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1. JOHDANTO
1.1 Lieksa osana sotilastoimintaa jatkosodan alussa
Lieksan liike-elämä oli ennen toisen maailmansodan alkua kasvussa, mikä osaltaan johti kirkonkylän
muuttumiseen kauppalaksi vuonna 1936. Kauppalaa pidettiin tuolloin merkittävänä Pielisen-Karjalan
kauppakeskuksena. Toinen maailmansota kuitenkin keskeytti Lieksan taloudellisen kasvun, joten
kehittyminen kauppalana pääsi kunnolla vauhtiin vasta sodan päätyttyä vuonna 1945.1 Vuonna 1940
Pielisjärven ja Lieksan yhteinen väkiluku oli 20 455 ihmistä, joista 3 177 asui Lieksan kauppalassa.
Alueet kuuluivat vielä sodan aikana Kuopion lääniin, Savo-Karjalan sotilaspiiriin ja Maaselän
sotilaslääniin.2
Talvi- ja jatkosodan aikana Lieksalla oli tärkeä merkitys esikunta-, huolto- ja tukialueena.
Sotilaallinen merkitys kasvoi entisestään jatkosodan aikana, jolloin alue toimi 14. divisioonan
tärkeänä huoltokeskuksena Rukajärven suuntaan. Sotilastoimintaa lisäsi myös välirauhan aikana
Märäjälahdelle perustettu suomalainen varuskunta (kuva 2.).3 Jatkosodan sotatoimet Lieksan
suunnalla käynnistyivät 4.7.1941, kun eversti Erkki Raappanan johtama 14. divisioona aloitti
hyökkäyksensä Lieksan-Kuhmon alueelta kohti Kolvasjärveä ja Repolaa (Kuva 1.). Joukot
saavuttivat Rukajärven kylän 11.9.1941, ja rintama vakiintui muutamaa päivää myöhemmin niin
sanotulle Ontajokilinjalle, missä joukot pysyivät asemasotavaiheen yli aina kesään 1944 saakka.4
Suomalaisten sotamenestyksestä huolimatta sotilastoiminta Lieksassa lisääntyi entisestään vuosien
1941–1942 vaihteessa, jolloin kauppalan alueelle alkoi saapua myös saksalaisia joukkoja. Tämä oli
osa Suomen ja Saksan yhteistä sodankäyntiä, jonka suomalaiset tulkitsivat aseveljeydeksi5. Joukot
toimivat Lieksassa tutkimusaineiston mukaan aina vuosiin 1943–1944 asti, mikä lisäsi entisestään
Lieksan sotilastoiminnan näkyvyyttä.
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1.2 Sorokka-operaation vaikutus Lieksaan
Pielisjärven suunnalla toimineiden saksalaisten aselajeista ja joukoista on todella vähän
tutkimustietoa. Heidän läsnäolonsa Lieksassa liittyi kuitenkin hyvin todennäköisesti Suomen ja
Saksan yhteisesti suunnittelemaan Sorokka-operaatioon, jota suunniteltiin syyskuusta 1941 aina
vuoden 1942 kesään saakka. Hyökkäyksen tavoitteena oli saavuttaa Muurmannin rata ja pysäyttää
Sorokasta etelän suuntaan jatkava rautatieliikenne. Raideyhteyden katkaiseminen oli merkittävää
sekä saksalaisille että suomalaisille, sillä rataa pitkin kulki suurin osa länsimaisesta aseavusta punaarmeijan käyttöön.6
Operaation suunniteltiin alkavan Karhumäen ja 14. divisioonan vastuulla olleen Rukajärven
suunnasta.7 Tämä nosti Lieksan merkitystä operaation selusta-alueena ja huoltokeskuksena. Mikko
Karjalaisen mukaan hyökkäyksen onnistuminen edellytti nimittäin toimivaa huolto-organisaatiota.
Monien suunnitteluvaiheiden jälkeen suomalaiset kuitenkin luopuivat operaatiosta, sillä armeijan
ylipäällikkö C.G.E. Mannerheim ja presidentti Risto Ryti pitivät Muurmannin radalle hyökkäämistä
liian riskialttiina Suomen ja länsiliittoutuneiden välisten suhteiden kannalta.8 Operaation
toteuttaminen olisi voinut olla tulkittavissa hyökkäykseksi myös länsimaiden aseavustuksia vastaan.
Vaikka hyökkäys jäikin suunnitteluvaiheeseen, saksalaiset lähettivät joukkojaan operatiivisesti
tärkeille alueille jo tammikuussa 1942. Yksi tällainen kohde oli Rukajärven suunnalla ollut
suomalainen Tiiksjärven lentotukikohta. (Kuva 1 ja 3.). Yhteisissä suunnitelmissa saksalaisten
rooliksi hahmoteltiin muun muassa suomalaisten joukkojen tukeminen ilmavoimien avulla, kun
hyökkäys alkaisi. Saksalaiset ilmeisesti suhtautuivat hyökkäyksen toteutumiseen optimistisesti, sillä
he aloittivat operaation valmistelun jo ennen kuin hyökkäyksen alkamisajankohdasta oli päätetty.9
Tämä valmistelu näkyi myös Lieksan alueella.
Ensimmäiset saksalaiset saapuivat Lieksan Märäjälahdelle vuosien 1941–1942 vaihteessa, ja
vähitellen jatkosodan edetessä heidän toimintansa laajeni.10 Lieksassa toimineet joukot eivät
kuitenkaan olleet täysin irrallinen joukko muista 14.divisioonan alueella toimineista saksalaisista.
Samoihin joukkoihin kuuluvia osastoja toimi myös esimerkiksi Nurmeksessa ja edellä mainitussa
Tiiksjärven lentotukikohdassa. Nämä osastot kuuluivat Luftwaffen alaisuuteen. Asiakirjoista löytyy
esimerkiksi saksalaisten tunnukset Kdo.Flugh.Ber.14/XI ja L41338. Näistä jälkimmäinen tunnus
6
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löytyy myös saksalaisten ilmatorjuntapatterin tienviitasta, josta on otettu kuva Kyllikki Villan
kirjekokoelmanteokseen.11 Lieksassa toimi jatkosodan aikana myös saksalaisten kiinteä
suuntimisosasto ja lennonjohtoa varten tarkoitettu suuntimisasema. Kesällä 1942 saksalaiset
perustivat tällaiset asemat myös Joensuuhun ja Tiiksjärvelle.12 Tällaiset tiedot vahvistavat entisestään
joukkojen kuuluneen ilmavoimien alaisuuteen.
Lieksan alueella toimineiden saksalaisjoukkojen vahvuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Arviot vaihtelevat
lähteistä riippuen noin 1000–3000 sotilaan välillä.13 Saksalaisten joukkojen määrä oli tämän tiedon
perusteella siis vähintään kolmasosa tai jopa yli puolet kauppalan väkiluvusta. Tämä loi vaatimuksen
paikallisen väestön sopeutumiselle sota-ajan uusiin olosuhteisiin. Saksalaisten toiminta ja asuminen
Lieksassa eivät nimittäin voineet jäädä paikalliselta väestöltä huomaamatta. Lieksalaisten
sopeutumista sotilastoimintaan vaativat tietysti osaltaan myös Lieksassa toimineet suomalaiset joukot
sekä kaikenlainen sotilasliikenne lähialueen tie- ja rautatieosuuksilla. Todennäköisesti saksalaiset
joukot olivat kuitenkin paikalliselle väestölle kotimaisia joukkoja vieraampi ilmiö jo pelkästään kielija kulttuurierojen takia.

1.3 Tutkimuskysymys
Tässä tutkielmassa selvitän ja analysoin, miten suomalaiset suhtautuivat vuosina 1941–1944
Lieksassa toimineisiin saksalaisjoukkoihin. Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, miten erilainen
kanssakäyminen ja yhteiselo kotirintamalla vaikutti tähän suhtautumiseen Lieksassa.
Lieksassa toimineet saksalaisjoukot ovat akateemisessa historiantutkimuksessa tuntematon osa-alue.
Tästä syystä pyrin vertaamaan tekemiäni havaintoja Marianne Junilan väitöskirjassaan Kotirintaman
aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa
1941-1944 (2000) esittämiin havaintoihin Pohjois-Suomessa toimineiden saksalaisjoukkojen ja
suomalaisten välisistä suhteista. Yhtäläisyyksien ja poikkeamien löytäminen saattaa viitata tämän
teeman osalta isompiin ilmiöihin. Junilan väitöskirja on kandidaatintutkielmani kannalta erittäin
kattava ja monipuolinen, joten se soveltuu tutkielmassani hyvin vertailukäyttöön. Tämä johtuu
erityisesti siitä, että tässä tutkielmassa ei ole mahdollisuutta käyttää yhtä monipuolista aineistoa kuin
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Junila on käyttänyt väitöskirjassaan. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisten sotilaiden välisistä
suhteista ei nimittäin löydy Pielisjärven alueen osalta läheskään yhtä laajoja arkistoaineistoja kuin
Pohjois-Suomesta.
Tekemieni havaintojen suhteuttaminen aiempiin Pohjois-Suomessa ja myös muualla Suomessa
tehtyihin havaintoihin tuo tutkielmaan hyvän mahdollisuuden käsitellä Lieksaa myös osana isompaa
kokonaisuutta. Ensisijainen tavoitteeni on selvittää lieksalaisten suhtautumista saksalaisiin. Sota-ajan
olosuhteet Lieksassa toivat kuitenkin elinoloihin omat tekijänsä, jotka saattoivat vaikuttaa väestön
yleiseen mielialaan ja siten myös saksalaisiin suhtautumiseen. Tällaisia tekijöitä olivat esimerkiksi
elintarvikepula, sodan pitkittyminen ja jotkin sota-ajan takia säädetyistä laista, jotka tulen
huomioimaan myös tutkielmassani.
Käsittelen tutkielmassani ajanjaksoa, jolloin saksalaiset toimivat Lieksassa. Joukot saapuivat ja
lähtivät Pielisjärven suunnalta ilmeisesti asteittain, ja heidän läsnäolonsa sijoittuu vuoden 1941
lopusta vuosiin 1943–1944 saakka. Saksalaiset olivat siis Lieksan alueella lähes koko jatkosodan
ajan. Tästä syystä on erittäin mielenkiintoista seurata, vaikuttiko sodan kulku paikallisen väestön ja
saksalaisten joukkojen välisiin suhteisiin Lieksassa.

