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SSS–Kauko Mäntylä

Tutkimusjohtaja Lars Westerlund Kansal-
lisarkistosta vetää projektia, joka selvittää
Suomessa kuolleiden venäläisten sotavankien
kohtaloita. Toimeksianto on Suomen valtion.

Vankeja otettiin jatkosodan aikana kaikki-
aan yli 60 000. Heistä kuoli todella moni, lähes
kolmannes. Pahan ruokapulan vuonna 1942
kuoli 15 000 vankia. 

Iso osa menehtymisistä johtui nälästä. Wes-
terlund sanoo, että sotavankihallinnon asen-
teet aiheuttivat osaltaan kuolemia.

Salon seudulle sijoitettujen vankien määrää
ei pystytä tarkkaan sanomaan. Vankalla vilje-
lyseudulla heitä oli kuitenkin maatöissä pal-
jon. Myös tilapäisiä työmaaleirejä sovellettiin.

Lähileirejä oli Mustiossa, Hangossa, Säky-
lässä ja Köyliössä. Nastolan järjestelyleirin
kautta monet lienevät tulleet tänne.

Ohjeet ja käytäntö
Westerlund sanoo, että vankien käsittelystä

annettiin maatiloille hyvin tarkat ohjeet. 
– Monet isännät eivät säännöistä piitanneet.

Vangeista tuli usein rengin kaltaisia. Syntyi
ystävyyssuhteita. Kolhoositalonpoikia oli pal-
jon, he olivat hyvä apu maataloustöissä.

– Voi yleisesti ottaen sanoa, että maatöihin
päässeet vangit olivat onnekkaita. Eräät isän-
nät kyllä löivät vankejaan, mutta selvää on,
että maataloustöissä oli paremmat oltavat
kuin leireissä. Tuli jopa rakkaussuhteita pai-
kallisten naisten kanssa.

Vangit myönnettiin hakemusten perusteella.

Tehtiin selvitys, että tilalla oli lukittava asun-
to ja asiallinen työtarve. Tila majoitti ja muo-
nitti vangit sekä maksoi valtiolle maksun.

Valvontaa oli, vaikka ei kattavasti. Valtiolli-
nen poliisi raportoi sotavankien ja paikallisten
seurustelusta – esimerkiksi sotavangin kans-
sa kuulutuksia hakeneesta salonseutulaisesta
naisesta, joka odotti vangille lasta. 

Tiedot internetiin toukokuussa?
Kansallisarkiston tutkijat rakentavat Suo-

messa kuolleista sotavangeista sähköiset tie-
dostot. Ne tulevat kaikkien nähtäville ja selat-
taviksi internetiin ilmeisesti ensi toukokuussa.
Koossa on jo noin 16 500 kuolleen vangin tiedot.

Käytettäväksi tulee sotasurmaprojektin ta-
paan paljon detaljeja, yksityiskohtaista tietoa.
Tietoa voi hakea mm. leiripaikkakunnan tahi
vangin nimen tai ajan perusteella. 

Westerlund poimi SSS:n pyynnöstä projek-
tin tiedostoista lehden levikkialueen kunnissa
tapahtuneet sotavankikuolemat. Tammikuus-
sa 2007 oli koossa tiedot kahdestatoista kuol-
leesta vangista. Useimmat näistä kuolivat
1941–42.

Kuolinsyitä mainitaan useita. Yleisin tiedos-
toissa on kuitenkin nälkä ja heikkous, joihin
yhdistynyt sairaus vei hengen. Tuberkuloosi
(keuhkotauti) vei kaksi. Yhdestä mainitaan la-
konisesti ”tapettu”. 

Kansallisarkiston tiedot täydentynevät vielä. 
Salon Kavilannummen hautapaikkaan on

haudattu 17 neuvostosotilasta, joista 14 oli so-
tavankeja, ja kolme alas ammuttua lentäjää.
Kansallisarkiston tiedoston antamista nimis-

tä kymmenen löytyy Kavilan nimilaatasta. 
Tämänhetkisten tietojen perusteella sota-

vankeja on dokumentoidusti kuollut Salossa,
Perttelissä, Halikossa, Somerolla, Paimiossa,
Särkisalossa, Suomusjärvellä ja Karunassa. 

Ilmiannot
Tiedostoihin kootaan myös tiedot ilmianto-

kortistosta. Ilmiannot koskevat vankien huo-
noa kohtelua. Ilmiantoja tekivät pääosin van-
git, mutta ilmiantajissa lienee ollut myös suo-
malaisia. 

