vangit tulevat,
tule sinä tänne ja. 

Salosta heidät varmaan tuotiin. Käteltiin ja
sanottiin päivää. Aleksi oli oppinut vähän suo-
mea, Nikolai ei yhtään. Hän puhui harvoin,
Aleksi joskus tulkkasi. 

He asuivat toisessa tilan talossa, aina työn
mukaan. Työ oli yhteistä. Missä niitettiin, siel-
lä olivat kaikki. Missä tappuroitiin, siellä oli-
vat taas kaikki. Aitaa tehtiin karjalle paljon.
Talojen väliä kuljettiin hevosella.

Juurikkaan nostoon tuli syksyllä Hiiden No-
kan talosta erillinen kymmenen vangin poruk-
ka.

Hevosen kanssa Aleksi ja Nikolai olivat jol-
lain tavalla tuttavia. Hyviä varsityömiehiä he
olivat ja oppivat nopeasti. Tekivät kovin eivät-
kä kelloa katsoneet.

Äiti käski minut pyytämään kansanhuollos-
ta lappua, että saataisiin ostaa vangeille kumi-
saappaat. Heillä ei ollut kuin jotain roippeita
jaloissa. Ei semmoisilla töitä tehty.

Kansanhuollon pomomies kielsi. ’Mootet, ei
me mitään vankeja vaateteta.’ Jäi mieleen,
kun mies lisäsi melkein joka lauseeseen ’moo-
tet’ (mutta että). 

Siinä toimistossa oli toinenkin ihminen töis-
sä, ja hänelle oli meiltä viety justiin luovutus-
halkoja. Hän vähän peitellen antoi lapun kak-
siin kumisaappaisiin.

* * *
Meille oli tullut ohje vankien kohtelusta. Val-

lan kieltoja täynnä koko paperi. Vahtia heitä
olisi kuulunut. 

Meillä kun olivat töissä, asuivat saunakama-
rissa. Kaksi sivulta vedettävää sänkyä, oljet
polstarissa ihan kuin muillakin. Oma sauna-
vuoro heillä oli, eikä sitä vahdittu. 

Vankeja oli monissa taloissa. Kai epäluuloja
ja pelkoakin niitä kohtaan oli. Huonosta kohte-
lusta kyllä liikkui kuulopuheita. En tiedä toi-
sista tiloista, miten todellisuudessa oli. 

Meille he eivät olleet vankeja. Minä pojanklos-
si olin heidän kanssaan hyvä kaveri. Kumpi-
kaan heistä ei ollut kolmeakymmentä täyttä-
nyt. 

Otin kansakoulun kartaston ja koetin selvit-
tää, mistä ovat kotoisin. Aleksi sanoi, että Le-
ningradista. Nikolai pisti sormensa kartalle
Uralin viereen. 

Aleksin avulla vähän puhetta syntyi. Ei soti-

misesta puhuttu, mutta naisista ja maanvilje-
lystöistä puhuttiin.

* * *

Meillä äiti ei hyväksynyt sunnuntaityötä. Ei-
vät vangitkaan tehneet silloin. Viekottelin
Aleksin ja Nikolain yhtenä pyhänä tättän ty-
köä meillä käymään. Tulivat yhdellä pyörällä.

He olivat saaneet sen yhdeltä neitoselta,
minkä luona toinen kävi öisin. Meni sinne yöl-
lä ja pani pyörän siksi ajaksi kaluvajan vinttiin
piiloon. Määräysten vastaista se oli. Mutta oli-
vathan he ihan normaaleja ihmisiä. Vaikka
Aleksi kyllä sanoi, että hänellä on lääkärivai-
mo Leningradissa.

Tiedä sitä. Sanoi hän senkin, että tulee sodan
jälkeen käymään hienolla autolla ja valkoinen
turkki yllä.

Hommattiin meiltä kaksi pyörää lisää ja läh-
dettiin Perttelin kirkkoa katsomaan. Se kiin-
nosti heitä ja hautausmaa kanssa.