1.4 Aineiston esittely ja metodi
Käytän ensisijaisena lähteenäni Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkiston Joensuun
toimipisteen ja Kansallisarkiston Helsingin toimipisteen aineistoja. Mauri Mönkkönen on tallettanut
SKS:n arkistoon haastatteluja, joissa hän on haastatellut lieksalaisia teemalla ”sota-aika”.
Tutkielmani kannalta relevantteja haastatteluita on 12. Lisäksi olen itse haastatellut viittä lieksalaista
henkilöä tutkielmaani varten. Nämä haastattelut on talletettu myös SKS:n arkiston Joensuun
toimipisteeseen teemalla ”saksalaisten joukkojen ja lieksalaisten väliset suhteet jatkosodan aikana.”
Huomionarvoista haastatteluissa kuitenkin on, että kaikki haastateltavat ovat olleet jatkosodan aikana
lapsia tai nuoria, mikä luo haasteen kattavan mielialojen selvityksen tekemiseen. Tästä syystä käytän
mahdollisten ristiriitaisuuksien vähentämiseksi myös muita aineistoja, joilla pyrin täydentämään ja
monipuolistamaan haastatteluaineistosta tekemiäni päätelmiä. Tärkeimpiä aineistojani ovat tästä
syystä Valtion tiedotuslaitoksen (VTL) ja Valtiollisen poliisin (Valpo) asiakirjat. VTL:n ja Valpon
toimialaan kuului koko jatkosodan ajan koota mieliala- ja tilannekatsauksia,14 joissa käsitellään
alueittain koko Suomen mielialoja. Lieksassa ja Pielisjärvellä tehtyjä mielialakatsauksia on vähän,
mutta ne ovat koko maan kattavien mielialakatsausten ohella kelvollisia vertailukäyttöön.
14
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Päähuomioni kohdistuu myös päämajan, 14. divisioonan ja yhteysesikunta Roin asiakirjoihin. Uskon
saavani näiden aineistojen kautta lisätietoa Lieksan alueen sotilastoiminnasta ja joukkojen
mielialaselvityksistä, joissa saattaa olla mainintoja saksalaisista joukoista.
Erityisesti 14. divisioonan mielialakatsauksia voi käyttää silloin, kun haastateltavat vetoavat
sotilaiden näkemyksiin Lieksassa toimineista saksalaisista. Lieksassa ja Rukajärven suunnalla
toimineet joukot oli nimittäin muodostettu pääosin Ylä-karjalan miehistä, kuten lieksalaisista.
Vuoden 1941 liikekannallepanon aikana Lieksassa ja Nurmeksessa toiminut 10. prikaati oli lisäksi
muodostanut pohjan 14. divisioonalle. Näiden joukkojen alaisia huolto-osastoja toimi myös
jatkosodan aikana Lieksassa. Joukkoihin kuului tästä huolimatta miehiä myös muualta Maaselän
sotilasläänistä, kuten Kainuusta.15 Tästä syystä 14. divisioonan mielialakatsauksista ei kuitenkaan voi
tehdä

tutkimuskysymyksen

kannalta

täysin

absoluuttisia

johtopäätöksiä

Lieksan

alueen

saksalaistoimintaan liittyen.
Suhtautumisesta Lieksan alueen saksalaisiin on tiedettävästi erittäin vähän aineistoa. Paras ja
käyttökelpoisin lienee Saara Villan ja Stella Vuoman toimittama kirjekokoelmateos: Kyllikki Villa.
Tyttö Sodassa, Kenttälotan kirjeitä 1941-1944 (2006). Kirjekokoelma kuvaa Kyllikki Villan
kokemuksia jatkosodan ajalta muun muassa kenttälottana Lieksassa.
Tutkielman metodi on laadullinen sisällönanalyysi. Muistitiedon käyttämisen takia käytän myös
mikrohistorian metodia.16 Muistitieto antaa tutkielmalle ja sen johtopäätöksille niin suuren osan, että
aineistoanalyysi vaatii lähdekriittisesti tarkkaa arviointia. Käyttämissäni ja itse tekemissäni
haastatteluissa aiheena olevat tapahtumat ovat kohta 80 vuotta vanhoja. Haastatteluiden aiheet
käsittelevät niinkin abstrakteja teemoja kuin mitä henkilö on ajatellut tai tuntenut tai miten hän on
suhtautunut jossain tilanteessa johonkin asiaan. Näin pitkän aikavälin aikana muistikuvat
kokemuksista ja ajatuksista ovat saattaneet muuttua esimerkiksi lisääntyneen tietoisuuden,
terveydentilan muuttumisen tai yksinkertaisesti asioiden unohtamisen takia. Tästä syystä
haastatteluiden pohjalta tehdyissä johtopäätöksissä tulee olemaan tärkeää huomioida miten
haastateltavat muistavat ja kertovat asioita.17
Suurin haaste haastatteluaineiston käytössä on kuitenkin haastateltavien sodan aikainen ikä. Varsin
nuorten ihmisten kokemukset saksalaisista ovat todennäköisesti hyvin erilaisia kuin niiden
henkilöiden, jotka ovat olleet tuona aikana aikuisia, keski-ikäisiä ja vanhuksia. Haastateltavat eivät
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omakohtaisesti ole kokeneet tai nähneet saksalaisia kaikkien sellaisten teemojen osalta, joita tässä
tutkielmassa tullaan käsittelemään. Voidaan siis puhua henkilökohtaisen kokemustiedon lisäksi myös
toisen käden tiedosta, jolloin haastateltava saattaa kertoa haastattelussa jotain, mitä hän on kuullut
jatkosodan aikana esimerkiksi kotona, kun muu perhe on keskustellut saksalaisista. Tämä saattaa
vaikuttaa haastateltavien tapaan katsoa ja muistaa sota-aikaa sekä myös saksalaisten läsnäoloa
Lieksassa.
Marianne Junila on tehnyt väitöskirjaansa varten haastatteluita ja hän korostaa, ettei
joukkohaastatteluiden tekeminen ole tieteellisesti perusteltua, mikäli tutkittavat aiheet ovat ajallisesti
kaukaiset tutkimuskohteet.18 Olen tästä Junilan kanssa samaa mieltä, ja tekemäni haastattelut ovat
pääsääntöisesti yksilöhaastatteluita19. Haastatteluaineiston takia olisi ihanteellinen tilanne, jos saisin
esitettyä

haastatteluista

tekemilleni

päätelmille

tukea

muusta

tutkimusaineistosta

ja

-

kirjallisuudesta.20
Tutkielmassa käsitellään pääosin lieksalaisten kokemuksia saksalaisista joukoista, vaikka puhunkin
lieksalaisista ja suomalaisista. Aineistoanalyysissä on huomioitu nimittäin sellaisetkin suomalaiset
henkilöt, jotka ovat toimineet työn, maanpuolustustehtävien, opiskelun tai jonkun muun syyn takia
Lieksassa jatkosodan aikana, jolloin heillä on ollut mahdollisuus muodostaa käsityksiä alueella
toimineista saksalaisjoukoista. Tämä koskee erityisesti sellaisia tilanteita, joissa haastateltavien
näkemyksiä on peilattava esimerkiksi mielialakatsauksiin tai Lieksan alueella toimineiden
suomalaisten sotilaiden havaintoihin saksalaisista.
Tutkielmassa saksalaiseksi sotilaaksi määritellään kaikki Saksan armeijan eri aselajeihin kuuluneet
henkilöt, kansalaisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta. Päähuomio kohdistuu nimenomaan
Lieksassa toimineisiin saksalaisiin joukkoihin, vaikka kokonaiskuvan ymmärtämiseksi tulen
vertailemaan havaintojani myös muualla Suomessa tehtyihin havaintoihin saksalaisista.

1.5 Tutkimuskirjallisuus ja tutkimusperinne
Suoraan aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta on erittäin vähän. Suurin osa käyttökelpoisesta
informaatiosta löytyy yksittäisten kirjojen yksittäisistä virkkeistä. Kattavin on Jukka Partasen, Matti
Turusen ja Pasi Tuunaisen kokoama teos Yhteinen kutsu, kirjoituksia maanpuolustuksen vaiheista
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Junila 2000, 24.
Lukuun ottamatta yhtä pienryhmähaastattelua, jossa ennalta tilanteeseen sopivaksi katsottu henkilö (puoliso) oli
tukemassa haastateltavan muistia. Myös eräässä valmiissa aineistossa on veljeksien yhteishaastattelu, joka soveltuu
tämän tutkielman käyttöön.
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Pohjois-Karjalassa (2000). Teos on Pohjois-Karjalan historiayhdistyksen (PKHY) vuosikirja nro. 8.
Kirjassa käsitellään muun muassa yleisesti Pohjois-Karjalan sotilastoimintaa toisen maailmansodan
ajalta ja myös Lieksaa omana kokonaisuutenaan.
Kaikki teokset, jotka käsittelevät pääteemanaan suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisten välisiä
suhteita, keskittyvät poikkeuksetta Pohjois-Suomeen. Pentti Airio on käsitellyt suomalaisten ja
saksalaisten välisiä suhteita teoksessaan Aseveljeyttä. Saksalaiset ja suomalaiset Itä-Lapissa 1941–
1944 (2014). Teoksen päähuomio on Pohjoisen rintaman tapahtumissa ja erityisesti Itä-Lapin
alueella.
Siviiliväestön ja saksalaisten joukkojen välisiä suhteita on tutkinut myös edellä mainittu Marianne
Junila väitöskirjassaan Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen
rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944 (2000). Junila keskittyy teoksessaan suomalaisen
siviiliväestön ja Pohjois-Suomessa toimineiden saksalaisten joukkojen välisiin suhteisiin ja
rinnakkaineloon.
Suurin osa Rukajärven suunnan ja Lieksan yhteisestä sotahistoriantutkimuksesta on jäänyt
yksittäisten tutkijoiden, harrastajien ja järjestöjen varaan. Yksi merkittävimmistä järjestöistä tässä
yhteydessä on Rukajärven suunnan historiayhdistys ry, jonka kautta olen saanut paljon arvokasta apua
tutkimusperinteen ja taustatietojen selvittämiseen.

2. SAKSALAISTEN SAAPUMINEN LIEKSAAN
2.1 Paikallisten ensireaktioita saksalaisista
Saksalaisten saapuminen Lieksaan herätti haastateltavien kertoman mukaan hämmennystä ja
keskustelua etenkin sen ajan vanhempien ihmisten keskuudessa. Lapsille ja nuorille näistä
keskusteluista ei yleensä sen tarkemmin kerrottu.21 Saksalaiset eivät kuitenkaan olleet PohjoisKarjalan alueella asuneille täysin vieras keskustelunaihe, sillä jo kesäkuussa 1941 saksalaisten
huomattavan suuret kuljetukset ja suomalaisten miesten värvääminen Saksaan olivat aiheuttaneet
Pohjois-Karjalassa runsaasti keskustelua.22 Tarkempaa tietoa näiden keskusteluiden sisällöstä ei
kuitenkaan ole.
Keskustelut saattoivat liittyä jo tuolloin mahdolliseen sotilastoiminnan lisääntymiseen, sillä
välirauhan aikana monet lieksalaiset pelkäsivät venäläisten uutta hyökkäystä. Tästä syystä

21
22

JpaN 22.2017, Pirkko Pehkonen 25.1.2017 Joensuu.
Mielialakatsaus N:o 14 8.6.-14.6.1941. Mielialakatsaukset 1941–1944, Dg:1 valtioneuvoston tiedotuselinten ark., KA.

