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II
Kotiinpaluut

Hämärä horisontti,  
avautuvat tulevaisuudet
Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema

ville kivimäki

Talissa ja Ihantalassa kesällä 1944 käytyjen torjuntataistelujen jäl-
keen Jalkaväkirykmentti 48 pääsi lepoon läheiselle Konnunsuon 
vankila-alueelle. ”Rykmentti saapui miehet saivat asunnoikseen 
vankilan sellit. Kaikki oli likaisia ja mustia ja näki kasvoilta että 
oli vanhentuneet kymmenisen vuotta henkisesti ja ruumiillises-
ti”, muisteli hämäläinen maanviljelijä A. P. vuonna 1973 jatko-
sodan loppuvaiheita. Rykmentti siirrettiin Taipalsaareen, ja mie-
het odottivat joutuvansa vielä Pohjois-Suomeen saksalaisia häätä-
mään: ”Tuli ilmoitus että olemme sotamme sotineet. Divisjoonan 
komentaja pyysi päästä lähteä pohjosiin sotimaan. Alkoi ko-
tiuttaminen Lappeenrannan asemalta läksimme kohti Jyväs-
kylää komppania oli koottu siellä.”1

Näin proosallisesti pitkät rintamavuodet kuitataan luke-
mattomissa suomalaissotilaiden muistelmissa. A. P:n kerto-
muksessa hypätään nopeasti kesän taisteluista marraskuun 
1944 kotiutukseen, mikä on varsin tyypillistä sotaveteraanien 
muistelmille. Sama pätee toista maailmansotaa käsittele-
vään suomalaiseen historiantutkimukseen. Kun viimeinen 

(Viereisellä sivulla)
Jatkosodan viimeisten taisteluiden 
ja joukkojen kotiuttamisen välille 
jäi kuukausien mittainen jakso, 
jonka aikana sotilaat potivat tais-
teluiden aiheuttamaa jälkijär-
kytystä ja kantoivat huolta sekä 
sodan jatkumisesta että sen päät-
tymisestä. Kuvassa sotilas sytyttä-
mässä tupakkaa syyskuun iltana 
1944. SA-kuva.
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torjuntavoitto oli saavutettu Ilomantsissa elokuun alussa, maini-
taan yleensä aselevon astuminen voimaan 4.–5.9.1944 ja sen jäl-
keen onkin aika päästää sotilaat kotiin. 

Kesän taisteluiden laantumisen ja joukkojen kotiuttamisen vä-
lille jäi kuitenkin noin talvisodan mittainen ajanjakso – joissain 
yksiköissä jopa yli neljä kuukautta kestänyt asemasota- ja odotus-
vaihe, jota ei liiemmälti ole tutkittu. Tuona aikana sotilaat potivat 
kesän taisteluiden aiheuttamaa jälkijärkytystä ja kantoivat huolta 
sekä sodan jatkumisesta että päättymisestä. Levottomuutta herät-
tivät myös radikaalisti muuttunut poliittinen tilanne, uuden so-
dan mahdollinen syttyminen sekä oma asennoituminen lähesty-
vään kotiinpaluuseen. Pohjoissuomalaisilla ja karjalaisilla sotilailla 
oli lisäksi murheenaan evakkoina elävien läheisten kohtalo.

Tarkastelen tässä luvussa suomalaissotilaiden yleistä tunnemai-
semaa, mielialan kehitystä ja niihin vaikuttaneita tekijöitä väli-
tilassa, joka alkoi kesän 1944 taisteluvaiheen jälkeen ja kesti kent-
täarmeijan kotiutukseen saakka marraskuussa 1944. Huomion 
kohteena ovat sotilaiden keskuudessa vallinneet odotukset ja pelot 
tilanteessa, jossa niin koko maa, armeija kuin yksittäiset kansalai-
setkin olivat mentaalisen uudelleenorientoitumisen edessä. Erityi-
sen kiinnostavia tältä kannalta ovat ne lukuisat kiertävät huhut ja 
kuulopuheet, jotka heijastivat ajankohdalle ominaista suurta epä-
varmuutta tulevasta.

Henrik Meinander kirjoittaa suomalaisten tunnelmista kirjas-
saan Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema (2009): 

Jokseenkin kaikki olivat lopen uupuneita sotaan, ja useimmat ym-
märsivät, että koviin rauhanehtoihin oli luultavasti pakko suostua. 
Samalla aikalaiset kuitenkin hahmottivat ja kokivat sodan kukin 
omalla tavallaan, joten yhtä ja jakamatonta käsitystä sodasta ja sen 
lopputuloksesta ei suinkaan ollut olemassa. Päinvastoin, oli vain 
 rykelmä monenkirjavia ajatuksia, aavistuksia, toiveita, pelkoja ja 
mielialoja, joista sekä toistensa vaikutuksesta että täysin irrallisina 
syntyi laaja tunnetilojen kirjo, jota voisi kutsua tunnemaisemaksi.2

Varsinaisten ajatusten ja mielialojen lisäksi tunnemaiseman tarkas-
telu kohdistaa huomion menneisyyden villimpään ja hahmotto-
mampaan ainekseen: huhuihin, pelkoihin, toiveisiin ja jopa puh-
taaseen fantasiaan. Syksyllä 1944 suomalaisten odotushorisontti, 
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* ”Odotushorisontista” ks. 
 Koselleck 1979. Tarkkaan ottaen 
Reinhart Koselleck viittasi odo-
tushorisontilla (Erwartungsho-
rizont) erityiseen ”uuden ajan” 
mentaliteettiin, jossa tulevaisuus 
aukeni johonkin tuntematto-
maan johtavana näköalana, kun 
varhaisempi aikakäsitys ja ko-
kemusmaailma oli perustunut 
sykliseen toistumiseen. ”Koke-
mustilan” (Erfahrungsraum) ja 
odotushorisontin yhdistymisestä 
tunnemaiseman käsitteessä ks. 
Meinander 2012, 148–149.

käsitys mahdollisesta ja odotettavasta tulevaisuudesta, eli 
voimakkaasti.* Keskityn pääasiassa niihin mentaliteettei-
hin, tunne tekijöihin ja pohdintoihin, jotka kohosivat joka-
päiväisen elämän ja selviytymisen yläpuolelle. Sotilaat ku-
ten muutkin kansalaiset miettivät, mihin Suomi oli matkal-
la, mistä se oli tulossa ja mitä uusi tilanne tarkoitti suoma-
laisten nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta.  

Kesän 1944 järkytys

”Ryssien läpimurto Kannaksella oli kuitenkin ollut kuin 
jonkinlainen ’trauma’, jonka varjo lepäsi kaiken yllä, ja johon 
keskustelu ehtimiseen kääntyi. Sen aiheuttama järkytys oli 
kuitenkin jo selvästi voitettu”, raportoi luutnantti Olavi Paavolai-
nen rintamasotilaiden yleisistä mielialoista Viipurinlahdella ja län-
tisellä Karjalankannaksella heinäkuussa 1944. Henkisten pohja- 
virtausten sanallistajana Paavolainen ei jättänyt asiaa tähän:

Päättäväisestä, karun asiallisesti tilanteeseen suhtautuvasta, kestä-
miseen ja kärsimiseen alttiista hengestä huolimatta tuntui miesten 
mielialan pohjimmaisimpana vireenä silti olevan salattu, kumea 
epävarmuus. Sitä hillittiin miehekkäästi, mutta se väritti kuitenkin 
yleisen ilmapiirin traagillisen enteileväksi. Oli päätetty kestää – se 
oli selvä. Mutta kuinka kauan olisi kestettävä? Mitä tulisi sen jäl-
keen? Minkälainen olisi tulevaisuus – kaikesta huolimatta? Tuollai-
sia kysymyksiä aavisti kaikkialla. Onkin kuvaavaa, että tulevaisuus 
sinänsä oli keskustelunaihe, jota kartettiin. Sitä ei haluttu ajatella. 
Ja puheen kääntyessä siihen lopetettiin keskustelu kyynillisen kar-
keasti tai leukavan huolettomasti leikatulla vitsillä.3

Myönteisistä havainnoista huolimatta Paavolaisen päällimmäisek-
si vaikutelmaksi jäi painostava tunnelma. Hänen matkansa oli osa 
laajempaa tiedotus- ja tarkkailutoimintaa, jonka myötä Päämaja 
lähetti kesä–elokuussa 1944 Karjalankannaksen joukkoihin omia 
erityisiä tiedottajaryhmiään. Ryhmien tarkoituksena oli tarjota 
”ensikäden tietojen” avulla yksiköiden miehistölle ”vankka ajatus-
pohja heidän pohtiessaan sotilaallista ja poliittista tilannetta”. Pää-
maja halusi puuttua suoraan ja harkitusti juuri niihin ajankoh-
taisiin kysymyksiin, jotka eniten askarruttivat sotilaiden mieltä. 
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Samalla tiedottajat kokosivat sodanjohdolle tietoa rintamajouk-
kojen mielialoista.4 

Kun puna-armeijan hyökkäys oli heinäkuun aikana pysäytet-
ty, Päämajaan raportoineiden tiedottajien yleinen viesti joukko-
jen mielialasta oli yllättävän optimistinen. Mutta vaikka armeija 
ei ollut henkisesti lyöty, joukoissa vallitsi epävarmuus yleistilan-
teesta ja ankara tiedonjano. Mitä lähemmäs etulinjan ”poteromie-
hiä” tiedottajat pääsivät, sitä vakavammiksi muuttuivat myös mie-
lialat. Suomen Aseveljien Liiton sosiaalidemokraattinen sihteeri, 
myöhempi ministeri Väinö Leskinen kertoi 6. Divisioonan mies-
ten tunnelmista: divisioonan huolto- ja komentoportaassa elettiin 
kuin siviilissä ja toisaalta ”hurmeisessa taisteluhengessä”, alempa-
na rykmentin johdossa vallitsi kiivas ja äänekäs käskyhenki, mutta 
pataljoonatasolla näkyi jo vakavuus ja hiljaisuus. Rintamakomp-
panioissa oltiin ”suljetun äänettömiä ja tukikohtien poteroissa 
 väsyneen ilmeettömiä ja välinpitämättömiä”.5 

”Salattu, kumea epävarmuus” ja ”sulkeutunut äänettömyys” 
johtuivat kesäkuun 1944 taisteluiden nostattamasta järkytyksestä, 
jota seurannut hajaannus oli vähällä johtaa Kannaksen rintaman 
lopulliseen murtumiseen. Niin armeijaa kuin kotirintamaakin jär-
kyttivät tiedot Kannaksen puolustuksen luhistumisesta, Viipurin 
nopeasta menetyksestä 20.6.1944 ja pikaisesta vetäytymisestä Itä-
Karjalasta. Samaan aikaan tiedotusvälineiden ja vihollispropagan-
dan viesteissä puitiin koko Suomen kohtaloa. Tuloksena oli huhu-
jen, kuulopuheiden, uutisten ja puhtaan kuvitelman sekamelska, 
joka ei pysynyt enää sensuuriviranomaisten ja muiden kansalais-
ten mielialaa valvoneiden tahojen hallinnassa.6 

Huhujen vilkkainta elinpiiriä oli levoton kotirintama, mutta 
kirjeiden ja kotona vierailleiden sotilaiden kautta ne tavoittivat 
nopeasti myös rintamajoukot.7 Päämajan alaisen uuden sotilas-
psykologisen työryhmän vetäjä, vänrikki Kai von Fieandt kokosi 
huhuja yhteen, jotta niihin voitaisiin vastata. 

