
Tampereen Yliopisto

Henna James

LAPSUUS KOTIRINTAMALLA

-Mäntyharju 1939-1944

___________________________________________

Suomen historian pro gradu -tutkielma

Tampere 2009



Tampereen Yliopisto 

Historiatieteen ja filosofian laitos

JAMES, HENNA : Lapsuus kotirintamalla -Mäntyharju 1939 -1944

Pro gradu tutkielma,  98s

Suomen historia

Maaliskuu 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Miten sota-aika vaikutti mäntyharjulaisten lasten  
elämään  kotirintamalla  sotavuosina  1939-1944? Tutkielman  kannalta  tärkeitä  käsitteitä  ovat 
kotirintama  ja  lapsi.  Tämä tutkielma on rajattu tarkastelemaan alle viisitoista  vuotiaita lapsia ja 
nuoria  joilla  ei  ollut  tutkimusajankohtana  työvelvollisuutta.  Alueellinen  rajaus  kotirintamaan  on 
sekin hyvin tärkeä. Elämä sotatoimialueilla erosi dramaattisesti elämästä sen ulkopuolella. Käsite 
kotirintama  asettaa  rajat  myös  ajanjaksolle  jota  tarkatellaan.  Talvisota  syttyi  30.11.  1939  ja 
Lapinsota päättyi 27.4. 1945. Lapinsodan ajanjakson jätin kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle, sillä 
elämä Mäntyharjussa alkoi  palautua  ennalleen  pian jatkosodan päättymisen  jälkeen.  Mäntyharju 
valikoitui  tarkastelun  kohteeksi  henkilökohtaisten  siteiden  ja  kunnan  sijainnin  Mikkelin, 
päämajakaupungin läheisyydessä vuoksi.

Tutkielman  primäärilähteinä  käytän  Pitäjänuutisissa  olleeseen  ilmoitukseeni  vastannaiden 
henkilöiden kirjoituksia. Kaikki vastanneet olivat asuneet sotavuosina Mäntyharjulla, muutama oli 
ollut  koulussa.  Kaikki  kirjoittaneet  olivat  syntyneet  1930  -luvulla,  joten  paikoitellen  heidän 
muistelonsa pohjautuvat myöhempiin kertomuksiin tapahtumista. Muistitietona kulkeva kertomus 
on  kuitenkin  pohjimmiltaa  aivan  yhtä  tärkeä  kuin  itsekin  koettu.  Molemmissa  tapauksissa 
tapahtumat on jo koettu, eikä niihin pääse enää konkreettisesti käsiksi. Lähdeaineistoa löytyi myös 
Mäntyharjun  kunnan  arkistosta  pääasiassa  kunnan  kanskoulujen  materiaalin  muodossa.  Myös 
kansanhuoltolautakunnan  pöytäkirjat  olivat  mielenkiintoisia.  Tutkimuskirjallisuudesta 
mielenkiintoisin  oli  vuonna  2007  ilmestynyt  Sodassa  koettua  -Haavoitettu  lapsuus  teos. 
Uudemmasta tutkimuskirjallisuudesta myös Ruma sota -teos oli hyödyllinen. Hyvin hedelmällisiä 
lähdeteoksia olivat myös aikalaisten muistelmateokset. 

Tarkatelun tuloksena tulin  siihen johtopäätökseen,  ettei  lasten elämä eronnut sotavuosina 
maaseudun  kotirintamalla  niin  paljon  rauhanajan  tilanteesta  kuin  olin  aloittaessani  ajatellut. 
Maaseudun lapset olivat hyvin tottuneita  työntekoon.  Suomi kokonaisuudessaan oli ennen toista 
maailmansotaa  köyhä  maa.  Etelä-Savo  ei  ollut  poikkeus.  Maatalousvaltainen  Mäntyharju  piti 
sisällään koko elämänkirjon. Osa lapsista oli  ennen sotia tottunut ankarampaan työntekoon kuin 
toiset,  mutta kaikki olivat  tehneet jotakin. Mäntyharjun maatiloista  monet olivat  hyvin pieniä ja 
suuren perhekoon vuoksi oli leipä usein tiukassa. Lapset eivät olleet  tottuneet  yltäkylläisyyteen, 
mutta  sota-ajan  niukkuus  ruoan suhteen  oli  kuitenkin  järkytys  jossakin  mielessä.  Oli  kuitenkin 
paljon lapsia, jotka eivät paremmasta ajasta tienneet mitään ja säännöstely oli heille normaalia.

Lasten ja nuorten elämä muuttui vaativammaksi ja raskaammaksi jossa jokaisen oli tehtävä 
velvollisuutensa. Heikkoutta ei katsottu hyvällä.



OMISTUS JA KIITOKSET

Omistan tämä lopputyön odottamatta poismenneille mummolleni Vappu Helenalle ja isälleni 
Timolle, jotka istuttivat minuun loppumattoman historian janon.

Haluan  kiittää  perhettäni,  lapsiani  Helenaa  ja  Marttaa,  miestäni  Garethiä  ja  äitiäni  siitä 
tuesta,  jota  he ovat minulle  antaneet  monin  eri  tavoin.  Haluan myös  kiittää  kaikkia  niitä,  jotka 
ystävällisesti kertoivat omista kokemuksistaan Mäntyharjulla sodan aikana.
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1. Johdanto 

Tämän tutkielman alkusysäyksenä oli isän äiti*. Mummoni alkoi kertomaan minulle omasta 

elämästään Mäntyharjulla jo silloin kun olin pieni tyttö. Nämä tarinatuokiot jatkuivat aina hänen 

kuolemaansa saakka. Hänen kertomuksista huokui jotakin lämmintä ja elävää 1930 ja -40 luvun 

elämästä paikkakunnalla. Mummoni koki Mäntyharjulla myös sota-ajan. Kertomuksissaan hän ei 

koskaan maininnut  sanoja ’sota’ tai  ’kotirintama’ tai  mitään muitakaan suoraan sotaan liittyvää. 

Rivien  välistä  vahempana  ymmärsin  joidenkin  kertomusten  tapahtuneen  sota-aikana.  Minussa 

heräsi  halu  selvittää  millaista  mummoni  elämä  oli  kymmenvuotiaana  tyttönä  sodan  aikaisessa 

Mäntyharjussa.

1.1. Sota-ajan lapsuus 

Tavoitteeni tässä tutkielmassa on vastata kysymykseen 'Miten sota vaikutti lasten elämään 

Mäntyharjulla sotavuosina 1939-1944?'

Jotta  kysymykseen  voi  vastata  kokonaisvaltaisesti  ja  täsmällisesti  on  selvitettävä 

tutkimuskysymykseen  liittyvät  peruskäsitteet  sekä  tutkimuksen  ajanjakson  rajauksen  periaatteet. 

Tässä tutkielmassa on nähdäkseni  kaksi pääkäsitettä.  Lapsi ja  kotirintama.  Lapsella  tarkoitetaan 

sodan  aikana  työvelvollisuuden  ulkopuolelle  jääneitä  lapsia  ja  nuoria,  siis  0-15-vuotiaita. 

Tutkimuksen keskuspaikaksi valikoitui eteläsavolainen perinteinen maalaispitäjä Mäntyharju, joka 

sijaitsee  sodan  aikaisen  päämajakapungin  Mikkelin  naapurissa  (kartta  1.1.).  Kunta  sijaitsee  siis 

selkeästi sotatoimialueen ulkopuolella, kotirintamalla. Kotirintama ei ole mikä tahansa alue vaan 

sille on tarkoin määritellyt rajansa1 sota-ajan Suomessa. 

Kotirintaman tutkimus asettaa myös rajat ajanjaksolle, jona tutkimusta tehdään. Talvisota 

syttyi  30.11.1939,  jolloin  kotirintamakin  varsinaisesti  syntyi.  Lopullinen  rauha  Suomeen  saatiin 

* Vappu Helena Ruotsalainen *1.5.1929  †1.7. 2000.
1 Toim. Talvisodan Kronikka Gummerus 1992 Jyväskylä s. 22 ja 44: 2.12. 1939 “Valtioneuvosto määrää varsinaisen 

sotatoimialueen  rajat.  Viipurin  Läänissä  alueeseen  kuuluvat  kaikki  kaupungit  ja  kunnat,  paitsi  Suomenniemi, 
Valkeala,  Sippola,  Miehikkälä,  Vehkalahti,  Kymi,  Pyhtää,  Virolahti,  sekä  Kotkan  ja  Haminan  kaupungit  ja 
Kouvolan kauppala. Kuopion läänissä Valtimo, Nurmes, Rautavaara, Pielisjärvi, Juuka, Eno, Ilomantsi, Tuupovaara, 
Värtsilä,  Pälkjärvi,  Nurmeksen  ja  Lieksan  kauppalat.  Oulun  läänissä  Kuusamo,  Taivalkoski,  Suomussalmi, 
Puolanka, Hyrynsalmi, Ristjärvi, Paltamo, Säräisniemi, Vuolijoki, Kajaanin maalaiskunta, Sotkamo, Kuhmo sekä 
Kajaanin kaupunki. Lapin läänissä Utsjoki, Inari, Petsamo, Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla, Kemijärvi 
ja Posio.” 14.12.1939 Sotatoimialueeseen lisätään Lounais-Suomen rannikkoalueet ja Ahvenanmaa.
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27.4.19452, kun Lapin sota saatiin päätökseen. Näiden kahden päivämäärän välissä Suomessa oli 

niin  sota- kuin kotirintamat.  Aikajaksoa rajaa edelleen  se,  että  tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

elämää talvi-  ja jatkosodan aikana.  Mäntyharjulaisia  ei  tiettävästi  taistellut  Lapin Sodassa,  joten 

elämä  alkoi  kunnassa  palautua  normaalia  kohti  pian  jatkosodan  päätyttyä.  Halusin  edelleen 

tutkimuksessani  tarkastella  nimenomaan  kotirintamaa  maaseudulla,  joka  on  luonnollista 

tarkasteltavan kunnan sijainnin vuoksi.  Maaseudun kotirintamaa on muutenkin mielestäni tutkittu 

ja kuvattu vähemmän kuin kaupungin selviytymistä sotavuosista ja halusin omalta osaltani laajentaa 

maaseudun olojen tuntemusta. Maaseudun tutkimus, joka ei tutki vain maataloutta, on nousemassa 

uudeksi vahvaksi alaksi eri tieteen aloilla, ja tämä historian lopputyö on omalta osaltaan osa tätä 

laajempaa tutkimusta.

Kartta 1.1 Mäntyharjun sijainti kartalla
Lähde: Oma piirros

Lapsen elämässä tärkeintä on perusturvallisuus. Perusturvallisuuden käsite on nykypäivänä 

kuitenkin hyvin erilainen kuin se oli sotavuosina tai juuri sitä ennen.Tässä tutkielmassa haastavaa 

onkin sekoittaa moderni käsitys ja tietous lapsesta sota-ajan käsityksiin, tietoihin ja käytänteihin. 

Käsitys  lapsesta  ja lapsuudesta  yhteiskunnallisella  tasolla  on muuttunut  dramaattisesti.   Joitakin 

samanlaisuuksia  voidaan  kuitenkin  ajatella  olevan,  niiden  ilmaisutapa  on  vain  muuttunut. 

Perusturvallisuuden tunteen tuo yleensä mukanaan vanhempien tai muiden läheisten ja turvallisten 

2 http://www.veteraanienperinto.fi/suomi/sotilaat/frame/soti_FR_7.htm   14.4. 2008
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aikuisten läsnäolo. Tämä lienee ollut myös sotien aikana aikuisten ajatuksissa kun he ajattelivat 

lapsiaan. Tuolloin aineelliset asiat, kuten katto perheen päällä, olivat varmasti turvallisuutta tuova 

elementti  elämässä.  Lasten ja vanhempien  välinen suhde 1940-luvulla  erosi  nykyajan suhteesta. 

1930-luvulla  ajateltiin,  että  lapsen liiallinen  hyvänä  pito,  hemmottelu  pilaisi  lapsen.  Lasten tuli 

pärjätä  itsenäisesti  kovassa  maailmassa.  Toisaalta  maaseudulla  ennen  toista  maailmansotaa 

vanhemmilla ei ollut aikaa lapsilleen. Työ vei lähes kaiken heidän aikansa. Lapsille annettu huomio 

oli tulosta sen aikaisesta käsityksestä lasten hoidosta. Muun muassa arkkiatri Arvo Ylppö valisti 

äitejä siitä miten usein vauvoja tuli ruokkia. Vauvaa ruokitiin kellon mukaan neljän tunnin välein. 

Lapsen tuli oppia jo pienestä, ettei huudolla saavuta mitään. Moni oppikin jo kapaloikäisenä sen, 

ettei toisen apuun voinut luottaa. Apua ja huomiota sai kun oli sen aika. Vauvatkin siis oppivat jo 

olemaan näyttämättä tunteitaan, itkua, koska siitä ei ollut mitään hyötyä. 

Nykyään  ajatellaan,  että  'ylppöläisen'  ajatusmaailman  mukaan  kasvatetut  lapset  ovat 

kiintyneet turvattomasti vanhempiinsa, minkä ajatellaan johtavan potentiaalisesti moniin erilaisiin 

käyttäytymisen  ongelmiin  sekä  mahdollisesti  aikuisiällä  sitoutumiskammoon.3 Turvallisen 

kiintymyssuhteen  vanheempiinsa  luoneet  lapset  taas  ovat  tasapainoisempia  ja  elämässään 

ongelmattomampia. Turvallinen kiintymyssuhde syntyy lapsen huomioimisesta silloin kun hän sitä 

pyytää. Konkreettisin esimerkki turvallisen kiintymyksen kehittymisen tukemisesta lienee se, että 

vauvaa syötetään kun hän itkee ja että vauvaa pidetään paljon sylissä. 1930 -luvulla ajateltiin lasten 

ylenmääräisten  kehumisen  johtavan  helposti  lapsen  ylpistymiseen  ja  liian  suuriin  luuloihin 

itsestään. Lasten tuli tietää paikkansa yhteiskunnassa. Lapset säivät näkyä mutteivät kuulua. Lapset 

eivät olleet yhteiskunnassa tasa-arvoisia toimijoita kuten he ovat nykyään. 

Perheessä  äiti  huolehti  usein  yksin  lasten  hoidosta  ja  kasvatuksesta.  Monelle  pienelle 

lapselle isä jäi hieman etäiseksi. Isän ja lapsien suhde muuttui kun lapsista alkoi olla apua kodin 

töissä, eli lapsista oli hyötyä. He saivat arvostusta, sopivassa määrin, töiden tekemisestä. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lasten ja isän välillä olisi voinut olla rakastavaa suhdetta. Isä toi 

myös auktoriteetillään perheen elämään turvallisuutta. Isä huolehti siitä, että perheellä riitti elantoa. 

Kaupungeissa lastenhoito ja perheen koko erosi maaseudusta. Kaupungeissa lapsia ei voinut ottaa 

työhön mukaan kuten oli tapana maaseudulla. Kaupungeisa jouduttiin perustamaan erilaisia lasten 

seimiä ja päiväkoteja.  Kaupunkilaislapsilla  oli  useammin joku aikuinen perään katsomassa kuin 

maaseudun lapsilla.  Maaseudulla oli yleistä,  että suuren lapsikatraan vanhimmat lapset katsoivat 

pienimpien  perään.  Lapset  kasvoivat  itsenäisyyteen  ja  vastuullisuuteen  toisella  tavalla  kuin 

nykyajan lapset ja nuoret. Sodan syttyminen muutti kuitenkin perheen arkea dramaattisesti kun sen 

3 Näre, Sari & Kirves, Jenni Lapsuus sodan keskellä s.13, kirjassa Näre, Sari & Kirves, Jenni Sodassa Koettua 
-Haavoitettu lapsuus Weilin+Göös, Porvoo 2007.
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pää,  isä ja isäntä astui  puolustusvoimien palvelukseen.  Moni isä ei  lähtönsä jälkeen enää kotiin 

palannut. Äidillä oli lapsilleen entistä vähemmän aikaa ja lapset varsinkin maaseudulla joutuivat 

joskus tulemaan toimeen keskenään pitkiäkin aikoja. Joissakin tapauksissa molemmat vanhemmat 

olivat rintamalla tai muissa puolustustehtävissä ja lapset saattoivat elää isovanhempiensa hoivissa. 

Sukulaisuussuhteilla oli sota-aikana suuri merkitys arjessa selviytymisessä. 

Kouluikäisille  perusturvallisuutta  toi  myös  koulu  ja  sen  järjestäytyminen.  Sodan  aikana 

koulunkäynti oli katkonaista ja kärsi monista puutteista. Koulutyö alkoi normaalisti koko Suomessa 

syyskuun alussa 1939. Karjalassa koulutyö häiriintyi tai keskeytyi pian sen jälkeen kun Suomi oli 

saanut  viides  lokakuuta  kutsun  Moskovaan  neuvotteluihin.  Lähes  välittömästi  tämän  jälkeen 

aloitettiin  reserviläisten  yleiset  kertausharjoitukset  10.  lokakuuta.  Koko  Karjan  alueelta  poistui 

nopeasti  noin  45  000  ihmistä4 ajan  epävarmuuden  vuoksi.  Sortavalassa  kanskoulut  olivat 

keskeyttäneet  toimintansa  9.  lokakuuta  ja  Viipurin  sama  tapahtui  kaksi  päivää  myöhemmin. 

Monessa  rajakunnassa  oli  koulutyö  keskeytetty  muun  muassa  ihmisten  poislähdön  seurauksena 

myös lokakuun 10. päivän aikoihin.  Rajaseudun koulunkäynnin katsottiin  olevan monin paikoin 

mahdotonta,  koska  alue  oli  oikeastaan  jo  sotatoimialuetta.5  Neuvottelut  Moskovassa päättyivät 

marraskuun 9.  päivä.  Valtiovalta  käsitteli  neuvottelujen  päättymistä  tavalla,  joka antoi  ihmisille 

ainakin  illuusion  turvallisesta  paluusta  takaisin  Karjalaan.  Koulutyö  saatiin  Karjalan  alueella 

käyntiin  marraskuun  aikana.  Tarkoituksena  oli  nopea  paluu  takaisin  arkeen  ja  ihmisten 

rauhoitteleminen.  Varsinkin  rajaseuduilla  oli  kuitenkin  useita  kouluja,  joita  ei  saatu  takaisin 

käyntiin ennen sodan alkua. Pääasiassa tähän oli kolme syytä: 1. lapsien puute, 2. rakennukset olivat 

puolustusvoimien  käytössä  ja  3.  opettajat  olivat  puolustusvoimien  tai  eri  järjestöjen  toimintaan 

kiinnistettyinä.  Eniten  lokakuisesta  paosta  häiriintyneet  koulut  Viipurissa  aloittivat  koulutyönsä 

27.11. ja Sortavalassa oli jatkamispäiväksi määrätty 30.11. Sortavalaiset lapset aloittivat koulutyön 

kello  8  ja  kello  12,  kun  saatiin  seuraava  tieto  väestönsuojelupäälliköltä,  työ  keskeytettiin 

välittömästi.

”koska  oli  saapunut  tieto,  Helsinkiin,  Viipuriin  sekä  eräisiin  muihin  paikkoihin  

kohdistetuista  venäläisten  ilmapommituksista  ja  koska  Sortavalaakin  voitiin  pitää  

uhattuna.”6

Talvisodan  syttyminen  30.11.   johti  siihen,  että  Karjalan  kansakoulujen  ohella  muunkin 

4 Virta, Ilkka Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosien Suomessa s.55, Turun Yliopisto 2001.
5 Virta Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosien Suomessa s.57.
6 Virta Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosien Suomessa s. 60.
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Suomen  koulut  lopettivat  koulutyönsä  4.12.  mennessä.  Kouluun  palattiin  vasta  vuoden  1940 

keväällä  rauhan  tultua.  Jatkosodan  aikana  koulutyö  sai  edetä  melko  normaalisti.  Koulutyön 

aloittamisessa  ja  lopettamisessa  oli  kuitenkin  eroja  riippuen  luokka-asteesta  ja  siitä  tarvittiinko 

oppilaita  kotona  maatöissä,  kuten perunannostossa.  Ongelmia  koulutyölle  tuotti  myös  kouluihin 

majoitetut  siirtoväkeen kuuluvat sekä puolustusvoiminen tilantarve. Pätevien opettajien puute oli 

myös vaikuttamassa täysin normaalia koulutyötä.  

Toinen perustavanlaatuinen osa elämää on ravinto. Kuinka kansanhuolto pystyi takaamaan 

lapsille tarpeellisen määrän ravintoa, kun siitä oli jatkuvaa pulaa? Miten koti ja mahdollisesti koulu 

saivat vähäiset ravintomäärät riittämään? Puute oli sana joka koski lähes kaikkia elämän aloja. Ne 

elämän alat joihin sodan aiheuttama puute ei ylettänyt  lonkeroitaan voidaan laskea yhden käden 

sormilla.  Yksi  näistä  tuotteista  oli  maataloudessa käytetty  lannoite,  joka sekin tosin oli  asetettu 

säännöstelyn  alaisuuteen.  Sanomattakin  on  selvää  että  ylellisyystuotteeet,  jotka  lasten  kohdalla 

olivat  usein  leluja  ja  makeisia,  olivat  harvinaisia  tavallisessa  kaupassa.  Toisaalta  herää  myös 

kysymys  osasivatko  lapset  edes  kaivata  kaupan makeisia  tai  leluja?  Miten  lapsen  ikä  vaikuttaa 

kaipuuseen kaupan tuotteisiin? Puutetta oli vaatetuksessa. Kuinka suuressa määrin lapset kärsivät 

huonoista  vaatteista  tai  puutteellisista  jalkineista?  Lapsien  elämään  vaikutti  myös  aikuisten 

maailmassa tavattu kipeä ongelma: työikäisten puute. Lapset joutuivat ottamaan vastuuta sellaisissa 

tehtävissä,  joiden parissa heitä  ei normaalioloissa nähty.  Kaikkia lasten ja nuorten sodan aikana 

tekemiä tehtäviä heille ei olisi normaalisti edes uskottu. Aivan niin dramaattista muutosta lasten 

työskentelyyn  sota  ei  tuonut  kuin  se  voi  nykynuorelle  näyttää.  Maaseudulla,  johon  tutkielma 

keskittyy,  lapset  ja  nuoret  olivat  aina  tehneet  paljon  työtä.  Nykyajalle  normaalit  koneet  kuten 

traktorit  ja  moottorisahat  tai  muut  vastaavat  laitteet  eivät  olleet  aina  edes  nähneet  päivänvaloa 

sotavuosiin  mennessä.  Kova  työnteko  oli  hyve  myös  lapselle  ja  nuorelle  hänen  rahkeittensa 

mukaan. Sota lisäsi työtä kaikenikäisille, mutta lähtöpiste lapionvarteen ei ollut nolla -taso.

1.2. Aiempi tutkimus ja lähteet

Kotirintaman  tutkimuksessa  pääpaino  näyttää  olevan  jatkosodan  aikaisissa  tapahtumissa. 

Syynä tähän on varmasti se, että Talvisodan taistelut rintamalla kestivät vain 105 päivää. Sen aikana 

ei  varsinaista  “koneistoa”  rintaman  ulkopuolella  tavallisen  kansa  keskuuteen  ehtinyt  syntyä  ja 

vakiintua.  Kiivas  selviytymistaistelu  oli  vienyt  kaiken  huomion.  Tutkimusta,  joka  koskettaisi 

pelkästään juuri Mäntyharjua ja kotirintamaa, ei ole aiemmin tehty. Kunnan historiasta on kirjoitettu 
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laaja  kaksiosainen historiikki,  mutta  sen sota-aikaa  käsittelevä  osio on rikkonainen  ja  keskittyy 

eniten selvittämään mäntyharjulaisten miesten sijoittumista  rintamille.  Historiikin toinen osa7 on 

toiminut  oivallisena lähteenä etsiessäni  tietoa millaista  elämä kunnassa oli  yleisesti  ennen sotia. 

Tämän taustatiedon avulla on helpompi havaita ne sota-ajan aiheuttamat muutokset, jotka muuten 

saattaisivat jäädä huomaamatta. Kotirintamaa yleensä on tutkittu aiemmin kohtuullisesti. Mielestäni 

yksi merkittävimmistä aihetta käsittelevistä julkaisuista on  Suomi 85: Itsenäisyyden puolustajat – 

kirjasarjan toinen osa Kotirintamalla .

Mäntyharjun  Kunnan  arkistosta  (MKA)  löytynyttä  materiaalia  käytän  tutkielmassani 

pääasiallisinä  lähteinä.  Tärkeimpinä  näistä  pidän  kunnan  kansakoulujen  aineistoa 

Tutkimuskysymyksen kannalta kansakoulut ovat tärkeitä kohteita siksi, että niiden kautta pääsee 

lähemmäs lasten ja nuorten elämää. Lapset ja nuoret viettivät  normi tilanteessa suurimman osan 

ajastaan  koulussa,  ollen  siis  merkittävä  tekijä  heidän  elämässään  ja  kasvussaan.  Olen  tähän 

tutkimukseen  ottanut  mukaan  seitsemän  kunnan  kahdestakymmenestäyhdestä  kansakoulusta. 

Kaikkia  kouluja  en  nähnyt  tarpeelliseksi  ottaa  tarkastelun  alaiseksi,  eikä  se  olisi  ollut  niistä 

säilyneen materiaalin valossa edes mahdollista. Joidenkin koulujen kohdalla niistä säilynyt aineisto 

oli  varsin  puutteellisia,  eikä  säilyneellä  tiedolla  ollut  merkitystä  tälle  tutkimukselle.  Valinnan 

tutkimukseen tarkasteltavista  kansakouluista  olen tehnyt  osittain  sattumanvaraisesti  löytyneeseen 

materiaalin ja osittain omiin siteisiin pohjautuen. Ongelmana koulujen jäämistön käyttämisessä on 

se, etteivät ne laajuudeltaan ja informaatioltaan ole vertailukelpoisia. Tutkimuksessa mukana oleva 

Kirkonkylän koulu oli arkistoidun materiaalin valossa runsain. Siitä oli eniten säilynyttä materiaalia 

päiväkirjojen, johtokunnan pöytäkirjojen ja kirjeiden muodossa. Koulujen kohdalla oli huomattavia 

eroja  myös  johtokuntien  kokouksien  kirjanpidossa.  Osassa  tutkituista  kouluista  oli  niiden 

johtokunnat kokoontuneet varsin tiheään jättäen tarkkoja pöytäkirjoja, osalla johtokunnista niiden 

pöytäkirjat  olivat muutaman virkkeen mittaisia ja kokoukset harvakseltaan.  Luokkien päiväkirjat 

olivat  mielenkiintoinen  lähde siihen,  mitä  tuolloin  tehtiin  tavallisena  koulupäivänä.  Valitettavan 

usein  nämä  lähteet  eivät  kattaneet  koko  tutkimuksen  ajankohtaa  1939  -  1944,  eikä  niitä  edes 

kaikista kouluista löytynyt.  Ongelmallista oli  myös eri  tavoin kirjattujen tilastojen vastaavuuden 

löytäminen vertailtaessa niitä.

Mäntyharjun  kunnan  arkiston  lähteistä  tärkeitä  olivat  myös  kunnan 

kansanhuoltolautakunnan ja kunnallislautakunnan pöytäkirjat  tutkittavalta  ajanjaksolta.  Ne olivat 

hyvin  kattavat  ja  niistä  pystyi  osittain  tarkastamaan  päätöksiä,  joihin  toisessa  oli  viitattu. 

Luonnollisesti se ei ollut näiden kahden tahon työnkuvan mukaista, mutta olisi ollut tutkimuksen 

7 Favorin, Martti  Mäntyharjun historia II -1860-luvulta 1980-luvulle Länsi-Savo 1983, Mikkeli.
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kannalta  hyödyllistä,  jos lautakunnat  olisivat  todenneet  miten  poliisille  tai  muille  viranomaisille 

osoitetut tutkimukset ja rangaistusvaatimukset olivat edenneet. Nyt moni kiinnostava kysymys on 

jäänyt vastausta vaille.

Tutkielman  lähdeaineistona  olen  käyttänyt  myös  Mäntyharjun  seurakunnan  arkiston 

asiakirjoja.  (MSrkA).  Arkistosta  ei  kuitenkaan  löytynyt  aineistoa,  joka  olisi  kuvannut 

mäntyharjulaisten  sodanaikaista  arkielämää.  Kirkkovaltuuston  pöytäkirjat  olivat  keskittyneet 

taloudellisiin asioihin. Diakoniatyön pöytäkirjat ja päiväkirjat eivät nekään tarjonneet tietoa kansan 

oloista;  diakonissan  päiväkirjat  olivat  nimi-  ja  numeroluetteloita  ja  diakoniatyöhön  liittyvät 

pöytäkirjat  loppuivat  kesken  sodan  jatkuen  vasta  1940-luvun  lopulla.  Sotavuosia  koskeneet 

pöytäkirjat olivat nekin hyvin niukkoja eikä tarjonneet etsimääni tietoa.

Primäärilähteistä  kaikkein  mielenkiintoisin  on  kuitenkin  Pitäjänuutisiin  laittamaani 

ilmoitukseeni  vastanneet  henkilöt,  jotka  kertoivat  vapaamuotoisesti  omista  kokemuksistaan 

Mäntyharjulla sodan aikana. Pitjänuutinen on Mäntyharjulla 1956 lähtien ilmestynyt paikallistehti. 

Tällä paikallislehteen laittamallani ilmoituksellani (liite ) etsin henkilöitä, jotka asuivat tai kävivät 

koulua Mäntyharjulla sotavuosina 1939-1944. Kahdeksasta saamastani vastauksesta vain yksi oli 

naisen  kirjoittama,  kaikki  muuta  olivat  miehiä.  Kirjoittajat  saivat  siis  kertoa  vapaamuotoisesti 

omista  kokemuksistaan  joko  perinteisten  kirjeiden  tai  sähköpostin  muodossa.  Suurin  osa 

vastauksista tuli käsinkirjoitettuina kirjeinä. Ilmoitukseeni vastanneet henkilöt edustavat osaa siitä 

noin miljoonan lapsen ja nuoren joukosta, jotka kokivat sodan mukanaan tuoman epävarmuuden ja 

muutoksen. Kukaan heistä ei kuitenkaan kuulunut 70 000 Ruotsiin lähetetyn sota-lapsen joukkoon 

ja vain yksi kuului 55 0008 orpoutuneen lapsen joukkioon. Kaikki vastanneet olivat sodan aikana 

olleet  alle  kymmenvuotiaita  lapsia  ja  suurin  osa  heistä  oli  käynyt  koulua  sodan  aikana.  Nämä 

seitsemän  kirjettä  antavat  erittäin  mielenkiintoisen,  jopa  herkullisen  kuvan  lapsien  maailmasta 

puutteen  keskellä.  Kirjeitä  saapui  niin  talollisten  lapsilta  kuin  myös  sodan  seurauksena 

orpoutuneilta.  Ongelmina  näiden  kirjeiden  kohdalla  on  luonnollisesti  se,  että  niiden  kirjoittajat 

muistelivat kokemuksiaan kuudenkymmenen vuoden takaa. Osa muistoista voi olla vääristyneitä tai 

muuten  muuttuneita  ajan  kuluessa.  Sodan  aikana  koetut  vääryydet  ovat  saattaneet  myös  olla 

muokkaamassa kirjoittajan käsitystä tapahtumista. Kirjoitukset ovat siis mitä suurimmissa määrin 

subjektiivisia kertomuksia, eikä niitä voi käsitellä ilman kritiikkiä.

Primäärilähteenä olen käyttänyt myös alueella sota-aikana Mikkelissä julkaistua Länsi-Savo 

-lehden  vuosikertoja.  Lehti  kertoo  miten  alueen  ihmiset  näkivät  sodan  ja  millaisia  neuvoja 

asukkaille annettiin. Suurin osa lehden artikkeleista keskittyi Mikkelin kaupungin ja maalaiskunnan 

8 Korppi-Tommola, Aura  Lapset sodan jaloissa s. 200 Weilin+Göös 2002, Porvoo. 
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omiin asioihin, olihan se Päämajakaupunki, mutta antaa se myös jonkinlaisen kuvan Mäntyharjun 

oloista  noina  kovina  vuosina.  Varsinkin  lehdessä  olleet  kirjoitukset  lasten  ja  nuorten  talkoista, 

kouluruoan  riittävyydestä  ja  ravitsevuudesta  ja  muista  lasten  ja  nuorten  tapahtumista  ja 

tempauksista ovat olleet antoisaa luettavaa. 

Hedelmällisiä  lähteitä  ovat  olleet  myös  aivan  äskettäin  julkaistut  tutkimukset.  Niistä 

mielenkiintoisin on ollut Suvi Näreen toimittama  Sodassa koettua -kirjasarja, jonka ensimmäinen 

osa Haavoitettu lapsuus käsittelee juuri lasten ja nuorten emotionaalisia kokemuksia sodasta ja sen 

erilaisista  lieveilmiöistä.  Haavoitettu  lapsuus  -osa  on  ottanut  paikoitellen  hyvinkin 

kasvatustieteellisen  ja  psykologisen  katsantokannan  tarkastelussaan.  Muu  tarkastelutapa  ei  olisi 

mielestäni ollut yhtä hedelmällinen ja vaikuttava. Toinen lapsuutta käsittelevä viimeaikainen kirja 

on Annika Kuorsalon ja Iris  Salorannan toimittama  Evakkolapset -muistelmakirja,  jossa kotinsa 

lapsenä jättämään joutuneet muistelevat omia tunnelmiaan ja kokemuksiaan. Moni muistelee myös 

sodanjälkeisiä kokemuksiaan ja pohtii omia siirtokarjalaisia juuriaan ja niiden merkitystä.

Jenni Kirveen ja Suvi Näreen toimittama, vuonna 2008 julkaistu Ruma Sota esittelee sodan 

vähemmän tiedostettua puolta, sitä osaa suomalaisesta sotilaasta ja hänen toiminnastaan jota emme 

välttämättä ole halunneet tai välittäneet ajatella. Moni asia onkin kirjassa väännetty rautalangasta 

jotta kirjan lukija ymmärtää,  ettei  suomalainen sotilas oikeasti  eronnut muiden maiden sotilaista 

rintamalla ollessaan. Suomalainen sotilas ei ollut yli-ihminen.

Muina  lähteinä  olen  käyttänyt  kotirintamasta  yleisesti  kirjoitettua  kirjallisuutta,  lähinnä 

erilaisia  (omaelämänkerrallisia)muistelmateoksia,  jotka  antavat  mielestäni  kattavimman  kuvan 

miten  kotirintamalla  Suomessa  elettiin.  Monet  näistä  kirjoista  ovat  kokoomateoksia,  joihin  on 

koottu  muun  muassa  kirjoituskilpailuilla  kerättyjä  aikalaisten  kertomuksia.  Tällaisia  ovat  muun 

muassa Kotirintaman kahdet kasvot9 ja Näin taisteli kotirintama10, joka käsittelee erityisesti Lapin 

kotirintamaa. Pidän näitä omakohtaisia kotirintamakokemuksia kertovia kirjoja tärkeinä siksi, että 

niistä voi jokainen luoda omanlaisensa kuvan kotirintaman toiminnasta ja elämästä oman tieto- ja 

kokemuspohjansa  mukaisesti  ilman  muiden  tekemiä  subjektiivisia  päätelmiä.  Vaikkakaan  nämä 

teokset eivät aina pidä sisällään kertomuksia Mikkelin alueen ihmisiltä, ne valottavat kuitenkin sitä 

kokonaiskuvaa,  jonka  haluan  luoda  maaseudun  kotirintamasta  käyttämällä  Mäntyharjua 

esimerkkinä. Lähteinä olen lisäksi käyttänyt muuta yleistä sota-ajasta kertovaa kirjallisuutta, jotka 

olen kokenut olevan tarkoituksenmukaista tutkimuksen kannalta. 

9 Hako, Matti & Huhtanen, Heimo (toim) Kotirintaman kahdet kasvot  Tammi 1985 Helsinki.
10 Arrela, Veli & Rännäli, Erkki (toim) Näin taisteli kotirintama Lapin maakuntaliitto 1991 Rovaniemi.

8



2. Mäntyharju: Eteläsavolainen maalaispitäjä 

2.1. Kunnan historia 1930 -luvulle

Etelä-Savossa, Mikkelin eteläpuolella, sijaitseva Mäntyharju oli ennen toista maailmansotaa 

perinteinen maaseutupitäjä. Kunnassa oli 22 - 31 kylää (kartta 2.1.2). Suurin osa kunnan asukkaista 

sai toimeentulonsa oman perheen maatiloilta ja metsätöistä. Vuonna 1920 näin oli neljän viidesosan 

kohdalla kokonaisasukasluvun ollessa 13 141.11 Vuoden 1920 tilaston mukaan kunnan asukkaista 

80 työskenteli teollisuudessa, 31 kaupassa, 23 liikenteessä, yhteiskunnallisissa ja muissa palveluissa 

työskenteli 74, itsenäisiä ammatittomia oli 241 ja seka- ja päivätyöläisiä oli 730 henkeä.12 Vuonna 

1930  kunnassa  oli  noin  9  62313 asukasta  ja  voi  olettaa,  että  elämä  oli  pääpiirteissään  pysynyt 

samoissa uomissa tuolla kymmenvuotiskaudella. Elämä oli kuitenkin alkanut jo hiljalleen häiriintyä 

jo  vuosikymmen  vaihteesta.  1930  luvulla  maailmalaajuisesta  laskusuhdanteesta  koitui  ongelmia 

kaikille elämän alueille. 

Maataloudelle  ja  maaseudulle  ongelmia  aiheutti  puukaupan  laskusuhdanne  varsinkin 

metsävaltaisilla alueilla joihin Etelä-Savo kuului. Metsätyöntekijöitä olisi ollut, muttei työtä ja sen 

mukanaan tuomia palkkoja. Ennen pulavuosia oli eletty vahvassa kasvun ilmapiirissä ja velkaa oli 

otettu tilojen koon kasvattamiseen, tai mahdollisesti naapurin isännän auttamiseen. Metsätöillä oli 

tuolloin 1930-luvulla ollut suuri merkitys maatilojen talviaikaisena tulonlähteenä ja Wall Streetin 

1929  tapahtuneen  pörssiromahduksen  jälkeen  puukauppa  edelleen  vaikeutui.  Maanviljelylle 

ongelmia  alkoi  aiheuttaa  maailmanlaajuinen  liikatuotanto,  kun  tekniikka  ja  lannoitus  olivat 

kehittyneet  varsinkin  Yhdysvalloissa.  Hyvin  ongelmallista  suomalaisille  viljelijöille  oli  vuoden 

1928  maataloustuotteiden  maailmanmarkkina  hintojen  lasku,  vaikka  Suomessa  sato  olikin  ollut 

heikko.14 Voidaankin ajatella, että maatalouden ja samalla maaseudun ahdinko oli alkanut jo hyvän 

aikaa ennen kuuluisaa mustaa torstaita 24.10.1929.

11 Favorin Mäntyharjun historia II s. 243.
12 Ibid.
13 Favorin Mäntyharjun historia II s. 336 (Taulukko kylien henkikirjaväkiluvusta, joka ei anna tarkkaa kuvaa kunnan 

asukasmäärästä.  Esimerkiksi  vuonna 1920 taulukon mukaan  kunnassa  oli  10 522 asukasta ja  toisaalla  samassa 
kirjassa (s.243) mainitaan  saman vuoden asukasluvuksi  13 141 asukasta.  Oikea asukasluku 1930 on luultavasti 
lähempänä 10 000 asukasta.).

14 Rantatupa, Heikki 1930-luvun pulavuodet ja maatalouskiinteistöjen pakkohuutokaupat s. 421 SKS 2004 Helsinki. 
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Kartta 2.1.2 Mäntyharjun kunnan kylät

Lähde: Oma piirros 

Tilanne  maailmalla  johti  lopulta  siihen,  että  myös  Etelä-Savossa  jouduttiin 

pakkohuutokauppaamaan  maatiloja.  Vuosien  1931-1936  välisenä  aikana  Mikkelin  kihlakunnan 

alueella  huutokaupattiin  164  maatilaa,  vaikeimpien  vuosien  ollessa  1932  (48)  ja  1933  (49).15 

Lähteessä  ei  mainita  Mäntyharjua,  mutta  on  oletettavaa,  että  myös  Mäntyharjulla  tiloja  joutui 

vasaran alle, ironisesti suurin syy velkaantumiseen koko maassa oli tilanostoa varten otettu velka, 

Mikkelin läänin kohdalla luku ollessa 43 prosenttia16. Metsäteollisuuden ongelmat saattoivat olla 

myös vaikuttamassa muille maaseudun paljon työntekijöitä vaativille alueille ja vielä vuoden 1939 

alussa  Mäntyharjun  kunnallislautakunta  merkitsi  Maataloushallituksen  lähettämään 

kyselykaavakkeesseen  että  kunnassa  oli  niukalti  maataloustyöväkeä.17 Mahdollisesti  moni  oli 

muuttanut maaseudulta kaupunkeihin paremman ja varmemman toimeentulon ja leveämmän leivän 

perässä.  Etelä-Savosta  Atlantin  taakse  lähdettiin  varovaisesti  työn  perässä.  Vain  6  575  henkeä 

muutti  Uuteen  Maailmaan  vuosien  1893  ja  1930  välisenä  aikana.18 Amerikassa  rikastuneet 

sukulaiset  eivät  siis  olleet  koto  Suomeen  jääneitä  avustamassa  kuten  tilanne  saattoi  olla 

15 Rantatupa 1930-luvun pulavuodet ja maatalouskiinteistöjen pakkohuutokaupat s. 428 ja 430.
16 Rantatupa 1930-luvun pulavuodet ja maatalouskiinteistöjen pakkohuutokaupat s. 424.
17 MKA Kunnallislautakunnan pöytäkirja merkintä 4.1. 1939.
18 Haapala, Kun kaikki alkoi liikkua s. 55.
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Pohjanmaalla. Etelä-Savosta tosin lähdettiin helpommin Pietariin ennen kuin raja sinne sulkeutui.

