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MISSÄ AATU LUURAA?
PUUHAA KOKO PERHEELLE! 
TÄHÄN LEHTEEN ON PIILOTETTU 
KOLME AATUA, LÖYDÄTKÖ NIISTÄ 
KAIKKI? HURRAA, JOS LÖYDÄT, 
SAAT KUNNIAA JA MAINETTA 
KERROTTUASI SAAVUTUKSESTA 
TUTUILLE JA KYLÄNMIEHILLE.

ME SUOMALAISET rakas-
tamme sotaa. Kun juhlimme 
itsenäisyyttämme, muiste-
lemme sotaa ja katsomme 
Tuntematonta sotilasta. Kun 
määrittelemme liike-elämän 
johtajatyyppejä, haemme 
verrokit Tuntemattomasta 
sotilaasta.

Monet meistä jopa tietä-
vät, että saimme itsenäisyy-
temme talvisodassa. Ehkä 
tämän kunniaksi koululai-
sia kannustettiin liikkumaan 
vuonna 2015, talvisodan 
75-muistovuonna, Talvisota-
hiihdon avulla.

Talvisodalla ja marsalkka 
Mannerheimilla myös myy-
dään kaikkea mahdollista 
raaputusarvoista jääkiekkoon 
ja viinaan. Ja kauppa käy.

KANSALLINEN narratiivim-
me – legenda Suomesta ja 
suomalaisuudesta – on kirjoi-
tettu sodan kautta. Kansalli-
sen identiteetin pönkittämi-
nen sodalla on monin tavoin 
ongelmallista, mutta näin nä-
mä asiat koetaan.

Me suomalaiset olemme 
kuitenkin hyvin valikoivia sen 
suhteen, mitä sotia muiste-
lemme. Talvisota ja jatkosota 

ovat lehtien otsikoissa ja kan-
salaisten mielissä koko ajan, 
mutta esimerkiksi sisällissota 
ei tarjoa selvää ulkopuolista 
vihollista, jota vastaan kan-
sa voisi yhdistyä. Myöskään 
Lapin sota ei kelpaa muiste-
loihin, sillä siihen liittyy kak-
si perustavanlaatuista on-
gelmaa: ensinnäkin Suomi 

petti liittolaisensa ja toisek-
seen tuo liittolainen oli natsi-
Saksa.

Hyvien ja huonojen  sotien 
jaotteluun liittyvän ongelmal-
lisuuden ohella voisi tietysti 
miettiä, että sopisiko sodan 
sijaan rakentaa sitä identi-
teettiä vaikka hyvinvointival-
tiota juhlistamalla.

NO, JOS SOTA kuitenkin on 
se keskeinen rakennuspalik-
ka, niin tarkastellaan aihetta 
sitten hieman lisää. 

Tämä lehti pohtii sotaa 
useasta näkökulmasta, joista 
moni on mielestämme jäänyt 
tarpeettoman vähälle huo-
miolle. Jos tarkastelemme 
sotaa liian kapea-alaisesti, 

on olemassa aito riski siitä, 
että kuvamme sodasta – ja 
myös Suomesta – muodos-
tuu yksipuoliseksi. 

Keskustelussa jalkoihin 
jääneet lähestymistavat an-
saitsevat paikkansa tässä 
valitussa yhteisessä narra-
tiivissa. Me suhtaudumme 
aiheeseen vakavasti ja siksi 
pyysimmekin kaiken maail-
man dosentteja, tohtoreita, 
professoreja sekä tutkijoita 
kirjoittamaan omiin tieteen-
aloihinsa liittyviä artikkeleita.

Nautinnollisia lukuhetkiä. 

JARI TAMMINEN
PÄÄHÄIRIKKÖ

P.S. Pidempiä versioita ar-
tikkeleista internetin tietover-
kossa osoitteessa häiriköt.fi.

P.P.S. Tervetuloa Häiriköi-
den Spektaakkeligaalaan 
Helsingin Lavaklubille 14.3. 
Luvassa muun muassa 
kontrolloimattomia mono-
logeja, Kansallisromanttinen 
Puhe karaoke ja Palefacen 
Rillumarei!-show. 

Käskynjako!

Rakas sota

Elina H
iironniem

i

ILTA HÄIRIKÖT EXTRA – Kansa Taisteli on Häiriköt-päämajan julkaisu, joka ilmestyy maksutta Voima-
lehden (2/2017) välissä.  Päähäirikkö Jari Tamminen  Toimitushäirikkö Raimo Pesonen  Häirikkö Iida 
Simes  Lotta Veera Järvenpää  Esteetikko Antti Kukkonen  Viestimies Elina Hiironniemi.

Häiriköt-päämaja on riippumaton ja sitoutumaton toimija, joka saattaa yhteen akateemisen tutkimuksen ja kult-
tuurihäirinnän. Taiteen ja aktivismin rajapinnasta löytyvä kulttuurihäirintä on oiva keino tutkia yhteiskuntaam-
me, purkaa merkityksiä ja kiinnittää huomio epäkohtiin. Termi kulttuurihäirintä (culture  jamming) on johdettu 
sodankäyntiin liittyvästä termistä radiohäirintä ( radio jamming). Radiohäirinnässä pyritään luomaan häiriötila 
viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille. Samoin kulttuurihäirintä luo häiriöitä sinne, missä niitä ei 
odoteta, ja nämä häiriöt mahdollistavat maailman näkemisen toisin. Häiriköt haastavat valtakeskitty-
mät esimerkiksi vastamainoksin, katutaiteella ja performanssein luoden samalla spektaakkelia. Lisää 
Häiriköistä ja kulttuurihäirinnästä osoitteissa häiriköt.fi sekä facebook.com/hairikot
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Sota ja syntymyytti
Toimiva tarina vetää mutkat suoriksi,  
ja tosiasioilla ei ole aina niin väliä. 
TEKSTI: TUOMAS TEPORA 

Korsukirje
Ilman isoisää

Sotaorvot ovat 
traumojensa 

takia olleet hiljaa 
vuosikymmeniä.

KAIKKI TIETÄVÄT, että suomalainen historia-
kulttuuri on sotapainotteista. Sen voi helposti 
havaita vaikkapa arkisessa kaupan kassajonossa 
vilkaisemalla iltapäivälehtien historiallisia eri-
koisliitteitä. Sota ei toki monopolisoi suomalais-
ten identiteettejä, mutta toinen maailmansota 
muistaminen on tutkitusti merkittävin suoma-
laisia yhdistävä historian tapahtuma. Vaikka 
nyt vietetään itsenäisen Suomen 100-vuotis-
juhlaa, sijoittuu Suomen syntymyytti kuin itse-
oikeutetusti reilun 70 vuoden takaiseen toiseen 
maailman sotaan.

Miksi näin ja millainen tämä sotakuva tä-
nään on? Toinen maailmansota tarjoaa hyvän 
tarinan, eivät suomalaiset sitä muuten muis-
taisi. Itsenäistyminen nimittäin johti tavatto-
man veriseen sisällissotaan, jonka kohottami-
nen kansalliseksi vapausmyytiksi ei onnistunut 
edes sodan voittaneilta valkoisilta. Veljessurma 
on myyttinen käsite, mutta ei toimi yhdistävä-
nä tarinana. Suomalaisten toinen maailmanso-
ta onkin vuoden 1918 antiteesi, tarina uhrau-
tuvasta ja yhtenäisestä pienkansasta itäisen 
suurvallan armoilla. 

Toisen maailmansodan harras muistami-
nen tarjoaa toimivan kansallisen syntymyytin 
–  taistelulla ja uhreilla saavutetun vapauden 
vaaliminen on nationalismin tehokkainta käyt-
tövoimaa kaikkialla maailmassa. Toimiva tarina 
vetää mutkat suoriksi: juhlapäivinä vallitsevassa 
sodan muistamisessa on harvemmin totuttu kä-
sittelemään sodan kipeitä ja pinnan alla periy-
tyviä puolia tai jatkosodan poliittisia ongelmia. 

KYLMÄN SODAN aikana sotasukupolvi rakensi 
suomalaista yhteiskuntaa ja Neuvostoliitto aset-
ti pidäkkeitä, mutta sotaa kyllä muistettiin ase-
tetuissa puitteissa. 

Sodan muistaminen muuttui pönötykseksi 
oikeastaan 1990-luvulla, jolloin osa suomalai-
sista käsitti maansa voittaneen sodan 50 vuot-
ta sen päättymisen jälkeen. Vihollinen kaatui 
omaan mahdottomuuteensa. Tämä räjäytti 
muistobuumin, jota edesauttoi se, että sotasu-
kupolvi oli jo eläkeiässä. Samaan aikaan iski 
lama. Toisen maailmansodan torjuntavoitoksi 
tulkittu kertomus tarjosi oivan historian viite-
pisteen ja kansallisen symbolin, joka valoi itse-
luottamusta moniin suomalaisiin keskellä po-
liittista ja taloudellista murrosta. 

Kansanomaisissa mielikuvissa sota tulkittiin 
voittopuolisesti talvisodan eetoksen kautta.

Tämä yksiviivainen sodan muistokulttuu-
ri elää ja voi hyvin tänäänkin, vaikka ei edus-
takaan koko totuutta sodan muistamisesta. 
Selvää on, että konservatiivinen sodan muis-
taminen ärsyttää monia ihmisiä, etenkin su-
kupolvikapinoivaa nuorisoa. Siitä huolimatta 
esimerkiksi Sirkka Ahosen ja Pilvi Torstin tut-
kimusten mukaan nuorisolle ja nuorille aikui-
sille juuri toinen maailmansota tarjoaa edes jol-
lakin tavoin jäsentyneen kotimaisen historian 
merkkipaalun. 

Esimerkiksi hyvinvointivaltion rakentaminen 
ei resonoi lainkaan sodan tavoin. Se ei ole toi-
miva myytti. 

SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA so-
dan muistokulttuurille on hankalaa olla täysin 
välinpitämätön: ”kaikki” esimerkiksi tietävät 
Tuntemattoman sotilaan. Vuonna 2006 tehdyn 
nettikyselyn mukaan vain vähän yli puolet vas-
tanneista tosin osasi sijoittaa  Väinö Linnan ro-
maanin vanhan elokuvaversion jatkosotaan. 
Selvästi yli kolmannes luuli sen sijoittuvan 
talvi sotaan. 

Tässä onkin kulttuurisesti vallitsevan kan-
sanomaisen muistokulttuurin ydin – tosiasioil-
la ei ole niin väliä, kunhan tarina on toimiva ja 
lisää ihmisten kollektiivista itsetuntoa. Muutos 
muistokulttuurissa on kuitenkin tapahtumassa 
ja osin jo tapahtunutkin. Pitkälti reaktiona uus-
patrioottiseen muistoaaltoon, viimeisen reilun 
kymmenen vuoden aikana akateemisesta histo-
riantutkimuksesta on yleistajuistettu runsaasti 
kirjallisuutta sodasta vaikeina, uusillekin suku-
polville periytyneinä kokemuksina ja identiteet-
teinä. 

Näistä on myös tullut julkisuuden puheen-
aiheita, joissa ei suinkaan vain rakenneta vai-
keiden kokemusten kautta tarinaa Suomesta 
uhrina.

Kirjoittaja on dosentti ja tutkija Helsingin yliopis-
tolla. Teporan teos Sinun puolestas elää ja kuol-
la – Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–
1945 (WSOY 2011) palkittiin vuoden tiedekirjana 
ja Sodan henki -teos (WSOY 2016) sai Lauri Jäntin 
 säätiön kunniamaininnan.

OPISKELIN MUINOIN muun muassa suomalais-ugri-
laista kansatiedettä ja kulttuuriantropologiaa. Ystäväpii-
riini kuului myös uskontotieteilijöitä ja folkloristeja. Kaikil-
ta näiltä perinnetieteiden aloilta opin yhden yleispätevän 
historiankulkuun liittyvän rakenteellisen seikan: perinteet 
hyppäävät usein yhden sukupolven yli. 

Isovanhemman statuksen saavuttaneet ihmiset ovat 
usein juuri niitä henkilöitä, joiden avulla ylisukupolvinen 
perinne jatkaa elämäänsä. Tästä minulla on omaakin ko-
kemusta: kuvanveistäjäisäni, joka on myös saanut puu-
sepänkoulutuksen, opetti pojalleni – josta sittemmin tulikin 
puuseppä – kaikkia niitä hauskoja ja kiinnostavia käden-
taitoja, joita hänellä ei ollut minulle kiireisinä työvuosinaan 
aikaa opettaa. Tämä havainto veti haikeaksikin.

OLEN KASVANUT ILMAN isänpuoleista isoisääni, suu-
tarina toiminut Teodor Vilhelm kuoli Helsingin pommi-
tuksissa vuonna 1944. 1900-luvun sotaisuudet tuottivat 
Suomeen paljon sotaorpoja. Vuonna 1918 noin 20 000 
lasta menetti huoltajan-
sa ja vuodet 1939–1945 
jättivät jälkeensä noin 
50 000 sotaorpoa.

Sotaorvot ovat trau-
mojensa takia olleet hil-
jaa vuosikymmeniä, ja 
viime sotienkin aikaan-
saama orpous on al-
kanut tuottaa muistel-
makirjallisuutta ja vertaistoimintaa vasta vuosituhannen 
vaihteessa – uhrien eläköidyttyä. Sotaorpous on tuottanut 
myös kulttuurisen tappion ylisukupolvisesti. Miten mitata 
arvo sille kaikelle, mikä on hävinnyt potentiaalisten perin-
teensiirtäjien kuoltua liian aikaisin? 

Minkälaisin menetelmin siirtää se esimerkiksi kansan-
talouden kielelle?

OPISKELIN MYÖS POLIITTISTA historiaa, ja silloin ehkä 
ensimmäistä kertaa aloin kaivata isoisääni. Hän sai vuon-
na 1918 kymmenen vuoden tuomion ja istui siitä osan 
”Tammisaaren yliopistossa” eli vankileirillä, jossa oppi 
suutarin ammattinsa. Olisi ollut kiinnostava keskustella 
tenttikirjojen lukemisen lisäksi oman isoisän kanssa nois-
ta tapahtumista, joista hänellä olisi ollut ensikäden tietoa. 
Kuinka paljon paremmin olisinkaan ymmärtänyt vuoden 
1918 tapahtumia! 

En onneksi koskaan ole oppinut itsenäisyyttämme so-
tien kautta. En toisaalta koskaan oppinut myöskään pi-
tämään itseäni sotien uhrina, mutta sitähän minä todelli-
suudessa olen. Nyt vanhenevana miehenä osaan arvailla 
sitä, mitä kaikkea olisin voinut oppia, jos minulla olisi ol-
lut isoisä. Olisinko minäkin poikani tavoin oppinut joitain 
kiinnostavia kädentaitoja, jos olisin lapsuudessani istunut 
isoisäni suutarinverstaan nurkassa? Entä olisinko oppinut 
ymmärtämään syvemmin Helsingin työläishistoriaa, jota 
olen vanhemmiten oppinut rakastamaan.

OTSO KANTOKORPI
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MARKKU KUISMA 
nauraa, kun muis-
tutan hänen kiteyt-
täneen joskus his-
toriakäsityksensä 

kirjainyhdistelmään ”SS” – ”sattuma ja 
sähläys”. 

Kuisma, Helsingin yliopiston Suo-
men ja Pohjoismaiden historian pro-
fessori, täsmentää tarkoittaneensa 
tapahtumahistoriaa ja kutsuu kitey-
tystään tarkoituksellisen halventavak-
si – mutta ainoastaan sodan palvon-
taa kohtaan. Sodan palvonnalla hän 
tarkoittaa kuvitelmaa siitä, että so-
dassa olisi kysymys jostakin muus-
ta kuin verestä ja suolenpätkistä. 
 Ihmiset toimivat 
maantieteen, talous-
maantieteen ja kult-
tuuristen muodostel-
mien ja rakenteiden 
kehikossa. Suuri osa 
eri ihmisryhmien pyr-
kimyksistä ei toteudu, 
ja tavoitteiden yhteen-
törmäyksistä syntyy 
sattumia ja sähläystä, mistä Suomen 
itsenäistyminen on hyvä esimerkki: 
Suomi syntyi myllerryksistä, joita en-
simmäinen maailmansota – eräänlai-
nen Euroopan sisällisota – tuotti. Se 
pirstoi vanhoja keisarikuntia ja tuotti 
täysin ennakoimattomia lopputuloksia. 
Yksi niistä oli Suomen tasavallan syn-
tyminen, joka ei olisi ollut mahdollista, 
jos Venäjän ja Saksan keisarikunnat ei-
vät olisi kokeneet tappiota.