Yleisimmät huhut käsittelivät politiikkaa tai sotilaallista tilan-
netta. Mielenkiinto kohdistui erityisesti vanhan rauhanneuvottelu-
veteraani J. K. Paasikiven oletettuihin tai todellisiin toimiin ja mat-
koihin. Paasikiven kerrottiin olevan Moskovassa ja jopa Lontoossa 
yhdessä Saksan ulkoministerin Joachim von Ribbentropin kans-
sa. Erään omaperäisen huhun mukaan hän pelasi Stalinin kans-
sa shakkia neuvotellen pelitaukojen aikana rauhanehdoista. Paasi-
kiven arveltiin myös pian tarttuvan maan hallituksen ohjaimiin.8 



77  |  hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet

Kesän 1944 paniikki-ilmiöt

Valkeasaaresta välittömästi Leningradin pohjoispuolelta  
9.–10.6.1944 alkanut puna-armeijan suurhyökkäys oli voimak-
kuudessaan suuri järkytys niin Suomen armeijan sodanjohdol-
le kuin rintamamiehillekin. Suomalaisjoukoissa ilmeni tällöin 
laajamittaista hajaannusta. Sotahistorioitsija Jukka Kulomaan 
 arvioiden mukaan noin 14 000 suomalaissotilasta pakeni yksi-
köstään. Armeija vastasi tilanteeseen koventamalla kuria: kesä–
elokuussa 1944 langetettiin kuolemanrangaistus 76 suomalais-
sotilaalle, ja näistä 46 pantiin toimeen teloittamalla.9 

Suoranaisen karkuruuden lisäksi ilmeni myös runsaasti lie-
vempiä ja tilapäisempiä paniikki-ilmiöitä. IV Armeijakunnan 
rintamaupseereille elokuussa 1944 tehdyssä lomakekyselyssä ke-
rättiin tietoa Länsi-Kannaksen joukoissa kesän aikana ilmen-
neestä paniikista. Kaikkiaan lähes 70 prosenttia kyselyyn vastan-
neista 192 upseerista ilmoitti huomanneensa jossain vaiheessa ke-
sän taisteluja paniikkia suomalaisjoukkojen keskuudessa, ja vain 
20 prosenttia kielsi yksiselitteisesti nähneensä yhtäkään tapausta. 
Eniten paniikkia aiheuttivat rintamalla liikkuneet kauhuhuhut 
ja niihin usein liittynyt saarrostuksen pelko. Yhtä kauhistutta-
vina koettiin vihollisen panssarivaunut ja tykistökeskitykset.10 

Ennen Tali-Ihantalan taistelun käännekohtaa Länsi-Kannak-
sella sotineissa joukoissa vallitsi voimakas epäluottamus omiin 
puolustusmahdollisuuksiin. Epävarmuus ruokki tunteita yksin-
jäämisestä, sivustojen pettämisestä ja kaiken valumisesta käsiin. 
Rintamalle täydennyksenä saapuvia tuoreita joukkoja vastaan 
taivalsi ryhmissä ja yksittäin lyötyjä ja taistelumoraalinsa me-
nettäneitä suomalaissotilaita, jotka levittivät hurjia kertomuksia 
 puna-armeijan pysäyttämättömästä voimasta.11

Lopulta taistelut päättyivät sotilaalliseen torjuntavoittoon.  
Silti kesän 1944 kokemukset jättivät pitkän ja osin traumaatti-
senkin jäljen suomalaissotilaiden mieliin. 

Kannaksen läpimurron ja Viipurin menetyksen syyt olivat vilk-
kaan huhuilun kohteina. Kaatuneita ja vangiksi jääneitä suoma-
laissotilaita kerrottiin olevan kymmeniätuhansia, kokonaisten 
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divisioonien väitettiin tuhoutuneen täydellisesti, armeijan kuvail-
tiin perääntyvän pakokauhun vallassa ja 40 000 suomalaissotilaan 
jääneen Kannaksella mottiin. Kuulopuheiden mukaan vihollisen 
panssarikärjet etenivät jo Taavetissa, Lappeenrannassa tai Kotkassa. 
Toinen huhu kertoi, että suomalaisten vetäytymisestä vuoden 1940 
rajan tuntumaan oli ennakolta sovittu neuvostoliittolaisten kans-
sa. Kyseessä olisi näin ollut hämäysoperaatio saksalaisten suuntaan, 
jotta olisi saatu perusteet Suomen irrottamiseksi sodasta.12 

Myös mielikuvituksellisia toivehuhuja liikkui. Niiden mu-
kaan kymmenen saksalaista jalkaväkidivisioonaa ja jopa seitsemän 
panssaridivisioonaa olisi jo saapunut Suomeen, Malmin lentoken-
tälle olisi laskeutunut 600 Stuka-pommittajaa suomalaisia autta-
maan ja saksalaiset olisivat nousseet maihin puna-armeijan selus-
tassa Kannaksella. Saimaan kanavan portit aukaisemalla suomalai-
set voisivat hukuttaa kaikki Viipuriin ehtineet viholliset.13

Epätietoisessa tilanteessa huhujen keskeinen tehtävä oli osoittaa 
syy ja syntipukki käsittämättömiltä tuntuville tapahtumille. Kan-
naksen joukkojen korkeiden upseereiden kerrottiin olleen ympä-
ripäissään hyökkäyksen alkaessa tai toimineen muuten kyvyttö-
mästi. Suuressa epävarmuudessa korostuu vahvan johtajan kai-
puu, ja niinpä marsalkka Mannerheim jätettiin huhuissa pääosin 
rauhaan. Edes ikoninen ylipäällikkö ei kuitenkaan ollut täysin im-
muuni epäluottamuksen osoituksille: ”Marski on niin äkäinen ja 
ykspäinen, ettei hänen kanssaan tule enää kukaan toimeen. Kenr. 
Airokaan ei enää voi häneen vaikuttaa. Suunnitteilla on ylipäälli-
kön vaihdos.”14 

Talvisodan henkeä koskevassa tutkimuksessaan Tuomas Tepora 
osoittaa, kuinka sankarillisen puolustustaistelun päättyminen ”hä-
peärauhaan” maaliskuussa 1940 sai ihmiset etsimään syntipukke-
ja. Esiin nousivat aiemmat, talvisodan aikana pinnan alle jääneet 
eripurat ja epäluulot. Summan ja sen kautta koko Kannaksen pet-
täminen langetettiin suomenruotsalaisen joukkoyksikön syyksi, 
vaikka väitteiden tueksi ei ollut esittää todisteita. Samankaltainen 
huhu sai alkunsa kesällä 1944, kun ruotsinkielisten kerrottiin jät-
tävän maan ja pakenevan Ruotsiin, jossa sotilaskarkuritkin otet-
tiin hyvin vastaan.15

Tällä kertaa suomenruotsalaiset pääsivät kuitenkin antamaan sa-
malla mitalla takaisin. Kun ruotsinkieliset joukot saapuivat Kan-
nakselle pysäyttämään puna-armeijaa, suomenkieliset sotilaat syyt-
tivät joukkoja ”sodanjatkajiksi”. ”Nyt uhrataan ruotsinkieliset, kun 
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suomenkieliset antoivat periksi”, huhuttiin Vaasan seudulla. 
Puheiden taustalla oli Itä-Karjalasta Kannakselle saapuneen 
ruotsinkielisen Jalkaväkirykmentti 61:n menestyksekäs puo-
lustustaistelu Tienhaarassa välittömästi Viipurin menetyk-
sen jälkeen. Rykmentti onnistui pysäyttämään puna-armei-
jan etenemisen suoraan Viipurista pohjoiseen, ja sen linjo-
jen läpi kulki monia suomenkielisiä sotilaita, jotka olivat jättäneet 
sotaurakkansa siltä erää sikseen.16 

Syntipukkiajattelun lisäksi huhuja voidaan katsoa eräänlaisen 
taittuvan odotushorisontin näkökulmasta. Kuten edelliset esimer-
kit kertovat, huhut alkoivat usein oikeasta tapauksesta tai uutisesta, 

Etulinjan miehet Ihantalassa ovat 
juuri saaneet tiedon tulitoimin-
nan yllättävästä lopettamisesta 
4.9.1944. Vielä ei saatu tarkkaa 
tietoa siitä, millä ehdoin rauha oli 
tehty. SA-kuva.
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* Suomalaisesta tunnemaise-
masta ja odotushorisontista 
 alkuvuonna 1944 ks. Meinander  
2009. Yleinen pessimistinen 
mielialanmuutos suhteessa vielä 
vuonna 1942 vallinneeseen voi-
tonvarmuuteen oli toki tapah-
tunut jo vuoden 1943 alussa, 
kun saksalaiset olivat kärsineet 
tappion Stalingradissa. Etenkin 
 kotirintamalla mielialanmuutos 
muistutti romahdusta; Heikura 
1967, 91–105; Favorin ja Heino-
nen 1972, 176–182. Rauhallisen 
tilanteen vallitessa Suomen rin-
tamilla kesäkuuhun 1944 saakka 
leviävä pessimismi jäi vielä pin-
nan alle. Apokalyptisista koke-
muksista ks. Luostarinen 1986, 
378–387; Tilli 2014, 245–253.