Usko tulevaan oli kuitenkin ilmeinen ja osittain varmasti pakon sanelema. Peltoja raivattiin 

jatkuvasti  lisää  muun muassa valtion  suosiollisella  avustuksella19.  Syynä  peltoalan  raivaamiseen 

lienee  se,  että  peltopinta-alaa  katsottiin  tarvittavan  lisää  tilojen  kannattavuuden  lisäämiseksi  ja 

samalla  uusien  tilojen  synnyttämisen  mahdollistamiseksi.  Taustalla  saattoi  edelleen  kummitella 

1860-luvun  katovuodet,  jolloin  omavaraisuuden  puute  elintarvikkeiden  tuotannossa  koettiin 

kantapään  kautta.  Haluttiin  varmistaa,  että  pahan  paikan  tullessa  suomalaiset  eivät  enää  kuole 

nälkään. Pellon raivaukseen ja sen tukemiseen valtion taholta oli vaikuttamassa myös ensimmäisen 

maailmansodan aikainen elintarvikepula,  joka saattoi  olla  niin vaikea juuri  katovuosien niittämä 

tuhon aiheuttamana.  Etelä-Savossa uusille  raivatuille  pelloille  ilmestyi  harvakseltaan  traktoreita. 

Tilastojen mukaan esimerkiksi Mäntyharjulla ei ollut yhtään traktoria ennen 1950-lukua ja yhden 

hevosen niittokoneitakin oli vain vajaa kolmesataa, kun samaan aikaan puimakoneita oli hieman 

vähemmän.20 Uudenmallinen  maatalous  ja  karjanhoito  ei  kuitenkaan  Mikkelin  läänissä,  jossa 

Mäntyharju sijaitsi, ollut kehittynyt maailmansotien välisenä aikana samalla voimakkuudella kuin 

oli pääsääntöisesti tapahtunut muualla Suomessa. 

Teollisuus  Mäntyharjussa  ennen  sotia  oli  pienimuotoista,  vaikkakin  työpaikkojen  määrä 

niissä on ollut jatkuvassa kasvussa21. Sotien alla kunnan kahdesta sahasta vanhin lopetti toimintansa 

vuonna 1938 ja jäljelle jäi Kiepin Saha. Ehkäpä teollisuuden alaksi on katsottu myös tukinuitto, 

joka  oli  Mäntyharjulla  perinteisesti  vahva  ala.  Mäntyharju  vesistöineen  tarjosi  paikoitellen 

elintärkeän  väylän  suurille  vesille  kuten  Favorin  toteaa  teoksessaan  ...  Kymin  uittoyhdistykselle  

Mäntyharjun  reitti  oli  tärkeä  sivuväylä  Puulan  latvoilta  Lintukymeen.22 Minulle  varsinaista 

teollisuutta sahan lisäksi Mäntyharjulla sodan alla edusti  Woikoski Oy, joka aluksi hydrasi rasvoja, 

mutta pian sivutuotteet happi- ja vetykaasut olivat pääasiallinen tuote.23 Merkittävä työllistäjä oli 

myös rautatie, josta kerrotaan tarkemmin myöhemmin.

19 Professori Hannu Katajamäen luento Turussa 22. - 24.4. 2008 aiheena maaseudun kehittämisen suunnittelu- ja 
päätöksentekojärjestelmät / Vihola Maatalouden rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa s. 332-337 / Rantatupa 
Kansahuolto toisen maailmansodan aikana 1939-1949 s. 449.

20 Favorin Mäntyharjun historia II s. 359 ja 357.
21 Favorin Mäntyharjun historia II s. 382.
22 Favorin Mäntyharjun historia II s. 372.
23 Favorin Mäntyharjun historia II s. 379.
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2.2. Palvelut kehittyvät

Kunnan  palvelut  kehittyivät  vähitellen  ja  paikkakuntalaisille  avautui  uusia 

työmahdollisuuksia. Apteekki Mäntyharjuun saatiin 1874 ja apteekkari  Domanderin avustuksella 

kunta  sai  kätilön 1881, joka pian sai  tehtäväkseen myös  rokottaa kunnan lapsia.  Lääkäri  aloitti 

toimintansa  1887.24 Sairaalaan,  joista  lähimmät  sijaitsivat  Mikkelissä  ja  Heinolassa,  kuntalaiset 

turvautuivat vain äärimmäisessä hädässä, jos silloinkaan. Kasvava ja elinvoimainen kunta sai oman 

pienen,  kahden  kamarin  ja  keittiön  sairaalansa  1921  kun  tilat  erotettiin  omaksi  yksikökseen 

suuremmasta rakennuksesta. Tämä ensimmäinen sairaala osoittautui jo heti alussa liian pieneksi ja 

sitä  laajennettiinkin  pian  avautumisen  jälkeen  kymmenpaikkaiseksi.  Neljä  vuotta  myöhemmin 

kunnassa  oli  vihdoin  vaatimukset• täyttänyt  oikea  sairaala.25 Vuonna  1936  sairaalassa  oli  yksi 

lääkäri, neljä hoitajaa, yksi terveyssisar ja kaksi kätilöä.26 Tämä tilanne muuttui sota-aikana, jolloin 

osaavasta  terveydenhoitoalan  henkilökunnasta  oli  puute  siviilipuolella,  varsinkin  terveyden-  ja 

sairaanhoitajista.27 Terveydenhuollosta  oli  kunnassa  myös  vastaamassa  kunnalliskoti,  joka  toimi 

vuodesta 1932 lähtien kolmiosastoisena. Juuri ennen sotia valmistui erillinen mielisairausrakennus, 

jonka  armeija  otti  omakseen  sodan  aikana.  Lastenkoti  Mäntyharjulla  toimi  1919  lähtien 

vaihtelevissa olosuhteissa.28 Tarvetta lastenkodille kunnassa oli ollut jo ennen sen perustamista ja 

sen tarve oli ilmeinen myös sota-aikana. Moni lapsi joutui sodan runtelemaksi vaikka molemmat 

vanhemmat olivatkin elossa.

Ennen postilaitoksen kehittymistä Mäntyharjulla oli muun muassa oli apteekkari Domander 

saanut olla kahdesti viikossa toimineen urakkamiehen armoilla mitä tuli postin kulkuun.29 Sodan 

alkaessa  kunnan  31  kylästä30 oli  vuoteen  1937  mennessä  saatu  postitoimisto  kahteen  kylään, 

postiasema viiteen  ja  postipysäkki  kahdeksaan kylään.  Monet  muut  kylät  olivat  edelleen  1950-

luvulle asti kansakoululaisten ja vuorottelevien kyläläisten postinkannon varassa.31 Sen voi arvata 

mitä oli odottaa postia rintamalta ja tietoa omaisista näillä kylillä sotien aikana, kun postin kulku oli 

24 Favorin Mäntyharjun historia II s. 75 ja 77.
• Vaatimuksina oli 12 vuodepaikka, koko rakennus sairaalana, rakennettava leikkaussali, kylpyhuone, viemäröinti ja 

jääkellari, palkattuna vain koulutettuja sairaanhoitajia eikä hoidettavana mielisairaita, kuppatautisia tai akuutisti 
tarttuvaa tautia sairastavia (lähde ks. alla).

25 Favorin Mäntyharjun historia II s. 292-293.
26 Favorin Mäntyharjun historia II  s. 295.
27 MKA Mäntyharjun terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjamerkinnät 14.1. 1942, 24.9. 1942 ja 11.1. 1944
28 Favorin Mäntyharjun historia II s. 298-302.
29 Favorin Mäntyharjun historia II s. 88.
30 MKA Mäntyharjun kunnan KHL:n pöytäkirja 13.1.1941 (Pertunmaa jätetty pois luvusta koska ei enää osa Mju:n 

kuntaa).
31 Favorin Mäntyharjun historia II s. 89, 413- 414.
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tavallisestikin ongelmallista. Kenttäpostilla olikin tilaus ja myös omat vaikeutensa sotatapahtumien 

intensivisyyden vaihdellessa alueilta toisille. 

Ensimmäinen  suuri  mullistus  kosketti  kuntalaisia  1889,  kun höyryveturi  saapui  asemalle 

Savon radan valmistumisen myötä 27.10.32. Samalla alkoi posti saapua kuntaan muualta Suomesta 

tasaisen varmasti jopa kuudesti päivässä*. Kauppiaiden tavaravalikoima laajeni, kun kuljetus ei ollut 

enää  hidasta  ja  epävarmaa,  ja  kuljetuksen  hintakin  varmasti  laski.  Kaikkein  suurin  muutos  oli 

luonnollisesti kuitenkin tavallisen ihmisen matkustamisen nopeus. Mikkelin asema kuulutettiin jo 

puolentoista  tunnin  matkan  teon  jälkeen.  Kun  oli  ensin  vaihtanut  junan  Kouvolassa  kahden  ja 

puolen  tunnin  matkan  jälkeen,  Helsinki  piirtyi  näkyviin,  kun  kokonaismatka-aika  oli 

henkeäsalpaavat  yhdeksän  tuntia.33 Rautatien  saapuminen  johti  myös  kunnan  tieverkoston 

parantamiseen  lähes  'kaikki  tiet  vievät  asemalle'  -moton  siivittäminä.  Kunnan  alueelle 

rakennettiinkin  paljon  uusia  teitä  ja  parannettiin  vanhoja  1920-luvulle  tultaessa,  ja  tämä  tiestö, 

monin  paikoin  ilman siltoja  tai  muita  vesistön  ylityspaikkoja,  oli  kovassa  käytössä  sotavuosina 

ilman mainittavia parannustöitä34.  Tiestön parantuessa edelleen 1930-luvulla kuntaan saatiin myös 

ensimmäiset autot ja samalla vanhat kestikievarit alkoivat kadota.

Radio,  joka  ainakin  elokuvissa  toimi  sota-aikana  maalaisten  tärkeimpänä 

tiedonsaantikanavana, ei ilmeisesti ollut Mäntyharjussa kovin yleinen vielä 1930-luvulle tultaessa, 

vaikka 

Kirkonkylän herrasväki ja taitavat käsityöläiset ryhtyivät 1920-luvulla tohtori Segergrantzin  

johdolla hankkimaan ja rakentamaan kidekoneita, joista kuulokkeiden avulla kuunneltiin  

tilapäisiä lähetysasemia.35 

Esteenä lienee ollut hinta; valmiit radiot  maksoivat enemmän kuin tavallisella maalaisella oli siitä 

maksaa,  samoin  paristot  olivat  kalliita  ja  lisäksi  akkujen  lataus  koettiin  vaikeaksi  useista 

latauspisteistä  huolimatta.  Ilmeisesti  vähäisten  lähteiden  vuoksi  mitään  kovin  konkreettista 

radiolaitteiden määrästä  kunnassa ennen sotia  on mahdotonta  sanoa.  Mynttilän sai  ensimmäisen 

radionsa  noin  1925,  samoin  kuin  Paasolaan,  Aseman  koululle  radion  toi  opettaja  1926,  1927 

Halmeniemen ensimmäinen radio tuotiin kotiin ja 1929 Valtolassa oli neljä radiota ja “Vanosessa 

ainakin  yksi”.36 Myös  mäntyharjulaisille  lapsille  radio  oli  sota-aikana  tärkeä  Markus  -sedän 

32 Favorin Mäntyharjun historia II s. 80.
* Juna pohjoisesta, samoin kuin etelästä, pysähtyi asemalla kolmesti päivässä radan auettua.
33 Favorin Mäntyharjun historia II s. 80.
34 Favorin Mäntyharjun historia II s. 84-85.
35 Favorin Mäntyharjun historia II s. 421.
36 Favorin Mäntyharjun historia II s. 421.
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lastentunteineen  ja  muine  opettavaisine  ohjelmineen.  Naapurissa  käytiin  useasti  kuuntelemassa 

uutisia ja muita hyödyllisiä ohjelmia ajan salliessa.

Ensimmäisen  puhelinlijan  Mäntyharjulle  hankki  G.  W.  Karhu  1895,  kun  hän  oli 

tuskastunut hitaaseen tiedonkulkuun postitse. 1936 kunnan alueella toimi kaksi puhelinyhdistystä ja 

niissä oli 159 osakasta.37 Puhelinlinjoja eri kylien välille rakennettiin hiljalleen ja osa ilman linjaa 

olevien kylien miehistä  rakennutti  linjan yksityisesti  itselleen,  monet  näistä  kauppiaita.  Vuoteen 

1939 mennessä Mikkeliin kulki nelinkertainen linja ja kirkonkylän keskus oli saanut neljä valtion 

linjaa.38 Yhteydet muuhun maailmaan olivat siis Mäntyharjulla suhteellisen hyvät kun sota syttyi, 

mikä  oli  varmasti  osasyy  siihen,  miksi  Päämaja  siirsi  toimintaansa  kirkonkylään  vuoden  1940 

alussa. 

Yksityisiä kauppiaita Mäntyharjulla oli 1935 kaiken kaikkiaan 16 ja heidän puotejaan 1839, 

pääperiaatteena yksi puoti kauppiasta kohden, vaikka poikkeuksiakin toki oli. Osuuskauppatoiminta 

oli kunnassa myös voimissaan ja se oli kasvanut jatkuvasti perustamisestaan lähtien. Vuonna 1935 

Mäntyharjun osuuskaupalla oli 15 toimipistettä ja 3147 jäsentä ja Osuusliike Katajalla oli kunnassa 

7 myyntipistettä ja 647 jäsentä.40 Kunnan alueella toimi myös kaupattomia yrittäjiä, kausittaisesti 

toimivia kulkukauppiaita tuomassa oman värinsä kaupankäyntiin niin hyvässä kuin pahassa.

Niin postit, puhelimet, pankit kuin kaupatkin, puhumattakaan tavallisten ihmisen kodeista, 

saivat  Mäntyharjulla  tulla  toimeen ilman sähköä aivan sodan kynnykselle  asti.  Jotkin varakkaat 

yksityishenkilöt,  myllärit  tai  kauppiaat  olivat  kuitenkin  omatoimisesti  hankkineet  sähköä 

generaattoreillaan.  Yksi  heistä,  mylläri  Robert  Knaappila,  veti  johdot  omasta  vesiturbiinilla 

käyvästä generaattorista neljään taloon.41   1935 Kirkonkylän ja asemanseudun ihmiset, samoin kuin 

linja  varrella  asuneet  mynttiläläiset,  saattoivat  alkaa  nauttia  sähkövalosta.  Pitkän  väännön  ja 

vastustuksen jälkeen sähköä alettiin  silloin toimittaa naapuripitäjän Hirvensalmen Kissakoskelta, 

jossa Kymin oy oli aloittanut toimintansa.42 Mitenkään elintärkeäksi sähkön saaminen ei lähteen 

mukaan vielä tuolloin syntynyt, ainoa ilo siitä oli valo, silloin kuin sähköä tuli: pitkätkin katkokset 

olivat näet normaaleja eikä sota ainakaan vähentänyt sähkökatkoksia.

37 Favorin Mäntyharjun historia II s. 90, 415.
38 Favorin Mäntyharjun historia II s. 415.
39 Favorin Mäntyharjun historia II s. 385.
40 Favorin Mäntyharjun historia II s. 395, 394.
41 Favorin Mäntyharjun historia II s. 416.
42 Favorin Mäntyharjun historia II s.417.
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2.3. Tunnelma kiristyy

Suomi oli elänyt epätietoisuuden vallassa jo jonkin aikaa. Kesäkuussa 1939 oli Mäntyharjun 

kunnanvaltuusto  saanut  eteensä  Puolustusministeriön  5.6.  1936  päivätyn  kirjelmän43,  jossa 

muistutettiin  laista  kunnallisten  viranomaisten  avustusvelvollisuudesta  puolustusvalmiutta 

järjesteltäessä.  Kirjelmää  käsitellyt  kokous  pidettiin  17.6.  ja  kokouksessa  oli  mukana  myös 

agronomi Väinö Kytölä, joka oli Mikkelin sotilaspiirin nimeämä henkilö vaadittavien tehtävien ja 

töiden  valvojaksi.  Kirjelmässä  pyydettiin  keräämään  luettelot  kunnassa  sijaitsevista  viljelmistä. 

Kokous  päätti  kerätä  tiedot  kunnan  alueella  olevista  mylläreistä,  sepistä  ja  muista  vastaavista 

agronomille  1.7.  mennessä  ja  tiedot  viljelijöistä  10.7.  mennessä  samalla  kun  kunta  jaettiin 

kahdeksaan työpiiriin.44 

Puutteen ja hädän aikana moni perinteinen ammatti, juuri sepät ja myllärit nousivat vankalla 

ammattitaidollaan suureen arvoon. Se työ, mikä oli näiltä ammatinharjoittajilta siirretty tehtaisiin, 

palasi heille ainakin osittain takaisin sotien aikana. Monet puolustusvoimien huoltotyöt saatettiin 

joutua  tekemään  pienissä  pajoissa  rintaman  läheisyydessä  tai  kauempanakin  huoltoreittien  tai 

lepopaikkojen  läheisyydessä.  Mäntyharjulla  oman  suolansa  seppien  työhön  saattoi  tuoda 

puolustusvoimien valvontayksikön tulo kuntaan vuoden 1940 alussa. Oli myös tarpeen tietää, että 

kunnan omat  työt,  kuten  maanviljelys,  eivät  joudu täysin  hunningolle  kun työikäinen  miesväki 

lähtee  harjoituksiin  tai  pahimmassa  tapauksessa  rintamalle.  Aurat  ja  muut  terät  piti  pystyä 

huoltamaan jotta  ruokahuolto  pelaa huonompanakin  aikana.  Mylläreitä  ja  myllyjä  piti  olla  jotta 

saadaan  viljasta  jauhoja  ja  muita  myllyn  tuotteita.  Valmistauduttiin  kireään  omavaraistalouteen 

ainakin jossain määrin.

Neuvottelut  Neuvostoliiton  kanssa  maa-alueiden  luovuttamisesta  olivat  monille  selvä 

merkki  sodan läheisyydestä.  Suomen  neuvottelijoiden  matkoja  Moskovaan ja  takaisin  seurattiin 

ahkerasti niin radiossa kuin lehdistössäkin. Tilanne Suomenlahden eteläpuolella Virossa, Latviassa 

ja  Liettuassa  huolestutti  ihmisiä.  Varsinkin  suurten  kaupunkien  ja  rajaseutujen  lasten  elämään 

tietoisuus  jostakin  uhkaavasta  tunkeutui  viimeistään  silloin  kun  koulujen  ovet  sulkeutuivat 

ensimmäisen  neuvottelukierroksen  alkaessa  syksyllä  1939.  Miesopettajat  alkoivat  saada  kutsuja 

ylimääräisiin kertausharjoituksiin lokakuun 14. päivästä eteenpäin ja opetus jäi naisopettajien, usein 

miesopettajien puolisoiden, harteille. Nämä naisopettajat saivat joskus opetettavakseen koko koulun 

samanaikaisesti  oman  kodin  hoidon ja  lastenkasvatuksen  kanssa.45 Karjalassa  koulunkäyntiä  oli 

vaikeuttamassa ja osin estämässäkin se, että koulurakennukset oli otettu puolustusvoimien haltuun 

43 MKA Kunnanvaltuuston pöytäkirjamerkintä 17.6. 1939: Puolustusministeriön kirjelmä  K.D.N:O 6190/39S.
44 MKA Kunnanvaltuuston pöytäkirjamerkintä 17.6. 1939.
45 Laaksonen, Lasse  Koulunkäyntiä ja opiskelua sodan varjossa s. 208  Weilin+Göös 2002 Helsinki. 
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ja joukkojen kokoontumispaikoiksi.46 Maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa koulutyö  jatkui 

lähes normaalisti aina sodan syttymiseen saakka.47 

Mäntyharjulla kunnanvaltuuston jäsenten elämä sai vakavan käänteen 20.9. 1939 pidetyssä 

kokouksessa. Käsiteltävä asia koski 12.9. 1939 päivättyä Kansanhuoltokomitean kirjettä, joka koski 

valmistaviin  toimenpiteisiin  ryhtymistä,  mikäli  elintarvikkeiden myynti  joutuisi  säännöstelyyn  ja 

käyttöön otettaisiin  korttijärjestelmä.  Kirjeessä mainittiin  14.3.  1930 annettu  laki ja siihen 26.5. 

1939  annettu  asetus  kunnan  viranomaisten  avusta  puolustusvalmiuden  järjestelyssä.  Kirjeessä 

esitettiin seuraavat toimenpiteet toimitettavaksi kiireellisesti:

1. Jakamaan kunta tarpeenmukaan ostokorttien jakelupiireihin, silmälläpitäen sitä, että jako 

voidaan suorittaa nopeasti, ja että ostokorttien hankkijain kuljettavat matkat eivät tule liian  

pitkiksi,

2. määräämään  sopiva,  luotettava  henkilö,  joka  hyvin  tuntee  jakelupiirin,  ostokorttien  

jakajaksi  kuhinkin  jakelupiiriin,  hänelle  apulainen  sekä  mahdollisesti  tarvittava  

kansiliahenkilökunta,

3. määräämään jakulupaikat kuhunkin jakelupiiriin ja huolehtiamaan siitä, että paikalla on 

tarvittavat kirjoitusvälineet

4. mikäli kunnallislautakunta katsoo jonkin muun jakamismenettelyn sopivaksi paikkakunnan  

olosuhteisiin,  on  viipymättä  lähetettävä  selostus  suunnitellusta  menettelytavaksi  

kansanhuoltotoimikunalle osoitteella Fabiankatu 23, Helsinki48

 

Kunnanvaltuusto päätti  seurata ohjeita ja jakoi kunnan yhteentoista  jakelupiiriin  jotka vastasivat 

kunnan äänestysalueita. Korttien jakajiksi valittiin kunkin vaalilautakunnan puheenjohtaja ja tämä 

sai  palkata  avukseen  kirjoitustaitoisen  henkilön  jos  se  katsottiin  tarpeelliseksi.  Suunnitelmat  ja 

niihin  komentanut  kirje  tuli  pitää  ehdottoman salaisena  eikä  asiaan kuulumattomille  ollut  lupaa 

toimenpiteistä mitää mainita.49 Oletettavaa on, ettei tieto pysynyt täysin salaisena. Vaikka aika ja 

asia  olivatkin  vakavia,  ja  vihollisen  kätyreiden  pelättiin  olevan  liikkeellä50,  on  ihmisluonnossa 

kuitenkin  purkaa  huoliaan  jollekin  läheiselle.  Tutkituista  valtuuston  pöytäkirjoista  ei  löytynyt 

päätöstä kansanhuoltolautakunnan perustamisesta joten lautakunta voitanee otaksua perustetuksi 20. 

syyskuuta  pidetyssä  kokouksessa.  Kansahuoltolautakunnan  ensimmäinen  pöytäkirjamerkintä 

46 Laaksonen  Koulunkäyntiä ja opiskelua sodan varjossa s. 206.
47 Korppi-Tommola Lapset sodan jaloissa s. 200.
48 MKA Kunnanvaltuuston pöytäkirjamerkintä 20.9.1939.
49 MKA Kunnanvaltuuston pöytäkirjamerkintä 20.9.1939.
50 Länsi-Savo (LS) 31.10. 1939.
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arkiston lähteissä oli 4.11. 1940.

Mäntyharjulla korttijärjestelmää alettiin siis puuhata syyskuun loppupuolella. Etelä-Savossa 

julkaistun  mikkeliläisen  Länsi-Savo-sanomalehden  artikkeleiden  mukaan  Mikkelissä  puuhattiin 

ostokorttien jakelua jo syyskuun seitsemäntenä päivänä.51 Pelkästä sokerikortista ja sen jakelusta 

ilmoitettiin  lehdessä kolmen  päivän  kuluttua,  syyskuun  kymmenentenä*.  Molemmat  päivät  ovat 

monta viikkoa aikaisemmin kuin mäntyharjulaisten kokous oli. Oliko Mäntyharju maalaispitäjänä 

kakkoskastissa  valtionhallinnossa  siinä  milloin  asiat  piti  saada  järjestettyä?  Kunnalle  osoitettu 

kirjehän oli  päivätty 12.9. Toisaalta pohdintaa herättää se, että sokeri  laitettiin säännöstelyyn  jo 

lokakuun  seitsemäntenä  päivänä  193952 joten  Mäntyharju  vaikuttaa  olleen  auttamattomasti 

myöhässä. Syitä tähän voin vain arvailla.  Mäntyharjun koko oli kuitenkin verrattain pieni ja kylät 

tuolloin eläviä keskittymiä, joten kun koneisto saatiin käyntiin oli korttien jako ja muut toimenpiteet 

varmasti nopeasti suoritettu.

Tunnelman kiristyminen ja sodan mahdollisuus  hiipi  ihmisten  mieleen myös  silloin,  kun 

järjestettiin ilmeisesti valtakunnallinen väestönsuojeluviikko 1.-8.10.1939.53 Väestönsuojeluviikosta 

kirjoitettiin lehdissä kuten Länsi-Savossa. Mikkelin kaupunginhallituksen edustajaa oli haastateltu 

lehteen jossa hän kertoi miten valitettavaa oli, että Suomessa väestönsuojelua oli aloitettu kehittää ja 

lakeja säätää vasta silloin, kun muualla Euroopassa jo sodittiin.54 Myöhemmin samassa artikkelissa 

pohdittiin  väestönsuojelun  perimmäistä  tarkoitusta,  joka  todellisuudessa  poikkesi  siitä,  mitä 

ihmisten arveltiin termillä ymmärtävän. 

“Väestönsuojelun  tarkoituksena on pelastaa kaupunkilaisten  henki  ja  omaisuus  sotaisen  

hyökkäyksen sattuessa. Väestönsuojeluun ei kuulu hyökkäyksen torjuminen, kuten yleisesti  

ehkä luullaan. ... tehtävänä on lieventää hyökkäyksen seuraukset.”55 

Varsinkin  kaupunkilaisia  saattoivat  artikkelit  huolestuttaa  ja  masentaa,  koska  niissä  pohdittiin 

avoimesti,  kuinka  virkamiesten  toiminta  helpottuisi,  jos  kaupungeissa  tarpeeton  väki  (lapset, 

vanhukset ja muut) poistuisivat kaupungeista maaseudulle. Jos kaupungit alettiin kokea kasvavassa 

määrin  turvattomiksi,  kokivatko  maaseudun asukkaat  oman asuinympäristönsä  sitten vastaavasti 

turvallisemmaksi?  Tuskin  ainakaan  suurten  kaupunkien  läheisyydessä  sijaitsevan  maaseudun 

51 LS 7.9. 1939 (muistiinpanon päivämäärän oikeellisuus mietityttää).
* Muistiinpanon päivämäärän oikeellisuus mietityttää.
52 Rantatupa Kansahuolto toisen maailmansodan aikana 1939 – 1949  s.466.
53 MKA Kunnanvaltuuston pöytäkirjamerkintä 20.9.1939.
54 LS 30.9.1939.
55 LS 30.9.1939.
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ihmiset.  Keskinkertaisellakin  mielikuvituksella  voi  helposti  kuvitella,  miten  vihollisen  lentäjä 

erehtyy kohteestaan ja pudottaa lastinsa Tampereen sijasta  naapuripitäjän keskustaan.  Ja oli  kai 

sekin  mahdollista,  että  vihollinen  tahallaan  pudottaisi  pomminsa  väärään  paikkaan,  ihan  vain 

kiusaksi?

Väestönsuojeluun  liittyi  myös  lehtikirjoittelu  paloturvallisuuden  tärkeydestä  ja  edelleen 

ullakkojen  tyhjentämisestä  turhasta  ja  palonarasta  roinasta,  tavarasta  jota  tiedettiin  ihmisten 

laittaneen talteen varmuuden vuoksi. Kehotus koettiin eniten koskevan kaupunkien, kauppaloiden ja 

suurien kuntakeskusten rakennuksia, mutta muun muassa Länsi-Savo muistutti maaseudun ihmisiä 

pärekattojen  tulenarkuudesta.56 Mikkelissä  kehoitettiin  ihmisiä  ullakkojen  siivoukseen  lehden 

ilmestymisviikon  aikana.  Mäntyharjulla  tapahtuneesta  ullakkojen  ja  vinttien  siivouksesta  ei  ole 

tietoa  pöytäkirjoissa  tai  muissa  lähteissä,  mutta  on  todennäköistä,  että  niin  tehtiin  yleisen 

turvallisuuden  vuoksi  tai  viimeistään  kunnan  väestönsuojelupäällikön  käskystä  ainakin  kunnan 

keskuksissa (kuvat 2.4a ja 2.4b). Kun tieto sodan syttymisestä saavutti suomalaisten kodit 30.11. 

1939  tavalla  tai  toisella,  olivat  kansalaiset  samanaikaisesti  sekä  valmistautuneita  sotaan  että 

yllättyneitä sodan alkamisesta.

2.4   Mäntyharju kotirintamana  

Mäntyharjun  väkiluku  (taulukko  2.4.1)  vaihteli  sotavuosien  aikana  normaalia  enemmän. 

Kunta  toimi  siirtoväen  väliasemana  ja  moni  siirtolainen  asui  kunnassa  ehkä  viikkojen,  jopa 

kuukausien  ajan  ennen  kuin  heidät  ohjattiin  lopulliseen  sijoituskuntaansa.  Myös  Päämajan 

valvontaosaston oleilu  Kirkonkylässä  on  sekin  voinut  vaikuttaa  kunnan  väkilukuun.  Osastoon 

kuului 150 miestä jotka Kirkonkylän talot oli velvoitettu majoittamaan. 

Mäntyharjuun kautta  kulki  paljon Karjalasta  lähtenyttä  siirtoväkeä  sodan aikana.  Kuinka 

siirtoväki  sitten  vaikutti  kunnan  väkilukuun?  Länsi-Savossa  uutisoitiin  talvisodan  päätyttyä 

Mikkelin  lääniin  asutettavat  karjalaiset.  Aluksi  Mäntyharjulle  suunniteltiin  sijoitettavan  väkeä 

Korpiselästä,  myöhemmin  Nuijamaalta,  joten pysyviksi  ajateltujen  siirtolaisten  määrä  tuskin  oli 

kovinkaan suuri.57 Kunnassa oli  siirtoväen lukumäärää  alettu  kirjata  31.1.  1941 alkaen58,  jolloin 

kunnassa oli 721 siirtoväkeen kuuluvaa. Näistä 721:stä 61 oli alle viisitoistavuotiaita, 521 pystyi 

huolehtimaan omasta  toimentulostaa  loppujen 142:n ollessa kunnan huollettavia.  Lasten määrän 

56 LS 24.10.1939.
57 LS 11.5. 1940 ja LS 5.10.1940.
58 MKA Siirtoväen luettelot 1939-1944.
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vähyys yllättää, sillä mielikuvissa evakkoon lähti äiti  suuren lapsikatraan kanssa. Arkisto lähteet 

osoittavat tämän mielikuvan olevan Mäntyharjuun tulleiden kohdalla olevan väärä. Huhtikuun 1941 

lopusta oli siirtoväen määrä ollut tasaisessa laskussa. Kuntalaisten elämä alkoi palata normaaleihin 

uomiinsa. Talot saivat huoneensa ja mökkinsä takaisin omaan käyttöönsä ja ruokahuolto kunnassa 

varmasti  helpottui.  Jatkosodan alkaminen kesäkuun lopussa muutti  tilanteen.  Siirtolaisten määrä 

suorastaan räjähti käsiin. Lähdemateriaalin mukaan vanhoja siirtolaisia oli heinäkuun 31. päivä 500 

ja  uusia  huimat  1529,  tehden yhteensä  2029 siirtolaista.  Mäntyharjulaisten  elämä  meni  kerralla 

sekaisin ja monet asuivat ahtaasti antaessaan huoneita siirtoväen käyttöön. 

Taulukko 2.4.1. Mäntyharjun väkiluku 1939-194559

Vuosi Maistraatti# Seurakunta*

1939 8819 9104

1940 8799 9136

1941 8918 9167

1942 8821 9115

1943 8831 9138

1944 8924 9145

1945 9741 9254
# Luku sisältää siirtoväen     * Srk:nan jäsenmäärä vuoden päättyessä

Lähteet: Etelä-Savon Maistraatti, Mikkelin yksikkö ja 
MSrkA Väkilukutaulukot 1939-1945

  

Edellisen kuukauden lopussa kunnassa oli  ollut   siis  vain 102 siirtolaista,  joten se,  mitä 

kirjanpidossa on tarkoitettu uusilla  ja  vanhoilla  siirtolaisilla ei ole selvää. Jo elokuun lopussa yli 

puolet noista kahdesta tuhannesta siirtolaiseisesta oli siirtynyt eteenpäin. Heinä,- elo- ja syyskuussa 

1941  kuntaan  tuli  myös  sellaisia  ihmisiä,  jotka  olivat  vapaaehtoisesti  lähteneet  kaupungista  tai 

muusta asutuskeskuksesta juuri alkanutta jatkosotaa pakoon. Heinäkuussa tällaisia siirtolaisia tuli 

35,  elokuussa  15  ja  syyskuussa  8.  Jatkosodan  ensikuukausien  jälkeen  vuoden  1943  loppuun 

Mäntyharjussa oleili keskimäärin noin 200 siirtoväkeen kuuluvaa. Näiden lukujen pohjalta on siis 

mahdotonta ymmärtää seurakunnan tai maistraatin lukuja kunnan väkiluvusta. Ehkäpä laskutapa on 

ollut  erilainen.  Luvut  yhdistettynä  siirtoväen  luetteloihin  antavat  kuitenkin  jonkinlaisen  kuvan 

kunnan asukasmääristä sotien aikana. Valitettavasti siirtoväen lukumääristä Mäntyharjulla Karjalan 

59    Maistraatin ja seurakunnan luvut eroavat huomattavasti toisistaan. Koska seurakunnan kirjoissa oli vain kunnan 
evankelisluterilaiset jäsenet, voisi olettaa että seurakunnan jäsenmäärä olisi pienempi kuin maistraatin ilmoittama 
väkiluku, varsinkin kun maistraatin luvuissa on mukana myös siirtoväki. Näin ei kuitenkaan ole. Vasta vuonna 1945 
maistraatin  väkiluku  kohoaa  yli  seurakunnan  lukujen.  Myös  muuttoilmoitusten  tekemättömyys  on  vaikuttanut 
maistraatin ja seurakunnan ilmoittamiin lukuihin. Ovat siis kirjoilla vaikka eivät enää asu paikkakunnalla.
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kesäkuun 1944 suurhyökkäyksen seurauksena ei ole tietoa arkistolähteissä.

Siirtolaisten kuntaan tulon tuoman muutoksen huomasivat myös lapset. Talvisodan aikana 

koulujen  ollessa  suljettuina  mäntyharjulaisten  ja  karjalaisten  lasten  välille  ei  välttämättä 

muodostunut  samanlaista  suhdetta  kuin  muodostui  sitten  jatkosodan aikana.  Tämä ei  kuitenkaa 

tarkoita etteivätkö lapset olisi tavanneet Karjalasta tulleita lapsia. Karjalaisia oli sijoitettuna monien 

lasten koteihin. Kohtaamisia ei voinut välttää. Koulut olivat kuitenkin pääasiallinen paikka jossa 

lapset  tapasivat  toisiaan.  Jatkosodan  aikana  koulut  olivat  Mäntyharjulla  sota-ajan  sallimassa 

normaaliudessa.  Paikalliset  ja  siirtovöen  lapset  olivat  enemmän  kosketuksissa  toisiinsa. 

Vastaukseksi saamissani kirjeissä ei mainuttu mitään mäntyharjulaisten ja evakkolapsien välisistä 

suhteista. Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa on kuitenkin noussut esiin joitakin seikkoja, jotka 

ovat varmasti olleet näkyvissä myös tutkimuskohteena olevissa kouluissa. 

Karjalasta tulleet  lapset olivat joutuneet jättämään kotinsa, monet jo toista kertaa. Kaikki 

rakkaat  leikkipaikat,  lelut  ja  lemmikit  oli  ollut  pakko  jättää.  Mitään  turhaa  ei  saanut  raahata 

mukana. Nykykäsityksen mukaan olisi ollut lapsille helpompaa, jos he olisivat saaneet ottaa oman 

rakkaan lelunsa mukaan.60 Menetys olisi ollut paljon helpompi käsitellä rakkaan lelun kanssa, kun 

uudessa paikassa olisi ollut jotakin tuttua ja turvallista. Rakkaiden lelujen tai lemmikkien jättäminen 

alueelle  jossa tietää  kauheuksien  tapahtuvan on lisännyt  lasten traumaa.  Lapset  ovat  huolissaan 

Murren tai Missen kohtalosta. Eihän siihen satu? Pitäähän joku siitä huolta? Eikä sille tule ikävä? 

Näin  varsinkin  aivan  nuorimmilla  lapsilla.  Sama  huoli  eläimistä,  lemmikeistä,  on  nykyään 

esimerkiksi  perheväkivaltaa  kotoaan  pakoon  lähteneillä  lapsilla,  kun  lemmikki  on  jouduttu 

jättämään kotiin. Isommille lapsille evakkomatkassa traumaattisinta on saattanut olla heidän vastuu 

mukaan  otettavasta  karjasta,  jonka  kanssa  on  voinut  joutua  kävelemään  huonoissa  olosuhteissa 

kymmeniä, ellei joissakin tapauksissa satoja kilometrejä.

Paikalliset lapset, nuoret ja aikuiset asuivat edelleen sillä paikalla, jossa heidän esi-isänsä 

olivat  asuneet  mahdollisesti  vuosisatoja.  He eivät  ymmärtäneet  miltä  tuntui  jättää  kotinsa iäksi. 

Tästä  seurasi  useasti  siirtoväen  kokemusten  vähättelyä.  Kysyttiin  miksette  jääneet  sinne  ja 

kehoitettiin menemään takaisin. Karjalaisten kohtaama vähättely sijoituspaikoissa ja rintaa raapiva 

koti-ikävä  olivat  varmasti  pääsyitä  palata  kotiin  jatkosodan  aikana  niin  nopeasti  kuin  se  oli 

mahdollista. Myös kulttuurit ja uskonnut erosivat toisistaan ja monia karjalaisia pidettiin ryssinä, 

joiden  puheesta  ei  saanut  mitään  selvää.  TV-sarjoista61 saa  sen  kuvan,  että  varsinkin 

karjalanpiirakoita pidettiin ruuan tärvelemisenä. Myös erilaiset tavat tehdä viiliä erosivat Suomessa 

60 Tepora, Tuomas Sota-ajan leikit ja koulu  s. 47 ja 50 ja Oksanen, Atte Evakkolasten kadotettu koti  s. 77 kirjassa 
Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.) Sodassa koettua -Haavoitettu lapsuus Weilin+Göös Porvoo 2007. 

61 Muun muassa Taivas Sinivalkoinen.  
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ja yhden karjalaisen perheen lasten vatsat menivät ilmeisesti sekaisin länsi-suomalaisesta viilistä.62 

Evakuoinnista kirjoittaneet siskokset63 muistelevat miten evakkoja oli sijoitettuna kirkossa, 

Salmelassa  ja  nuorisoseurantalolla  odottamassa  edelleen  ohjausta.  Siskosten  kotona  oli 

lappeenrantalaisten evakkojen tavaroita ja Launialassa toimistossa työskennelleen upseerin perhe 

asui  heillä.  Viimeiset  evakot  asuivat  heillä  vielä  1945-1946.   Koirakiveläinen  poika64 kirjoittaa 

kotitalossaan  olleen  kahdeksan  omaan  väkeen  kuuluvaa  ja  kaksi  Kotkasta  tulluttu  siirtoväkeen 

kuulunutta. Nämä kymmenen asukkia asuivat talon tupaa, kahta kamaria ja keittiötä. Ylimääräistä 

tilaa  ei  ollut  kirjoittajan mukaan ollut,  mutta  ei  miehenalku kertonut  kenenkään valittaneenkaan 

asiasta. Nimimerkki Koulupojan muisteloita sotavuosilta muistelee miten koko kylän elämä muuttui 

täysin sodan myötä. Sotaa pakoon lähteneet karjalaiset piti saada jonnekin pakkasta pakoon, joten 

koulut ja jopa kirkko olivat täynnä matkalaisia. Kirjoittaja muistaa kaikkialla vallineen ahtauden 

josta  kuitenkin  kunnialla  selvittiin.  Talvisodan  ajalta  kirjoittajalle  on  jäänyt  vahvasti  mieleen 

avovaunuinen juna jossa sotaa paenneet ihmiset istuivat eläimineen vain heinäpaalit tuulensuojana. 

Pakkasta  tuolloin  oli  kirjoittajan  mukaan  rapeat  -28  astetta  celciusta.  Junan  lähtiessä  liikkeelle 

kuului veturin 'huohotuksen' läpi laulu Toki kallehin on vapaus. Nimimerkki Entinen maanviljelijä  

kirjoitti kirjeessään että hänen kotitilalleen saapui siirtoväkeä vuonna 1944 . Heille majoitettiin yksi 

perhe,  naapureissa  oli  majoitettuna  kolme  perhettä  kummassakin.  Yhdessä  kirjoittajan 

sukulaistalossa oli iso tupa jaettu ensopahvilla kuuden perheen kesken. Moni siirtoväkeen kuuluva 

oli paikkakunnalla vain vähän aikaa, mutta moni jäi paikkakunnalle ja moni autiokin mökki otettiin 

käyttöön pakon sanelemana. Karjalaisten  hätää  alettiin  Mäntyharjulla  ymmärtää  paremmin  kun 

jatkosodan viimeisinä hetkinä kunnan asukkaat saattoivat kuunnella Kannakselta kuuluvaa tykkien 

jyminää.

Kunnan  väkiluvun  kehitykseen  vaikutti  luonnollisesti  myös  kunnan  miesväestön  lähtö 

sotatantereille.  Elämä  Mäntyharjulla  oli  saanut  huolestuneen  yleisilmeen  muun  maan  tapaan 

viimeistään syksyllä  1939, kun ylimääräiset  kertausharjoitukset  ilmoitettiin  pidettäviksi.  Samaan 

aikaan  Paasikivi  aloitti  neuvottelut  Moskovassa  Suomen  maa-alueiden  luovuttamisesta.  Kunnan 

nuorta  miesväestöä  oli  ollut  jo  kesäkuusta  Karjalassa  linnoitustöissä.65 Kutsunnat  saavuttivat 

suurimman osan mäntyharjulaisista miehistä lokakuun 14. - 15. päivä, osan miehistä ollen liittynyt 

armeijan  harmaisiin  ilmeisesti  normaalina  palveluun  astumispäivänä  8.9.  1939.66 Mäntyharjun 

62 Paavilainen, Eero Kävellen pimeään pakkasyöhön s.118 kirjassa Kuorsalo, Anne & Saloranta, Iris (toim.) 
Evakkolapset Ajatus kirjat, Jyväskylä 2005.