Kuisman mielestä on turhaa käydä 
enää keskustelua kummankaan Suo-
men sisällissodan osapuolen isänmaal-
lisuudesta tai epäisänmaallisuudesta. 
Tilanteet vaihtelivat, ja ne muokkasi-
vat myös osapuolten tavoitteita. 

Perustarinan mukaan Saksa tuli aut-
tamaan meitä itsenäistymään suurin 
piirtein sinisten silmiemme ja vaalean 
tukkamme tähden. Todellisuudessa ky-
se oli Saksan pyrkimyksestä estää vihol-
lisvaltoja avaamasta uutta itärintamaa 
Murmanskin kautta. Jos Suomea ei 
olisi samaan aikaan irrotettu entisestä 
emämaastaan, Saksan tunkeutuminen 
Suomen alueelle olisi häirinnyt Venäjän 
kanssa käytyjä rauhanneuvotteluja.

Saksan kiinnostus Itämeren koilli-

seen kulmaan liittyi myös talouteen. 
Vuoden 1918 kesän ja syksyn aikana 
Suomen ulkomaankauppaa koskevat 
sopimukset oli hyväksytettävä Berlii-
nissä, ja uudet isännät halusivat provi-
sionsa jokaisesta puu- ja paperilastista.

KUISMA LÖYTÄÄ Suomen sisällisso-
dasta yhtymäkohtia niin 1990-luvulla 
tapahtuneeseen Jugoslavian hajoami-
seen, Syyrian sisällissotaan kuin Ukrai-
nan sisäiseen ja ulkoiseen kriisiinkin. 
Jugoslavian sodassa nähdyt etniset 
puhdistukset eivät olleet tuntematto-
mia Suomen sisällissodassakaan.

Nimestään huolimatta sisällisotia 
ei  käytännössä koskaan käydä ilman 

muiden valtioiden se-
kaantumista. Suurval-
tojen alueelliset ris-
tiriidat voivat toimia 
sisällissodan sytykkei-
nä, mutta suurvallat 
myös vahtivat etujaan 
konfliktialueilla. 

Ulkoisista sekaan-
tumisista huolimatta 

Suomen sisällissodan ryhmittymien 
rajat pysyivät selkeämpinä kuin esi-
merkiksi Syyrian nykyisessä kaaokses-
sa. Tämä ei kuitenkaan ollut itsestään-
selvyys: esimerkiksi saksalaismielisten 
jääkäreiden ja Mannerheimin kaltais-
ten Venäjän armeijasta valkoisten ri-
veihin siirtyneiden upseereiden välillä 
vallitsi voimakkaita jännitteitä.

Keväällä 1918 Mannerheimin suuri 
halu oli marssia ristiretken kärjessä Pie-
tariin, vapauttaa se, lyödä bolsevikit ja 
palauttaa vanha Venäjä kaikessa lois-
tossaan valtaan. Tsaa-
rin Venäjän paluu olisi 
vaarantanut uudeksi 
isännäksi asettuneen 
Saksan tavoitteet Suo-
men suunnalla.

KUISMA KOROSTAA, 
etteivät maailmansodan tai sisällisso-
dan usvassa toimineet ihmiset olleet sen 
tyhmempiä tai pahantahtoisempia kuin 
nykyisetkään. Pyrittiin kohti tavoitteita, 
jotka usein matkan varrella osoittautui-
vatkin mahdottomiksi. Omia tekoja se-
litettiin jälkikäteen parhain päin ja pa-
huus ulkoistettiin viholliseen. Tämä päti 

kaikkiin osapuoliin – ja sama toiminta-
tapa on edelleen suosiossa.

Suomeen tulleet saksalaisjoukotkin 
ihmettelivät sisällissodan voittajien jul-
muutta. Sellaista verenvuodatusta ei 
voi pyhittää kuin luomalla vastustajas-
ta kuvan hirvittävänä olentona.

Historioitsija voi 
kunnioittaa väkivallan 
uhreja lisäämällä tie-
toa ja oppimalla vir-
heistä. Kuisma haluaa 
perehtyä siihen, miten 
syksyn 1917 väkival-
lan ilmapiirin kärjisty-
minen ja kevään 1918 
sisällissota olisi voitu 
välttää. 

Olennaista on tutkia sitä tietä, joka 
on johtanut sotaan: Millaisia valintoja 
matkan varrella on tehty? Mitkä ovat 
ne risteykset, joissa oltaisiin voitu vali-
ta toinen suunta?

Jälkikäteen on helppo nähdä, kuin-
ka sotaan johtavia valintoja on perus-
teltu tunteisiin vetoavilla tarinoilla. 
Sotaa oikeutetaan usein ”historian vää-
ryyksillä”, joita voi löytää jokaisen kan-
san menneisyydestä, mutta tarvittaessa 
niitä voidaan myös keksiä. 

Ihmiskunnalla on velvollisuus oppia 
sodaksi kutsuttuun onnettomuuteen 
johtaneista kehityskuluista. Esimerkki-
tapauksista ei ole pulaa.

SOTA ON OLLUT ihmiskunnan his-
toriassa kauhistuttava voima, joka on 
synnyttänyt nopeita muutoksia. Kuis-
ma lainaa sosiologi ja historioitsija 
 Charles Tillyn kiteytystä ”sota synnytti 

valtion, ja valtiot käy-
vät sotaa”. 

Kaupparauhan yl-
läpitämiseksi ja  omien 
markkinoiden laajen-
tamiseen tarvittiin so-
talaitosta. Siitä tuli 
pysyvä instituutio, jo-

ka tarvitsi verotusta ja lainsäädäntöä 
– syntyi valtio. 

Sota ei ole mikään ihmisen luontai-
nen ominaisuus, mutta sitä on pidetty 
pitkään valtioiden luontaisena ominai-
suutena.

Kuisma toteaa, että ajatus ihmis-
kunnan asioiden järjestämisestä soti-

matta on itse asiassa melko uusi. Kär-
simyksen problematiikkaa pohtineita 
ajattelijoita on aina ollut, mutta sotien 
on nähty kuuluvan väistämättömästi 
ihmisen kohtaloon, kuten kulkutaudit, 
syntymä ja kuolema. 

Samaan aikaan jokainen on tajun-
nut, että sota on suur-
ta liiketoimintaa. Niin 
keskiajalla, ennen sitä 
ja sen jälkeenkin. 

Taloudellisen mer-
kityksensä ohella sota 
on kiehtonut ihmisiä, 
koska sodalla muute-
taan nopeasti valta-
suhteita – tai ainakin 

kuvitellaan niin. Sota on myös jännit-
tävää, sarja äärimmäisiä tilanteita. So-
dassa ihminen voi tehdä sankarillisia 
tekoja ja hänen toimintaansa voivat 
ohjata ylevät tavoitteet.

Mutta jos katselemme sodankäyntiä 
ylevyyden näkökulmasta, olemme in-
himillisessä haaksirikossa. Sota itses-
sään on julmaa aineellista ja henkistä 
tuhoa, ja sen tilalle pitäisi keksiä jota-
kin muuta.

VASTAPUOLIEN LUOMINEN ja de-
monisoiminen ovat risteyksiä tiellä, jol-
ta paluu on vaikeaa, Kuisma varoittaa. 
Poliittisista näkemyksistä ei tarvitse olla 
samaa mieltä, mutta on tärkeää yrittää 
ymmärtää toisten toiminnan taustoja ja 
löytää jokin kaikkia osapuolia tyydyttä-
vä ratkaisu, eikä tyytyä ajattelemaan, 
että nuo eivät usko kuin voimaa.

Nationalismia analysoinut tutkija 
Benedict Anderson lanseerasi ”kuvit-
teellisen yhteisön” käsitteen klassikko-
teoksessan Imagined Communities. Us-
ko kuvitellun yhteisön olemassaoloon 
ja henkinen sitoutuminen siihen mah-
dollistavat laajojen valtiojärjestelmien 
toiminnan. 

Tarkastelun kohteena voi olla etni-
seen, kielelliseen, maantieteelliseen ja 
kulttuuriseen yhteisöön ja sen satojen 
tai tuhansien vuosien kehitykseen pe-
rustuva kokonaisuus. Yhteisön kuvit-
teellisuus tarkoittaa, että ihminen voi 
tuntea yhteisyyttä sellaisen ihmisen 
kanssa, jota ei ole koskaan nähnyt, tai 
jopa menneiden sukupolvien kanssa – 
ja se kokemus voi olla vahva. 

Sattumaa ja sähläystä
Professori Markku Kuisman mukaan kokemus kansallisvaltiosta ja 
kansallisesta yhteisöstä on kuvitteellinen. Laupeaksi ja suvaitsevaksi 
ei muututa pelkästään päättämällä. 

TEKSTI: RAIMO PESONEN   KUVA: ELINA HIIRONNIEMI

Sota synnytti 
valtion, ja valtiot 

käyvät sotaa.

Sisällisotia ei 
koskaan käydä 
ilman muiden 

valtioiden 
sekaantumista.

Sotaa on pidetty 
pitkään valtioiden 

luontaisena 
ominaisuutena.
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Kuvitteellisten järjestelmien kä-
sitteestä on etsitty myös vastauksia 
kansallisvaltioille ja nationalismille 
tyypilliseksi katsottuun sotaisuuteen. 
Esimerkiksi Euroopan unionissa kan-
sallisvaltioiden rajojen häivyttäminen 
on esitetty vapaakaupan ohella kei-
nona rauhan säilyttämiseen – samalla 
kun sosiaalisten kriisien ja autoritaaris-
ten liikkeiden nousun torjuminen on 
jäänyt vähemmälle huomiolle. 

Kuisma muistuttaa, että laupeaksi, 
suvaitsevaiseksi ja monikulttuuriseksi 
yhteisöksi ei muututa pelkästään päät-
tämällä, että nyt kuvittelemme toisel-
la tavalla kuin ennen. Vaikka kokemus 
kansallisvaltiosta tai kansallisesta yhtei-
söstä on kuvitteellinen, yhteisöissä vai-
kuttaa pitkä historia. Vasta uusien ko-
kemusten kautta syntyy uudella tavalla 
organisoitu kuvitteellinen y hteisö. 

Markku Kuisma sanoo puoliksi lei-
killään, että ”kuviteltu yhteisö” -kä-
sitteen käyttö pitäisi kieltää ainakin 
suomen kielessä, koska termi herät-
tää paljon väärinkäsityksiä: ”kuvitteel-
lisuus” saa yhteisön tuntumaan vä-
hemmän kestävältä ja johtaa helposti 
ajatukseen ”hei, mehän voidaan vain 
vaihtaa kuvitelmaa”. 

Kuisma korostaa, että kyse ei ole 
asioiden muuttumattomuudesta vaan 
siitä, että satojen tai tuhansien  vuosien 
kehityskulut täytyy ottaa huomioon.

Uuteen ideologiaan pohjautuvat 
vallankumoukset ovat usein päätyneet 
irvikuvikseen tai ainakin pettymyksiin. 
Esimerkiksi Venäjän vanhat rakenteet 
tulivat näkyviin varsin pian tsaarin val-
lasta syöksemisen jälkeen bolsevikkien 
harjoittamasta ”toisin kuvittelemises-
ta” huolimatta.

VALTIOIDEN SYNTYHISTORIAT poik-
keavat toisistaan melkoisesti. Ihmiset 
ovat kaikkialla pohjimmiltaan saman-
laisia, mutta ympäristö ja pitkäaikaiset 
historialliset jatkumot ovat muovan-
neet valtioista hyvinkin erilaisia. 

Kuisma hymähtää, että jotkut piti-
vät suomalaisia aikoinaan alempana 
rotuna, joka ei ollut kykenevä muo-
dostamaan valtiota. Se johtui vain sii-
tä, että täällä oli niin vähän väkeä ja 
isot metsät. Pohjoismaissa ja varsinkin 
Suomessa moderni valtio syntyi rinta 

rinnan kansalaisyhteiskunnan ja yh-
teiskunnallisten joukkoliikkeiden kans-
sa, minkä vuoksi useimmilla kansalai-
silla on vahva tunne siitä, että valtio 
on meidän. Ja jos se ei toimi hyvin, se 
täytyy vain panna kuntoon. 

Pohjoismaiden alueella asuneita 
ihmisiä pidettiin aiemmin kyvyttömi-
nä valtioiden muodostamiseen, mutta 
nyt ylenkatseen suunta on vaihtunut: 
saatamme arvioida nenänvartta pitkin 
niitä maita, joiden yhteiskunnat vai-

kuttavat epävakailta ja kärsivät luotta-
muspulasta.

Miksi Venäjä ei ole sellainen kuin 
me toivoisimme sen olevan? Miksi se 
ei toimi kuin kehittynyt länsimainen 
demokratia? Tai Kiina, tai Intia? Nii-
den historiasta löytyy useiden sisäisten 
ja ulkoisten paineiden kautta syntynei-
tä pitkiä kehityskulkuja, joiden hiomat 
rakenteet ovat vahvoja eivätkä muutu 
helposti. 

Läntisen demokratian edistäjät ta-

voittelevat välillä sodan avulla valtioi-
den sisäisten valtasuhteiden nopeaa 
muutosta. Saatetaan aivan vilpittö-
mästi uskoa siihen, että kun paha val-
tiokoneisto pommitetaan pois päiviltä 
ja markkinat vapautetaan, loppu hoi-
tuu kuin itsestään. Kun pahan valtion 
kahleet kirpoavat, esiin nousee demo-
kraattisesti ajatteleva ihminen, joka on 
ikään kuin löytänyt perusolemuksensa. 

Valitettavasti asia ei ole niin yksin-
kertainen.

Sattumaa ja sähläystä
Professori Markku Kuisman mukaan kokemus kansallisvaltiosta ja 
kansallisesta yhteisöstä on kuvitteellinen. Laupeaksi ja suvaitsevaksi 
ei muututa pelkästään päättämällä. 

TEKSTI: RAIMO PESONEN   KUVA: ELINA HIIRONNIEMI
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Kun vapaussota  
jäi papilla päälle

Elias Simojoen ideologia kumpusi  
Raamatusta ja fasismista. 

TEKSTI: MIIKA SIIRONEN KUVA: OULUN MAAKUNTA-ARKISTO

ÄÄRIOIKEISTO-
LAINEN pappi 
Elias Simojoki 
(1899–1940) 
osallistui elä-

mänsä aikana neljään eri so-
taan.

Simojoki kasvoi perhees-
sä, jonka elämää määrittelivät 
herännäisyys, maalaissivisty-
neistön kulttuuriset ihanteet, 
taloudellinen turvallisuus ja 
staattinen agraarinen ympäris-
tö. Elias kasvoi kiinni herän-
näistupien lämpöön imien si-
säänsä Wilhelmi Malmi vaaran 
ja Mauno Rosen dahlin kal-
taisten suurten körttipuhujien 
henkeä. Klassinen, helleenisen 
maailman ihanteita painot-
tanut koulusivistys Oulun ly-
seossa veisti Elias Simojoen 
maailmankuvan muodoltaan 
valmiiksi. Silti vasta sisällissota 
kokemuksena muovasi Simo-

joen ideologian. Talvisodassa 
hän kuoli.

Taistelussa Simojoen poik-
keukselliset luonteenomai-
suudet pääsivät esiin. Hänen 
kylmähermoisuutensa ja roh-
keutensa perustuivat pitkälti 
pohjimmaiseen uskoon omasta 
kuolemattomuudesta. Hän oli 
karismaattinen, loistava hen-
genluoja, joka sopeutui vaivat-
tomasti sotatilaan. Hän oli to-
tisesti sodan poika. 