mutta paisuivat edetessään arvaamattomiin mittoihin.17 Kesällä 
1944 todelliset tapahtumat eivät noudattaneet virallisen tiedon-
välityksen ja propagandan pitkään rakentelemaa kollektiivista 
 käsikirjoitusta, vaan tilanne kaatui päälle. Tästä syystä pienikin 
tiedonjyvänen otettiin koordinaatiksi, jonka pohjalta sotilaat ja 
siviilit etsivät suunnan omille tulkinnoilleen nykyhetkestä ja odo-
tuksille tulevasta. ”Tuntuu siltä, että odotetaan tapahtuvaksi jota-
kin ratkaisevaa eikä tässä odotuksessa jakseta pysyä todellisuuden 
rinnalla vaan riennetään sen edelle”, kuvaili Päämajan sensuuritoi-
miston päällikkö T. Patoharju heinäkuun 1944 mielialoja.18

Pitkien, paikalleen jähmettyneiden sotavuosien jälkeen suoma-
laisten odotus- ja pelkohorisontti avautui muutokselle, eikä muu-
tos lupaillut huojentavaa tulevaisuutta. Pintaan ryöpsähtivät uh-
kakuvat, jotka oli aiemmin painettu alas tai joita ei ollut uskallet-
tu lausua ääneen. Sensuurilla ja mielialanvalvonnalla koossa pi-
detty yhteinen sotakertomus uhkasi pirstaloitua palasiksi. Etenkin 
isänmaallis-oikeistolaisesti, uskonnollisesti ja saksalaismie-
lisesti asennoituneissa ihmisissä hajoamisen pelko synnytti 
epätoivoa ja apokalyptisia maalailuja.* Mutta löytyi paljon 
niitäkin, joille aukeneva odotushorisontti tarkoitti uudel-
leen virinnyttä toivoa.

Järistyksen jälkeen

Kesä–heinäkuussa 1944 Suomen kohtalo tuntui olevan päi-
vien tai jopa tuntien varassa, kun huhut puna-armeijan 
etenemisestä ja diplomaattisista manöövereistä risteilivät 
villeinä. Elokuussa 1944 suomalaisille koitti erikoinen su-
vantovaihe, kun taistelut Ilomantsissa ja Laatokan Karjalas-
sa hiljentyivät suursodan kiihtyessä muilla rintamilla kohti 
loppuaan. Marsalkka Mannerheim oli valittu poikkeusjär-
jestelyin tasavallan presidentiksi Risto Rytin tilalle, ja maa-
ilmansodan päätapahtumat loittonivat kauemmas Suomes-
ta. Suomi pysyi kuitenkin Saksan aseveljenä, maassa oli yhä 
suuri saksalainen armeija ja suomalaiset itse miehittivät edelleen 
laajoja alueita Vienan Karjalasta, jonne Neuvostoliiton kesähyök-
käys ei ollut yltänyt. 

Kai von Fieandtin sotilaspsykologisen työryhmän lomakeky-
selyssä elokuussa 1944 IV Armeijakunnan upseereita pyydettiin 
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listaamaan miehistön mielialaa eniten tuona hetkenä painavat te-
kijät.19 Suurimpia murheita olivat lomakielto ja tarkemmin mää-
rittelemättömät ”kotiasiat”. Valtaosa miehistä oli käynyt edelli-
sen kerran kotonaan alkuvuodesta tai keväällä ennen kuin  puna- 
armeijan suurhyökkäys oli katkaissut normaalin lomakierron. 
Koska sotilaallinen tilanne oli edelleen vakava, lomia ei myönnet-
ty vielä elokuussakaan. Joukkojen ja kotirintaman yhteys oli pit-
kälti kenttäpostin varassa. 

Etenkin vanhemmilla maanviljelijöillä oli huoli kotitilan maa-
töiden hoitumisesta, kun kesän kuukaudet kuluivat. Nämä iäk-
käämmät, jo vuonna 1942 kotiutetut reserviläiset olivat olettaneet 
sotapalvelun olevan kohdaltaan jo ohi, kun kesällä 1944 heidät oli 
tempaistu takaisin armeijaan olemattomalla varoitusajalla kesken 
kiireisimmän viljelyskauden. Erityisen raskaaksi lomakiellon ko-
kivat karjalaissotilaat, joiden perheet olivat jälleen tien päällä ja 
muiden avun varassa. Kuten talvisodassa, kantautui siirtoväen kir-
jeissä nytkin tietoja huonosta kohtelusta ja hädänalaisuudesta.20 

Sotilaat kritisoivat yleisesti kehnoksi koettua ruokaa, viihdy-
tys- ja varustetilannetta sekä tupakanpuutetta, mutta näitä voinee 
pitää sotilaiden tavanomaisina purnauksen aiheina. Joukot olivat 
joutuneet jättämään taakseen asemasotavaiheen aikana parannel-
lut asemat, joissa elinolosuhteet oli paikoin saatu lähes siviilimäi-
siksi. Korsut olivat olleet vahvoja ja kodinomaisia, ja rintaman lä-
heisyydessä oli toiminut kanttiineja ja jopa elokuvateattereita. Nyt 
oltiin puolestaan asemissa, jotka koostuivat pääosin poteroista ja 
nopeasti lapioiduista matalista juoksuhaudoista. Illat kylmenivät, 
ja syksy oli ovella.

Sotilailla ei ollut mitään varmuutta sodan pikaisesta päättymi-
sestä. Ajatuksissa liikkui, että tuleva talvi jouduttaisiin todennä-
köisesti viettämään jälleen rintamalla, ja tällä välin niin kotiseu-
dun kuin armeijankin ruokatilanne voisi muuttua katastrofaali-
seksi. Puna-armeija oli pysäytetty, mutta mikä estäisi Neuvosto-
liittoa nostamasta Suomea uudelleen alasimelle? 

Kaikilla rintamilla perääntyvän Saksan tukeen ei voitaisi enää 
luottaa: tiedot Etelä-Suomesta poistuvista saksalaisjoukoista kan-
tautuivat myös rintamalle. Pystyisikö Suomi vastustamaan yksin 
puna-armeijaa, jonka hyökkäysvoimasta oli juuri saatu karvai-
ta kokemuksia, kun vahvoista asemista Kannaksella ja Itä-Karja-
lassa oli jouduttu lähtemään pikavauhtia? Viipurin pohjoispuo-
lella neuvostojoukot olivat sisämaan portilla, ja kesän aikana oli 
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ilmennyt, ettei Suomen armeijan kalusto ja aseistus enää 
vastannut kehittyneen sodankäynnin vaatimuksia.

Mannerheimin valinnalla presidentiksi pyrittiin valamaan 
luottamusta valtiojohtoon. Kenttäpostitarkastusten valossa 
tässä ilmeisesti onnistuttiin, sillä vanhaa ylipäällikköä pidet-
tiin yleisesti takeena vakaudesta ja jatkuvuudesta.21 Luotta-
musta herättäviä kiinnekohtia todella kaivattiin. Kun edel-
tävien kesäkuukausien aikana rintamalla oli keskitytty päälle vyöry-
vään sotilaalliseen tilanteeseen, elokuussa odotushorisonttiin alkoi 
ilmestyä tarkempia enteitä suursodan etenemisestä. Ne eivät luvan-
neet hyvää Suomelle. 

Suomalaiset sotilaat heiluttele-
vat viholliselle aselevon alettua 
4.9.1944. Rauhan tulo herätti 
myös levottomuutta: sotilaat  
pelkäsivät muun muassa jou-
tuvansa pakkotöihin Neuvosto-
liittoon. SA-kuva.
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* Sotilasstrategisesti Saksan ar-
meijan uppiniskainen pureutu-
minen Baltiaan vuoden 1944 en-
sipuoliskolla ja vielä kesälläkin 
oli pitkälti mieletöntä, mutta 
Hitlerin perusteluiden mukaan 
Viron pitäminen saksalaisissa kä-
sissä oli olennaista suomalaisten 
horjuvan taistelutahdon kan-
nalta; ks. Frieser 2007, 626; Jo-
kisipilä 2004, 240–243. Suoma-
laiset tulivat siten vaikuttaneeksi 
sotilaalliseen katastrofiin, joka 
kohtasi saksalaisia Valko-Venä-
jällä ja Baltiassa kesällä 1944. 
Romanian sotilaallis-poliittisesta 
tilanteesta elokuun lopulla ks. 
Schönherr 2007, 773–807; Suo-
men ja Romanian eroista ja yh-
täläisyyksistä Saksan liittolai-
sina ks. Jonas 2012, 93, 108–112, 
134–138.

Erillissotapuheista huolimatta suomalaissotilaat ymmärsivät so-
dan lopputuloksen ja maan kohtalon olevan täydellisen riippu-
vainen Saksan sotamenestyksestä, jos taistelua jouduttaisiin jatka-
maan. Heinä–elokuussa 1944 puna-armeija oli murskannut Sak-
san Keskisen armeijaryhmän Valko-Venäjällä ja Saksan Pohjoisen 
armeijaryhmän tilanne Baltiassa oli muuttunut kestämättömäksi. 
Normandiassa maihin nousseet liittoutuneiden joukot olivat va-
pauttaneet Pariisin 25.8.1944 ja etenivät kohti Saksan rajaa. Sa-
maan aikaan Suomeenkin saapui tieto Romanian diktaattorin Ion 
Antonescun syrjäyttämisestä ja maan armeijan kääntymisestä sak-
salaisia vastaan. Kaoottisessa tilanteessa neuvostojoukot miehitti-
vät nopeasti koko Romanian.* 

Upseerien näkemysten mukaan rintamajoukot ymmär-
sivät, että Suomi oli jäämässä yksinäiseksi aseveljeksi kauas  
pohjoiseen ja että suursodan kehitys kulki suomalaisia vas-
taan. ”Sodan muuttuminen näin vakava-luontoiseksi”, oli 
erään pataljoonankomentajan mukaan tärkein mielialaa 
laskeva syy elokuussa 1944.22 Vastaus kuvastaa sitä eriskum-
mallista uinumisvaihetta, johon suomalaiset olivat ehtineet 
pitkän asemasodan aikana tottua. Vihollispropagandan 
kautta kantautuvat ja kotiseudulta tihkuvat kuulopuheet 
vaikuttivat mielialaan kielteisesti, sillä sotilaat eivät jaksa-
neet enää uskoa onnelliseen käänteeseen sodassa ja koh-
tuullisiin rauhanehtoihin.