63  Nimimerkki Siskokset. 
64  Nimimerkki Koirakiveläinen.
65 Favorin Mäntyharjun historia II s. 257.
66 MKA Mäntyharjun kunnallislautakunnan pöytäkirjamerkintä 25.10. 1939.
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poikien  reissu* päättyi  huhti-toukokuussa  1940  niiden  osalta  jotka  sodasta  olivat  selvinneet. 

Talvisodassa  mäntyharjulaisia  kaatui  151,  haavoittui  223,  12  katosi  ja  yksi  teki  itsemurhan. 

Mäntyharjun poikien toinen sotareissu alkoi yleisellä liikekannallepanolla 17. heinäkuuta 1941.67 

Jatkosodassa kaatui 212 miestä niiden noin 900 miehen joukosta jotka oli kutsuttu sotaväkeen.68 

Kunnan poikien menetykset olivat vakava isku monille kylille, joista vietiin varsinkin talvisodan 

aikana lähes kaikki nuoret miehet. Isännät ja tulevat sellaiset palasivat kotiin puupalttoossa.

Kuva 2.4a Kirkonkylä 1939

Lähde: Favorin Mäntyharjun historia II s. 338

Kunnassa oli sodan aikana kaksi kuntakeskusta, kunnan perinteinen keskus Kirkonkylässä ja 

toinen rautatien mukana syntynyt keskus (kuvat 2.4a ja 2.4b) Kyttälässä. Mikkeliin päin menevä 

radan varrella,  noin kilometrin päässä rautatieasemasta sijaitsi Kiepin sahan silta,  jota vihollisen 

pelättiin  pommittavan.  Pelko kävi  toteen ja siltaa  yritettiin  pommittaa  kahdesti.  Sillan asemesta 

tuhotuksi  tuli  osuuskaupan  varasto  ja  ikkunaruutuja.  Kunnan  alueelle  putosi  pommeja  myös 

Kirkonkylän pelloille Koirakiveen johtavan tien varrella tai sitten Pyhäselän jäille. Kohteena lienee 

* Mäntyharjussa on pitkään, jo ennen sotavuosiakin, laulettua laulua 'Mäntyharjun pojat lähti reissulle', ja on omien 
kokemusteni perusteella on tunnettu aina käsivarressa asti.

67 Pukkila, Hanna  Kotirintaman lapset s. 23Tammi Helsinki 2007.
68 Favorin Mäntyharjun historia II s. 260-261 / 267, 265.
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ollut kunnan suuri kirkko. Kirkonkylän keskuksessa sijaitsi sodan aikana lähes kaikki tärkeimmät 

kunnan ja valtion virastot.  Kirkko ja sen mukana kirkkoherran ja kappalaiset  pappilat  sijaitsivat 

siellä.  Apteekki ja sairaala olivat nekin Kirkonkylällä.  Kunnantalona toiminut Salmela oli aivan 

kirkkoa  vastapäätä  tien  toisella  puolella.  Puhelinkeskus  ja  nimismies  löytyivät  nekin  kirkon 

läheisydestä.  Ainoina kunnan tärkeinä toimijoina rautatieasema ja kansanhuoltolautakunta pitivät 

majaansa Kyttälässä Kiepin sahan lisäksi.

Kuva 2.4b Kyttälä 1939

Lähde: Favorin Mäntyharjun historia II s.339
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3. Lapsuus kotirintamalla

Tässä luvussa käsitellään lapsuuttaa kotirintamalla pohtien perusturvallisuutta ja muutoksia 

siinä  sodan  aikana.  Kuten  jo  aiemin  on  mainittu,  tässä  tutkielmassa  on  haasteellista  sovittaa 

modernit termit jä käsitykset 1930- ja 1940 -lukujen maailmankuvaan. Käsite perusturvallisuus on 

mitä suurimmassa määrin moderni käsite, jolle ei välttämättä löydy lainkaan vastinetta sota-ajan 

maailmasta. Syy termin käyttöön tässä tutkielmassa on sen moniperspektiivisyys. Perusturvalliuutta 

ei  voi käsitellä  vain yhdestä  näkökulmasta  jos haluaa muodostaa mahdollisimman tarkan kuvan 

tarkasteltavasta  aiheesta.  Nyky-yhteiskunnassa  lapsia  pidetään  tärkeinä  yksilöinä  joilla  on 

oikeuksia. Vaikka 1930- ja 1940-luvuilla lapsen asemaa ei nähty samoin, oli lapsi silti  tärkeä ja 

rakas  ja  lapsen  menetystä  surtiin.  Lapselle  haluttiin  useasti  parempi  elämä  kuin  vanhemmilla 

itsellään oli ollut. Tähän liittyy turvallisuutta tuovat elementit kuten vanhemmat itse, koti ja riittävä 

ravinto. Lapsen perusturvallisuus muodostuu pohjimmiltaan nykykäsituksen mukaan perheen, isän, 

äidin ja sisaruksien, ja isovanhempien avulla. Isommille lapsille perusturvallisuutta voi luoda koulu 

opettajineen ja ystävineen ja kouluelämä käsitellään omassa luvussaan.  Myös ravinto,  ruoka, on 

muodostamassa  lapselle  kuvan turvallisesta  maailmasta.  Nykyään  tosin ajatellaan  lapsen olevan 

turvaton ja heitteillä jos seitsenvuotias tekee itse säännöllisesti ruokansa, mutta maaseudulla tämä 

oli normaalia tyttöjen elämässä 1900-luvun alkupuoliskolla. Ainakin heillä oli elintarvikkeita joista 

tehdä  ruokaa.  Lapsen  käsitys  turvallisuudesta,  miten  he  sen  tunsivat  ja  ymmärsivät  omassa 

elämässään sota-aikana on suorassa yhteydessä heidän kotirintamalla näkemäänsä ja kokemaansa 

sekä heidän vanhempiensa toimintaan.

Tässä luvussa on myös hyvä tehdä selkoa siitä, miten lapset ymmärsivät sodan ennen sen 

alkua ja millaisia ajatuksia sota heissä herätti. Jotkin luulot ovat melko surkuhupaisia, surullisiakin 

kun ajattelee miten paljon huolta ja surua ne ovat lapselle aiheuttaneet. Olisiko tässä kohtaa tieto 

vähentänyt tuskaa, kun nyykyään puhutaan tiedon lisäävän tuskaa?

3.1 Ennen sodan alkua

Lapsille  tunnelman  kiristyminen  oli  outo  ja  osin  salassa  pidetty  asia.  Heille  ei  kerrottu 

sodasta ja sen mahdollisuudesta paljoakaan ja se mitä kerrottiin oli salamyhkäistä eikä välttämättä 

valottanut lapsille sotaa ja sen oikeaa luonnetta mitenkään. Lapselle sota käsitteenä oli siis usein 
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epämääräinen,  abstrakti,  ja  kuviteltiin,  ettei  sota,  jos  se  tulisi,  koskettaisi  heidän  elämäänsä 

mitenkään69. Toisaalta sodan kokeineiden lasten muistelmissa on ongelmana se, etteivät he muista 

kaikkia  ajatuksiaan sotaa edeltävältä  ajalta selkeästi  tai  ollenkaan.  On myös mahdollista  että  he 

tahallaan tai tahattomasti muistavat väärin, tai että he eivät pysty muistamaan joitakin asioita niiden 

traumaattisuuden vuoksi. Syinä vanhempien haluun sulkea lapsensa sodan kurjuuden ulkopuolelle 

niin paljon kuin mahdollista voi johtua osaksi vanhempien kokemuksista sisällisodasta, jonka he 

olivat kokeneet joko lapsina tai jo aikuisina.  Lapset eivät kuitenkaan asuneet tynnyrissä, eivätkä 

aikuiset  voineet  sulkea  lastensa  silmiä  tai  korvia  kasvavalta  epätietoisuudelta  aivan  kokonaan. 

Lapset  tunnetusti  näkevät  ja kuulevat  enemmän asioita  ja ymmärtävät  niistä  enemmän kuin me 

aikuiset  aina  ymmärrämmekään.  Hyvällä  mielikuvituksella  varustetun  lapsen  ja  nuoren  keinot 

salaisuuksien selvittämiseksi ovat myös moninaiset. Tarpeen vaatiessa opetellaan vaikka uusi kieli. 

Näin teki muun muassa Marja Linnakivi, joka kertoo kirjassaan Töölön tyttö miten hänen 

vanhempansa puhuivat sodasta keskenään ruotsiksi ja vaihtoivat sitten kielensä saksaksi kun tyttö 

oli oppinut ymmärtämään ruotsia.70 Eräs mäntyharjulainen koulupoika muisteli vuoden 1939 kesää 

yhtä lämpimästi kuin aurinkokin oli ihmisiä silloin hellinyt. Koulupoika muisteli miten vanhempi 

väestö  oli  pohtinut  kuinka  kauan  moinen  hyvä  aika  kestää.  Poikasen  lähipiirissä  olleet 

vasemmistolaiset  olivat  olleet  sitä  mieltä,  ettei  työläisten  johtama  valtio  hyökkää  Suomen 

työväestöä vastaan, johon oikeistolaiset olivat vastanneet sanomalla kyllä se piru sieltä tulee. Sota 

oli tälle lapselle tuntunut kaukaiselta asialta vielä sen alettua.71 Toinen mäntyharjulainen poikanen 

Koirakiveläinen muistaa  ymmärtäneensä  vanhempiensa  apeasta  mielialasta  täydennettyinä 

vanhempien keskinäsistä puheista ja radion uutisista että tulevaisuus oli synkkä. Perheen aikuiset, 

joihin myös kirjoittajan isoveli lukeutui, seurasivat myös lehtiä tarkasti.

Useimmiten  sota  oli  siis  sellainen  asia  josta  lasten  ei  aikuisten  mielestä  tarvinnut  tietää 

mitään. Myös lapsille suunnatussa kirjallisuudessa, joka tässä tapauksessa käsittelee sotaa ja lapsien 

elämää  sodan  tuomissa  myllerryksissä  karjalaisten  näkökulmasta,  on  tämä  salaperäisyys  otettu 

huomioon. Vuokko Niskasen Hyvästi Hiekkala kirjassa kerrotaan näin: 

Eräänä iltana Inkeri ja Olavi taas olivat hiljaa sängyissään ja kuuntelivat. Isä ja äiti olivat 

kumman sa-la-pe-räi-si-ä. Usein he lopettivat juttelemisen kun lapset tulivat huoneeseen.  

Nytkin he puhuivat hyvin hiljaisella äänellä. Vain joitakin sanoja kuului.72

69 Skoglund, Ole Då kriget kom s. 27 kirjassa Ihrcke-Åberg, Ingalil (redaktör)  Svenska literratursällskapet i Finland 
2005 Helsingfors. 
70 Linnakivi, Marja Töölön tyttö s. 52 Tammi 2003 Helsinki.
71   Nimimerkki Koulupojan muisteloita sotavuosilta .
72 Niskanen , Vuokko Hyvästi Hiekkala s.27 Gummerus 1979 Jyväskylä.

25



Monet vanhemmat halusivatkin antaa lapsilleen niin turvallisen lapsuuden kuin mahdollista 

sodasta  huolimatta  ja  sulkivat  sodan  todellisuuden  jälkikasvunsa  ulottumattomiin.  On olemassa 

jonkin verran  todisteita  siitä,  että  lapset  jotka  olivat  vanhempiensa  ahdistuneisuuden,  surun  ja 

katkeruuden kautta päässeet käsiksi sodan todellisuuteen tunsivat olonsa turvattomammiksi kuin ne 

lapset, joita sota ei ollut koskettanut kauheudellaan.73 Toisaalta monet lapset varmasti järkyttyivät 

tarpeettomasti  varsinkin  niillä  paikkakunnilla  jonne  sodan  kauheudet,  kuten  pommitukset, 

ensimmäisiksi yltivät koska heille oli kerrottu sodasta vain epämääräisyyksiä tai liian abstraktisti. 

Lapsille oikein suhteutettu, todenmukainen selitys sodasta olisi voinut olla usempien lasten kohdalla 

paikallaan valmistelemassa heitä tulevaan. Täysin valmistautuneita sotaan tuskin oli kukaan, edes 

puolustusvoimien  johto.  Jokainen  sota  on omanlaisensa  omine  kauheuksineen  ja  vaikeuksineen. 

Sitä ei voi ennalta suunnitella aukottomasti. Sota on myös melko abstrakti käsite melko isoillekin 

lapsille,  joten  sen  selittäminen  ja  ymmärrettäväksi  tekeminen  voi  olla  vaikea  tehtävä 

parhaimmissakin  olosuhteissa.  Allaolevassa  katkelmassa  sotaa  selitetään  noin  viisivuotiaalle 

Inkerille.

“Isä minkä tähe sotilaat marssii ja ampuu?” kysyi Inkeri joka oli jo alkanut kyl-läs-ty-ä so-

ta-leik-kiin. Hän ei kyllä olisi mennyt mukaan, jos ei olisi ollut iso. “Ihan joka päivä ne  

marssii”, hän vielä jatkoi ja katsoi isään. “Sotilaat har-joit-te-le-vat puolustamaan maata. 

Jos sota tulee niin  Suomea pitää puolustaa”,isä selitti....  “Isä,  eihän tule  sota,  eihän”,  

Inkeri pyysi. “Ei tule. Toi-vot-ta-vas-ti ei mil-loin-kaan tule sota”, sanoi isä. Sitten hän  

painoi lakin päähänsä ja lähti ulos. Inkeri ei vieläkään syönyt. Hän ei pitänyt her-ne-so-

pas-ta, mutta pyyk-ki-päi-vi-vä sitä aina kei-tet-tiin. Inkeri mietti sotaa. Hän oli kuullut,  

että sodassa ammutaan ihmisiä. Tulee haavoja ja voi kuol-la-kin.74

Se miten paljon fiktiivisen kirjan tyttö isän selityksestä ymmärsi, jää avoimeksi. Ymmärsikö lapsi 

edes mitä isä tarkoitti termeillä  puolustaa ja  maa? Lapselle voi olla melko vaikea edes ymmärtää 

mikä  Suomi on.  On tosin paljon mahdollista,  että  Karjalassa asunut  ja  kasvanut  lapsi  ymmärsi 

puolustamisesta  syksyllä  1939 enemmän kuin ikätoveri  Tampereen läheisellä  maaseudulla,  jossa 

vihollisen,  eli  Neuvostoliiton  hyökkäys  oli  huomattavasti  epätodennäköisempää  kuin  se  oli 

73 Korppi-Tommola, Aura  Lapset sodan jaloissa s. 205 Weilin+Göös 2002 Porvoo. 
74 Niskanen Hyvästi Hiekkala s. 19.

26



Käkisalmessa.  Keskellä  Hämettä  ei  myöskään  ollut  sotilaita  harjoittelemassa  ainakaan  samoja 

määriä  kuin  oli  tilanne  Karjalassa.  Alla  olevat  lainaukset  ovat  esimerkkejä  siitä,  miten  meille 

aikuisille selvät termit  ovat lapsille hyvin abstrakteja, tässä tapauksessa näin oli kuitenkin usein 

tarkoituskin. 

Koko syksy oli ollut jotenkin outo pimennysverhoineen, hiekkasäkkeineen, lehtiuutisineen.  

Oli yyhoo, jota lapset eivät käsittäneet. Siihen aikaan ei ollut tapana kertoa lapsille kaikkea  

eikä ollut sopivaa kysellä liikoja.75 Sodan alkaessa kahdeksan vuotias.

Kotona oli puhuttu, että voi tulla sota. En tiennyt mitä se oli, vain sen, että se oli jotakin 

pelottavaa. En kuitenkaan uskonut sen olevan yhtä pelottava kuin kuu. Kuuta ei päässyt 

pakoon sen ilmestyttyä iltataivaalle, mutta sotaa pääsi, olivathan isäni ja äitini puhuneet,  

että sotaa täytyy lähteä pakoon, jos sellainen tulee.76 Sodan alkaessa neljä vuotias.

Kun sota oli jo käsitteenä lapsille outo ja lähes mahdoton ymmärtää, olivat sodan syttymisen 

syyt  myös  lapsen  oikeastaan  jopa  mahdotonta  ymmärtää.  Joskus  lapsi  jopa  pelkäsi  itse 

aiheuttaneensa  sodan  syttymisen  tottelemattomuudellaan  tai  aiheuttaneensa  läheisen  kuoleman 

leikeillään: 

...Äiti oli kieltänyt minua poistumasta pihalta... Neljä vuotta tuntui niin paljolta, että päätin 

lähteä Lohjantielle.  Nukenvaunuja oli  helppo työntää,  sillä  katu oli  asfaltoitu.  Ajattelin  

mennä  katua  alas  Mäkelänkadun  kulmaan  asti.  Kääntyisin  sieltä  takaisin  ja  palaisin.  

Vähän kyllä pelotti, että jos se sota vaikka nyt tulee. Jatkoin kuitenkin urhoollisesti kohti  

Lohjantien  ja  Mäkelänkadun  kulmaa.  Olin  jo  aivan  lähellä,  kun  se  kuului  –  kaamea,  

nouseva  ja  laskeva  hälytyssireenin  ääni.  Pelästyksissäni  ajattelin,  että  sota  tuli,  koska  

lähdin niin kauaksi kotoa. Sota oli minun syytäni.77 Sodan alkaessa neljä vuotias.

Birgit ja minä leikimme leikimme suruharsoista sotaleskeä. Jatkosota oli syttynyt, ja kolme 

veljeäni,  myös vapaaehtoisena lähtenyt Tuomas, olivat rintamalla. Tullessani kotipihalle  

talon pikkupoika juoksi minua vastaan ja huusi “Sinun veljesi  on kaatunut!” Kun parin  

viikon  kuluttua  kaatui  myös  Birgitin  isä,  me  lapset  uskoimme  leikkimme  jotenkin  

75 Valkonen, Kaija (toim.) Me kestimme -Naisten ja lasten talvisota s. 95 Otava Helsinki 2000.
76 Valkonen Me kestimme s. 16.
77 Valkonen Me kestimme s. 16.
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aiheuttaneen heidän kaatumisensa. Emme uskaltaneet vuosiin kertoa asiasta kenellekään.78 

Sodan alkaessa viisi vuotias.

3.2 Perhe sota-aikana

  Perhe sota-aikana on eräänlainen paradoksi. Ydinperheestä voi tuskin edes puhua. Elämä 

sotien aikana oli kokonaisuudessaan hyvin rikkonaista. Nykypäivän kaltaisesta perhe-elämästä ei 

voi edes puhua. Sotavuodet kokeineiden lasten muistelot eivät kuitenkaan kertoneet ensisijaisesti 

turvattomuuden tunteesta jokapäiväisessä, normaalissa elämässä. Turvattomuutta koettiin evakkoon 

lähtiessä,  pommituksien  aikana,  piilotellessa  Neuvostoliiton  lentokonetta  lumihangessa... 

Turvattomuus  koettiin  siis  epätavallisissa  tilanteissa.  Luonnollisesti  sota-aikana  oli  myös  lapsia, 

jotka kokivat turvattomuutta jokapäiväisessä elämässään. Yksi selkeä turvattomaksi itsensä kokenut 

lapsiryhmä saattoi olla sotaorvot. Sota-aikana orpojen määrä moninkertaistui sitä edeltävään aikaan 

verrattuna. Lapset saattoivat joutua yllättäen lastenkotiin, koska kotona ei ollut ketään pitämässä 

heistä huolta. 

  Perheillä  ei  myöskään  ollut  säännöllisestä  yhteistä  aikaa,  maaseudulla  ei  ollut  edes 

säännöllisiä  ruoka-aikoja,  jolloin kaikki jäsenet olivat  paikalla.  Tähän vaikutti  se,  että työpäivät 

sotavuosina 1939-1945 eivät alkaneet tai päättyneet kellon viisareiden määrääminä. Maaseudulla 

näin ei ole tapahtunut koskaan. Työt päättyivät kun ne saatiin tehtyä niinkuin oli suunniteltu tai kun 

töitä tehneet ihmiset saivat ne tehdyiksi.  Ruoankin teki monessa taloudessa vanhin siihen kykenevä 

lapsi.  Lapset  pitivät  huolta  toinen toisistaan silloin kuin oli  tarve. Lasten hoito oli  maaseudulla 

työpulan aikana vaikeasti  järjestetty työ.  Monesti tämäkin työ päätyi  naisten kontolle maatöiden 

kanssa. 

 Monia naisia painoi lasten kanssa vietetyn ajan ja itse annettun hoidon vähyys.79 Lapset eivät 

siis  saaneet  nauttia  vanhempiensa  huolesta  ja  hoivasta  niin  paljon kuin  heillä  olisi  siihen  ollut 

oikeus. Joissakin kaupungeissa oli jo 1930-luvulla järjestetty erilaisia päiväkoteja tai seimiä, mutta 

maaseudulla niitä ei ollut vielä vuosikymmeniin, ensimmäisten ilmestyessä 1970-luvulla tiheimmin 

asutuille alueille. Lapset oli pakko hoitaa omien töiden lomassa. Pienimmät lapset saatettiin laittaa 

navettatöiden ajaksi saaviin istumaan, pienet vauvat nukkuivat omassa korissaan tyhjänä olevassa 

karsinassa. Lapsen synnyttyä eivät äidit voineet jäädä kotiin viettämän 'vauvan tuoksuista' arkea. 

Vauvojen imettäminen piti lopettaa usein aikaisemmin kuin olisi haluttu. Pienet, mahdollisesti jopa 

78 Valkonen (toim.) Me kestimme s. 126.
79 Ala, Saimi Kahvilla kielikin laulaa s.67 kirjassa Arrela&Rännäli (toim.) Näin taisteli kotirintama Lapin 

Maakuntaliitto Rovaniemi 1991.
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viikkojen ikäiset vauvat jouduttiin jättämään vanhempien sukulaisten tai muiden tuttavien hoitoon, 

jotta  äiti  saattoi  palata  työhön  joko  omille  pelloille  tai  sitten  rahan  perässä  vieraiden  töihin.80 

Molemminpuoleisen  hylkäämisen  tunteen  satoa  kerättiin  varmasti  pitkään  sodan jälkeen. Sodan 

aikana vanhemmuuden kanssa kamppailleille  vanhemmille  lohtua tuonee se nykyinen tieto,  että 

yksikin turvallinen aikuinen on riittävä edesauttamaan lapsen normaalia kasvua ja kehitystä.

 Mäntyharjulaisten lasten perhe-elämä sotavuosina oli pääpiirteissään samanlaista kuin se oli 

muuallakin  Suomessa.  Kaikki  lehti-ilmoitukseeni  vastanneet  henkilöt  kahta  lukuunottamatta 

lähettivät  isänsä  rintamalle  ja  sodan  päättyessä  saivat  isänsä  myös  takaisin.  Kotiasiat  olivat 

suurimmalla  osalla  hyvin  sodan  aikanakin,  mutta  aina  löytyy  joku,  jonka  kotiolot  jättävät 

toivomisen  varaa.  Kirjoittajien  joukossa  olevista  poikkeuksista  toisen  isä  toimi  sotien  aikana 

jonkinlaisissa huoltotehtävissä. Toinen oli menettänyt oman biologisen isänsä ennen sotia ja katsoi 

isänpuolensa sotaan lähtöä jopa iloisin mielin. Nimimerkillä Tosi orpo 1933 kirjoittanut mies kertoi 

miten  hänen  äitinsä  alkoi  pahoinpidellä  häntä  avioiduttuaan  uudelleen.  Uusi  isäpuoli  oli  mitä 

ilmeisimmin toiminut tässä esimerkkinä:

Isäpuoli  oli  ilkeä  piiskas  ja  kuritti  minua  monella  eri  tavalla,  samoin  Äiti  muuttui  

väkivaltaiseksi piiskasi ja hakkasi milloin mistäkin.81

Nuoren  pojan  elämästä  oli  tullut  hänen  omien  sanojensa  mukaan  helvettiä.  Elämä  kuitenkin 

helpoittui talvisodan sytyttyä, nyt kotona oli vain yksi hakkaaja. Välirauhan aikana kirjoittaja joutui 

taas kohtaamaan helvettinsä ja jopa piilottautumaan henkensä puolesta pelätessään. Jatkosota oli 

sitten  kirjoittajan  omien  sanojen  mukaan  tervetullut.  Kun  isäpuoli   tammikuussa  1942  omien 

vanhingonlaukaukseen  ei  tämä  miehenalku  kyyneleitä  suremiseen  tuhlannut.  Muutama  kyynel 

kuitekin lienee silloin vuodatettu, kun pojan äiti ja sisarpuoli kuolivat synnytykseen ilmeisesti pian 

isäpuolen kaatumisen jälkeen. Naapurit ottivat yhdeksänvuotiaan pojan kasvattilapsekseen. Vaikka 

Tosi  Orpo  olikin  kirjoittaneistä  ainoa,  joka  kertoi  fyysisestä  väkivallasta,  ei  tämä  tapaus  ollut 

ainutkertainen. Lasten fyysinen kurittaminen oli normaalia: 

Arvo Ylppö korosti, että ruumiillisen kuristuksen yhteydessä lapsen tulisi ”tuntea oikeata  

kivun tunnetta. Se jää parhaiten mieleen ja peloittaa vastaisen varalle.”82 

80 Joona, Inkeri Työt jäivät naisille s. 118 kirjassa  Arrela & Rännäli (toim.)Näin taisteli kotirintama.
81    Nimimerkki Tosi orpo 1933.
82 Näre & Kirves Lapsuu sodan keskellä s.15 ja 17 kirjassa Näre & Kirves (toim.) Sodassa koettua -Haavoitettu  

lapsuus.
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Raamatun lause 'Joka vitsaa säästää se lastaan vihaa'  oli  iskostunut  vanhempien mieleen joskus 

liiankin hyvin.

Muut vastaajista eivät kirjoittaneet kotiasioistaa samalla tavoin yksityiskohtaisesti kuin Tosi 

orpo. Rivien välistä on luettavissa se, että näiden muiden sota-ajan lasten elämä oli ollut tavallista 

elämää.  Sota  toi  tavalliseen  elämään  ylimääräisen  vivahteensa  joka  yleensä  huomattiin  ruoan 

vaatimattomuudessa  tai  kaupasta  ostettavien  lelujen  puutteessa.  Edellä  esittämääni  poikkeusta 

lukuunottamatta kaikilla muilla kirjoittajilla näyttää olleen kotona ainakin huolehtiva äiti, monessa 

tapauksessa saa sellaisen kuvan, että kotona oli asunut myös isovanhempia. Kaikki Mäntyharjulla 

sotavuosina  pysyvästi  asuneet  kirjoittajat  asuivat  maatilalla,  joten  kaikenkattavan  kuvan 

muodostaminen mäntyharjulaisten lasten ja nuorten elämästä kunnassa on mahdotonta muodostaa, 

koska kunnassa oli myös porvariston lapsia. Osan kotitila oli pieni ja vaatimaton, osalla kotitila oli 

keskikokoinen,  jopa  vauras.  Pääosa  kirjoittajista  vaikuttaa  olleen  onnellisia  ja  rakastettuja  siinä 

määrin kuin oli ajalle tavallista.

Sodan aikana niiden lasten määrä, joilla ei ollut omaa perhettä, pysyi Mäntyharjulla  melko 

samanlaisena  kuin ennen sotiakin.83  Lasten määrä kohosi,  kun tuotiin  useampia  lapsia  samasta 

perheesta,  jossa  nuorin  joissakin  tapauksissa  oli  hädin  tuskin  vuoden  vanha.  Erään  joulun  alla 

lastenkotiin  tuotiin  kolmen  päivän  ikäinen  vauva,  joka  siirrettiin  edelleen  Mikkeliin  hiukan 

vahvistuttuaan.  Mäntyharjulla  ei  ilmeisesti  ollut  mahdollisuuksia  hoitaa  niin  pieniä  kodittomia. 

Yleisesti  puhutaan  paljon  äideistä  ja  miten  sodan  aikana  jokainen  kantoi  huolta  toisistaan.  Oli 

surullista  lukea  muutamien  lasten  tulosyyksi  sen,  että  isä  oli  rintamalla  ja  äidin  elo  kotona  oli 

rauhatonta  tai  siveetöntä,  lapselle  sopimatonta.  Lastenkotiin  saapui  myös  siirtoväkeen  kuuluvia 

lapsia, jotka olivat hoidossa sen aikaa kun vanhemmat järjestelivät asioitaan.

Moni lastenkotiin tullut lapsi lähti sieltä mennäkseen johonkin taloon palvelukseen, yleensä 

noin 14-15 vuotiaana. Moni lapsi pääsi myös takaisin vanhempiensa hoiviin, mikä monen kohdalla 

oli varmasti hyvä ratkaisu. Varmasti oli kuitenkin tapauksia, joissa lapsen edun mukaista olisi ollut 

sijoitus sijoituskotiin  tai  jääminen lastenkotiin. Muutaman lapsen kohdalle  oli  poistumistietoihin 

kirjattu adoptio tai siihen rinnastettava järjestely. Hyvin monen lapsen kohdalla kirjoihin ja kansiin 

oli merkitty vain lapsen saapumispäivä. Lastenkotiin lapset tuskin kuitenkaan jäivät pysyvästi vaan 

palasivat kotiin.

3.3 Lapsien kokemaa kotirintamalla

83   MKA Mäntyharjun sosiaalilautakunnan Lastenkodin lapsiluettelo.
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Sota  ja  sen  erilaiset  lieveilmiöt  kuten  karkurit  ja  desantit  olivat  värittämässä 

paikkakuntalaisten  elämää  pääasiassa  pahassa.  Kotkalainen,  Mäntyharjussa  syntynyt  kesäpoika84 

vietti kesälomansa ilmeisesti vuosien ajan, ennen ja jälkeen sotien, Outilan kylässä lähellä Mouhun 

rautatiepysäkkiä. Hän muistelee miten talvisodan jälkeinen kesä oli tavallinen kesä ilman suurempia 

murheita.  Sitä  seuraavana  kesänä  aikuiset  olivat  kuitenkin  alkaneet  pohtia  uuden  sodan 

mahdollisuutta.  Uusi  sota  syttyi  pahimpien  pelkojen  mukaisesti  ja  tämä  talvisodan  alkaessa 

yhdeksänvuotias poika muisteli miten kylän miehet menivät asemalle vaimojen kyynelsilmin heitä 

saattaessa.  Hän muistelee,  miten sodan alku oli  rauhallista,  mutta  pian alkoi rautatieaseman ohi 

kulkea  sotilaskuljetusjunia  jatkuvasti,  osa oli  jopa aseman  sivuraiteella  seisomassa.  Kylän  pojat 

luonnollisesti  viettivät  aikaansa  näitä  junia  katsellessa.  Myöhemmin  sitten  alkoi  elämässä  olla 

todellista  jännitystä  desanttien  muodossa,  joita  liikkui  varsinkin  rautateiden  läheisyydessä. 

Kesäpojalle  oli  varmasti  monet  kerrat  teroitettu  rautatien  mukanaan  tuomista  monenlaisista 

vaaroista.  Yhtään  desanttia  kirjoittaja  ei  kuitenkaan  kerro  kohdanneensa  tai  edes  vilaukselta 

nähneensä.  Postin  kulkua  seurattiin  sodan  alussa  pelonsekaisesti  kotkalaispojan  kesäpaikassa. 

Kesäpoika kävi talossa ollessaan hakemassa postin junalta ja toimitti  sen sitten sukulaistaloihin. 

Papin kirjettä pelättiin, mutta tämä pojan sukulaisperhe sai käydä sodan ilman suru-uutisia. 

Nimimerkki  Koulupojan  muisteloita  sotavuosilta85 kirjoitti  mieleenjääneistä  omista 

kokemuksistaa ja aikuisten jutusteluista. Kirjoittajan mieleen muistuivat alun rauhallisuuden jälkeen 

pommituslaivueiden lennot kunnan yli Mikkeliä kohti; niitä lensi yli jopa päivittäin. Kirkonkellot 

varoittivat  Kirkonkylän  ja  lähikylien  asukkaita,  Asemalla,  Kyttälässä  ilmahälytys  ilmoitettiin 

kahdeen puun välissä  roikkuvalla  ratakiskolla  jota sitten  moukarilla  kurikoitiin86.  Vaikka tanssit 

olivat  kiellettyjä,  muistelee  kirjoittaja  järjestettyjä  nurkkatansseja,  joihin  osallistumisesta  hän  ei 

tiedä ketään rangaistun. Vuoden 1944 pommitukset huomattiin myös Mäntyharjussa saapuneiden 

pakolaisten muodossa. Karjalan kannaksen tykistökeskitykset ja pommitusten kumu kuului sekin 

Mäntyharjulle,  jossa  pelättiin,  että  kohta  tulee  lähtö.  Kirjoittajan  mukaan  naapurikunnassa 

Valkealassa oli jo valmistautuminen huudettu. Se miten vakava tuo pelko Mäntyharjussa oli ei ole 

varmaa,  sillä  kunnan elinten  pöytäkirjat  eivät  siitä  ole  mitään maininneet.  Syynä  voi olla  asian 

arkuus tai sitten se oli vain huhupuhetta.

Nimimerkki  Entinen  maanviljelijä syntyi  vuonna  1938  ja  kertoo  ensimmäisten  omien 

muistikuvien olevan vuodelta 1941. Kolmevuotiaalle pojalle oli mekoinen kokemus kun kotitilan 

pihapiiriin ilmestyi kesäkuun alussa sotilaita oikein urakalla, lähes tuhat miestä. Kyseessä saattoi 

84 Nimimerkki Kesäpoika .
85   Nimimerkki Koulupojan muisteloita sotavuosilta .
86 Ibid.
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olla  joku  Hämeestä  kotoisin  ollut  Jääkäriosasto.  Osasto  oli  marssimassa  rajaa  kohti  ja 

odotusryhmityksessä Kiepin salmen ja Ollikkalan välisellä alueella. Osasto sattui kirjoittajan taloon 

siksi, että siellä oli kylän ainoa puhelin. Näin ollen osaston esikunta majoittui talon pihaan. Osaston 

miehet olivat nuoria ja kirjoittaja arvelee heillä olleen kotona ikäisiää lapsia, sillä kirjoittajaa ja 

hänen  viisivuotiasti  siskoaan  viihdytettiin  miten  parhaiten  taitiin.  Kymmenen  päivän  vierailun 

jälkeen talon vieraskirjaan kirjoitettiin 

Kesällä  1941 juhannuksen  vietossa  tässä  vieraanvaraisessa  talossa.  Täällä  ollessamme  

hyökkäsi ryssä taas maahan ja meidän oli  taas lähdettävä rajoille!  Sotilaan koruttomat  

mutta sydämelliset  kiitokset!  Herra maata varjelkoon! Allekirjoituksena oli  Evl Joel von 

Konow sekä muutamia kymmeniä muita nimiä.87 

Sodan karuus ei koskettanut kirjoittajaa läheltä omakohtaisesti. Hänen oma isänsä haavoittui 

ja naapurin isäntä kaatui talvisodassa, mutta siitä hän ei itse muista mitään. Ja oma isä tuli kuitenkin 

kotiin. Jatkosodan aikana saapuneista suruviesteistä ei lapsille kerrottu, jonkin pahan saattoi arvella 

tapahtuneen siitä, kun ventovieras ihminen itki hänen kotonaan. Kuten sanottu kylän ainoa puhelin 

oli kirjoittajan kotona. Jatkosodan aikana pikkupojan isä ja muita sukulaisia kävi joskus pitkilläkin 

työlomilla.  Pikkupoikaa  ihmetytti  miten  sotilaalla  piti  olla  suikka  päässä  heinäpellolla  vaikka 

muuten tarkeni uimahoususillaan.  Pian opittiin sekin, ettei  haluttuja sotakertomuksia sukulaisilta 

saanut  ongittua.  Arvomerkit  kuitenkin  hän oppi ennen lukutaitoa.  Nimimerkillä  Koirakiveläinen 

kirjoittanut mies kertoi puolestaan miten sodalla oli jännittävät puolensa kun isoveli kirjoitti sodasta 

kirjeissään. Kaikki rintamamiehet eivät siis halunneet tai voineet kertoa haluttuja tarinoita toisten 

niin tehdessä. Kertomusten todenmukaisuus on kuitenkin toinen asia. Pikkuveljille ei välttämättä 

kerrottu niitä kauheimpia asioita.

Entinen  maanviljelijä muistelee  edelleen  miten  Kirkonkylässä  käydessään  huomasi 

sotilaiden suuren määrän jatkosodan aikana. Rähinäremmeillä varustettuja upseereita saattoi nähdä 

Iso-Pappilan, kirkkoherran pappilan pihassa. Lappeenrannasta oli siirretty aliupseerikoulu sinne ja 

Pappilanniemessä oli  parakkikasarmeja.  Samoin sairaalasta  päässeitä  miehiä,  joilta puuttui  jokin 

raaja,  hän muistaa nähneensä.  Ristiinantien varressa,  matkalla  kohti  kirjoittajan kotikylää,  näkyi 

piikkilangalla aidattuja varikkoalueita. Yksi sodan todellisemmaksi tehneistä tapauksista oli,  kun 

kesäkuussa  1944  pojan  isä  pyysi  perheensä  ulos  kuuntelemaan  Karjalassa  vellovaa  tykkien 

kuminaa. “Miten tuolla voi kukaan elää?” oli joku sukulaisista kysynyt.

87  Nimimerkki Entinen maanviljelijä.
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Koirakiveläinen sota-ajan  kokenut  poika  kirjoitti  miten  hänen sotaleikeissään  rohkeinkin 

sotilas alkoi pelätä, kun itsetehdylle lumikorsulle kahlatessa kolme venäläistä hävittäjää lensi ylitse 

hyvinkin matalalla. Kirjoittaja pelkäsi koneiden ampuvan hänet kun hän näytti sotilaalta. Kirjoittaja 

syöksyi lumeen ja makasi siellä hiljaa. Koneet lensivät ohi ja pikkusotilas selvisi hengissä. Elämä 

jatkui  omilla  rauhaisilla  uomillaan.  Sodan  kauheudet  löysivät  kuitenkin  myös  koirakiveläisen 

pikkupojan. Hän kirjoittaa kirjeessään miten oli muun perheensä kanssa kesällä 1944 peltotöissä. 

Äiti oli jäänyt yksin kotiin. 

Tupaan astui kaksi sotilasta kiväärin kanssa. He komensivat äidin laittamaan ruokaa. He 

ilmoittivat  samalla,  että  jos  rettelöitä  ilmenee  he  ovat  valmiina  tappamaan.  Samoin  

tapahtuu,  jos  viranomaisille  ilmoitatte  heistä.  Kun miehiä  kaatui  runsaasti,  vankiloista  

vapautettiin  vankeja  rintamalle.  Nämäkin  miehet  olivat  kuritushuonevankeja.  Monet  

karkasivat  rintamalta,  lähtivät  'lipettiin',  kuten  nämäkin  miehet.  Äiti  tuli  varoittamaan  

meitä,  kun  tulimme  pellolta.  Oli  karmea  tunne,  kun  tuvan  penkillä  istui  kaksi  synkän  

näköistä  miestä  ase  vierellään.  Pelko  valtasi  meidät  kaikki  ja  puhuimmekin  kuiskaten  

toisillemme. Sisareni oli kuitenkin rohkea ja ja uskaltautui keittiön ikkunasta viljapeltoon ja 

siitä  läheiseen  kauppaan  soittamaan  suojeluskuntaan  ja  poliisille.  Äiti  käski  'vieraat'  

saunaan,  kun  talon  väki  oli  kylpenyt.  Miehet  suostuivat  siihen  ja  lähtivät  saunomaan.  

Toinen sotilaista pesi vielä sotapuseronsakin. Toinen miehistä lähti saunan jälkeen ulos ase 

mukanaan.  Me  pelkäsimme,  että  nyt  alkaa  tosi  taistelu.  Suojeluskuntalaiset  ja  poliisit  

yllättivät kuitenkin, ja pidätys sujui ilman taistelua. Pelko poistui ja elämä jatkui entisiä  

uomiaan.88 

Nimimerkilla Sisarukset ilmoitukseeni  vastanneet  sisarukset  kertovat  miten  he  olivat 

talvisodan  aikana  nähneet  miten  heidän  kotitalonsa  navetan  ylle  pudotettiin  desantti. 

Suojeluskuntalaiset ilmestyivätkin pian sisarusten kotiin ja heidän äitiään tentattiin kovasti mistä 

kohtaa pudotus oli nähty ja mihin kohtaan desantti oli pudonnut. Isä oli ollut rahdin ajossa, eikä 

ollut antamassa perheelleen turvaa. Suojeluskuntalaiset jättivät pyssyn kaiken varalta, jos desantti 

palaisi.  Metsään  desanttia  etsimään  menneet  viranomaiset  eivät  miestä  tavoittaneet.  Keväällä 

siskosten isän korjatessa raja-aitoja  tämä löysi  venäjänkielisen  kartan  katajapensaan alta.  Samat 

sisarukset joutuivat kerran kauppareissullaan konekivääritulitukseen. Ilmeisesti Mikkeliin matkalla 

ollut  kone  oli  päättänyt  kokeilla  'onneaan'  näkyvällä  paikalla  keskustelemassa  olleita  nuoria 

88  Nimimerkki Koirakiveläinen.
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kohtaan. Keskustelijat juoksivat nopeasti Juonikan saunaan piiloon ilman vahinkoja. 

Myöhemmin sodan aikana sisarukset kertoivat miten läheistä Mikkolan taloa pommitettiin ja 

sirpale putosi tielle. Naapurin mies toi sensitten tarakalla tyttöjen kotiin ilmeisesti ihmeteltäväksi. 

Sitten  myöhemmin  'sotaherrat'  marssivat  sisään  ja  ilmoittivat  perustavansa  toimiston  isoon 

kammariin. Talonväki sai mahtua pienempään kammariin ja keittiöön, sillä ison kammarin lisäksi 

vartiovuorossa olleet olivat tuvassa. Sotilaat asettuivat tyttöjen kotia vastapäätä olleeseen metsään 

telttoineen.