SIMOJOEN UTOPIAKSI tuli 
Suur-Suomi. Sotaretket avau-
tuivat hänelle seikkailujen 
näyttämönä, mutta nuorten 
rintamatoverien kuolemat sot-
kivat niiden sisäisen käsikirjoi-
tuksen. Simojoki syytti heidät 
sotaan työntänyttä edellistä 
sukupolvea. 

Palkkioksi porvarillisen 
hallitusvallan pelastamisesta 

Simo joki aateveljineen tunsi 
saaneensa liian vähän resurs-
seja uusille sotaretkilleen ja 
turhan niukasti päätösvaltaa 
pystyttämänsä valtion hallin-
taan. Sodan uhrit huusivat hä-
nelle kumpujen alta juuri näi-
den petosten korjaamista.

Uhrit alkoivat edustaa lunas-
tamatonta kansallista lu pausta 
ja asettivat Simojoen ristiriitaan 
valtaapitävien kanssa. 

Sinimustia – 1930-luvun 
 fasistista nuorisoliikettä –  joh-
tamalla hän yritti luonteensa 
mukaisesti ”pelastaa” uuden 
sukupolven. Hän halusi estää 
sitä joutumasta fyysisesti ja 
henkisesti huonosti valmistau-
tuneena varmana pitämäänsä 
uuteen sotaan. 

Ideologiakseen Elias Simo-
joki muotoili jonkinlaisen jat-
kuvan vapaussodan mallin, 
jonka tavoitteena oli inhotun 

”KUTSUN TEITÄ KANSSANI py-
hään sotaan kansakuntamme 
vihollista vastaan. Sankarivai-
najat nousevat kesäisten kum-
pujen alta jälleen rinnallemme 
tänään, jolloin lähdemme Suo-
melle turvatun tulevaisuuden 
luodaksemme Saksan mahta-
vien sotavoimien rinnalla ja 
asetovereina vakain mielin risti-
retkelle vihollistamme vastaan.” 

Näin väkevästi julisti mar-
salkka Mannerheim jatko-

sodan alussa päiväkäskyssään. 
Jatkosodassa armeijassa palve-
li noin 500 luterilaista sotilas-
pappia, kotirintamalla oli noin 
tuhat pappia. Rovasti Rolf Tii-
vola oli yksi heistä.

Tiivola vertasi tilannetta en-
simmäiseen ristiretkeen. Vuon-
na 1095 paavi Urbanus II esit-
ti kehotuksen lähteä taisteluun 
kristinuskon vihollisia ja pyhän 
maan häpäisijöitä vastaan. Tii-
vola korosti, että tällaisesta 

sodasta oli kyse myös jatkoso-
dassa:

”Sillä nyt on tosiaan ky-
seessä ristiretki aito uskot-
tomia ja Jumalan vihollisia 
vastaan, kansojen orjuuttajia, 
sortajia ja väkivallantekijöitä 
vastaan. [– –] Jumala on joh-
tanut asiat niin, että Eurooppa 
on herännyt ja noussut yhtenä 
miehenä ihmiskunnan verivi-
hollista ja Kristuksen vihollis-
ta vastaan.”

Ristiretki Karjalaan  
oli Jumalan tahto
Usko oli väkevää, kun Marski ja papit  
kannustivat pyhään sotaan.
TEKSTI: JOUNI TILLI KUVA: SA-KUVA

Vastavalmistunut pappi 1923. 
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•  Toimi pääosan työurastaan pappina Kiuruvedellä.  

•  Osallistui sisällissotaan 1918 valkoisella puolella ja heimo-
sotaretkiin 1919–1922.

•  AKS:n, venäläisvihaa lietsoneen opiskelijajärjestön, perus-
tajajäsen vuonna 1922.

•  Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) kansanedustaja vuosi-
na 1933–1939.

•  Sinimustat-nuorisojärjestön johtaja vuosina 1933–1936.

•  Sai tuomioita lapualaiskyydityksistä ja sananvapautta rikko-
vista kirjoituksista.  

•  Talvisodassa vapaaehtoisena sotilaspastorina (JR 39).  

•  Kaatui 25.1.1940 Impilahden Konnunsaaressa ollessaan 
lopettamassa kituvaa hevosta.

Loppu oli siis koittanut 
Neuvostoliitolle, Herran ja 
koko ihmiskunnan ”verivihol-
liselle”. Usein myös korostet-
tiin, että nimenomaan Suomi 
johti ylösnoussutta Eurooppaa 
viimeisessä taistelussa. Juma-
la oli valinnut Suomen ”aseek-
seen”, kuten kotijoukkojen ro-
vasti Hannes Anttila saarnasi.

RISTIRETKI on erityislaatui-
nen sodan laji. Se ei ole pel-
kästään maallista nujakointia 
vaan Jumalan antama tehtävä. 
Maallisten etujen lisäksi ris-
tiretkellä kuoleville on luvas-
sa syntien anteeksianto, usein 
myös marttyyrin asema. Myös 
pappien läsnäolo ristiretkellä 
kuuluu asiaan.

Ristiretkeen eivät päde ta-
vallisen sodan lait, vaan vä-
kivallan käyttö on suorastaan 
kristillinen hyve. Ristiretki on 
puolustautumista, jonka Kris-
tuksen sotilaat tekevät uskon 
vihollisia vastaan – loppuun 

asti. Pyhässä sodassa täydelli-
nen sotilas on kuollut sotilas.

Suomalaiset luterilaiset 
papit myös hyväksyivät, että 
Mannerheim rinnasti itsensä 
paaviin, joka perinteisesti on 
ollut ristiretkelle kutsuva auk-
toriteetti. Päiväkäskyn sanat 
”seuratkaa minua” innoittivat 
osaa papeista löytämään yh-
tymäkohtia Jeesuksen usein 
käyttämään puhutteluun.

ITÄ-KARJALAAN edennyt ar-
meija ei pelkästään ottanut 
haltuunsa viholliselle kuulu-
neita maa-alueita. Se laajen-
si ja puhdisti suomalaisuuden 
tilaa. 

Kenttäpiispa Johannes 
Björklund kirjoitti sodan al-
kupuolella: ”Isänmaallisesti 
ja uskonnollisesti on rajojem-
me siirtäminen niiden luon-
nolliselle paikalleen oikein ja 
välttämätöntä. Taisteluamme 
taistellessamme me olemme 
pyytäneet saada käydä sotam-

me Herran kasvojen edessä. 
[– –] Siunatkoon Jumala tä-
män taistelun, joka on ollut 
osana Euroopan kansojen ris-
tiretkessä historian julmimman 
jumalattomuusvaltion kukista-
misessa ja erityisesti onnelli-
semman tulevaisuuden luomi-
sessa Suomen heimolle.”

Björklundin mukaan Itä-Kar-
jala kuului Suomelle uskonnol-
lisista ja luonnollisista syistä. 
Se oli ”isien hien ja veren py-
hittämää” maata, joka tuli pa-
lauttaa osaksi oikeille omista-
jilleen. Sen vuoksi kenttäpiispa 
pyysi siunausta ”ristiretkisotu-
reilleen”, jotka ”raivasivat tie-
tä rakkauden evankeliumille ja 
loivat Suomen suvulle suurta 
tulevaisuutta”. 

Näin ristiretkellä myös oi-
keutettiin tunkeutuminen 
a lueille, jotka eivät koskaan 
olleet kuuluneet Suomelle. 
Kyseessä oli pyhän maan val-
loittaminen takaisin väärä-
uskoisilta. Uskonnollinen ja 

nationalistinen ajattelu pais-
kasivat reilusti kättä.

JATKOSOTA TARKOITTI lute-
rilaisille papeille tasapainoilua. 
Ristiretki-idean avulla pystyt-
tiin hyökkäyssota esittämään 
puolustuksena ja pitäytymään 
oikeutetun sodan perinteessä. 
Näin voitiin myös pyhittää esi-
vallan ratkaisut ja vaatia kan-
salaisilta tottelemista. Martti 
Lutherin mukaan ”älä tapa” 
-käsky ei sido esivaltaa. Samal-
la jouduttiin kuitenkin hylkää-
mään Lutherin periaate, jonka 
mukaan sota kuuluu maalli-
seen valtakuntaan eikä sitä voi 
oikeuttaa uskonnollisin perus-
tein: kristityt voivat joskus jou-
tua puolustautumaan aseelli-
sesti, mutta sota ei voi koskaan 
olla ”pyhää”.

Nimenomaan ristiretket oli-
vat Martti Lutherille kauhistus. 
Sotiminen Kristuksen nimissä 
oli ehdottomasti Jeesuksen sa-
nomaa vastaan. Luther pitikin 

aikanaan ristiretkiä johtaneita 
paaveja antikristuksina, koska 
paavi ei ollut maallinen esival-
ta, joka olisi oikeutettu käy-
mään maallista sotaa.

Pyhä velvollisuus voi olla 
ulospääsy vastuusta ja kei-
no hiljentää omatunto. Tä-
mä on varsin ymmärrettävää 
erityisesti sotatilanteessa. Se 
voi kuitenkin olla vaarallista. 
Kuten Adolf Hitleriä vastaan 
nousseen saksalaisen Tunnus-
tuskirkon johtohahmo, pappi 
Dietrich Bonhoeffer kirjoitti 
ennen kuolemaansa keskitys-
leirillä: ”Velvollisuusihminen 
päätyy lopulta täyttämään 
velvollisuutensa jopa paho-
laista kohtaan.”

Kirjoittaja työskentelee tutkijana 
Helsingin yliopiston tutkijakolle-
giumissa. Hänen teoksensa Suo-
men pyhä sota – Papit jatkosodan 
julistajina sai Vuoden kristillinen 
kirja -palkinnon  vuonna 2014.

Lauri Elias Simojoki 
(s. 1899, k. 1940)

venäläisyyden lopullinen pois-
taminen. Kansallisromanttises-
ta kuvastosta poimittu ylilyön-
ti, heimokansoista koostuva 
Suur-Suomi, sai toimia pää-
määränä.

Nuoruuden kiihkolla ja 
epärealismilla Elias Simojo-
ki ryhtyi tovereineen ajamaan 
kansallista herätystä Aka-
teemisessa Karjala-Seurassa 
(AKS). Samalla innolla he lii-
masivat puheissaan yhteen 
sirpaleiksi pirstoutunutta ku-
vaa yhtenäisestä kansasta. Tuo 
yhtenäisyys oli kuitenkin vain 
välietappi varustauduttaessa 
tulevaan sotaan – lopulliseen 
vapaussotaan, jossa menneet 
uhrit lunastettaisiin. 

SIMOJOKI RAKASTUI so-
taan sankaruuden ja hyveiden 
kenttänä, ja nämä tuntemuk-
set vain vahvistuivat kahdella 

epäonnistuneella heimosota-
retkellä (1919, 1921). Monis-
ta taistelutovereistaan poike-
ten juuri hän näyttää jääneen 
jumiin sotaan. Vuosien 1918–
1921 sodissa kaatuneista tove-
reista, ”näkymättömien armei-
jasta”, tuli hänen elinikäisen 
sovitustyönsä lähde. 

Simojoki ei rakastanut sotaa 
itsessään vaan sen mahdollis-
tavaa vaikutusta ja äärimmäi-
syyttä. Hänen viimeisiä elin-
viikkojaan kuitenkin leimasivat 
ahdistus kotipitäjän miesten 
kuolemista ja pelko lopullises-
ta tappiosta. Niissä voi nähdä 
kasvun ihmisyyden seuraaval-
le portaalle. Kaksikymmenvuo-
tiaana taistelu elämästä ja kuo-
lemasta oli hänelle aistielämän 
korkein täyttymys. Neljäkym-
mentävuotias Simojoki soti 
enää velvollisuudesta eikä enää 
sodassa olemisen  riemusta. 

SIMOJOKI eli aikakautena, 
jolle oli ominaista purkautuva 
kollektiivisuus, sekularisoitu-
minen ja yksilöityminen. Simo-
joen elämän suuri tragedia oli 
se, että hän pyrki kääntämään 
ajan pyörää taaksepäin. Kaik-
ki halusivat vuoden 1918 jäl-
keen kansallista integraatiota, 
mutta Simojoen kaltaiset ha-
lusivat sitä muodossa, joka oli 
ollut ennen modernisaatiota ja 
luokkaristiriidan puhkeamista.

Tämä malli oli tuomittu hä-
viämään 1930-luvun politiikan 
valtavirralle – sovittelua ja uu-
distuksia ajaneelle integraatio-
konseptille.

Kirjoittaja valtiotieteen tohtori ja 
poliittisen historian tutkija, jon-
ka teos Mustan lipun alla – Elias 
Simo joen elämä ja utopia julkais-
tiin tammikuussa 2017 (Atena). 

Yllättävät taistelutoverit
KUN KATSOMME esimerkiksi Lähi-Itään, huomaam-
me länsimaiden tukevan tahoja, jotka taistelevat rinnak-
kain Isisin kanssa. Samalla Nato-maa Turkki pommittaa 
kurdeja, jotka puolestaan taistelevat jihadisteja vastaan. 
Ennakoimattomat jaot rintamalinjoissa kuuluvat sotiin, ja 
Suomen käymät sodat eivät muodosta poikkeusta tästä.

HELSINGISTÄ LÖYTYY muistomerkki toisessa maailman-
sodassa Saksan SS-joukoissa kaatuneille suomalaisille. 
Helsingistä löytyvät myös muistomerkit samassa sodassa 
kaatuneille suomalaisille juutalaisille ja muslimeille.

JARI TAMMINEN

HYVÄ TIETÄÄ!
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MILLAINEN on ideaa-
linen pakolainen? 
Miltä näyttää ja 
mitä tekee sellai-
nen ihminen, jota 

autamme ja jonka hyväksymme yh-
teiskuntaamme? Keskustelu ”väärän-
laisista” turvapaikanhakijoista tekee 
näkyväksi historiaan juuttuneita mie-
likuviamme pakolaisuudesta.

Mielenkiintoinen esimerkki sopivan 
pakolaishahmon etsinnästä on ”pako-
laiskriisin” kiihkeimmässä vaiheessa syn-
tynyt kohu pakolaisten älypuhelimista.

Meille niin arkisen laitteen näkymi-
nen ”heidän” käsissään muuntui poliit-
tiseksi leimakirveeksi. Maahanmuut-
toon kriittisesti suhtautuvat nimesivät 
turvapaikanhakijat ”elintasosurffareik-
si” ja ”iPhone-miehiksi”. Älypuhelimen 
käytön tuomitseminen oli tapa kyseen-
alaistaa tulijoiden avuntarve ja hädän 
aitous.

PAKOLAISUUDEN SUHTEEN tunteet 
ja mielikuvat hallitsevat kovaäänisintä 
keskustelua ja faktatieto jää usein tois-
sijaiseksi. Harvaa tuntui kiinnostavan 
se, että älykännykästä on kovasti apua 
vaarallisella matkalla – kauhistelijois-
takin varmasti jokainen nappaisi mu-
kaan oman puhelimensa, jos joutuisi 
jättämään kotinsa.

Käsitykset oikeanlaisesta pakolai-
sesta rakentuvat voimakkaasti stereo-
tyyppisten ja historiallisten mielikuvien 
varaan. Nuo mielikuvat taas ovat usein 
hyvin visuaalisia, ja tavallisesti nykyku-
vastoa verrataan siihen, millainen on 
muistojemme pakolaisen kuvallinen 
”arkkityyppi”.

Suomalaisten mielikuvat sotaa pa-
kenevista ihmisistä palaavat usein vii-
me sotiemme maisemiin ja evakoihin. 
Klassinen kuva evakoista näyttäytyy 
hiekkatietä pitkin kulkevana, väsynee-
nä ihmisjoukkona, joka tekee raskasta 
matkaa omaisuus kasattuna kärryjen 
päälle, lehmä vierellään. Nämä sotatoi-
mialueelta muualle Suomeen turvaan 
evakuoidut ihmiset – evakot – eivät ol-
leet pakolaisia sanan juridisessa mie-
lessä, vaikka sotaa ja sekasortoa pake-
nivatkin. Suomessa evakkous kuitenkin 
usein rinnastetaan pakolaisuuteen, ja 
mielikuvat oikeasta pakolaisuudesta 
rakentuvat osin oman historiamme ja 
evakkomuistojen kautta.