8

aikalaiskokemuksissa saksalaisten läsnäoloa pidettiin myös turvallisuudentuojana.23 Tällainen
mieliala oli tuolloin yhtenäinen Suomessa tehtyihin mielialahavaintoihin, joista on havaittavissa
saksalaismyönteisyyden olleen varsinkin korkealla.24 Tällaiset tuntemukset ja ajatukset heti
saksalaisten saavuttua palvelivat yhteiselon kannalta molempia osapuolia. Ajatukset loivat nimittäin
osaltaan suomalaisten mielissä kuvaa sellaisista aseveljistä, jotka saapuivat turvaksi itärajan
läheisyyteen. Tämän saattoi helpottaa myös saksalaisten sopeutumista Lieksaan, sillä ainakin joissain
paikallisten piireissä heidät nähtiin maanpuolustuksen kannalta tervetulleina Pielisjärvelle.
Väestön positiiviset ensireaktiot saksalaisten saapumista kohtaan olivat osittain Valtion
tiedotuslaitoksen toiminnan saavutuksia. VTL nimittäin pyrki jo välirauhan aikana luomaan
kansalaisille myötämielistä kuvaa saksalaisista. Neuvostoliiton painostus Suomea kohtaan sekä
Saksan menestys suursodan rintamilla saattoivat vaikuttaa tämän kuvan luomiseen. Koko Suomessa
vallitsi nimittäin tuolloin yleinen uskomus siihen, että Saksa oli sotilaallisesti niin vahva, että se
kykenisi lyömään Neuvostoliiton tai ainakin vähentämään neuvostomiehityksen vaaraa.25 Tällainen
mieliala loi ymmärrettävyyttä sille, että voimakkaana pidetty liittolainen nähtiin positiivisena asiana
myös Lieksassa.
Jotkut lieksalaiset ihmettelivät myös saksalaisten kevyitä talvivarusteita. Erityisesti joukkojen kevyt
vaatetus, kengät ja päähineet koettiin Suomen talviolosuhteisiin varsin heikoiksi.26 Suomessa olleet
saksalaiset eivät olleet varustautuneet kunnolla talvisodankäyntiin. Saksalaiset nimittäin uskoivat,
että Suomen rintamalla käynnistetty hyökkäys olisi onnistunut niin nopeasti, että Pohjois-Suomessa
hyökänneet joukot olisivat voineet viettää talvensa Kantalahdessa tai Murmanskissa (kuva 3).
Samalla myös usko maassa olleiden joukkojen nopeasta siirrosta takaisin Saksaan hyökkäyksen
jälkeen oli korkealla.27 Lieksassa paikalliset saivat havaita saksalaisten varusteongelmat joskus
hyvinkin läheltä. Erään Lieksan Märäjälahdella asuneen haastateltavan mukaan saksalaiset kävivät
talvella jopa lämmittelemässä heidän asunnossaan. Tuolloin seitsemän vuotiaan pojan mieleen oli
painunut kuva saksalaisten puupohjaisista kengistä ja kevyestä vaatetuksesta, mihin kuului
talvivarusteina ainoastaan mantteli-takit.28
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JpaN 22.2017, Pirkko Pehkonen 25.1.2017 Joensuu; JpaN 23.2017, Veikko Pehkonen 25.1.2017 Joensuu; Ryhänen
2000, 225-226.
24
Perko 1971, 83, 95–96.
25
Vehviläinen 1989, 319; Junila 2000, 50; Meinander 2006, 182.
26
Ks. esimerkiksi JpaN 23.2017, Veikko Pehkonen 25.1.2017 Joensuu; JpaN 24.2017, Erkki Eskelinen 1.2.2017 Lieksa;
JpaN 25.2017, Aulis Kärkkäinen 1.2.2017 Lieksa.
27
Airio 2014, 235.
28
JpaN 69.2013, Kaarlo Turunen 10.10.2013 Lieksa.

9

Muistelmat antavat hyvän kuvan heikoista talvivarusteista: ”Upseereilla oli komeasti koppalakit
päässä ja miehistön suikan reunat oli vedetty korvien alapuolelle”.29 Saksalaiset havaitsivat kuitenkin
myös itse varusteongelmansa, johon he alkoivat kiinnittää yhä enemmän huomiota vuosina 1941 ja
1942. Tämä varustetilanteen paraneminen havaittiin myös Lieksassa.30 Alueella olleet joukot eivät
kuitenkaan poikenneet talvivarustautumisen suhteen muista maassa olleista saksalaisista, sillä
saksalaisten talvivarusteet aiheuttivat jatkosodan aikana ihmettelyä ja sääliä myös muualla
Suomessa.31

2.2 Sotilaiden ensireaktioita saksalaisista
Joidenkin lieksalaisten siviilien mukaan suomalaiset sotilaat kokivat myös negatiivisia tuntemuksia
saksalaisia kohtaan. Erityisesti kyseenalaistettiin saksalaisten joukkojen tarpeellisuus toimia Lieksan
alueella.32 Tällaisia ajatuksia tai saksalaisista johtunutta mielialan heikkenemistä ei kuitenkaan ole
havaittavissa vuoden 1942 alun mielialakatsauksissa 14. divisioonan tai Lieksan huoltokeskuksen
osalta. Erityisesti huoltokeskuksen mieliala oli tuolloin jopa merkittävän hyvä, vaikka sijaintinsa
vuoksi huoltokeskukseen kuuluneet suomalaisjoukot olivatkin eniten tekemisissä saksalaisten
joukkojen kanssa.33
Sotilaiden mahdolliset negatiiviset alkureaktiot saksalaisia kohtaan saattoivat johtua siitä, että
sotilastoiminta oli jo pelkästään suomalaisten takia hyvin runsasta ja näkyvää Lieksassa,34 mikä
saattoi joissain piireissä olla syy kyseenalaistaa saksalaisjoukkojen toiminta. Myös rintamatilanteen
vakiintuminen asemasotatilanteeksi joulukuun alussa 1941 vaikutti mahdollisesti näihin ajatuksiin,
sillä rintama oli vuoden 1942 alussa jo kaukana.35
Suomalaiset sotilaat saattoivat suhtautua negatiivisesti ja kyseenalaistavasti saksalaisiin joukkoihin,
vaikka sellaista ei mielialojen tarkkailuissa havaittukaan. Vastustus saattoi jäädä pieneksi, koska
paikallinen sotilasjohto suhtautui saksalaisjoukkoihin hyvin kunnioittavasti ja vakavasti. Tämä

29

Erkki Eskelisen elämäkerralliset muistiinpanot, 35.
JpaN 23.2017, Veikko Pehkonen 25.1.2017 Joensuu; Airio 2014, 236.
31
Mielialakatsaus N:o 4 10.1.1942. Mielialakatsaukset 1941–1944, Dg:1 valtioneuvoston tiedotuselinten ark., KA.
32
JpaN 22.2017, Pirkko Pehkonen 25.1.2017 Joensuu; JpaN 23.2017, Veikko Pehkonen 25.1.2017 Joensuu.
33
Ks. esimerkiksi majuri J.L Railio os.1/14DE:lle hk. 4 mielialakatsaus N:o 19/1 sal., 8.1.1942; muut hk:n
mielialakatsaukset kansiot 1–2. Hk. 4 Lieksan hk:n E., Sal. kirjeenvaihto 1942–1942, T-4690/3, KA.
34
Oksanen 2000, 155–156.
35
Vehviläinen 1989, 331.
30
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ilmenee myös Lieksan varuskunnan käskystä, jossa määrättiin 10.1.1942, että suomalaisten sotilaiden
oli ehdottomasti tunnistettava saksalaisten sotilasarvomerkit kunniantekoa varten.36
Kunnianteon puutteisiin kiinnitettiin myös tarvittaessa huomiota hankkimalla miehistölle
oppimateriaalia saksalaisten sotilasarvojen tunnistamiseksi.37 Saksalaisvastainen ilmapiiri ja
puutteellinen kunnianteko pyrittiin siis kitkemään pois jo ennen sellaisen syntymistä. Tämä loi
toisaalta mahdollisuuden sille, että joissain sotilaiden piireissä oli negatiivisia ja kyseenalaistavia
ajatuksia saksalaisista, mutta ne jäivät niin huomaamattomaksi, ettei mielialatarkkailijat havainneet
niitä.

2.3 Vuokrasopimuksia ja oikeutensa tuntevia vieraita
Saksalaiset alkoivat saapumisensa jälkeen välittömästi rakentaa toimintansa tarvitsemia laitteita ja
asemia. He rakensivat esimerkiksi Lieksan keskusta-alueelle, hyvin lähelle erään haastateltavan kotia
valonheittimen. Tuolloin perheen 5-vuotias poika ihmetteli uteliaana saksalaisten tekemisiä ja
uskaltautui

kavereidensa

kanssa

myös

seuraamaan

lähempää

heidän

rakennus-

ja

harjoitustoimintaansa. Suurin osa saksalaisista oli kertoman mukaan ystävällisiä lapsille. He eivät
esimerkiksi estelleet lasten pääsyä lähelle valonheitintä. Lapset pääsivät myös kokeilemaan
saksalaisten kiikareita ja saivat usein maistiaisiksi suklaata.38
Edellä mainitun pojan vanhemmat puolestaan suhtautuivat saksalaisiin huonommin. He hyväksyivät
saksalaisten läsnäolon Lieksassa, koska se koettiin osaksi sota-ajan olosuhteita ja julkisesti
ylläpidettyä aseveljeyttä. Hyväksyvä mutta varauksellinen suhtautuminen näihin vieraan maan
joukkoihin johtui todennäköisesti siitä, että he kokivat kertoman mukaan saksalaiset jonkinlaisina
miehittäjinä, sillä saksalaisilla oli paljon määräysvaltaa Lieksassa.39
Määräysvalta tarkoitti etenkin saksalaisten menetelmää ottaa haltuun toimitilaa ja alueita. Joukot
käyttivät haltuun otettuja alueita muun muassa kaluston, parakkien ja asuntojen rakentamiseen.
Toiminta oli haastatteluaineiston perusteella hyvin määrätietoista ja ilmeisen ohjeistettua, jolloin
neuvotteluja ei käyty paikallisen väestön kanssa.40 Tämä saattaa selittää sen, miksi oletettavasti
uteliaat lapset suhtautuivat pihapiirissään toimineisiin saksalaisiin huomattavasti suopeammin kuin
36