3.4 Lapset sodan uhreina

Sota-aika vaati uhrinsa myös lasten keskuudessa. Lapsia kuoli sodan uhreina 23089 (taulukko 

3.4.1). Nämä 230 lasta kuolivat lähinnä kaupunkeihin kohdistuneissa pommituksissa. Lapsia joutui 

myös vihollisen desanttien raakojen hyökkäysten uhreiksi,  joista ei julkisuuteen juuri kerrottu ja 

näin ollen desanttien lapsiuhrit eivät näy tilastoissa.90 Sotatoimet aiheuttivat myös lasten kuolemia 

miinojen  muodossa.  Muuten  lasten  kuolinsyyt  sota-aikana  olivat  useimmiten  kulkutaudit  ja 

tapaturmat,  aivan  kuten  on  nykyajankin  sotatantereilla.91 Kulkutaudeista  suurinta  satoa  niittivät 

erilaiset  rokkotaudit,  hinkuyskä,  keuhkotauti  ja kurkkumätä;  kurkkumätään  kuoli  jopa 2131 alle 

viisitoistavuotiasta lasta sotavuosien aikana.92 Kurkkumädän yleisyys huomattiin myös kouluissa ja 

esimerkiksi  Mäntyharjun  Kirkonkylän  kansakoulun  oppilaille  annettiin  lupa  koulusta  23.-

24.10.1940  väliseksi  ajaksi  jotta  luokkahuoneet  voitiin  desinfioida  kurkkumädän  leviämisen 

estämiseksi.93 Talvisodan  aikana  viikatemies  niitti  satoaan  pitkästä  aikaa  myös  imeväisten 

keskuudessa: vuoden 1940 aikana yhdeksänkymmentä vauvaa tuhannesta kuoli.94 Tämä oli suuri 

harppaus  rauhanajan  70  promillen  imeväiskuolleisuudesta.  Tätä  kuolleisuuden  kasvua  voidaan 

selittää  monin  eri  tavoin.  Vasta  synnyttäneet  äidit  olivat  sodan  ja  evakkomatkojen  jäljiltä 

heikommin ravittuja kuin he olisivat olleet rauhan aikana. Näin ollen rintamaidon laatu ja määrä 

eivät olleet parasta mahdollista. Syntyminen junaan tai muuhun kulkuvälineeseen oli sekin varmasti 

osaltaan  vaikeuttamassa  elämän  ensihetkiä.  Mahdollista  on  myös  se,  etteivät  äidit  jaksaneet 

huolehtia  pienokaisestaan  edelleen  koska  elintarvikkeista  oli  pulaa.  Yleiskunnon  ja  hygenian 

puutteet olivat altistamassa vauvoja eri taudeille. 

89 Korppi-Tommola  Lapset sodan jaloissa s. 201.
90 Näre, Sari Lapset sodan uhreina s. 195 kirjassa Näre & Kirves Sodassa koettua -Haavoitettu lapsuus.
91 Haavisto, Pekka Sota lapsen silmin Tampereen Yliopiston  historian laitoksen pro gradu 1999 s. 39 ja

Korppi-Tommola Lapset sodan jaloissa s. 201.
92 Haavisto Sota lapsen silmin s.39.
93 MKA Kirkonkylän kansakoulun päiväkirjat 1940-1941, 1940-1943.
94 Korppi-Tommola Lapset sodan jaloissa s. 201.
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Mäntyharjulla  lapsien  ja  odottavien  äitien  terveydenhoito  astui  nykyaikaan  vuoden 1943 

alussa,  jolloin  äityis-  ja  lastenneuvola  aloitti  toimintansa.95 Tätä  ennen  moni  mäntyharjulainen 

nainen menetti vauvansa ja mahdollisesti jopa oman henkensä viimeistään synnytyksessä. Osaavan 

hoitohenkilökunnan  ja  sairaalan  puute  johtivat  ainakin  yhden  pikkupojan  äidin  ja  sisarpuolen 

kuolemaan vuoden 1942 alkupuoliskolla.96 Sodan aikana orpoja syntyi monilla eri tavoilla. Jo ennen 

neuvolan perustamista  oli  kiinitetty rokotuksiin  huomiota  tautiepidemioiden torjumiseksi.  Länsi-

Savon 8.5. 1941 julkaistussa numerossa oli kunnan Terveydenhoitolautakunnan ilmoitus kunnassa 

toimitettavan  rokotusohjelman  aikataulusta.  Ilmoitukse  lehdissä  eivät  kuitenkaan  tavoittaneet 

kaikkia,  tai  sitten  ne  jätettiin  huomioimatta  tahallisesti.  Lapsia  jäi  suuria  määriä  saapumatta 

rokotuksiin marraskuussa 1943, mutta talviolosuhteiden vuoksi vanhempiä päätettiin ymmärtää ja 

heille lähetettiin kehotuskirje saapua kevään rokotuksiin lapsiensa kanssa.97 Lapsien rokottaminen 

sujui ilmeisesti hyvin tästä eteenpäin aina vuoteen 1945 tai sitten terveydenhoiolautakunnalla oli 

kiireellisempiä  asioita  pohdittavanaan.  Heinäkuussa  1945  lapsensa  rokottamatta  jättäneet 

vanhemmat  saivat  200  markan  uhkasakon,  elleivät  vieneet  lapsiaan  rokotettavaksi  syyskuun 

ensimmäiseen  päivään.98 Tuohon  aikaan  kaksi  sataa  markkaa  oli  suuri  raha,  joten  voisi  hyvin 

olettaa, että vanhemmat veivät lapsensa rokotettaviksi ilman suuria mutinoita. 

Lasten  ja  aikuisten  terveyteen  vaikuttivat  myös  täit,  joiden  hävittämiseen  kiinnitettiin 

runsaasti  huomiota  sotavuosina.  Mäntyharjun  kunnan  terveydenhoitolautakunnan 

pöytäkirjamerkinnöistä  löytyy  kolme  merkintää  syöpäläisongelmasta:  16.5.  1942  mainittiin  että 

kunnansairaalan sauna toimi kunnan täi-saunana. Saman vuoden syyskuun 24. päivänä päätettiin 

anoa  seurakunnan diakonissan  vapauttamista  sotasairaalan  palveluksesta,  jotta  kunnassa  riehuva 

syöpäläisongelma  saataisiin  kuriin.  10.6.  1943.  tuskasteltiin  edelleen  täiden  kanssa  ja  kunta 

päätettiin  jakaa  21  piiriin  ongelman  poistamiseksi.  Tätä  päätöstä  ei  pöytäkirjoissa  avattu  sen 

enempää,  mutta  voisi  olettaa,  että  jokainen  piiri  saisi  oman  täi-saunansa  jonkin  talon  saunasta, 

mahdollisesti jopa koulun saunasta. 

Yleisesti  Mäntyharjulla,  kuten  tilanne  oli  varmasti  myös  muualla  Suomen  maaseudulla, 

siviilien  terveydenhoito  oli  toissijainen  toiminta.  Vain  se  mikä  oli  pakko  tehdä  tehtiin. 

Mäntyharjulla  ei  ilmeisesti  koko sota-aikana ollut  yhtään  siviilien  sairaan-  tai  terveydenhoitajaa 

vuoden  1942  alun  jälkeen,  jolloin  silloinen  terveydenhoitaja  irtisanottiin.  Saman  vuoden 

toukokuussa  haettiin  kuntaan  uutta  terveyssisarta.  Tilanne  oli  edelleen  ankea  saman  vuoden 

syyskuussa,  jolloin  siis  anottiin  diakonissa  vapauttamista  siviilien  hoitoon.  Joku  terveysalan 

95 MKA Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjamerkintä 12.1. 1943.
96  Nimimerkki Tosi orpo 1933.
97 MKA Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjamerkintä 22.11. 1943.
98 MKA Terveydenhoiolautakunnan pöytäkirjamerkintä 2.8.1945.
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ihminen kuntaan ilmeisesti lopulta saatiin,  aloittihan neuvola kunnassa toimintansa vuoden 1943 

alussa kuten edellä jo mainittiin. Tilanne heikkeni kuitenkin vuoden sisällä, sillä tammikuussa 1944 

päätettiin  anoa  edelleen  diakonissa  Ilma Liukkosen vapauttamista  sota-sairaalan  palveluksesta, 

sillä  kunnassa ei  ollut  yhtään kiertävää terveydenhoitoalan ammattilaista.99 Luonnollista  on,  että 

sodan aikana rintamiesten terveys oli pääasia. Niin raa'alta kuin se kuulostaakin, tosiasia oli se, että 

uusia lapsia oli helpompi saada kuin rintamalla kykeneviä miehiä.

Koululaisten terveydenhoitoon kiinnitettiin kuitenkin huomiota vaikeinakin aikoina. Kotona 

asuvat  pikkulapset  olivat  suhteellisen  hyvin  turvassa  kulkutaudeilta,  mutta  koululaiset  olivat 

vaarassa suurienkin luokkien oppilaina. Lisävaaran toivat mukaan siirtoväkeen kuuluneet oppilaat, 

joiden mukana paikkakunnalle saattoi tulla tutun taudin uusi muunnos, jota vastaan kuntalaisilla ei 

ollut vastustuskykyä. Kunnassa suoritettiin ilmeisesti melko järjestelmällinen koululaisten tarkastus 

marraskuussa  1941.  Jäniskylän  kansakoulussa  suoritettiin  lääkärintarkastus  24.11.  1941. 

Tarkastuksen  tulokset  eivät  olleet  mairittelivia,  puutteita  kerrottiin  olleen  paljon.  Karankamäen 

alakansakoululaiset  tarkastettiin  koulun  luokkapäiväkirjan  mukaan  25.11.  Muiden  koulujen 

kohdalla ei lääkärin tarkastuksesta mainita, mutta se ei poissulje tarkatusten olemassaoloa.

Taulukko 3.4.1 Jatkosodan aikana kuolleet lapset

Vuosi POJAT TYTÖT

0-4 5-9 10-14 0-4 5-9 10-14

1941 4 6 2 2 - 4

1942 1 19 31 2 6 5

1943 5 5 7 4 2 -

1944 17 29 24 19 12 24

Yhteensä 27 59 64 27 20 33

Lähde: Haavisto Sota lapsen silmin s.38

Sotatoimien  ja  kulkutautien  ohella  lasten  ja  nuorten  kuolemantapauksiin  oli  johtamassa 

myös erilaiset tapaturmat. Taulukosta 3.4.1 käy ilmi, että suurin osa jatkosodan aikana kuolleista 

lapsista  oli  poikia.  Nopeasti  ajateltuna  tämä  on  helppo  ymmärtää.  Poikien  leikit  eroavat  usein 

rajuudellaan huomattavasti tyttöjen koti- ja nukkeleikeistä. Miestenalut ovat tunnettuja villeistä ja 

uskaliaista leikeistä, jotka saivat sota-aikana varmasti oman vaarallisen innoituksen lisää. Poikien 

leikeissä maastosta löytyneet kranaatit ja ammukset olivat haluttua materiaalia ja näin leikit johtivat 

usein onnettomuuksiin.

99 MKA Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjamerkintä 11.1. 1944.
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Varsinkin  jatkosodan  aikana  Karjalaan  palanneet  pojat  olivat  vaaravyöhykkeessä  maastossa 

olleiden miinojen, räjähtämättömien pommien ja kranaattien keskellä.100 Poikien kuolleisuuteen on 

myös  vaikuttanut  heidän  erilainen  asemansa  perheessä,  jossa  isä  ja  vanhemmat  veljet  olivat 

rintamalla. Moni nuori poika joutui huolehtimaan polttopuiden saannista ja muista talon miesten 

töistä. Työturvallisuus ei ollut sen hetken polttavin kysymys. Erinäisissä talkoissa poikien kontolle 

tulleet  tehtävät  olivat  vaarallisempia  kuin  tyttöjen.  Poikien  tehtävänä  saattoi  olla  muun  muassa 

kranaattien kerääminen metsästä.101

Taulukosta ilmenee vuoden 1944 olleen vaikein mitä tulee lasten kuolemiin. Pommitukset 

olivat  raskaampia  kuin  aiempina  vuosina.  Mitä  tulee  ikävuosiin,  nuorimpia,  alle  neljän  vuoden 

ikäisiä lapsia kuolemantapaukset koskettivat  vähiten oletettavasti  siksi, että he olivat tarkemman 

valvonnan  alaisia  kuin  vanhemmat  lapset.  Eniten  kuolemia  tapahtui  maailmaantutustumisiässä 

viiden ja yhdeksän ikävuoden välissä. Heitä ei enää vahdittu kuin pikkulapsia ja heillä oli omiakin 

vastuullisia  askareita  toimitettavana,  sodan aikana oletettavasti  enemmän kuin olisi  ollut  rauhan 

aikana. 10- 14 vuotiaiden elämä oli edelleen vastuullisempaa, seikka joka toisaalta antoi enemmän 

turvallisuutta,  mutta  toisaalla  saattoi  johtaa  myös  vaaraan.  Koulutyö  oli  omalla  panoksellaan 

pitämässä villeimpiäkin lapsia ja nuoria poissa koiruuksista jotka saattoivat pahimmillaan johtaa 

kuolemaan.

100Pukkila Kotirintaman lapset s. 50.
101Korppi-Tommola Lapset sodan jaloissa s. 203.
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4. Kansakoulut Mäntyharjulla 1939-1944

4.1 Mäntyharjun kansakoulut perustamisesta talvisodan syttymiseen

 Kansakoulun perustamisesta  kuntaan oli  päätetty jo 1867, mutta  kustannusten noustessa 

suuremmiksi kuin mitä isännät olivat valmiit maksamaan, jäi koulun perustaminen niin sanotusti 

hautumaan syyskuuhun 1869 asti.102 Ennen koulurakennuksen pystyttämistä koululaiset opiskelivat 

pitäjäntupa  Salmelassa,  rakennuksessa  joka  sotien  aikana  toimi  eräänlaisena  kunnanvirastona. 

Lopulta kansakoulu aloitti 1871* tyttöjen luokan saatua opettajan Hedda Oksasesta. Poikien luokka 

aloitti vuotta myöhemmin opettajanaan Jyväskylän seminaarista vasta valmistunut  Juho Ronimus. 

Rakennus  kansakoululle  saatiin  valmiiksi  vuoden  1873  lopussa  ja  otettiin  käyttöön  seuraavan 

vuoden alussa.103 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä avattiin104 kuntaan kahdeksan uutta 

kansakoulua,  jotka  usein  aloittivat  toimintansa  ilman  omaa  rakennusta.  Tutkimuksessa 

tarkasteltavat kansakoulut perustettiin seuraavasti: Hietaniemi 1907, Asema 1907, Koirakivi 1908, 

Jäniskylä 1910,  Karankamäki 1913 ja Ahvenisto 1923.

Mäntyharjun  kunnallekin  uusia  asioita  ratkaistavaksi  toi  vuoden  1921  kansakoululait. 

Monelle kunnalle uudet vaatimukset  koituivat ongelmallisiksi  niiden kustannusten vuoksi,  mutta 

Mäntyharjulla asiat olivat hyvissä kantimissa kunnan 18 kansakoulun vuoksi.105 Uusia kouluja ei 

siis tarvinnut rakentaa urakalla ja kuntaan lain jälkeen täytyi rakentaa vain viisi koulua. Sotavuosien 

1939-  1944  loppuun  mennessä  kunnassa  toimi  23  kansakoulua.  Samaan  aikaan 

kansakouluuudistuksen kanssa oli lailla määrätty myös koulukeittoloista, mutta kuten myöhemmin 

nähdään  koulujen  sota-aikaisessa  toiminnassa,  ei  koulukeittolat  ainakaan  Mäntyharjulla  saaneet 

pysyvää asemaa kuin vasta sotien jälkeen.

Kansakoulu  jakaantui  kaksiluokkaiseen  alakansakouluun  ja  neliluokkaiseen 

yläkansakouluun. Oppilaat olivat näin ollen 7-14 vuotiaita. Yläkansakoulun suorittamisen jälkeen 

oli mahdollista opiskella jatkoluokalla tai opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa.  Osa oppilaista 

pyrki neljännen luokan jälkeen oppikouluun.

Syksyllä  1939 kansakoulut  avasivat  ovensa  normaalisti  syyskuussa  vaikka  tilanne  olikin 

102Valkama, Matti Gummerus 1995 Jyväskylä Piirteitä Mäntyharjun kansakoululaitoksen kehityksestä s. 145-147 
kirjassa Mäntyharjun seurakunnan taipaleelta 1595-1995.

* Kirkonkylän kansakoulun perustamis/aloittamisvuodesta on eriäviä tietoja. Favorin kertoo kirjassaan Mäntyharjun 
historia II  vuosiluvuksi tutkimuksessa käytetyn vuoden 1871, mutta Valkama artikkelissaan Piirteitä Mäntyharjun 
kansakoululaitoksen kehityksestä kertoo kansakoulun aloittaneen vuotta aiemmin eli 1870. 

103Favorin Mäntyharjun historia II s. 43-44.
104  Valkama Piirteitä Mäntyharjun kansakoululaitoksen kehityksestä s. 149.
105  Valkama  Piirteitä Mäntyharjun kansakoululaitoksen kehityksestä s. 152.
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maassa  jo  kireä  ja  miehiä  kutsuttiin  kertausharjoituksiin.  Tosin  Karjalan  kouluissa  tilanne  oli 

paikoin  kestämätön.  Joissakin  Karjalan  koulupiireissä  oli  miesopettajista  jopa  kuusikymmentä 

prsosenttia kutsuttu reserviin.106 Sijaisia oli vaikea saada: miehet olivat kortilla ja naiset liittyivät eri 

avustusjärjestöihin107, etunenässä Lotta Svärdiin. Saadut sijaiset olivat usein epäpäteviä. Opiskelu 

näissä kouluissa oli siis varsin hankalaa, paikoin varmasti jopa mahdotonta sillä tasolla kuin olisi 

vaadittu. Lapset js nuoret ovat tunnetusti tyytyväisiä jos heidän ei tarvitse mennä kouluun, mutta 

kolikon  kääntöpuolella  on  se,  että  koulu  oli  kuitenkin  pääasiassa  turvallinen  paikka.  Päättäjät 

halusivat myös rauhoitella karjalaisten lasten vanhempia pitämällä koulut auki. Karjalaisten lasten 

ja heidän vanhempiensa maailmaa ei ollut edes tuolloin tarpeellista järkkyä liian paljon ennen kuin 

se  oli  väistämätöntä.  Yleisen  liikekannallepanon  tullessa  10.10  1939 koulut  Viipurissa  sulkivat 

ovensa seuraavana päivänä ja muualla Karjalassa koulut sulkivat ovensa kolmanteentoista päivään 

mennessä.  Varsinkin  Viipurin  asukkaat  lähtivät  kodeistaan  vapaaehtoisesti  maaseuduille  tuona 

aikana  sisäministeriön  myöntämien  ilmaisten  matkalippujen  avustamina.108 Koulut  päätettiin 

kuitenkin  avata  uudestaan  Viipurissa  27.11.  ja  Sortavalassa  30.11..  Asukkaille  oli  annettu  lupa 

palata kotiin jo 25.10. joten koulujen avaaminen oli myöhästynyt noin kuukaudella. Syynä tähän oli 

puolustusvoiminen koulurakennusten käyttö majoitukseen ja muihin toimiin. Oppilaat ja opettajat 

olivat evakossa. 

Syksyllä  1939  oli  koulutyö  Mäntyharjulla  alkanut  lähes  normaalisti.  Miesopettajia  oli 

kuitenkin kutsuttu kertausharjoituksiin ja se oli aiheuttamassa ongelmia ainakin Ahveniston (kartta 

5.2.1)  kansakoulussa  ja  varsinkin  sen  veiston  opetuksessa.109 Usko  parempaan  oli  Ahveniston 

koulussa kuitenkin ilmeisen vahva,  sillä  sen johtokunta päätti  29.9.  1939 kirjaston uusimisesta. 

Jäniskylän (kartta 5.2.1) kansakoulun luokkapäiväkirjan mukaan koulun oppilaille oli myönnetty 

lupa 23.11. evakuoinnin vuoksi. Miksi Jänikylässä koulu keskeytettiin  päiväksi? Minkään muun 

tutkitun  kansakoulun  pöytäkirjoissa,  päiväkirjoissa  tai  muissa  sellaisissa  ei  ole  mainintaa 

evakuoinnin  aiheuttaneen  erikoista  toimintaa  koulussa.  Mäntyharjun  koululaitosta  ja  kouluja 

käsittelevä historiankirjoitus ei myöskään valaise tätä merkintää. Karjalan koulutkin olivat tuona 

päivänä  ilmeisesti  normaalin  koulutyön  parissa.  Kysymyksessä  voisi  ehkä  olla  se,  että  kylän 

alueelle  oltiin  suunnittelemassa  jonkinlaista  puolustusteknistä  rarkaisua,  kuten  ilmavalvontaa  tai 

muuta  sellaista,  mutta  kuten  sanottu  siitä  ei  ole  merkintää  aiemmissa  tutkimuksissa  tai 

kirjoituksissa.  Tämä jäänee siis  arvoitukseksi.  Vanosen kansakoululla  syksy 1939 oli  poikkeava 

106  Virta, Illka Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosien Suomessa .
107  Laaksonen, Lasse Koulunkäyntiä ja opiskelua sodan varjossa s.206 kirjassa Suomi 85: Itsenäisyyden puolustajat -

Kotirintamalla Weilin+Göös Porvoo  2002.
108  Virta Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosien Suomessa s. 55.
109  MKA Ahveniston kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 27.3. 1940.
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yleisen tilanteen lisäksi opettajan koko lokakuun pituisen sairausloman vuoksi, jolloin sijaisen tarve 

oli ilmeinen.110 Talvisodan syttymisen vuoksi koulutyö Mäntyharjulla näyttää päättyneen kaikissa 

kouluissa  joulukuun  neljäntenä  päivänä  1939,  johon  mennessä  koulutyö  päättyi  pääsääntöisesti 

koko Suomessa.111

Muualla Suomessa koulut toimivat normaalisti aina talvisodan ensimmäiseen päivään asti. 

Sortavalassa  30.11.  kello  kahdeksan  aloitettu  koulutyö  jouduttiin  lopettamaan  kello  12:00 

väestönsuojelupäällikön käskystä. Pommitusten alkaessa Suomen eri kaupungeissa monet lapset ja 

nuoret olivat koulutyönsä parissa. Ensimmäisten hälytysten aikana useasti että heidän opettajansa 

olivat teoriassa valmistautuneita sillä oppilaille oli annettu väestönsuojeluopetusta112 eräänlaisena 

ylimääräisenä  oppiaineena  josta  ei  kuitenkaan  pidetty  kokeita.  Ilmahälytysten  sattuessa  olivat 

kuitenkin useasti sekä oppilaat että opettajat hieman kadoksissa. Vakavia virheitä lasten suojaan 

saattamisessa ei  kuitenkaan tehty.  Näiden ensikosketusten jälkeen lapset eivät  talvisodan aikana 

pommituksia kouluissa kokeneetkaan koulutyön keskeytyksen vuoksi.

4.2. Tutkimuksen kansakoulut

Kartta 4.2.1 Tutkimuksessa tarkasteltavat kansakoulut

Lähde (mukaellen): Favorin Mäntyharjun historia II s.

110  MKA Vanosen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 28.9.1939.
111  MKA Tarkasteltujen koulujen päiväkirjat, johtokuntien pöytäkirjat yms.
112  Laaksonen  Koulunkäyntiä ja opiskelua sodan varjossa s. 207.
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Tähän tutkielmaan olen kunnan 18 kansakoulusta113 ottanut mukaan yhdeksän; Ahveniston, 

Aseman, Hietaniemen, Jäniskylän, Karankamäen, Kirkonkylän, Koirakiven, Toivolan ja Vanosen 

kansakoulut (kartta 5.2.1). Koulut valitsin pääasiassa säilyneen materaalin mukaan. Tutkimuksen 

lähtökohdista  johtuen  myös  henkilökohtaisilla  syillä114 oli  oma  vaikuttimensa.  Kansakoulujen 

tasainen  sijainti  ympäri  kuntaa  ei  ollut  mikään  erityinen  kriteeri,  joka  voi  olla  ongelmana 

yleistämisen  kannalta.  Suurin osa tutkielmassa  tarkasteltavista  kouluista  sijaitsee lähellä  kunnan 

keskustaa ja matka tietä pitkin kirkolle on noin kaksikymmentä kilometriä. Vanosen kansakoulu ja 

kylä ovat Kirkonkylästä katsottuna lähestulkoon toisella paikkakunnalla. Kirkkomatka Vanosesta ja 

sen ympäristöstä tuohon aikaan oli lähemmäs viisikymmentä kilometriä suuntaansa.

Kirkonkylän  kansakoulu  sijaitsi  kunnan  silloisen  keskustan  läheisyydessä.  Kirkkoherran 

pappila oli vain parin sadan metrin päässä, hieman pidempi matka oli toiseen suuntaan kirkkoon. 

Kirkonkylällä  sijaitsi  myös  apteekki,  posti  ja  sairaala.  Rautatieasemalle,  kunnan  nykyiseen 

keskustaan  oli  noin  neljä  kilometriä.  Aseman  kansakoulu  sijaitsi  lähes  samalla  etäisyydellä 

rautatieasemasta, mutta siellä vaikuttaa olleen enemmän siirtoväkeen kuuluneita oppilaita. Aseman 

kansakoulun lähellä sijaitsi myös kunnan silloinen kunnalliskoti. Kuten kartasta käy ilmi, ovat muut 

koulut suhteellisen kaukana kunnan keskustoista. Ne olivat perisuomalaisten lapsirikkaiden kylien 

keskustoissa ja keskustoja. Kartasta näkyy myös miten Hietaniemen kansakoulu vaikuttaa olevan 

tiettömien taipaleiden takana. Hietaniemen kylä sijaitsee kahden suurehkon järven välissä, myös sen 

pohjoispuolella  oli  järvi.  Tutkielmassa  käsiteltävänä  ajanjaksona  kulku  tästä  kylästä  tapahtuikin 

oletettavasti suurimmaksi osaksi vesitse, toki jonkinlainen tiekin kylään meni. 

Kunnan  kansakoulut  olivat  pääasiassa  kaksiluokkaisia* ja  kaksiopettajaisia.  Supistettu˚ 

kansakoulu  toimi  ainakin  Ahvenistossa.  Arkiston  materiaalista  ei  ollut  mahdollista  selvittää 

koulujen opettajien sukupuolijakaumaa varmasti ja kattavasti. Näin ollen on vaikea sanoa varmasti 

millaisia vaikeuksia kouluissa oli opettajien asepalveluksen tai muun puolustusta tukevan toiminnan 

vuoksi.  Materiaalista  selviää  kuitenkin  se,  että  Ahveniston  kansakoulussa  oli  ainakin  yksi 

113 MKA  Kansakoulujen luettelo; tosin Valkama artikkelissaan Piirteitä Mäntyharjun kansakoululaitoksen  
kehityksestä s. 153 kertoo kunnassa olleen 21 koulupiiriä ja koulua.

114 Mummoni, isäni ja minä itse olemme Kirkonkylän koulun kasvatteja. Äitini taas on käynyt Koirakiven koulua.
* Luokalla tässä kohdassa tarkoitetaan luokkahuonetta.
˚ ”Supistettu kansakoulu suunniteltiin alunperin harvaanasuttujen seutujen koulumuodoksi, kun täydellistä 

kansakoulua ei katsottu voitavan perustaa kaikkiin syrjäkyliin, joissa kansakoululaisten lukumäärä oli pieni. Koulu 
toimi yhden ainoan yläkansakoulun opettajan varassa siten, että 12 viikkoa opetusajasta, yleensä syyskauden alku ja 
kevätkauden loppu, käytettiin I ja II vuosiluokan opettamiseen (alakansakoulua vastaavien luokkien) ja 28 viikkoa 
III-IV vuosiluokkien opettamiseen. Pienet lapset välttyivät näin pitkämatkaisten seutujen raskaasta talvisesta 
koulutyöstä.” Lähde  http://www.koulut.kuopio.fi/Koulu125/1922/OSUU1922.HTM 19.4. 2008 ja
”Supistettu eli yhdistetty kansakoulu toimi etenkin harvaanasuttujen seutujen koulupiireissä, joissa oppilaita oli 
vähemmän kuin 30. Yksi opettaja hoiti sekä ylä- että alakoulun opetuksen. ” Lähde http://www.kievarireitti.fi/vehu/
historia.html 19.4. 2008.
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miesopettaja,  joka  oli  asepalveluksessa  lähes  läpi  sotavuosien.115 Jäniskylän  kansakoulussa 

opetustyöstä  vastasi  ilmeisesti  pariskunta.116 Karankamäen  kansakoulussa  toinen  opettajista  oli 

nainen.117 Kirkonkylän koulussa oli miesopettaja kutsuttu kertausharjoituksiin 10.9. ja sijaiseksi oli 

valittu nainen, joka ei mitä ilmeisimmin ollut opettaja Pietiläisen vaimo.118 

4.3. Koulutyö Mäntyharjulla sotien aikana

Mäntyharjun  kansakoulut  toimivat  normaalisti  koko syksyn  ajan  Jäniskylän  kansakoulua 

lukuunottamatta. Koulutyö keskeytettiin kunnan kaikissa kouluissa 4.12. 1939 yleisen käytännön 

mukaan ja sitä jatketiin vasta rauhan tultua. Vaikka tilanne jossa koulut jouduttiin sulkemaan, eivät 

kaikki kokeneet koulun tilapäistä lakkauttamista huonona. Siitä jopa iloittiin, muun muassa siksi, 

ettei  tarvinnut  tarpoa  pitkiä  matkoja  kouluun  kovassa  pakkasessa.119 Tätä  oppilaan  iloa  ei 

sotavuosina  toistamiseen  päässytkään  sitten  enää  kokemaan.  Koulutyön  uudelleen  aloittaminen 

keväällä  1940  vaihteli  eri  koulujen  kesken.  Pääasiassa  koulut  avasivat  ovensa  huhtikuun 

ensimmäisinä päivinä. Jos talvisodan aikana koulutyö ei häiriintynyt pommituksista niin jatkosodan 

aikana  pommituksista  ja  suojaan  menemisestä  tuli  jonkinlainen  ohjelmanumero  keventämään 

koulupäivää.

Koulunkäynnin keskeyttivät silloin tällöin ilmahälytykset, jotka otettiin kyllä ilolla vastaan. 

Koulunkäynti keskeytyi hälytyksen ajaksi. Kun hälytys oli ohi, koulu jatkui niin kuin mitään 

ei olisi tapahtunutkaan.120

Kuvaavaa  sota-ajan  koululaisten  ajattelutavassa  oli,  että  odotimme  toivorikkaina  

ilmahälytystä  kello  22  jälkeen,  koska  silloin  ei  tarvinnut  mennä  kouluun  seuraavana  

aamuna ennen kello kymmentä.121

Keijo Grönroos muistelee miten hän koulutovereineen ryntäsi ulos koululuokasta katsomaan 

115  MKA  Ahveniston kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä .
116  MKA Jäniskylän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 1.9. 1940 ja Lukuvuosikertomus 1939 -1940.
117  MKA Karankamäen kansakoulunjohtokunnan pöytäkirjamerkintä 29.8. 1941 .
118  MKA Kirkonlän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 14.9. 1939.
119  Nimimerkki Koulupojan muisteloita sotavuosilta.
120  Haavikko Sota lapsen silmin s. 26.
121  Haavikko Sota lapsen silmin s. 26.
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sekä vihollisten että omien koneita niiden lentäessä koulunsa yli: 

Me lapset  ja  varhaisnuoret  emme  kuitekaan  osanneet  emmekä  ymmätäneet  niin  kovin  

vakavasti ottaa kaikia sodan mukanaan tuomia huolia.122 

Grönroos  kouluineen  tuskin  oli  ainoa  koulu,  jossa  lapset  kirmasivat  ulos  luokistaan  katsomaan 

ylilentäviä koneita. Tuskin kaikki opettajat olisivat edes saaneet pidettyä oppilaansa luokissa vaikka 

olisivat halunneetkin. Kerrotun kaltaiset tilanteet tapahtuivat varmasti useimmiten maseudulla, jossa 

pommitukset  olivat  usein  etäisiä  asioita,  jota  oma  kunta  ei  ollut  joutunut  kokemaan.  Harvaan 

maaseutukylään putosi pommeja muutenkuin vahingossa lentäjien lentäessä harhaan tai joutuessan 

jostain syystä tyhjentämään lastinsa ennen määränpäätä.123

Mäntyharjun  koululaiset  olivat  lähestulkoon  malliesimerkki  edellä  kuvatusta 

maaseutupitäjästä.  Mäntyharjun  koululaiset  eivät  joutuneet  kokemaan  pommituksia  jotka 

kohdistuivat  heidän  omaan kyläänsä,  mutta  ilmahälytyksiä  varmasti  riitti.  Koululaiset  saattoivat 

seurata  kodeistaan  miten  pommikonelaivueet  suuntasivat  kohti  Mikkeliä,  joka  kärsikin  pahoja 

vaurioita  pommituksissa.  Talvisodan  aikana  Mikkeliä  pommitettiin  kymmenen  kertaa,  yhteensä 

sadan  kymmenen  koneen  voimalla124 tammikuun  viidennen* ja  maaliskuun  viidennen  päivän 

välisenä  aikana  vuonna  1940.125 Jatkosodan  aikaisten  pommitusten  määristä  lähteistö  ei  kerro. 

Mäntyharjun  koululaisten  koulupäivien  pommitusten  aiheuttamasta  hajanaisuudesta  ei  siis  ole 

tietoa.  Kirkonkylän  oppilaat  saattoivat  koulussa  kuitenkin  kertoa,  miten  venäläinen  oli  eksynyt 

maalistaan  ja  pommittanut  naapurin  peltoa.  Ensisäikähdyksen  kaikottua  lapset,  pojat  varmasti 

eniten, naureskelivat vihollisen tyhmyyttä. Monet tarinat varmasti keksittiin siitä mitä erinomaisen 

tärkeää ja tuhottavaa senkin isännän pellolla venäläinen lentäjä oli kuvitellut olleen. Nimimerkillä 

Sisarukset  kirjoittaneista  tytöistä  toinen  muisteli  omaa  sodanaikaista  koulunkäyntiään,  koulunsa 

nimeä hän ei kuitenkaan maininnut. Sodan sytyttyä oli yläkoulun miesopettaja joutunut lähtemään 

rintamalle  ja  palasi  vasta  kun  kirjoittaja  oli  siirtynyt  jo  yläkouluun.  Alaluokan  opettaja  siirtyi 

opettamaan talvisodan kynnyksellä yläluokkia. Alakoululaiset pääsivät kotiin ja sillä kertaa heidän 

koulunsa oli käyty. Naisopettajat vaihtuivat lähes vuosittain yläkoulussa. 

Joulukuun neljäntenä päivänä Kirkonkylän kansakoulun johtokunta merkitsi pöytäkirjaansa 

122  Grönroos, Keijo Lapsuuteni 40-luku s. 23 Arator Oy 1991Helsinki. 
123  Niskanen Hyvästi Hiekkala s. 41.
124  Pukkila Kotirintaman lapset s.17 / Kallioniemi, Jouni Kotirintama 1939 -1945 Vähäheikkilän kustannus 1998   

        Jyväskylä s. 46.
* Ensimmäiseen pommitukseen 5.1. 1940 osallistui 42 vihollisen konetta viidessä aallossa ja pommitus kesti 

noin kaksi tuntia. (LS Tänään liite 28.11.1999)
125  LS Tänään liite 28.11.1999.
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keskeyttävänsä  koulutyön  sisäasianministeriön  kehotuksesta  ja  siksi,  että  koulua  oli  vaadittu 

ylimääräiseksi sairaalaksi.  Koulutyöhön palattiin koulusta riippuen, 1.4. 1940 alkaen ja se jatkui 

paikoitellen  aina  juhannukseen  asti.  Sykyllä  1940  koulut  alkoivat  normaalisti,  ainakaan 

pöytäkirjoista tai luokkapäiväkirjoista ei löytynyt mainintoja poikkeavista aloituksista. 

Seuraavat  poikkeavuudet  koulutyön  aloittamisessa  tai  päättämisessä  oli  syksyllä  1941. 

Jatkosodan  alkaminen  oli  tuonut  paikkakunnalle  jälleen  puutteen  miesopettajista  sekä  suuren 

määrän siirtoväkeä. Karankamäen kansakoulussa koulutyö alkoi yläkoulua lukuunottamatta 31.8. 

yläkoulun  aloittaessa  työnsä  5.9.,  jatkoluokan  aloittaessa  viimeisenä  1.10.  1941.  Koirakivessä 

kerrotaan koulun alkaneen alakoulussa vasta 11.11. kun yläkoulu ahersi koulutyössä 25.8. -20.12. 

välisen  ajan.  Vanhimpia  oppilaita  kaivattiin  kuitenkin  varmasti  pelloille  muun  muassa  perunan 

nostoon ja muihin syystöihin, joten on yllättävää, etteivät ylökoululaiset aloittaneet kouluaan töiden 

loputtua.  Toisaalta  Koirakivessä  oli  koko sodan ajan ongelmia  saada opettajaa  alakoluun,  joten 

ehkäpä aiempi aloitus ei ollut pienemmille lapsille mahdollista. 

Ahvenistossa koulutyö päätettiin keväällä 1942 jo toukokuun toinen päivä yläkoulussa ja 

alkaoulussa  muutamaa  päivää  myöhemmin.  Edelleen  Ahveniston  kansakoulussa  koulutyö  oli 

lähteiden perusteella rikkonaista syksyllä 1944. Alakoulu oli koulutyön parissa 4. -21.12. välisenä 

aikana supistetun kansakoulun työskennellessä 15.8.-29.9. välisenä aikana. Yläkoulun työnteosta ei 

ole mainintaa, joten sen voisi olettaa käyneen koulua normaalisti. Keväällä 1945 alakoululaiset ja 

supistetun  kansakoulun  oppilaat  eivät  saaneet  opetusta  lainkaan.126 Kirkonkylän  kansakoulun 

johtokunta kirjoitti  pöytäkirjaansa 29.8. kahden koululuokan olevan puolustuslaitoksen käytössä, 

joten koulutyö päätettiin aloittaa vapaana olevassa luokassa ensimmäisen ja toisen osaston* kanssa 

ilmeisesti  pian  merkinnän  jälkeen.  Kolmas-  ja  neljäs  osasto  saivat  vapautuksen  koulutyöstä 

maataloustöiden tekoa varten korkeintaan syyskuun loppuun asti. Alakoulun oppilaat aloittaisivat 

oman  koulutyönsä  samanaikaisesti  yläkoulun  eteisessä.  Kuukautta  myöhemmin  29.9.  kerrottiin 

tilanahtauden edelleen jatkuvan ja kolmannen- ja neljännen osaston olevan lomalla kahden viikon 

ajan ja palattuaan jatkaisivat aina 20.12. asti. Sama kohtalo olisi alakoululla jos tilanahtaus jatkuisi. 

Muiden lomaillessa tulisivat yläkoulun oppilaat koulutyön pariin.

Koulutyö  ei  ollut  rikkonaista  vain  aloitus-  ja  päättämispäivien  vuoksi.  Jotkin  oppiaineet 

jäivät pois opetusohjelmasta opettajan puutteen vuoksi. Esimerkiksi Ahveniston kansakoulussa ei 

veiston opetusta annettu syyslukaudella 1941 tai kevätlukukaudella 1942.127 Vanosen kansakoululla 

oli myös ongelmia veistonopettajien kanssa. Yksi veistonopettaja erosi vuoden 1940 kesällä, mutta 

126  MKA Ahveniston kansakoulun  vuosikertomus 1.8.1944 – 31.7. 1945.
* =luokan.
127  MKA Ahveniston kansakoulun vuosikertomus 1941 ja vuosikertomus 1942 .
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koulun  onneksi  uusi  opettaja  saatiin  jo  elokuussa.128 Poikien  käsityön  opetus  oli  ongelmallista 

kaikissa tarkastelluissa kouluissa. Päteviä sijaisuuksien hakijoita oli harvoin, jolloin paras epäpätevä 

yleensä palkattiin.129 Tällöinkin opettaja saatiin yleensä vain vähäksi aikaa. Poikien käsityön opetus 

oli  heikkoa,  ellei  jopa  olematonta  läpi  sotavuosien. Toivolan  kansakoulun  johtokunnan 

pöytäkirjamerkintä  21.1.  1943  kertoo  koulun  (poikien)  käsityönopettajan  olevan  pahoin 

haavoittunut ja hoidettavana Hämeenlinnassa. Alkoi sijaisen etsintä.  Pohdintaa herättää se, oliko 

tämä opettaja haavoittunut jotenkin kotirintamalla ja toimitettu sitten Hämeenlinnaan hoitoon. Jos 

tämä opettaja haavoittui  rintamalla,  miten hänen poissaolonsa vasta haavoittumisen vuoksi johti 

sijaisen  etsintään?  Pienille  oppilaille  heidän  opettajansa  haavoittuminen  oli  varmasti  pysäyttävä 

hetki.  Lähes  kaikkien  oppilaiden  isät  olivat  rintamalla,  joillakin  myös  veljiä.  Opettajan 

haavoittuminen pahasti herätti monessa myös pelon, että isälle tai veljelle sattui jotakin. Ne oppilaat 

jotka olivat jo menettäneet läheisensä tämä uutinen saattoi nostaa pintaan ikävät ja tuskallisetkin 

muistot. Pystyikö koulu tukemaan tai muuten auttamaan näitä pieniä oppilaitaan? Toivottavasti.

Vanosen kansakoulussa opetuksen ongelmallisuutta lisäsi myös koulun opettajan jatkuvat 

sairaslomat.  Opettaja  Aune  Korhonen oli  kuitenkin  mitä  ilmeisimmin  pidetty  sillä  koulun 

johtokunta  oli  haluton  nimeämään  opettajalle  viransijaista  elokuussa  1942.130 Kuukautta 

myöhemmin  johtokuntakin  viimein  taipui  ja  nimesi  viransijaiseksi  Korhosen esittämän  sijaisen, 

Rosa Vilhelmina  (Minna)  Karttusen. Minna Karttunen toimikin sitten Aune Korhosen sijaisena 

tästä eteenpäin kun Korhonen oli sairauslomalla. Toivolan kansakoulussa opetuksen järjestämiseen 

toi  oman  lisänsä  ilmeisen  isänmaallisen  alakoulunopettajan  ilmoitus  hänen  siirtymisestään  Itä-

Karjalaan  opettajaksi  ensin  15.11.1941-31.7.1942,  ja  sen  jälkeen  mitä  ilmeisimmin  seuraaviksi 

kahdeksi lukuvuodeksi.131 Sijainen palkattiin hänen tilalleen.