Pakolaiset hahmotetaan perinteises-
ti uskonnollisen ikonografian, madon-
na ja lapsi -tyyppisen epäpolitisoidun 
kuvaston kautta. Toisaalta mielikuvat 
kansainvälisestä pakolaisuudesta usein 
liittyvät niin kutsuttuun kolmanteen 
maailmaan. Antropologi Liisa Malkki 
huomauttaa, että pakolaisia ajatelles-
samme usein mieleemme tulee varsin-
kin Afrikka ja jossain kaukana tapahtu-
vat kauheudet. 

MIELIKUVIEN OIKEA pakolainen 
näyttäytyy köyhänä, avuttomana, pas-
siivisena ja kärsivänä hahmona, joka 
on menettänyt kaiken. Näin mieliku-
vien pakolainen siirtyy mielissämme 
kauas meistä ja todellisuudesta, jossa 
me modernit länsikansalaiset eläm-
me. Jähmettyneet mielikuvat selittä-
vät osin, miksi älypuhelin pakolaisen 
kädessä ärsytti. Kännyköistä ärsyyn-
tyneet olettavat, että hädänalainen ei 
voi olla meidän kaltaisemme moderni 
toimija – ihminen, joka on kiinni tässä 
ajassa ja jakaa useita samoja kokemuk-
sia kanssamme.

Keskustelu kännykkää käyttävistä 
turvapaikanhakijoista paljastaa, miten 
hankalaa on kohdata oma heikkous.  
Kännykällä navigoiva, sosiaalista me-
diaa käyttävä, kielitaitoinen ja keski-
luokkainen pakolainen paljastaa, että 
meille kaikille voi käydä huonosti. On 
helpompi muistella evakoita kuin koh-
data se tosiasia, että globaali epätasa-
arvo, demokratiavaje, ympäristöongel-
mat ja monimutkaiset poliittiset kriisit 
uhkaavat meitä ihan kaikkia.

YLEENSÄ ON TOTUTTU ajattelemaan, 
että empatiamme kohdistuu juuri 
itseäm me muistuttaviin. Paradoksaali-
sesti älypuhelinta käyttävät, vuosikym-
menten sotaa ja vainoa pakenevat ira-
kilaiset nuoret miehet eivät kuitenkaan 
näyttäytyneet apua ja suojelua ansait-
sevina juuri sen vuoksi, että he olivat 
liikaa meidän kaltaisiamme.

Toisaalta turvapaikkaa etsivät ih-
miset nähdään ”maahanmuuttokriit-
tisessä keskustelussa” myös liiak-
si ”meistä” poikkeavina – rääsyisinä, 
avuttomina ja surkeina, kulttuurises-

ti ja ulko näöllisesti valtavirrastamme 
erottuvina – tänne sopeutumattomi-
na ja elämäntapaamme uhkaavina. 
Jos he taas näyttäytyvät habituksel-
taan ja toiminnaltaan meidän kaltai-
sinamme, argumentoidaan, että eivät 
näin normaalit, kykenevät ja pystyvät 
apuamme todella kaipaakaan, vaan 
he pyrkivät käyttämään väärin 
hyvinvointi  palveluitamme. 

Turvapaikanhakijoihin liittyvässä 
keskustelussa empatian suuntautumi-
nen onkin kiinnostavaa, ja voimakkaan 
politisoituneen luonteensa vuoksi se 
näyttää poikkeavan totutusta, moraa-
lifilosofisena lainalaisuutena usein tois-
tetusta ”nearest is dearest” -kaavasta.

Voimakkaan myrkyttyneessä kes-
kusteluilmapiirissä varsinkaan visuaa-
lisen esittämisen suhteen pakolaisilla 
ei ole mahdollisuutta voittaa. 

Nykykeskustelun seuraaminen saa 
ajattelemaan, että joillekin Välime-
reen hukkunut ja rannalle elottomana 
huuhtoutunut lapsi on ainoa täydelli-
nen pakolainen: hän herättää tunteem-
me, on viaton, hiljainen ja kärsivä eikä 
koskaan päässyt perille.

 

Kirjoittaja, VTT, on tutkijatohtori Helsingin 
yliopistolla. Hän väitteli sodan ja kärsimyk-
sen kuvien käytöstä kansainvälisessä poli-
tiikassa.

Hyvät ja huonot pakolaiset
Ristiriitaisesti pakolaisen tulisi olla sekä huoliteltu että rääsyläinen.

TEKSTI: NOORA KOTILAINEN KUVAT: SA-KUVA

Evakuointia Kannaksella. Karjalankannas 10.1.1939.
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”HELGE MIKKO 
assuu nykhään 
Pajalassa mut-
ta muistaa ko 
oli pikku poika 

silloon ko kallonmittaajat tulit Parka-
lombolon kouhluun klaavoittensa kan-
sa. Helge Mikole tehthiin pääkallon-
mittaus. Ja niitä on tehty meän kylissä 
paljon – olletikki Kirunan ja Jällivaaran 
kylissä.”

Näin Pohjois-Ruotsissa tehtyjä kal-
lonmittauksia kuvailtiin Sveriges Ra-
dion Meänraatio-ohjelmassa. Jotkut 
koululaiset olivat pelästyneet mittaus-
ta niin paljon, että se johti epäluuloon 
koko koululaitosta kohtaan.

Helge Mikon ja muiden Parkalom-
bolon koululaisten pääkallot ja rotu-
ominaisuudet mitattiin 1930-luvun 
lopulla. Maanlaajuista rotututkimus-
ta johtanut geneetikko ja antropologi 
Herman Lundborg oli tuolloin juuri 
jäänyt eläkkeelle. Hän oli vahvasti kan-
sallissosialismiin kallellaan.

Lundborgia pidettiin viime vuosisa-
dan alkupuolella yhtenä merkittävimpä-

nä tutkijana rotubiologian ja genetiikan 
maailmanlaajuisessa tiede yhteisössä. 
Professori Lundborg valittiin Uppsalaan 
1922 perustetun rotu biologisen instituu-
tin johtajaksi. Se oli alan ensimmäinen 
valtiollinen tutkimuslaitos, ja Saksaan 
vastaava laitos perustettiin viisi vuotta 
myöhemmin. Se haki oppinsa Ruotsista. 

Lundborgin suhde saamelaisiin ja 
Tornionjokilaakson meänkielisiin oli 
kaksijakoinen: rodullisesti nämä olivat 
alempiarvoisia, toisaalta varsinkin saa-
melaisten kulttuuri kiehtoi. 

ROTUHYGIENIASTA tai eugeniikasta 
oli tullut Lundborgille pakkomielle jo 
kolme vuosikymmentä ennen Parka-
lombolon koululaisten kallon mittauk-
sia. Se antoi vastaukset lähes mihin ta-
hansa yhteiskunnalliseen ongelmaan 
– olipa kyse sitten köyhyyden ja kurjuu-
den vähentämisestä, kansanterveyden 
kohentamisesta, rikollisuuden torjun-
nasta tai Ruotsin kukoistavasta tulevai-
suudesta. 

Lundborgista sopimattomien ihmis-
ten lisääntyminen oli estettävä ran-
kallakin kädellä. Kansakunnan tasolla 
tämä tarkoitti rodun puhtautta. Siksi 
ruotsalaisten piti välttää seka-avioliit-
toja vähempiarvoisten kansojen, kuten 

suomalaisten ja saamelaisten kanssa.
Jos rodut saisivat sekoittua vapaas-

ti, seurauksena olisi moraalin, hallin-
non, lakien ja kulttuurin rappeutu-
minen. Venäjällä ja Balkanin alueella 
eurooppalaiset ja aasialaiset olivat se-
koittuneet toisiinsa. Lundborgista nii-
den yhteiskunnallinen kehitys oli ollut 
siksi niin takaperoista. 

”Mutta jos katsomme esimerkik-
si Skandinavian, Pohjois-Saksan, Hol-
lannin ja Englannin yhteiskunnallista 
kehitystä, tilanne on kokonaan toinen.
[– –] Näissä maissa vallitsee vapaus ja 
edistys, kulttuuri on saavuttanut täällä 
korkeimman tasonsa.”

Lundborgista kansakunnan syvin-
tä olemusta ei voi vaihtaa kuin paitaa: 
”Rodullista pohjasakkaa, kuten nee-
kereitä ja mustalaisia, ei voi parantaa, 
olivatpa ympäristön olosuhteet kuinka 
suotuisia tahansa.”

Lundborgin instituutti teki maail-
manlaajuista huomiota herättänyttä 
rotututkimusta. Lundborg halusi ol-
la myös kansanvalistaja julkaisemalla 
Svensk Raskunskapin tapaisia populaa-
reja kirjoja. Opettajille kirjasta myytiin 
puoleen hintaan.

Jotkut opettajat olivat haltioissaan 
kirjan menetelmistä. Rotubiologian 
ins tituuttiin lähettämissään kirjeissä he 
tähdensivät, kuinka oppilaat saattoivat 
tehdä kirjan avulla toisilleen antropo-
logisia mittauksia.

LAPISSA HELGE Mikon luokkatoverit 
ja muut koululaiset tuskin innostuivat 
mittailemaan toistensa kallon leveyttä 
ja pituutta tai muita kirjasessa mainit-
tuja eri rotuja erottavia fyysisiä omi-
naisuuksia. Instituutti lähetti kuitenkin 
Lundborgin kirjoja Norrbottenin lää-
nin työtupiin ilmaiseksi:  Arjeplogiin, 
 Jokkmokkiin, Nattavaaraan, Korpi-
lomboloon, Pajalaan ja muutamiin 
muihin paikkoihin. 

Työtupien pienet työntekijät olivat 
kotoisin alueen köyhimmistä perheistä, 
joilla ei ollut varaa laittaa lapsiaan taval-
lisiin kouluihin. Lapset viettivät työtuvis-
sa koko talven ja palasivat perheidensä 
pariin vain kesäksi. Monet puhuivat vain 
äidinkieltään suomea tai saamea. 

Mitähän lappilaiset lapset mahtoi-
vat ajatella, kun opettajat näyttivät 
heille kuvia oikeista, rotupuhtaista 
ruotsalaisista? Tai kun heille puhuttiin 
rotujen sekoittumisen vaaroista ja näy-
tettiin kuvia seka-avioliittojen degene-
roituvista jälkeläisistä? 

ENNEN ELÄKÖITYMISTÄÄN Lund-
borg yritti saada seuraajakseen suo-
sikkinsa, joka oli poliittisesti hänen 
linjoillaan. Kun tämä ei onnistunut, 
Lundborg katkaisi kaikki yhteytensä 
instituuttiin. 

Laitoksen johtajana toimiessaan 
Lundborgilla oli ollut tapana häipyä 
vähin äänin Lappiin, kun työyhteisös-
sä oli ilmennyt ongelmia. Joskus hän 
oli lähtenyt pohjoiseen jo juhannuk-
sena ja palannut Uppsalaan vasta ilto-
jen pimetessä syyskuussa. Lundborgia 
kiehtoi Lapin yksinkertainen elämän-
tapa niin paljon, että hän oli rakenta-
nut itselleen Laimolahteen jopa oman 
turvekammion. 

Vetäytydyttyään lopullisesti Lapin 
erämaihin Lundborg avioitui 25 vuot-
ta nuoremman naisen kanssa. Myö-
hemmin on paljastunut, että nainen 
oli saamelainen, joka oli työskennellyt 
instituutissa avustajana. Hän oli syn-
nyttänyt Lundborgille pojan. Kaiken 
tämän Lundborg oli pitänyt visusti sa-
lassa tuolloiselta vaimoltaan ja kolle-
goiltaan. Lapissa hän jatkoi työtään 
saamelaisten rotuominaisuuksien kar-
toittamiseksi ja tallensi etnografisen 
tarkasti heidän elintapojaan.

Lundborgin rotuopit vaikuttivat 
valtaväestön asenteisiin parikymmen-
tä vuotta myöhemmin, kun Suomes-
ta rupesi virtaamaan siirtolaisia Ruot-
siin. Samoihin aikoihin laitoksen nimi 
muutettiin lääketieteellisen genetiikan 
instituutiksi.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, kulttuuri
antropologi, toimittaja ja tietokirjailija, jon-
ka teos Kansan kodin pimeämpi  puoli pal-
kittiin Tieto- Finlandia-palkinnolla 2015.

Tieteellistä rasismia
Rotuhygieniaan uskova ruotsalaistutkija arvioi saamelaiset alemmiksi olennoiksi.

TEKSTI: TAPIO TAMMINEN
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Kolme huimapäätä ja kovien taistelujen karaisemaa upseeria neuvottelussa vastaiskun 
jälkeen. Kuvassa vasemmalla kapteeni Railio JR 33, keskellä Mannerheim-ristin ritari 
luutnantti Törni, Jääkärikomppanian päällikkö, ja oikealla edellisen ”adjutantti” luut-
nantti Pitkänen. Tolvajärven pohjoispuoli 27.7.1944.

sen vastavirran kustantamon kautta 
edellytti SS-taustan ja maanpetoksel-
lisen vehkeilyn selittämistä parhain 
päin ja häivyttämistä sankarin luonne-
kuvasta.

JUKKA TYRKKÖ onnistui aloittamaan 
linjan, jota myöhemmät Törnin elämä-
kerturit kyseenalaistamatta jatkoivat: 
Waffen-SS oli puhtaasti sotilaallinen 
organisaatio, sen jäsenet eivät olleet 
vastuussa Hitlerin hallinnon rikoksista 
vaan ”sotilaita siinä missä muutkin”. 
Törnin maanpetostuomio oli ”sepitetyn 
syytöksen” perusteella ”näytösoikeu-
denkäynnissä” langetettu poliittinen 
tuomio, Törni oli ”vain tehnyt velvolli-
suutensa suomalaisena upseerina”.

Törniä ihailtiin, koska Tyrkön kerto-

mana hänen tarinallaan oli selvä piilo-
sanoma. Kertomuksen ytimessä oli ra-
dikaalipiireissä tuttu teema isänmaan 
uhanalaisuudesta. Kommunismi ja juu-
talaisuus olivat palvelleet maailman-
sotien välisenä aikana Euroopan radi-
kaalia kansallismielisyyttä ja fasistisia 
liikkeitä sisäisinä ja ulkoisina vihollis-
kuvina. Ne olivat kulttuurisen rappion 
ja yhteisöä uhkaavan tuhon symboleita 
ja toteuttajia. 

FASISTISET LIIKKEET kaikkialla Euroo-
passa tukeutuivat viholliskuvilla liet-
sottuun paniikkimielialaan hankkiak-
seen kannatusta ja viedäkseen läpi 
kansalliset vallankumoukset.

Tämän tarinakehyksen mukaan 
Suomen olivat vuoden 1944 jälkeen 

Matka SS-joukkojen taistelijasta maan-
petturiksi ja kanonisoiduksi sankariksi 
on täynnä yllätyksiä.
TEKSTI: OULA SILVENNOINEN  KUVA: SA-ARKISTO

Rakas ja
hirveä Törni

VIELÄ Mannerheim-ris-
tillä palkitsemisensa 
jälkeenkin Lauri Tör-
ni oli epätodennä-
köistä sankari ainesta. 
Sotilaana hän oli pel-

käämätön ja suoraviivaisen aggres-
siivinen. Viina teki hänestä kuitenkin 
arvaamattoman ja väkivaltaisen. Mui-
takin kiusallisia piirteitä löytyi. Törni 
oli ehtinyt ilmoittautua vapaaehtoiseksi 
Suomesta keväällä 1941 koottuun SS-
pataljoonaan. Hän vietti pataljoonan 
koulutusajan SS:n Schönbrunnin kasar-
meilla, kunnes hänet palautettiin Suo-
meen juomisen ja tappelemisen takia.

Kummallisin vaihe liittyi Suomen 
vastarintaliikkeeseen, jonka tavoittei-
siin kuuluivat tiedustelutiedon han-
kinta Suomen alueelta, sissisota neu-
vostojoukkoja vastaan ja tarvittaessa 
vallankaappaus, joka nostaisi valtaan 
Hitlerille lojaalit suomalaiset aktivis-
tit. Törni liittyi joukkoon ja lähti tam-
mikuussa 1945 Saksaan saamaan kou-
lutusta viesti- ja sabotaasitoiminnassa.