Tämä tapahtui kesällä -43.
Kirkolta jatkettiin vanhaa tietä Saloon. Pää-

tettiin mennä Lydmanin kahvilaan, se oli sii-
nä, missä on Turuntien ja Katrineholminka-
dun risteys. Vangit panivat pyörät nojaamaan
vinosin toisiinsa, siinä pysyivät pystyssä.

Ei mitään kaffetta saatu, kai se korviketta
oli. Kyllä meille myytiin, mikä ettei. Pienessä
kiiltävässä purkissa oli sakariinia. Ja oikein
perkeleen kovia korppuja! 

Nikolai istui ikkunan viereen ja vahti koko
ajan, ettei pyöriä varasteta. Hän oli tarkka mies. 

Paluumatkalla pysähdyttiin emäkirkon koh-
dalle Uskelanjoen rantaan. Se kiinnosti vanke-
ja. Nikolai meni polvilleen hiekkakäytävälle,
piirsi hiekkaan jyrkkäharjaisen kirkon ja jo-
tain sipuleitakin. Pani kädet ristiin ja kysyi ve-
näjäksi Aleksin kautta, missä kirkko on, kun ei
ole kuin tapuli ja hautausmaa.

Minä koetin selittää, että tuonne jokeen se on
mennyt ja hävinnyt. Kyllä ihmettelivät.

Kotona sain äidiltä kauhean pauhun: ’Mihe
sää niitten kans oikken menit, mitä sää...?’ Mi-
nä puolustauduin, että jos heille työ sitten
maistuisi paremmalta. 

Juurikkaannoston aikana Aleksi pyysi pari
säkkiä juurikkaita. Keittivät niitä saunanpa-
dassa yöllä ja pyysivät minua hakemaan kau-
pasta hiivaa. Minä toin. Yhtenä sunnuntaina
he sitä keitostaan joivat, ja äiti ihmetteli, mis-
tä he ovat voineet viinaa saada.

Yksi juurikasvangeista oli hankala. Sanoin
häntä Diktaattoriksi. Hän komensi muita ja

koetti estää niiden työtä. Äiti käski soittamaan
Nokalle ja sieltä määrättiin tuomaan vanki ta-
kaisin. Minut käskettiin viemään ja tuomaan
hevoskärryssä uusi tilalle.

* * *

Perunapellolla oltiin ihan tien vieressä. Tietä
ajoi pyörällä nainen, ja Aleksi teki aloitteen.
Hän huusi: ’Neiti, neiti, yks kerta kuksima!’
Pyöräilijä meni vaan.

Hetken päästä mentiin syömään – ja sama
nainen istuikin siellä meidän pöydässä! Siinä
paikassa Aleksi kiersi ovelta takaisin. Ei keh-
dannut tulla, häpesi niin kovin. 

Vanhan radion, Lorentzin, vein heille sauna-
kamariin. Laitettiin antennintapaistakin. Sitä
he kropasivat ja saivat jonkun venäjänkielisen
aseman kuulumaan. Syntiä sekin oli, eivät oli-
si saaneet kuunnella.

Koetettiin kohdella hyvin. Luulen, että vein
yhden heidän kirjeensäkin postiin. Vanha
kanttori oli postinhoitajana. Hän katsoi pit-
kään ja sanoi: ’Ai Venäjäl sää lähetä.’

* * *
Minun tehtäväni oli viedä heidät syksyllä -44

Kaivolaan osuuskaupan viljavarastolle. Sieltä
tuli kuorma-auto heitä hakemaan.

Mentiin Irma-nimisellä hevosella. Perillä he
taputtivat vuoroon minua ja Irmaa ja parkui-
vat ääneen. Parku tuppasi tulemaan minulle-
kin. Siitä se kai johtui, kun eivät he tietäneet
tulevaisuudestaan mitään. Mitä Stalin heille
tekee, ammuttaako? 