Sota-aikana koulut tekivät usein marjaretkiä.  Tähän oli syynä pula elintarvikkeista ja sen 

vuoksi syntynyt  säännöstelytalous. Kaikki mahdollinen kerättiin talteen ja koululaisetkin lähtivät 

siis usein marja- ja sieniretkille. Jäniskyläläisilla oli marja-loma 3.9. 1940 ja vuoden 1941 syksyllä 

he  kävivät  marjametsässä  kolmasti.  Karankamäen  koululaiset  kävivät  samana  syksynä  kahdesti 

puolukassa.   Kirkonkylän  koulun oppilaat  kävivät  neljästi  marjametsässä samana syksynä  1941. 

Saaliikseen he saivat  19.9. tehdyllä retkellä 39 litraa puolukoita ja 10 kiloa sieniä ja seuraavana 

päivänä, lauantaina, 45 litraa puolukoita. Näinä kahtena päivän yhteensä kahdeksan oppilasta oli 

perunannostossa  ja  muutama  puimassa.132 Näitä  marjaretkiä  tehtiin  varmasti  muinakin  vuosina, 

128  MKA Vanosen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkinnät 14.7. 1940 ja 9.8. 1940.
129  MKA mm. Toivolan kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkinnät 9.6. 1939 ja 26.8.1940.
130  MKA Vanosen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 16.8.1942.
131  MKA Toivolan kansakoulun johtokunnan pöyätkirjamerkinnnät 25.11. 1941, 9.8.1942 ja 1.8. 1943.
132  MKA Kirkonkylän kansakoulun yläkansakoulun päiväkirjamerkinnät 12.9., 17.9., 19.9. ja 20.9. 1941.
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mutta  niistä  ei  ole  merkintöjä  arkistolähteissä.  Esimerkiksi  Kirkonkylän  kansakoulun 

luokkapäiväkirja merkintöjä ei ole lukuvuoden 1941 jälkeen. Hieman helpompiakin retkiä tehtiin. 

Jäniskylän oppilaat kävivät 12.3. 1941 retkellä asemalla opetuselokuva näytännössä, jossa oppilaille 

esitettiin elokuvat Viidakon kauhut ja Halonhakkaaja ja prinsessa. Muiden koulujen päiväkirjoissa 

ei  tästä  retkestä  mainittu,  mutta  oletettavaa  on,  ettei  näytöstä  järjestetty  vain  yhden  koulun 

oppilaille.

Muitakin iloisia tapahtumia sattui koulujen oppilaille sodan aikana. Vanosen kansakoulun 

oppilaat  ahersivat  koulutöidensä  parissa  vuokrahuoneistossa,  joka  oli  kaikkien  yksimielisen 

tarkastelun  tuloksena  todettu  sopimattomaksi  tarkoitukseensa.  Huoneissa  vallitsi  tilanahtaus  ja 

varsinkin  talvisin  paukkuva  pakkanen  tuntui  sisällä  asti,  varsinkin  kun  rakennuksessa  ei  ollut 

lämmintä  eteistä.  Suurin  ongelma  lienee  kuitenkin  se,  ettei  oppilaille  ollut  tarjolla  kunnollista 

juomavettä. Piha ei sekään soveltunut lapsien välituntileikkeihin, joka tarkoittanee myös sitä, ettei 

liikunnanopetus koulun pihapiirissä onnistunut. Sodasta huolimatta päätettiin,  että uusi koulu oli 

saatava.133 Sodan aiheuttamasta rakennustarvikkeiden ja tekijöiden puutteesta uusi koulurakennus 

saatiin  kuitenkin  pystyyn  ja  oppilaat  uuden opettajansa kanssa aloittivat  lukuvuoden 1942-1943 

omassa oikeassa koulussa.

Taulukko 4.3.1 Oppilasmäärät kansakouluissa sodan aikana

Vuosi Ahvenisto Asema Hietaniemi Jäniskylä Karankamäki Kirkonkylä Koirakivi

kev syk

1939 44 41 126 - - - 82 52

1940 41 42 150 - 30* - 112 54

1941 43 49 140 - 21* - 116 50

1942 49 45 126 - 23* - 49

1943 45 41 134 - - - 96 52

1944 43 49 - - - - 108 55

1945 49 60 168¤ 26 58 76 108 39
* Oppilasmäärät lukuvuosina 1939-40, 1940-41 ja 1941-42  ¤ Valkaman mukaan Aseman koulussa oli 170 oppilasta.

  Lähteet: MKA  Asianomaisten kansakoulujen oppilasluettelot, päiväkirjat, vuosikertomukset yms 1939-1945 ja 
Valkama Piirteitä Mäntyharjun kansakoululaitoksen kehityksestä s. 154 kirjassa Mäntyharjun seurakunnan tapaleelta 

1595-1995. Toivolan kansakoulussa oli 15.1. 1943 49 oppilasta. Vanosen kansakoulun oppilasmäärät eivät käy 
arkistolähteistä selviksi.

Useat  opettajat  olivat  mukana  niin  Lotta  Svärdissä  kuin  Suojeluskunnissakin  tehden 

133  MKA Vanosen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 31.8. 1941.
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koulujen  isänmaallisuusopetuksesta  melko  helppoa  järjestää.  Osa  oppiaineista,  kuten  historia, 

uskonto, musiikki ja maantieto, sai uusia vivahteita vallitsevan tilanteen johdosta jo ennen sodan 

syttymistä.  Liikunnan  merkitys  myös  kasvoi  kouluissa  sodan  uhatessa.  Liikunnan  ja 

maanpuolustuksen  liittäminen  siihen  oli  mukana  oppikouluihin  kohdistetussa  uudistuksessa.134 

Lasten  tuli  olla  fyysisesti  kestäviä  ja  omata  erilaisia  selviytymistaitoja.135 Sodan aikan  jokaisen 

panos  isänmaalle  ja  sen  selviytymiselle  itänaapurin  puserruksissa  oli  elintärkeää.  Joillakin 

opettajille  kiihkoisänmaallisuus  kuitenkin  sumensi  objektiivisuuden  ja  karun  todellisuuden 

tiedostamisen hämärtymiseen.

...opettajamme uteli meiltä lapsilta kerran, mitä mieltä kunkin oppilaan kotona oltiin siitä, 

kumpi puoli tämän sodan oikein voittaa: Saksa ja sen liittolaiset vaiko ryssä. Eräs poika  

menikin vipuun ja sanoi: -Kyllä meidän isä ja äiti sanovat, että Venäjä tämän sodan voittaa.

Ei muuta tarvittu. Opettajamme sai kertakaikkisen raivarin. Hän oli aivan punainen 

kasvoiltaan, huusi pojalle suoraa huutoa, haukkui hänen vanhempansa ryssän kätyreiksi,  

isänmaan  pettureiksi  sun  muiksi  punikeiksi.  Poika  katseli  suuka  auki,  silmät  tapillaan  

opettajan vuodatusta. Tuskin poika paljon ymmärsi, mitä toinen tarkoitti.136

Koulutyötä  oli  vaikeuttamassa  myös  mäntyharjulaisiin  kouluihin  saapuneet  siirtoväkeen 

kuuluneet  lapset137.  Siirtolaislapset  olivat  joutuneet  jättämään  oman  kotinsa,  mahdollisesti  jopa 

nähneet  oman  rakkaan  kotitalonsa  palavan.  Mukaan  oli  saatu  vain  se  välttämättömin. 

Evakkomatkan kokemukset olivat joillakin olleet painajaismaiset kylmissä junanvaunuissa. Pelko 

oli vallannut varmasti matkalaisten mielet.  Pelkoa ei hellittänyt  viimeisiillään raskaana ollut äiti, 

sairas mummo, pienet sisarukset, isä ja muut sukulaiset rintamalla. Puhumattakaan siitä, ettei näillä 

lapsilla ollut tietoa mihin he olivat matkalla, jos tiesivät edes miksi. Moni oli nähnyt matkallaan 

kuolemaa  ja  haavoittuneita.  Traumaattisten  kokemusten  jälkeen  on  myös  mahdollista,  että 

saapuminen rauhalliseen maalaispitäjään on voinut valaa lapsiin uskoa paremmasta tulevaisuudesta. 

Elämää oli myös rakkaan Karjalan ulkopuolella. 

Näiden  lasten  ja  nuorten  sopeutuminen  mäntyharjulaisiin  kouluihin  rauhassa  eläneiden 

koululaisten joukkoon on voinut olla hyvinkin vaikeaa. Muistelot Mäntyharjulta eivät kerro näistä 

ogelmista,  mutta  olisi  naiivia  kuvitella,  etteikö ongelmia olisi ollut.  Siirtoväen lapset aiheuttivat 

134LS 17.4. 1941.
135  Laaksonen Koulunkäyntiä ja opiskelua sodan varjossa s. 208.
136  Grönroos Lapsuuteni 40-luku s. 24.
137Mäntyharjun kansakouluihin saapui oppilaita ympäri Karjalaa. Siirto-oppilaita tuli muun muassa Viipurista, 

Jääskistä, Terijoelta, Kanneljärveltä, Ensosta, Raudusta, Suojärveltä, Uudesta Kirkosta ja Sortavalasta. Ks. Kartta 
esim. http://www.luovutettukarjala.fi/kartat/luovkarjkar.htm luettu 8.3. 2009

47

http://www.luovutettukarjala.fi/kartat/luovkarjkar.htm


psykologisten  haasteiden  lisäksi  haasteita  opettajalle,  jolla  oli  mahdollisesti  jo  ennestään  suuri 

määrä  oppilaita  opetettavanaan.  Tilat  luokissa  eivät  olleet  aina  otolliset  uusien  oppilaiden 

saapumiseen.  Pulpetteja,  tuoleja  ja  oppimateriaaleja  oli  niukanlaisesti.  Mikäli  vastaavanlainen 

tilanne kohtaisi Suomen kouluja, oppilaat saisivat kriisiapua ja heidän henkiseen hyvinvointiinsa 

kiinnitettäisiin huomiota. 1939 ja sen jälkeisinä sotavuosina kukin tuli toimee miten parhaiten taisi. 

Nykyihmisen silmin nämä lapset, samoin aikuiset, jätettiin raa'asti heitteille.

4.4 Koulu puutetta poistamassa

Koulut  antoivat  vaate-  ja  jalkineavustuksia  niitä  tarvitseville.  Lähes  puolet  Etelä-Savon 

kansakoulujen oppilaista oli saanut apua puutteeseen koulujensa kautta.138 Kylminä sotatalvina oli 

myös  koulukeittolalla  tärkeä  merkitys  varsinkin  köyhimpien  lasten  ravinnon  saannin  kannalta. 

Kouluylilääkäri A.A. Lyytinen oli vahvasti kouluruokailun kannalla 

… Siinä suhteessa on suuri merkitys kouluruokailulla, kuten kokemus on selvästi osoittanut. 

Koska kotien mahdollisuudet varustaa koululaiset tarpeellisillä eväillä ovat vähentyneet, on 

sitä  suurempi  syy  koulun  tulla  kotien  avuksi.  …  Muissakin  suhteissa  ovat  etenkin  

vähäväkisten kotien mahdollisuudet huolehtia lapsista vähentyneet. Niin monet äidit ovat  

suuren työtaakan johdosta rasittuneita. 139

Aineiston  pohjalta  Mäntyharjun  kansakouluissa  tehtiin  kouluruokailun  eteen  kaikki  mikä  oli 

tilanteen vuoksi mahdollista. Maatalousvaltaisessa kunnassa oli paljon köyhiä perheitä. 

Ahveniston  kansakoulussa  jaettiin  avustuksia  jo  ennen  sodan  alkua.  29.9.1939  koulun 

johtokunnan pöytäkirjaan oli merkitty päätös140 jonka mukaan koulussa jaettaisiin 13 paria kenkiä, 4 

leninkiä  jos  rahoja  riitti,  kaksi  leninkiä  kenkien  lisäksi  sekä  kaksi  paria  sarkahousuja  kenkien 

lisäksi.  Seuraavan  kerran  Ahvenistolla  jaettiin  yhdeksän  paria  kenkiä  22.8.1940  tienoilla.141 

Hietaniemen kansakoulussa jaettiin vaateavustusta seitsemälle lapselle syksyllä 1939142 ja seuraava 

merkintä  avustuksista  on  kirjattu  koulun  johtokunnan  pöytäkirjaan  30.10.1940,  jolloin  jaettiin 

kenkiä.  Vuoden 1943 lokakuussa  koulun  listoilla  oli  25 avuntarvitsijaa  joista  vain  kolmelle  oli 

138 LS 1.2. 1941.
139LS 22.9. 1942.
140   MKA Ahveniston kanskoulun johtokunnan pöytäkirjamerkinta 29.9.1939.
141   MKA Ahveniston kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 22.8.1940.
142   MKA Hietaniemen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 2.9. 1939.
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mahdollista saada avustusta kunnan varoista.

Jäniskylässä  ensimmäinen  merkintä  avustuksista  on  19.1.1941  jolloin  annettin 

vaateavustusta alusvaatteiden muodossa viidelle lapselle, joista kaksi olivat sisaruksia. Seuraavan 

kerran puuhattiin vaateavustuksia 2.11. 1941 tosin sillä varauksella, että kauppaan tulee tavaraa. 

Valitettavasti tällä kertaa tarpeessa olevat lapset taisivat jäädä tyhjin käsin. Syksyllä 1943 annettiin 

useaan  otteeseen  kenkäavustusta  oppilaille  ja  tuskiteltiin  sitä,  että  monen  lapsen  kengät  saisi 

korjattua kuntoon jos vain olisi  mahdollista  saada pohjanahkaa.143 Ainakin Jäniskylässä kenkien 

puute,  ja  samalla  varmasti  merkki  myös  yleisestä  vaatteiden  ja  tarvikkeiden  puutteesta  on 

johtokunnan  6.2.1944  tehty  merkintä,  jossa  kerrotaan  kahden  lapsen  ollen  estyneitä  tulemaan 

kouluun huonojen kenkien  vuoksi.  Tässä  tapauksessa  kyseessä  oli  talollisen  lapset,  joilla  olisis 

voinut  olettaa  asioiden  olevan  hieman  paremmin  kuin  toisilla.  Toisaalta  ei  iso  tarkoita  että 

varallisuutta on muita  enemmän. Sodan jo päätyttä  johtokunnan päätöksellä  jaettiin  koulussa 29 

paria kenkiä.144

Karankamäen kansakoulussa jaettiin niin ikään avustuksia juuri sodan alla syksyllä  1939 

jakamalla  kolme  paria  kumisaappaita.145 Tammikuussa  1941  Karanakamäen  kansakoulu  avusti 

ilmeisesti  vain  kahta  perhetta,  mutta  näiden  perheen  lapsia  ilahdutettiin  alusvaatteilla, 

flanellimekolla  ja  päällyshousuilla.146 Kirkonkylän  kansakoulun  johtokunnan  pöytäkirjoista 

tarkasteluvuosien 1939-1945 ensimmäinen merkintä avustuksista on tehty heti vuoden 1939 alussa, 

jolloin jaettiin kolme paria kenkiä.147 Yllättäen seuraava merkintä avutuksista kenkien tai vaatteiden 

osalta  oli  koulun  johtokunnan  pöytäkirjamerkinnän  mukaan  vasta   11.3.  1944,  jolloin 

neljäkymmentä kenkäparia jaettiin viidenkymmenen hakijan kesken.

Vanosen  kansakoulun  johtokunnan  pöyätkirjojen  pohjalta  saa  sen  käsityksen,  että  siellä 

jaettiin oppilaille avustukset rahasummina, ei vaatteina. Esimerkiksi 16.1. 1939 kirjattiin avustuksia 

neljälletoista  oppilaalle  seuraavasti:  seitsemän  kappaletta  130  markan  avustuksia  ja  seitsemän 

kappaletta  sadan  markan  avustuksia.  Nämä  oli  edelleen  jaettu  niin,  että  kuusi  avustusta  oli 

erityisesti  kenkien hankintaa varten, seitsemän kenkiä ja vaatteita varten ja yksi  avustuserä vain 

vaatteita  varten.  Samansuuntainen  avustus  päätettiin  3.12.  1940  pidetyssa  kokouksessa,  jossa 

summat  olivat  neljä  kertaa  sata  markkaa  ja  yhdeksän  kertaa  130 markkaa.  Tammikuussa  1942 

avustuksia jaettiin kaikenkaikkiaan 16 vaateapua varten. Suurin avustussumma oli 350 markkaa ja 

pienin  oli  sata  markkaa.148 Oppilaita  avustettiin  vielä  tammi-  ja  maaliskuussa  1943  sekä 

143  MKA Jäniskylän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkinnät 22.10.1943 ja 12.11. 1943.
144  MKA Jäniskylän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 25.10.1944.
145  MKA Karankamäen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 9.10.1939.
146  MKA Karankamäen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 14.1. 1941.
147  MKA Kirkonkylän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 4.1.1939.
148  MKA Vanosen kansakoulun johtukunnan pöytäkirjamerkintä 20.1. 1942.
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tammikuussa 1944. Lisäksi  lokakuussa 1943 oli  anottu ostolupaa kaikille  koulun lapsille,  mutta 

anomuksen lopputulos ei ole tiedossa. Koirakiven ja Aseman kansakoulujen arkistosta löytyneiden 

asiakirjojen mukaan näissä kouluissa ei  jaettu  avustuksia.  Yleisen tilanteen huomioon ottaen on 

kuitenkin oletettavaa, että näissäkin kouluissa avustuksia oppilaille jaettiin. Koulujen asiakirjat eivät 

ole kaikilta kohdin yhtä tarkkoja ja kaikkia asioita ei ole nähty tarpeelliseksi kirjata ylös.

Aina ei  kaikki  kuitenkaan mennyt  niin  kuin piti.  Ei  ainkaan pienen lapsen muistikuvien 

mukaan. Tosi orpo 1933 aloitti koulun, jonne oli matkaa 2.5 kilometriä. Matka piti taittaa kävellen 

huonoilla  jalkineilla  myös  jopa  40  asteen  pakkasessa.  Muukin  vaatetus  oli  tällä  lapsella  hänen 

kirjoituksensa mukaan kehnonlaista. Jonkinlaista apua hän sai armeijan koon 46 jalkineista vaikka 

ne  lähestulkoon  pyörivätkin  jaloissa.  Suuret  kengät  kävivät  myös  syyksi  kiusaamiseen  ja 

ilkkumiseen. Sosiaalisin perustein jaetavaksi tarkoitetut kengät ja muut vaatteet eivät löytäneet tietä 

hänen päällensä, sillä opettaja komensi kirjoittajan muutaman muun kanssa ulos luokasta. Syyksi 

opettajan  puolueelliseen  menettelyyn  kirjoittaja  arveli  sen,  että  avustuksen  saaneiden  lasten 

vanhemmat antoivat opettajalle ruoka-avustusta. Tämä menettely katkeroitti kirjoittajan mielen. 

Karankamäen  kansakoulun  pöytäkirjamerkinnöistä  löytyy  myös  merkintä  siitä,  miten 

vateavustuksesta  kieltäydyttiin,  koska  perheen  katsottiin  olevan  sillä  hetkellä  kykeneväinen 

hankkimaan lapsille vaatteet.149 Tässä samassa pöytäkirjamerkinnässä tuli myös uudelleen esille se, 

ettei avustuksia voitu aina myöntää sitä tarvitseville vaikka halua olisikin ollut. Jos kaupoissa ei 

ollut mitä ostaa tai avustueriä ei tullut muutakaan kautta jäivät lapset ilman vaatteita ja kenkiä.

Koulukeittolat ja niiden tarve olivat olleet suuren keskustelun kohteena koko 1930 –luvun ja 

se jatkui kiivaana sotavuosina.  Tarve oli ilmeinen ainakin jatkosodan talvina, mutta perustamisen 

esteinä  oli  keskusteluissa  sopivien  tilojen  ja  keittäjän  puute.  Keittäjän  kohdalla  ongelmana  oli 

ajoittain ja paikoitellen varmasti myös palkan maksu. Surkeimpina sotavuosina pohdittiin myös sitä 

onko  raaka-aineita  tarpeeksi  saatavilla  riittävän  ruoan  tekemiseksi.  Eri  kouluissa  meneteltiin 

koulukeittoloiden osalta eri tavoin. Yleensä tarjottu ruoka oli keittoa tai velliä, mutta Hietaniemen 

ja  Toivolan  koulunen  johtukuntien  pöytäkirjoissa  merkittiin  tarjottavaksi  voileipää  ja  maitoa.150 

Kirkonkylän  koulussa  koulukeittola  aloitti  toimintansa  vuoden  1939  alussa151 kahtena  päivänä 

viikossa ja keittoa oli tarjolla vähävaraisille ilmaiseksi. Varakkaiksi katsotut lapset saivat toki hekin 

nauttia koulukeittolan antimia,  mutta vain  yhden markan maksua vastaan. Toukokuun 17. 1939 

pöytäkirjassa  kirjattiin  koulukeittolan  lopettavan  toimintansa.  Lopullisesti  keittola  tuskin  lopetti 

toimintaansa vaan se mitä ilmeisimmin aloitti toimintansa uudelleen seuraavana syksynä, tai ainakin 

149   MKA Karankamäen kanskoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 3.11. 1941.
150   MKA Hietaniemen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 5.12. 1940 ja Toivolan kansakoulun   

          johtokunnan pöytäkirjamerkintä 28.10.1942.
151   MKA Kirkonkylän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 4.1. 1939.
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olisi aloittanut ellei talvisota olisi sekoittanut suunnitelmia. 14.1. 1943 tehdyn pöytärkijamerkinnän 

mukaan Kirkonkylän koulukeittola näytti  esimerkkiä muille kouluille kuin se kokeiluluontoisesti 

aikoi tarjota kaikille koulun oppilaille ilmaiseksi ruokaa viitenä päivänä viikossa. 

Ahveniston kansakoulussa koulukeittola päätettiin perustaa niin nopeasti kuin mahdollista 

tammikuussa  1941.152 Merkinnässä  kerrotaan  myös  että  keittoa  oli  päätetty  jakaa  yhdeksälle 

mäntyharjulaiselle  ja  neljälle  heinolalaiselle  oppilaalle.  Lopulta  keittola  toimi  vuonna  1941  31 

päivää.153 Lokakuussa 1942 tilanne oli Ahvenistossa muuttunut hivenen heikommaksi sikäli ettei 

keittäjän  saaminen  ollut  enää  varmaa.154 Keittoa  oli  tarkoitus  jakaa  avustuksena  yhdelletoista 

oppilaalle.  Tämä  toteutui  niin,  että  keittola  toimi  24  päivänä  ja  avustusta  sai  10  oppilasta.155 

Ahvenistossa vuotta myöhemmin keittolan käynnistäminen päätettiin jo elokuun puolivälissä, mutta 

käyntiin se saatiin vasta lokakuun kymmenes päivä kun keittäjä oli löytynyt156, minkä tuloksena 

keittola toimikin 116 päivänä.157 

Jäniskylän  kansakoulussa  keittolan  esteenä  näytti  olevan  useita  tekijöitä.  Syksyllä  1940 

keittolaa  ei  voitu  käynnistää,  koska  keittolan  tiloina  ollutta  alakoulun  luokkaa  ei  voitu  siinä 

tarkoituksessa käyttää.158 Syytä tähän ei merkinnässä kerrottu, mutta on perusteltua olettaa syynä 

olleen esimerkiksi tilan käyttö siirtoväen majoituksessa tai puolustusvoimien käytössä. Keittolaa ei 

kuitenkaan käynnistetty seuraavanakaan vuonna lapsipulan vuoksi. Kompensoidakseen tätä päätöstä 

kuuden  oppilaan  kesken  päätettiin  jakaa  päivittäin  kaksi  litraa  maitoa.159 Jäniskylässä  oltiin 

muutenkin ilmeisen varovaisia keittolan käynnistämisen kanssa. 

Koulukeittola  -asian  päätti  johtokunta  jättää  siksi  kun  eduskunnan päättämä pakollinen  

keittola tulee kyymykseen kun ei ole keittolaa ja keittäminen häiritsee alakoulun opetusta.160

Hiljaa  hyvä  tulee  menetelmällä  ja  sodan  aiheuttaman  rakennustarvike  puutteen  vuoksi 

keittola  asia  oli  edelleen  paperilla  syyskuussa  1944  ja  päätös  keittolan  keittiön  rakentamisesta 

saunan yhteyteen tehtiin joulukuussa 1944.161

Vanosen kansakoulun keittolaa tiedusteli tarkastajan kirjelmä 17.10.1942. Tämän johdosta 

152   MKA Ahveniston kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 13.1.1941.
153   MKA Ahveniston kansakoulun  vuosikertomus vuodelta 1941.
154   MKA Ahveniston kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 21.10.1942.
155   MKA Ahveniston kansakoulun vuosikertomus vuodelta 1942.
156   MKA Ahveniston kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkinnät 15.8. 1943 ja 10.10. 1943 .
157   MKA Ahveniston kansakoulun vuosikertomus vuodelta 1943.
158   MKA Jäniskylän kansankoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 16.11.1940.
159   MKA Jäniskylän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 19.1.1941.
160   MKA Jäniskylän kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 12.9.1943.
161   MKA Jäniskylän kansakoulun johtikunnan pöytäkirjamerkinnät 1.9.1944 ja 10.12.1944.
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johtokunta merkitsi pöytäkirjaan että keittola toki laitetaan pystyyn mikäli kansanhuoltolautakunta 

myöntää ylimääräistä avustusta. Avustusta ilmeisesti tuli, sillä marraskuussa 1942 koulussa valittiin 

keittäjää.  Tammikuussa  ravintoavustuksesta  ylijääneet  varat  käytettiin  kuuden  oppilaan 

vaateavustuksiin. Tämä tarkoittanee sitä, ettei avustettavia oppilaita ollut arveltua määrää, tai että 

ruokaa  oli  tarjolla  vain  sitä  tarvitseville  eikä  varakkaampien  ollut  mahdollista  ostaa  ruokaa. 

Mahdollista  lienee  myös  ylimitoitettu  avustus.  Huhtikuussa  1943  koulukeittolan  toimintaa 

seuraavaa talvea ajatellen haluttiin tehostaa hankkimalla  keittiöpuutarhalle maata.  Tämä toive ei 

kuitenkaan toteutunut suunnitelmien mukaan, sillä keittiöpuutarhaan raivuutalkoisiin päästiin vasta 

lokakuussa 1943.162 Raivaustalkoot  eivät  ainakaan minun korviini  kuullosta  sitä,  että  siellä  olisi 

vietetty sadonkorjuuta.

Karankamäen kansakoulussa koulukeittiöstä ei mainittu mitään vuoden 1939 merkinnöissä 

ja vuoden 1940 kevällä todettiin ettei keittolaa ole tarkoituksenmukaista aloitaa kun koulutyöhön 

päästiin sodan jälkeen käsiksi vasta pääsiäisen jälkeen. Tavoitteena oli saada koulukeittola käyntiin 

marraskuusta  1940 lähtien ja  tarjota  ruokaa  maanantaisin,  keskiviikkoisin  ja  perjantaisin.  39:lle 

oppilaalle  koulu  oli  varautunut  tarjoamaan  ruoan  ilmaiseksi.  Varakkaimmat  oppilaat  lunastivat 

kouluruokailun  tuomalla  kotoa  luonnon  tuotteita,  kuten  lihaa,  maitoa  ja  perunaa,  maksuksi.163 

Keittolaa ei kuitenkaan saatu käyntiin syystä tai toisesta. Keittola saatiin avatuksi 20.1. 1941164 ja se 

toimi  neljänä  päivänä  viikossa;  keskiviikkoisin  ja  lauantaisin  ei  ruokaa  tarjottu.  Ruoaksi 

suunniteletiin vellejä ja keittoja. Varakkaimmat lapset maksoivat ruokailunsa samoin kuin oli ollut 

tarkoitus syksylläkin.Velliä varten lasten oli kotoa tuotava puoli litraa maitoa ja keittoa varten 75 

grammaa lihaa ja vähintää kolme perunaa. Nämä määrät käsittääkseni koskivat koko lukukautta, eli 

lapsen tarvitsi  tuoda tuo määrä vain kerran. Tammikuun 12. päivä 1942 koulukeittola päätettiin 

johtokunnan pöytäkirjamerkinnän mukaan laittaa  jälleen  pystyyn,  mikäli  vain elintarvikkeita  oli 

saatavilla  ja  tällöin  oli  päätetty  varakkaimmilta  lapsilta  ottaa  yhden  markan  maksu 

kouluntarjoamasta  ruoasta.  Mitä  ilmeisimmin  oli  lapsien  vaikeaa  saada  kotoa  ravintoa  kouluun 

tuotavaksi, vaikka maaseudulla oltiinkin.

Koulut  olivat  myös  avustamassa  oppilaiden  koulutaipaleita.  Apu  oli  tarpeen  ainakin 

Vanosessa,  jossa  pitkämatkaisille  oppilaille  myönnettiin  apua  majoitukseen  ja  kyyteihin.  Rahaa 

varattiin 100 markkaa lukuvuotta kohti.165 Kymmenen vanoslaista lasta sai avustusta tammikuun 20. 

päivä  tehdyn  pöytäkirjamerkinnän  mukaan,  kuusi  lasta  17.1.1943 tehdyn  merkinnän  mukaan  ja 

kymmenen lasta 30.1. 1944 tehdyn päätöksen mukaan. Ahvenistolla yhdelle lapselle järjestettiin 

162   MKA Vanosen kansakoulun johtokunnan pöyätkirjamerkintä 10.10.1943.
163   MKA Karankamäen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 26.10.1940.
164   MKA Karankamäen kansakoulun johtokunnan pöyätkirjamerkintä 14.1. 1941.
165   MKA Vanosen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 3.12. 1940.
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koulukortteeri pitkän matkan vuoksi166

 

4.5. Lasten ja nuorten kerhot ja aktiviteetit

Sodan aikana kaikki kynnelle kykenevät ikäluokat valjastettiin isänmaata auttamaan. Pelkkä 

työvelvollisuuden asettaminen ei riittänyt korvaamaan kaikkea miestyövoimaa, joka puolusti maata 

rintamalla. Monet lapsista ja nuorista liittyivät Sotilaspoikiin, Lottatyttöihin tai Nuorten talkoisiin. 

Lähes täysi-ikäisille tytöille tarjolla SPR:n Pikkusisar -toimintaa sekä Työtyttö -toimintaa. Se miten 

moni mäntyharjulainen lapsi tai nuori otti osaa näihin toimintoihin ei selviä käytetystä materiaalista, 

mutta  on  perusteltua  olettaa,  että  lähes  kaikki  kynnelle  kykenevät  lapset  ja  nuoret  osallistuivat 

ainakin talkoisiin.

Lottatytöt ja sotilaspojat olivat 8-18 vuoden ikäisiä. Heidän innostunut harrastamisensa sai 

toisenlaisen  luonteen  syksyllä  1939  ja  viimeistään  talvisodan  sytyttyä  marraskuun  viimeisenä 

päivänä 1939.  

Kaikki se mikä on ennen meitä eroittanut,  on nyt tullut  toisarvoiseksi.  Yksi ainoa suuri  

tehtävä, isänmaan vapauden puolustaminen, yhdistää meitä kaikkia.167 

Kansa yhdistyminen ja talvisodan ihme oli myös lapsien tavoitteena. Ennen sotaa lähinnä Karjalan 

sotilaspojat olivat ottaneet konkreettisesti osaa puolustusvalmisteluihin, toki joitakin poikkeuksiakin 

oli.168 Lottatytöt huomasivat tilanteen vakavuuden lähinnä tapaamisien muuttimisessa vakavemiksi 

ja keskittyivät  enemmän työhön.  Sodan aikana niin sotilaspojat  kuin lottatytötkin saivat tärkeitä 

luottamusta  vaativia  tehtäviä,  kuten  ilmavalvonta,  ja  jopa  ilmatorjunta.169 Yksi  vaativimmista 

lottatyttöjen  töistä  oli  heidän  panoksensa  sairaaloissa,  joissa  he  näkivät  paljon  kuolemaa  ja 

loukkaantuneita. Ironisesti nuorimmat tytöt ja lotat joutuivat tekemään raskaimmat ja vaikeimmat 

työt, kun esimerkiksi aikuiset raavaat miehet eivät niihin kyenneet. Tällainen vaativa tehtävä oli 

kaatuneiden  arkuttaminen,  aivan  nuorimpia  lottatyttöjä  ei  tähän  tehtävään  kuitenkaan  joutunut. 

Heidän surullisimpina tehtävinä oli osallistuminen sankarihautajaisiin ja arkkujen koristaminen ja 

myöhemmin hautojen hoitaminen. Suurimman kunnian sotien aikana tuntuivat saavan rintamalla 

sotimassa olleet tai siellä muutoin komennuksella olleet.  Kotirintamalle jääneitä tyttöjä ja poikia 

motivoitiin siellä maanpuolustukseen monin eri tavoin. 

166   MKA Ahveniston kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkintä 6.11. 1941.
167 Nevala, Seija-Leena Lottatytöt ja sotilaspojat s. 103 Minerva kustannus oy Jyväskylä 2007.
168Nevala Lottatytöt ja sotilaspojat  s. 85.
169Nevala Lottatytöt ja sotilaspojat s. 97 ja s. 105.
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Jokainen teistä siellä kotonanne niillä paikoilla missä olette, teette työtä isänmaan hyväksi.  

Ovat  ne  tehtävät  kuinka  pieniä  tahansa,  tulevat  ne  yhteiseksi  hyväksi.  Auttakaa  ilomielin  äitiä  

hänen askareissaan.... Ja te koulua käyvät, tehkää tunnollisesti siellä vaaditut tehtävät, niin silloin  

isä rintamalla ja äiti kotona iloitsevat ja jaksavat paremmin täyttää oman paikkansa, kun näkevät  

että  tekin  yritätte  parhaanne.  Ei  isänmaata  puolusteta  vain  rintamilla,  vaan  myös  kotona  

navetoissa,  pelloilla,  metsissä,  tehtaissa,  työpajoissa,  virastoissa  ja  kaikkialla  kotirintamalla.  

Jokaisen  työntekijän  suuremmasta  pienimpään  on  tunnollisesti  täytettävä  paikkansa,  ettei  vain  

täällä kotona ala rintama rakoilla.170

Ehkäpä tästä kannustuksesta johtuen Nuorten Talkoisiin otti osaa vuosina 1941 – 1947 yli 

miljoona koululaista171 ja mukana toiminnassa oli yli kymmenen erilaista lasten ja nuorten elämään 

liittyvää  yhdistystä  tai  järjestöä,  kuten  Mannerheimin  Lastensuojelu  Liitto  (MLL)  ja  Suomen 

Opettajien Raittiusliitto.172 Nuorten Talkoiden tarkoituksena oli innostaa lapsia ja nuoria toimimaan 

isänmaansa hyväksi.  Työ sijoittui  pääasiassa kesäkuukausiin eikä lapsilla  näin ollen ollut  sodan 

aikana juurikaan lomaa, mikä ei tosin välttämättä eronnut kovinkaan paljon 1930 ja -40 lukujen 

normaalista  käytännöstä.  Runkona  toiminnalle  oli  erilaisten  merkkien  ja  suorittaminen 

kaikenlaisella  järkevällä  keräilyllä.  Talkoo  -järjestön  esi-isänä  oli  ollut  vuonna  1940  järjestetty 

käpyjen ja jätepuiden keräys -kilpailu, joka saikin yllättävän suuren suosion. Vuonna 1942 kesätyö -

ohjelmaan otettiin mukaan maataloustyö, ilmeisesti siksi, että pula työvoimasta maaseudulla alkoi 

olla huutava. Nuorten talkoot eivät keskittyneet vain keräilyyn vaan ohjelmassa oli myös askartelua 

sekä erilaisia käsi- ja puhdetöitä.173 

Länsi-Savossa 26.6. 1943 olleessa uutisessa kerrottiin mäntyharjulaisten lasten ja nuorten 

saaneen  kesäkuun  loppuun  mennessä  kerättyä  519  rautalapiota  ja  240  hopealapiota,  mitä  on 

pidettävä hyvänä suorituksena.  Koko totuus mäntyharjulaisten talkoolaisten suorituksista  uutisen 

ilmoittamat lapiomäärät eivät kuitenkaan ole. Nuorten talkookeskus Helsingissä oli varsinkin marja-

aikaan todella kiireinen lapioanomusten kanssa. Hakemuksia tuli niin paljon, ettei  henkilökuntaa 

riittänyt  niitä  kaikkia  nopeasti  käymään  läpi.  Jos  henkilökuntaa  talkookeskuksessa  olikin,  ei 

valmiita lapioita saatu tehdyksi tarpeeksi nopeasti eikä posti saanut niitä kuljetettua. 187 000 oli 

kuitenkin  saatu lähetettyä.174 Talkoot  olivat  siis  saaneet  nuorison innokkaana liikkeelle  ja myös 

170Nevala Lottatytöt ja sotilaspojat s. 134.
171  Laaksonen Koulunkäyntiä ja opiskelua sodan varjossa s. 209.
172  Varjo, Kerttu Nuorten talkoot –Suomen nuorison työliike 1940-1948  s. 17Suomen Kulttuurirahasto Vammala 

1979 .
173  Ibid.
174  LS 3.8. 1943 ”187.000 nuorten talkoolapiota jo lähetetty.”
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monet paikalliset tahot olivat huomanneet talkoiden oivallisuuden esimerkiksi ravinnonhankinnan 

saralla.

Länsi-Savossa  31.8.1943  olleessa  uutisessa  kerrottiin  Mäntyharjun  talkoojohtajien  23.8. 

pidetystä  tapaamisesta,  jossa  talkoojohtajat  päättivät  järjestää  kunnan  talkoolaisten  kesken 

mestaruuskilpailut. Kilapailuaikaa oli uutisen ilmestymisestä lokakuun 15. päivään saakka. Sarjoina 

oli  marja-,  sieni-,  polttopuu-  ja  apurehumestari.  Varsinkin  puolukankeruuta  tuettiin,  sillä 

Aseveliyhdistys oli päättänyt lahjoittaa 1500 markkaa eniten puolukoita hyväksyttyyn liikkeeseen 

toimittaneiden kerääjien kesken. 

Nimimerkki  Koulupojan muisteloita sotavuosilta kertookin kirjeessään miten koululaisten 

askareet lisääntyivät erilaisilla keräyksillä, joiden kohteena olivat niin kävyt kuin pajunparkkikin. 

Koirakiveläinen muistelee  miten  lapset  ja  nuoret  olivat  mukana  sotaponnisteluissa  erilaisten 

talkoiden muodossa. Kirjoittaja kertoo tehneensä itsekin yhden motin ja säkillisen pilkettä autoja 

varten.  Pilkkeen teko vaati  koivuhalon sahaamista viiden sentin paloiksi ja sitten vielä kirveellä 

pilkottiin pienemmiksi. Kovaa työtä.

Mäntyharjun kansakoululaisten aktiviteetit sotien aikana seurasivat yleistä linjaa. Jäniskylän 

kansakoulun  jäämistöstä  lötyy  ainoana kouluna  kunnassa materiaalia  maatalouskerhosta  ja  sen 

toiminnasta. Olisi voinut kuvitella, että kunnan kansakouluista usemammat koulut olisivat tukeneet 

maatalouskerhojen toimintaa. Länsi-Savossa oli artikkeli mainostaen tällaisten kerhojen toiminnan 

erinomaisuutta juuri ennen talvisodan loppua, 12.3. 1940. Pöytäkirjat toiminnasta kattavat vuoden 

1943. Ainoa merkinta vuodelta 1944 koskee edellisen vuoden avustusta. Maatalouskerho toimi siis 

jonkinlaisten  avustusten  voimalla.  Vuonna  1943  kerho  sai  avustusta  niin  Kymenlaakson 

Maatalouskerhopiirilta kuin Mäntyharjun kunnaltakin. Kunta myönti avustusta 15 000 markkaa175 

samalla  kun  piiri  myönsi  avustusta  useaan  eri  otteeseen.  Avustusta  piirilta  saatiin  niin 

perusavutuksen,  yhteensä  noin  15  000  markkaa176,  muodossa  kuin  myös  apulaiskerhoneuvojan 

palkkaankin (avustusta 5000 mk). Apulaiskerhoneuvojan toimea pidettiin ilmeisesti hyvin tärkeänä, 

sillä  piirin  toimesta  toivottiin  ohjaajan jäävän toimeensa  vaikkakin  ilman palkaa,  jotta  syystyöt 

saataisiin tehtyä. 

Vuoden  1943  kevään  ja  kesän  aikana  kerholaiset  olivat  tilanneet  suuret  määrät 

vilejlysoppaita ja siemeniä. Huhtikuun yhdeksäs päivä oli tilattu 250 yleistä viljelysopasta ja yksi 

pellavan  viljelyopas  sekä  300  neuvojaopasta.  Lisää  oppaita  tilattiin  kesäkuussa,  jolloin 

kysymyksessä  olivat  vihannesviljelyksen  ja  lampaanhoidon  oppaat.  Siemenien  tilaamiseen 

kerholaiset  olivat  päässeet  myös  huhtitoukokuussa,  vaikkakin asiakirjoihin tilaukset  oli  merkitty 

175  MKA Jäniskylän kansakoulun Maatalouskerhon asiakirja 9.11. 1943.
176  MKA Jäniskylän kansakoulun Maatalouskerhon asiakirja 9.9. 1943.
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vasta  heinäkuussa.   Huhtikuussa  oli  tilattu  iso  erä siemeniä,  joiden  joukossa  sokerijuurikas, 

porkkana, sipuli, sikuri, tilli ja nauris. Uusi tilaus oli tehty toukuun neljäs, jolloin olit tilattu yksi 

kilo porkkanansiemeniä, 300 grammaa kurkkua ja kilon lanttuja. Näillä siemenmäärillä kerholaiset 

olivat varmasti kiireisiä koko kesän. Mikäi sato oli kohtuullinen, niin kerholaiset tuottivat hyvän 

määrän juureksia ilmeisesti koulun käyttöön tai sitten ne myytiin177. Lampaanhoito-oppaat viittaavat 

siihen, että muutama lammas oli myös hankittu kerhon toiminnan seurauksena. Mahdollista myös 

oli se, että kerholaisten perheisiin oli lampaita hankittu ilman kerhon toimintaa, mutta kerho koettiin 

hyväksi väyläksi saada tietoa lampaan hyvästä hoidosta.