Lars Westerlund sanoo, että ilmiannoista ei
pidä tehdä tiukkoja johtopäätöksiä. Vankien
tiedot omasta sijoituspaikastaan, kalenterista
tai esimerkiksi heitä hakanneista päällystön
jäsenistä olivat usein huonot. 

Tiedot haluttiin kuitenkin tutkimukseen
mukaan, koska vankien omista kokemuksista
Suomessa on hyvin vähän tietoa.

Kortistossa on Salon alueen kunnista run-
saat 20 tapausta, joissa vankeja on kohdeltu
huonosti. Teonkuvauksia on monia: pahoinpi-
tely, lyöminen käsiaseella, veriin lyöminen,
muonan pidättäminen, seipäällä lyönti, kellon
anastaminen vangilta...

Paimion tiedoissa on myös yksittäinen mer-
kintä ”surmauksia”. 

Somerolla on ilmiannettu viisi ihmistä Paju-
lassa syyskuussa 1941 tapahtuneesta venäläi-
sen lentäjän pahoinpitelystä ja surmaamisesta. 

Pajulaan todella putosi venäläinen hävittäjä
syyskuussa 1941. Turun Sanomien (TS
23.9.1991) julkaisemassa jutussa kertomus
lentäjän kohtalosta on hieman toinen: jutun
mukaan hänet tuomittiin Turussa kuolemaan
ja ammuttiin. 

Miten vankien palatessa kävi?
Westerlund pahoittelee, että Kansallisarkis-

to ei voi auttaa niitä, jotka koettavat saada sel-
vää, miten vangeille syksyn 1944 palautuksen
jälkeen kävi. Tutkijoiden toimeksianto koskee
vain Suomessa kuolleita.

– Viktor Zemskovin tutkimusten perus-
teella näyttää kuitenkin siltä, että vain pientä
osaa jatkosodan jälkeen palautetuista van-
geista rangaistiin. Tämä poikkeaa täysin tal-
visodan jälkeisestä kohtelusta.

Jatkosodan päätyttyä Neuvostoliitolla oli ko-
va pula asekuntoisista miehistä ja työvoimas-
ta. Heitä tarvittiin marssilla Berliiniä kohti.

Zemskov on selvityksessään tutkinut koko pa-
lautettujen vankien joukkoa. Vangeista 43
prosenttia pantiin uudestaan armeijaan, 22
prosenttia työpataljooniin. Noin 15 prosenttia
kaikista palautetuista joutui Neuvostoliiton
gulag-vankileireille. 

Neuvostoliittoon palautettujen vankien suo-
datusleirit olivat vuosina 1945–46 todella suu-
ria. Neuvostovankeja palautettiin kaikkiaan
1,5 miljoonaa. Peräti kolme miljoonaa oli ehti-
nyt kuolla vankeudessa Saksassa ja sen mie-
hittämillä alueilla. 

Sotavangit helpottivat jatkosodan aikana maatalouden jatkuvaa työvoimapulaa. Samassa tehtä-
vässä olivat tilojen lapset. Sotavangit perunannostossa Helsingin lähimaaseudulla lokakuussa
1941.

Salon Kavilassa on jatkosodan venäläisten sotavankien ja sotilaiden hautapaikka. Joulukuussa muistomerkin kylkeen kiinnitettiin kuolleiden nimi-
laatta. Laatassa on tilaa vielä kolmen vainajan tietoja varten.

Jatkoa edelliseltä sivulta

Salon Kavilaan on haudattu 17 venäläistä
sotavankia tai sotilasta. Joulukuussa hauta-
muistomerkkiin kiinnitettiin nimilaatta, jos-
sa on 14 haudatun nimet.

Kavilaan haudatuista vainajista 14 oli Suo-
mi–Venäjä-seuran Salon osaston keräämien
tietojen mukaan sotavankeja. Heistä kymme-
nen haudattiin suoraan nykyiselle paikalle.

Loput vainajat siirrettiin 1950-luvulla Sär-
kisalosta, Paimiosta ja Karunasta.

Kolmelle nimelle on vielä tilaa. Kyse on Per-
niöön pudonneen lentokoneen miehistöstä, jo-
ka on siirretty Perniöstä Kavilan hautaan.
Turun pääkonsulinvirasto selvittää näitä ni-
miä Venäjän kautta.