Sota ehti päät-
tyä ennen kuin pääs-
tiin tositoimiin. Tör-
ni palasi Suomeen 
ja jäi kiinni, kun val-
tiollinen poliisi pää-
si salahankkeen 
jäljille. Vihollisen 
puolelle siirtymisensä 
takia hänet tuomittiin 
maanpetoksesta. Kun presidentti J. K. 
Paasikivi pian armahti hänet, Törni pa-
keni Ruotsin ja Venezuelan kautta Yh-
dysvaltoihin. Hän otti nimekseen Larry 
Thorne ja katosi Yhdysvaltojen armei-
jan upseerina Vietnamin ja Laosin väli-
sellä rajaseudulla lokakuussa 1965.

KUOLEMANSA JÄLKEEN Törni aloit-
ti matkansa yhdeksi parhaiten tunne-
tuista suomalaisista sotasankareista. 
Tarina alkoi kehkeytyä Jukka Tyrkön 
vuonna 1975 julkaiseman ensimmäi-
sen elämäkerran ilmestyttyä. Tyrkön 
Lauri Törnin tarina – Vapaustaistelijan 
vaiheita Viipurista Vietnamiin -teos on 
avain Törnin sankarimyytin ymmärtä-
miseen.

Ennen sotaa Tyrkkö oli Aamulehden 
toimittaja Valkeakoskelta. Aamulehti 
oli Kokoomuksen äänenkannattaja, ja 
sen poliittisesti valikoitunutta toimit-
tajakuntaa johti toimitussihteeri Eero 
Rekola.

Rekola oli paitsi toimittaja myös 
heimosoturi ja Vapaussodan Rintama-
miesten Liiton pitkäaikainen sihteeri. 
Liitto ei ollut mikä tahansa yhdistys, 
vaan vuoden 1918 valkoisen armei-
jan ja heimosoturien radikaaleinta lai-
taa edustanut organisaatio, joka koko-
si piiriinsä myös käytännössä kaikki 
suomalaisen fasismin kärkinimet. Kun 
SS-värväys keväällä 1941 tuli ajankoh-
taiseksi, liitto kokosi valtakunnallisen 
järjestökenttänsä avulla noin puolet 
kaikista tarjokkaista. Aamulehdestä 
 Rekola värväsi sopivia nuoria toimit-
tajia, kuten Jukka Tyrkön, joka pal-
veli SS-rintamakirjeenvaihtajana ja 
Suomeen palattuaan SS-Aseveljet ry:n 
sihteerinä.

SODAN PÄÄTYTTYÄ Vapaussodan 
Rintamamiesten Liitto ja SS-Aseveljet 
lakkautettiin aselepoehtojen nojalla, ja 
Tyrkkö palasi toimittajan ja kirjailijan 
työhön. Vuonna 1960 ilmestynyt Suo-
malaisia suursodassa oli puolusteleva 
ja kaunisteleva kertomus SS-vapaa-

ehtoisten vaiheista 
Saksan itärintamalla. 
 Kauko Kareen omis-
taman Alea- kirjan 
kustantama Lauri 
Törnin tarina (1975) 
oli kuulopuheina ke-
rätyille jutuille ja kir-
joittajan omille nä-
kemyksille perustuva 

mytologisoiva sankaritarina Törnistä.
Tyrkön kirja oli myös pamfletti val-

litsevaa järjestystä vastaan, tietoinen 
vastaveto Urho Kekkosen Suomen 
henkiselle ilmapiirille. Maalina oli so-
dan jälkeen kehkeytynyt suomalainen 
valtaeliitti. Se käsitti kaikki ne, jotka 
puoluekannasta riippumatta olivat 
valmiit nielemään Paasikiven hahmot-
teleman ”rauhan, sovun ja luottamuk-
sellisen naapuruussuhteen Neuvosto-
liittoon” edellyttämät myönnytykset.

Paasikiven jälkeen Paasikiven–Kek-
kosen linjasta tuli käsite. Kaikki ei-
vät kuitenkaan kokeneet oloaan tässä 
Suomessa kotoisaksi. Heihin kuuluivat 
Rekolan kaltaiset valkoistakin valkoi-
semmat Suomen veteraanit ja Tyrkön 
kaltaiset kiertoilmauksiin ja hiljaisuu-
teen pakotetut, esikoisoikeutensa me-
nettäneet perilliset.

Neuvostovastaisuudella elämöinti 
ei enää ollut viisasta. Törnin nostami-
nen sankariksi Alea-kirjankin kaltai-

Törniä ihailtiin, 
koska hänen 
 tarinallaan  

oli selvä 
piilosanoma.
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S A K SA L A IN E N R AUTA R I S TI on 
luultavasti historian tunnetuin 
kunniamerkki, jonka ikonisuut-

ta ovat korostaneet  Lemmyn kaltai-
set rockmaailman uusiokäyttäjät. 
Toisessa maailmansodassa rautaris-
tejä myönnettiin Saksan ja sen liitto-
laismaiden sotilaille taistelukentällä 
osoitetun urhoollisuuden ja johtamis-
taidon perusteella noin kolme ja puoli 
miljoonaa kappaletta.

Suomalaisille rautaristejä jaettiin 
muutamia kymmeniä. Kolme kun-
niamerkin saajaa kiel-
täytyi kunniasta. Lää-
kintäkapteeni Leo 
Skurnikilla, kap-
teeni Salomon 
Klassilla ja lää-
kintälotta Dina 
Poljakoffilla 
oli tähän hyvä 
syy: he olivat 
juutalaisia.

PETRI 
 LAUKAN 
teoksesta 
Pieni  kansa py-
risteli – Sata tarinaa 
itsenäisestä Suomesta 
 (Into Kustannus 2017) löytyvä 
luku ”Rauta ristillä pyyhin perseeni” 
käsittelee tätä toisen maailmansodan 
outoa episodia. 

Saksan juutalaisia oli vainottu 
jo ennen sodan alkua, ja Laukka 
muistuttaa natsien surmanneen hei-
tä vuosien 1939–1945 kansanmur-
hassa noin 5–7 miljoonaa. Suomen 
armeijan riveissä taistelleet Suo-
men juutalaiset olivat tukalassa vä-

likädessä: oman puolen menestys 
merkitsi samalla Hitlerin Saksan 
hyväksi toimimista.

Kiestingin suunnalla saksalaiset 
ja suomalaiset taistelivat elo kuussa 
1941 rinta rinnan. Leo Skurnik 
työskenteli kuuden muun lääkärin 
kanssa pahasti ruuhkautuneessa 
kenttäsairaalassa, joka joutui tykis-
tökeskityksen kohteeksi. Skurnik 
järjesti sairaalan ja potilaiden siir-
ron, ja tämän arvioitiin pelastaneen 
noin 600 haavoittuneen hengen.

Skurnik kävi myös 
henkilökohtaisesti  ha-

kemassa rintamalin-
jojen väliin jääneen 
haavoittuneen SS-
miehen ja vei hänet 
operoitavaksi. Vähän 
myöhemmin  alueen 
suomalaisjoukkoja 
komentaneelle ken-
raali Hjalmar Siilas-

vuolle tuli Berliinistä 
tieto lääkintäkapteenille 

myönnetystä rautarististä. 
Siilasvuon kerrottua kunnia-

merkistä Skurnikille tämä pyysi 
kertomaan ”saksalaisille, että täl-
laisilla kunniamerkeillä minä pyyhin 
perseeni.”

Saksalaisupseerit eivät ilahtu-
neet Siilasvuon sanasta sanaan vä-
littämästä viestistä, mutta ase veljien 
esittämiä rangaistusvaatimuksia 
kenraali ei toteuttanut. Sen sijaan 
Skurnikin pyyntöön saada siirto pel-
kästään suomalaisten hallussa ole-
valle rintamaosalle suostuttiin.

RAIMO PESONEN

VANHA KUNNON HAKA-
RISTI kaivetaan esille aina, 
kun kaivataan äärimmäistä ja 

helppoa esimerkkiä symbolin merki-
tyksen muuttumisesta. Natsi-Saksan 
tunnuksena toimineen merkin käyt-
täminen on nykyisin (asiayhteydestä 
riippuen) rikos useissa valtioissa ja 
vaatii muuallakin huolelliset peruste-
lut. Suomessa hakaristiä käytetään 
edelleen joissakin kunniamerkeissä, 
lipuissa ja joukko-osastotunnuksissa.

Muun muassa hindulaisen sym-
boliikan yhteydessä  Hitlerin svasti-
kalle muodostama painolasti yleensä 
sivuutetaan. Hakaristiä länsimaissa 
edelleen käyttävät tahot vetoavat 
historiaan – merkkihän on itsessään 
tuhansia vuosia vanha.

SUOMEN ILMAVOIMIEN tunnuk-
sena hakaristi toimi vuodesta 1918 

 alkaen, ja siitä luovuttiin valvonta-
komission kehotuksesta huhtikuus-
sa 1945. Sodan jälkeen ilmavoimat 
on muistuttanut oman ja Saksan 
hakaristien historian erillisyydestä. 
Ilma voimille hakaristitunnus tuli en-
simmäisen lentokonelahjoituksen 
myötäjäisenä ruotsalaiselta kreivi 
Eric von  Rosenilta, joka oli omaksu-
nut sen onnenmerkikseen.

Jonkinlaista historian ironiaa voi 
löytää ehkä siitä, että Saksan ilma-
voimien komentaja Herman Göring 
oli naimisissa kreivi von Rosenin 
vaimon sisaren kanssa. Ruotsalai-
sen äärioikeiston aktiivina tunnettu 
von Rosen tuli myös perustaneeksi 
maahan järjestön nimeltään Natio-
nalsocialistiska Blocket.

RAIMO PESONEN

kaapanneet samat rappion voimat, 
kommunistit ja juutalaiset. Törnin 
tuominnut Suomi oli mätä ja epäle-
gitiimi. Tällaista valtiota kohtaan ei 
ollut syytä tuntea mitään lojaaliutta, 
vaan oli käytettävä kaikkia keinoja 
todellisen isänmaan puolustamiseksi. 
Törni oli ehkä rikkonut lain kirjainta 
vastaan, mutta puolustanut isänmaan 
todellista, antikommunistista henkeä. 
Se oli tuttu väite jo Lapuan liikkeen 
aktivistien suusta: isänmaallinen lait-
tomuus oli aina parempi kuin isän-
maaton laillisuus. 

Tyrkön hahmottelema, kaikista to-
dellisen Törnin ristiriitaisista ja kieltei-
sistä piirteistä riisuttu sankarihahmo 
kohosi uusien elämäkertojen vuoksi 
1990-luvun Suomessa uuteen tunnet-

tuuteen. Törnin ovat halukkaimmin 
ottaneet omakseen ne, jotka vaalivat 
epälegitiimin Suomen tarina-aihetta. 
Törni-hahmo on sujuvasti siirtynyt 
uuden sukupolven radikaalien kan-
sallismielisten ja valtaeliitin vastais-
ten joukkojen sankariksi ja jatkaa pit-
kää marssiaan ruumiinryöstäjiensä 
 hyväksi.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, jonka väi-
töskirjaan perustuva teos Salaiset ase-
veljet: Suomen ja Saksan turvallisuus-
poliisiyhteistyö 1933–1944 ilmestyi vuonna 
2008 (Otava). Hänen yhdessä Marko Tikan 
ja Aapo Roseliuksen kanssa kirjoittama tie-
tokirja Suomalaiset  fasistit – Mustan saras-
tuksen airuet ilmestyi 2016.

”Rautaristillä pyyhin perseeni”

Erillishakaristi

HYVÄ TIETÄÄ!

Ninni Kairisalo



C. G. E. MANNERHEIMILLA on poik-
keuksellisen rikas ja monipuolinen 
henkilöhistoria, jota on hyödynnetty 
laajalti. Me suomalaiset olemme myy-
neet toisillemme lähes kaikkea mah-
dollista kuviteltavissa olevaa Man-
nerheimilla. Mannerheim-brändi on 
kuitenkin hajanainen, ja siitä puuttuu 
tuikitarpeellinen dynaamisuus. Onkin 
aika yhdistää voimamme kansallisis-

Marsalkka Mannerheim
Hyvä tuotemerkki yhdistää kokonaisen kansakunnan ja myy myös globaalisti.

TEKSTI: JARI TAMMINEN

Brändi:  

sa talkoissa ja yhdistää Mannerheim-
brändit.

Tässä esitellään Häiriköt-päämajan 
luomus, uusi 360 asteen kanavariippu-
mattoman tarinankerronnan mahdol-
listama brändistrategia Mannerheim-
tuoteperheelle kaikkien suomalaisten 
vapaasti käytettäväksi.

Toimittuaan vuosia Venäjän keisa-
rillisen armeijan upseerina Carl Gustav 

Emil Mannerheim johti sisällissodassa 
valkoisten joukkoja historiallisen me-
nestyksekkäästi. Sitä seurannut toi-
sen maailmansodan aikainen Suomen 
puolustusvoimain ylipäällikkyys ja so-
dan päätyttyä koittanut presidenttiys 
luovat ainutlaatuisen platformin Mar-
salkka Mannerheim -brändin rakenta-
miselle.

Uuden brändistrategian mukaisesti 
erilliset Mannerheimit – maahanmuut-
taja-Mannerheim, lahtari-Manner-
heim, sotasankari-Mannerheim ja val-
tionhoitaja-Mannerheim – sulautuvat 
yhteen ikoniseksi Marsalkka Manner-
heim -brändipersoonaksi. Brändifuu-
sion jälkeen kaikkien Mannerheimilla 
myytävien tuotteiden viestintä yhden-
mukaistuu ja synergiaedut koituvat 
kansakunnan hyväksi

VAPAAHERRA MANNERHEIM osoitti 
jo eläessään olevansa suunnannäyttäjä 
henkilökohtaisen brändin rakentami-
sessa. Hän loi toimillaan vahvan poh-
jan pyrkimyksille tuoda hänen brän-
dinsä 21. vuosisadalle. Mannerheim 
kontrolloi tarkasti jopa sitä, minkä-
laisia ja missä otettuja kuvia hänestä 
julkaistiin, minkä ansiosta meillä on 
käytettävissämme yhtenäinen kuva-ar-
kisto, joka tuo tuulahduksen manner-
maisen arvokasta ja hillittyä charmia 
tuotteeseen kuin tuotteeseen.

Mannerheim oli sekä nautiskeli-
ja että kosmopoliitti, ja hänessä yh-
distyvät supisuomalaiset arvot ja aito 
kansainvälinen asenne. Tätä voidaan 
hyödyntää niin kuluttajille suunnat-
tujen premium-tuotteiden kuin myös 
yritysasiakkaiden kansainvälisessä 
markkinoinnissa. Uusi Marsalkka Man-
nerheim -brändi toimii organisaatio- ja 
kohderyhmätahojen yli sekä ulkoisesti 
että sisäisesti aina muutosjohtamisesta 
ja johdon sitoutumisesta asiakasuskol-
lisuuden kasvattamiseen ja uusasiakas-
hankintaan.

Kukapa kansainvälinen business-
matkustaja ei arvostaisi yötä Helsin-
gin legendaarisessa Marski-hotellissa 

tai nuoripari hääyötä Tammer-hotellin 
Marski-sviitissä Marsalkan hyväksyvän 
katseen alla? Suomalaiset kuluttajat 
ovat aina ottaneet lämmöllä vastaan 
esimerkiksi ”Marski” -nimellä myy-
dyt lukemattomat kirjat ja sarjakuvat, 
juhlarahat ja muistoesineet, mukit, t-
paidat ja alkoholijuomat. Brändin ver-
satiilisuudesta kertoo myös ”Marskin” 
nousu jopa seksuaalivähemmistökes-
kustelun suunnannäyttäjäksi.

Ikonisen brändin fundamentit ovat 
siirrettävissä myös ulkomaille. Vuon-
na 2012 sai ensi-iltansa elämäkerta-
elokuva Marsalkka Mannerheimista, 
Keniassa kuvattu Suomen marsalkka. 
Sen herättämä laaja, yhteiskunnan eri 
kerrokset läpäissyt keskustelu osoitti, 
että konversio oli onnistunut ja Mar-
salkka Mannerheimin tarina herättää 
tunteita myös 2000-luvulla niin Suo-
messa kuin ulko maillakin. 