177  LS 17.10.1940.
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5. Ravinto kotirintamalla

Se ruuan puute oli kaikista kamalin. Nähtiin nälkää. Meillä ei ollut maaseudulla ketään, ei 

sukulaisia, ei ketään. Piti tulla toimeen niillä annoksilla mitä oli, siinähän ei ollu paljon  

ainakaan talvisodan aikana. Äiti  jatkoi  voileivän päälle  keitettyä perunaa: sitä ja voita  

sotkettiin ja sit leivän päälle.178

Tässä  luvussa  käsitellään  lasten  kotirintamalla  kokemaa  puutetta  ravinnon  kannalta 

katsottuna.  Ravinnon  puute  kosketti  lapsia  niin  kotona  kuin  kouluissakin,  maasudulla  ja 

kaupungeissa.  Kotirintamaa  ja  sotavuosia  käsittelevä  kirjallisuus  antaa  pääsääntöisesti  sellaisen 

kuvan, etteivät suomalaiset nähneet nälkää sotien aikana. Tunnustetaan se tosiseikka, että ruokaa oli 

vähän,  muttei  tuoda  esille  niitä  tapauksia  jolloin  niin  lapset  kuin  aikuisetkin  näkivät  oikeasta 

nälkää.179 Syinä tähän voi olla se, ettei haluta muistella sitä nälkää, jota kesti joissakin tapauksissa 

jopa vuosia. Ruoan niukuudesta ja yksipuolisuudesta kertoo esimerkiksi muisto vedessä liotetusta 

leivästä.180 

Miten valtio oli suunnitellut huoltaa kansan ruokahuollon kriisin keskellä? Kansanhuoltoa ja 

sen  vaikutuksia  maatalouteen  ei  siis  voi  sivuuttaa  tässä  lapsen  kotirintamaa  käsittelevässä 

tutkielmassa,  vaikka  ensisilmäyksellä  ne  tuntuvatkin  olevan  kaukana  lapsen  maailmasta. 

Maaseudun  lapsilla  oli  kuitenkin  oma  tärkeä  ja  raskas  rooli  ruokahuollossa.  Lapset  viettivät 

aikaansa  navetoissa,  peruna  ja  -viljapelloilla,  metsissä  ja  laitumilla.  Kansanhuollon  yhtenä 

tarkoituksena olikin turvata kaikkien kansalaisten,  myös lasten,  riittävä ravinnon saanti,  jotta he 

pystyvät  toimimaan  isänmaan  hyväksi  ankarissa  oloissa.  Kansanhuollon  järjestämisen  lisäksi 

valtioneuvosto oli kannustamassa kansakoulujen työn lopettamista keväällä aikaisin jotta työvoimaa 

kevättöihin olisi riittävästi useasti keväällä 1941.181 Koulujen kautta tehty valistus olikin tavoittanut 

suuren  osan  nuoria  kuten  otsikosta  MAATALOUSTÖIHIN  haluavat  miltei  kaikki  Mikkelin  

oppikoulujen  oppilaat  osallistua  alkavana keväänä182 Puutteen  toinen puoli  oli  puute  vaatteista, 

leluista ja työvoimasta joita käsitellään omassa luvussaan.

178Näre & Kirves Lapsuus sodan keskellä s. 20-21.
179Turtiainen “Kädestä suuhun” - nälkämuistot sodan pula-aikana s. 311.
180Turtiainen “Kädestä suuhun” -nälkämuistot sodan pula-aikana s. 316.
181LS 1.2. 1941, 27.3. 1941 ja 5.4. 1941.
182 LS 11.5. 1941.
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5.1 Kansanhuollon järjestäytyminen Suomessa

Elämään  kotirintamalla  vaikuttivat  monet  seikat.  Eniten  elämään  luonnollisesti  vaikutti 

työikäisten miesten puute.  Maailmansodan vuoksi tavallisen ihmisten elämää oli  vaikeuttamassa 

kansainvälisen kaupan, tavaran viennin ja tuonnin vaikeudet, jopa mahdottomuus. Puutetta ja sen 

ehkäisyä  tuli  hallita  joltakin  taholta.  Tähän  huutoon  myös  vastattiin,  vaikka  ihmiset  joskus 

toivottivatkin  tämän  instanssin  alimpaan  hornaan.  Kansanhuoltona  lopulta  tunnettua 

viranomaistahoa  alettiin  suunnitella  ja  kehittää  jo  1920-luvun  alkupuolella.  Vuoden  1930 

sotatilalaki  ja saman vuoden niin sanottu avustusvelvollisuuslaki  antoivat  viimeisetkin valtuudet 

taloudelliselle  puolustusneuvostolle  ryhtyä  suunnittelemaan  kriisiajan  elintarvike-  ja 

ravintokysymyksien hoitamista. Ensimmäinen suunnitelma esiteltiin 1932 ja se perustui lähes täysin 

ensimmäisen  maailmansodan  aikana  muotoutuneeseen  malliin.  Tämä  suunnitelma  oli  kuitenkin 

mitä  ilmeisimmin  ja  varsin  odotetusti  puutteellinen  ja  uusi  käytännönläheisempi  suunnitelma 

julkistettiin vuotta myöhemmin, vuonna 1933, jääden viimeiseksi taloudellisen puolustusneuvoston 

tekemäksi suunnitelmaksi.

Toisen maailmansodan syttyessä syyskuun ensimmäisenä päivänä 1939 Saksan hyökättyä 

Puolaan oli Suomenkin johto jo kiirehtinyt kansanhuollon kehittämistä ja järjestämistä. Elokuussa 

1939  oli  Eljas  Kahraa  pyydetty  tarkistamaan  taloudellisen  puolusturneuvoston  tekemät 

suunnitelmat ja mahdollisesti edelleen kehittää niitä.183 Kahra teki suunnitelmiin pieniä muutoksia. 

Hän  ehdotti  että  kansanhuoltoa  johtaisi  keskuselimenä  ministeriö  ja  siviilihallinon  linjaa 

toteutettaisiin piirijaoissa aiemman sotilallisen linjan asemesta. 

25.9.1939  annetun  asetuksen  mukaan  kansanhuoltoministeriön  tehtäviä  olivat  muun 

muassa:184 

1. tiedon  hankkiminen  ja  selvityksien  tekeminen  maataloudelle,  yleiselle  toimeentulolle  ja 

puolustukselle tärkeiden koneiden yms laitteiden, elintarvikkeiden ja yleisten raaka-aineiden 

määristä ja tarpeesta

2. “laatia suunnitelmia ja huolehtia ohjaus-, neuvonta- ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin 

ryhtymisestä  tuotannon edistämiseksi  tai  sen suuntaamiseksi  sillä  tavoin,  kuin olosuhteet 

kulloinkin vaativat...”185

3. huolehtia  vaadittavien  tavaroiden,  koneiden  ja  laitteiden  maahantuonnista  ja  viennistä  ja 

183  Lehtinen Valmistavat toimenpiteet kansanhuollon toteuttamikseksi ja kansanhuollon perustaminen s.8.
184  Luettelon lähteenä on käytetty Kemppainen,  Kansahuoltohallinnon kehitys s.11-12.
185  Kemppainen Kansanhuoltohallinnon kehitys s.11.
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valmistaa  suunnitelmia  edellämainittujen  tuotteiden  takavarikoikkinsta  ja  omistajalle 

suoritettavien korvausten määristä

4. suunnitella säännöstelytoimenpiteitä koskien elintarvikkeita, rehuja, polttoaineita yms

5. työmarkkinaolojen  seuraaminen  ja  työvoiman  toimittaminen  puolustusvoimille  mikäli 

tarpeen

Kansanhuoltolautakunnan  perustamisesta  ja  sen  tehtävistä  oli  annettu  asetus  29.9.1939. 

Kansahuoltolautakunta (KHL), joka oli puhtaasti kunnallinen toimielin, tuli koostua minimissään 

kolmesta  jäsenestä.  Jäsenten  tuli  olla  perillä  elintarvikkeiden  tuotannosta,  kaupasta  ja 

kulutussuhteista. Pienillä paikkakunnilla tämä tuskin oli ongelma, ainakaan silloin jos valituilla tuli 

olla tietoa pääasiallisesti paikallisista tai alueellisista oloista. Mäntyharjun kansanhuoltolautakunnan 

jäsenet olivat kaikki itse talollisia, tai olivat ainakin olleet mukana kunnalliselämässä aktiivisesti, 

joten  heidän  tietojaan  ja  taitojaan  ei  ainakaan  alussa  voinut  paljoa  kyseenalaistaa. 

Kansanhuoltolautakunnan jäsenet saivat palkkansa tai muun korvauksensa kunnalta. Vuonna 1941 

asetuksella määrätty kansahuollonjohtaja oli kuitenkin valtion palveluksessa ja sai siten palkkansa 

valtiolta. Mäntyharjun arkistolähteissä ei mainittu kunnassa toimineen kansanhuollon johtajaa, mikä 

ei kuitenkaan täysin sulje pois sitä mahdollisuutta, että sellainen virka kunnassa oli. 

Syyskuun 1939 asetuksessa kansahuoltolautakunnalla oli annettu kolme tehtävää:

1. huolehtia  ja  valvoa,  että  elintarvikkeiden  ja  rehujen  sekä  muiden  yleisten  tarvikkeiden  

jakelu kuluttajille järjestetään voimassa olevien säännösten sekä kansanhuoltoministeriön 

ja piiritoimiston määräysten mukaan;

2. tehdä piiritoimistolle  esityksiä  elintarvikkeiden,  rehun ja  muiden tarvikkeiden  tuotannon  

edistämistoimenpiteistä  sekä  kaikenlaatuisen  ravinnoksi,  rehuksi  tai  tuotannon  raaka-

aineeksi  kelpaavan  tavaran  talteenottamisesta  ja  tarkoituksenmukaisesta  käytöstä  sekä 

näiden seikkojen valvonnasta lautakunnan toimita-alueella; sekä

3. pitää  huolta  niistä  toimenpiteistä,  jotka  sille  työvelvollisuuden  soveltamista  varten 

määrätään.186

Sotien  ja  välirauhan  aikana  toteutettu  säännöstely  oli  tullut  mahdolliseksi  jo  29.9.1930 

annetussa  sotatilaa  koskevassa  laissa.  Vuoden  1930  laissa  oli  otettu  huomioon  säännöstelyn 

vaatimia säännöksiä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi kattavasti. Sotatilalakia uudistettiin 16.6.1939 ja 

se koski puolustusvalmiuden tehostamista kriisin uhatessa.187 Syksyllä 1939 sotatilalakia rukattiin 

186  Kemppainen Kansanhuoltohallinnon kehitys s.19-20.
187  Enäjärvi, Jaakko Säännöstelylainsäädännön ja säännöstelyjärjestelmän kehitys  Kansanhuoltoministeriö 1945 
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vielä kolmesti uuteen uskoon. Näiden muutosten jälkeen saivat siviiliviranomaiset samat valtuudet 

kuin sotilasviranomaisetkin ja valtuudet säännöstellä yleisten tarvikkeiden tuotantoa, kulutusta ja 

hintoja.  Jos  oli  sotatilalain  uudet  pykälät  vaikeuttamassa  tavallisen  ihmisen  elämää,  heidän 

mielestään  joskus  kohtuuttomastikin,  oli  25.9.1939  annettu  laki  osaltaan  ainakin  hienoisesti 

helpottamassa  kansan  elämää.  Nimensä  mukaisesti  niin  sanottu  'kiskurilaki'  oli  asettamassa 

kattohinnat tuotteille, jotta jokaisella olisi yhtäläiset mahdollisuudet eri tuotteiden ostoon silloin kun 

niitä oli saatavilla. Lopullisesti säännöstelytaloudelle valtuudet ja toiminnan rajat antoi toukukuun 

kuudentena 1941 annettu säännöstelyvaltuuslaki.

Tärkeimmistä  kulutustuotteista  asetettiin  sokeri  ensimmäiseksi  säännöstelyn  alaiseksi 

7.10.1939, kahvi seurasi sokeria saman kuun 28.päivä.188 Sokeriannos oli talvisodan alussa yksi kilo 

henkilöä  ja  kuukautta  kohden.  Myöhemmin  sokerintuonnin  vaikeutuessa  määrät  luonnollisesti 

vähenivät.  Alle  puolen  vuoden  ikäiset  lapset  saivat  koko  sodan  ajan  1.5kg  sokeria  kuukautta 

kohden,  samoin  sairaalat,  apteekit  ja  metsätyötä  tekevät  saivat  normitasosta  suurempia 

sokeriannoksia.  Lapsia  kosketti  sokerin  vähyys  myös  toisella  tavalla.  Teollisuus  koki  sokerin 

vähyyden karvaimmin. Ensiksi sokerin käyttö kiellettiin leipien ja keksien valmistuksessa ja näin 

lapsetkin jäivät ilman (harvinaisia) herkkujaan. Pian sokerin käyttö kiellettiin virvoitusjuomissa ja 

lopulta myös mehuissa. Lieneekö tässä säännöstelyssä ollut perimmäinen syy siihen, että äitini äidin 

tekemät mehut maistuivat aina jotenkin kitkeriltä sokerin vähyyden vuoksi. Makeistehtaat lopettivat 

toimintansa kesäkuussa 1943. Kahviannoksen määrä oli 250 grammaa hekilöä ja kuukautta kohden. 

Sekä kahvin että sokerin annokset olivat aluksi noin puolet normaalikulutuksesta. Jalkineet ja monet 

tekstiilit  asetettiin  säännöstelyn  alaisiksi  23.10.1940.189 Nahkapulan vuoksi ihmiset  alkoivat  pian 

pukeutua erilaisiin paperivaatteisiin ja kenkiin. Myös puun määrä kenkien valmistuksessa lisääntyi 

jonkin verran.

5.2 Maito, elämän eliksiiri

Ruokahuolto  Mäntyharjulla  oli  sodan aikana helpompaa kuin kaupungeissa.  Maaseudulla 

ihmisten oli helpompi tehdä omia pieniä viljelyksiä. Mäntyharjun ollessa maatalousvaltainen kunta, 

useimmat  kuntalaiset  asuivat  maataloissa  tai  niiden  välittömässä  läheisyydessä.  Oman  palstan 

perustaminen  oli  melko  vaivatonta.  Elo  ei  maaseudullakaan  ollut  kuitenkaan  pelkkää  juhlaa. 

Maidon tuotannossa oli lapsilla ja nuorillakin tärkeä merkityksensä, joka vain kohosi sotavuosina. 

   Helsinki s. 25.
188  Toivonen, Onni Tarvikkeiden jakelun säännöstely Kansanhuoltoministeriö 1945 Helsinki s. 91-92.
189  Toivonen  Tarvikkeiden jakelun säännöstely s.122.
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Lapset toimivat lehmipaimenina ja isommat pitivät huolen lypsyistä. Maalaislapset tekivät oikeasti 

töitä  maitotilkkansa  eteen.  Maidon  vähyys  omasta  pöydästä  onkin  varmasti  tuntunut  monesta 

lapsesta katkeralta, vaikkakaan sitä ei ole ääneen tunnustettu. 

Aiemmin on jo esitetty, että Mikkelin läänissä oli muuhun maahan verrattuna vähän lehmiä 

ja  vähäinen  lehmämäärä  johtaa  suoraan  alhaisiin  tuotantolukuihin.  Mikkelin  läänissä  tuotettiin 

vuonna 1929 keskimäärin 1 417 kiloa maitoa maan keskiarvon ollessa 1 751 kiloa, puhumattakaan 

joidenkin alueiden yli 2 000 kilon tuotannosta vuosittain.190 Kun sodan jälkeen vuonna 1950 läänin 

maidontuotanto  oli  edelleen  alle  2  000  kiloa,  voi  arvioida  maidontuotannon  olleen  reippaasti 

keskiarvon  alapuolella  myös  sotien  aikana.  Mäntyharjun  kansanhuoltolautakunta  kertoi 

pöytäkirjamerkinnässään  11.12.1941 että  4-8  lehmän  vuosituotanto  oli  keskimäärin  1350 litraa. 

Selvää, ettei tuolla määrällä maidossa kylvetä.

Maidosta tulikin alueella  nopeasti  huutava pula sotavuosien aikana ja sen säännöstelystä 

tarkkaa. Talvisodan aikana maidontuotanto ja sen toimittaminen kuluttajille toimi ilmeisesti varsin 

kohtuullisesti. Lehdissä ei kirjoiteltu maidonpuutteesta talvisodan aikana eikä Mäntyharjun kunnan 

arkistolähteistäkään löytynyt viitteitä maidon puutteesta. Syynä tähän on yksinkertaisesti sensuuri. 

Laajalle  levinnyt  tieto  maidon  puutteesta  olisi  johtanut  paniikkiin  jolloin  maidon  riittävyys 

kuluttajille  olisi  ollut  todennäköisesti  vielä  pienempää  kuin  se  jo  oli.  Myös  rintamalla  olleille 

miehille tieto elintärkeän maidon puutteesta olisi voinut johtaa alentuneeseen moraaliin. Mikkelin 

kohdalla akuutista maitopulasta kirjoitettiin Länsi-Savossa 26.10. 1940 sodan ollessa jo ohi. Ankara 

sota  ja  vaikeat  luonnonolosuhteet  kesällä  olivat  verottaneet  vuodenajan  muutenkin  heikkoa 

maidontuotantoa ennestään. Maitoa ei tuolloin voitu Mikkelissä edes laittaa kortille, koska ei ollut 

minkäänlaisia takeita, että maitoa kaikille riittäisi korttiannosta. Maitopula kosketti kaikkein eniten 

imeväisiä ja varsinkin sairaita lapsia. Äidinmaitoa ei saatu talteen kuten nykyään ja imeväiset olivat 

lehmänmaidosta tehtyjen vastikkeiden varassa. Aliravitsemus oli tosiasia monien lasten kohdalla ja 

vielä useampi oli vaarassa.

Mäntyharjun  kansanhuoltolautakunta  ei  vuoden  1940  aikana  maininnut 

pöytäkirjamerkinnöissään  mitään  varsinaisesta  maitopulasta,  mutta  19.11.  kirjattiin  ylös 

huolestuttava rasvatilanne jota päätettiin helpottaa muodostamalla oma kortisto lehmän omistajista 

ja  heidän  lehmien  määrästään.191 Lopulta  maito  tuli  kortille  koko  maassa  1.  12.1940192,  joten 

toisaalta  suurenkaan  maitomäärän  tuottaminen  hyvillä  alueilla  Suomessa  ei  tuottanut  autuutta. 

Lehmien maidontuotannon vähyyteen ei vaikuttanut luonnollisesti vain määrä. Luonnonoloilla ja 

190  Vihola Maatalouden rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa s. 348.
191  MKA Kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 19.11. 1940.
192  LS 23.11. 1940.
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sodan jälkiseuraamuksilla oli vahvat vaikuttimensa lehmien elämään. Huonon sadon vuoksi rehun 

määrä eläimille oli vähissä ja Mäntyharjun kansanhuoltolautakunta totesi 28.12.1940, ettei kaikilla 

kunnan karjanomistajilla ollut mitä eläimilleen syöttää. Joissakin tapauksissa jäljellä olevan rehun 

määrä oli  erittäin pieni. Heti vuoden 1941 ensimmäisessä kansanhuoltolautakunnan kokouksessa 

8.1.  päätettiin  antaa takavarikon alaista  heinää puutteen alaisille  karjanpitäjille  joiden määrä oli 

määrätty  luetteloitavaksi  15.1.  mennessä193.  Apua  saavat  karjatilalliset  velvoitettiin  ostamaan 

selluloosaa tietty määrä apua vastaan jotta he selviäisivät talven yli.194 Lähteistä ei käy suoranaisesti 

ilmi  moniko tilallinen  menetti  karjansa tai  osan siitä,  mutta  oletettavaa  on niukan rehutilanteen 

vuoksi, että suurin osa tiloista menetti ainakin muutaman yksilön. Maitotilanteelle vaikein paikka 

oli ehkä kuitenkin Karjalan alueiden luovuttaminen Neuvostoliitolle. Karjaa jäi vihollisen puolelle, 

osa oli teurastettu koska niitä ei voitu ottaa mukaan, osa kuoli pitkällä matkalla Suomen puolelle. 

Osa niistäkin lehmistä, jotka väkensä kanssa matkasta selvisivät hengissä jouduttiin teurastamaan 

tilan- ja rehunpuutteen vuoksi. Katkera näky niille ihmisille, myös monelle nuorelle, jotka olivat 

eläimensä saaneet varjelluksi vihollisen hyökkäykseltä.

Maasedulla oli tavallista sodan aikana, että maitomäärien valvonta ja siten säännöstely oli 

vaikeaa.  Karjatilallisten  omaa  käyttöä  oli  vaikea,  joissakin  tapauksissa  mahdotonta,  valvoa. 

Tilallisten  omaan käyttöön jättämä maitomäärä  ilmeisesti  vaihteili  jopa kylittäin,  sillä  tilallisten 

kesken  vallitsi  epätietoisuus  määrästä,  jonka  sai  itselleen  jättää.  Eräs  emäntä  lähestyi 

kansahuoltolautakuntaa kirjoittaen 

...Olkaa hyvä ja ilmoittakaa samalla paljonko Mäntyharjun kunnan alueella saapi tuottaja 

itse  pitää  tuoretta  maitoa  ja  voita  henkilöä  kohden.  Ainakin  3-4 naapurin kanssa siitä  

keskustelin eikä kukaan tiennyt kun sanoivat puuttuvan riittäviä tietoja. Jos kerran tilit on 

tehtävät mahdollisimman tarkkaan on annettava myös selventäviä tietoja asiasta.195 

Maaseudun suurperheet olivat varmasti olleet jossakin määrin tyytyväisiä epäselvyteen ja voineet 

näin antaa omille lapsilleen enemmän maitoa tai valmistaa muita tuotteita jotka paransivat perheen 

oloja  niistä  saatujen  rahojen  ansiosta.  Kunnan  kansahuoltolautakunta  päätti  tarttua  ongelmaan 

esittämällä, ettei tilallinen, jolla on ottaa omaan käyttöön kaksi litraa maitoa henkeä kohti saisi enää 

rasvakorttia.196 Karjatilalliset eivät kuitenkaan nähtävästi saaneet ainakaan tuolloin tarkkoja määriä 

paljonko omaan käyttöön sai maitoa jättää, ellei tuota kahden litran määrää pidetä yleispätevänä 

193  MKA Kansahuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 31.12. 1940.
194  MKA Kansahuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 8.1. 1941.
195  MKA Kansanhuoltolautakunnalle osoittettu kirje 9.3.1941.
196  MKA Kansahuoltolautakunnan pöytäkirjamerkinta 11.2. 1941.
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määränä. Kuten arvata saattaa, moni maanviljelijä oli vihainen, eivätkä voineet käsittää miten niin 

pienellä  annoksella  voi  tulla  toimeen  ja  miten  siitä  kahdesta  litrasta  enää  mitään  voita  tekee. 

Kasvuiässä  olevat  maatalojen  lapset  olivat  myös  jossakin  määrin  kärsimässä  siitä,  että  heidän 

perheensä olivat ruokkimassa kaupunkilaisia. Pöydät eivät notkuneet maitotuotteita kuten ennen.  

Kansanhuoltolautakunta ilmoitti kunnassa vallitsevan maitopulan 2.8.1941 ja 27. lokakuuta 

1941 oli Mikkelin läänin kansanhuoltopiiri  lähestynyt  lautakuntaa tiedustelemalla miksei kunnan 

maitotilalliset,  jotka  olivat  Mikkelin  Osuusmeijerin  jäseniä,  sinne  enää  maitoaan  lähettäneet. 

Mikkeli lähestyi naapuri kuntaansa kaupunkia vaivannen akuutin maitopulan vuoksi.  Kaupungissa 

oli maitoa jaettavaksi vain sairaille ja lapsille.197 Selvityksessään Mäntyharjun KHL kertoi ettei sille 

saapuneiden  selvitysten perusteella kunnassa tuotettu sellaista määrää maitoa, että sitä kannattaisi 

Mikkeliin  asti  kuljettaa.  Kansanhuoltolautakunta  oli  lähestynyt  kunnan maidontuottajia  kirjeitse. 

Vastauksissa kerrottiin muun muassa, ettei taloa yksin pitävä vaimo kyennyt ajamaan talon rajua 

varsaa  vaadittavaa  pitkää  matkaa198 tai  ettei  kahta  litraa  ollut  mitenkään  kannattavaa  lähteä 

kuljettamaan,  puhumattakaan liikenneyhteyksien  vaikeudesta  ja  että  lautakunnan  tiedot  määristä 

perustuivat aikaan, jolloin talossa oli ollut siirtoväen karjaa199. Mäntyharjun kansanhuoltolautakunta 

ilmoitti Mikkeliin edelleen 27.10.1941 päivätyn pöytäkirjan mukaan, että niin sanottua ylimaitoa oli 

kunnassa jaettu kuponkeja vastaan. Lautakunta edelleen tarkasti maidontuottajien kuukausitilitykset 

ja vertasi niitä vastauksissa ilmoitettuihin määriin ja totesi kaiken olevan kohdallaan mikäli määrät, 

jotka oli ilmoitettu olivat todellisia, oli maito jaettu määräysten mukaan. Samassa KHL kertoi ettei 

kunnassa ollut maitoa riittävästi edes oman kunnan kulutuksen korttijakeluun. 

Kunnassa  haluttiin  kuitenkin  edelleen  varmistaa,  että  kaikki  oli  kohdallaan  se  pyysi 

poittilaisen  rouva  Selma  Saarinen  selvittämään  kunnan  maitomäärän  todellista  luonnetta.200 

Ilmoitetuissa maitomäärissä oli  ilmeisisti  jotakin epäkohtia,  sillä  pian tarkastusten aloittamisesta 

yhtä Kyttälän kylän Varpasen talollista syytettiin maidon meijeriin toimittamatta jättämisestä kuten 

hän oli ilmoituksessaan kertonut tehneensä. Kun talollinen ei voinut todistaa mitä oli maidolleen 

tehnyt,  joutui  hän  syyteeseen.201 Syytteen  tuloksesta  ei  ole  tietoa.  Vuoden  1941  viimeisessä 

kokouksessa 31.12. khl  totesi kunnan tarvitsevan henkilön valvomaan maidon ja ravintorasvojen 

säännöstelyä.  Toimi  päätettiin  laittaa  avoimeen  hakuun,  ellei  muuta  ratkaisua  asiaan  saataisi. 

Ilmeisesti  rouva  Saarinen  ei  ollut  viihtynyt  toimessaan  pitkään.  Voisi  olettaa,  että  säännöstelyn 

tarkastaja, varsinkin kun se kohdistui maitoon, oli hyvin epätoivottu henkilö. Eikä ole aivan tuulesta 

197  LS 12.8.1941.
198  MKAKansanhuoltolautakunnalle osoitettu kirje 22.10. vuosi ei tiedossa (oletettavaa vuoden olleen 1941).
199  MKA Kansanhuoltolautakunnalle osoittettu kirje 31.10.1941.
200  MKA Kansahuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 27.10.1941.
201  MKA Kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 11.12.1941.
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temmattu  ajatus,  että  tarkastaja  oli  työnsäkin  ulkopuolella  syrjitty  tai  kohtasi  työssään  jopa 

väkivaltaa. Tunteet olivat pinnassa kaikilla. Huoli omaisten ja karjan hyvinvoinnista painoi monia. 

Vuoden 1941 puolella tehty maidon meijeriin lähettämiskysely oli edelleen tapetilla vuonna 

1942.  Moni  maidontuottaja  oli  anonut  kansanhuoltolautakunnalta  ettei  heidän  tarvitsisi  maitoa 

meijeriin asti kuljettaa. 26.1. kahden tällaisen hakijan pyyntö evättiin, yksi sai armahduksen, koska 

tämä  tilallinen  oli  ainoa  kunnassa  joka  jakoi  maidon  suoraan  lähellä  asuville  ihmisille  kortteja 

vastaan, eikä tilan läheisyydessä ollut muita maidon tuottajia. Huhtikuussa 1942 maitotilanne mitä 

ilmeisimmin  paheni  edelleen,  sillä  kolme  mäntyharjulaista  maidontuottajaa  määrättiin  viemään 

maitonsa  suorinta  tietä  Mikkelin  osuusmeijeriin.  Kolme  muuta  maidontuottajaa  velvoitettiin 

toimittaan  maitonsa  toistaiseksi  Mikkelin  osuusmeijeriin  lukuun  Mäntyharjun  Kirkonkylän 

Osuuskauppaan  kuponkijakoa  varten.202 Kahdellekymmenelle  tuottajalle  annettiin  samassa 

kouksessa lupa tuottaa kotivoita myyntiin  sekä myydä maitoaan kortteja vastaan suoraan omalta 

tilaltaan. Tämän päätöksen jälkeen vaikuttaa siltä, että maitontuottajat alkoivat enenevässä määrin 

anoa  vapautusta  meijerikuljetuksista,  suurin  osa  määrättiin  edelleen  toimittamaan  maitonsa 

Mikkelin  osuusmeijeriin,  osalle  sallittiin  maidon  toimittaminen  muun  muassa  Toivolaan  ja 

Asemalle.203 Maidon kuljetuksista purnattiin vielä elokuussa 1942. Maidon myyminen tai antaminen 

omille  kesävieraille  tuntui  varmasti  vaikealta  ja  monimutkaiselta,  kun  kesävieraillekin  maidon 

myyminen ja tarjoaminen tuli erikseen anoa. Luvan saattoi saada, varmaa se ei ollut.

 Valtakunnallisestikin vaikuttaa siltä, että maidon tuotanto ja päätyminen korttiannoksiksi 

haluttiin ainakin ylläpitää tietyissä rajoissa, ellei sitten jopa kasvattaa sitä. KHP kirjelmässä N:O 

10/11-42 määrättiin, että niillä karjatiloilla joissa maitomäärät eivät yllä tarkkailurajalle menettävät 

karjan  osalle  määritellyn  valopetrolimääränsä.204 Mäntyharjun   kansanhuoltolautakunta  oli 

tekemissään  tarkastuksissa  tullut  siihen  tulokseen  ettei  kunnan  maidontuottajat  pääsääntöisesti 

kyenneet  toimittamaan  maitoa  vaaditun  tason  mukaisesti  vaikka  toimittivat  kaiken 

ylijäämämaitonsa  meijeriin  tai  muihin  määrättyihin  paikkoihin.  Kansanhuoltolautakunta  päätti 

määräyksen  vastaisesti  jatkaa  valopetrolin  jakoa nuhteettomille  ja  kaikkensa tehneille  tuottajille 

jottei  maidontuotanto  kokonaan  lakkaisi  tai  vaikeutuisi  entisestään.  Määräystä  pidettiin 

luonnollisesti kohtuuttomana aikana, jolloin marraskuinen ilta ei antanut luonnonvaloa iltalypsylle 

eikä  kunnan  navetoita  oltu  oletettavasti  edes  unelmoitu  sähköistää.  Määräyksellä  saattoi  olla 

parantava  vaikutus niille,  jotka pimittivät  maitoa  lautakunnalta,  mutta  on myös  mahdollista  että 

määräysten kiertäjät löysivät uuden petroolin lähteen jostain muualta jos suhteet olivat kunnossa 

202  MKA Kansahuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 16.4.1942.
203  MKA muun muassa nämä KHL:n pöytäkirjamerkinnät: 12.5. 1942, 19.5.1942 ja 26.5.1942.
204  MKA Kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 18.11.1942.
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mustan pörssin suuntaan.

Marraskuussa  vuonna  1942  Mäntyharjun  maitotilanne  paheni  edellisestä.  Lehmät  olivat 

useasti  ummessa  sydäntalven  ja  nyt  huonon ruokinnan vuoksi  moni  normaalisti  lypsyssä  oleva 

lakkasi  myös  tuottamasta  maitoa.  Kansahuoltolautakunta  alkoi  määrätä  kuntalaisia  toimittamaan 

maitonsa kunnan Osuuskaupan maitomyymälään  Mikkelin  osuusmeijerin  sijasta.205 Näin ainakin 

kahden kohdalla jotka olivat vapaaehtoisesti maitonsa Mikkeliin toimittaneet. Moni isäntä ja emäntä 

sai  myös  käskyn  jakaa  ylijäämämaitonsa  suoraan  kyläläisille  kuponkeja  vastaan  sen  sijaan  että 

toimittaisivat maitonsa meijeireihin. Vuoden vaihtuessa 1943 puolelle alkoi maitotilanne ilmeisesti 

kohentua.  Ravintorasvoja inventoitiin heti vuoden alussa 23.1. ja karjan luetteloinnista päätettiin 

16.2. Lasten ja nuorten maitolasit olivat useasti tyhjillään. 

5.3 Ruokaa ja tarvikkeita kortilla

Ruokahuoltoon vaikutti myös muiden kotieläinten kuin lehmien kasvattaminen. Talvisodan 

aikana  ja  heti  sen  jälkeen  ei  suomalaisilla  ollut  pulaa  lihasta,  mutta  syksyllä  1940  tehtyjen 

teurastusten jälkeen alkoi käydä selväksi, että lihasta tulisi puute. Varsinkin lehmiä oli teurastettu 

suuria määriä kuten edellä on käynyt ilmi. Ensimmäinen lihaa koskeva säännöstelypäätös annettiin 

11.10.1940.206 Tällä  päätöksellä  sian-  ja  naudanlihan  kauppaa  alettiin  tarkkailla  ja  tarvittaessa 

voitiin  näiden kahden lihatuotteen kauppaa myös rajoittaa.  Sääntöä uudistettiin  21.11.1940 jolla 

maa jaettiin hankinta-alueisiin, joissa toimi vain yksi hankkija. Lihan tulosta säännöstelyn piiriin 

kerrottiin  suurella  uutisella  Länsi-Savossa  23.11.  1940.  Uutisessa  kerrottiin  ensimmäisen  lihaa 

koskevan  säännöstelyn  jakelukauden  alkavan  2.12.  kuluvaa  vuotta  ja  että  liha  oli  takavarikon 

alaisena sikäli kun yksityisen ruokakunnan hallussa oleva lihamäärä ei ylittänyt viittä kilogrammaa 

talouden henkeä kohti. Uutisessa kerrottiin edellen, että lihalla tarkoittettin myös eläinten rasvaa ja 

verta.  Liha  tuli  lopullisesti  säännöstelyn  piiriin.  Suomalaiselle  niin  tärkeä  sika koki  määrällisen 

romahduksen sotien aikana.  Sen kohtaloksi koitui  liian samanlainen ruokavalio ihmisten kanssa, 

eikä siis ole vaikeaa arvata kumpi vetää pidemmän korren. Sikojen määrä oli  maassa kääntynyt 

laskuun  jo  1930-luvun  loppuun  tultaessa  huippuvuisista,  jolloin  maassa  oli  noin  230  000 

röhkivää.207 Joulukinkut  olivat  siis haluttua ja kallista  tavaraa.  Lapsia joulukinkun puute omasta 

joulupöydästä saattoi kaivella vuosikymmeniä: 

205  MKA Kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 5.11.1942.
206  Juuramo, Maataloustuotannon säännöstely s.62.
207  Vihola Maatalouden rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa s. 343.
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Olimme usein suorastaan nälässä! Menin erään saman talon rakennusmestarin perheen k

otiin (heidän tyttärensä oli kaverini). Istuin aikani kirstun päällä ja kun perhe oli syönyt  

sain minä ruokaa, tavallisesti heillä oli hernekeittoa, silakkalaatikkoa. Heillä oli jouluna  

kinkkua, meillä ei koskaan. Katkeruus on jäänyt, en osta tänä päivänä joulukinkkua.208

Kanojen tilanne sotavuosina kärsi samanlaisen kohtalon kuin siankin. Jotta kanat tuottaisivat 

kanamunia ja saisivat lihaa luittensa päälle, niille tuli syöttää useampi kilo viljaa, josta oli pula. 

Vaikkakin  kana  tuli  toimeen  muullakin  ravinnolla  kuin  viljalla,  ei  suurissa  kanaloissa 

vaihtoehtoisen  ravinnon  tarjoaminen  ollut  mahdollista.  Kanamäärät  ja  samalla  leivontaan 

tarvittavien  kananmunien  määrät  kääntyivät  hurjaan  laskuun.209 Kananmunat  asetettiinkin 

säännöstelyn  alaisiksi  vuoden  1941  maaliskuussa.210 Jotta  kananmunia  olisi  saatu  kuluttajille 

velvoitettiin  tuottaja  toimittamaan  omasta  kulutuksesta  yli  jääneet  munat  vietäviksi  eri 

keräilypisteisiin.  Munien löytäminen tiensä kuluttajan ruokapöytään oli kuitenkin rajallista,  joten 

vuoden 1942 heinäkuussa otettiin kovat aseet käyttöön. Tuottajille määrättiin luovutusvelvollisuus 

ja ne kanat, jotka eivät omaa luovutusvelvollisuutta täyttäneet oli pakkoteurastettava. Tämä tehosi ja 

kananmunat alkoivat löytää tiensä kuluttajien pöytiin enenevässä määrin. Pakkoteurastusten myötä 

voisi olettaa, että myös kananlihan saanti oli ajoittain ja paikoitellen mahdollista. Kananmunia ei 

kuitenkaan  ollut  tarjolla  vanhaan malliin,  joten  priorisointia  tapahtui  tässäkin  kohtaa.  Etusijalle 

laitettiin raskaana olevat tai imettävät naiset sekä sairaat. Lapset tulivat seuraavaksi ja tavallinen 

kuluttaja sai munia vain jos niitä oli runsaasti tarjolla.

Lampaiden tilanne poikkesi suuresti muista perinteisistä kotieläimistä. Siinä missä sota karsi 

rankalla kädellä niin lehmiä kuin sikojakin, niin lampaiden määrä kääntyi voimakkaaseen nousuun. 

Lampaiden vetovoimaa puutteen aikana kasvatti se fakta, että lampaan pystyi käyttämään hyödyksi 

lähes kokonaan: siitä sai villaa ja nahkaa vaatteisiin ja lihaa ruokaan. Kun lammas vielä tuli toimeen 

vähällä ja vielä sellaisella ravinnolla,  jota ihmiset eivät voineet hyödyntää,  oli sen suosio taattu. 

Lampaita alkoi myös ilmestyä kaupunkeihin oloihin, joissa niitä ei aiemmin oltu nähty.211 Lapset 

pääsivät  taas  osoittamaan  tarpeellisuutensa  ja  toimivat  usein  paimenina.  Lampaiden  määrä  ei 

kuitenkaan ollut niin suuri, etteikö lampaan tuottamat  tavarat olisi joutuneet säännöstelyn alaisiksi 

ja kortille. Lampaan omistajille määrättiin villan luovutusvelvollisuus. Vuonna 1943 luovutuksen 

208Turtiainen, Jussi “Kädestä suuhun” -nälkämuistot sodan pula-aikana s.317 kirjassa Näre, Sari & Kirves, Jenni 
(toim.) Ruma Sota -Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia Johnny Kniga, Juva 2008.

209  Vihola Maatalouden rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa s. 346.
210  Toivonen Tarvikkeiden jakelun säännöstely s.110.
211  Vihola Maatalouden rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa s. 345.
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alainen  määrä  oli  yksi  kilogramma aikuista  lammasta  kohden ja  400 grammaa kartisaa  kohden 

vuodessa,  riippuen kuitenkin tuottajan oman talouden henkilömäärästä.212 Määrät  ovat kuitenkin 

vaihdelleet  sotavuosien aikana riippuen tarpeesta  ja tuotannon määrästä.  Ylijäämävillaa  pyrittiin 

myös  saamaan  liikkeelle  luovutusvelvollisuuden  täytyttyäkin  villakankaiden-  ja  lankojen 

vaihtoliikkeen  avulla.  Tässä  onnistuttiinkin  hyvin,  jopa  yli  odotusten.  Länsi-Savon  11.2.  1943 

ilmestyneessä  numerossa  kerrotaan  vuonna  1942  koko  maassa  luovutetun  237  tonnia  villaa. 

Samassa  artikkelissa  kerrottiin  yhden  kilonpesemätöntä  villaa  tai  2.5  kilon  kudinvillalumppua 

antavan takaisin puoli metriä kangasta tai puoli kiloa lankaa. Toisaalla213 tämän vaihdon määriksi 

kerrotaan että kahdella kilolla villaa sai  pukukankaan miehelle  ja viisi  kiloa kudinvillalumppua. 

Yhdellä kilolla naiset saivat leninkikankaan tai kaksi kiloa kudinvillalumppua. Olivat määrät mitä 

olivat, villa lähti liikkeelle ja kotirintama alkoi saada myös paljon kaipaamaansa kangasta. Jotakin 

lampaiden  suuresta  vaikutuksesta  lapsien  elämään  kertoo  se,  että  lapsien  joululahjapaketeista 

kuoriutui pääsääntöisesti villasukkia -ja lapasia, sekä muita villatuotteita.

5.4 Pellot kasvattavat satonsa takavarikoitavaksi

5.4.1 Viljat

Kuten edellä on kerrottu, sijaitsee Mäntyharju maatalousvaltaisella alueella. Maatilat olivat 

kuitenkin pääasiassa pieniä (taulukko 5.4.1). Valtaosa kunnan alueella olleista tiloista oli alle viiden 

hehtaarin kokoisia, joten saatu elanto oli niukka, varisnkin kun perhekoot maaseudulla olivat 1930- 

ja 40 -luvuilla suuret. Yli neljänkymmenen hehtaarin tiloja oli kunnassa vuonna 1941 vain kuusi. 