Lieksan varuskunta, varuskuntakäsky N:o 8, 10.1.1942 Lieksa. Hk. 4 Lieksan hk:n E., Yl. kirjeenvaihto 1941–1942, T4690/1, KA.
37
Luutnantti R. Puolanne ja vääpeli V. Heikkilä os. 1/14 divisioonan esikunnalle hk:n 4, N:o 48/2, 21.1.1942. Lieksa. Hk.
4 Lieksan hk:n E., Yl. kirjeenvaihto 1941–1942, T-4690/1, KA.
38
JpaN 24.2017, Erkki Eskelinen 1.2.2017 Lieksa.
39
JpaN 24.2017, Erkki Eskelinen 1.2.2017 Lieksa.
40
Ks. Esimerkiksi JpaN 28.2014, Hanna Kärki 24.9.2013 Lieksa; JpaN 24.2017, Erkki Eskelinen 1.2.2017 Lieksa; JpaN
25.2017, Aulis Kärkkäinen 1.2.2017 Lieksa.
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lähtökohtaisesti oikeustajuisemmat aikuiset. Saksalaisten saamat käyttäytymisohjeet puolestaan
puoltavat tällaisen teorian ymmärrettävyyttä, sillä kaikki Suomessa toimineet saksalaisjoukot olivat
saaneet omalta sotilasjohdoltaan selvät ohjeet pysyä hyvissä väleissä paikallisen väestön ja
virkavallan kanssa.41 Joukkojen oli tästä huolimatta suoritettava niille annetut tehtävät väestön
mielipiteistä huolimatta mutta pyrittävä silti noudattamaan myös väestöä koskevia ohjeita. Tilanteen
vaatiessa tällainen yhtälö pyrittiin mahdollisesti saavuttamaan antamalla paikallisille lapsille
ymmärrystä, tilaa ja makeisia.
Toimitilojen

ja

alueiden

vuokraus-

sekä

käyttöoikeuksien

hankkimista

edisti

Suomen

puolustusministeriön ja Saksan asevoimien 1.4.1943 solmima sopimus. Tämä mahdollisti
saksalaisille valtion, kuntien, yhteisöjen ja myös yksityisten henkilöiden omistusten vuokraamisen ja
haltuunoton, mikäli se edisti Suomen maanpuolustusta.42 Sopimus lisäsi saksalaisten oikeuksia
puuttua paikallisen väestön yksityisomistuksiin ja esimerkiksi ottaa haltuun yksittäisiä huoneita
siviilien asunnoista.
Sopimuksesta huolimatta siviilit ja Suomen armeija vuokrasivat Lieksassa kiinteistöjä saksalaisille jo
vuosien 1941–1942 aikana. Armeija vuokrasi heille 29 parakkia, jotka sijaitsivat Lieksan
kauppalassa, Märäjälahdella ja rajavartioalueella. Parakit olivat saksalaisten käytössä vuoteen 1943
asti. Niistä joukot varustivat 16 parakkia majoituskäyttöön.43 He rakensivat itsekin parakkeja, mutta
joukkojen asuttaminen Lieksaan piti ilmeisesti tehdä nopeammin kuin parakkien valmistuminen
mahdollisti. Saksalaiset majoittuivat nimittäin myös paikallisen väestön asuntoihin,44 mikä lisäsi
väistämättä siviilien ja saksalaisten välistä kanssakäymistä.
Lieksassa saksalaiset myös vuokrasivat toimitilaa siviileiltä. Vuoden 1942 helmikuulta on jäljellä
esimerkiksi yksityisen henkilön ja saksalaisten välinen vuokrasopimus, jonka kautta saksalaiset olivat
saaneet käyttöoikeudet pesutupaan, suureen vinttitilaan ja 250 m²:n suuruiseen maa-alueeseen. Tätä
tilaa käytettiin sopimuksen mukaan pyykkienkuivaustilana. Sopimuksen taustoista ei ole tietoa, mutta

41

Vehviläinen 1989, 320. Marianne Junila on esittänyt kattavasti saksalaisten joukkojen ohjeistuksia ja päiväkäskyjä
Pohjois-Suomen osalta. Käyttäytymistä ja yleistä oleskelua koskevat määräykset noudattavat samoja piirteitä edellä
viitatun Vehviläisen mainitsemien ohjeistusten osalta. Saksalaisten Pohjois-Suomessa saamat ohjeet ovat siis voineet
olla paikallisia määräyksiä lukuun ottamatta käytössä myös muualla Suomessa, kuten Lieksassa. Ks. Junila 2000, 136–
140.
42
Puolustusministeriön kiertokirje N:o 3/43, 7.4.1943. Lieksan hk:n E., Yl. ja sal. kirjeenvaihto 1943–1944, T-8036/4,
KA.
43
Listaus vuokranmaksu saksalaisten vuokraamista parakeista Lieksan varuskunnassa; E. Hämäläinen 4547/3 Joukko.
Hämäläiselle 8.5.1943. Lieksan hk:n E., Yl. ja sal. kirjeenvaihto 1943–1944, T-8036/4, KA.
44
JpaN 28.2014, Hanna Kärki 24.9.2013 Lieksa.
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saksalaiset olivat velvoitettuja maksamaan 400 markkaa45 vuokraa kuukaudessa näistä edellä
mainituista vuokrakohteista. Sopimus on allekirjoitettu maaliskuussa 1942, joten sopimus syntyi
hyvin nopeasti saksalaisten saapumisen jälkeen.46 Tämä voi viitata siihen, ettei saksalaisiin
suhtauduttu ainakaan yksittäistapauksissa kovin kielteisesti etenkin, jos heillä oli mahdollisuus
maksaa käyttämistään siviiliväestön etuuksista.
Myös Lieksan keskustassa sijainnut Kären leipomo47 oli jatkosodan aikana vuokrattuna saksalaisille.
Eräs Kärjen lapsista kertoi haastattelussa, että saksalaiset olivat alkaneet hakea leipomosta välillä
vettä peseytymistä varten jopa silloin, kun vesi oli tarkoitettu isäntäväen omaan käyttöön.
Haastateltava kertoi kuitenkin muistojaan hymy huulilla ja totesi toiminnan olleen sopimuksen
nojalla hyväksyttävää: ”Onhan ne sopinut tietysti, rahallistahan se on sekki veden ottaminen.”48
Haastattelusta saa sellaisen käsityksen, että maksut suoritettiin sovitusti, eikä omaisuuden käytöstä
koitunut isäntäväelle sopimatonta tappiota. Tällaiset tuntemukset ovat havaittavissa myös erään
toisen Kärjen lapsen haastattelusta: ”Ei meillä oikeastaan ole pahaa saksalaisista muistelemisesta,
koska nehän toi rahhaa meillekin, että kahessa huoneessa asuivat ja leipää saatiin.”49 Tällaiset
yhtälöt saattoivat mahdollistaa sen, ettei saksalaisista noussut jatkosodan aikana esiin mitään
negatiivisia ajatuksia. Kiinteistöjen haltuunotot olivat kuitenkin ilmeisesti saksalaisten yksisuuntaisia
päätöksiä, mutta haltuunottojen toimiessa, ne eivät koetelleet paikallisen väestön sietokykyä.
Saksalaisten toiminta oli määrätietoista, mutta asumisjärjestelyiden suhteen aineistosta ei nouse esiin
mitään saksalaisvastaisia ajatuksia.
Saksalaiset valitsivat tarkasti alueelta käyttöönsä soveltuvat toimitilat. Kären leipomo valittiin isojen
uunien ja taikinakoneiden takia. Saksalaiset leipoivat leipää ympäri vuorokauden ja täydensivät näin
muonahuoltoaan.50 Haastattelusta ei ilmene, milloin joukot ottivat leipomon käyttöönsä, mutta Kärjen
haastattelun perusteella käyttöönotosta ei koitunut mitään erimielisyyksiä suomalaisten ja
saksalaisten välille.
Lieksalaisten haastattelut antavat erilaisen käsityksen saksalaisten ja suomalaisten välisistä
vuokrasuhteista ja tilojen haltuunotoista, kuin Yhteysesikunta Roin koko Suomen kattavat havainnot,
jotka käsittelivät suomalaisten suhtautumista saksalaisten vaatimuksiin. Tämän mielialakatsauksen
45

Vuoden 2017 rahanarvoon suhteutettuna 400 markkaa on vuonna 1942 vastannut 81,98 €.
<http://www.rahamuseo.fi/fi/pelit-ja-multimediat/rahanarvolaskuri/> (1.6.2017)
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Vuokrasopimus 2.3.1942, Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n ark.
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esimerkiksi Hanna Kärjen haastattelussa. Ks. JpaN 28.2014, Hanna Kärki 24.9.2013 Lieksa.
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JpaN 28.2014, Hanna Kärki 24.9.2013 Lieksa.
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mukaan epäluuloisuus ja vihamielisyys oli koettu yleiseksi tuntemukseksi saksalaisten käyttäytymistä
kohtaan.51 Tämä on sikäli mielenkiintoista, koska koko aineiston perusteella Lieksassa suhtauduttiin
saksalaisten käyttämiin oikeuksiin varsin maltillisesti, jopa hyvin.

3. YHTEISELOA LIEKSASSA
3.1 Herkkuja ja sosiaalisuutta
Monien Lieksassa asuneiden siviilien kertoman mukaan saksalaiset olivat hyvin anteliaita erilaisten
herkkujen ja elintarvikkeiden suhteen. Lieksassa toimineita saksalaisjoukkoja koskevan aineiston
osalta erilaisten herkkujen ja elintarvikkeiden antaminen on myös huomattavin toistuvuus
aineistossa.52 Anteliaisuus johti osaltaan siihen, että paikalliset oppivat vähitellen myös tuntemaan
saksalaisten ruokailuajat ainakin Lieksan keskustan alueelta. Osa lapsista kävi nimittäin myös
saksalaisten huoltoalueella hakemassa ruokaa. ”Siellä oli [saksalaisilla] hyvin sotilaallinen komento
meille penskoille, kaikki pantiin jonoon ja sitten jono eteni ja jokainen sai osansa sitten sitä jäljelle
jäänyttä saksalaisten ruokaa.”53 Tällainen anteliaisuus ja erityisesti anteliaisuuden toistuvuus
tutkimusaineistossa luo sellaisen käsityksen, että saksalaisiin suhtauduttiin varsin positiivisesti
jatkosodan aikana Lieksassa.
Saksalaisten anteliaisuus oli kuitenkin mahdollisesti myös vilpitöntä kiinnostusta olla tekemisissä
paikallisen väestön kanssa. Eräs Lamminkylässä asunut haastateltava nimittäin kertoi, että saksalaiset
rakensivat hänen kotinsa lähelle lähetysasemaparakin, jossa oli vakituisesti kolme saksalaista. Poika
tutustui vähitellen näihin saksalaisiin ja alkoi käydä kavereidensa kanssa usein heidän
muonituspaikallaan, joka sijaitsi 200–300 metrin päässä kotoa. Pojat saivat muonituspaikalta aina
jotain syötävää mukaansa. Tällaisten suhteiden luominen ei tässä tapauksessa vaatinut muuta kuin
saksalaisten luokse menemistä. Tähän viittaa myös haastateltavan muistot yhteiselosta lähetysaseman
saksalaisten kanssa: ”Se näytti olevan heistäkin mukavaa, että oltiin kuin kotonaan.”54
Tällaisessa tilanteessa lasten kiinnostus lähestyä saksalaisia oli mahdollisesti myös lähetysaseman
palvelusväelle piristävä tekijä. Tähän viittaa esimerkiksi se, että kertoman mukaan pojat pelasivat
muonituspaikalla usein korttia saksalaisten kanssa, ja molemmat osapuolet yrittivät oppia puhumaan
51

Komentaja eversti O.J.Willamo & esikuntapäällikkö everstiluutnantti S. Frey PM:n komento-osastolle N:o 585/Ib/17,
8.6.1943. Yhteysesikunta Roi valistustoimisto, Yl. ja sal. kirjeenvaihto 1943–1944, T-5872/16, KA.
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anteliaisuudesta on havaittavissa myös esimerkiksi Pentti Ruohosen elämänkerrassa, jossa hän mainitsee saksalaiset
muuten hyvin lyhyesti. Myös sotilaspoikien kertomuksissa saksalaiset mainitaan nimenomaan anteliaina herkkujen
suhteen. Ks. Ryhänen 2000, 225; Ruohonen 2001, 28.
53
JpaN 4.2017, Pekka Vallimies 1.10.2015 Lieksa.
54
JpaN 3.2016, Aulis Kärkkäinen 5.11.2014 Lieksa.