Osaston varapuheenjohtaja Irma Iho jäljit-

ti nimitietoja helsinkiläisistä arkistoista, po-
liisin paikallisista arkistoista sekä Salon Itse-
näisyyden museon tiedostoista. 

Pirjo Lavosen ja Irma Ihon vetämä osasto
järjestää ensi voitonpäivänä (9. toukokuuta)
muistomerkillä tilaisuuden, jossa nimilaatta
siunataan juhlallisesti käyttöön. 

Laatan kustantaa Suomen valtio.

Salon Kavilan muistomerkki sai nimilaatan

Lähes kolmannes Suomen ottamista sotavangeista kuoli 

Puolustusvoimien Kuvakeskus/I. Wasenius

Kirsi Höglund
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Jatkosodassa otettiin yli 60 000 vankia

Pentti Kataja

Tämän kirjoittajan, kuin myös monen muunkin pää-
hän, on joskus saattanut iskostua ajatus siitä, että ru-
noilijat ovat eräänlaisia kaunosieluja, joille aseet, met-
sästyksestä puhumattakaan, ovat kauhistuttavia asioi-
ta. Saattaa paljolti näin ollakin, mutta ei sääntöä ilman
poikkeusta. Eräs tällainen on kansallisrunoilijaksem-
me mainittu, merikapteenin poikana 5.2.1804 Pietar-
saaressa syntynyt ja 6.5.1879 Porvoossa kuollut, Jo-
han Ludvig Runeberg. 

Huomenna on kulunut 203 vuotta kansallisrunoili-
jamme syntymästä.

Stoolista torttuun
Kaikkihan tiedämme Runebergin todella mittavat

kirjalliset ansiot: Saarijärven Paavon, Vänrikki Stoolin
tarinat, Maamme-laulun, Porilaisten marssin... Rune-
bergintorttuakin on varmasti itse kukin joskus syönyt. 

Koulunkäyntinsä Johan Ludvig aloitti setänsä luona
Oulussa, jatkoi sitä Vaasassa ja Turun akatemiassa.
Köyhän pojan piti tienata opiskelurahoja, ja sitä varten
hänen piti matkustaa sisä-Suomeen Saarijärvelle koti-
opettajaksi kruununvoudin ja kapteenin perheisiin.
Runeberg perehtyi siellä huonosta suomen kielen tai-
dostaan huolimatta myös paikallisten talonpoikien elä-
mään ja tuonaikaisiin vaikeuksiin, ja ihaili tavattomas-
ti heidän sitkeyttään ja yksinkertaista elämäänsä. Siitä
innoitus Saarijärven Paavon syntyyn 1820-luvun lopul-
la. 

Kotiopettajana Ruovedellä hän tutustui Suomen so-

dan veteraaneihin, siitä lähtivät Vänrikki Stoolin tari-
nat.   

Teeri ensin, sitten tytöt
Maaseutumiljöössä tulivat myös aseet ja metsästys

eri muodoissaan tutuiksi, olihan metsästys tuohon ai-
kaan vielä tärkeä elinkeino maaseudun asukkaille. Ei-
kä hän unohtanut myöhemmällä iälläänkään näitä
harrastuksia. Toimiessaan valmistuttuaan Porvoon
kymnaasin lehtorina olivat runoilun lisäksi metsästys,
kalastus ja kaikkinaiset luontoharrastukset hänen
mieliharrastuksiaan. Virallisia juhlia hän pyrki vältte-
lemään.

Hänen kerrotaan joskus sanoneen ystävilleen, että
"jos olen lähdössä tyttöystäväni tykö, ja sitten näen
kuinka pellon toiselle laidalle koivuihin tulee teeripar-
vi, niin ensi menen ja ammun teeren, sitten lähden tyt-
töni luo". 

Metsästys koitui tavallaan sitten myös kansallisru-
noilijamme kohtaloksi. Kettujahdissa joulukuun 19.
päivänä 1863 hän sai aivoinfarktin, oikean käden ja ja-
lan liikuntakyky menivät lähes täysin. Samalla myös
kirjallinen luomistyö jäi. 

Vuoteenomana hän vietti lähes 14 vuotta, hän kuoli
6.5.1877. Tilanne oli varmaan kamalin, mitä liikku-
maan tottuneelle ihmiselle voi ajatella.