MARSALKKA MANNERHEIM taipuu 
myös uuden median viestintäkanaviin 
ja esimerkiksi natiivimainonnan työ-
kaluksi – ei ole sellaista aatetta, jota 
”Marski”-kortin pelaaminen ei tukisi! 
Täyden spektrin dominanssi on mah-
dollista oikealta laidalta vasemmalle 
ainoastaan fokusta siirtämällä.

Kuluttajien sitoutumisaste Marsalk-
ka Mannerheimin brändiin on myös 
tutkitusti korkea. Yleisradion vuonna 
2004 järjestämä interaktiivinen multi-
platformikonsepti, Suuret suomalaiset, 
mittasi suomalaisten suurmiesten suo-
siota. Marsalkka Mannerheim voitti 
yleisökilpailun ylivoimaisen suveree-
nisti kilpakumppanien jäädessä tuleen 
makaamaan.

Liity sinäkin voittajien joukkoon 
ja hyödynnä Marsalkka Mannerhei-
min tuomat mahdollisuudet kasvulle. 
Marsalkka Mannerheim -brändin per-
soonalliset arvot tukevat kasvustra-
tegiaa ja mahdollistavat myös uusien  
markkina- alueiden valloittamisen. 
 Make Finland Great Again – Suur-Suo-
mi nytten!

Gilbert Lukalian ohjaama Suomen Marsalkka on suomalais-kenialais-virolainen 
yhteistuotanto. Elokuvassa Marsalkka Mannerheimin elämää tarkastellaan 
kenialaisen tarinankertojavanhuksen narratiivin kautta ja näytetään, miltä tarina 
näyttää sen kuulevien kenialaisten lasten mielissä. Siksi tuttu tarina tapahtuu 
uudessa ympäristössä, lasten tuntemassa Keniassa. 
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Marsalkka Mannerheim Vodka on yksi Tallinnan Super-
Alkon kestosuosikeista. Vaikka kauppa käy, laatu ei 

välttämättä vastaa kaikista kovimpia vaatimustasoja. 

Elina H
iironniem

i
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TOISESSA  maailmansodas-
sa pieni ja myöhään teol-
listunut Suomi yritti pysyä 
asetekno logian kehitykses-
sä mukana. Oman tuoteke-

hityksen onnistumisiin kuului jo 1931 
päivänvalon nähnyt Suomi-konepistoo-
li, mutta epäonnistumisiakin riitti. So-
dan aikana tuotantoon tulleen kotimai-
sen Myrsky-hävittäjän liimaukset eivät 
kestäneet säiden vaihtelua, ja neuvos-
toliittolaisten sotasaalispanssareiden 
alustalle kierrätysperiaatteella raken-
netut BT-42:t saavuttivat maineen le-
gendaarisen huonoina.

Neuvostoliitto hankki 1930-luvun 
alussa yhdysvaltalaisen Christie-pans-
sarivaunun ja ryhtyi kehittelemään sen 
alustan ja jousituksen pohjalta nopei-

ta BT-sarjan vaunuja. Panssari museon 
amanuenssi Jari Saurio kertoo, että 
suomalaiset saivat BT-vaunun eri malle-
ja runsaasti sotasaaliiksi jo talvisodasta 
ja vielä lisää jatkosodan aikana. Kunnos-
tettuja vaunuja käytettiin jatkosodan al-
kupuolella. BT-vaunu oli kaik kiaan tek-
nisesti varsin epäluotettava laite. 

Viipurin taistelussa kesällä 1944 yk-
si BT-42 osui tykillään tiettävästi 14–18 
kertaa lähestyvään venäläispanssariin 
ilman havaittavia vaikutuksia. Puolet 
BT-42 -vaunuista menetettiin sodan ai-
kana. Yksi tuhoutui taistelussa, loput 
hylättiin teknisten vikojen vuoksi tai 
maastoon juuttuneina. 

Sodan jälkeen yksi BT-42 säästyi ro-
muttamiselta ja päätyi lopulta Parolan 
Panssarimuseon kokoelmiin. Hätäva-

rapanssari sai uuden elämän 2010-lu-
vulla magna- ja anime-julkaisuissa ja 
nousi niiden myötä Panssarimuseon 
pr-tähdeksi.

RASKAASTI MURISEVIEN mootto-
reiden ja massiivisten yläviistoon so-
jottavien tykinputkien yhdistelmä 
on ollut otollista materiaalia viihde-
teollisuudelle. BT-42 on löytänyt paik-
kansa japanilaisesta Girls und Panzer 
-animesta, jossa lukiolaistytöt kilpaile-
vat koulujen välisissä panssarivaunutur-
nauksissa. Animen innoittamana on jul-
kaistu myös Suomili!-manga.

Vaunun Japanissa saamalla julki-
suudella on ollut suuri merkitys Paro-
lan Panssarimuseon rinnekatoskeräyk-
selle, jonka tarkoituksena on kahden 

BT-42: 
huono tankki ja supertähti
Teknisesti epäonnistunut BT-42 nousi suosioon Japanissa, ja lopulta japanilaiset 
fanit osallistuivat viimeisen säilyneen tankin pelastustalkoisiin.
TEKSTI: RAIMO PESONEN   

VIIHTEELLISTÄ SOTAKUVASTOA 
piisaa, ja toisinaan osa meistä erehtyy 
myös kuvittelemaan fiktiota faktaksi. 
Kuva sodasta ja kaikesta sotaan liitty-
västä vääristyy ja samalla – ristiriitai-
sesti – vahvistuu. 

Siinä missä osa fiktiosta pyrkii luo-
maan vaikutelman autenttisuudesta, 
osa heittää autenttisuudella vesilintua. 
Tämä autenttisuuden illuusion hylkää-
minen on sikäli arvostettavaa, että se 
muistuttaa yleisöä varomaan rakenta-
masta käsitystään historiasta heikolle 
perustalle. Hienoja Suomeen linkitty-

viä fiktiivisen sotakerronnan esimerk-
kejä on viime vuosina julkaistu muu-
tamia. 

NARUKI NAGAVAN manga-sarjaku-
vat Valkoinen noita – Talvisota sekä 
Valkoinen noita – Jatkosota (Punainen 
jättiläinen 2015, 2016) kuvaavat legen-
daarisen tarkka-ampujan Simo Häyhän 
vastoinkäymisiä. Hieman odottamatto-
masti Häyhä esitettiin tarinassa nuo-
rena naisena, ja muutenkaan kuvaus 
kansamme kohtalon hetkistä ei varsi-
naisesti osu yksiin yleisesti hyväksytyn 

historiankirjoituksen kanssa. Samoin 
uskottavuuden rajoja koettelee Girls 
und Panzer -animen kuvaus panssari-
sodankäynnistä, jossa lukiolaistytöt ty-
kittävät menemään esimerkiksi suoma-
laisella BT-42-tankilla.

GIRLS UND PANZERIN suosion va-
navedessä julkaistiin myös suoma-
lais-japanilaisin voimin syntynyt Suo-
mili! – Sota-ajan tarinoita -sarjakuva 
(Sanmagumo 2016). Hieman Valkoi-
nen noita -teosten linjaa mukaillen 
Suomili!- albumin päättää tarina, jossa 

kerrontaan on haettu uusia tasoja su-
kupuolirooleja vaihtamalla. Marsalk-
ka Mannerheim, kenraali Raappana 
ja muutkin sotilaat esitetään tarinassa 
naisina – harmillisesti tarinassa esiin-
tyvien lottien sukupuolta ei kuitenkaan 
ole vaihdettu. Varsin tietorikkaan sarja-
kuvan päättäminen näin muistuttaa lu-
kijaa, että lopultakin kyse on fiktiosta ja 
että sarjakuva- albumia ei pidä mieltää 
historiankirjoitukseksi.

JARI TAMMINEN

Kawaii!

suojakatoksen rakentaminen tällä 
hetkellä paljaan taivaan alla seiso-
ville tankeille. Ulkona ruostuu harvi-
naisuuksiakin, esimerkiksi maailman 
 ainoa KV-1E, vaikka suuri osa museon 
kokoelmasta sijaitseekin sisätiloissa. 
Amanuenssi  Saurio kertoo, että jouk-
korahoituskampanjalla saatiin kerät-
tyä kaikkiaan 82 000 euroa, josta ke-
räykseen osallistuneiden japanilaisen 
lahjoitusten osuus oli 36 000 euroa. 

Parolassa BT-42:n edessä poseeraa-
vat ja kannelta soittavat japanilaistu-
ristit ovat kiinnostaneet suomalais-
ta mediaa, mikä on tietysti edistänyt 
joukkorahoituskampanjan ja ylipää-
tään museon näkyvyyttä kotimaassa. 
BT-42 on epäilemättä onnistuneempi 
pr- kuin panssari aseena.
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SOTA ON muodossa tai 

toisessa kuulunut aina 

metallimusiikin sanoi-

tuksiin ja kuvastoon. 

Aihe tarjoaa oivan ke-

hyksen miehiselle san-

karuudelle, ja tylyyn musiikilliseen il-

maisuun eivät mitkä tahansa teemat 

sovikaan. 

Black metal -genre kuuluu metal-

limusiikin äärilaitaan. Aggressiivisen 

musiikin lisäksi se pyrkii ravistelemaan 

kuulijaa sanoituksilla ja aatteilla, jot-

ka merkitsevät monelle irtisanoutu-

mista niin sanotun valtavirran arvoista 

ja vastarintaa nykyajan arkiharmaata 

hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan. Pe-

rinteisesti tämä on tarkoittanut sata-

nismia, mutta entistä useammin myös 

nationalismin ja kansallissosialismin 

kaltaisia poliittisia aatteita. Kansallis-

mielisten blackmetallistien puheissa 

nousevat esiin samat toisen maailman-

sodan tapahtumat, jotka ovat muuten-

kin keskeinen osa suomalaisten histo-

riatietoisuutta.

TOINEN MAAILMANSOTA on popu-

laarikulttuurin parhaiten tuntema sota 

jokseenkin mustavalkoisine käsityksi-

neen. Kuitenkin veteraanien ihannoin-

tia voidaan pitää black metallissa ko-

tosuomalaisena ilmiönä, joka saa 

voimansa valtavirran uusisänmaallises-

ta ajattelusta. Vertailukohtana voidaan 

käyttää toista black metallin suurval-

taa, Norjaa, jossa blackmetallistien 

sotakuvaukset ajoittuvat viikinkien 

maailmaan ja esimerkiksi kaksi teema-

levyä toisen maailmansodan aikaises-

ta vasta rintaliikkeestä tehnyt Vreid on 

poikkeus säännöstä.

Valikoivasta historiantulkinnasta 

kertoo sekin, ettei tarinoissa koroste-

ta koskaan ihannoitujen sotasankarien 

olleen sitä samaa sukupolvea, joka ra-

kensi pohjan tasapäistävälle ja tasaisen 

harmaalle hyvinvointivaltiolle, tuolle 

black metallin sankariaikaa ihannoivan 

maailmankuvan viholliselle. 

BLACK METALLIN historiasta kumpu-

avan symboliikan tarkoitus ei ole vält-

tämättä kuvata historiallisia tapahtu-

mia vaan pikemminkin metaforatasolla 

ihmisyksilöiden tai yhteisöjen sisäisiä 

kamppailuja. Tämä pätee niin viikin-

keihin kuin talvi- ja jatkosotaankin. 

Symbolit toimivat, kun tarpeeksi mo-

ni tunnistaa ne itselleen mielekkäällä 

tavalla. 

Esimerkiksi runsasta sotakuvastoa 

viljelevän suomalaisen Impaled Naza-

renen Pro Patria Finlandia -albumin 

sanoituksissa sotaurhot ja turmeltunut 

nykysukupolvi asetetaan vastakkain. 

Vaikka levyn nimi ja kansikuva tuovat 

mieleen kansallisen sotakerrontamme, 

sanoitukset käsittelevät pikemminkin 

ihmisvihaa kuin mitään konkreettista 

menneisyydessä käytyä sotaa. Ne suun-

tautuvat nykyaikaan ja tulevaisuuteen, 

eivät vain menneisyyden tapahtumiin. 

Ne ovat myös kiistatta yleisesti hyväk-

syttyjä arvoja vastaan.

Black metal yhdistelee symboliikas-

saan kansallista ja alakulttuurista ai-

nesta kiinnostavalla – joskin ristiriitai-

sella – tavalla. 

Kirjoittaja on kansakunnan representaa-
tiosta black metallissa ja folk  metallissa 
väitellyt filosofian tohtori. 

Black metal ja sota

BT-42: 
huono tankki ja supertähti

Sotatarinoista valitaan sopivat palaset kerrottavaksi – ja keksitään loput.

TEKSTI: AILA MUSTAMO

Sandra Hagman:  
Seitsemän kummaa veljestä
(Gaudeamus 2016, 296 s.)

Ennen sotia homous oli virallisessa Suo-
messa tuntematon asia. Moni kuuli vasta 
armeijan lääkäreiltä moisesta. Nuori Suo-
mi oli ottanut mallia natsi-Saksasta, jossa 
homoseksuaalisuus oli jyrkästi kielletty: 
”Suomen ja Saksan tieteellisellä yhteistyöl-
lä oli pitkät juuret, mutta merkittävää on, et-
tä suhteet pysyivät tiiviinä myös natsivallan 
aikaan.”

Sittemmin heteroseksuaalinen ja na-
tionalistinen kulttuuri on ominut sota-
muistot. Vaikkei taistelutarinoissa mainita 
poikarakkautta, homoseksuaalisia akteja 
harrastettiin jopa rintamalla. Vielä muu-
tama vuosi sitten julkisessa keskustelus-
sa pelättiin veteraanien  loukkaantuvan 
Linnan juhlissa tanssivista miespareista 
(haastatteluissa veteraanit kiistivät louk-
kaantuvansa). 

Tämä tietokirja kertoo, miten sotien ai-
kana homosuhteista saattoi joutua kenttä-
oikeuteen, kuitenkin olot olivat ankarat ja 
kuolema oli alati läsnä. Miehet kaipasivat 
lohtua ja läheisyyttä, ja sota tarjosi homo-
seksiin uusia mahdollisuuksia. Pimenne-
tyn Helsingin kerrotaan olleen täynnä sek-
siä keskenäänkin harrastavia sotilaita.

IIDA SIMES

Taistelupaino: 15 tonnia
Moottorin teho: 400 hv
Nopeus teloilla: 53 km/h
Nopeus pyörillä: 73 km/h
Miehistö: 3
Pääase: 114 mm haupitsi 
m/18 (114 H 18, englantilainen 
kartussi laukaustykki) 
Valmistusmäärä: 18 kpl

BT-42 perustui neuvostoliittolai-
seen BT-7 m/1937 -panssari-
vaunuun. Sarjavalmistus tapah-
tui tornin muutostöiden ja aseen 
asennuksen osalta VTT:llä (Val-
tion tykkitehdas) Jyväskyläs-
sä ja varustelun osalta Pans-
sarikeskuksessa Varkaudessa. 
Ensimmäiset vaunut luovutet-
tiin Rynnäkkötykkipataljoonalle 
26.2.1943.

Lähde: Panssarimuseo

BT-42

Dome Karukoski:  
Tom of Finland
(Elokuvateattereissa)

Touko Laaksonen (1920–1991) – eli   Tom 
of Finland – näyttää viimeistään nyt muo-
dostuneen uudeksi kansalliseksi ikoniksi. 

Suomi 100 -juhlinnan keskeltä löytyvät 
Turun kaupunginteatterin Tom of Finland 
-musikaali, Wäinö Aaltosen museon Tou-
ko Laaksonen – Tom of Finland. Musiikis-
ta ja miehistä -näyttely ja Tom of Finland 
-elokuva. Unohtamatta tietenkään Finlay-
sonin Tom of Finland -pussilakanoita.

Ei olekaan yllätys, että Tom of Finland 
-elokuvassa tarinan kärki on rakennettu 
kansallisuusteemaan liittyvän sotavete-
raaniuden varaan. Elinympäristönsä ennak-
koluulot hyvin tiedostavan taiteilijan elämän 
keskeiset kiintopisteet ovat traumaattisissa 
sotakokemuksissa ja muun  muassa Hel-
singin ilmapuolustuksessa koetun ar meija-
ajan homoseksuaalisissa kohtaamisissa.