14

toistensa kieltä. Nämä lähetysaseman saksalaiset kävivät myös joskus vierailulla erään haastateltavan
tuttavan luona.55 Kyseessä oli kuitenkin yksittäistapaus, jossa kyse oli muutaman saksalaisen
vahvuisesta vakituisesta joukosta, eikä suuresta joukko-osastosta. Tämän tapauksen osalta
suhtautuminen saksalaisiin oli kuitenkin varsin positiivista.
Saksalaisten sotilaiden käyttäytyminen heijasti hyvin Suomen ja Saksan välisiä suhteita ja myös
yhteisen sodankäynnin elementtejä. Saksalle oli nimittäin erittäin tärkeää, että Suomi pysyi mukana
sodassa Saksan rinnalla.56 Tästä syystä saksalaisten sotilaiden saamat ohjeet hyvästä käyttäytymisestä
korostuivat todennäköisesti juuri Lieksan kaltaisilla alueilla, jotka olivat operatiivisesti tärkeitä
Saksan sotasuunnitelmille. Keskeneräinen Sorokka-suunnitelma oli mahdollisesti tähän yksi
merkittävä tekijä, sillä Suomen ja Saksan sotilasjohdoilla oli suunnitteluvaiheessa jatkuvasti
ongelmia päästä hyökkäyksen toteutuksesta yhteisymmärrykseen.57
On toinen asia, miten paljon saksalainen sotilas ajatteli itse käskyjen sisältöä tai merkitystä
sodankäynnin kululle. Suomalaisten kanssa keskusteleminen ja hyvä käyttäytyminen olivat
todennäköisesti yleisellä tasolla määräyksenalainen tehtävä, mutta myös osa vilpitöntä halua olla
tekemisissä paikallisen väestön kanssa. Tällainen korostui erityisesti Lieksassa, jossa edellä viitaten
on useita tapauksia, joissa suomalaiset siviilit ovat itsekin olleet kiinnostuneita lähestymään
saksalaisia sotilaita. Kanssakäyminen on tämän lisäksi liittynyt kuitenkin myös työhön ja
vaihtokauppaan, jossa saksalaiset olivat itsekin saavana osapuolena.

3.2 Työvoimaa ja vaihtokauppaa
Saksalaisilla oli haastateltavien mukaan tarvetta lisätyövoimalle ja apulaisille jo siinä vaiheessa, kun
joukot rakensivat parakkejaan Lieksaan. Eräs oppikoulun neljännellä luokalla ollut poika pääsi
esimerkiksi tulkiksi töihin saksalaisille. Saksan kieltä opiskeltiin tuohon aikaan paljon oppikouluissa,
mikä helpotti keskustelua ja edisti siten myös erilaisen kanssakäymisen syntymistä. Myös eräs 14–
15-vuotias poika oli päässyt saksalaisten leipomoon töihin. Hän toimitti saksalaisten leipomotuotteita
määrättyihin osoitteisiin. Haastateltavan mukaan saksalaiset maksoivat työstä myös hyvää palkkaa.
Jotkut nuoremmat lapset, kuten 8–10-vuotiaat olivat toimineet saksalaisille niin sanottuina
juoksupoikina. Heille oli maksettu palkaksi elintarvikkeita, kuten leipää ja margariinia.58
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Saksalaiset työllistivät myös ainakin Kären leipomossa sellaisia suomalaisia naisia, jotka olivat
ammattileipureita. Vuokrasuhteella oli siis leipomossa sen tuoman taloudellisen myötävaikutuksen
lisäksi myös työllistävä vaikutus. Tätä lisäsi myös se, että vuokrasopimuksesta huolimatta saksalaiset
jättivät osan leipomisistaan myös isäntäväelle.59 Tämä saattoi toisaalta mahdollistaa myös sen, ettei
vuokrasuhde aiheuttanut ongelmia saksalaisten ja leipomon omistajien välille.
Siviilit olivat hankkineet saksalaisilta leipää myös vaihtokaupalla. Lieksassa saksalaisille tiedetään
kelvanneen vaihdossa esimerkiksi marjojen.60 Lieksa ei kuitenkaan ole vaihtokaupan suhteen
poikkeuksellinen alue, sillä suomalaisten ja saksalaisten välinen vaihtokauppa oli Junilan mukaan
yleinen ilmiö myös Pohjois-Suomessa. Vaihtokauppa antoi yleisesti suomalaisille siviileille
mahdollisuuden hankkia itselleen sellaisia elintarvikkeita ja tuotteita, joita ostokorteilla ei saanut,
kuten kahvia. Saksalaisille vastaavasti kelpasivat vaihdossa erityisesti sellaiset tuotteet, joita heidän
omalla huollollaan ei ollut tarjota, kuten riistaa, kalaa ja maitoa.61
Pentti Airion mukaan Pohjois-Suomessa toimineet saksalaiset olivat heikkojen talvivarusteidensa
takia halukkaita vaihtamaan suomalaisilta myös villa- ja sarkavaatteita.62 Talvivarusteiden
vaihtamisesta ei ole Lieksan osalta mainintoja aineistossa. Talvivarusteet kelpasivat kuitenkin
todennäköisesti myös Lieksassa toimineille saksalaisille, sillä kyseisten joukkojen talvivaatteet olivat
ainakin vuoden 1942 alussa varsin heikot Suomen olosuhteisiin. Vastaavasti suomalaisille kelpasivat
todennäköisesti erilaiset elintarvikkeet, koska jatkosodan aikana Suomessa kärsittiin yleisesti
elintarvikepulasta.63 Tämä oli myös todennäköisesti saksalaisten tiedossa.