Upseerit nimesivät siis ”isänmaan kohtalon” ja sitä ym-
päröivät rauhanhuhut keskeisiksi negatiivista mielialaa syn-
nyttäviksi tekijöiksi rintamajoukoissa. Näin yksioikoinen 
tilanne ei todellisuudessa ollut: rauhaa odotettiin hartaas-
ti, vaikka tulevien rauhanehtojen arveltiin olevan anka-
rat. Armei jan postisensuurin raporteissa todettiin joukko-
jen yleisen mielialan elokuussa 1944 kehittyneen kielteiseen 
suuntaan, kun presidentin- ja hallituksenvaihdos eivät näyttäneet 
johtavan nopeaan rauhaan. Sotilaiden kirjeissä alkoi ilmetä ”räi-
keitäkin” toiveita sodan päättymisestä.23 Miehistön ja upseeriston 
näkemykset rauhan tulosta olivat usein hyvin erilaiset, jopa vasta-
kohtaiset, eikä päällystö aina ollut perillä rivimiesten keskuudessa 
vallitsevan sotaväsymyksen syvyydestä.
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Rauhan tulo ja suuri levottomuus

Elokuun lopulla tulleet tiedot Romanian ehdottomasta antautu-
misesta olivat synkistäneet monien suomalaissotilaiden mieliä. 
”Kyllä sitä rauhasta paljon puhutaan mutta puhujat eivät lain-
kaan ajattele sen seurauksia”, kirjoitti sotamies M. A. kirjeessään 
27.8.1944. ”Miten kävi Romanian on meille jo tuttua. Onhan se 
järkeen menevää jokaiselle, jos täällä tulee puna-armeijan miehi-
tys ja sen mukana kansan vainot, verinen terrori y.m. bolshevis-
mille ominaiset toimenpiteet. Ettei olot täällä silloin ole enää elä-
misen arvoiset.”24 

Uutiset saapuivat telttoihin ja korsuihin radion, sanomaleh-
tien, kotiseudun kirjeiden ja omien yksiköiden valistusupseerien 
välityksellä, eivätkä kaikki tiedot tai huhut olleet suinkaan yhtä-
pitäviä. Levottomuus jatkui ja jopa kasvoi, mikä näkyi selvästi ar-
meijan toimittamissa postintarkastuksissa, joissa selvitettiin soti-
laiden yleisiä mielialoja.

Kuukauden mittainen suvantovaihe päättyi vihdoin syyskuun 
alussa, kun Suomi vaihtoi suuntaa. Suomessa rauhanrattaiden en-
simmäinen liikahdus tapahtui illalla 2.9.1944, kun pääministeri 
Antti Hackzell ilmoitti radiopuheessaan Suomen irtautumisesta 
Saksan rinnalta ja rauhantunnustelujen aloittamisesta Neuvosto-
liiton kanssa. Ilmoitus lienee ollut kauan kaivattu. Postisensuurin 
raportin mukaan ilman rauhantekoa ”uskottiin vihollisen aloitta-
van entistä voimakkaamman hyökkäyksen, joka johtaisi maamme 
lopulliseen tuhoon.”25 

Varhain syyskuun 4. päivän aamuna viestimiehet ja lähetit kii-
dättivät joukkoihin tiedon kello 8 alkavasta aselevosta. Puna-armei- 
jan tykistö moukaroi asemia kuitenkin vielä vuorokauden verran, 
ilman että suomalaiset saattoivat siihen vastata. Aselevon yksipuo-
lisuus ensimmäisen vuorokauden aikana jäi katkerasti suomalais-
ten rintamamiesten mieliin: vihollisen viimeinen voiman osoitus 
alleviivasi kokemusta vahvemman armoille jäämisestä. Se oli kuin 
alkusoitto suomalaisten tulevien vuosikymmenten tasapainoilulle 
Neuvostoliiton naapurina.26

Aselevon alkaessa suomalaisilla ei ollut tarkkaa tietoa siitä, mitä 
konkreettisia ehtoja rauhaan sisältyi. Postintarkastusten mukaan 
ylempiarvoiset sotilaat ja ”sivistyneistön” edustajat joko vaikenivat 
tai vaipuivat synkkiin ennusteisiin. Muissa heräsi sen sijaan vilkas 
toiveajattelu pikaisesta vapaudesta: ”Ilonhuumassa kehoitettiin 



85  |  hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet

kotiväkeä varaamaan viinaa tulojuhlia varten ja ainoa huoli oli 
pelko siitä, että rauhanehdoissa vaadittaisiin miehiä pakkotöihin 
Venäjälle.”27

Tämä oli yksi sotilaiden konkreettisimmista peloista: joutumi-
nen Neuvostoliittoon sotavankeuteen tai pakkotyöpalveluun osa-
na Suomelle lankeavia sotakorvauksia. Pelkoa lisäsi tieto suoma-
laisjoukkojen lähettämisestä uuden rajan itäpuolelle miinanpur-
kutöihin, sillä näistä miehistä ei kuulunut hetkeen mitään. Mi-
tenkään epärealistisesta huolesta ei ollut kysymys; vertailukohdan 
tarjoaa unkarilaisten kohtalo 1944–1945. Puna-armeijan päästyä 
alueen herraksi yli puoli miljoonaa unkarilaissotilasta ja -siviiliä 
kuljetettiin Neuvostoliittoon. Suomen hallituksen keväällä 1944 
torjumissa Neuvostoliiton rauhanehdoissa ei ollut pakkotyövaati-
musta, mutta ilmeisesti joukkoihin oli levitetty tällaista perätöntä 
tietoa. Tarkoituksena oli todennäköisesti selittää, miksi rauhan-
ehdot oli tuolloin huhtikuussa 1944 hylätty.28

Päällimmäisenä tuntemuksena oli kuitenkin helpotus, ja epä-
tietoisuus rauhanehdoista salli myös toiveiden viriämisen. ”Toivo-
taan englantilaisten, ei venäläisten, miehittävän maan. Turhaa oli-
si jatkaa sotaa ylivoimaa vastaan. Hyvää rauhaa ei odotettu, mutta 
epätoivoon ei silti jouduttu. Vain muutamat halusivat jatkaa so-
taa, toisten paheksuessa heitä yleisesti”, todettiin 1. Tarkastustoi-
miston syyskuun kuukausiraportissa.29 

Kahden ensimmäisen aselepoviikon ajan joukoissa odotettiin 
tietoja yksityiskohtaisista rauhanehdoista ja pelättiin taistelujen 
alkamista uudelleen. Neuvostoliiton epäiltiin vaativan itselleen 
ainakin Joensuun, Turun tai jonkun toisen etelän rannikkokau-
pungeista. Kuulopuheiden mukaan saksalaisten hallitsema Poh-
jois-Suomi joutuisi kokonaan tai osittain Neuvostoliitolle, mutta 
ainakin osa Karjalankannasta jäisi sen sijaan suomalaisille. Eten-
kin karjalaisten keskuudessa uuden rajan toivottiin kulkevan suu-
rin piirtein Vuoksea pitkin. Toisaalta Kotkan seudulla hätäisim-
mät siviilit ryhtyivät kuljettamaan tavaroitaan valmiiksi Kymijoen 
länsipuolelle.30

Suomen rauhanvaltuuskunta oli matkannut Moskovaan pian 
aselevon alkamisen jälkeen, mutta uutisia ei kuulunut. Tieto val-
tuuskunnan johtajan, pääministeri Hackzellin vaikeasta sairaus-
kohtauksesta 14.9.1944 tuntui pahaenteiseltä. Samaan aikaan tuli-
vat ilmi Romanialle langetetut ankarat rauhanehdot. ”Kovasti nyt 
olemme jännityksessä siitä että jos meillekin asetetaan yhtä katkera 
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pykälä kun Romaniallekin nimittäin se, että joutuisimme 
tappelemaan ryssän puolelle tuonne johonkin kaukaisille 
rintamille”, kirjoitti korpraali B. A. 15.9.1944.31 

Suomalaiset joutuivat odottamaan omia ehtojaan vielä 
neljä päivää. Kenttäarmeijan enemmistö pysytteli itärajan 
tuntumassa, vaikka osaa joukoista ryhdyttiin kokoamaan 
kohti pohjoista seuraamaan saksalaisten perääntymistä. Ai-
lahtelevat toiveet ja pelot vetivät ihmisiä eri suuntiin. Kersantti O. 
kuvasi kirjeessään 19.9.1944 niiden suomalaissotilaiden tuntoja, 
joilla toivo pikaisesta kotiutuksesta ei ollut vielä päällimmäisenä  
mielessä:

Moskovan sanelemat tiukat  
välirauhanehdot julkistettiin 
19.9.1944. Kuva on seuraavalta 
päivältä: aselevon tultua sotilas-
teltat eivät olleet enää ilmasuo-
jassa vaan aukealla naamioimat-
tomina. SA-kuva.
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Edessämme on ollut viime päivinä suuri kysymysmerkki. Se illal-
la ja tänään on kasvanut entistä suuremmaksi. Isänmaan kohtalo ja 
sen vaalijat ovat kuin avonaisen haudan partalla. Tunnelma on aito, 
toivo sammuva. Loppuuko öljy lampusta? Sen liekki himmenee. 
Mutta ei ole kansamme ensi kertaa mustissa ajoissa. Tämä kansa on 
ennenkin painunut kumaraan tuskan rintaa poltaessa.32

Saman päivän iltana maan virkaatekevä pääministeri Ernst von 
Born julkisti Moskovan välirauhanehdot radiopuheessaan. Raja 
noudatteli vuoden 1940 linjaa, Petsamo menetettiin, Porkkalasta 
vuokrattiin Neuvostoliitolle laivastotukikohta ja suomalaisten oli 
häädettävä saksalaiset maasta pikavauhdilla. Lisäksi Neuvostoliit-
to ja sen johtama liittoutuneiden valvontakomissio saivat vahvan 
otteen Suomen sisäpolitiikasta, mikä tiesi pitkään maan alla toi-
mineiden kommunistien esiinmarssia.