Kokoelma Porvoossa
Vuonna 1851 teki Runeberg ruotsalaisen kustannus-

liikkeen kanssa erittäin edullisen ja tuottavan julkaisu-
sopimuksen. Tuloillaan hän sitten osti Porvoosta muu-

taman vuoden ikäisen 10 huonetta käsittävän talon,
jossa Fredrika-vaimonsa kanssa asui 25 vuotta. Aluksi
siellä asuivat myös heidän kuusi poikaansa.

Jo vuonna 1880 Porvoon kaupunki lunasti talon irtai-
mistoineen.

Talo on sen jälkeen kunnostettu moneen kertaan, vii-
meksi muutama vuosi sitten. Kaikki on entisellään,
myös runoilijan kirjastohuone, jossa ovat myös hänen
aseensa, hänen itsensä pyydystämien ketunnahkojen
päällä. Suomen kaartin upseereiden 30.5.1857 hänelle
lahjoittamaa hienoa kaksipiippuista lukuun ottamatta
ne ovat kaikki tyypillisiä kansanmiesten aseita.

Runebergin arsenaali
Runebergin kirjastohuoneen aseseinän aseet vasem-

malta oikealle:
– 16 mm:n tanskalainen pistimellä varustettu nalli-

lukkoinen sotilaskivääri, jonka Runebergin kolman-
neksi vanhin poika, kuvanveistäjä Walter Runeberg on
ostanut Kööpenhaminasta.

– J.L. Runebergin isälle, merikapteeni Lorens Rune-
bergille kuulunut 17 mm:n piilukkokivääri, jonka hän
oli ostanut Lontoosta 5 punnalla. Pietarsaarelaiset oli-
vat lahjoittaneet aseen J.L. Runebergille 23.7.1851 hä-
nen käydessään synnyinseudullaan. J.L. oli sittemmin
antanut aseen vanhimmalle pojalleen Ludvigille, joka
taas oli myöhemmin jättänyt sen vanhaan kotiinsa.

– Merikapteeni Lorens Runebergille alun perin kuu-
lunut 16,5 mm:n nallilukkoase, johon runoilijan vanhin
poika oli tehnyt uuden tukin. Elokuussa 1851 16-vuoti-
aana hän oli vahingossa ampunut tällä itseään käteen.

– 19 mm:n piilukkomusketista muunnettu nalliluk-
kokivääri,  jota Runebergin kerrotaan käyttäneen vain
susijahdeissa. 

– Kaksipiippuinen, ilmeisesti saksalainen cal. 16
nallilukkohaulikko, jonka J.L. Runeberg on saanut
lahjaksi Porvoon lukion oppilailta siirryttyään eläk-
keelle opettajantoimestaan v. 1857. Samaan lahjoi-
tukseen kuului myös kuvassa näkyvä metsästyslauk-
ku.

– Erittäin arvokas Chr. Sturmin Suhlissa valmista-
ma 15 mm:n päällekkäispiippuinen kultakoristeinen
nallilukkokivääri, jonka toinen piippu on rihlattu, toi-
nen sileä. Aseessa olevassa laatassa teksti: "Johan
Ludvig Runebergille suurella kunnioituksella Suomen
kaartin upseereilta Helsingissä 30 toukokuuta 1857."
Aseeseen kuuluu vihreällä veralla sisustettu mahonki-
nen laatikko, jossa ovat luotimuotit, ruutisarvi, puh-
distusvälineet ym. varusteet.

– Kuvanveistäjä Walter Runebergille kuulunut 18
mm:n sileäpiippuinen nallilukkoase.

– 10 mm:n 8-kulmarihlauksella varustettu suustala-
dattava luodikko, jonka on tilaustyönä J.L. Runeber-
gille valmistanut aseseppä Rossi Kuopiosta.

– Hyvin omaperäisellä lukolla varustettu 17,5 mm:n
nallilukkokivääri, jonka on valmistanut Leppävirran
lukkari O. Lundson. Aseen on Runebergille lahjoitta-
nut everstiluutnantti Gregori Tigerstedt.

– Herra C.M. Kjellmanin Runebergille lahjoittama
10,5 mm:n 8-kulmarihlauksella varustettu lyhyt nalli-
lukkokivääri, jota Runeberg kutsui "pikku suustala-
dattavaksi".

