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Suomalaisen sotavankileiritulkin muotokuva
During the first two months of the Continuation War, the Finnish military conflict
against the Soviet Union in 1941–1944, the Finnish troops advanced quickly and
captured thousands of Soviet soldiers. As a result, Finnish and Russian speaking
interpreters were in demand in the newly established Finnish prisoner-of-war
camps. In the camps, the interpreters were involved in the daily routines of the
POWs, as well as in the prisoner-of-war hospitals and labour sites outside the main
camp. At the beginning, the interpreters were hired through local Civil Guards,
which supplied names of elderly men often having roots in the Eastern Karelia.
This paper reports on the profiles of the Finnish interpreters employed in the POW
camps in Finland. The data for the study has been collected from the archived
military records. This paper is a part of an ongoing project called In Search of Military
Translation Cultures.
Keywords: The Continuation War, POW camps, interpreting, agency
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1

Johdanto

Tämä artikkeli on osa Itä-Suomen yliopiston tutkimushanketta Sodankäynnin
tuntemattomat käännöskulttuurit, jossa perehdytään sota-ajan käännös- ja
tulkkaustoimintaan 2. maailmansodan ajan Suomessa. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan kääntämisellä ja tulkkauksella on merkittävä rooli sotilaallisissa kohtaamisissa. Tavoitteena on selvittää, millaisia
käännöskulttuureja kääntäjien ja tulkkien tehtäviin liittyneisiin viestintätilanteisiin kehittyi, ketkä toimivat kääntäjinä ja tulkkeina sota-ajan Suomessa,
millaisissa olosuhteissa he työskentelivät ja millaisissa tilanteissa kääntämistä ja tulkkausta tapahtui. (Ks. myös Kujamäki 2011.) Tässä artikkelissa tavoitteena on vastata pieneltä osin yhteen tutkimuskysymyksistä: arkistoaineistojen laadullisen analyysin avulla pyrin selvittämään, keitä olivat Suomessa
sijainneilla sotavankileireillä toimineet suomalaiset tulkit. Lähestyn aihetta
käännöskulttuurin käsitteeseen sisältyvän toimijuuden näkökulmasta.
Tarkastelen aluksi toimijuuden käsitettä yleensä ja erityisesti sotavankileirien kontekstissa. Sitten luon yleiskatsauksen suomalaiseen sotavankileiriinstituutioon ja sotavankitilanteen kehittymiseen jatkosodan alussa. Tulkkien toimijuuteen liittyen kuvaan suomalaisten sotavankileiritulkkien etsintää
jatkosodan alussa ja syksyn 1941 aikana sekä tulkkien profiileja sellaisena,
kuin ne näyttäytyvät arkistojen valossa. Sotavankileirien tulkkien kuvauksen
lähteenä olen käyttänyt Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimiston (tsto
Järj.1b) kirjeistöjä vuosilta 1941–1943.

2

Tulkin toimijuus sotavanki-instituution kontekstissa

Käännöstieteessä toimijuuden (agency) käsite on saanut laajempaa huomiota vasta viime vuosina. Käsitettä on tarkasteltu eri näkökulmista esimerkiksi artikkelikokoelmassa Translator’s Agency (ks. Kinnunen & Koskinen 2010).
Teoksen esipuheessa toimijuus on määritelty sanoin ”willingness and ability to act” (Koskinen & Kinnunen 2010: 6). Tähän toimijuuden määritelmään
sisältyy kolme piirrettä: tahto, kyky ja toiminta. Niistä ensimmäinen, tahto,
kuvaa toimijan sisäistä tilaa ja henkilökohtaista tavoitetta. Kyky liittyy toimijan resursseihin toimia, mutta myös valtaan ja valinnaisuuteen toimia toi-
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sinkin. Tahto ja kyky ovat toimijuuden välttämättömiä mutta eivät riittäviä
käsitepiirteitä. Niiden lisäksi toimijuuteen kuuluu myös toiminta, jolla on jokin vaikutus ympäröivään maailmaan. Koskinen ja Kinnunen toteavat (2010:
9), että toimijuus ei ole niinkään yksilön ominaisuus kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen tuote. Sosiaalinen vuorovaikutus ei ole yksilöllisen toimijuuden
edellytys, mutta merkityksellinen toimijuudesta tulee vain suhteessa tiettyyn materiaaliseen kontekstiin ja yhteisöön.
Sotavankileireillä tulkkaus oli jokapäiväistä käytännön toimintaa ja arkipäivän tilanteiden ratkaisemista sekä leirialueella että työmailla. Tulkki oli
tiiviisti tekemisissä sotavankien kanssa sotavankiparakeissa, joissa tulkki kävi
lukuisia kertoja päivystysvuoronsa aikana varmistamassa, tarvitaanko tulkkausta. Tulkkia tarvittiin myös leirin sairaalassa tai sairaalaparakeissa, joissa
hoidettiin lievemmät sotavankien sairaudet. Lisäksi tulkki avusti kansliahenkilökuntaa vankikorttien täyttämisessä ja muissa kansliatehtävissä. Leirialueen ulkopuolella tulkki oli mukana sotavankisiirroissa ja työhön opastuksessa leirin ulkopuolisissa työpisteissä. Tulkin tehtäviin saattoi kuulua myös
avustaminen kurin, järjestyksen ja työtehon ylläpidossa. (Ks. esim. Sv. leiri
N:o 19:n ohjesääntö. Kotijoukkojen Esikunnan Sotavankitoimiston Kirjeistö
26.9.–24.10.1941 Fa5/VII/1.)
Sotavankileirien tulkkien toimijuuden ymmärtämiseksi on ensin selvitettävä, miten tulkit tulivat leireille ja keitä he olivat. Seuraavaksi selostan lyhyesti Suomen sotavankileirien perustamista ja sotavankitilannetta eli niitä
olosuhteita, joihin tulkit tulivat.