Ehtojen julkitulon jälkeen ensireaktio joukkojen keskuudessa 
näyttää olleen jopa voimakkaan kielteinen, kuten kenttäpostin 3. 
Tarkastustoimiston kuukausiraportissa kerrottiin:

Sota- ja poliittisten tapahtumain nopean ja ratkaisevan käänteen 
on todettu vaikuttaneen joukkojen mielialaan voimakkaasti ja sy-
vällisesti. Vaikka nyt on tapahtunut se, jota monina raskaina taiste-
luvuosina on kiihkeästi odotettu, on tieto aselevosta ja välirauhasta 
otettu vastaan sekavin tuntein ja siitä erikoisesti iloitsematta, vaikka-
kin jonkinlaista helpoitusta tuntien. Uuden tilanteen vakavuus näy-
tään oivallettavan, ja rauhanehtojen tunnetuksitulo on herättänyt 
pettymystä, masennusta ja katkeruuttakin. Aselevon aiheuttama  
optimismi on välirauhan solmimisen jälkeen ollut laskemassa. 
Yleensä kuitenkin toivotaan ja uskotaan, että Suomi on vielä sel-
viytyvä edessä olevista suurista vaikeuksista. Monet kirjoittajat eivät 
näytä välttyneen ajatukselta, että taistelu on ollut turha, lukuisien 
kirjoittajien taas puolestaan todetessa, että taistelua olisi kyllä jatket-
tu edelleenkin, jos niin olisi tarvittu.33

Synkät mielialat jäivät kuitenkin lyhytaikaiseksi ryöpsähdyksek-
si, ja pian rauhanehdoista puhuttiin jo toteavammin. Välirauhan-
sopimuksen konkreettisin seuraus sotilaiden kannalta oli armei-
jan kauan odotettu kotiutus. Ensin lähetettiin koteihinsa vanhim-
mat, ennen vuotta 1907 syntyneet reserviläiset sekä nuorimmat 
asevelvolliset.34 
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Aseveljistä vihollisiksi

Sotilaiden pääjoukon harmiksi kotiutus tyssäsi kuitenkin pian, 
kun valvontakomissio puuttui asiaan. Armeijan rivivahvuudesta 
oli ehditty poistaa jo lähes 70 000 suomalaissotilasta, ja keskeytys 
aiheutti luonnollisesti suurta närää ja jopa puhdasta raivoa palve-
lukseen jääneiden miesten keskuudessa. Alikersantti T. H. ilmaisi 
asian suorasukaisesti: ”Ei minulle entistä ihmeenpää kuulu, vitut-
taa vain tämä meininki niin, että ei tahdo omiin nahkoihinsa so-
pia. Ei siitä siviiliin pääsystä meillä ainakaan ole mitään tietoa, sit-
ten se kuitenkin alkaa olla varmaa kun täyttyy vuosiluku 2000.”35

Tunteet näyttävät olleen pinnassa myös muilla, mutta jo heti 
syyskuun puolivälissä löydettiin kohde, johon kiukku ja turhautu-
minen voitiin ohjata: entiset saksalaiset aseveljet. Saksalaiset olivat 
Hitlerin määräyksestä tehneet 15.9.1944 täydellisesti epäonnistu-
neen maihinnousuyrityksen Suomenlahden Suursaareen, joka oli 
vielä tuolloin suomalaisten hallussa. Seurasi erikoinen taistelu, jos-
sa suomalaisjoukot torjuivat saksalaisten hyökkäyksen Neuvosto-
liiton ilmavoimien avustuksella. 

Luutnantti M. M. seurasi sotilasradiosta tietoja Suursaaren tais-
teluista. Muut sotilaat hurrasivat ja taputtivat käsiään kuullessaan 
punatähtisten lentokoneiden avusta ”natsihyökkäystä” vastaan, 
mutta upseerina M. M. sadatteli näin yllättävää ”asevelikeikaus-
ta”.36 Samaan aikaan maasta poistuvat saksalaiset räjäyttivät aika-
sytytysmiinoilla Porin lentokentän sekä aloittivat Pohjois-Suomes-
sa siltojen räjäytykset. Lokakuun alussa Lapin sodan varsinaisesti 
alettua ja suomalaisten noustua maihin Torniossa saksalaiset otti-
vat käyttöön poltetun maan taktiikan, joka huipentui Rovaniemen 
kauppalan täydelliseen tuhoon.37

Ymmärrettävästi siis suomalaissotilaat kantoivat kaunaa saksa-
laisille – etenkin kun kotiutuksen keskeytyminen meni sekin en-
tisten aseveljien ja heidän vetäytymishaluttomuutensa kontol-
le. Saksalaisviha yltyi kuitenkin hämmästyttävän nopeasti ja voi-
makkaasti, jo ennen tietoja Lapin perinpohjaisesta hävittämisestä. 
Saksalaiset olivat toimineet syntipukkeina myös talvisodan aikana 
ja sitä seuranneessa katkeran pettymyksen aallossa.38 Nyt viha sai 
suorastaan verenhimoisia piirteitä. 

Syyskuun puolivälissä sotamies V. N. kirjoitti: ”Nyt pitäisi Suo-
messa panna sellainen ajojahti käyntiin, että missä vaan kuka saks-
mannin näkee niin ’ilma pois’ vaan. Saisi antaa vielä hiukan tappo- 
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rahaakin.” Korpraali V. B. oli hänkin lähdössä ”tappamaan sak-
salaisia sukupuuttoon”: ”Se on selvä, että sääliä ei siinä tunneta 
saksalaisia kohtaan. Kyllä ne niksmannit nyt saavat maistaa vähän 
Suomen miehen kostoa, eikä ne muuta kaipaakaan.” Saksan elin-
tärkeä apu kesän torjuntataisteluissa ja ratkaisevat viljatoimitukset 
eivät paljoa painaneet vaa’assa, kun pintaan nousi asemasodan ajan 
kestoaihe – saksalaisten oletetut tai todelliset naisseikkailut koti-
rintamalla. ”Niitä naissankareita lähtee varmasti joka poika oikein 
ilomielin vähän kurittamaan”, rehvasteli sotamies R. F. jo syyskuun 
alussa.39

Yli kolme vuotta kestäneeseen aseveljeyteen nähden myös 
viholliskuvaa tukeva kauhupropaganda alkoi levitä tavatto-
man vikkelästi. Saksalaisten kerrottiin murhanneen suoma-
laisnaisia, jotka olivat lähteneet heidän mukanaan laivoil-
la kohti Saksaa, ja nyt näiden hairahtuneiden naisparkojen 
ruumiita kuultiin ajelehtivan lukuisia Suomen rannikolle. 
Niin sotilaiden kuin kotiseudunkin kirjeissä levitettiin tie-
toja saksalaisten hirmutöistä, kuten naisten ja lasten ampu-
misista Torniossa.40 

Aseveljien muuttuessa viholli-
siksi asenteet saksalaisia kohtaan 
tiukkenivat, kun taas neuvosto-
liittolaisiin suhtauduttiin entistä 
myönteisemmin. Kuvassa suoma-
laiset upseerit saattavat Suomeen 
harhautuneita venäläisiä lentäjiä 
omalle puolelle. Pohjois-Pohjan-
maan museo, Uuno Laukan  
kokoelma.
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Sotilaiden vihaan sekoittui pelko, että sodan loppumetreillä 
jouduttaisiin taistelemaan entisiä aseveljiä vastaan. Koko armei-
jan siirrosta pohjoiseen liikkui huhuja.41 Vaikka Wehrmacht ei 
enää kantanut samaa voittamattomuuden auraa kuin kesällä 1941, 
sen taistelukyky arvioitiin edelleen korkeaksi ja sotateknologia ke-
hittyneeksi: ”olisi mitä valitettavinta, jos meidän täytyisi lähettää 
miehemme saksalaisten sähkökonekiväärejä, rakettitykkejä ja stu-
kia vastaan.”42

Saksalaisvihan kasvaessa asenteet neuvostoliittolaisia kohtaan 
muuttuivat myönteisemmiksi. Tätäkin voi pitää yllättävänä ke-
hityssuuntana, olihan taustalla syksystä 1939 alkanut vihanpito 
ja paljon vanhempi ryssävihan perinne. Katkeruus ja epäluuloi-
suus entistä vihollista kohtaan ei toki haihtunut hetkessä, monen 
kohdalla ei koskaan. Ylipäätään neuvostoliittolaisista kirjoitettiin 
kenttäpostissa vain vähän. Pidättyväisyys saattoi johtua arveluis-
ta, joiden mukaan myös postisensuuri oli siirtynyt Neuvostolii-
ton alaisuudessa toimivalle valvontakomissiolle.43 Lokakuun mit-
taan ”venäläis-ystävällinen” mieliala lisääntyi silti ”melkoisesti”, ja 
jotkut toivoivat jopa puna-armeijan apua Lapin taisteluissa sak-
salaisia vastaan.44 Miinanraivaustöistä palanneet suomalaiset ker-
toivat pääosin myönteisiä kokemuksia kohtelustaan vieraan vallan 
leivissä. 