Hyvä niin, sillä perinteisessä kansalli-
suuspuheessa sotaa ja maanpuolustusta 
on perinteisesti muisteltu konservatiivisen 
ihmiskäsityksen kautta. Siitä huolimatta ar-
meijassa ja sotimassa on tietenkin ollut ho-
moja ja heillä on ollut homoseksuaalisia suh-
teita niin kuin yhteiskunnassa muutenkin.

TUOMAS RANTANEN

Väinö Linna:  
Tuntematon sotilas  
(WSOY 1954, 477 s.)

”Mustikanvarpujen välissä olevat hämähä-
kinseitit kietoutuivat ilkeästi käsiin, joiden 
ranteissa valtimot tykyttivät kiivaasti.” Väi-
nö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa 
luonto heijastaa kauhua ja inhoa.

Pasifismiin taipuvainen lukija voi nyöky-
tellä romaanin äärellä. Toisaalta niin voivat 
tehdä myös ne, jotka puhuvat isänmaalli-
sista veriuhreista ihailevin äänenpainoin. 
Tulkinnat ovat erilaisia, koska myös luku-
tavat ovat. Vaikka kirjailijalla on omat pyr-
kimyksensä, hän ei voi hallita teoksensa 
vastaanottoa.

Linna koki tulleensa sensuroiduksi kä-
sikirjoitukseen tehtyjen muutosten vuoksi. 
Romaanin herättämien ensireaktioiden pe-
rusteella kirjailijan pasifistiset pyrkimykset 
kuitenkin välittyivät: Suomen armeija kiel-
täytyi 1955 yhteistyöstä Edvin Laineen 
elokuvaprojektin kanssa, mutta on sittem-
min esittänyt sitä varusmiehille osana kou-
lutusta. Armeijan suhtautuminen Laineen 
elokuvaan kuvaa tulkintojen muutosta. Ky-
se ei ole sen enempää ”aidon” merkityksen 
löytymisestä kuin katoamisestakaan, vaan 
lukutavasta.

RAIMO PESONEN
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Suomi oli terrorismin jättiläinen
Suomalaisella pommisodalla on väkevä historia.

TEKSTI: ALEKSI MAINIO  KUVA: JUKKA RISLAKIN KOKOELMA

VENÄJÄLLÄ 1800-luvun loppu oli 
rauhatonta aikaa. Anarkistit, sosialis-
tivallankumoukselliset ja useat muut 
poliittiset voimat janosivat muutosta. 
Kun sitä ei ollut näköpiirissä, otteet ko-
venivat. Pommi-iskujen ja salamurhien 
määrä lisääntyi, eivätkä vähäisimmät-
kään tsaarinlakeijat olleet turvassa.

”Teon propaganda” säteili nopeasti 
Suomen suuriruhtinaskuntaan. Routa-
vuosien venäläistämispolitiikka herät-
ti kiivaita protesteja 1900-luvun alun 
Pohjolassa, jonka vastarintavoimat ot-
tivat oppia venäläisistä terroritaktii-
koista.

Väkivalta leimahti ilmiliekkiin, 
mutta paloi loppuun vain muutamas-
sa vuodessa. Suomessa muistetaan lä-
hinnä kenraalikuvernööri Nikolai Bob-
rikovin salamurha, vaikka keisariakin 
vastaan yritettiin attentaattia.

Aktivismin toinen kukoistuskausi al-
koi maailmansodasta vuonna 1914.

Saksalaiset osasivat antaa arvoa sa-
botaasitaktiikoille ja Venäjän sotako-
netta haluttiin horjuttaa nostamalla 
maan oppositiovoimat vastarintaan. 
Bolsevikkijohtaja Vladimir Lenin ja 
itsenäisyydestä haaveilevat suomalai-
set ylioppilasaktivistit sopivat samaan 
suunnitelmaan: suomalaisnuoria kou-
littiin jääkäreiksi mutta myös ”pomma-
reiksi”.

Saksalaiset komensivat miehiä kä-
siaseiden ja helvetinkoneiden kanssa 
Suomeen, Norjaan ja Venäjälle. Huhut 
”terroristeista” lähtivät liikkeelle, kun 

kasarmeilla, satamissa ja kauppalai-
voilla tapahtui outoja räjähdyksiä ja 
tulipaloja.

LOKAKUUN VALLANKUMOUS 1917 
mullisti asetelman: bolsevikit nousivat 
valtaan Pietarissa ja Moskovassa, ja 
Suomi irrottautui Venäjästä.

Itsenäisessä Suomessa jääkäriakti-
vistit nousivat suvereeniin valta-ase-
maan kansakunnan kaapin päälle. 
Monista aktivisteista tuli Suomen yleis-
esikunnan (YE) tiedustelun ja poliitti-
sen poliisin edustajia. He olivat valmii-
ta jatkamaan taistelua Venäjää vastaan 
ja tottuneita käyttämään jopa terroris-
mia.

Monet aktivistit haaveilivat Suur-
Suomesta. He tahtoivat katkaista Suo-
men ja Venäjän siteet ikiajoiksi, mut-
ta tavoite oli helpommin sanottu kuin 
tehty. Venäjän levottomuudet olivat 
ajaneet liikkeelle valtavan kansan-
vaelluksen idästä länteen. Pelkästään 
Suomeen saapui kymmeniä tuhansia 
venäläispakolaisia, joista monet olivat 
bolsevikkivallan leppymättömiä vihol-
lisia.

Suomen ja muiden maiden viran-
omaiset tutustuivat Venäjän oppositio-
voimien salahankkeisiin vuoden 1918 
aikana: emigrantit perustivat omia tie-
dustelu- ja taistelujärjestöjään, jotka 
käyttivät Neuvosto-Venäjän naapuri-
maita tukialuei naan.

Taistelujärjestöt toteuttivat kymme-
niä pommi-iskuja, tuhopolttoja ja sa-

lamurhia rajan takana. Suomi oli yksi 
likaisen sodan tärkeimmistä etuvartio-
asemista.

SUURIRUHTINAS Nikolai Nikola-
jevitš ja muut tsaarin Venäjän in-
karnaatiosta unelmoineet voimat 
nousivat etualalle 1920-luvun alus-
sa. Nikolain järjestöä kutsuttiin Ve-
näjän Yleissotilaalliseksi Liitoksi 
tai ytimekkäämmin Rovsiksi. Se oli 
tsaarinupseerien kansainvälinen pa-
kolaisarmeija, jonka aseellista siipeä 
johti Pariisissa asunut kenraali Alek-
sandr Kutepov. 

Salainen taistelujärjestö loi yhteyk-
siä eri maiden turvallisuusviranomai-
siin, ja verkkoon tarttuivat Ranskan, 
Britannian sekä Puolan salaiset palve-
lut, mutta myös pienemmät kalat: Suo-
men YE:n tiedustelu lähti innokkaasti 
mukaan Rovs-yhteistyöhön vuosina 
1921–1927.

Suomi oli korvaamaton vastavallan-
kumoukselliselle pommisodalle. Bolse-
vismin vastaista sotaa oli vaikea käydä 
ilman strategisesti tärkeää Karjalan-
kannasta. Kannakselta ei ollut pitkä 
taival Leningradiin eikä Moskovakaan 
ollut kaukana.

Useita satoja pommimiehiä ja vakoi-
lijoita lähetettiin Suomesta rajan taak-
se vuoteen 1927 saakka. Kun neuvos-
tolehdet paljastivat ilmiön niin sanotun 
Trusti-skandaalin yhteydessä, Suomen 
yleisesikunnan oli pakko rauhoittaa ra-
ja-aluetta.

FASISTISET JA ANTISEMITISTISET 
taistelujärjestöt nousivat etualalle 
1930-luvun taitteessa. Venäläisen To-
tuuden Veljeskunta haaveili bolsevikki-
en teloittamisesta ja salakuljetti aseita 
Leningradiin. ”Bolsevismi kuolee, Venä-
jä ei kuole”, kuului iskulause.

Vuonna 1933 Rovskin aktivoitui uu-
delleen Suomen suunnalla. Renessans-
sin taustalla olivat YE:n tiedustelu-
upseerit ja Gustaf Mannerheim, joka 
välitti Rovsin johtajan kirjeitä Suomen 
yleisesikunnan tiedustelulle. 

Sotamarsalkka oli oikea mies vasta-
vallankumouksellisen sodan harmaak-
si eminenssiksi, sillä hän oli tutustunut 
moniin valkokenraaleihin jo tsaarin-
armeijassa.

Uusia tuhotyöfantasioita kehiteltiin 
vielä talvisodan kynnyksellä. Yksi sa-
laliitto tähtäsi Stalinin salamurhaan. 
Vaikka tämä ja moni muu salajuoni 
päättyi mahalaskuun, niiden arkkiteh-
dit jättivät puumerkkinsä maailman-
historiaan: salahankkeista kertyneitä 
todisteita käytettiin neuvostodiktatuu-
rin ja Stalinin terrorin oikeuttamiseen.

Terrorismi vain vahvisti Neuvosto-
liittoa.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, Suomen ja 
Pohjoismaiden historian yliopistonlehtori 
Helsingin yliopistossa. Hänen teoksensa 
Terroristien pesä – Suomi ja taistelu Ve-
näjästä 1918–1939 (Siltala, 2015) sai Urho 
Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiön  palkinnon.

Tältä näytti pommi-iskun jälkeen Leontjevskin  
poikkikadulla Moskovassa syyskuussa 1919.
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PUOLUSTUSMINISTERI Jussi Niinistö 
varoitti ”reservikarkureista” maanpuo-
lustuskurssin avajaisissa tammikuussa. 
”Reservikarkuruuden” nostaminen yh-
deksi avajaispuheen teemoista on yl-
lättävää, koska ilmiö on marginaalinen 
Suomen puolustuksen kannalta.

Erityisesti se hämmentää koska kan-
sallismielinen uhkapuhe ”reservikarku-
reista” on tuulahdus vanhaa aikaa ja 
sotaa ennakoivaa retoriikkaa.

LEO TOLSTOIN Omantunnon kujan-
juoksu: kirjoituksia rauhasta ja kansa-
laistottelemattomuudesta (WSOY, 1981) 
tarjoaa kiinnostavia näkökulmia nyky-
päivän puheeseen kansalaisten puolus-
tustahdosta, armeijasta ja asevaruste-
lusta. Tolstoin 1894 alkujaan julkaistut 
ajatukset ovat tarkkanäköisiä, ajankoh-
taisia ja universaaleja vuonna 2017. 

Tolstoi ei voinut ymmärtää, miten 
isänmaallisuus jatkaa voittokulkuaan, 
vaikka sen edustamat arvot ovat ristirii-
dassa kristillisestä hyveajattelusta kum-
puavan omantunnon kanssa. Lapsille 
kerrotaan, että tappaminen on väärin, 
mutta samaan aikaan opetetaan, että 
tappaminen isänmaan nimissä on hy-
veellistä. 

Tolstoi käyttää käsitteitä patriotis-
mi ja isänmaallisuus, joilla molemmil-
la hän viittaa tunteeseen, joka heräte-
tään kansassa poliittisten päämäärien 
saavuttamiseksi. Isänmaallisen tun-
teen avulla ”teroitetaan vaivihkaa 
koko ajan sodan väistämättömyyttä, 
laillisuutta, edullisuutta ja jopa san-
karillisuutta”. 

Tolstoille rauhan rakentaminen so-
taa lietsomalla oli umpikuja, johon 
kansallisvaltioihin perustuva euroop-

palainen järjestelmä oli ajautunut. ”Te-
kisi mieli kysyä; ketä pirua tässä hämä-
tään?” hän kirjoittaa.

TOLSTOI KERTOO hollantilaisesta I. 
K. Van der Veeristä, joka kieltäytyi 
asevelvollisuudesta vuonna 1896. Kir-
jeessään komentajalle Van der Veer pe-
rustelee päätöstään: 

”Lapsena annoin opettaa 
itselleni sotilaan työtä 
– tappamisen taitoa; 
mutta nyt kieltäy-
dyn! Varsinkaan 
en halua tappaa 
käskystä, mi-
kä on tappa-
mista vastoin 
omaatuntoa, 
vailla vähäi-
sintäkään 
henkilökoh-
taista motii-
via tai syytä. 
Osaatteko Te 
mainita mi-
nulle mitään 
ihmisolennol-
le alentavampaa 
kuin tuollaiset tap-
pamiset ja teurastuk-
set?”

Tolstoi pohti jo tuolloin, 
etteivät sivistys, kansainvälisyys ja 
monipuolisemmat kommunikaatiovä-
lineet välttämättä vähennä isänmaal-
lisuutta vaan saattavat jopa vahvistaa 
sitä. Valtaa jaetaan laajemmalle, jolloin 
sen haastamisesta tulee vaikeampaa. 

YHDYSVALTALAINEN POLITIIKAN 
tutkija William E. Connolly puhuu 

evankelis-kapitalistisesta resonanssiko-
neistosta, jonka tuottamasta ideologi-
sesta maailmankuvasta tulee kokonais-
valtainen kokemus todellisuudesta. 
Kun sen yhdistää puheeseen sotateol-
lisesta kompleksista, päästään kiinni 
Tolstoin kansainvälispoliittiseen seli-
tysmalliin, jossa isänmaallisuus palve-

lee valtaapitävien intressejä.
Tolstoi kuvaa maail-
manpoliittisen pelin 

toistuvana tapah-
tumasarjana, jos-

sa meille ker-
rotaan, miten 
valtiot ovat 
alkaneet yl-
lättäen 
osoittaa vi-
hamielisyyt-
tä yhteen 
suuntaan ja 
solmia liit-
toja toiseen 
suuntaan.

”Isänmaal-
lisuuden var-

jolla ihmisiä 
vihaan ja tappa-

miseen kiihottavat 
lehtimiehet alkavat 

häärätä iloissaan siitä, 
että saavat kaksinkertaises-

ti tuloa. Samoin alkavat iloisesti 
puuhata tehtailijat, kauppiaat ja sota-
tarvikkeiden tuottajat, jotka odottavat 
kaksinkertaisia tuloja. Eloa tulee myös 
sotilasjohtoon, joka saa kaksinkertai-
sen palkan ja annokset ja toivoo saa-
vansa ihmisten tappamisesta erilaisia 
kovasti arvostamiaan helyjä – nauhoja, 
ristejä, kaluunoita, tähtiä.”

Tolstoille kirkko oli vastakulttuuri-
nen voima, jonka kuuluisi puolustaa 
ihmisiä isänmaallisuuden avulla ase-
maansa pönkittäviltä vallanpitäjiltä, 
jotka ”naama vakavana neuvottelevat 
keskenään siitä, miten rakentaa rauhaa 
muka vihamielisten kansojen välille”. 

VAIKKA KANSALLISMIELISYYS on 
alati läsnä kansallisvaltioihin perus-
tuvassa järjestelmässä, toisen maail-
mansodan jälkeistä aikaa hallitsi voi-
makkaan kansallismielisen puheen 
sosiaalinen ja poliittinen kontrollointi. 
Tolstoin kuvaamien viholliskuvien pa-
luu on tuonut kansallismielisen tunteen 
hetkessä takaisin ja tehnyt siitä jälleen 
salonkikelpoista – myös Suomessa.

Puolustusministerin puheet ”reser-
vikarkureista”, jotka ”nakertavat koko 
asevelvollisuuteen perustuvan järjes-
telmän uskottavuutta”, kiinnittyvät 
vanhaan nationalistiseen kuvastoon, 
joka kirvoitti Tolstoin kirjoittamaan 
kansalaistottelemattomuuden hyvees-
tä väkivaltaan nojaavassa valtiojärjes-
telmässä.

Tolstoi tunnistaisi myös tämän het-
ken vihaa ja vastakkainasettelua liet-
sovat otsikoinnit, kansainvälisen po-
litiikan toimijoiden kasvavan uhon 
sekä asevarustelun kiihtymisen, jota 
perustellaan pyrkimyksellä rauhan-
omaiseen yhteiseloon valtioiden välil-
lä. 2010-luvun politiikka näyttäisi Tols-
toille niin tutulta, että hän varmaan 
kuvittelisi Euroopan olevan edelleen 
1800- luvulla. 