3

Suomen sotavankileirit ja sotavankitilanne jatkosodan
alussa

Suomen johdolle jatkosota (25.6.1941–1944) oli hyvityssota, jonka uskottiin
päättyvän nopeasti (Leskinen 2005: 12). Sodan päämääränä oli menetettyjen alueiden takaisin saaminen ja lisäksi Itä-Karjalan valtaaminen ja liittäminen Suomeen (Häikiö 2005: 151). Päämäärä oli selkeä, ja sen mukaisesti oli
varauduttu sotavankien vastaanottoon. Suomen näkökulmasta katsottuna
sota alkoi kesäkuussa 1941 hyökkäysvaiheella, joka jatkui saman vuoden
joulukuuhun (Jatkosodan pikkujättiläinen 2005: 122).
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Kotialueen sotavankileirien perustaminen, toiminnan organisointi ja
leirien ylläpito oli annettu Kotijoukkojen esikunnan tehtäväksi (Vasara 2005:
274). Lars Westerlundin toimittaman käsikirjan Talvi-, jatko- ja Lapin sodan
sotavanki- ja siviilileirit 1939–1944 mukaan 4.7.1941 mennessä Kotijoukkojen
esikunnan toimesta eri puolille Suomea oli perustettu kaksi järjestelyleiriä ja
21 sotavankileiriä (Vankileirien käsikirja 2008). Järjestelyleirien vastaanottokyky oli 12.7. päivätyssä asiakirjassa 4 000 ja sotavankileirien vastaanottokyky noin 20 000 sotavankia. Sotavankien määrä kasvoi kuitenkin nopeammin
kuin oli osattu arvioida. Niissäkin vankileireissä, joiden vastaanottokyky oli
500 vankia, saattoi vuoden 1941 loppuun mennessä olla tuhansia vankeja.
(Vankileirien käsikirja 2008: 39–106.) Sotavankileireistä suurin vankien määrällä mitattuna oli sotavankileiri nro 6, joka perustettiin Tuusulaan, mutta
siirrettiin 12.9.1941 Viipuriin. Suurimmillaan leirissä oli yli 11 000 sotavankia
(Vankileirien käsikirja 2008: 66). Vangiksi otettujen neuvostosotilaiden lukumäärä vaihtelee eri lähteissä, mutta ainakin 64 000 neuvostosotilasta päätyi
suomalaisten vangiksi jatkosodan aikana (Frolov 2004: 12; Kujansuu 2004:
20; Manelius 1993: 53). Sotavankileirien lisäksi Suomessa ja sen valloittamilla
alueilla arvioitiin vuonna 1942 olleen yhteensä noin 3350 neuvostosotavankien työpistettä (Vankileirien käsikirja 2008: 3).
Westerlundin toimittamaan kirjaan koottujen sotavankitilastojen mukaan elokuun lopulla kahdella järjestysleirillä ja 21 sotavankileirillä oli yhteensä noin 9 500 sotavankia (Vankileirien käsikirja 2008: 39–106). Luvusta
puuttuu suurimman sotavankileirin nro 6 vankimäärä, koska Westerlundin
toimittamassa teoksessa ei ole tämän sotavankileirin kohdalla sotavankien
lukumääriä vuodelta 1941. Lisäksi suuri joukko vankeja oli vielä tässä vaiheessa armeijakuntien hallussa kokoamispaikoilla ja järjestelypaikoilla.
Syyskuun alkupuolella sodan painopisteissä tapahtui muutos, kun
Saksa ei onnistunut murtamaan Leningradin puolustusta. Alkoi näyttää siltä, että Saksan lupaamaa nopeaa voittoa ei tule. Suomen oli sopeuduttava
ajatukseen, että sota pitkittyy. (Häikiö 2005: 154.) Hyökkäysvaiheen muuttuminen asemasodaksi näkyy alla olevassa taulukossa, joka kuvaa sotavankitilanteen kehittymistä Nastolaan 2.7.1941 perustetulla sotavankien järjestelyleirillä nro 1. Sotavankien määrä oli suurimmillaan marraskuun alussa ja