Hiljalleen lokakuun mittaan uskallettiin jo toivoa, että itänaa-
purin kanssa solmittuihin ehtoihin saatettiin ainakin toistaiseksi 
nojata ja etteivät pahimmat miehitysskenaariot toteutuisi, aina-
kaan välittömästi. ”Luotetaan myös Neuvostoliiton hyvään tah-
toon ja alleviivataan sen tähänastista suhtautumista. On kuitenkin 
lisättävä, että tällainen optimismi vallitsee etenkin miehistön pa-
rissa. Muut ovat pessimistisempiä”, raportoi 10. Tarkastustoimisto 
lokakuun lopulla.45 

Jotain koomistakin on siinä, kuinka nopeasti uudet aseveljet ot-
tivat saksalaisten paikan. Kun valvontakomission neuvostoupsee-
reita alkoi liikkua kaupungeissa, heräsi huhu tiettyjen suomalais-
naisten viehtymyksestä punatähtisiin univormuihin – aseveli vaih-
tui, mutta suomalaisjermujen epäluulot pysyivät samoina.46

Vaikka suut oli laitettava suppuun, kaikki viha ja katkeruus 
Neuvostoliittoa kohtaan ei kadonnut vaan koteloitui yksityiseen 
piiriin. Itsevarmoina kaduilla astelevat neuvostoupseerit, joita suo-
malaissotilaiden tuli tervehtiä ohjesääntöjen mukaan, herättivät 
usein kiukkua ja hammastenkiristelyä. Takana olivat sotavuodet, 
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jolloin lähes 100 000 suomalaista oli menehtynyt taistelussa itä- 
naapuria vastaan. Silti ainakin huomattava osa suomalaissotilais-
ta onnistui luopumaan vanhasta vihollisasetelmasta ja siirtymään 
uuteen varsin ketterästi. Tunteita on totuttu pitämään epäratio-
naalisina ja heikosti tahdonalaisina ilmiöinä. Syksyn 1944 esi-
merkki tuntuu kuitenkin kertovan muuta: kylmien realiteettien 
valjettua vihan ja kaunan kohde vaihtui venäläisistä saksalaisiin. 
Tunnesiirtymä palveli väistämättä edessä olevaa uudelleenorien-
toitumista, ja järki seurasi ehkä vasta perässä.

Menneen ja tulevan repeämä

Nopeasti elävässä tilanteessa suomalaissotilaiden enemmistö aset-
tui muun väestön tapaan pidättyväisiksi tarkkailijoiksi. He ym-
märsivät, että maailmanpolitiikassa olivat liikkeellä niin suuret 
väki pyörät, ettei suomalaisilla ollut juuri sanansijaa edes omaa 
maataan koskevissa sodanjälkeisissä järjestelyissä. Toisaalta monia 
rivimiehiä kiinnosti lähinnä vain kotiin pääsy ja saappaidenhan-
kinta, kuten hieman närkästyneen oloinen 10. Tarkastustoimiston 
päällikkö kirjoitti marraskuun alussa:

Miehistön ja alipäällystön parissa on kuitenkin suuri joukko mie-
hiä, jotka eivät näytä lainkaan ajattelevan isänmaan asioita. Heil-
le on pääasia, että he pääsevät siviiliin. Kaikki muu on sen rinnalla 
vähäarvoista. Puhuessaan kotiuttamisestaan he korkeintaan apri-
koivat ansaitsemismahdollisuuksia tai siviilivaatteiden saantia.47

Sotilaiden keskuudessa oli kuitenkin kolme ryhmää, joille uusi 
tilanne merkitsi radikaalimpaa murrosta. Näihin kuuluivat en-
sinnäkin sotilaat, jotka olivat vahvimmin kiinnittyneet valkoisen 
Suomen perintöön, antibolševismiin ja ajatukseen suuresta Suo-
mesta. Heidän joukossaan oli tavallisia rivimiehiä, mutta erityi-
sesti upseereita ja sotilaspastoreita. Toisen ryhmän muodostivat 
karjalaissotilaat, jotka olivat jälleen menettäneet kotiseutunsa. 
Kolmantena olivat sotilaat, joiden mielissä heräsi toive uudesta, 
punai sesta Suomesta.

Syksyn 1944 tilanteessa ”välirauha”-sana kuulosti pahaenteisel-
tä. Moskovassa allekirjoitettu paperi oli tarkoitettu vain väliaikai-
seksi sopimukseksi, joka vahvistettaisiin myöhemmin yleisessä, 
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maailmansodan jälkeen pidettävässä rauhankonferenssissa. Parii-
sissa vuonna 1947 solmittu lopullinen rauhansopimus säilyi Suo-
men osalta käytännössä samana kuin syyskuun 1944 sopimus, 
mutta tätä eivät vuoden 1944 suomalaiset voineet tietää. Välirauha 
toi ihmisten mieleen talvisodan jälkeisen tilanteen, joka tunnetus-
ti johti uuteen sotaan. Epävarmuus ja tunne rauhan väliaikaisuu-
desta säilyivät, vaikka armeijan kotiutus läheni.48

Suomalaiset pohtivat laajasti uuden sodan syttymisen mahdol-
lisuutta ja käynnissä olevan maailmansodan jatkumista hamaan 
tulevaisuuteen. Pohdintoihin liittyi sekä pelkoa että toivoa. Kun 
lähes kaikki saksalaisjoukot olivat jo poistuneet Suomen kama-
ralta marraskuussa 1944, liikkui maassa yleinen huhu sotilaiden 
lähettämisestä Norjaan taistelemaan puna-armeijan rinnalla sak-
salaisia vastaan. Yhden version mukaan Suomi voisi saada palkin-
noksi Karjalan takaisin. Ajatus suomalaisista Finnmarkin tai perä-
ti koko Norjan vapauttajina natsivallan alta tuntuu nyt oudolta. 
Kuitenkin samaan aikaan talvella 1944–1945 Saksan entiset roma-
nialaiset aseveljet taistelivat puna-armeijan liittolaisina Budapes-
tin porteilla, ja myöhemmin keväällä romanialaiset olivat mukana 
valtaamassa Wieniä ja Prahaa saksalaisilta.49

Ymmärrettävästi toivo oikeudenmukaisemmasta rauhasta eli 
vahvimpana karjalaisten keskuudessa, sillä heidän oli jälleen ase-
tuttava uusille vieraille kotikonnuille. Yhdysvallat ei ollut missään 
vaiheessa julistanut sotaa Suomelle, ja maan uskottiin vaalivan van-
hoja suomalaissympatioitaan, joiden tuella voitaisiin tinkiä lopulli-
sista rauhanehdoista. Ehkä siis jo seuraavana kesänä voitaisiin taas 
viljellä vanhoja kotipeltoja Kannaksella ja Laatokan Karjalassa?50 

Osa suomalaisista tarttui samaan oljenkorteen kuin natsijohta-
jat kolmannen valtakunnan viimeisinä hetkinä: toiveeseen Neu-
vostoliiton ja länsiliittoutuneiden pikaisesta välirikosta. Lännen 
demokratiat ja Stalinin neuvostodiktatuuri muodostivat kieltä-
mättä epäpyhän allianssin. Kun liittoutuma hajoaisi omaan mah-
dottomuuteensa, Suomen paikka olisi luonnollisesti lännen rin-
nalla bolševismia vastaan. ”Osataanpa tämä matka tulla vieläkin 
toisinpäin silloin kun tapellaan amerikkalaisilla säilykkeillä. Ei 
kait sekään aika kaukana ole”, kirjoitti uuden rajan länsipuolelle 
joukkoineen vetäytynyt luutnantti T. L.: ”olen kyllä valmis astu-
maan uudelleen remmiin, sitten kun marski vielä viimeisen ker-
ran vetoaa sotilaihinsa, jotta hänen 27 vuotinen työnsä lopultakin 
tulisi päätökseen.”51 
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Revanssiajatus ei rajoittunut upseereihin. ”Kerran vielä 
lyödään suurta naapuriamme vastaan ja Suur-Suomi nou-
see entisen tynkkä-Suomen tuhkasta”, uskoi sotamies H. T. 
syyskuun alussa.52 Erityisesti nuorimmissa asevelvollisissa, 
jotka eivät olleet joutuneet kokemaan asemasodan ja kesän 
1944 masentavia kuukausia, löytyi vielä voitonuskossa hor-
jumattomia yksilöitä. Uuden sodan odottajien joukossa oli 
varmasti myös niitä, jotka olivat ehtineet viettää rintamalla niin 
suuren osan nuoruudenvuosistaan, että ajatus pysyvästä rauhan-
omaisesta ajasta oli ehtinyt muuttua vieraaksi.53

Liittoutuneiden välirikkoa ei kuitenkaan kuulunut, ja rintama-
suunnan kääntäminen vielä kerran itään jäi lopulta harvojen suo-
malaisten toiveuneksi. Sotaa edeltävään oikeistoradikalismiin ja 
jatkosodan Suur-Suomi-ristiretkeen uskoneet suomalaiset sen si-
jaan pelkäsivät lähestyvänsä tilinteon hetkeä. Edessä häämötti jo 
piankin Siperia tai jotain vielä pahempaa.54 Näiden sotilaiden käsi-
tyksissä maahan saapunut valvontakomissio rinnastui 1900-luvun 
alun sortovuosien venäläissantarmiin, ja monen mielissä väikkyi 
Baltian maiden kohtalo.55 Luutnantti H. K. ilmaisi tuntemuksensa 
samalla mahtipontisuudella, jolla 1930-luvun äärioikeisto oli her-
syttänyt leppymätöntä vihaa itää kohtaan:

Saksan apu kesän 1944 torjunta-
taisteluissa oli ollut elintärkeää, 
mutta muutamaa kuukautta 
myöhemmin saksalaisilta hanki-
tut panssarivaunut ajettiin entisiä 
aseveljiä vastaan. Kuva Oulusta 
marraskuussa 1944. SA-kuva.
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Kirotun häpeällistä – tuskallista! Itkisin raivosta ja pyhästä vihasta, 
ellen pitäisi itseäni miehenä ja siksi kiroan ennemmin ja kiristelen 
hampaitani. Ehkä kohtalo on järjestänyt niin, että emme saa tava-
ta enää koskaan. Sinäkin tiedät mitä ryssä ajattelee meikäläisestä, 
joka on kuulunut AKS:an, IKL:en, Sinimustiin, SK:an, on upseeri 
ja innokas Saksan ystävä. Ihailija. Mikä ihana tulevaisuudenkuva! 
Mies, joka on uhrannut 5 parasta vuottaan (hukkaan) maansa hy-
väksi saataa heittää veivinsä puhdistuksen kautta, vaikka sodassa on 
säilynyt hengissä.56

Realistisesti maailmansodan kehitystä tarkkailleet Akateemisen 
Karjala-Seuran jäsenetkin ryhtyivät tarkistamaan kurssiaan jo en-
nen kesää 1944.57 Silti vannoutuneimpien heimo- ja Suur-Suomi-
aktiivien maailma pysähtyi syksyllä 1944, ainakin hetkeksi. Men-
neisyys repeytyi irti tulevaisuudesta, kun suureen kansalliseen 
huomiseen johtanut tie päättyi umpikujaan. 