3.3 Puutetta ja nälkäkriisi vuonna 1942
Leipäviljan osalta Suomessa oli pahin puutetilanne juuri vuoden 1942 aikana. Elintarvikkeiden
tarvetta lisäsi erityisesti se, että huonon sadon seurauksena Pohjois- ja Itä-Suomen elintarviketilanne
oli heikentynyt jo syksyn 1941 aikana. Vuoden 1942 keväästä on puhuttu jo nälkäkriisin aikana.64
VTL:n mukaan hintojen nousu, inflaation pelko ja elintarvikkeiden puute aiheuttivat levottomuuksia
maan yleisessä mielialassa jo maalis–huhtikuun vaihteessa 1942.65
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Missään haastattelussa ei kuitenkaan ole mainintoja merkittävästä elintarvikepulasta tai mielialojen
notkahduksista Lieksassa. Yleisesti puhutaan ainoastaan aikakaudelle tyypillisestä niukkuudesta.66
Tähän saattaa vaikuttaa myös haastateltavien ikä, sillä puute ei vaikuttanut välttämättä kovin
voimakkaasti sellaisiin perheisiin, joissa lapset olivat alle murrosikäisiä tai joissa lapsia oli vähän.
Lasten ravinnonsaanti oli muutenkin turvattu Suomen kansanhuoltojärjestelmässä varsin hyvin, sillä
lapsille annettujen elintarvikkeiden määrä vastasi kevyiden töiden tekijöille annettavaa määrää.
Pienimmät lapset eivät myöskään saaneet kulutettua kerralla ostokorteilla saatavia ruoka-annoksia,
jolloin ruokaa saattoi jäädä yli.67 Tällainen tilanne on saattanut jättää etenkin nuorimmille
haastateltaville sota-ajan elintarviketilanteesta todellisuutta positiivisemman kuvan.
Monihenkisissä perheissä elintarviketilanne oli kuitenkin tiukempi. Eräät Märäjälahdella asuneet
veljekset esimerkiksi kertoivat, että heidän perheessään oli kuusi lasta, mutta haastateltavat eivät
kokeneet puutetta mitenkään ympärillä asuvista naapureista poikkeavaksi. Tähän vaikutti edellä
mainitun kansanhuoltojärjestelmän lisäksi sekin, että perhe oli saanut saksalaisilta usein leipää
helpottamaan elintarviketilannettaan. Ylimääräisen avun merkitystä korostaa kuitenkin se, että
perheen äiti oli suuttunut aina, jos saksalaisia moitti sanallakin. Tämä olisi ilmeisesti voinut uhmata
suhteita niihin saksalaisiin, jotka toivat perheelle leipää omista varastoistaan. Saksalaiset auttoivat
tässä tapauksessa perhettä omasta aloitteestaan. Samasta haastattelusta nimittäin ilmenee, että eräs
kuuden lapsen perheeseen kuulunut saksalainen sotilas oli lahjoittanut perheelle leipää
myötämielisyyttään, ja toivonut jonkun tekevän samoin myös hänen perheelleen Saksassa.68
Elintarvikkeiden antaminen oli mahdollisesti kuitenkin osa isompaa ilmiötä, sillä syötävää oli jaettu
Lieksassa myös muihin koteihin.
Saksalaisten ruoka- ja elintarvikevarastojen suosion takia apua ei riittänyt jaettavaksi aina kaikille.
Joskus leivänhakureissuilta ei jäänyt suuria tuomisia kotiin. Eräs haastateltava kertoi tällaisesta
tapauksesta, jossa hän oli kuullut leivänhakumatkalta palanneilta kavereiltaan, että leipää oli vähän
koska ”saksalaiset olivat jakaneet leivät jo niin tarkasti muille.”69 Näiden joukkojen
elintarvikemääristä ei tiedetä tarkkoja lukuja. Palvelustehtävissä olleiden joukkojen näkökulmasta
tuntuu kuitenkin epäloogiselta, että ne olisivat antaneet kokonaisvarastoistaan kovin merkittäviä
määriä jaettavaksi siviiliväestölle. Näiden määrien täytyi olla pääsääntöisesti ylimääräistä.
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Huomioimatta sellaisia yksittäistapauksia, joissa sotilas saattoi lahjoittaa omia elintarvikkeitaan
tutuille paikallisille omasta tahdostaan.70
Elintarvikepuutetta pyrittiin helpottamaan myös suomalaisten keskinäisellä avunannolla. Lieksan
elinkeinoja käsittelevät tilastot on laskettu vielä vuoden 1940 tilastoissa yhteen Pielisjärven kanssa.
Näistä luvuista kuitenkin ilmenee, että Pielisjärvi oli vielä sodan aikanakin voimakkaan
maatalousvaltainen alue.71 Monissa haastatteluissa ilmeneekin, että elintarvikeapua saatiin
saksalaisten lisäksi myös tutuilta ja muilta paikallisilta. Lieksan varuskunta ja huoltokeskus
vaikuttivat osaltaan tähän avustustoimintaan, koska siellä palveli paljon paikallisia ja heidän
tuttaviaan, jotka pystyivät myös helpottamaan elintarviketilannetta. Haastatteluiden perusteella
Lieksassa oli jatkosodan aikana hyvin yhteistyöhenkinen ilmapiiri, jossa ihmiset auttoivat toisiaan ja
saivat samalla ostettua tai vaihdettua tarvitsemiaan tarvikkeita sellaisiin, joista naapurissa saattoi olla
puutetta tai tarvetta.72
Tällaisesta mielialasta on havaittavissa piirteitä myös Lieksaa koskevassa mielialakatsauksessa
vuoden 1942 keväältä. Tyytymättömimmiksi määritellyt paikallisetkin nimittäin uskoivat, että
tulevan rauhan myötä kaikki alkaisi vähitellen normalisoitua Lieksassa.73 Väestön mielialaan ja
optimistiseen ajatteluun vaikutti varmasti myös se, ettei elintarvikepulaa ole koettu ainakaan
haastateltavien osalta yhtä huomattavaksi, kuin aiemmista Itä-Suomea koskevista tutkimuksista on
voinut ymmärtää.
Saksalaisten antamat elintarvikeavustukset ja osittain siitä johtunut elintarviketilanteen siedettävyys
paransivat todennäköisesti myös paikallisen väestön ja saksalaisten välisiä suhteita. Tämä teoria saa
tukea myös Henrik Meinanderin tulkinnalta Suomen kotirintaman ja rintamasotilaiden hyvästä
suhtautumisesta saksalaisiin ja aseveljeyteen. Koko Suomen tilanteesta puhuessaan Meinander näkee
tämän suhtautumisen johtuneen nimenomaan saksalaisten antamasta aineellisesta ja sotilaallisesta
tuesta.74
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4. OHJESÄÄNTÖJEN RAJAMAILLA
4.1 Pakoon sota-ajan elämää
Jatkosodan alussa Suomessa oli saatettu voimaan erilaisia lakeja ja sääntöjä sota-ajan olosuhteiden
takia. Julkisten tanssitilaisuuksien järjestäminen oli esimerkiksi laissa kielletty, sillä valtiojohto katsoi
tanssimisen olevan uskonnollis-isänmaallisen moraaliopin vastaista. Maallisia tanssihuveja pidettiin
synnillisinä ja moraalisesti vääränä sota-ajan kärsimysten keskellä. Sota-ajan poikkeusoloista johtuen
Suomessa kannettiin myös yleisesti huolta kansalaisten moraalista.75 Jatkosodan alussa kansalaiset
kannattivat tanssikiellon ylläpitämistä itsekin, mutta sodan pitkittyminen sai monet vaatimaan
tanssikiellon purkamista. Tällainen ajattelu voimistui varsinkin asemasotavaiheen pitkittyessä
vuosina 1942–1943, jolloin myös virkavallalta salassa pidettäviä salatansseja ryhdyttiin järjestämään
yhä enemmän.76 Tällaisesta kehityksestä ei ole Lieksan osalta tarkkoja tietoja, mutta se voi antaa
käsityksen siitä, millaiseksi yleinen mieliala alkoi kehittyä vuoden 1942 aikana, jolloin saksalaiset
joukot saapuivat Lieksaan.
Haastateltavien mukaan saksalaisilla oli Lieksassa omaa vapaa-ajan viihdetoimintaa, jota pidettiin
saksalaisten parakeissaan. Lieksan nykyisellä Hyttilänkadulla sijaitsi esimerkiksi saksalaisten
rakentama upseerien kasino-parakki77, jossa järjestettiin erilaisia illanistujaisia. Saksalaiset olivat
rakentaneet parakkinsa todennäköisesti omaa toimintaansa varten, mutta parakeissa tiedetään
käyneen joskus myös ainakin suomalaisia naisia. Erään haastateltavan kertoman mukaan tälle oli
kuitenkin saksalaisten näkökulmasta varsin luonnolliselta vaikuttanut selitys: ”Mistäpä ne muualta
tanssikavereita olis saanu.”78
Tanssimisesta on maininta myös lottana Lieksassa palvelleen Kyllikki Villan kirjeessä, jonka hän oli
kirjoittanut äidilleen kesäkuun alussa 1942. Kirjeessään hän kertoi olleensa yöllä juhlissa viettämässä
iltaa ja tanssineensa saksalaisen kanssa.79 Kirjeistä ei kuitenkaan ilmene, missä tanssit oli järjestetty
ja olivatko ne yksin saksalaisten järjestämät. Suomalaiset siviilit ja myös sotilaat nimittäin järjestivät
salatansseja, vaikka saksalaisilla ja suomalaisilla joukoilla ei ollut juurikaan yhteistä vapaa-ajan
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toimintaa Lieksassa.80 Tämä voi toisaalta olla myös syy siihen, ettei Lieksassa tiedettävästi syntynyt
ainakaan mainittavia välikohtauksia tai kahakoita suomalaisten ja saksalaisten välillä.
Myös rajavartioston kasarmialueella sijainneessa elintarvikevarastossa81 oli vietetty illanistujaisia.
Eräs naispuolinen haastateltava kertoi saaneensa tyttökavereidensa kanssa kutsun saksalaisilta tulla
viettämään iltaa elintarvikevarastolle. Tuolloin 14–15-vuotias tyttö kertoi, etteivät saksalaiset
tarjoilleet suomalaistytöille illanistujaisissa alkoholia, vaikka heillä sitä paljon olikin. Haastattelusta
saa kuitenkin luotua käsitystä siitä, minkä luonteista suhtautuminen saksalaisiin oli: ”Ne [saksalaiset]
oli kilttejä [...] vaikka ne sano, että ne on ilkeitä ollut, mutta ei ne meille ainakaan.” Vilpitön
suhtautuminen on havaittavissa myös, kun haastateltavan kertoo illanvieton tapahtumista: ”Eikä ollu
mittään meillä sitä väkisin makaamista eikä semmosta. Pussailtiin tietysti vähäsen. Maisteltiin.82
Haastateltavan mainitsemista väkisinmakaamisista ei löydy mitään mainintoja ainakaan tämän
tutkielman aineistoista.
Lieksalaisten haastatteluista ilmenee, että syyt kanssakäymiselle olivat usein joko saksalaisten
sijoittuminen lähelle omaa pihapiiriä tai erilaiset työ- ja vuokrasuhteet. Tällaista tilannetta voidaan
pitää luonnollisena, sillä jatkuvat kontaktit saksalaisiin lisäsivät myös todennäköisyyttä erilaisten
ihmissuhteiden syntymiselle. Tämä noudattaa siviiliväestön ja saksalaisten välisten suhteiden osalta
myös Junilan havaintoja Pohjois-Suomesta.83
Saksalaisten läsnäolo vaikuttaa ollen Lieksassa nuorison ja erityisesti nuorten naisten mielestä sotaajan olosuhteiden ja lainsäädännön takia tervetullut lisä. Lieksassa toimineet saksalaiset on nimittäin
kuvailtu hyvin pukeutuviksi ja käyttäytyviksi sekä suomalaisiin miehiin verrattuna varsin huolitellun
näköisiksi.84 Kanssakäymistä saksalaisten kanssa saattoi lisätä myös se, ettei suomalaisilla
viranomaisilla ollut lain mukaan mahdollisuutta puuttua saksalaisten toimintaan Suomessa, etenkään
jos se tapahtui saksalaisten omilla alueilla, kuten parakeissa.85 Tällaisessa tilanteessa
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elintarvikepaljoudessa eläneet saksalaisjoukot ovat voineet olla hyvinkin houkuttelevia joidenkin
henkilöiden mielestä Lieksassa.

4.2 Seurustelua ja tuomitsijoita
Lieksalaisten siviilien ja saksalaisten välisten ihmissuhteiden syntymistä saattoi edistää sekin, että 14.
divisioonan miehillä oli hyvin vähän lomia ja mahdollisuuksia käydä kotona suhteessa moniin muihin
suomalaisiin joukkoihin. Tämä ilmenee esimerkiksi 14. divisioonan mielialakatsauksissa, joiden
mukaan loma-aikoja pidettiin yhtenä suurimpana ongelmana vuosien 1942–1944 aikana. Joukkojen
mielialoihin vaikuttivat kuitenkin poikkeuksetta huoli kotirintaman oloista ja kotitöiden tilanteesta.
Lieksalaisten siviilien ja saksalaisten välisistä suhteista ei sitä vastoin ole mitään mainintoja.86 Tämä
on mielenkiintoista, koska haastatteluista ilmenee, että heikoimmin saksalaisiin suhtautuivat
nimenomaan

suomalaiset

sotilaat.