36

kääntyi laskuun, kun vangit siirrettiin varsinaisille leireille eikä uusia sotavankeja enää tullut samaan tahtiin kuin hyökkäysvaiheen aikana.
TAULUKKO 1. Sotavankitilanteen kehitys sotavankien järjestelyleirillä nro 1 (Vankileirien käsikirja 2008: 45).
Päivämäärä
21.7.1941
2.8.1941
9.8.1941
16.8.1941
23.8.1941
30.8.1941
6.9.1941
13.9.1941
2.11.1941
18.7.1942
14.11.1942
30.11.1942
31.12.1942

Sotavankien lukumäärä
97
60
675
1066
1377
1027
1440
1808
3021
2217
1718
1708
1659

Pisimmillään neuvostosotavangit olivat Suomessa noin kolme vuotta. Kymmenientuhansien vankien huolto leireillä vuosien ajan vaati huomattavia
aineellisia ja henkilöresursseja. Myös kääntäjiä ja tulkkeja tarvittiin monenlaisiin tehtäviin.
Suomen sotavankileirit perustettiin Kotijoukkojen esikunnan käskystä.
Perustamiskäskyssä määrättiin leirille päällikkö ja annettiin tiedot muun muassa leirin sijainnista ja numerosta. Käskyn liitteenä oli henkilökunnan määrävahvuus jaoteltuna upseereihin, aliupseereihin ja miehistöön. Tulkkien
määrä oli mainittu liitteessä erikseen, kuten esimerkiksi käskyssä, joka koski
Suomussalmelle perustettavaa, 600 vangille tarkoitettua sotavankileiriä nro
15. Perustamiskäskyn mukaan leirin nro 15 määrävahvuus oli 3 upseeria, 8
aliupseeria, 42 miehistöön kuuluvaa, 2 koiraa ja 1 hevonen. Mukana määrävahvuudessa olivat leirin johtoon ja miehistöön kuuluvat 2 tulkkia. (Kotijoukkojen Esikunnan Sotavankitoimiston Kirjeistö 27.8.–29.9.1941 Fa 4 /VI
/1, Kotijoukkojen Esikunta N:o 1122/Järj.1b/sal. 11.9.41.)
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Perustamiskäskyistä ilmenee, että suunnitellun määrävahvuuden mukainen tulkkien lukumäärä oli suorassa suhteessa arvioituun vankimäärään.
Jos vankimäärä oli 500–700 vankia, arvioitu tulkkien tarve oli kaksi. Tulkkien
mainitseminen erikseen osoittaa, että tulkit olivat leirin toiminnan kannalta
erittäin tärkeitä. Tulkkien nostaminen esiin on myös yllättävää, sillä sotahistoriallisessa tutkimuksessa – myös sotavankileirejä käsittelevässä – tulkki on
sodan näyttämön kulisseissa näkymättömänä statistina.

4

Sotavankileirien tulkkien haku jatkosodan alussa

Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimisto antoi heti jatkosodan alussa,
30.6.1941, suojeluskuntapiireille määräyksen ilmoittaa Kotijoukkojen esikunnalle tiedossaan olevat sopivat mieshenkilöt, joita olisi mahdollisuus
käyttää tulkkeina:
Venäjänkielentaitoisten tulkkien varaamiseksi perustettuja sotavankileirejä varten on sk.piirien viipymättä ilmoitettava Kotij.E:lle ne tiedossa olevat mieshenkilöt, jotka tähän tehtävään on katsottava sopiviksi ja joita on
mahdollisuus siihen käyttää. Ilmoituksessa on mainittava asianomaisen
henkilön suku- ja etunimet, syntymäaika ja -paikka, perhesuhteet, kotipaikka, siviiliammatti, kielitaito sekä muut asiaan ehkä vaikuttavat tiedot. Kotij.
E:n toimesta hankitaan selvyys ilmoitettujen henkilöiden luotettavuudesta.
(Kotijoukkojen Esikunnan Sotavankitoimiston Kirjeistö 23.6.–11.9.1941 Fa 1 /
II /5. Kotijoukkojen Esikunta N:o 53/Järj. 1/3. 30.6.41)

Aikaraja ”viipymättä ilmoitettava” tarkoitti noin kahta viikkoa, sillä heinäkuun
puolessa välissä suojeluskuntapiirien esikunnat lähettivät luettelot sopiviksi
katsomistaan henkilöistä. On luonnollista, että tulkkien hankinta annettiin
juuri suojeluskuntapiirien tehtäväksi, sillä ne vastasivat kaikista Kotijoukkojen esikunnan alaisista toiminnoista yhdessä suojeluskuntien kanssa (Vasara
2005: 274).
Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimiston kirjeistö ajalta 23.6.–
11.9.1941 sisältää suojeluskuntapiirien 3.7.–16.7. ilmoittamien 179 tulkkiehdokkaan henkilötiedot. Ilmoitusten perusteella näyttää siltä, että toiset
suojeluskuntapiirit olivat paremmin varautuneet hankkimaan tulkkeja kuin
toiset. On myös mahdollista, että jotkut suojeluskuntapiirit eivät pyrkineet
täyttämään määräystä erityisen innokkaasti, mutta ilmoittivat kuitenkin yh38

den tai kahden henkilön tiedot, jolloin tehtävä tuli täytettyä. Joidenkin tulkkiehdokkaiden kohdalla on merkintä ”vapaaehtoinen”, mikä mahdollisesti
tarkoittaa, että henkilö itse on ilmoittautunut kyseiseen tehtävään. Suojeluskuntapiirien kokoamiin listoihin on koottu tiedot tulkkiehdokkaiden iästä,
syntymäpaikasta, asuinpaikasta, perhesuhteista, ammatista, kielitaidosta ja
joissakin tapauksissa myös suojeluskuntaan kuulumisesta ja ensimmäisestä
sijoituspaikasta. Seuraavaksi piirrän tulkkiehdokkaiden profiileja näiden tietojen avulla.