Kirjoittaja on filosofian tohtori  ja Politiikasta-
verkkolehden päätoimittaja. 

TEKSTI: JOHANNA VUORELMA

Leo Tolstoi  
ja isänmaallisuuden henki

Aikakaudet vaihtuvat, mutta perusasiat pysyvät samoina. Tolstoi ei olisi  
arvostanut puolustusministeri Niinistön puheita ”reservikarkureista”.

ENNEN TALVISOTAA Suomessa oli noin 
400 000 hevosta, joista valtaosa oli suo-
menhevosia. Hevonen oli ennen koneis-
tumista arvokas apu maa- ja metsätalou-
dessa.

SOTIEN AIKANA puolustusvoimat ot-
ti palvelukseen siviilistä yli 100 000 he-
vosta, jotka olivat työkunnoltaan parhaita. 
Talvi- ja jatkosodissa menehtyi yli 20 000 
hevosta. Hevosten merkityksestä sodassa 

kertoo jotain se, että puolustusvoimilla oli 
käytössä enemmän hevosia kuin mootto-
riajoneuvoja. 

Toisin kuin autot, hevoset ovat tun-
tevia eläimiä, ja sodasta palanneet he-
voset olivatkin usein traumatisoituneita. 
Monet säikyistä, vihaisista ja apaattisis-
ta hevosista jouduttiin lopettamaan työ-
kyvyttöminä.

JARI TAMMINEN

HYVÄ TIETÄÄ!Hevosten veriuhri
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Sotien Suomi  oppikirjoissa
Historian opetuksella luodaan yhteistä kuviteltua menneisyyttä.

TEKSTI: EEVA RINNE 

”ERÄÄNÄ il-
tana meidän 
’naissan-
karimme’ 
olivat ilta-
lomalla ja 

siellä tutustuneet erääseen joensuulai-
seen naiseen, joka oli ’vallaton persees-
tään’, kuten sanonta kuului, sellaisesta 
naisesta, joka oli herkkä antamaan, ja 
ottipa vielä vähän kipurahaakin tar-
jouksensa palkaksi. Kun sää oli satei-
nen, niin nämä sankarit toivat naisen-
sa meidän telttaan. Jokainen heistä oli 
hieman päissään ja rohkealla mielellä. 
Niinpä Lasse julisti: ’Nyt pojat juhlitaan 
tänä yönä ja katsotaan kenen kalu pi-
tempään kestää. Tämä nainen kyllä kes-
tää, sillä tämä on tekijä alallaan.’”

Tähän otteeseen tiivistyy 1970-lu-
vun alussa kerätyn Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran (SKS) korsu-
perinneaineiston seksuaalikerronnan 
henki. Kertomusten merkitystä voi ku-
vata eräänlaisena  kalevalaisena asee-
na: seksijuttuja kertomalla miehet op-
pivat tuntemaan toisiaan ja nostattivat 
taistelutilanteissa tarvittavaa yhteis-
henkeä. Korsujen seksuaalikerronnan 
sosiaalinen liima on kasvattanut kor-
suissa keskinäistä myötätuntoa. Ja kun 
miehet ovat tunteneet toisensa parem-
min ohi hierarkioiden, he ovat voineet 
myös tarvittaessa  improvisoida taiste-

lutilanteissa. Sama ei koskenut kovan 
 hierarkian armoilla sotineita venäläisiä.

TOISIN KUIN Saksan armeijassa, ar-
meijan taholta ei Suomessa tiettävästi 
järjestetty bordelleja, vaan prostituutio 
ilmeni etupäässä yksityisyritteliäisyyte-
nä. Olikohan tässä osittain Suomen pe-
lastus? Bordellitoiminta voi nimittäin 
tukea armeijahierarkiaa, johon kohdis-
tunut vastarinta puolestaan on toimi-
nut taistelutahdon palveluksessa, kuten 
Knut Pipping väitöskirjassaan ja Väinö 
Linna Tuntematon sotilas -romaanis-
saan ovat hyvin kuvanneet.

Sota-aikana naisilta edellytettiin 
eräänlaisia siveystalkoita maansa puo-
lesta: maine oli vaarassa tahraantua, jos 
nainen näytti etsivän seksuaalista mie-
lihyvää. Samaan aikaan miehet elivät 
rintamilla kovassa puutteessa, ja seksi-
juttujen jakaminen oli yksi tapa lievit-
tää puutetta sekä viettää aikaa. Elettiin 
kaksinaismoralismin vallassa.

Sodan jälkeisen ”seksuaalisen val-
lankumouksen” juuret ovat sota-ajan 
rintamajunissa, -kirjeissä ja - korsuissa.

Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori ja so-
siologian dosentti Helsingin yliopistossa. 
Lue lisää SKS:n korsuperinneaineiston sek-
suaalikerronnan hengestä ja tarinan vauh-
dikkaimmat osat osoitteessa häiriköt.fi. 

Seksi salaisena aseena
Jaetut kokemukset nostivat taistelutahtoa. 
TEKSTI: SARI NÄRE KUVA: KIRJOITTAJAN ARKISTOSTA

KOULULAITOKSEN VOIMA on sen 
läpäisevyydessä. Oppilaiden osaamis-
ta testataan kokeilla, jotka perustuvat 
oikeisiin vastauksiin, eikä historian 
monitulkintaisuudelle välttämättä jää 
tilaa. Erityisesti sotahistoria nähdään 
histo rian kovana ytimenä, ja oppikirjat 
täyttyväkin rintamalinjoja kuvaavista 
kartoista sekä sotiin liittyvistä paikan-
nimistä, päivämääristä ja vuosiluvuista. 

Peruskoulun oppikirjojen historia-
kerronta perustuu käsitykseen yhtenäi-
sestä historiallisesta Suomen kansasta. 
Niissä ei juurikaan pohdita sitä, ketkä 
muodostivat tämän kansan tai mihin 
Suomen valtion rajaviivat perustuivat. 
Vähemmistöt kuuluvat yhteiskunta-
opin oppikirjojen piiriin ja osaksi ny-
ky-yhteiskuntaa. ”Suomalaisuus” on 
itsestäänselvyys, ja kansallista identi-
teettiä rakennetaan aina erottautumi-
sen kautta: me olemme erilaisia kuin 

muut. Juuri kansallinen epäyhtenäi-
syys oli kuitenkin merkittävässä roolis-
sa Suomen valtiollisen historian alku-
taipaleella. 

Historiaa peilataan oppikirjoissa Ve-
näjää ja Neuvostoliittoa vasten. 

Talvi- ja jatkosotaan liitetään mo-
nessa oppikirjassa poikkeuksellista 
urheutta pienen kansan taistellessa 
ylivoimaista vihollista vastaan: puo-
lustajilla ei näyttänyt olevan minkään-
laisia mahdollisuuksia selvitä hengissä, 
mutta rohkeudella, kekseliäisyydellä ja 
sisulla selviydytään. Tällöin sodasta 
tulee myyttinen kansakuntien välinen 
taisto.

OPPIKIRJOISSA 1920–30-lukujen 
Suomea kuvataan itänaapurin pelon ja 
uhan kautta: Suomi oli kaiken keskellä 
yksin. Tämä pelko kehystää ratkaisua 
muodostaa aseveljeys Saksan kanssa.

 Vaikka oppikirjat kertovatkin pit-
kään valinneen ja historiaa vääristel-
leen erillissota-tulkinnan olevan vir-
heellinen, liittolaisuus jää käytännössä 
muusta sodasta varsin erilliseksi ker-
ronnaksi. Näin ne eivät nivoudu osaksi 
toista maailmansotaa.

Harvassa oppikirjassa pohditaan 
natsismin mahdollisia liitoksia Suo-
meen. Muidenkin kipeiden asioiden 
kertomista vältellään: kaikki oppikirjat 
eivät esimerkiksi kerro Karjalaan pe-
rustetuista keskitysleireistä, natsi-Sak-
saan luovutetuista juutalaisista tai edes 
siitä, että Britannia ja Ranska julistivat 
ja Yhdysvallatkin uhkasi julistaa Suo-
melle sodan vuoden 1941 hyökkäys-
vaiheen aikana. Sitä vastoin Neuvos-
toliiton pelätyistä partisaaneista ja 
desanteista saatetaan kertoa.

Näin kerrontaa yksinkertaistetaan hy-
vä–paha-akselille. Tämä on ongelmallis-

ta, sillä tunteisiin vetoava sotakerronta 
näkyy myös oppilaiden asenteissa. 

YLÄKOULUIKÄISTEN nuorten tilalli-
sia maailmankuvia tutkittaessa erottui 
Venäjä vihatuimpana valtiona. Esimer-
kiksi historiantuntien jälkeen venä-
läistaustaiset oppilaat saattavat saada 
osakseen nimittelyä.

Historian opetuksen sisältömäärä on 
toki aina rajallinen, eikä täydellistä op-
pikirjaa ole mahdollista saavuttaa. Juu-
ri monitulkintaisuuden ja erilaisten syy–
seuraus-suhteiden esiin tuominen olisi 
kuitenkin tärkeää. Osa oppikirjoista on-
nistuu tässä paremmin, osa huonommin.

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Tampereen 
yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden 
tutkimusryhmä SPARG:issa. Lue lisää ja 
KATSO KUVAT! osoitteessa häiriköt.fi.
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SODASTA suomalaisen 

identiteetin kulmakive-

nä tulevat ensimmäisek-

si mieleen leijonakorut, 

kiitos-t-paidat ja Tunte-
mattoman sotilaan ri-

tuaalinomainen esitys itsenäisyyspäi-

vänä. Sodalla on kuitenkin valtavasti 

laajempi merkitys osana suomalaista 

kulttuuria. 

Huomattava osa sodanjälkeisistä 

suomalaiskirjailijoista on hyödyntänyt 

sotateemaa pohtiessaan muun muas-

sa väkivallan, surun, menetysten ja 

muistamisen moraalisia kysymyksiä. 

Tai määritellessään uudelleen suoma-

laisuutta, kuten Väinö Linna teki, kun 

hän kirjoitti sisällissodan hävinneen 

osapuolen takaisin osaksi yhteis kuntaa.

Sodalla on ollut tärkeä merkitys 

myös Suomen vähemmistöille. Suo-

menruotsalaiset, tataarit, juutalaiset, 

romanit ja saamelaiset ovat kaikki ko-

rostaneet omissa historioissaan, että 

hekin olivat mukana ja että hekin kär-

sivät kivuliaita menetyksiä. Yhteisen 

sotakokemuksen avulla on vahvistettu 

integroitumista osaksi suomalaisuut-

ta ja siihen on myös vedottu, kun on 

haluttu korjata vähemmistöjen koh-

taamia epäkohtia. Sama mekaniik-

ka näkyy tänä päivänä keskustelussa 

homoseksuaalien ihmisoikeuksista ja 

identiteetistä Suomessa: esiin on nos-

tettu Tom of Finlandin luoneen Touko 
Laaksosen sotaveteraanius ja homo-

seksuaalien kokemukset rintamalla ja 

kotirintamalla. 

SODAN KULTTUURINEN voima on-

kin siinä, että sillä on yhteys kollektii-

visiin identiteetteihin, halusimmepa tai 

emme. Esimerkiksi 1990-luvun laman 

kokemushistoriat eivät resonoi lain-

kaan samalla tavoin yhteisiksi koettu-

jen identiteettien kanssa, vaikka ne si-

joittuvat ajallisesti ja kokemuksellisesti 

paljon lähemmäs meitä. 

Yhteisön nimissä annetun uhrin 

(ja harjoitetun väkivallan) myötä so-

ta muuttuu osin uskonnon kaltaiseksi 

myyttiseksi järjestelmäksi, joka määrit-

tää yhteisön rajoja ja olemusta. Tämä 

selittää osaltaan alati vellovien sota-

keskustelujen syklistä luonnetta. So-

dan ympärille kokoonnutaan jatkuvas-

ti uudelleen kuin hartaustilaisuuteen. 

Sotasukupolven kohdalla kyse on ollut 

syvien henkilökohtaisten menetysten 

muistamisesta ja merkityksen antami-

sesta hyvin kivuliaille kokemuksille. 

Sen sijaan kauan sodan jälkeen synty-

neiden kohdalla kyse on abstraktista 

identiteettipolitiikasta. 

Sodan suora suhde kollektiivisiin 

identiteetteihin on myös syynä siihen, 

että talvi- ja jatkosodasta on tullut yh-

tä lailla vastakulttuurin maalitaulu. Se 

toimii ukkosenjohdattimena kritiikille 

ahdasta suomalaista omakuvaa koh-

taan. Halvimmillaan kyse on pelkästä 

provosoinnista: kun sodan kollektiivi-

nen merkitys tunnistetaan, on houkut-

televaa tuhrata Adolf Ehrnroothille 
hitlerviikset. Yleensä karnevalisointi 

kuitenkin vain uusintaa myyttiä: viime 

vuosina Mannerheimista ovat tain-

neet puhua enemmän myytinmurta-

jat ja vastakuvan kehittäjät kuin ”isän-

maalliset kansalaispiirit”.

Provosointia enemmän taitoa vaatii 

ymmärtää sodan syvät merkitykset ja 

puhutella niitä niin, että käsityksem-

me menneisyyden moninaisuudesta 

avartuu. Sitä kautta voimme samais-

tua myös niihin ihmiskohtaloihin, jotka 

eivät istu yhteen suureen kansalliseen 

kertomukseen.

Suomalaisuus keriytyy myyteiksi 

sodan ympärille, ja myyttien jatkuva 

avaaminen ja purkaminen on histo-

riantutkimuksen olennainen tehtävä. 

Myytit toimivat toisella kokemustasol-

la kuin järki ja tieto. Kirjailijat ja muut 

taiteilijat ovat onnistuneet tavoitta-

maan sodan myyttisen tason tutkijoita 

paremmin. Heidän työnsä kautta sota 

todella on tärkeä kulttuurinen resurssi, 

josta ammennetaan kysymyksiä (ja jos-

kus vastauksiakin) nykykeskusteluihin 

suomalaisuudesta.

ON YMMÄRRETTÄVÄÄ, että toisen 

maailmansodan vyöryttäminen kan-

sallisina juhlapäivinä ja iltapäiväleh-

tien teemalehdissä voi tuskastuttaa 

– etenkin jos kyse on yksiulotteisista 

sankarieepoksista, vierauden pelkoa 

lietsovista uhkakuvista tai pelkästä ta-

loudellisesta voitontavoittelusta. Yhtä 

aikaa on ratkaisevan tärkeää, ettei vuo-

sien 1939–1945 kokemushistoriaa luo-

vuteta äärioikeistolaisuuden, rasismin, 

vahvemman oikeuden ja vihan kylvä-

misen raaka-aineeksi. Se tekisi törkeää 

vääryyttä sadoilletuhansille raskaille 

elämänkohtaloille.

Sotasukupolven perintöä mietit-

täessä on katsottava, mitä nämä sodan 

päättyessä vielä hyvin nuoret ihmiset 

tulevina vuosikymmeninä saivat ai-

kaan. Sodassa säilytetty itsenäisyys sai 

arvonsa heidän rakentamassaan yh-

teiskunnassa, joka otti tavoitteikseen 

tasa-arvon, yhteisvastuun, sivistyksen 

ja rauhan. Tämä on toteutunutta his-

toriaa, ei identiteettipolitiikkaa.

Kirjoittaja on historiantutkija ja filosofian 
tohtori Tampereen yliopistolla. 

Marraskuussa 2007 Suomen 

Kansallisteatterissa sai ensi-

iltansa Kristian Smedsin ohjaa-

ma Tuntematon sotilas. Esitys 

herätti laajaa keskustelua ja osa 

kansasta raivosi. Tämä tuskin 

tuli kenellekään yllätyksenä.

SOTA RESURSSINA
Sotaan peilautuva kansallinen omakuva on moniulotteisempi, säröisempi  

ja kriittisempi kuin sotarihkamalla koristeltu vaakunaleijona.
TEKSTI: VILLE KIVIMÄKI  KUVA: ANTTI AHONEN
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