Edes vanhan valkoisen Suomen takuumies ja taistelevan kan-
san yhtenäisyyden symboli marsalkka Mannerheim ei pystynyt 
estämään hajoamisen kokemusta. ”Minä en voi ymmärtää kuin-
ka Mannerheimi voi myydä meidät ryssälle, ja niin kuin Suomen 
kansa on jumaloinut häntä. Olis ollut parempi kuolla Saksan rin-
nalla kun joutua ryssän kidutettavaksi”, kirjoitti lottana palvel-
lut nainen rintamalla olleelle miehelleen.58 Oli opittava laittamaan 
suut kiinni ja kynttilä vakan alle. Entinen suojeluskuntatoiminta-
kin oli muuttunut rasitteeksi ja oli pohdittava muita järjestäyty-
mismuotoja: ”Paras on liittyä palokuntaan. Sehän on puolueeton 
laitos ja ennenkin palvellut isänmaallisia tarkoitusperiä sortoval-
lan aikana.”59

Syksyn 1944 alakuloisten ja pessimististen kirjeotteiden perus-
teella on vaikea erottaa, missä määrin tunteet kumpusivat sodan 
lopputuloksen aiheuttamasta katkeruudesta ja miten paljon mu-
kana oli epämääräistä kaihomieltä pitkien rintamavuosien jälkeen. 
Kun siviiliin pääsy lähestyi, sotilaiden mieleen palautuivat sodan-
aikaiset muistot, jotka raskaudestaan huolimatta sisälsivät myös 
nostalgiaa. Eräille rintama oli ehtinyt muuttua kodiksi. Kotiutuk-
sen alla 11.11.1944 sotamies J. K. kirjoitti naisystävälleen:

Mutta nyt on rauha, äsken kuuntelin hiljaisuutta, se on ikään-
kuin outoa ei kuulu kranaatin vihellystä, ei tuttuja ääniä linjoilta, 
eikä näy valopistoolin ammuksia, ne kaikki ol ennen, kuin soturin 
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kehtolaulua. On vihtoinkin toivottu rauha mutta minkälainen, ei 
näy tuttuja harmaita kyliä, ei tsasovnaa metsän laitassa. Poissa on 
kaikki tuo, noin aattelin äsken ulkona, ikään kuin pelkäsin tuo-
ta hiljaisuutta sillä muistot tulevat mieleen niin elävinä, ja tuli niin 
ikävä, sinne takaisin Syvärin harmaisiin kyliin. Siellä viihtyin, olin 
kotona omalla pohjalla, täällä tunnen olevani vieras, vaikka tämä 
onkin omaa maata.60

Miehet alkoivat asennoitua kotiinpaluuseen, ja monista kuoriutui 
vähitellen esiin vanha siviili-minä, joka oli kesällä 1941 jätetty ko-
tiin. Hetken he olivat kuitenkin vielä ryhmä rintamasotilaita, jot-
ka olivat pitkien sotavuosien aikana kouliintuneet saumattomaan 
yhteistoimintaan. ”Oli jotain melkein aavemaista tuossa joukos-
sa, joka sulautui täydelleen metsän varjoihin, synkkää, kohtalon-
tuntuista. Siinä seisoi miehiä, käsi edelleenkin puristaen kone-
pistoolin teräksensinistä vaippaa”, kuvaili luutnantti I. N. sotilai-
taan pian välirauhan jälkeen. Rintama oli hitsannut yhteen jou-
kon ”miehiä, jotka ehkä yksin ovat hyvinkin heikkoja ihmisinä, 
mutta jotka kerran kuoleman korjatessa viljaansa, yhteisen vaaran 
uhatessa kokonaisuutena olivat valmiit seisomaan paikallaan vaik-
ka loppuun asti viimeiseen mieheen.” Tuota syvää asevelihenkeä ei 
koskaan voitu täysin ymmärtää kotirintamalla, ja nyt se oli vaa-
rassa jäädä vain muistoksi: ”Siksipä olisikin täältä palaavien edel-
leenkin pysyttävä yhdessä, millä tavoin, se olisi löydettävä pian.”61

Vapauden huomen

”Te valloitatte Karjalan! Hah-hah, Kauko, käytä hyvä mies edes 
vähän järkeäsi. Sinä olet ollut sodassa ja kaikessa, eikö sinun sil-
mäsi vielä ole sitä vertaa auenneet, ettet laskisi päähäsi noin mie-
letöntä natsilaista roskaa ja puhut siitä vielä sivulle”, vastasi nuori 
nainen kotirintamalta sotamiehelle, joka oli ilmeisesti kirjoitellut 
hänelle revanssiajatuksistaan.62 

Syksyllä 1944 toimintaan ja julkisuuteen olivat palaamassa 
voimalla miehet ja naiset, joiden kokemusmaailma sotavuosista 
oli tyystin toisenlainen kuin kaihoten Itä-Karjalaa ja aseveljeyt-
tä muistelleilla suomalaisilla. Turvasäilöstä vapautuneet kommu-
nistit olivat eläneet vuosikaudet vedellä ja leivällä ja nähneet mo-
nen tovereistaan päätyvän teloitusryhmän eteen. Näille ihmisille 
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* KA, PM Sens., T 10683/10, 13. 
Tarkastustoimiston toiminta-
kertomus 1.–30.9.1944, s. 2.  
Työvelvollisissa oli luonnollisesti 
paljon enemmän vanhempia 
miehiä kuin rintamajoukoissa, 
lisäksi työläistaustaisten miesten 
osuus lienee ollut niissä selvästi 
suurempi.

jatkosodan päättyminen merkitsi sysimustan tulevaisuuden yht-
äkkistä valaistumista kirkkaaksi aamuksi.63 Neuvostoliiton tuki ja 
maassa jo toimiva valvontakomissio merkitsivät toisille lopun al-
kua, mutta kommunisteille ja vasemmistolle ne lupasivat aivan 
uusia toimintamahdollisuuksia. Tässäkin menneisyys repeytyi tu-
levaisuudesta: taakse jäivät ohranan pidätysten, Tammisaaren pak-
kotyölaitoksen, vahvistuvan fasismin ja valkoisen Suomen vuodet.

Nuorimmista rintamamiehistä suhteellisen harvoille oli luul-
tavasti ehtinyt muodostua selkeä kommunistinen maailmankuva 
ennen sotaa tai sodan aikana. Ja vaikka yhteiskunnan voimasuh-
teet näyttivät muuttuvan radikaalisti, ei vielä ollut mieltä uhmata 
sensuuria ja tilittää kenttäpostikirjeissä pinnan alla kyteneistä po-
liittisista intohimoista. Tästä huolimatta syksyn 1944 kirjeentar-
kistuksissa havaittiin ”uppiniskaisten ja kapinahengessä kirjoitet-
tujen kirjeiden runsas lisääntyminen. Ilmiö on esiintynyt varsin-
kin työvelvollisten keskuudessa rauhanteon jälkeen.”* 

Maanpetoksena pidettävää avointa kommunismia kir-
jeistä löytyi harvoin, mutta puhe muuttui sävyltään uh-
makkaammaksi. ”Varsinkin henkilökohtaisia kostotoimen-
piteitä haudotaan”, ilmoitettiin lokakuun alkupuolen pos-
tisensuuriraportissa.64 Aiemmin politiikasta vaienneet mie-
het paljastivat nyt todellisen asenteensa – kuultiin lahtari-
nimityksiä ja lottiin kohdistuvaa ivaa.65

Keikahtanut tilanne ojensi pilkkakirveen niiden käsiin, 
jotka olivat saaneet tarpeekseen sodasta, armeijasta ja isän-
maallis-oikeistolaisesta arvomaailmasta. Suur-Suomen ja saksalais-
suomalaisen ristiretken lopputulos oli räikeässä ristiriidassa kesän 
1941 odotusten kanssa: Suomi oli pienentynyt entisestään ja ase-
veljenä oli nyt Neuvostoliitto, haluttiin tai ei. Ilmeisesti työvelvol-
lisena linnoitustöissä palvellut K. K. muisteli kirjeessään vaimol-
leen 1930-luvun äärioikeiston palavapuheista äänitorvea pastori 
Elias Simojokea: ”Jos nyt pappi S–joki eläisi, olisi hänelle tilaisuus 
laittaa katsomon tänne tien varteen, pystyttää siihen eteen mus-
ta lippunsa ja sen juurella esittää katsojille sen panoraaman joka 
liikkuu ohitse, iskulauseksi sopisi: ’Tämä on saavutettu minun ja 
Jumalan avulla’.”66 Simojoki säästyi tältä nöyryytykseltä – hän oli 
kuollut jo talvisodassa.