4.1 Tulkkiehdokkaiden ikä ja palveluskelpoisuus
Suojeluskuntien ehdottamat henkilöt olivat iäkkäitä, sillä heidän keski-ikänsä
oli 57 vuotta. Korkea keski-ikä selittyy sillä, että suojeluskuntalaisista kotirintamalla olivat vain nuorukaiset ja ikämiehet, koska paras osa armeijan henkilöstöstä sijoitettiin rintamatehtäviin. Yhdeksän henkilön kohdalla onkin huomautus nostoväen II luokkaan kuulumisesta. Palveluskelpoisuuden suhteen
sotavankileirien tulkit voidaan rinnastaa leirien muuhun henkilökuntaan.
Vartijoiksi leireille sijoitettiin reserviläisiä, joiden palveluskelpoisuusluokka
oli yleensä B I tai B II. Kujansuu (2005: 1037) toteaa jopa, että ”leireille sijoitettu miehistö ja upseeristo oli yleensä heikkotasoista, [...] leireille sijoitettiin
tehtäväänsä sairauden, poliittisten mielipiteidensä tai alkoholismin vuoksi
sopimatonta henkilöstöä”. Suojeluskuntien esittämistä tulkkiehdokkaista
nuorin oli 22-vuotias ja vanhin 71-vuotias. Kuitenkin vain kahden henkilön
kohdalla on huomautussarakkeessa merkintä: ”liian vanha”. Näiden kahden
lisäksi 13 henkilöä on saanut merkinnän: ”ei voida käyttää”. Syytä ei kuitenkaan ole kerrottu. Leireille tulkeiksi päätyneet henkilöt todella olivat iäkkäitä
ja ehkä myös sairaalloisia ainakin seuraavan sotavankileiri nro 6 päällikön
everstiluutnantti C. Björklundin 3.12.1941 Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimistolle lähettämän kirjeen perusteella:
Koska leirillämme on vielä puute parakkitulkeista, s.t.s. sellaisista venäjän
kielen taitoisista henkilöistä, jotka päivittäin parakeissa ovat suoranaisesti tekemisissä sotavankien kanssa, sekä sitä paitsi ovat läsnä sotavankia
työhön lähetettäessä, anon, että niitä leirimme käyttöön vielä siirrettäisiin
viisi. Nykyinen vastaava tulkki-aines on suureksi osaksi yli-ikäistä, sairaalloista ja liiallisesta valvomisesta ja ylityöstä rasittunut, – josta seikasta ovat
monasti minulle valittaneet, – joten anomani työvoiman lisäys leirillemme
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olisi välttämätön. Näihin tehtäviin sopivat puutteellisemmankin pohjasivistyksenkin omaavat, venäjän kieltä taitavat henkilöt. (Kotijoukkojen esikunnan Sotavankitoimiston Kirjeistö 25.11.–10.12.1941 Fa 7/VIIc/5; korostus
lisätty)