Näiden  lukujen  pohjalta  on  helppo  arvata,  ettei  kunnan  viljantuotanto  ollut  kovin  laajalla  ja 

varmalla pohjalla. Osassa Suomea oli traktorit jo löytäneet tiensä pelloille, mutta Mäntyharjussa ei 

trakoreita  pelloilla  ollut.  Kunnan kansanhuoltolautakunta  totesi  pöytäkirjassaan  28.12.1940 ettei 

kunnassa ollut traktoreita lautakunnan tietojen mukaan. Maan muokkaus tapahtui siis hevospelillä 

tai  käsin,  mikä  oli  hidasta  ja  raskasta  työtä.  Lapsillakin  oli  mitä  ilmeiseimminen  oma roolinsa 

viljelyn  onnistumisessa.  Väkilannoitteita  käytettiin  jonkin verran.  Toisin  kuin usein  kuvitellaan, 

väkilannoitteista  ei  sinänsä  ollut  sota-aikana  puutetta.  Puutetta  oli  tietyistä  lannoitelaaduista, 

pääasiassa  fosfaattipitoisesta  lannoitteesta.214 Etelä-Savon  maatyyppi  oli  vaativa  viljeltävä  eikä 

212  Juuramo Maataloustuotannon säännöstely s.67.
213  Utrio, Meri ja Untamo Pois pula, pois puute -Kun kansa selvisi s. 173 Tammi 1994 Helsinki.
214  Juuramo Maataloustuotannon säännöstely s. 71.
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viljelyä tehostettu tarpeeksi pelkillä lannoitteilla. Moni viljelijä tänäkin päivänä toteaa viljelevänsä 

kiviä. 

Taulukko 5.4.1 Mäntyharjun maatilojen koot kylittäin vuoden 1941 alussa

Kylä 0-5 5-10 11-40 40< Yht.

Ahvenisto 10 4 2 - 16

Enonlahti 10 6 3 1 20

Halmeniemi 6 2 3 - 11

Hietaniemi 36 12 4 - 52

Huopola 3 2 2 - 7

Hyyrylä 13 5 5 - 23

Jäniskylä 9 15 4 - 28

Karankamäki 12 8 3 - 23

Kinni 15 11 2 - 28

Korpilahti 8 2 6 - 16

Korvenkylä 33 18 7 - 58

Kousankylä 13 3 4 - 20

Kyttälä 54 26 12 - 92

Lahnaniemi 27 17 9 2 55

Leppäniemi 27 13 - - 40

Luhtanen 5 6 4 - 15

Lyytikkälä 12 5 - - 17

Mynttilä 39 14 8 1 61

Niinimäki 31 14 8 1 54

Nurmaa 18 8 2 1 39

Ollikkala 16 9 2 - 27

Outila 16 5 - - 21

Paasola 22 7 3 - 32

Partsinmaa 79 39 10 - 128

Pertunmaa 29 10 3 - 42

Poitsinniemi 14 6 3 - 23

Pärnämäki 16 6 3 - 25

Saviniemi 17 12 3 - 32

Särkämäki 14 5 - - 19

Tiilikkala 6 2 3 - 11

Toivola 49 8 12 - 69

Vanonen 16 10 - - 26

Yhteensä 675 309 140 6 1130

Lähde: MKA Kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 13.1.1941
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Mäntyharjulaiset maanviljelijät joutuivat kosketuksiin kansanhuollon ja säännöstelyn kanssa 

jokapäiväisessä elämässä tavalla, joka voi tuoda mieleen nykyisten maanviljelijöiden tuskastumisen 

Euroopan Unionin säädösten kanssa. Oikeastaan kaikki, jonka viljelijä omalla maallaan kasvatti, oli 

säännöstelty lakipykälin ja säädöksin jossakin muualla kuin isännän tai emännän omassa tuvassa. 

Helsingin  herrat  asettivat  rajat.  Leipäviljoista,  ohrasta,  rukiista  ja  vehnästä,  tuli  pian  sodan 

alkamisen jälkeen puutetta, jos ei nyt kuitenkaan aivan varsinaista pulaa, joten viljan säännöstely 

talvisodan aikana oli vähäistä. Jatkosodan aikana tuli leipäviljasta huutava pula, mikä johti peltojen 

tuotannon joutumiseen lähes sata prosenttiseen säännöstelyyn ja luovutusvelvollisuuteen.  

Nimerkillä  Entinen  maanviljelijä   kirjoittanut  mies  kertoi,  ettei  hänen  kotitilallaan  ollut 

väkilannoitteita sodan aikana, vaikka niitä olikin tarjolla. Viljasta tuli kirjoittajan mukaan kevyttä ja 

kotikäyttöön jäi mukaan lähestulkoon vai ruumenet, kun oli ensin annettu pakkoluovutukseen ja 

varattu vielä siemeneksi. Pojan äiti tuskaili leivän olleen rössyä tai tinttiä. Leipä kuitenkin kelpasi 

oli  se  sitten  mitä  hyvänsä.215  Lapsille  viljan  ja  muoden  tuotteiden  luovutukset  enemmän  ja 

vähemmän  vapaaehtoisesti  on  voinut  jäädä  mieleen  enemmän  vanhempien  kautta  välittyneissä 

tunnelmissa, jopa ahdistuksessa. 

Leipävilja  tuli  virallisesti  kortille  ja  säännöstellyksi  19.5.  1940  ja  Mäntyharjun 

kansanhuoltolautakunta  joutui  ilmeisesti  ensimmäistä  kertaa  takavarikoinnin  toimeenpanoon 

19.12.1940 pidetyn kokouksen jälkeen. Tuossa kokouksessa kirjattiin ylös kunnan osalle määrätyt 

määrät.  KHP oli  määrännyt  Mäntyharjulta  takavarikkoon  60  000kg  heinää,  114  000kg  kauran 

pahnaa ja 57 000kg ohran,  vehnän ja sekaviljan olkia.  Tämä tarkoitti  noin 38kg heinää,  108kg 

kauran  olkia   ja  noin  163kg  leipäviljojen  olkia  yhtä  viljeltyä  hehtaaria  kohden.  Reuhakauran 

takavarikoinnista ilmoitettiin päivää myöhemmin pidetyssä kokouksessa. Takavarikointi päätettiin 

tehdä  kylittäin  niin,  että  koko kunnan  alueelta  saadaan  380 000kg rehukauraa,  eli  noin  292kg 

hehtaaria  kohden.  Henkilölle,  joka  ei  tiedä  maanviljelystä  paljoa,  joihin  minäkin  lukeudun, 

näyttävät luvut melko suurilta. Luvut oletettavasti vaikuttivat suurilta maanviljelijöistä itsestäänkin. 

Huoli  ravinnon  riittämisestä  niin  perheelle  kuin  karjallekin  oli  suuri.  Kotona  olevan  aikuisen, 

useimmiten äidin,  voimat  olivat  varmasti  hyvin vähissä.  Äidin ahdistus ja epätoivo on varmasti 

varjostanut varsinkin köyhimpien talojen lapsien elämää. Moni viljelijä oli jättänyt viljelyalaansa 

ilmoittaatta  ja  tämä  johti  siihen,  että  hehtaaria  kohti  laskettu  määrää  korotettiin  kymmenellä 

prosentilla noin 320kg:aan hehtaaria kohden. Samalla päätettiin, että koko sato vietäisiin jos määrä 

olisi alle tuon määrätyn.216 Kunnassa suoritettiin myös vuoden 1941 keväällä viljojen kylittäinen 

inventointi,  arvatenkin  pääasiassa  siemenviljan  määrän  toteamiseksi.  Tämän  jälkeen  päätettiin 

215  Nimimerkki Entinen maanviljelijä.
216  MKA Kansahuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 20.12.1940.
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vapauttaa  viljelijöiden  siemenvilja  puolustusvoimien  tarpeiksi,  mikäli  viljelijällä  ei  ollut  muuta 

luovutettavaa. Tämä saattoi johtaa erään maanviljelijän päätökseen pimittää viljaansa inventointia 

suorittamaan tulleilta miehiltä. Tämä teko johti sittemmin viljelijän syytteeseen asettamiseen tästä 

rikkeestään.217 Takavarikoista  ilmoitettiin  lehdissä218,  joten  viljelijät  eivät  voineet  vedota  siihen, 

etteivä tienneet asiasta. Sana kulki varmasti talosta toiseen.

5.4.2 Peruna ja muut juurikasvit

Peruna oli kuulunut olennaisena osana suomalaiseen ruokapöytään jo vuosikymmeniä, ellei 

vuosisatoja, kun talvisota syttyi.  Kuten monen muunkin tuotteen kohdalla talvisota ei aiheuttanut 

varsinaista akuuttia pulaa perunasta. Vasta jatkosodan aikana alkoi olla pulaa myös perunoista ja 

muista vihanneksista ja juurikkaista. Vuosi 1942 muodostui vuodeksi, jolloin Suomi oli joutunut 

siihen pisteeseen, että nälkä oli vieraana monessa perheessä. Tuotanto ei yltänyt millään rauhanajan 

tasolle, ei edes perunan kohdalla ja se oli vaarassa joutua säännöstelyn alaisuuteen.219 Vuoden 1942 

perunapulaa  oli  ollut  avittamassa  edellisen  kesän  kuiva sää,  jonka vuoksi  perunasato  oli  jäänyt 

heikoksi.  Sykysllä  1941 paikoitellen  oli  perunasta  ollut  jo  puutetta  suurimmilla  paikkakunnilla. 

Toisaalta  perunan  joutuminen  lopulta  säännöstelyn  alaisuuteen  johtui  siitä,  että  muiden 

elintarvikkeiden puutteen vuoksi perunan kulutus oli noussut jopa kolminkertaiseksi.220 Kulutuksen 

kasvaessa  näin  dramaattisesti  suhteellisen  lyhyessä  ajassa  on  luonnollista,  ettei  kotirintaman 

uurastus perunapelloilla voinut millään riittää vastaamaan kysyntää. Kaupungeissa ihmiset pystyivät 

lopulta  laittamaan  kasvimaahansa  perunansiemeninä  vain  kuoret.221 Peruna  joutui  säännöstelyn 

alaiseksi kahdellakymmenellä kahdella paikkakunnalla.222 Mäntyharjun voi perustellusti olettaa  siis 

olleen  perunan suhteen omavarainen  ja  näin  säännöstelyn  tarpeen  ulkopuolella.  Säännöstellyillä 

paikkakunnilla  aikuisen  kuukausittainen  annos  oli  15  kiloa  ja  lapsen  10  kiloa.  Mäntyharjulla 

perunaa sai luovuttaa yhdellä kertaa 35 kilon erissä.223 

Perunan  varastoimisessa  oli  vaikeutena  sen  pakkasarkuus.  Perunakuoppaa  ei  talvella 

uskallettu  avata  kuin  vasta  todellisen  tarpeen  edessä  ettei  koko  varasto  olisi  paleltunut. 

217  MKA Kansahuoltolautakunnan pöytäkirjamerkintä 9.7.1941.
218  Muun muassa LS 25.1. 1941.
219http://www.finfood.fi/finfood/ffom.nsf/0/CEDAEE5320EE469EC22566FF0040ABAA?opendocument&ryhma=2   
30.7.2008.
220  http://koti.mbnet.fi/siivola/kotimaiset.htm   30.7.2008.
221  Polva, Anni Elettiin kotirintamalla  s. 41 Karisto Hämeenlinna 1981. 
222  Toivonen Tarvikkeiden jakelun säännöstely s. 108.
223  Toivonen Tarvikkeiden jakelun säännöstely s. 109.
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Paleltuneetkin  perunat  tosin  syötiin  ja  ilmeisesti  ne  soveltuivatkin  hyvin  imellettyyn 

perunalaatikkoon,  ruokaan joka nykyään tunnetaan lähinnä joulun viettoon kuuluvana.  Joissakin 

paikoissa paleltuneet perunat annettiin  ilmeisesti  lähinnä siirtoväen syötäväksi.224 Perunan ohella 

lanttu oli tärkeä juurikas. Perunaa ja lanttua oli syötetty myös eläimille, mutta se kiellettiin joulun 

alla  1941.  Esimerkiksi  sian ruokkiminen  kävi  tällöin  entistä  vaikeammaksi.  Perunan ja  muiden 

juurikasvien säännöstelyn tarve kesti vain vuoteen 1943. Vuoden 1943 kesä oli oivallinen perunan 

ja muiden juurikkaiden kasvatukseen ja kun syksykin oli pitkään leuto, saatiin sato pelloilta hyvin 

talteen.

Säännöstelyn olemassaolon ja ravinnon niukkuuden huomasivat myös lapset. He kertovat 

muistavansa  palstaviljelyn  suosion  kasvun  ja  sen  miten  palstoja  alkoi  ilmestyä  vähän  joka 

paikkaan.225 Missä vain mahdollista alettiin pitää paria kanaa, lammasta tai possua. Taloissa olevat 

lehmät  laidunnettiin  yhteislaitumella  kunnan  ja  seurakunnan  mailla.  Lapset  toimivat  usein 

paimenina. Muutenkin jatkosodan vanhetessa omatoimisuus ruokahuollossa tuli yhä tärkeämmäksi. 

Mustasta pörssistä sai  myös Mäntyharjulla ilmeisesti  mitä halusi  jos rahaa riitti.  Valopetrooli  ja 

vaatetustarvikkeet  olivat  kuitenkin myös Mustan pörssin saavuttamattomissa.  Sadonkorjuuaikaan 

Koulupoika muistelee  miten  ihmisiä  kuljetettiin  pelloille  kuorma-autoilla  talkoisiin.  Perinteiseen 

tapaan talkoolaiset ruokittiin hyvin myös sota-aikana, olisihan sato muuten voinut jäädä pelloille. 

Koirakiveläinen muistelee puolestaan miten jatkosodan aikana elämä kirjoittajan kotikylällä sujui 

rauhallisesti  eikä  ainakaan  hänen  kotitaloudessa  kärsitty  puutteesta.  Vaatteista,  kahvista,  teestä, 

sokerista ja muista 'eksoottisista' tuotteista oli kyllä pulaa. Korviketta paahdettiin itse ja teetä tehtiin 

vadelman  lehdistä.  Mustan  pörssin  muisteli  tämäkin  sota-ajan  kokenut  poikanen  kukoistaneen, 

sadon  ja  muiden  tuotteiden  pimittämisen  kansanhuollolle  ja  maataloustuotteiden  myymisen 

kaupunkilaisille  kovaan  hintaan.  Jotkut  ihmiset  ottavat  toiselta  ne  vähäisetkin  varat  ilmeisesti 

turvatakseen  oman  toimeentulonsa.  Joissakin  tapauksissa  tämän  oman  selustansa  turvaaminen 

lähenteli toisen ahdingon hyväksikäyttöä.

...Minä  kuljin  tunnollisesti  heinäniityllä  töissä  joka  päivä.  Luulin  että  saan  

matitotilkan ilmaiseksi,  mutta  petyin  suuresti.  Minulla  oli  ainoa  viiden  markan  raha  

mennessäni  maksamaan  maitovelkaa.  Emäntä  otti  sen  kylmästi  ja  sanoi:  “Rahaa  

tarvitaan.” Lähdin pettyneenä, itkien pellon poikki kotiin.226

224  13.12.1939 kirjoitettu kirje s. 83 kirjassa Huuhtanen, Hanna Talvisodan kirjeet Otava 1984 Helsinki.
225 Nimimerkki Koulupojan muisteluita sotavuosilta.
226  Saimi Ala Kahvilla kielikin laulaa s.67 kirjassa Arrela-Rännäli (toim.)  Näin taisteli kotirintama.
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6. Kekseliäisyys kunniaan puutteen keskellä

6.1 Puutetta on monenlaista 

 Entinen maanviljelijä kirjoittaa ettei muistanut sotaa edeltäviä parempia aikoja, joten sodan 

aikana vallinnut säännöstely oli hänelle normaalia. Makean nälkään sai kaupasta pussiin pakattuja 

kuivattuja  porkkanansuikaleita.  Ehkäpä  sakariinilla  makeutettuja.  Sekamakeiset  olivat  erivärisiä 

vihanneksia samalla tavoin käsiteltyjä kuin porkkanatkin. Muitakin herkkuja oli tarjolla 

 Eräs maukas tuote oli “Puuronkastike”, ehkä perunajauhoista, sakariinista ja  

      karamelliväristä tehty seos, johon vettä lisäämällä saatiin punainen mehukeitto. Tulipa sitä 

joskus pistetyksi kuiviltaankin lusikalla suuhun.227 

Ja  yleensä  siitä  ilmeisesti  sapiskaa  seurasi,  sillä  punaista  tahnaa  oli  sen  jälkeen  paikat  täynnä. 

Maatilan  poikana  hän  kirjoittaa  kotoa  aina  löytyneen  peruselintarvikkeet,  joiden  laatu  vaihteli 

huonosta  erittäin  huonoon.  Korvikkeen  teossa  olivat  lapset  mukana,  jopa  apuna.  Rukiin  jyviä 

paahdettiin uunissa ja sitten ne jauhettiin kahvimyllyllä. Voikukanjuuria kerättiin niitäkin ahkerasti 

ja saivat saman käsittelyn kuin ruiskin. Lapset eivät kuitenkaan jaksaneet tätä sitkeää korvikkeen 

ainetta  kahvimyllyssä  pyörittää.  Paperitötterössä  ostettu  vastike  sitten  lisättiin  kahvipannuun. 

Kirjoittajan kotona käytetty sakariini,  jolla lasten korvike makeutettiin,  hankittiin tutulta mustan 

pörssin kauppiaalta ja piilotettiin sitten kotona. Joku teki myös teetä kuivaamalla kukkia. Se oli 

kuitenkin harvojen juoma. 

 Särkemäen  kylässä  vaikuttanut  suutari  Kalle  Huoponen  onnistui  kirjoittajan  mukaan 

pitämään  kyläläiset  jonkinlaisessa  kengässä  myös  säännöstelyn  aikana  kekseliäisyyden  ja 

omatoimisuuden tuella. Nahasta jatkuva pula ja kunnon kengät olivat harvassa. Tästä voi päätellä 

sen,  että  hyvän   suutarin  palvelukset  olivat  suuressa  arvossa.  Hyvän  suutarin  arvosta  kirjoittaa 

vuonna 1941 ollut  kolmevuotias  poika.228 Nahkaa kenkien  pohjiin  käytettiin  jos  sattui  olemaan, 

muuten  keplasivat  myös  paloletkun  ja  lattaremmin  palat.  Autonrenkaan  paloista  tehtiin 

korkolappuja.  Huopikkaita  'tuunattiin'  liimalla  tai  ompelemalla  pohjiin  sarka-  tai  muuta  paksua 

kangasta.  Loppuun  kuluneiden  huopikkaiden  varret  käytettiin  myös  tarkkaan.   Mäntyharjun 

kansakouluissa joillekin köyhän perheen lapsille oli kenkien jakopäivä sekä suuren ilon että suuren 

227  Nimimerkki Entinen maanviljelijä.
228  Nimimerkki Entinen maanviljelijä .
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surun ja katkeruuden paikka lahjoittajien aikaiden vastaisesti.229

   Lasten vaatteet tehtiin aikuisten vanhoista vaatteista ja lapset keskenään arvuuttelivat mistä 

vaatekankaan olivat peräisin ja hauskaa varmasti oli. Kirjoittaja muistaa miten kylän naisista kolme, 

Olka Hietanen,  Saima Nieminen  ja  Toini Koivisto,  kunnostautuivat  varsinkin ompelemalla  ja 

suunnitelemalla yksikertaisista materiaaleista hienojakin vaatteita lapsille.  Pula-aikaan kuuluvalla 

hartaudella  rikkinäisistä,  matonkuteisiin  menevistä  vaatteista  kerättiin  talteen  kaikki  vähänkin 

käyttökelpoinen. Kirjoittajan kotoa näitä pula-ajan 'aareita' löytyy vieläkin.

 Pikkupojan mieleen on myös jäänyt miten Viipurista sotaa pakoon lähtenyt pirssiautoilija 

Huugo  Joukaisen menopeli  oli  kotipihan  kuusen  alla  parkissa.  Autoilijan  mökkiin  ei  ollut 

ajokeloista tietä ja puhelinkin vedettiin kirjoittajan kotitalosta. Aamusella mies tuli pihaan ja alkoi 

täyttää pilkesäiliötä, sytytti sen sitten ja vartti tunnin odotettuaan ajoi asemalla kyytiä tarjoamaan. 

Kirjoittaja arvelee osaavansa vielä itsekin käynnistämisen niksit hähäautolle.  Isän lattianmaalaus 

tuvassa pula-ajan maalilla oli sekin mieleenjäänyt kokemus; maalattuun lattiaan jäivät kiinni niin 

jalkapohjat kuin matotkin kunnes lattia oli likaantunut tarttumattomaksi. Kaikki pula-ajan keksinnöt 

eivät siis olleet onnistuneita. Ehkäpä tästä viisastuneena kammareihin laitettiin korkkimatot. Pula-

ajan keksinnöistä palstaviljely tuli  pikkupojan kotiinkin.  Talon pelloilla  kasvoi lähes kymmenen 

perheen kasvikset  ja  juurikkaat.  Koulussa olevan isosiskonsa kirjoittaja  muistelee  ottaneen osaa 

moneen keräykseen, jonka kohteena oli 'jäte'. Kouluihin ja kauppoihin vietiin niin lumput, pullot, 

harjakset ja jouhet, metalliromu, marjat kuin kävytkin muutaman mainitakseni. Kessunviljely oli 

kirjoittajan kotona muutaman vuoden kestoinen kokeilu, joka niinä vuosina toi ylimääräistä tuloa tai 

toimi vaihdonvälineenä tutun mustan pörssin kauppiaan kanssa asioidessa. Vaihdossa saattoi saada 

jopa käytetyt kumiterät.

Lasten leikeistä kirjoittaja muistelee, että siskollaan oli leikkimökki, johon hänellä poikana 

ei ollut asiaa, naapurin tytöille kuitenkin. Kalustuksena mökissä oli bakeliittipäiselle nukelle sänky 

ja  pöytä  sekä  tuoleja.  Kaupasta  valmiina  ostettua  ei  ollut  mitään  ja  astiastot  oli  aikuisilta 

tarpeettomina saatuja. Pikkupojan suuri ylpeydenaihe oli puinen polkuhevonen, joka palveli monia 

vuosia kunhan sitä aina välillä korjasi. Muina leluina oli puuautoja sekä lentokone, joka oli tehty 

poikittain  rimanpätkään  naulatusta  kattopäreestä.  Rannan  puutteessa  pihakallion  kuoppa,  joka 

sateella  täyttyi  kelpasi  hyvin  uittoleikkeihin.  Sota-aiheiset  lelutkin  olivat  poikien  suosiossa. 

Kirjoittajalla oli veturi ja siihen kolme vaunua joista yksi oli tykkivaunu. Puulaivakin oli saanut 

asevarustelun. 

Naapurin pojilla oli heidän itse vuolemiaan pyssyjä ja konepistooleita sotaleikkejä varten. 

229  Nimimerkki Tosi Orpo 1933.
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Joidenkin  aikuisten  mielestä  nämä  leikit  olivat  arvelluttavia,  muttei  niitä  oikein  ehtinyt  täysin 

estäääkään. Paperinuket olivat myös suosittuja, vaikka sakarat tahtoivatkin leikkautua poikki. Sen 

aikaisilla  värikynillä  oli  vaikea  värittää,  tai  sitten  väri  kuuleman mukaan meni  ainakin  väärään 

paikkaan  jos  jotain  sattui  irtoamaan.  Lasten  sota-aikaisista  leikeistä  ja  leluista  kirjoittaa  myös 

Koirakiveläinen.  Poikien  leikkeihin  kuului  luonnollisesti  kaikenlaiset  sotaleikit  joihin  tässä 

tapauksessa kuului itse lumesta rakennetut korsut. Sotisopaan kuului isoveljen lähettämä kokardi, 

venäläisen sotilaan vyö ja siskon hylkäämä ruskea takki toimi manttelina.

Normaaleiden  maalaislasten  käpylehmäleikkien  vierelle  sota-aika  toi  uusia  leikkejä. 

Tällaisia  leikkejä  olivat  muun  muassa  sankarihautajaisleikit.  Nämä  leikit  olivat  ainakin  jossain 

määrin kiellettyjä, koska niiden ajateltiin tuovan pahaa onnea. Lapsille leikit olivat kuitenkin vain 

tapa käsitellä omia menetyksiään ja pelkojaan. Syyllisyyttäkin tunnettiin, kun tiedettiin oman isän ja 

mahdollisesti veljienkin olevan rintamalla.230 Näihin leikkeihin ei sentään pula vaikuttanut.

6.2 Halon hakkuuta ja muuta työtä

Suomi  oli  1930-luvulla  haloilla  lämpiävä  maa.  Varmuusvarastoja  oli  kahden  vuoden 

tarpeiksi.231 Tämä varmuusvarasto ei ollut yksi tietty paikka, ei edes alueellisesti. Varmuusvarastot 

olivat pinoja metsissä ja tienvarsilla. Suurin osa oli kuitenkin uittoväylillä rantavarastoina.232 Sodan 

aikana kuljetuskalusto, niin hevoset kuin autotkin, oli pääsääntöisesti puolustusvoimien käytössä. 

Työmiehet  olivat  niinikään  työllistettynä  maanpuolustuksessa.  Varastojen  tuominen  ihmisten 

ilmoille  oli  vaikeutunut  huomattavasti.  Lämmityksen  lisäksi  puuta  tarvittiin  vetureiden 

energianlähteeksi.  Rautateiden  kapasiteetti  oli  koetuksella  puolustusvoimien  ja  siirtoväen 

kuljetusten vuoksi. Samanaikaisesti  Valtion Rautatiet  pitivät yllä normaalia matkustusliikennettä. 

Puunkulutuksen  kasvuun  vaikutti  myös  kivihiilen  ja  koksin  tuonnin  pysähtyminen  välittömästi 

talvisodan syttymisen mukana. Jopa noin puolet polttoaineista oli tuontitavaraa.233 Vihreä kulta oli 

ainoa helposti saatavilla oleva polttoaine. Mäntyharjun suhde metsiin on selkeä tänäänkin; kunnan 

läpi kulkee vihreän kullan kulttuuritie.234 

Ensimmäinen  suuri  uutinen  puu,  ja  varsinkin  polttopuupulasta  oli  Länsi-Savossa 

helmikuussa  1942.  Jatkosodan  ja  sääolojen  mukanaan  tuoma  niukkuus  alkoi  tuntua  jokaisella 

230 Tepora Sota-ajan leikit ja koulu s. 35.
231Lindroos, Heikki Haloilla lämpiävä maa s. 144 kirjassa Suomi 85: Itsenäisyyden puolustajat -Kotirintama .
232Ibid.
233Lindroos Haloilla lämpiävä maa s. 145.
234http://www.travel.mikkeli.fi/fi/kulttuuritie_kyltit/   7.3. 2009.
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elämänalalla.  Kansahuoltolautakunta  alkoi  patistaa  kuntia  ottamaan  vaanivan  polttoainepulan 

vakavasti  ja  ryhtyä  toimenpiteisiin,  joilla  polttopuiden  riittävyys  voitiin  taata.235 Lähes  jokainen 

kansalainen  joutui  kohtaamaan  talvien  kylmyyden  valmistautumisesta  huolimatta.  Anni  Polva 

muistelee eloaan sotavuosien Turussa kirjassaan Kotirintamakin taisteli... Hänen ja pienen vauvansa 

kokeman  kylmyyden  pystyi  aistimaan  kirjan  sivuilta.  He  pystyivät  asumaan  vain  yhdesssä 

huoneessa, koska lämmitykseen tarvittavista puista oli puutetta.236 

Ratkaisuksi polttopuupulaan keksitiin Mottitalkoot. Suur-Saimaan suojeluskuntapiiri, johon 

Mäntyharju  kuului,  oli  joulukuun  8.  1942  mennessä  saanut  suoritettua  tavoitteestaan  133,28 

prosenttia237  ja johti  piirien välistä kilpailua.  Mäntyharjulaisista 18.8 prosenttia oli ottanut osaa 

talkoisiin ja saanut aikaisiksi 2379 kuutiota. Henkeä kohti oli tehty 0,27 mottia. Mikkeliläiset olivat 

kunnostautuneet 1,52 mottia henkeä kohti. Mäntyharjulla lukemat lienevät heikot siksi, että suurin 

osa  kuntalaisista  oli  kiinni  maatöissä.  Mikkeliläisillä  ei  ollut  maatyökiireitä,  joten  heillä  oli 

enemmän aikaa. Mottitalkoisiin ryhdyttiin myös kesän korvilla 1944, jolloin Suur-Saimaan alue oli 

mitä  ilmeisimmin  edelleen  innokas  mottitalkoisiin.238 Vuonna  1944  puutavaran  ajossa 

mäntyharjulaiset eivät kunnostautuneet yhtä hyvin kuin olisi voinut toivoa. Kunnan hevosista oli 

ajoissa  mukana  44  prosenttia,  kun samaan  aikaan  toisessa  maaseutukunnassa  tämä  luku oli  98 

prosenttia.239 Syy  mäntyharjulaisten  laiskaan  osallistumiseen  tähän  puu-urakkaan  on  tuskin 

yksiselitteinen.

 Polttopuiden vähyys vaikutti lapsien ja nuorien elämään niin kotona kuin kouluissakin. Yksi 

koulujen  kiperimmistä  ongelmista  sotavuosien  aikana  oli  saada  hankittua  riittävästi  polttopuita 

kylmien  talvikuukausien  varalle.  Oppiminen  kylmissä  luokissa  oli  tuskin  kenenkään  mielestä 

varteenotettava vaihtoehto.  Mäntyharjun kansakouluista Koirakiven kansakoulun sodan aikaisista 

ongelmista suurin oli halkojen saanti. Johtokunnan pöytäkirjojen merkinnät sotavuosilta koski lähes 

pelkästään lämmitysongelmaa.240 Niin lapset kuin nuoretkin olivat mukana polttopuiden keruussa. 

Koirakiveläinen kertoo tehneensä  motin  ja  säkillisen  pilkettä  autoja  varten.  Pilkkeen teko vaati 

koivuhalon  sahaamista  viiden  sentin  paloiksi  ja  sitten  vielä  kirveellä  pilkottiin  pienemmiksi. 

Nuorelle pojalle se oli kovaa työtä.  Vaikkakin työnteon ja erilaisten talkoiden tarve tiedostetiin, 

olivat monet lapset ja nuoret katkeria menetetystä lapsuudestaan.

Sota riisti rajuin ottein meidät lapsuudesta ja paiskasi aikuisten maailmaan. Olin sortua  

235LS 21.2. 1942.
236  Polva Elettiin kotirintamalla. 
237LS 8.12. 1942.
238LS 9.5. 1944.
239  LS 1.4. 1944.
240  MKA Koirakiven kansakoulun johtokunnan pöytäkirjamerkinnät 1939-1944.
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työtaakan alle, kuten monet muutkin maalaistalojen lapset. Sota riisti meiltä rauhallisen ja 

turvallisen lapsuuden leikkeineen. Sota kasvatti meitä säälimättä, kysymättä: jaksammeko. 

Meidän oli usein korvattava  joku aikuinen.241 Vuonna 1933 syntynyt savolainen nainen. 

Työnteko ei ollut kuitenkaan kaikille lapsille muisteloissa huono asia. Eräälle Lapin kotirintamalla 

eläneelle pojalle kykeneminen työntekoon oli kunnia-asia.242 Ja jos työtä ja mottien tekemistä ei niin 

vieroksuttukaan ja pahalla  muisteltu,  olivat  lapset kekseliäitä  päästäkseen helpommalla.  Ainakin 

omasta mielestään.

… Siis metsään lähdettiin äitini, siskoni ja minä. Äitini oli viimeisillään raskaana, mutta  

”järkenä”  sahanteroittajana  ja  sörrökahvin  keittäjänä  hän  oli  korvaamaton.  Koivut  

kaadettiin, karsittiin ja mitan mukaan sahattiin pinoihin. Motti ei voinut millään täyttyä.  

Rupesimme siskoni kanssa pinoamaan niin taitavasti, että saimme suuria rakoja väliin, niin 

meni  vähemmän puita.  Äiti  huomasi  sen ja  sanoi,  että  kyllä  se Jumala tirkistää noista  

raoista huonoa työtä. Halot oli pinottava uudelleen. Kolme päivää meni meiltä kului kolmen  

motin tekemiseen.243

Monissa sota-aikaa muistelevissa kertomuksissa puhutaan siitä, miten talonhoito on jäänyt 

naisväen  tehtäväksi.  Jatkosotaan  lähtevillä  miehillä  oli  yltiöoptimistinen  kuva  sodan  kestosta. 

Suomi soti Saksan rinnalla ja kotiin palaamisen uskottiin koittavan elonkorjuuaikaan tai viimeistään 

perunannostotalkoisiin.244 Näin ei kuitenkaan tapahtunut, joten kotirintaman naiset joutuivat kovan 

paikan eteen syystöiden suhteen jopa hieman yllättäen. Jopa 65 prosenttia alle 50 vuotiasta miehistä 

oli puolustusvoimien palveluksessa.245 Vanhat miehet ja nuoret poikaset olivat kotirintaman naisten 

pääasiallinen  miehinen  apu  työelämässä.  Rintamamiesten  työlomat  helpottivat  tilannetta 

satunnaisesti. Kuinka paljon mäntyharjulaisille naisille oli apua miestensä työlomista? Miehet olivat 

kuitenkin  niin  henkisesti  kuin  ruumiillisestikin  väsyneitä  rintamakokemuksistaan.  Eräs  Lapissa 

asunut nainen kertoo miten hän saattoi joutua kävelemään jopa 15km päästäkseen perunapellolle, 

kun oman tilan maasta ei perunanviljelyyn maata liiennyt.246 Hän kertoi jaksaneensa työn taakaan 

241 Tepora Sota-ajan leikit ja koulu s. 53.
242Alm, Jouko Pikkumiehenä kotirintamalla s. 8-9 kirjassa Arrela, Veli & Rännäli, Erkki Näin taisteli kotirintama 

-Muistoja Lapin sotavuosilta 1939 – 1945 Lapin Maakuntaliitto, Rovaniemi 1991.
243Lydén, Hillka “On muistoja, joita ei vie aika ei yö” s. 221 kirjassa Arrela & Rännäli Näin taisteli kotirintama.
244  Soikkanen , Hannu Sisäpolitiikkaa sodan ehdoilla  kirjassa Kansakunta sodassa 2 -Vyö kireällä

        Opetusministeriö 1990 Helsinki s.133.
245  Manninen Annosteltu kansantalous s. 124 kirjassa Suomi 75: Itsenäisen Suomen historia 3 -Suomi toisessa    

              maailmansodassa.
246  Joona Työt jäivät naisille s.119-120 kirjassa Arrela-Rännäli (toim.) Näin taisteli kotirintama.
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nuoruutensa  tähden,  eikä  uskonut  samaan  pystyvänsä  enää  vanhemmalla  iällä.  Moni  vanhempi 

nainen joutui kuitenkin suoriutumaan jopa yksin kotitilansa töistä jos aikoi saada ruokaa pöytäänsä.

Naisten työ ei ollut arvokasta vain maatalouden ja tehtaiden töissä. Rintamalla palvelleille 

miehille ja varmasti myös naisille, oli tärkeää kotoa lähetetyt pehmeät paketit. Moni nainen ja tyttö 

neuloi vielä iltaisin villasukkia ja -lapasia rintamalle lähetettäväksi.247 Varsinkin suosittuja olivat 

ampumahanskat, joissa osa sormista oli neulottu yhteen. Ilman näitä hanskoja olisi monet sormet 

paleletuneet.  Ompelua  rintamamiesten  hyväksi  tekivät  niin  yksityiset  ihmiset  kuin  erilaiset 

ompeluseurat, Lotat ja Martat. Kotoaan lähteneille karjalaisille nämä 'lapas-talkoot' olivat varmasti 

tuomassa tunnetta, että heitäkin tarvitaan.248 Lammas oli noussut arvoon arvaamattomaan ankarien 

sotatalvien vuoksi, ja niitä kuuleman mukaan oli joka talossa.249

247  Koskela, Tyyne Edessä vaikeat ajat s. 48 kirjassa Arrela-Rännäli (toim.) Näin taisteli kotirintama.
248  Valkonen (toim.) Me kestimme s. 85.
249  Närhilä, Siiri Puikot heiluivat ahkerasti s. 253 kirjassa Arrela-Rännäli Näin taisteli kotirintama.
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7. Seurakunta sodan aikana

Mäntyharjun seurakunta perustettiin 1595 kun Mäntyharju erotettiin Iitin seurakunnasta.250 

Seurakunnan kirkkoherrat olivat alusta alkaen kantaneet huolta seurakuntalaisten uskonelämästä ja 

pyrkivät  usein  pyyteettömästikin  pakanallisten  tapojen  kitkemiseen.251 Useat  seurakunnan  papit 

olivat myös eri herännäisliikkeiden kannattajia. Yksi tällainen oli myös seurakunnassa sotavuosina 

kirkkoherrana toiminut  Kaarlo Airas (1932-1952), pohjalaisen herännäissuvun vesa.252  Apunaan 

sielujen  paimentamisessa  hänellä  oli  hiljaisena  ja  ystävällisenä  tunnettu  Paavo  Pakkanen. 

Kunnioitetun kirkkoherran työhuoneen seinällä kerrotaan olleen huoneentaulun jossa luki “Kirottu 

olkoon  se,  joka  laiskasti  Herran  työtä  tekee.”253 Oman  hurskautensa  ja  aktiivisuutensa  vuoksi 

kirkkoherra Airas varmasti tuskitteli miten seurakuntalaisten kiinnostus Sanan kuulemiseen ei ollut 

toivotunlainen. 

Taulukko 7.1 Jumalanpalveluksiin osallistuneet ja Srk:nan jäsenmäärä
Vuosi Yhteensä 

vuoden aikana
Pyhää kohti 
keskimäärin

~ % Seurakunnan 
jäseniä

Miehiä / Naisia

1935 29 045 468 - - -

1936 28 000* 450 - - -

1937 28 000* 455 - - -

1938 28 520 460 - - -

1939 25 730 415 4.5 9104 4550/4554

1940 29 815 523 5,8 9136 4543/4593

1941 34 315 545 5,9 9167 4488/4679

1942 27 125 430 4,7 9115 4466/4649

1943 24 340 392 4,3 9138 4465/4673

1944 30 740 497 5,4 9145 4445/ 4700

* Luvut epätarkkoja
Lähde (mukaellen): Airas Silmäyksiä Mäntyharjun seurakunnan elämään  kymmenvuotis-kautena 1935-44 s.182 

(kirjasta toim. Mäntyharjun seurakunnan taipaleelta 1595 -1995, 1995), Srk:nan vuosikertomukset 1940 -1944 sekä 
väkilukutaulukot 1939-1944

250  Cygnaeus, Sakari Mäntyharjun seurakunnan oloista 1700 –luvulla kirjasta toim. Mäntyharjun seurakunnan 
taipaleelta 1595 -1995 Gummerus 1995 Jyväskylä s. 9 .

251  Esim. Cygnaeus Mäntyharjun seurakunnan oloista 1700 -luvulla s. 19 ja 
 Ruuth, Martti Mäntyharjun seurakunnassa palvelleista papeista kirjasta toim. Mäntyharjun seurakunnan 
taipaleelta 1595 -1995 Gummerus 1995 Jyväskylä s.71.

252  Kuusi Mäntyharjun papisto s. 21, kirjasta toim. Mäntyharjun seurakunnan taipaleelta 1595 -1995 Gummerus1995 
        Jyväskylä.

253  Ibid.
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Taulukosta 7.1 ilmenee,  ettei  sota-ajan jumalanpalvelukseen osallistuneiden joukko  ollut 

dramaattisesti  heikompi  kuin  talvisotaa  edeltävinä  vuosina  jos  katsotaan  vain  osallistujamäärää. 

Paikoitellen on osanotto ollut  jopa suurempaa kuin aiemmin. Vuosien 1940 ja 1941 suuremmat 

luvut  ovat  tulosta  sodan  intensiivisyydestä  ja  yleisestä  tuen  tarpeesta,  ei  kirkkoherra  Airaksen 

kaipaamaa todellista jumalankaipuuta. Vuoden 1941 luvuissa voi olla mukana myös Mäntyharjulle 

saapunutta siirtoväkeä. Asemasodan aikana kirkkokansan määrä kääntyi jälleen laskuun. Huoleen 

oli  kirkkoherralla  kuitenkin  aihetta  jos  tarkastelun  alle  otettiin  prosenttiluku  osaaottavista 

seurakuntalaisista  ja  se  seikka,  että  moni  jumalanpalvelukseen  talvisodan  viime  kuukausina  ja 

jatkosodan  ensimmäisenä  vuontena  osaa  ottanut  oli  saapunut  paikalle  sankarivainajien 

hautajaisiin254 (taulukko 7.2) eikä tavalliseen jumalanpalvelukseen. Vainajien määrän väheneminen 

rauhallisimpina  sotavuosina  vähensi  kävijämäärää  näissäkin  tilaisuuksissa.  Kirkkoherra  lienee 

odottanut  sodan  kurjuuden  ja  ankaruuden  ohjaavan  seurakuntalaisia  kasvavassa  määrin  Sanan 

ääreen. Pettymystä oli siis ilmassa kun näin ei käynytkään.

Taulukko 7.2 Sankarivainajien hautaamistilaisuudet ja niiden osanotto 

Vuosi Tilaisuuksien 
määrä

Osallistujia 
noin

Huomioita

1940 17 10 600

1941 10 16 200

1942 10 Ei tietoa ”Vainajia huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna”

1943 7 Ei tietoa Vain muutama yksityinen vainja.

1944 8 Ei tietoa Yksityisiä vainajia lukuunottamatta kolme kertaa.