Perisuomalainen herraviha puhkesi kukkaan. Upseereiden väi-
tettiin pitävän miehiä armeijassa kiusallaan ja peläten, että sivii-
liin päässeet jermut antaisivat tuta, kelle valta nyt kuului. ”Kyllä 
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nyt uskaltaa jo kirjoittaa eläköön kommunismi, alas kapitalismi 
se on tämän kansan syössyt turmiolliseen sotaan ja veri löylyyn 
aivan turhaan ja nuo pirut vielä Jumala paratkoot nyt pidättävät 
meitä täällä”, huudahti eräs uskaliaampi kirjoittaja kotiin pääsyn 
kynnyksellä.67

Armeijan ja sotapolitiikan kitkerä sättiminen ei kuulunut kui-
tenkaan vain kommunisteille. Myös monet muut, joilla ei ollut 
varsinaista poliittista identiteettiä tai jotka eivät pitäneet itseään 
äärivasemmistolaisina, kirosivat opetuksen saaneita ”natsilaisia” 
upseereita. Kesällä 1941 lyhyeksi lupailtu sotaretki oli venynyt 
yli kolmivuotiseksi, ja pitkän jatkosodan aikana oli saatu mitta 
täyteen. Eräille suomalaissotilaille muistui myös mieleen, kuin-
ka jatko sodan alun huumassa oli lausuttu suuria sanoja itänaa-
purin lopullisesta nujertamisesta ja Suomen rajojen työntämisestä 
kauas Uralille. Tähän nähden Neuvostoliiton Suomelle asettamia 
rauhan ehtoja syksyllä 1944 saattoi pitää jopa maltillisina.68

Kommunistien esiinnousu herätti pelon vuoden 1918 tapahtu-
mien traumaattisesta toistumisesta. Pitkien, yhteisiksi koettujen 
sotavuosien jälkeen kansan jakautuminen kahteen taistelevaan lei-
riin tuntui painajaismaiselta ajatukselta. Rohkeampi kommunis-
tissävytteinen kirjoittelu viittasi siihen, että pieni osa suomalais-
sotilaista olisi todellakin ollut valmis vallankumoukseen. Kovin 
todennäköisenä tilanteen nopeaa eskaloitumista sisällissodaksi ei 
sentään pidetty. Porvarillisissa piireissä pelättiin enemmän, että 
valvontakomission ja puna-armeijan voimin runnottaisiin läpi 
kommunistinen hallitus.69 

Kirjeissä oli myös mainintoja maanalaisen vastarinnan aloitta-
misesta Baltian maiden ”metsäveljien” tapaan, mikäli kommunis-
tit nousisivat valtaan. Elokuun 1944 lopulla Suomen armeija aloit-
ti myös salaisen asekätkentäoperaation neuvostomiehityksen va-
ralta. Pelkona oli Romanian kohtalo: siellä puna-armeija jyräsi yli 
maan solmitusta aselevosta huolimatta.70 

Marraskuun alussa joukkoihin saapui tieto, että suojeluskun-
tajärjestön lakkauttaminen kuului välirauhan ehtoihin. Uutinen 
herätti porvarillisissa piireissä huolta itsenäisyyden säilymisestä. 
Vasemmistolaiset sotilaat sen sijaan tervehtivät tietoa ilolla. Van-
hemmille työväenluokkaisille sotilaille suojeluskunta edusti yhä 
kansalaissodan ja sotien välisen ajan oikeistolaista hegemoniaa. 
”Kun vaan nyt pääsis täältä pois niin mikäs taas olis eläessä ei ai-
nakaan työpaikkaa hakiessa tarvitse olla kuuluva suojeluskuntaan 
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niinkuin aikasemmin piti olla ja kyllä se torveileminen saakin jo 
loppua”, tiivisti ylikersantti R. T. näiden sotilaiden tuntemuksia.71 

Sodan aikana suojeluskunnista oli tullut aiempaa epäpoliitti-
sempi osa yleistä maanpuolustusorganisaatiota, ja niiden ideologi-
nen merkitys valkoisen Suomen vankimpana, aseistettuna linnak-
keena oli heikentynyt. Suojeluskuntien lakkautus ei siten aiheut-
tanut tavatonta pöyristystä oikeistossakaan, sillä uutista oli osattu 
odottaa – olihan se uuden poliittisen linjan mukainen väistämät-
tömyys. Yksi aikakausi päättyi niiden kohdalla, jotka olivat elä-
neet ja hengittäneet suojeluskuntatyön mukana usein jo lapsuu-
desta saakka. Päätös ei tapahtunut suuren kohun ja rummunpäri-
nän saattelemana vaan toteavasti, kylmiin tosiasioihin taipuen.72 

Uutinen saavutti joukot samoina marraskuun päivinä, jolloin 
yleinen kotiuttaminen vihdoin käynnistyi. Muistellessaan tuota 
hetkeä myöhemmin syksyllä 1944 vasta 20-vuotias mutta jo paljon 
kokenut rintamamies T. L. kuvasi kotiutusta tavalla, johon luulta-
vasti monet suomalaissotilaat pystyivät samaistumaan:

Passissa luki että siirretään Kouvolan Sotilaspiiriin kotiuttamis-
ta varten. Samana aamuna kun lähdin Keravan asemalta niin siinä 
oli joku mies jakamassa Vapaa-Sana nimistä lehteä. Siitä luin että 
Rauhanehtojen mukaan SKP (Suomen Kommunistinen puolue) 
on saanut lailliset toimintaoikeudet. Samoin että Suojeluskunnat 
ja Lotta-järjestöt on lakkautettava. Myöskin että Neuvostoliiton 
valvontakomissio on tullut Suomeen. Mutta ne asiat eivät silloin 
minua mitenkään koskettaneet. Mieli oli hyvä kun sota oli lop-
punut ja olin selvinnyt kaikista koettelemuksista hengissä ja suht. 
terveenä.73

Kotiin palaavat tunteet

Armeijan kotiuttamisen myötä sotilaiden mukana kotiin palasivat 
myös tunteet ja odotukset, joita edellä on käsitelty – epävarmuus, 
tilanteen avoimuus, pelot, toiveet ja helpotuksen tunne. Ne elivät 
edelleen väkevinä, vaikka osa laantuikin pian sodanjälkeisinä vuo-
sina. Kokonaan ne eivät kadonneet. Tunteiden ja tunnemaiseman 
kautta menneet aikalaiskokemukset näyttäytyvät inhimillisempi-
nä kuin mitä pelkkä tapahtumahistoria antaa ymmärtää. Ne selit-
tävät syksyn 1944 historiallisen hetken avoimuutta.
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Mitä olennaista tunnemaiseman historian tarkastelu kertoo 
vuosien 1944–1945 Suomesta? 

”Suomen kansa on ollut täysin kypsä rauhaan huonoillakin eh-
doilla”, todettiin 7. Tarkastustoimiston raportissa lokakuun alus-
sa.74 Tähän toteamukseen on helppo yhtyä. Joillekin sodan jatka-
minen ei olisi ollut mahdoton ajatus ja eräät jopa toivoivat sitä. 
Silti raskas sotaväsymys ja lukemattomat arkiset huolet sekä läpi-
kotainen kyllästyminen sotavuosiin muodostivat syksyn 1944 mie-
lialojen suuren, verkkaisen päävirran. 

Uupumuksen rinnalla syksy 1944 oli pelon aikaa. Osa sotilais-
ta pelkäsi miehitystä ja itsenäisyyden menetystä, osa konkreettisia 
kostotoimenpiteitä itseään ja perhettään kohtaan. Monet pelkäsi-
vät uutta sotaa. Näiden pelkojen vuoksi on helppo nähdä, miksi 
suomalaiset lopulta nielivät niinkin tyynesti Neuvostoliiton aset-
tamat rauhanehdot ja niiden seuraukset. Vaikka ehdot olivat an-
karat, ne sallivat toivon siedettävästä rauhasta ja suomalaisen yh-
teiskunnan säilymisestä. Takaraivossa kummitteli paljon pahem-
pia tulevaisuudennäkymiä, joista monet myös toteutuivat muualla 
Euroopassa.

Syksy 1944 oli suomalaisille reaalipolitiikan lukkarinkoulu. So-
dan päättyminen nosti nopeasti pintaan vahvan vasemmistolaisen 
pohjavirtauksen, joka oli sota-ajan sensuuri-ilmastossa ja jo ennen 
sotaa pakotettu pinnan alle. Monille tämä tuli suurena yllätykse-
nä. ”Paljon on pienessä ajassa muuttunut Suomi, ja mikä ihmeel-
lisintä, sen yksimielinen kansa. Heti rauhanteon jälkeen huoma-
si potilaissakin mihin rotuun mikin yksilö kuuluu”, kirjoitti No-
kialla sotasairaalassa palvellut lotta marraskuussa 1944.75 Monille 
sotilaille välirauha ja siihen johtaneet syyt olivat osoitus aiemman 
politiikan haaksirikosta ja uuden suunnan välttämättömyydestä. 
Äärilaidalla jotkut riemuitsivat ”lahtariupseerien” kyykyttämisestä 
ja uuden aikakauden sarastuksesta.

Pelon ja katkeruuden lisäksi on syytä nostaa esiin toivon sitkeys.  
Osa toiveista oli epärealistisia, kuten uumoilu Karjalan pikaisesta 
palauttamisesta tai englantilaisten ja yhdysvaltalaisten väliintulos-
ta. Yhtä kaikki nämäkin utopiat kertovat ihmisten kyvystä ja tar-
peesta toivoa huomiselta parempaa, vaikka kylmät realiteetit eivät 
siihen antaisi aihetta. 

Suurten kansallisten kysymysten sijaan toivo kohdistui nyt en-
nen kaikkea tulevaan rauhan arkeen. Vuoden 1944 lopulla suoma-
laissotilaiden suuri enemmistö odotti uuden siviilielämän alkua, 
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mitä ikinä se toisikaan tullessaan. Politiikan ja isänmaan tulevai-
suuden sijaan päällimmäisenä mielessä olivat työ-, perhe- ja asun-
tokysymykset, vapaus armeijakurista ja muut käytännön asiat. 
Pitkien rintamavuosien jälkeen kotiinpaluuseen kohdistui myös 
kohtuuttomia odotuksia, ja siksi tulevina vuosina koettiin monia 
pettymyksiä.

Suomen kehityskulku aselevosta eteenpäin oli jatkosodan päät-
tyessä täysin avoin. Kukaan ei osannut vielä aavistaa, että edes-
sä on hamaan tulevaisuuteen kestävä rauhanaika, jolloin Suomi 
nousee jaloilleen ja kehittyy pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, 
Neuvostoliitto tulee pääpiirteissään pitämään kiinni solmituista 
sopimuksista, yhteiskuntajärjestys säilyy ja vakavilta sisäisiltä le-
vottomuuksilta vältytään. 

Yksikään syksyllä 1944 sensuurin haaviin jääneiden kirjeiden 
kirjoittajista ei ollut niin haihatteleva, että olisi kuvannut tulevai-
suutta näin toiveikkaasti – sen verran maanläheistä realismia sota-
vuodet olivat opettaneet.