4.2 Tulkkiehdokkaiden syntymäpaikka, kotipaikka ja perhesuhteet
Kotijoukkojen esikunnalle ilmoitettujen 179 tulkkiehdokkaan taustatiedoissa on mainittu 68 eri syntymäpaikkaa (15 henkilön kohdalta syntymäpaikka
puuttuu). Huomionarvoista on, että kaksi kolmesta tulkkiehdokkaasta oli
syntynyt silloisen Neuvostoliiton alueella. Lähes joka toisen tulkkiehdokkaan juuret olivat Itä-Karjalassa (Tarton rauhan 1920 mukaisen Suomen itärajan takainen alue, joka rajoittuu Laatokkaan, Syväriin, Ääniseen ja Vienanmereen), Raja-Karjalassa (Impilahti, Korpiselkä, Salmi, Soanlahti, Suistamo ja
Suojärvi) tai Karjalankannaksella (Laatokan ja Suomenlahden välinen alue,
joka rajoittuu kaakossa Nevaan). Yksittäisistä paikkakunnista erottuu Pietari
(ennen vuotta 1914), jonka syntymäpaikakseen ilmoitti 21 tulkkiehdokasta.
Siirtoväkeen kuulumisesta on maininta kahden ja Venäjän armeijassa palvelusta kuuden henkilön kohdalla. Silloisen Suomen alueella syntyneitä oli
vain neljännes. Kotipaikkakunnista erottuvat muutamat kaupungit, kuten
Jyväskylä, Porvoo ja Hyvinkää, ja muutamat Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan
ja Uudenmaan maaseutukunnat. Henkilöiden kotipaikkajakauma kuvaa kuitenkin lähinnä paikallisen suojeluskunnan aktiivisuutta, sillä eniten nimiä
olivat keränneet Oulun, Pohjois-Karjalan, Jyväskylän, Pohjois-Uudenmaan ja
Etelä-Pohjanmaan Läntisen suojeluskuntapiirin esikunnat.
Kun muistamme tulkeiksi ehdotettujen ikäjakauman, ei ole yllättävää,
että vain 25 henkilön siviilisäädyksi oli ilmoitettu poikamies. Kolme neljästä
ehdokkaasta oli perheellisiä, jopa suurperheen isiä, sillä enimmillään lapsia
oli 7. Enemmän tai vähemmän vapaaehtoinen hakeutuminen tai suostuminen tulkin tehtävään on ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, että sodan uskottiin päättyvän nopeasti ja tulkin tehtävien piti olla ohi muutamassa kuukaudessa. Tästä huolimatta on kiinnostavaa, että tehtäviin ehdotettiin juuri
perheellisiä ja maanviljelijöitä, joille kesäkuukaudet ovat kiireisintä aikaa.
Kaikille tulkeiksi lupautuneille ei voitu myöskään taata, että työ sijoittuisi lähimpään sotavankileiriin. Asiakirjojen perusteella tulkkeja siirrettiin leiriltä
toiselle tämän tästä ja irtautuminen tehtävistä osoittautui vaikeaksi.
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4.3 Tulkkiehdokkaiden ammatti ja luotettavuus
Tulkkiehdokkaiden ammattijakauma sopii hyvin yhteen suojeluskuntataustan kanssa, sillä edustus oli suurin kauppiaiden (28 henkilöä) ja maanviljelijöiden (14 henkilöä) ammattiryhmässä. Kauppiaiden ryhmään olen laskenut
myös liikeapulaiset, kauppamatkustajat ja liikemiehet. 1930-luvulla suojeluskuntien jäseninä oli vain porvaripuolueiden kannattajia, eikä suojeluskuntiin liittynyt kovin paljon sosiaalidemokraattista työväkeä jatkosodankaan
aikana (Vasara 2005: 277–278). Työmiehen oli ammatikseen ilmoittanut 10
henkilöä, mutta saattaa olla, että nämäkin henkilöt saivat elantonsa maataloudesta. Työväkeen kuuluviksi voidaan laskea myös neljä viilaria. Kansakoulun opettajia oli kuusi, muita opettajia, lehtoreita tai rehtoreita samoin kuusi,
opiskelijoita tai ylioppilaita oli viisi. Joukossa oli myös muun muassa pankinjohtaja, teatterin johtaja, apteekkari, lääkäri, hammaslääkäreitä ja kanttoreita. Suojeluskuntaan kuulumisesta on merkintä 13 henkilön kohdalla, mutta
todennäköisesti suojeluskuntaan kuuluminen oli tätä yleisempää.
Suojeluskuntapiireille lähetetyn kirjeen mukaisesti henkilöiden luotettavuudesta hankittiin lausunnot Valtiolliselta poliisilta. Myös Päämajan valvontaosaston vastavakoilutoimisto tutki tulkkien luotettavuutta. Tärkeää oli
selvittää, oliko henkilö osallistunut kumoukselliseen toimintaan kansalaissodassa. Tulkeiksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedoista voidaan päätellä,
että jatkosodan alussa tulkkien valinnassa kiinnitettiin huomiota samoihin
ominaisuuksiin kuin tänäkin päivänä, kun tulkkeja valitaan tehtäviin sotatoimialueelle. 2000-luvun vaihteen sota-ajan tulkkausta tutkineet ovat havainneet, että tulkkien ominaisuuksista lojaalisuus, etnisyys ja poliittiset näkemykset ovat kielitaitoakin tärkeämpiä (Aaltonen 2011).