Lähde: Tiedot koottu seurakunnan vuosikertomuksista 1940 -1944

Sota-aikana  seurakunnan  ja  koko  kunnan  elämää  värittivät  myös  siirtoväen  kulkeminen 

Mäntyharjun  kautta  muualle  Suomeen.  Vuoden  1941  vuosikertomuksessa  kirkkoherra  Airas 

kirjoittaa 

Entinen tänne sijoitettu karjalainen siirtoväki oli tosin kesän tullen suureksi osaksi siirtynyt 

kotiseuduilleen. Mutta uutta siirtolaisliikettä toi uuden sodan syttyminen mukanaan. Heti  

sen puhjettua tulvi  21-26/6 kansaa tuhatmäärin, jopa kymmeniin tuhansiin, rajapitäjistä  

Mäntyharjun  aseman  kautta  sirrettäväksi  rauhallisemmille  seuduille,  joilloin  

kuljetusvaikeuksien  vuoksi  oli  pakko  käyttää  seurakunnan  tilavaa  kirkkoa  

254  MSrkA Vuosikertomukset 1940 – 1944 .
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seurakuntasaleineen  majoituspaikkana,  kunnes  siirtoväki  oli  ehditty  kuljettaa  toisille  

paikkakunnille ainoastaan pienehkö osan jäädessä muutamiksi kuukausiksi seurakuntamme 

alueelle. Olipa kirkkoon majoitettuna useana yönä noin kaksi tuhatta henkeä.255 

Kesinä 1999 ja 2000 toimiessani Mäntyharjun kirkon oppaana tapasin silloi keski-ikäisen naisen 

joka  muisteli  itse  nukkuneensa  kirkossa  evakkomatkallaan.  Huonoja  ne  muistot  hetkestä 

Mäntyharjulla  eivät  kuulostaneet  olleen.  Ilmeisesti  seurakunta  pappiensa  johdolla  pystyivät 

antamaan tuolloin 1941 kotinsa jättäneille ihmisille edes pienen palan sitä turvaa, tukea ja ruokaa, 

jota he silloin kaipasivat. Siirtoväen tulo paikkakunnalle ja pienen osan jääminen kuntaan aiheutti 

myös  muutamien  kristillisten  tilaisuuden  järjestämisen  siirtoväkeä  silmällä  pitäen  sotavuosien 

aikana.256 

Yleisen  hyvän  tukeminen  oli  sekin  sodan  aikana  seurakunnalle  tärkeä  asia.  Seurakunta 

lahjoitti 26 000 markkaa Kansan Avun keräyksiin ja otti viisi kummilasta sotaorpojen joukosta 150 

markan kuukausi avustuksella.257 Se, tukiko seurakunta näitä orpoja suositettuun viidentoista vuoden 

ikään ei selviä pöytäkirjoista, mutta oletettavaa on, ettei avustus jäänyt vain kuukausien mittaiseksi.

Mäntyharjulaisille lapsille ja nuorille uskonelämä ei saamieni kirjoitusten perusteella ollut 

tärkeää. Vain muutama viittasi uskonasioihin. Kotkalaisen kesäpojan sukulaisperheessa pojan täti 

käveli jatkosodan ensimmäisen kesän lopulla yhteen suuntaan sunnuntaisin saarnaa kuulemaan ja 

katsomaan  oliko  tuttuja  siunattu  sankarihautaan.258 Matka  Outilasta  oli  pitkä,  noin  viisitoista 

kilometriä  suuntaansa.  Kirkkoherran  moittimaa  hengen  köyhyyttä  ei  tässä  perheessä  siis  ollut 

kesällä  1941.  Myöhempinä  kesinä  nämä  matkat  kirkolle  tosin  harventuivat.  Kirkkoon  ja 

uskonnollisuuteen  liittyvien  kertomusten  vähyys  on  hieman  yllättävää.  Pyhäkoulu  ja  rippikoulu 

olivat  tuolloin  varmasti  hyvinkin  tärkeitä.  Kummastakaan  ei  kuitenkaan  mainittu  muisteloissa. 

Rippikouluista  ei  löytynyt  edes kunnon kuvausta  seurakunnan historiikista.  Pyhäkoulut  toimivat 

mitä  ilmeisimmin melko normaalisti  myös sotavuosina.  Pyhäkoululaisten lukumäärä pysyi  lähes 

saman  kuin  se  oli  ollut  ennen  sotavuosia.  Esimerkiksi  vuonna  1935  pyhäkoululaisia  oli  936. 

Vuonna 1940 heitä oli 840, 1942 744 ja 1943 809.259 Lapsilla on yleensä myös edes jonkinlaisia 

muistoja  pyhäkoulusta.  Sotavuosina  pyhäkoululla  on  ollut  joissakin  tapauksissa  jopa  hyvin 

merkittävä ja omaa elämää helpottava rooli. 

255  MSrkA Vuosikertomus 1941 s. 1.
256  MSrkA  Vuosikertomukset 1940-1944.
257  MSrkA Kirkkovaltuuston pöytäkirjamerkinnät 18.3. 1942, 31.3. 1943 ja 11.4. 1944.
258   Nimimerkki Kesäpoika.
259 Airas, Kaarlo Silmäyksiä Mäntyharjun seurakunnan elämään kymmenvuotiskautena 1935 -44 s. 188 kirjassa 

Mäntyharjun seurakunnan taipaleelta 1595 – 1995 .
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Sodanjälkeisenä kasvun ja yhteenkuuluvuuden aikana kävin pyhäkoulua rippikouluikään  

asti.  Siltä  ajalta  on  kuvavihkot  ja  todistuskin  tallella.  -  -Tämä  suuri  yhteenkuuluvuus  

juurrutti  myös  pyhäkoulun  ja  virsien  sanoman  sisimpään.  (Irene  Poikkimäki)260

Lapsuus oli sodan aikaan, muistan isän lähdön sotaan. Meille kotiin tuli monta 

evakkoperhettä ja paljon lapsia, mikä oli mukava asia. Sieltä tuli myös eräs uskovainen täti,  

joka alkoi pitää Pyhäkoulua. Se oli minulle hyvin rakas, siellä laulettiin, kerrottiin ja oli 

paljon lapsia koolla. (Maija-Liisa Sippola)261

Olin  pyhäkoululainen  vuosina  1940  -  1947.  Opettajanamme  toimi  Iines  Kauppinen.  

Kevättalvella aloitimme sunnuntaisin klo 12 opettajan kotona, kesäsunnuntaisin kiersimme 

kylän talosta taloon kuin kinkeriväki. - - Pyhäkoulu oli harvoin kirkkoon pääseville lapsille 

tärkeä. Hyvät ja valoisat muistot ovat edelleen tärkeitä. (Aulikki Karttunen)262 

Seurakuntaa ja kirkkoa ei kuitenkaan päässyt pakoon. Nimimerkillä Sisaret muistelleet tytöt 

kertoivat heidän isänsä tehtävänä olleen sodan aikana hakea ruumisarkut asemalta Kopinkankaan 

ruumishuoneelle.  Yhdellä  reissulla  kaverina  ollut  mies  kysyi  mikä  oli  isän  lankomiehen  nimi. 

Saman niminen mies makasi arkussa ja kannen avaaminen varmisti lankomiehen kuolleen. Arkku 

laitettiin sivummalle ja seuraavana päivänä meni koko perhe potkukelkalla ruumishuonelle vainajaa 

katsomaan. Tämä oli toiselle siskoksista ensimmäinen kerta kun hän näki ruumiin ja pitkän rivin 

valkoisia arkkuja. Hautajaisista oli mieleen jäänyt vain kunnialaukausten ampuminen. Kesäsodan 

aikana oli kiviaidan vierellä pukit, joille arkut tuotiin omaisten nähtäviksi ennen hautaamista. 

Hartaista sankarihautajaisista on myös jäänyt kipeitä muistoja.

Suru lepäsi raskaana hautausmaan yllä. Aurinko ei paistanut. … Tapailin äiden helmoja.  

Minua pelotti. Lopuksi sotilaat, molemmin puolin hautaa, ojensivat kiväärinsa arkkuja kohti  

ja  laukaisvat  yhteislaukauksen.  -Miksi  he  ampuivat  hautaan?  Varmistaaksensako,  ettei  

yksikään jäänyt eloon? En ymmärtänyt. Voi, miten paljon oli  asioita,  jotka kätkettiin ja  

joista ei saanut kysyä. … se muisto riipaise vieläkin.263

260  http://www.evl-slk.fi/jarjestomme/juhlavuoden_2008_tapahtumia/pyhakoulumuistoja/ luettu 26.2. 2009.
261 Ibid.
262 Ibid.   
263Leppänen, Maire Haudalla s. 14-15 kirjassa Pietilä, Arto (toim.) Lapsuuden sotamuistot -Ikuisesti sotalapsi 

Kustannus HD Loimaa 2005.
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Moni  nuori  tyttö,  joka  oli  liittynyt  Lottatyttöihin  joutui  tahtomattaankin  ottamaan  osaa 

sankarihautajaisiin. Pienet lottatytöt olivat kukittamassa sankarivainijen arkkuja ja myöhemmin oli 

heidän tärkeänä ja kunniallisena tehtävään huolehtia näistä haudoista.264 

Lapsille  kirkko  ja  sen  henkilökunta,  kirkkoherra  ja  kappalaiset  saattoivat  olla  myös 

pelottavia  henkilöitä.  Sotavuosina  liikkeellä  olleen  kirkonmiehen  kulkua  katsottiin  tarkasti. 

Toivottiin ettei kulku vain kääntynyt omaan kotipihaan. Mustiin pukeutunut pastori saattoi sodan 

aikana  tuoda vain huonoja uutisia.  Vierailun jälkeen hän jätti  usein jälkeensä  itkuisen perheen. 

Monissa elokuvissa,  muun muassa Niskavuori  Taistelee,  on kuvattu  juuri  tällaista  hetkeä hyvin 

synkkänä.  Aika  on  pysähtynyt  mustanpuhuvaksi.  Lapsille  nämä  tilanteet  ovat  olleet  varmasti 

hyvinkin ahdistavia ja järkyttäviä.  He ovat myös joutuneet lohduttamaan äitiään, jonka totuuden 

nimissä olisi pitänyt ennenminkin lohduttaa lapsiaan.

264 Nevala Lottatytöt ja sotilaspojat s. 105.
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8. Yhteenveto

Aloittaessani  tämän  tutkielman  tekoa  lapsuudesta  kotirintamalla  ja  miten  sota  yleensä 

vaikutti  lasten  elämään,  ajatuksissani  siinsi  ajatus  siitä,  miten  erilaista  lasten  ja  nuorten  elämä 

onkaan ollut  Suomen  käymien  sotien  aikana  verrattuna  sitä  edeltäneeseen  aikaan.  Mediassa  on 

puhuttu paljon pula-ajasta ja sota-ajan kurjuudesta. Tehdäkseni selkoa elämänmenosta sotavuosina 

tutustuin  Mäntyharjun  Kunnan  arkistoon  ja  siellä  oleviin  kunnan  kansakoulujen, 

kansahuoltolautakunnan ja siirtoväen papereihin. Näiden lisäksi laitoin ilmoituksen Pitäjänuutisiin 

siinä  toivossa,  että  saisin  paikkakunnalla  eläneiden,  silloisten  lasten  ja  nuorten  kertomuksia 

elämästä  kotikunnassani.  Mäntyharjun  historiankirjoitus  ei  ollut  perehtynyt  kotirintamaan  tai 

lapsien kokemuksiin siellä, joten aikalaisten äänen saaminen kuuluviin oli mielestäni hyvin tärkeää. 

Onnekseni sain vastauksia.

 Tuikitärkeitä lähteitä olivat myös erilaiset elämänkerrat sekä uunituore tutkimuskirjallisuus. 

Käsitykseni sota-ajan elämästä kotirintamalla oli 2000 -luvulla elävän ihmisen käsitys. Elämä, sen 

arvot ja silloiset uusimmat käsitykset esimerkiksi lasten kasvatuksesta eroavat huomattavasti tähän 

päivään.  Lasten  asema  ei  ollut  yhteiskunnassa  sama  kuin  se  on  tänä  päivänä.  Sukeltaminen 

vuosikymmenteen  taakse  oli  haastava  matka.  Tavoitteeni  tässä  tutkielmassa  oli  vastata 

kysymykseen  'Miten  sota  vaikutti  lasten  elämään  Mäntyharjulla  sotavuosina  1939-1944?' 

Aikalaiskertomusten niukkuuden vuoksi kokonaisvaltaista kuvaa mäntyharjulaisten lasten elämästä 

oli  mahdotonta  muodostaa.  Tulokset  ovat  jokseenkin  yleispäteviä  ja  vastaavat  hyvin  pitkälle 

tilannetta muualla Suomessa. 

Mäntyharjulaiset lapset ja nuoret elivät ennen sotavuosia hyvin maatalousvaltaisessa ja jopa 

köyhässäkin kunnssa. Köyhyydestä kertoo vaikkapa traktoreiden puute kunnan pelloilla.  Kunnan 

köyhyys  voi osittain  olla myös 2000 -luvun materiaan tottuneen silmässä.  Maalista materiaa oli 

ehkä vähän, mutta  aktiiviset  kunnanisät  olivat  saaneet  kuntaan jo varhain kansakoulun,  joka oli 

kasvattamassa  uusia  sukupolvia  kotien  tuella.  Henkisen  hyvän  lisäksi  lapset  oli  1930  -luvulla 

kasvatettu ahkeruuteen eli työntekoon. Jo melko pienet lapset ottivat osaa kodin askareisiin ja mitä 

isommaksi lapsi kasvoi sen suuremmaksi kasvoi vastuu. Maaseudun lapset olivat siis aina tehneet 

enemmän työtä  kuin kaupunkilaislapset,  puhumattakaan  nykyajan  lapsista  ja  nuorista.  Sota-ajan 

tuoma työ ei sinällään ollut siis uutta. Se mikä työssä muuttui oli sen luonne. Jokaisen oli tehtävä 

parhaansa,  annettava  kaikkensa  isänmaan  eteen.  Työtä  oli  pakko  tehdä,  eikä  epämiellyttävää 

tehtävää voinut jättää isän tehtäväksi, kuten oli saattanut voida tehdä ennen sotia. Lasten työmäärä 
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kasvoi ja lapset ja nuoret saivat kontolleen myös sellaisia töitä, joita heille ei rauhanaikana olisi 

suotu liian vaarallisuuden vuoksi. Yksi tällainen oli esimerkiksi poikien lähettäminen granaattien ja 

muiden  sotatarvikkeiden  keruuseen  metsistä.  Leikeille  jäi  niukalti  aikaa,  mikä  aiheutti  ainakin 

joissakin lapsissa katkeruutta.

Kuntalaiset olivat siis tottuneet vähään jo ennen sotavuosien koettelemuksia. Ilmoitukseeni 

vastanneet henkilöt eivät muistelleet nähneensä nälkää. He vain totesivat ruoan olleen kortilla lähes 

kaiken muun ohella. Ruokaan liittyviä erilaisia sota-ajan erikoisuuksia monet kuitenkin muistelivat 

lämmöllä.  Kuivatut  porkkanat  olivat  toimittamassa  karamellien  virkaa  ja  viininmarjapensaiden 

lehdistä valmistettiin kotona teetä, muun muassa. Nälkä oli kuitenkin varmasti läsnä ainakin osan 

kirjoittaneiden  perheissä.  Sotavuodet  eivät  olleet  omiaan  takaamaan  kasvuikäisille  lapsille  ja 

nuorille otollisia kasvuolosuhteita, ei edes maasedulla, jossa ruokaa yleensä oli. Raskas työ olisi 

vaatinut riittävästi kunnon ruokaa, jota ei läheskään aina ollut. Maito ja siitä tehtävät tuotteet olivat 

ajoittain kultaakin kalliimpia. Mikkelissä, vain noin 50 kilometrin päässä Mäntyharjusta maidosta 

oli oikeaa puutetta, jolloin monet lapset jäivät ilman sen ravinteita. Jotta muutkin ihmiset saisivat 

ruokaa  pöytäänsä  olivat  monet  lapsetkin  katsomassa  miten  vaivalla  kasvatettua  viljaa  oli 

luovutettava kansanhuollolle. Niin äiti kuin lapsetkin olivat varmasti monet kerrat kironneet koko 

järjestelmää,  jonka  tarpeen  kaikki  järjellä  varmasti  ymmärsivät,  mutteivät  tunteella.  Monet 

muistelmateoksissa  tai  tutkimuskirjallisuudessa  esiintyneet  kirjoitukset  kertoivat  karua  kieltä 

jatkuvasta  näläntunteesta.  Moni  ei  muistanut  lapsena  saaneensa  kertaakaan  vatsaansa  täyteen. 

Ruokaa jatkettiin  mitä  moninaisimmin  tavoin.  Todettiin,  että  ruoattoman lapsuuden voi unohtaa 

muttei rakkaudetonta.

Vain  muutama  kirjoittaneista  oli  ollut  sotavuosina  koulussa,  mutta  yksikään  heistä  ei 

muistellut kouluruokailua. Koulun tarjoama ruoka, yleensä keitto, oli hyvin tervetullut lisä lasten 

ravintoon.  Suomessa  oli  paljon  köyhiä  perheitä,  joilla  oli  hädin  tuskaa  varaa  säälliseen 

toimeentuloon ja ruokaan.  Vaikka Mäntyharjun kohdalla  ei  äärimmäisestä  köyhyydestä  kerrottu 

lähdeaineistossa,  ei  ole  mitään  sytä  olettaa  etteikö  heitäkin  kunnassa  ollut.  Ylimmät 

kouluviranomaisetkin  olivat  mukana  kannustamassa  kuntia  kouluruokailuun  panostamiseen 

vakavasta  tilanteesta  huolimatta,  ja  juuri  sen  vuoksi.  Ruoan  lisäksi  koulut  tarjosivat  apuaan 

oppilaille ja samalla näiden perheille kenkien ja muun vaatetuksen muodossa. Mäntyharjulla tämä 

ei  kuitenkaan ollut  pelkästään sota-ajan ilmiö.  Näin oli tehty jo ennen sotia ja tapa jatkui vielä 

pitkään  sodan  jälkeen.  Kunnan  koululaisille  tämä  oli  siis  normaalia  koulun  toimintaa,  jolle 

vallitseva puute vain antoi suuremman merkityksen.

Koululaisille sota-aika oli vaiherikas. Syksyllä 1939 jännitettiin oman opettajan joutumista 
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YH:n.  Sitten  saapui  ilmoitus  sodan  syttymisestä  ja  koulujen  keskeyttämisestä.  Monet  lapset 

hihkuivat riemusta; he saivat ylimääräisen 'loman'. Kun koulutyö jatkui normaalisti syksyllä 1940 

oli kouluissa siirtoväkeen kuuluneita lapsia ja nuoria. Nämä siirtoväkeen kuuluneet lapset olivat 

kokeneet kovia, nähneet mahdollisesti kuolemaa ja vaikeasti loukkaantuneita. Kipeimmät muistot 

saattoivat  kuitenkin  olla  oman  kodin  palaminen,  rakkaan lelun  tai  lemmikin  jääminen  ikuisiksi 

ajoiksi rajan taakse, muistoihin. Lapset kahdesta eri maailmasta kohtasivat myös mäntyharjulaisissa 

kouluissa.  Kohtaamiset  tuskin  olivat  helppoja  kummallekaan  osapuolelle,  ja  se  johti  ainakin 

joissakin tapauksissa uusien tulokkaiden kiusaamiseen.

Sodan aikana koulujen opettajat vaihtuivat useasti rintamakomennusten tai isänmaallisuuden 

vuoksi.  Ainakin  yksi  mäntyharjulainen  naisopettaja  lähti  Itä-Karjalaan  kansakoulunopettajaksi. 

Lapsilla  riittikin  mitä  ilmeisimmin  jännitettävää  siitä  millaisen  opettajan  saisivat  seuraavaksi. 

Jännittäviä olivat varmasti myös marjaretket.  Vaikkakin marjojen ja sienien kerääminen metsistä 

talteen  oli  tärkeää  toimintaa  niin  koulussa  kuin  kotonakin,  kukaan  tuskin  olettaa,  etteivätkö 

koululaiset olisi onnistuneet kehittämään retkestä hauskan seikkailun. Ja jos ei muuta, niin ainakin 

he pääsivät pois luokasta. Nämä marjaretketkin olivat ainakin maaseudun kouluilla melko tavallisia 

ennen sotiakin, joten ainoa mikä retkissä muuttui oli niiden tiheys ja tärkeys.

Talvi-  ja  jatkosotien  aikana  lapsuus  ikäänkuin  peruutettiin,  keskeytettiin,  yhteisen  hyvän 

vuoksi. Elämä soljui lähes normaalisti, se oli vain muuttunut raskaammaksi. Yleinen tunnelma oli 

raskas,  jota  se  oli  ollut  jo sotaa edeltäneenä  syksynä.  Vanhemmat  olivat  salamyhkäisiä  eivätkä 

kertoneet  lapsilleen  asioista  juuri  mitään.  Lapsien  ei  myöskään  sopinut  kysellä  liikoja.  Elettiin 

kaikinpuolin  epävarmuudessa.  Sodan  sytyttyä  syttyi  myös  huoli  omaisista  rintamalla,  isistä  ja 

veljistä,  muista  sukulaisista.  Papin  nähdessään  kasvoi  huoli,  ettei  se  nyt  vain  tulisi  meille. 

Hautajaisleikeistä  tai  muusta  tottelemattomuudesta  lapset  saattoivat  keksiä  olleensa  syypäitä 

johonkin pahaan. He saattoivat kuvitella aiheuttaneensa sodan syttymisen tai isän kuoleman. Lapset 

kuvittelevat normaalitilanteissakin itseään syylliseksi,  mutta silloin kyseessä eivät ole aivan näin 

musertavat asiat ja syyllisyys. 

Lasten ja heidän vanhempiensa suhde 1930- ja 1940 -luvuilla ei yllä nykyajan ihanteisiin. 

Moni  1900 -luvun  alkuopuoliskon  lapsi  ei  usko  edes  saaneensa  oikeaa  kasvatusta.  He  oppivat 

tekemään  työtä  varhain  ja  tottelemaan  aikuisia.  Tottelemattomuudesta  seurasi  usein  sapiskaa. 

Koivunimen  herra  olikin  monelle  lapselle  tuttu.  Se  joka  vitsaa  säästä  lastaan  vihasi.  Nykyään 

puhutaan paljon lapsen kiintymyssuhteista ja sen vaikutuksista kehitykseen. Isät olivat rintamalla ja 

äidit  tekivät  työtä  puolisonsakin  edestä.  Lapset  jäivät  osittain  jopa  heitteille.  Osa 

tutkimuskirjallisuuden  lapsista  kertoo  kokemusten  nujertaneen  heidät,  tehden  heistä  onnettomia 
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elämässään.  Kolikon toinen  puoli  kertoo  lapsista  ja  nuorista,  jotka ovat  kääntäneet  tuskaisetkin 

kokemukset voimavaraksi, jonka avulla jaksaa ja selviää elämässä eteenpäin. Sota-ajan lasten voi 

todeta  olleen  turvattomampi  kuin  heitä  edeltänyt  tai  seuranut  sukupolvi  mitä  tulee  vanhempien 

heille  antamaan  aikaan.  Nykyajan  ihmisen  on  kuitenkin  pidettävä  mielessä  se  yhteiskunnassa 

tapahtunut muutos lapsen asemassa. Lapset sen paremmin kuin aikuisetkaan eivät osanneet pyytää 

parempaa kohtelua ja aikaa. Sota-ajan resursseilla se ei olisi ollut edes mahdollista vaikka olisikin 

osannut vaatia enemmän.

Yritin pohtia lapsuutta kotirintamalla modernin käsitteen, perusturvallisuuden, kautta. Tämä 

osoittautui  haastavaksi,  sillä  termiä  ei  tuolloin  ollut  olemassa.  Kokemuksia  ei  oltu  ajateltu 

turvallisuuden kannalta. Harvoissa kertomuksissa edes mainittiin turvallisuutta tai turvattomuutta. 

Täytyi  lukea  rivien  välistä.  Pääsääntöisesti  voi  sanoa,  etteivät  mäntyharjulaiset  kotirintamalaa 

eläneet lapset kokeneet elämäänsä turvattomaksi. He saivat asua omassa kotona tuttujen tavaroiden 

ja  ihmisten  keskellä.  Ajoittaista  turvattomuutta  oli  ilmassa,  kun  sotilaskarkurit  tai  desantit 

tunkeutuivat  lasten  kotipiiriin.  Tilanteen  lauettua  kaikki  kuitenkin  normalisoitui  ja  tapahtumat 

unohtuivat taka-alalle. 

Tutkimuskysymyksen vastaus muodostui lähdeaineiston pohjalta yllättävän yksinkertaiseksi. 

Lapsuus Mäntyharjun kotirintamalla  ei  materian osalta eronnut suuresti  rauhanajasta.  Oli  paljon 

juuri  ennen  sotia  syntyneitä  lapsia,  joille  sota-ajan  säännöstelytalous  oli  normaalia.  He  eivät 

osanneet  edes  kaivata  muuta.  Sotien  aikana  lapsia  kosketti  kiperimmin  vaatteiden  ja  kenkien 

huonous ja  se,  että  he joutuivat  olemaan toisien  armopalojen  varassa.  Monet  itkut  oli  varmasti 

itketty huonojen varusteiden vuoksi. Sota-ajalle erityistä vaateapu ei kuitenkaan ollut. Sen merkitys 

vain kasvoi. Lapsuus  kotirintamalla  erosi  kuitenkin  rauhanajasta  kokemuksellisesti.  Lapset 

näkivät paljon surua, ahdistusta, kuolemaa. Ilonhetket olivat kortilla. Sankarihautajaiset ja pappien 

rooli suruviestien tuojana toi kirkon satuttavan lähelle monissa perheissä. Lapsille sodan todellisuus 

ja  karuus  tuli  ilmi  ihmissuhteissa,  rintamalla  olleiden  sukulaisten  muodossa.  Myös  siirtoväen 

saapuminen kuntaan sai varmasti monet lapset miettimään oliko mahdollist, että myös he joutuisivat 

jättämään kotinsa.  Turvattomuus saattoi  olla epämääräinen möykky ajatuksissa johon ei  päässyt 

käsiksi eikä sitä oikein ymmärtänyt.

86



LÄHDELUETTELO

PRIMÄÄRILÄHTEET

Arkistot

Mäntyharjun Kunnan arkisto (MKA)

 Ahveniston Kansakoulu

 Luokkapäiväkirjat 1939- 1945 ja 1944-1945

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939- 1941, 1942- 1945

 Vuosikertomuksia ym 1939- 1945

 Aseman kansakoulu 

 Päiväkirjat 1943-1945

 Johtokunnan pöytäkirjat 1940

 Vuosikertomukset 1939-1945

 Hietaniemen kansakoulu

 Luokkapäiväkirjat 1939-1945

 Nimi- ja arvostelukirja 1939-1945

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939-1945

 Jäniskylän kansakoulu

 Luokkapäiväkirjat 1939-1941

 Nimi-ja arvostelukirjat 1939-1945

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939-1945

 Kirjeitä, ym. 1939-1945

 Vuosikertomusten ym. toisteet 1939-1945

 Maatalouskerhon asiakirjat 1943-1945

 Kouluhallituksen ym. kirjeet 1939-1945

 Karankamäen kansakoulu

 Luokkapäiväkirjat 1939-1945

 Nimi- ja arvostelukirjat 1940-1945

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939-1945

 Kirkonkylän kansakoulu 

 Kouluhallituksen kiertokirjeitä, no.112 28. -40 (no 737)

 Kirkonkylän koulun päiväkirjat 1940-41 ja 1940-1943

87



 Nimi-ja arvostelukirjat 1939-1944

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939-1944

 Vuosikertomuksia 1939, 1941

 Opetussuunnitelmat, lukujärjestykset ja tuntijaot 1939-1944

 Suomen asetuskokoelma no 304 v. 1944

 Koirakiven kansakoulu

 Luokkapäiväkirjat 1941-1944

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939-1944

 EG (?)

 Vuosikertomuksia 1939-1943

 Toivolan kansakoulu

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939-1944

 Vanosen kansakoulu

 Johtokunnan pöytäkirjat 1939-1944 

 Mäntyharjun kunnan kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjat 1940-1945

 Mäntyharjun kunnan kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1938-1945

 Mäntyharjun kunnan sosiaalilautakunta

 Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat 1940-1945

 Lastenkodin lapsiluettelo

 Mäntyharjun kunnan Siirtoväen luettelot 1939-1944

 Mäntyharjun kunnan terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1942-1945

Mäntyharjun Seurakunnan arkisto (MSrkA)

 Mäntyhajun seurakunnan toimintakertomukset 1940-1944

 Mäntyharjun Seurakunnan kirkkovaltuuston pöytäkirjat 1939 – 1945

 Väkilukutaulukot 1939 - 1946

Ilmoituksen vastaukset

Lehti-ilmoitukseen (tammikuu 2006) vastanneiden aikalaisten kirjeet, 7 kpl, tekijän hallussa

Sanomalehdet

Länsi-Savon vuosikerrat 1939-1945

Länsi-Savon Tänään-liite 29.11. 1999

88



Aikalaiskirjallisuus ja muistelmat

AIRAS, Kaarlo                Silmäyksiä Mäntyharjun seurakunnan elämään kymmenvuotiskautena 
            1935 -44 kirjassa   Mäntyharjun seurakunnan taipaleelta 1595-1995 

Gummerus Jyväskylä 1995 

ALA, Saimi Kahvilla kielikin laulaa kirjassa Arrela, Veli & Rännäli, Erkki 
(toim.)  Näin  taisteli  kotirintama  -Muistoja  Lapin  

sotavuosilta 1939 – 1945 Lapin Maakuntaliitto, Rovaniemi 1991.

ALM, Jouko Pikkumiehenä kotirintamalla  kirjassa Arrela, Veli & Rännäli, Erkki  
(toim.)  Näin taisteli kotirintama -Muistoja Lapin sotavuosilta  

1939 – 1945 Lapin Maakuntaliitto, Rovaniemi 1991.

ENÄJÄRVI, Jaakko            Säännöstelylainsäädännön ja säännöstelyjärjestelmän kehitys kirjassa 
  UTRIO, Untamo (toim.) Viisi vuotta kansanhuoltoa   

                                                 Kansanhuoltoministeriö Helsinki 1945

GRÖNROOS, Keijo               Lapsuuteni 40-luku Arator Oy Helsinki 1991 

JOONA, Inkeri Työt jäivät naisille kirjassa Arrela, Veli & Rännäli, Erkki 
(toim.) Näin taisteli  kotirintama -Muistoja Lapin sotavuosilta 1939-

1945 Lapin Maakuntaliitto ry, Rovaniemi 1991.

HAKO, Matti – 
HUHTANEN, Heimo             Kotirintaman kahdet kasvot Kustannusosakeyhtiö Tammi 1985
                                                 Helsinki 

HUUHTANEN, Hanna          Talvisodan kirjeet Otava Helsinki 1984 

KEMPPAINEN                            Kansanhuoltohallinnon kehitys 

KOSKELA, Tyyne Edessä vaikeat ajat kirjassa Arrela, Veli & Rännäli, Erkki 
(toim.) Näin taisteli kotirintama -Muistoja Lapin sotavuosilta 1939-
1945 Lapin Maakuntaliitto ry, Rovaniemi 1991.

LEHTINEN, Artturi               Valmistavat toimenpiteet kansanhuollon toteuttamiseksi ja 
kansanhuollon perustaminen kirjassa UTRIO, Untamo (toim.)  Viisi  
vuotta kansanhuoltoa Kansanhuoltoministeriö 1945 Helsinki

 LEPPÄNEN, Maire           Haudalla kirjassa Pietilä, Arto (toim.) Lapsuuden sotamuistot -Ikuisesti 
sotalapsi Kustannus HD Loimaa 2005.

LINNAKIVI, Marja               Töölön tyttö – Helsinkiläistytön muistelmia lapsuudesta ja 
nuoruudesta 1930 -1950 luvuilla Tammi Helsinki 2003 

LYDÉN, Hillka   ”On muistoja, joita ei vie aika ei yö” kirjassa Arrela, Veli & Rännäli, 
Erkki (toim.) Näin  taisteli  kotirintama  -Muistoja  Lapin  

89



sotavuosilta 1939-1945 Lapin Maakuntaliitto ry, Rovaniemi 1991.

NÄRHILÄ, Siiri Puikot heiluivat ahkerasti kirjassa Arrela, Veli & Rännäli, Erkki 
(toim.)  Näin taisteli kotirintama -Muistoja Lapin sotavuosilta  

1939- 1945 Lapin Maakuntaliitto ry, Rovaniemi 1991.

PAAVILAINEN, Eero Kävellen pimeään pakkasyöhön s.118 kirjassa Kuorsalo, Anne & 
Saloranta,  Iris  (toim.)  Evakkolapset Ajatus  kirjat,  Jyväskylä 

2005.

POLVA, Anni                        Elettiin kotirintamalla... Karisto Hämeenlinna 1981

SKOGLUND, Ole               Då kriget kom kirjassa IHRCKE-ÅBERG, Ingalill (red.) Minnen från 
            krigstiden Svenska literratursällskapet i Finland 2005 Helsingfors

TOIVONEN, Onni                 Kymmenen vuotta kansanhuoltajana- muistelmia

TOIVONEN, Onni               Tarvikkeiden jakelun säännöstely kirjassa UTRIO, Untamo (toim.) 
          Viisi vuotta kansanhuoltoa Kansanhuoltoministeriö 1945 Helsinki

 
VALKAMA, Matti               Piirteitä Mäntyharjun kansakoululaitoksen kehityksestä kirjassa   

          Mäntyharjun seurakunnan taipaleelta 1595-1995 Gummerus  1995 
                                  Jyväskylä           

VALKONEN, Kaija (toim)    Me kestimme -Naisten ja lasten talvisota Otava 2000 Helsinki 

TUTKIMUSKIRJALLISUUS

CYGNAEUS, Sakari             Mäntyharjun kirkkoherra SAKARI CYGNAEUKSEN kuvaus 
Mäntyharjun seurakunnan oloista 1700 -luvulla kirjassa Mäntyharjun 
seurakunnan taipaleelta 1595-1995 Gummerus 1995 Jyväskylä 

FAVORIN, Martti        Mäntyharjun historia II  Länsi-Savo Oy 1983 Mikkeli 

HAAVISTO, Pekka        Sota lapsen silmin. Lapset ja sodan kuva vuosien 1939 -1944 Suomessa 
       Tampereen Yliopisto 1999, Historian laitoksen Pro gradu

KALLIONIEMI, Jouni     Kotirintama 1939-1945 Vähäheikkilän Kustannus  1998 Jyväskylä 

KORPPI-TOMMOLA, Aura  Lapset sodan jaloissa kirjassa toim. Suomi 85: Itsenäisyyden 
puolustajat -Kotirintamalla Weilin +Göös 2002  Porvoo 

KUUSI, Heikki                 Mäntyharjun papisto 1945- 1995 kirjassa  Mäntyharjun seurakunnan 
           taipaleelta 1595-1995 Gummerus 1995 Jyväskylä 

LAAKSONEN, Lasse       Koulunkäyntiä ja opiskelua sodan varjossa kirjassa toim. Suomi 85: 
       Itsenäisyyden puolustajat -Kotirintamalla Weilin +Göös 2002 Porvoo

90



LINDROOS, Heikki         Haloilla lämpiävä maa kirjassa toim. Suomi 85: Itsenäisyyden 
       puolustajat -Kotirintamalla Weilin +Göös 2002 Porvoo 

LÄHTEENMÄKI, Maria  Työvoima valtion valvonnassa kirjassa toim. Suomi 85:        
        Itsenäisyyden puolustajat -Kotirintamalla Weilin +Göös 2002 Porvoo

NEVALA, Seija-Leena      Lottatytöt ja sotilaspojat Minerva kustannus oy Jyväskylä 2007.

NISKANEN, Vuokko        Hyvästi Hiekkala Gummerus 1979 Jyväskylä 

NÄRE, Sari Lapset  sodan  uhreina s.  195  kirjassa  Näre,  Sari  &  Kirves, 
Jenni Sodassa  koettua  -Haavoitettu  lapsuus Weilin+Göös, 
Porvoo 2007

NÄRE, Sari & Lapsuus  sodan  keskellä s.15  ja  17  kirjassa  Näre,Sari  &  Kirves,  Jenni 
KIRVES, Jenni                  (toim.) Sodassa koettua -Haavoitettu  lapsuus  Weilin+Göös, Porvoo  

2007.

OKSANEN, Atte Evakkolasten kadotettu koti  kirjassa Näre, Sari & Kirves, Jenni 
(toim.)  Sodassa  koettua  -Haavoitettu  lapsuus  Weilin+Göös, 

Porvoo 2007.

PIHKALA, Erkki             Kansanhuollon aikaan kirjassa toim. Suomi 85: Itsenäisyyden 
puolustajat -Kotirintamalla Weilin +Göös 2002 Porvoo

PUKKILA, Hanna          Kotirintaman lapset Kustannusosakeyhtiö Tammi 2007 Helsinki  

RANTATUPA, Heikki     1930-luvun pulavuodet ja maatalouskiinteistöjen pakkohuutokaupat 
      kirjassa PELTONEN (toim.) Suomen maatalouden historia osa 2: Kasvun 

               ja kriisien aika 1870-luvulta 1950- luvulle Suomalaisen Kirjallisuuden 
                                       Seura 2004 Helsinki

RANTATUPA, Heikki     Kansanhuolto toisen maailmansodan aikana 1939-1949 kirjassa    
      PELTONEN (toim.) Suomen maatalouden historia osa 2: Kasvun ja 
      kriisien aika 1870-luvulta 1950- luvulle Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

                                         2004 Helsinki

RUUTH, Martti            Mäntyharjun seurakunnassa palvelleista papeista kirjassa  Mäntyharjun 
      seurakunnan taipaleelta 1595-1995 Gummerus 1995 Jyväskylä

 
SIILASVUO, Ensio (toim.)  Jatkosota Kronikka Gummerus 1991 Jyväskylä

SIILASVUO, Ensio (toim.) Talvisota Kronikka 2. painos Gummerus 1992 Jyväskylä 

SOIKKANEN, Hannu     Sisäpolitiikkaa sodan ehdoilla kirjassa Kansakunta sodassa 2 -Vyö     
kireällä Opetusministeriö 1990 Helsinki 

TEPORA, Tuomas         Sota-ajan leikit ja koulu  kirjassa Näre, Sari & Kirves, Jenni 
       Sodassa koettua -Haavoitettu lapsuus Weilin+Göös, Porvoo 2007

91



 
TURTIAINEN, Jussi “Kädestä suuhun” -nälkämuistot sodan pula-aikana kirjassa Näre, Sari &  

Kirves, Jenni (toim.) Ruma Sota -Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia 
Johnny Kniga, Juva 2008.

UTRIO, Meri ja Untamo  Pois pula, pois puute -Kun kansa selvisi Tammi 1994 Helsinki 

VARJO, Kerttu                Nuorten talkoot -Suomen nuorison työliike 1940 -1948  Suomen 
                 kulttuurirahasto1979 Vammala     

VIHOLA, Teppo             Maatalouden rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa kirjassa  
     PELTONEN (toim.) Suomen maatalouden historia osa 2: Kasvun ja 
     kriisien aika 1870-luvulta 1950- luvulle Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

                                        2004 Helsinki

VIRTA, Ilkka       Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosien Suomessa  Turun 
             Yliopisto 2001, Väitöskirja

Internet lähteet

http://www.mantyharju.fi/index.php?s=yleistietoa 18.12.2007

 http://www.koulut.kuopio.fi/Koulu125/1922/OSUU1922.HTM 19.4. 2008

   http://www.kievarireitti.fi/vehu/historia.html   19.4. 2008.  

http://koti.mbnet.fi/siivola/kotimaiset.htm 30.7.2008.

http://www.finfood.fi/finfood/ffom.nsf/0/CEDAEE5320EE469EC22566FF0040ABAA?
opendocument&ryhma=2    30.7.2008  

.  http://www.veteraanienperinto.fi/suomi/sotilaat/frame/soti_FR_7.htm    14.4. 2008

http://www.evl-slk.fi/jarjestomme/juhlavuoden_2008_tapahtumia/pyhakoulumuistoja/  26.2.2009

http://www.travel.mikkeli.fi/fi/kulttuuritie_kyltit/ 7.3. 2009

http://www.luovutettukarjala.fi/kartat/luovkarjkar.htm luettu 8.3. 2009

92

http://www.luovutettukarjala.fi/kartat/luovkarjkar.htm
http://www.travel.mikkeli.fi/fi/kulttuuritie_kyltit/
http://www.evl-slk.fi/jarjestomme/juhlavuoden_2008_tapahtumia/pyhakoulumuistoja/
http://www.veteraanienperinto.fi/suomi/sotilaat/frame/soti_FR_7.htm
http://www.veteraanienperinto.fi/suomi/sotilaat/frame/soti_FR_7.htm
file:///F:/Christmas & New years Thesis work/	http://www.finfood.fi/finfood/ffom.nsf/0/CEDAEE5320EE469EC22566FF0040ABAA?opendocument&ryhma=2
file:///F:/Christmas & New years Thesis work/	http://www.finfood.fi/finfood/ffom.nsf/0/CEDAEE5320EE469EC22566FF0040ABAA?opendocument&ryhma=2
file:///F:/Christmas & New years Thesis work/  http://koti.mbnet.fi/siivola/kotimaiset.htm
file:///F:/Christmas & New years Thesis work/  http://koti.mbnet.fi/siivola/kotimaiset.htm
http://www.kievarireitti.fi/vehu/historia.html
http://www.koulut.kuopio.fi/Koulu125/1922/OSUU1922.HTM
http://www.mantyharju.fi/index.php?s=yleistietoa

	1. Johdanto 
	1.1. Sota-ajan lapsuus 
	1.2. Aiempi tutkimus ja lähteet

	2. Mäntyharju: Eteläsavolainen maalaispitäjä 
	2.1. Kunnan historia 1930 -luvulle
	2.2. Palvelut kehittyvät
	2.3. Tunnelma kiristyy
	2.4 Mäntyharju kotirintamana

	3. Lapsuus kotirintamalla
	3.1 Ennen sodan alkua
	3.2 Perhe sota-aikana
	3.3 Lapsien kokemaa kotirintamalla
	3.4 Lapset sodan uhreina

	4. Kansakoulut Mäntyharjulla 1939-1944
	4.1 Mäntyharjun kansakoulut perustamisesta talvisodan syttymiseen
	4.2. Tutkimuksen kansakoulut
	4.3. Koulutyö Mäntyharjulla sotien aikana
	4.4 Koulu puutetta poistamassa
	4.5. Lasten ja nuorten kerhot ja aktiviteetit

	5. Ravinto kotirintamalla
	5.1 Kansanhuollon järjestäytyminen Suomessa
	5.2 Maito, elämän eliksiiri
	5.3 Ruokaa ja tarvikkeita kortilla
	5.4 Pellot kasvattavat satonsa takavarikoitavaksi
	5.4.1 Viljat
	5.4.2 Peruna ja muut juurikasvit

	6. Kekseliäisyys kunniaan puutteen keskellä
	6.1 Puutetta on monenlaista 
	6.2 Halon hakkuuta ja muuta työtä

	7. Seurakunta sodan aikana
	8. Yhteenveto
	LÄHDELUETTELO