Suomen kansallisrunoilija ei karsastanut aseita

Runeberg oli myös innokas metsästäjä
Chr. Sturmin Suhlissa valmistaman hienosti koristellun päällekkäispiippuisen lukko. Runebergin kirjastohuoneen aseseinä sellaisena kuin se jo runoilijan eläessä on ollut. Johan Ludvig Runeberg (5.2.1804–6.5.1879)

Minulla on lempparisijamuoto. Se kaikkein eniten mieleeni
oleva sijamuoto. Se on minulle yhtä selkeä kuin on vaikkapa
lempiväri tai lempiruoka, jotka muuten ovat vihreä ja mam-
man tekemät lihapullat ja perunamuusi. Ja paistikastike,
ihanaa! Lempisijamuotoni on abessiivi, -tta, ’ilman jotakin’.
Huomaan käyttäväni ahkerasti sellaisia ilmaisuja kuin kiel-
tämättä, epäilemättä, huolimatta, sanomatta, tekemättä…
Entäpä mikä on mielestäni upein abessiivimuotoinen sana?
Herkeämättä. ”Hän odotti vastausta herkeämättä.” Siinäpä
sitä vasta on todellista odottamisen tunnelmaa!

Kuuntelin – ja tietysti opin suunnattomasti – eräänä syksy-
nä luentokurssin ”Näkökulmia viroon suomen sukukielenä”.
Muuten kaikki meni kurssilla ihan mukavasti, mutta kun
puhe kääntyi sijamuotoihin, luennoitsija ilmoitti: ”suomen
kielessä abessiivi on jäänyt pois käytöstä. Yksikään suoma-
lainen ei enää sano ’takitta’, vaan sen tilalla on alettu käyt-
tää sanaa ’ilman’ ja sijamuotona partitiivia, esimerkiksi ’il-
man takkia’.” Minä hermostuin. Voi, miten minä hermostuin.
Tunsin kuinka kiukun puna nousi kasvoilleni ja sanat taker-
tuivat kurkkuuni. Olin sanoitta. En – näin jälkeenpäin aja-
tellen onneksi – nostanut asiasta meteliä, mutta tentissä
varmistin, että käytin jokaikisessä mahdollisessa ja ehkä
mahdottomassakin paikassa abessiivia.

Roman Schatzin, suomalaistuneen saksalaismiehen,
lempparisijamuoto on partitiivi. Syykin tähän on selvä, ja mi-
ten sen sanoisin… miehekäs. Teoksestaan Suomesta, rak-
kaudella (2005): ”Kaikkein paras on kuitenkin partitiivi. Se
avaa ihan uusia ulottuvuuksia. […] Minä nain sinua (siinä
siis jää osia naimattakin) – minä nain sinut (koko lailla, lop-
puun asti, yksiselitteisesti). En tiedä, kuinka moni ulkomaa-
laisparka on jäänyt tänne loukkuun partitiivin takia.”

Yhtä lailla uusia ulottuvuuksia avaa abessiivi: miksi ih-
meessä tuhlata kaksi sanaa siihen, mihin riittää yksikin.
Miksi käyttää suomen kielen ominaislaadulle suhteellisen
vierasta prepositiorakennetta ’ilman jotakin’, kun kaiken voi
päräyttää ilmoille yhdellä sanalla, yksiselitteisesti? Ja mitä
tulee abessiivin sivuun jäämiseen, se on etenkin verbien yh-
teydessä edelleen erittäin käyttökelpoinen ja nykyaikainen-
kin. Kai suurin osa meistä sanoo mieluummin ”minulla on
takapiha vielä haravoimatta” kuin ”takapihani on vielä il-
man haravoimista”? Sitä paitsi abessiivimuotoinen ilmaisu
sisältää oletuksen, että haravoin takapihani itse, ilman-sa-
nan avulla muodostettu ilmaisu sysää työn jollekulle, kelle
tahansa, toiselle.

Edellä manaamalleni suomen kielen kurssin luennoitsijalle
tekisi mieli lähettää vaikka sähköpostilla pieni videonpätkä.
Olimme kaverini kanssa eräänä vetisenä syksynä sienestä-
mässä, ja heti alkumatkasta kaverini tokaisi tuskastuneena
astuttuaan vesilätäkköön vettähylkivine kenkineen: ”Voi
hemmetin hemmetti, että pitikin lähteä kumisaappaitta!”

Lempparisijamuotosi?

Kirjoittaja on salolainen kielen ja
kirjallisuuden opiskelija.

PAULIINA KALLIO 

KIELI KESKELLÄ
MUUTA
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