4.4 Tulkkiehdokkaiden kielitaito, tulkkauskokemus ja tulkkauskoulutus
Suojeluskuntapiirien kokoamien listojen perusteella tulkeiksi ehdotetut olivat erittäin kielitaitoisia. Suomen ja venäjän lisäksi vähintään yhtä muuta
kieltä ilmoitti hallitsevansa noin 40 prosenttia tulkkiehdokkaista. Kolmantena kielenä mainittiin useimmiten ruotsi (53 kertaa) tai saksa (samoin 53
kertaa). Muita ehdokkaiden osaamia kieliä olivat ukraina, ranska, englanti,
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karjala, lätti, viro, turkki, basckir, kirgiisi ja aunus. Neljää kieltä ilmoitti hallitsevansa 30 henkilöä, viittä kieltä kahdeksan ja kuutta kieltä kolme henkilöä.
Yhden henkilön kohdalla lukee: ”Venäjän eri kansallisuuksien murteet täydellisesti”. Kahdeksan muunkin henkilön kohdalla venäjän taito on ilmoituksen mukaan täydellinen.
Sotavankileirien tulkkien todellista kielitaitoa on vaikea arvioida arkistolähteiden avulla. On selvää, että mitään yhtenäistä mittaria ei kielitaidon
arvioimiseen ollut. Todennäköisesti arvio perustui henkilön itsensä tai häntä
suositelleen henkilön ilmoitukseen. Suurimmaksi osaksi tulkkien tehtävät
sotavankileireillä liittyivät arkielämän sujumiseen ja esimerkiksi sotavankisiirtojen avustamiseen, joten vähäisempikin kielitaito riitti tehtävien hoitoon. Sen sijaan vaativiin kuulustelutulkkauksiin tarvittiin erittäin hyvää kielitaitoa.
Vain harvalla sotavankileirille tulkin tehtäviin hakeutuvalla tai ehdotetulla saattoi olla ennakkotietoa työstä. Aiemmasta tulkkauskokemuksesta on
tieto vain neljän tulkin tehtäviin ehdotetun henkilön kohdalla. Nämä henkilöt olivat toimineet tulkin tehtävissä talvisodan aikana, mutta suurimmalla
osalla tätä kokemusta ei ollut. Sotavankileirien vartiomiesten oli käytävä
10-päiväinen vartiomieskurssi ennen kuin heidät asetettiin vartioimaan vankeja, mutta sotavankileirien tulkit joutuivat aloittamaan työnsä ilman koulutusta ja hyvin pitkälle ilman ohjeistusta. Päämajan jakamat ohjeistukset koskivat sotavankien kuulustelua, jotka olivat kuulustelijoiden, eivät tulkkien,
vastuulla. Tulkeille suunnattu ohjeistus ja koulutus saatiin toimimaan vasta
asemasotavaiheessa, vuonna 1943.

4.5 Tulkkiehdokkaiden sijoittuminen ja täydennyshaku
Tieto tulkin tehtävään otettavan henkilön sijoituspaikasta eli sotavankileirin
numero löytyy 20 henkilön kohdalla. Oletettavasti nämä henkilöt saivat heti
määräyksen ilmoittautua palvelukseen ja loput tulkeiksi ehdotetut jäivät
odottamaan vuoroaan. On myös mahdollista, että huomattava osa ensimmäisessä haussa ilmoitetuista tulkeista ei lopulta – syystä tai toisesta – päätynyt ollenkaan sotavankileirille tulkin tehtäviin. Tätä olettamusta tukevat
myöhemmin päivätyt sotavankileirien tulkkeja koskevat arkistoasiakirjat,
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joissa esiintyy vain muutama suojeluskuntapiirien esikuntien alun perin tulkiksi esittämän henkilön nimi.
Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimiston kirjeistömappi Fa 2 (30.6.–
1.9.1941) sisältää Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimiston kirjeitä suojeluskuntapiireille. Heinäkuun lopulla tai elokuussa päivätyissä kirjeissä on
tiedot 35 henkilöstä, jotka kutsuttiin tai määrättiin tulkiksi tietylle sotavankileirille. Alussa vain 30:lle eli joka viidennelle oli osoittaa paikka, nyt kaikissa tulkkeja koskevissa asiakirjoissa kyse oli juuri siitä, mihin sotavankileiriin
heidät sijoitettaisiin. Tulkkeja on todennäköisesti tullut muutakin kautta,
koska vain 10 alun perin suojeluskuntapiirien esikuntien ilmoittamaa tulkkia
on tässä luettelossa. On mahdollista, että henkilöt ovat itse ilmoittautuneet
vapaaehtoisina palvelukseen (suojeluskuntapiirien kautta) tai tulkkeja on
löytynyt muutakin kautta kuin suojeluskuntapiirien alun perin ilmoittamalta
listalta. Tulkin tehtäviin ilmoitetut tai ilmoittautuneet olivat edelleen iäkkäitä, sillä joidenkin henkilöiden kohdalla on merkintä: ”otetaan palvelukseen,
jos ao. yli-ikäisenä siihen itse suostuu”. Tämäkin kirjeenvaihto osoittaa, että
tulkkeja ei sotavankileireille tai sotavankisairaaloihin otettu mistä tahansa,
vaan työhönotto tapahtui tiukasti Kotijoukkojen esikunnan valvonnan alla.
Menettelyn taustalla olivat tietysti käytännölliset syyt, sillä toiminnalla täytyi
olla vastuutaho, mutta syynä oli myös se, että tulkkien sopivuus tehtävään
voitiin näin tarkastaa keskitetysti.
Suuri osa alkuperäisen listan tulkeiksi ehdotetuista nimistä on sellaisia,
että heitä koskevia asiakirjoja ei ole muissa sotavankitoimiston mapeissa. Tähän on ainakin kaksi mahdollista selitystä: he eivät koskaan päätyneet sotavankileirille tulkiksi tai he jäivät kulisseihin näkymättöminä. Asiakirjoissa on
mainintoja vain niistä tulkeista, joita siirrettiin leiriltä toiselle tai jotka vaativat itselleen esimerkiksi suurempaa palkkaa tai oikeutta käyttää virkapukua
tai joiden käytöksestä oli kirjelmöitävä eteenpäin.