Mahdollinen

saksalaisvastaisuus

ei

kuitenkaan

ollut

todennäköisesti kovin iso ilmiö ainakaan Lieksan suunnalla toimineissa joukoissa, vaikka sellaista
kuitenkin on ilmeisesti esiintynyt.
Lieksassa saksalaisvastaisuus ilmeni yhdestä yksittäisestä tapauksesta, jossa kuorma-auton lavalla
olleet suomalaiset sotilaat käyttäytyivät aggressiivisesti erästä saksalaissotilasta kohtaan. Sama
haastateltava on kertonut samasta tilanteesta kaksi eri versiota. Toisessa versiossa kerrotaan
suomalaisten sotilaiden heittäneen ohi ajaneen kuorma-auton lavalta jotain saksalaissotilaan päälle.
Toisessa versiossa kerrotaan suomalaisten ampuneen saksalaissotilasta jalkaan kuorma-auton
lavalta.87 Tapauksen yksityiskohdilla ei ole tässä kontekstissa kovin suurta merkitystä. Teko on
kuitenkin

ollut

jonkinlainen

hyökkäys

saksalaissotilasta

vastaan,

mikä

saattoi

johtua

suomalaissotilaiden tunteiden purkautumisesta saksalaisten läsnäoloa tai toimintaa kohtaan
Lieksassa. Tämä oli todennäköisesti myös harvinainen tapaus, sillä Junilan mukaan avoin vastarinta
saksalaisia vastaan oli Suomessa tuolloin maanpuolustuksen vastaista ja rikollista toimintaa.88
Erilaiset ihmissuhteet ja niistä johtuneet mielipiteet määrittelivät varmasti monien paikallisten ja
myös suomalaisten sotilaiden suhtautumista saksalasiin. Haastatteluissa ei kuitenkaan ole tarkempaa
tietoa saksalaisten kanssa seurustelleista henkilöistä. Haastatteluista kuitenkin ilmenee, että
seurustelusuhteita on ollut ja niistä myös käytiin jatkosodan aikana keskustelua Lieksassa. Näiden
86
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keskusteluiden sisällöistä ei kuitenkaan ole tietoa.89 Toisaalta haastatteluiden osalta on myös
mahdollista, että jotkut haastateltavat ovat kertoneet asioita itselleen tai tuttavilleen suotuisassa
valossa, jolloin epäedullisia tai kiusallisia seikkoja on unohdettu tarkoituksella.90 Sodan aikana
Suomessa siviilien ja saksalaisten välisiä seurustelusuhteita ei nimittäin katsottu hyvällä.
Seurusteluun ja ihmissuhteisiin liittyen sukupuolista pidättyväisyyttä pidetiin arvossaan, ja etenkin
lottien keskuudessa kuri oli erittäin ankaraa.91 Tällaisten perinteisten arvojen ja sääntöjen rajoilla
liikkumisesta ei välttämättä haluta puhua vielä tänäkään päivänä.
Lieksassa oli kuitenkin tiedettävästi kaksi tapausta, joissa saksalaisen sotilaan ja suomalaisen naisen
välinen suhde johti raskauteen ja lapsen syntymään.92 Koska jo pelkkä seurustelukin katsottiin
yleisesti epäsopivaksi, monet intiimiin kanssakäymiseen ja seurusteluun perustuneet suhteet saatettiin
salata oman maineen suojelemiseksi. Seurustelusuhteiden ja raskauksien määrä saattoi siis olla
huomattavasti suurempi kuin aineistosta saatu tieto antaa ymmärtää.
Julkisen seurustelun aiheuttamista negatiivisista reaktioista saa käsityksen Roswitha Möhringin
elämänkerrasta, jossa hän kertoo äitinsä saaneen joidenkin puheissa ”saksalaishuoran” maineen, kun
kihlaparin avioton lapsi oli syntynyt.93 Lieksa ja Pielisjärvi eivät olleet kuitenkaan mitenkään
poikkeuksellisia alueita, kun puhutaan väestön tuomitsevasta suhtautumisesta suomalaisen
siviiliväestön ja saksalaisten välisiin suhteisiin. Naisten leimautuminen ja maineen kärsiminen näiden
suhteiden vuoksi oli Junilan mukaan yleistä myös etenkin Pohjois-Suomessa.94
Seurustelusuhteiden olemassaoloa helpotti todennäköisesti lähipiirin ja omaisten antama mahdollinen
hyväksyntä. Koko Suomen mittakaavassa saksalaissuhteisiin liittyvä mielipiteiden muovautuminen
perustui Junilan mukaan sanomalehdissä luotuun kuvaan naisten roolista ja rajoista kotirintamalla.
Rajat asetettiin tiukasti nimenomaan siihen, mikä oli naisten osalta sopivaa ja tuomittavaa, jos he
olivat tekemisissä maassa olleiden saksalaisten kanssa.95 Sanomalehdistössä muotoutunut kuva ei
kuitenkaan ole voinut vaikuttaa välittömästi kaikkien yksittäisten henkilöiden, yhteisöjen ja
perheiden mielipiteisiin. Mielipiteen muodostaminen saksalaisten kanssa tekemisissä olleista
henkilöistä jäi julkisista ja yleisistä näkemyksistä huolimatta jokaisen henkilökohtaiseksi asiaksi.
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Tähän mielipiteeseen saattoivat vaikuttaa ulkoiset auktoriteetit ja henkilökohtaiset kokemukset tai
mahdollisesti joissain tilanteissa myös saksalaisten antama positiivinen kuva itsestään. Eräs
haastateltava nimittäin kertoi tapauksesta Lieksassa, jossa kaksi tyttöä oli saanut toisen tytön äidiltä
luvan tuoda saksalaiset seurustelukumppaninsa kotiin kyläilemään. Tytön äiti antoi luvan sillä
perusteella, että kyseiset saksalaiset olivat saaneet aiemmin luvan vierailla myös paikallisessa
pappilassa. Perheen äitiin oli myös vedonneet saksalaisten hyvät käytöstavat.96
Myöskään saksalaiset eivät katsoneet lähempää kanssakäymistä hyvällä. Saksalaisten osalta
seurustelu hyväksyttiin yleisesti sodan alkuvuosina vielä tiettyjä rajoja noudattaen, mutta
suhtautuminen kiristyi vähitellen sodan kuluessa. Junilan arvion mukaan syitä olivat mahdollisesti
seurustelusuhteiden lisääntyminen ja Saksan sotamenestyksen päättymisestä johtunut tarve kiristää
joukkojen kuria.97