Enkä tiedä minäkään mitään heistä sen jäl-
keen. Osoitteen annoin kyllä lapulla kummal-
lekin mukaan.

Yritin myöhemminkin saada tietoa. Pääsin
reissulle Leningradiin, se oli varmaan 1951.
Neuvostoliitosta nuorisojärjestö kutsui maa-
laisliiton nuorisojärjestöä vieraaksi. Olin yhte-
nä siinä, Astoriassa asuttiin.

Kirjoitin Aleksin koko nimen paperille ja vein
sen tulkin kanssa ohjaajalle. Tulkki selitti, että
minä koetan hakea tällaista ihmistä, leningra-
dilaista, joka oli sotavankina ollut meillä töissä.

Parin päivän päästä kysyin tuloksia,
mutta sanottiin vain, ettei ollut löytynyt.

”Mustang sanoo 
hörhör eikä nikottele”

Hullu kuningas rakennutti 
satumaisia ökylinnojaViikonvaihde
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Maatalouden sotavangit

Pertteliläinen Jukka Mattila teki poikasena kotitilallaan töitä venäläisten sotavankien kanssa.
Kaksi heistä, Aleksi ja Nikolai, oli töissä vuosina 1943–44.Taustalla Terttu Mattila.

Suomen jatkosodassa ottamista venäläisistä sotavangeista noin neljännes teki Suomessa maataloustöitä. Näin paikattiin maatilojen kovaa työvoimapulaa. Kuva Maaselän alueelta syksyltä 1941: venäläiset vangit ohran ja rukiin leikkuussa. TK-kuvan tekstin
mukaan vangit ”tekevät mielellään ahkerasti työtä eivätkä halua omalle puolelle”.

Esko Keski-Vähälä

Puolustusvoimien Kuvakeskus/Pekka Kyytinen

Tutkimusjohtaja Lars Westerlund Kansallisarkistosta sa-
noo, että jatkosodan aikana maataloustöihin päässeitä venä-
läisiä sotavankeja voi kutsua onnekkaiksi. Heidän olonsa oli-
vat usein paremmat kuin leireissä pidettyjen vankien.  
Pertteliläinen maanviljelijä Jukka Mattila (s. 1930)  teki

poikasena kotonaan kahtena vuonna töitä Aleksin ja Niko-
lain kanssa. – Vankeja koetettiin meillä kohdella niin kuin
ihmisiä kuuluu kohdella, hän sanoo. 

”Meille he eivät olleet vankeja”

”Jatkuu seuraavalla sivulla

Sivu 20 Sivu  14

Päämajan ohjeita työnantajalle annettujen sotavankien vartioinnista, käsittelystä, huollosta ja
työvoimakorvausten perimisestä:

- - -
5) Suomen kansalainen, joka auttaa sotavankia karkaamaan tai suojelee tahi kätkee karannutta

sotavankia, rangaistakoon kuolemanrangaistuksella tai kuritushuoneella elinkaudeksi tai määrä-
ajaksi, vähintäin kuudeksi vuodeksi.

- - -
15) Sotavangit eivät saa liikkua teillä eikä yleisillä paikoilla muulloin kuin töihin mennessä ja siel-

tä palattaessa. Elokuvissa, kahviloissa ja juhlissa käyminen on kiellettyä.
- - -
18) Sotavangit on majoitettava erilleen siviiliväestöstä. Ikkunoiden on oltava rautatangolla ul-

koapäin ristikoidut. Ristikoiden suuruus ei saa olla suurempi kuin 15 × 15 sm. Rautatankojen
puutteessa saadaan tehdä ristikot viisi piikkilankaa yhteen punotusta piikkilangasta.

- - -
20) Vangin karatessa on vartiomiehen huudettava "stoi" ja samanaikaisesti on ase patruuna pii-

pussa suunnattava siekailematta karkuria kohti sekä ammuttava arkailematta, jos "stoi"-huudol-
la vanki ei pysähdy.

Päämajan ohjeita työnantajalle: ”Stoi”