5

Naiset tulkkeina jatkosodan sotavanki-instituutiossa

Naisia toimi sodan kontekstissa monissa tehtävissä, myös tulkkaustehtävissä. Tämän artikkelin lähdeaineistossa ei ole kuitenkaan yhtään tapausta,
jossa nainen olisi toiminut tulkkina varsinaisella sotavankileirillä. Näin siitä
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huolimatta, että neuvostosotavankien joukossa oli myös naisia. Sen sijaan
siviilileireillä ja sotasairaaloissa naisia toimi tulkkeina. Sotavankileireillä työskennelleet naispuoliset kanslistit tekivät kuitenkin myös tulkkaustehtäviä,
sillä Kuulusteluoppaan (1943: 25) mukaan sotavankikortiston kanslistin tuli
olla ”kielentaitoinen” ja toimia tarvittaessa tulkkina (ks. myös Pasanen 2011: 3).
Naisia otettiin tulkeiksi Miehikkälän työleirille (siviilileirille, jossa oli paljon naisia ja lapsia) ja sotasairaaloihin. Suojeluskuntapiirien ilmoittamissa
tulkeiksi sopivissa henkilöissä ei naisia ollut, koska käskyssä nimenomaan
sanottiin, että oli ilmoitettava ”tulkeiksi sopivat mieshenkilöt”. Sen sijaan
upseereita, sotilasvirkamiehiä ja tulkkeja koskeneissa sotavankisairaaloiden
määräaikaisilmoituksissa mainitaan ainakin viisi tulkkina toiminutta naista.
28. sotavankisairaalassa työskennellyt 49-vuotias Vera Nyrkkinen oli ollut
sotavankisairaalassa tulkkina jo talvisodassa yhdessä miehensä kanssa. Sairaalan toinen naistulkki Helmi Lindstedt oli jo noin 70-vuotias, mutta ”iästään huolimatta pirteä leskirouva”. Myös 65. sotavankisairaala oli ottanut
tulkiksi kaksi naista, lappeenrantalaisen 40-vuotiaan opettajan, filosofian
maisteri Anna Nissisen (os. Volkoff ) ja liikeapulainen Tatjana Lebedeffin. 58.
sotavankisairaalassa toimi tulkkina Hymmi Rosalia Torkkeli. (Kotijoukkojen
esikunnan sotavankitoimiston kirjeistömapit Fa 2/5 [30.6.–1.9.1941], Fa 5/5
[26.9.–24.10.1941 ja Fa 9/1 [2.1.–17.1.1942].) Naistulkkeja toimi lisäksi ainakin Miehikkälän työleirillä (keskitysleirillä), jossa vankeina oli paljon naisia ja
lapsia. Myös naistulkkien taustat selvitettiin esimerkiksi Valtiollisen poliisin
kautta.