4.3 Tiet eroavat 1943–1944
Saksalaisten vetäytymisestä Lieksasta ei ole tiedossa tarkkaa ajankohtaa. Vetäytymisprosessi alkoi
kuitenkin todennäköisesti jo vuoden 1943 aikana, jolloin joukot luovuttivat hallussaan olleita
parakkeja Lieksan varuskunnalle. Parakit luovutettiin takaisin pääsääntöisesti tyhjinä ja samassa
kunnossa, kuin ne olivat olleet vuokraushetkellä vuoden 1942 alussa.98 Joukot myös myivät osan
omista parakeistaan Suomen armeijalle.99
Saksalaisten parakkien ja varusteiden luovuttaminen ei suoraan viittaa siihen, että joukot olisivat
olleet lähdössä Lieksasta. Parakkien luovuttaminen sijoittui kuitenkin samoihin aikoihin, jolloin
pitkään suunnitteilla olleen Sorokka-operaation toteutuminen alkoi näyttää myös saksalaisten
näkökulmasta yhä epätodennäköisemmältä. Sodan kulun kannalta Saksan merkittävät tappiot vuosien
1942–1943 vaihteessa Stalingradissa vaikuttivat väistämättä tähän operaatioon ja saksalaisten
joukkojen toimintaan Lieksassa. Tappiot itärintamalla nimittäin lisäsivät suomalaisten pyrkimyksiä
purkaa aseveljeyttä ja irtautua sodasta.100 Tämä vaikeutti saksalaisten näkökulmasta merkittäväsi
yhteisen hyökkäysoperaation toteuttamista Sorokan suuntaan.
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Saksalaiset luovuttivatkin vuokraamansa Tiiksjärven lentokentän rakennuksineen ja laitteineen
takaisin suomalaisille elokuun alussa 1943.101 Tämä viittaa vahvasti operaation suunnittelun
lopulliseen päättymiseen, sillä suomalaisten suunnitelmissa Luftwaffen rooli olisi ollut operaation
toteuttamisen kannalta merkittävän suuri.102 Mikäli joukot olivat alun perin saapuneet Lieksaan ja
Rukajärven suunnalle Sorokka-operaation takia, tuntuu varsin loogiselta, että operaation suunnittelun
keskeyttäminen johti myös joukkojen vetäytymiseen pois Lieksasta vuosien 1943–1944 aikana.
Saksalaisten lähtö tuli yllätyksenä ainakin joillekin lieksalaisille. Eräs haastateltava kuvaa hyvin näitä
tunnelmia: ”Tuli vaan sellanen tieto, että nyt niiden pitää lähteä pois.”103 Saksalaiset kertoivat eräälle
toiselle haastateltavalle, että heillä oli määräys polttaa omat varastonsa ennen lähtöä. Saksalaiset eivät
kuitenkaan yleisesti puhuneet lähdöstään mitään paikallisille siviileille. Tämä saattoi johtua käskystä
tai joukkojen omasta epätietoisuudesta. Äkillinen lähtö aiheutti ystävyys- ja seurustelusuhteiden
välittömän katkeamisen, mikä on luonnollisesti aiheuttanut ikäviä tunteita sellaisille, jotka olivat
läheisemmin tekemisissä saksalaisten kanssa. Tällaisten suhteiden merkityksestä kertoo esimerkiksi
eräs haastateltava, jonka mukaan hänen tuntema saksalainen oli vetäytymisen jälkeen kirjoittanut
Saksasta kortin eräälle hänen lieksalaiselle ystävälleen, jossa saksalainen oli ilmoittanut, että ”perille
päästiin.”104
Monissa haastatteluissa kerrotaan joukkojen polttaneen omia tarvikkeitaan ja parakkejaan ennen
lähtöä. Saksalaiset kokosivat Lieksan keskustan urheilupuistoon hävitettäväksi tarkoitetut tavarat ja
varusteet. Hävitystyön yksityiskohdista ei ole paljoa aineistoa, mutta hävitettäväksi päätyi ilmeisesti
kaikki ylimääräinen. Tätä kuvastaa myös erään haastateltavan muistelu: ”Saksalaiset polttivat kaikki
jauhosäkkien pohjatkin siellä.”105 Hävitystyön aikana jotkut siviilit kuitenkin saivat saksalaisilta vielä
jotain näiden varastoista, kuten kahvia, lihapurkkeja ja vilttejä. Saksalaiset myös piilottivat jauhoja
siviilejä varten.106 Tämä on todennäköisesti ollut yleisintä sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka olivat
saksalaisten kanssa enemmän tekemisissä jatkosodan aikana.
Elintarvikkeiden ja muun tavaran luovutus ei sinällään poikkea vetäytymistä edeltävästä toiminnasta,
mutta helmikuun 1944 aikana Saksan sodanjohto kielsi itse omilta joukoiltaan tavaroiden vaihtamisen
ja lahjoittamisen ainakin Pohjois-Suomessa. Kiellon avulla pyrittiin ylläpitämään armeijan sisäistä
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henkeä ja kuria.107 Tällainen kielto saattoi olla voimassa myös Lieksassa, sillä elintarvikkeita jaettiin
ainakin ennen vetäytymisprosessin alkua siviileillekin hyvin yleisesti ja ilmeisen esteettömästi.
Haastatteluista saa kuitenkin sellaisen käsityksen, että elintarvikkeiden jakamista jatkettiin, mutta se
muuttui salaisemmaksi, kun joukot olivat lähdössä pois Lieksasta.108 Tämä saattaa olla yksi syy
siihen, ettei haastateltavien kerronnasta ilmene mitään negatiivista saksalaisiin liittyen myöskään
puhuttaessa joukkojen vetäytymisvaiheesta.
Saksalaisten lähtö näkyi kuitenkin myös viranomaisten ohjeistuksessa, sillä Valpon Joensuun
alaosasto sai 2.9.1944 määräyksen nostaa valmiutta siltä varalta, että Suomen ja Saksan välit
katkeaisivat. Ohjeistuksen myötä Valpo lisäsi valvontaa ja tiedottamista sekä kielsi viranomaisia
ottamasta saksalaisilta määräyksiä, mikäli saksalaiset olisivat yrittäneet valloittaa esimerkiksi
Lieksan.109 Lokakuun alussa 1944 tehdyn mielialakatsauksen mukaan Suomen kiristyneet
toimenpiteet maassa olleita saksalaisia vastaan askarruttivat monia Lieksassa ja sen lähipitäjissä.
Saksalaiset koettiin nimittäin näillä alueilla ”takuumiehinä”110, minkä voi sanoa yleisellä tasolla
kiteyttävän jatkosodan aikaisen suhtautumisen Lieksassa toimineisiin saksalaisjoukkoihin. Valpon
mielialakatsauksen mukaan saksalaisten tekemät tuhotyöt Lapissa kuitenkin käänsivät nämä
ajatukset, minkä jälkeen monet siviilit ja myös sotilaat alkoivat nähdä saksalaiset vihollisina myös
Lieksassa.111 Tällaista suhtautumisen muuttumista ei kuitenkaan ole havaittavissa missään
haastattelussa, kun haastateltavat kertovat saksalaisten lähtemisestä tai sodan loppuvaiheista. Tämä
saattaa viitata siihen, että negatiivinen suhtautuminen saksalaisiin on laantunut ajan myötä tai
paikallisten suhtautuminen saksalaisiin ei vastannut täysin Valpon tekemiä mielialahavaintoja.
Yleisesti hyvä suhtautuminen saksalaisiin kesti siis ainakin vuoden 1944 loppupuolelle, mikä saattoi
johtua siitä, etteivät saksalaiset aiheuttaneet Pielisjärvellä mitään konflikteja eivätkä tehneet
vetäytyessään hävitystyötä läheskään samassa mittakaavassa kuin Pohjois-Suomessa. Tämä ei kerro
joukkojen mentaalisista tai moraalisista eroista vaan siitä, että kaikki saksalaiset ehtivät ilmeisesti
vetäytyä pois Lieksasta, ennen kuin Saksan sodanjohto antoi joukoilleen määräyksen perusteellisen
hävitystyön aloittamisesta.112 Tällaisen määräyksen antaminen jo Lieksassa olleille saksalaisjoukoille
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olisi voinut muuttaa tämän tutkielman aineistosta saadun varsin positiiviselta tuntuneen yleiskuvan
täysin päinvastaiseksi.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Saksalaisia joukkoja toimi Sorokka-operaation valmistelun takia Lieksassa jatkosodan aikana.
Heikoissa talvivarusteissa Lieksaan saapuneet joukot aiheuttivat aluksi ihmettelyä ja sääliä
paikallisissa. Toisaalta voimakkaan liittolaisen läsnäolo toi myös turvallisuuden tunnetta
siviiliväestöön.
Saksalaiset ottivat Lieksan alueella käyttöönsä toimitilaa paikalliselta väestöltä, mikä lisäsi
siviiliväestön ja saksalaisten joukkojen yhteiseloa ja kanssakäymistä. Vuokrasopimukset ja
toimitilojen haltuunotot sujuivat varsin ongelmitta. Tämän mahdollisti osaltaan se, että saksalaisten
käyttäytyminen ja elämä paikallisen väestön keskuudessa ei aiheuttanut jatkosodan aikana häiriötä
suomalaisille. Saksalaisten läsnäololla oli monissa tapauksissa päinvastoin positiivinen vaikutus, sillä
vuokranmaksujen lisäksi he myös työllistivät joitain paikallisia. Saksalaisten tyyli ottaa toimitiloja
haltuun koettiin joissain yksittäistapauksissa kuitenkin myös röyhkeänä toimintana.
Käytettävissä olleen aineiston puutteellisuus selittää osaltaan negatiivisten ajatusten huomattavan
vähyyden, sillä kaikki tutkielmaan saatavissa olleet haastateltavat olivat aikakauden lapsia ja nuoria.
Nuorten näkökulman korostumista voi havainnollistaa esimerkiksi aineiston suurimmalla
toistuvuudella eli saksalaisten tyylillä jakaa herkkuja ja elintarvikkeita paikalliselle väestölle. Monet
paikalliset oppivat, että saksalasilta sai usein vaihtamalla ja pyytämällä monenlaisia elintarvikkeita.
Sota-ajan puutteessa ja niukkuudessa tällainen toiminta on saattanut voimistaa aikalaiskäsityksiä
mukavista ja helposti lähestyttävistä aseveljistä.
Huomattavin ja tunteita jakanein teema tutkielmassa oli ihmissuhteet. Erityisesti naisten suhteet
saksalaisiin, joihin suhtautuminen noudatti Lieksassakin ilmeisen tiukkaa ja tuomitsevaa linjaa muun
Suomen tavoin. Aineistosta ei ilmennyt kovin tarkkoja tietoja seurustelusta tai sopivaksi koetun
kanssakäymisen rikkomisesta. Seurustelusuhteita kuitenkin tiedetään olleen, ja niiden kerrottiin
aiheuttaneen suurimmaksi osaksi paheksuntaa paikallisen väestön keskuudessa. Haastateltavien
omien kokemusten puuttuminen kuitenkin rajoitti tämän teeman tarkempaa analysointia.
Aikakaudellaan voimakkaita tunteita herättänyt teema ei kuitenkaan saanut haasteltavissa
mielipiteiden tai näkemysten osalta kovin suurta huomiota, mikä antaa kuvan väestön varsin
neutraalista suhtautumisesta saksalaisten ja suomalaisten välisiin ihmissuhteisiin.
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Huomionarvoista kuitenkin on, että hyvät suhteet saksalaisiin säilyivät vielä, vaikka saksalaiset
vetäytyivät Lieksasta. Vasta Lapissa alkaneet hävitystyöt käänsivät tätä suhtatumista negatiiviseen
suuntaan. Sodan loppuvaiheessa tapahtuneita mielialojen muutoksia ei kuitenkaan huomaa
haastatteluista ollenkaan. Tämä saattaa johtua ajan kulusta tai siitä, ettei negatiivinen suhtautuminen
ollut todellisuudessa yhtä laajaa, kuin sodan lopulla tehty mielialakatsaus antaa ymmärtää.
Kokonaisuudessaan suhtautuminen saksalaisiin oli positiivista tai neutraalia. Negatiiviset reaktiot ja
saksalaisten toiminnan kyseenalaistaminen jäivät yksittäisiksi huomioiksi, joista ainoat viitteet ovat
kuulopuheita. Tämä voi selittyä osaltaan sillä, että Lieksassa ihmiset olivat todennäköisesti hyvin
tottuneita vilkkaaseen sotilastoimintaan jo suomalaistenkin sotilaiden takia. Lisäksi suomalaisten
joukkojen läsnäolo Lieksassa on voinut olla rauhoittava tekijä, jolloin myös julkisesti ylläpidetty kuva
aseveljeydestä on ollut Lieksassa huomattavasti konkreettisempi kuin esimerkiksi joillain syrjäisillä
Pohjois-Suomen alueilla. Tämä siitä huolimatta, että sota-ajan olosuhteet ja lainsäädäntö eivät
aiheuttaneet suomalaisten ja saksalaisten välisiin suhteisiin mitään mainittavaa negatiivista sävyä.
Tekemäni havainnot saksalaisten joukkojen ja suomalaisten siviilien välisestä kanssakäymisestä
vastaavat monilta osin vertailukäytössä olleita Marianne Junilan tekemiä havaintoja PohjoisSuomesta. Tämä tekee Junilan havainnoista tieteellisesti entistä vahvempia ja toisaalta kertoo tässä
tutkielmassa saatujen havaintojen olevan osa isompaa ilmiötä saksalaisten joukkojen ja suomalaisten
siviilien välisisissä suhteissa.
Tutkielmassa tehdyt havainnot jättävät kuitenkin kysymyksiä auki myös paikallistasolla. Tarkemman
väestön mielialoja käsittelevän tutkimuksen tekeminen vaatisi laaja-alaisempaa aineiston käyttöä,
mikä käsittäisi useiden eri-ikäisten henkilöiden kokemusten selvittämisen. Laaja sotavuosia
käsittelevä haastattelupainotteinen tutkimus alkaa kuitenkin olla nykypäivänä vaikea tehdä, sillä
jatkosodan vuosista on jo niin pitkä aika, ettei haastateltavia enää ole. Aineiston laajentaminen on
kuitenkin mahdollista muille osa-alueille kuten esimerkiksi sanomalehtiin, kirjeisiin ja päiväkirjoihin
sekä mahdollisiin saksalaisten omiin aineistoihin. Laajempi tutkimus voisi tuoda tulevaisuudessa
esiin uusia näkökulmia Lieksan sotahistoriasta. Kyseinen historian osa-alue on edelleen melko
tuntematon, joten tämä tutkielma voi toivon mukaan toimia pienenä avauksena sen laajemmalle
tutkimiselle tulevaisuudessa.
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LYHENTEET
ark. = Arkisto.
DE = Divisioonan esikunta.
E = Esikunta.
Hk = Huoltokeskus.
JpaN = Joensuun perinnearkiston nauhasarja.
KA = Kansallisarkisto.
Sal. = Salainen.
SKS = Suomalaisen kirjallisuuden seura.
SVT = Suomen virallinen tilasto.
PKHY = Pohjois-Karjalan historiayhdistys.
PM = Päämaja.
VTL = Valtion tiedotuslaitos.
Valpo = Valtiollinen poliisi.
Yl. = Yleinen.
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Asekätköasiat, Mieliala, Rikollisus, Hallitukseen kohdistunut räikeä arvostelu 1931–
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LIITTEET

Kuva 1. Rukajärven suunnan sotilastoiminnan kannalta keskeisiä alueita.
Lähde: Kartan pohjana on käytetty vuoden 1941 Suomen karttaa. Rukajärven suunnan
historiayhdistys ry:n arkisto.

Kuva 2. Lieksan kauppala ja sen lähiympäristö.
Lähde: Infokartta Oy <https://www.infogis.fi/lieksa/> (30.5.2017)
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Kuva 3. Rukajärven suunnan ja pohjoisen rintaman merkittäviä kohteita ja alueita.
Lähde: Kartan pohjana on käytetty vuoden 1941 Suomen karttaa. Rukajärven suunnan
historiayhdistys ry:n arkisto.