6

Johtopäätökset

Jatkosodan alussa suomalaiset joukot varustautuivat sotavankien ottoon
perustamalla eri puolille Suomea sotavankileirejä. Näiden kotialueen sotavankileirien perustaminen, toiminnan organisointi ja ylläpito oli Suojeluskuntien yliesikunnasta eriytetyn Kotijoukkojen esikunnan vastuulla. Vuoden
1941 kesäkuukausien aikana suomalaiset joukot ottivat vangiksi yli 10 000
neuvostosotilasta. Kymmenien leirien jokapäiväisessä toiminnassa tarvittiin
myös luotettavia suomen- ja venäjäntaitoisia tulkkeja. Tässä artikkelissa olen
kuvannut sotavankileireillä toimineiden suomalaisten tulkkien taustaa ja ha-
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kua jatkosodan ensimmäisten viikkojen aikana. Tavoitteeni oli selvittää arkistoaineistojen laadullisen analyysin avulla, keitä olivat ne suomalaiset, jotka
hoitivat tulkkaustehtäviä suomalaisilla sotavankileireillä jatkosodan aikana.
Tulkkien haku juuri perustetuille leireille aloitettiin heti jatkosodan
puhjettua. Haku organisoitiin Kotijoukkojen esikunnan ja suojeluskuntapiirien kautta. Suojeluskuntapiirit onnistuivatkin keräämään liki 200 henkilön
tiedot, jotka ne lähettivät Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimistolle luotettavuuden selvittämistä varten. Ehdotetut henkilöt oli vapautettu rintamapalveluksesta joko iän tai jonkin muun syyn takia.
Luvussa 2 tarkastelin toimijuuden käsitettä. Sotavankileirien kontekstissa tähän käsitteeseen sisältyvä tahto hakeutua tulkin tehtäviin on ymmärrettävissä tulkkiehdokkaiden taustaa vasten. Suuri osa tulkeiksi ilmoittautuneista oli syntynyt silloiseen Neuvostoliittoon kuuluneiden Itä-Karjalan,
Raja-Karjalan tai Karjalankannaksen alueella. Niin ikään suurin osa oli perheellisiä ja ammatiltaan useimmiten kauppiaita tai maanviljelijöitä. Heidän näkökulmastaan sotavankileirin tulkin tehtävä sopi yhteen jatkosodan
tavoitteen kanssa: he lähtivät tulkeiksi sotavankileireille, koska Suomen
sodanjohdon halu vallata takaisin menetetyt alueet sopi heidän toiveisiinsa päästä palaamaan kotiseudulle ja ehkä myös harjoittamaan siellä omaa
ammattiaan. Silloisen käsityksen mukaan sodan piti myös olla ohi nopeasti.
Heillä ei iän tai fyysisten rajoitusten vuoksi ollut mahdollisuutta osallistua
rintamapalvelukseen, mutta ilmoittautumalla tulkiksi sotavankileirille heillä
oli mahdollisuus osallistua yhteisen tavoitteen toteuttamiseen eli menetettyjen alueiden takaisinvaltaukseen.
Ainakin joillekin venäjänkielentaitoisille syy hakeutua tulkin tehtäviin
oli taloudellinen. Toimeentulo kotirintamalla oli niukkaa ja sairauksien vuoksi fyysinen työkyky oli alentunut. Ammattikaan ei aina tuonut kunnon toimeentuloa. Tulkin tehtäviä ehkä pidettiin fyysisesti vähemmän rasittavina,
vaikka todellisuus myöhemmin osoittautui toisenlaiseksi. Tulkiksi ilmoittautunut perheenisä tai maatilan isäntä ei välttämättä saanut komennusta lähileirille. Nämä ovat mahdollisia syitä siihen, miksi alkuperäisen haun henkilöistä vain ani harva päätyi lopulta tulkin tehtäviin sotavankileirille.
Toimijuuteen kuuluva kyky voidaan sotavankileirien kontekstissa ymmärtää sekä fyysiseksi että henkiseksi kyvyksi. Tulkkiehdokkaiden fyysinen
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kyky ei riittänyt rintamapalvelukseen, mutta sen arveltiin riittävän leiritulkin
tehtäviin iästä ja sairauksista huolimatta. Henkinen kyky oli toisaalta kielitaitoa, joka näillä henkilöillä oli olemassa ennen tulkin tehtäviin hakeutumista,
ja valinnanvapautta, josta osoituksena oli suojeluskuntapiirin toimittaman
nimilistan huomautussarakkeeseen lisätty merkintä ”vapaaehtoinen”. Sotavankileirien arjessa valinnanvapaus osoittautui suhteelliseksi. Sota ei ollutkaan ohi muutamassa viikossa, ja irtautuminen tehtävistä kävi lähes mahdottomaksi.
Naisia toimi tulkkeina sotavankisairaaloissa ja Miehikkälän työleirillä.
Sotavankileirien instituutiossa naiset olivat tutkimukseni kannalta marginaalissa kaksin verroin, sekä sukupuolensa että erikoistuneiden tehtäviensä
vuoksi. Henkilöinä he voisivat kuitenkin olla kiinnostavia, sillä heidän toimintaympäristönsä ja tehtävänsä erosivat miespuolisten tulkkien toimintaympäristöstä ja tehtävistä. Kielitaitoiset naiset tekivät ad hoc -tulkkauksia aina
siellä, missä sattuivat olemaan ja missä tarvittiin tulkkausta juuri sillä hetkellä.
Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimiston kirjeistössä säilyneiden
asiakirjojen perusteella suomalaisten tulkkien toimijuus suomalaisilla sotavankileireillä oli hyvin käytännönläheistä ja jokapäiväiseen leirielämään
liittyvää. Kujamäki (2011: 15) on lanseerannut termin pakottavien tekijöiden
rajaama toimijuus, jolla hän tarkoittaa sitä, että sotavankileiri-instituutiossa
tulkin ammatillinen identiteetti on ylhäältä annettua, pakotettua. Vaikka
Kujamäki viittaa termillä ennen kaikkea tulkkeina toimineiden sotavankien
toimijuuteen, termi sopii mielestäni kuvaamaan myös leiritulkkien toimijuutta, sillä tulkkien odotettiin olevan paikalla aina tarvittaessa sekä osallistuvan tulkkaustehtävien lisäksi kansliatehtäviin ja järjestyksen ylläpitoon.
Tähän mennessä käsitelty aineisto yksinään antaa kuitenkin varsin vähän
tietoja varsinaisesta tulkkien toimijuudesta. Tärkein syy on tulkkaustoiminnan luonne: sitä ei dokumentoitu eikä näin ollen tallennettu arkistoihin. On
mahdollista, että arkistoaineistojen luonteen vuoksi leiritulkkien toimijuus
jää suurelta osin selvittämättä ja yksittäisten esimerkkien varaan.
Suomalaisten tulkkien lisäksi sotavankileireillä toimi tulkin tehtävissä
suomensukuisia neuvostosotavankeja, joilla oli sekä venäjän että suomen
kielen taito. Tässä artikkelissa en ole kuvannut heitä, sillä heidän toimijuu-
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tensa poikkesi huomattavasti suomalaisten tulkkien toimijuudesta ja on
oman tutkimuksen arvoinen.
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