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JOHDANTO 

Sotamuistomerkki hallitsee aineellista ja aineetonta ympäristöään. Se luo niin fyysisen 

maamerkin kaupunkiin, taustan turistin lomakuvalle, kuin julkisen tulkinnan jaetulle 

menneisyydelle. Muistomerkit ovat aina oman aikansa lapsia ja tiiviisti sidoksissa ympärillä 

oleviin ihmisiin, sekä muuttuviin poliittisiin oloihin. Reinhart Koselleckin ja George Mossin 

mukaan sotamuistomerkki on näkyvillä oleva esitys kansakunnan kehityksestä moderniks i 

valtioksi.1 Merkkien vaikuttaessa ympäristöönsä myös ihmiset antavat niille vaihtuvia 

merkityksiä aikojen kuluessa.  

Tässä tutkielmassa perehdytään Kuusamon kaupungin alueella sijaitseviin toisen 

maailmansodan muistomerkkeihin. Merkkejä tarkastellaan osana jaettua kulttuuriympäristöä, 

ennen kaikkea sosiaalisesta ja poliittisesta viitekehyksestä lähtien. Keskityn muistomerkk ien 

rooliin osana paikallisyhteisöä, sekä laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tapoihin esittää 

yhteistä historiaa niiden välityksellä. Tärkeässä osassa tutkielmaani ovat muistomerkk ien 

taustalla vaikuttavat kollektiivinen muisti, kansallinen ja paikallinen identiteetti, sekä erilaise t 

muistamiseen liittyvät kulttuuriset piirteet ja toiminta. Arkeologisin termein muistomerk it 

nähdään osana yhteisön materiaalista muistia. Tutkimuskysymykseni olen asettanut seuraavalla 

tavalla. 

1. Minkälainen on julkisten muistomerkkien kautta välittyvä toisen maailmansodan muisto 

Kuusamossa? Kiinnostavia seikkoja sodan muistossa ovat erityiset piirteet, jotka ovat 

valikoituneet katukuvaan, ja joita on korostettu toisten jäädessä taka-alalle. Sodan piirteis iin 

liittyy olennaisesti myös käsitys siitä, kenen ääni muistojen takana kuuluu ja ketkä jäävät 

pimentoon. Tulkinnassani pyrin lähestymään sitä, mitä moninaiset muistomerkit kertovat 

nykyisestä suhteestamme 1900-luvun suureen tragediaan, toiseen maailmansotaan. 

2. Miten muistoa pidetään yllä paikallisessa yhteisössä? Muistomerkkien edustama tulkinta 

pysyy elossa silloin, kun se on näkyvästi esillä ihmisten arjessa ja juhlassa. Myös merkkien 

sijainti kartalla kuvastaa niiden saavutettavuutta ja merkitystä paikallisten keskuudessa. 

Perehdyn merkkien luona tapahtuvaan toimintaan havainnoimalla niitä ympäristössään, 

tutustumalla arkistolähteisiin, sekä osallistumalla itse yhteen muistorituaaliin. 

3. Miten muisto sodasta muuttuu aikojen kuluessa? Jokainen sukupolvi muistaa sodan eri 

tavalla, ja tämä heijastuu myös muistomerkkeihin. Näkyvien muutosten lisäksi pohdin sitä, 

miltä toinen maailmansota tulee näyttäytymään tulevaisuuden jälkipolville. 

                                                 
1 Koselleckia ja Mossia mukaillen ks. Kattago 2009: 150. 
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Kuusamo valikoitui tutkimuskohteekseni sen vuoksi, että pieni itärajan tuntumassa 

sijaitseva kaupunki on kohdannut toisen maailmansodan monet kasvot aina partisaani- iskuista 

evakkomatkoihin ja jälleenrakennukseen. Kuusamo oli aktiivinen sotatoimialue, eikä ole ihme, 

että muisto sodasta on yhä edelleen monipuolinen kaupungin asukkaiden keskuudessa. Tämä 

näkyy myös tutkimusaineistossani, sillä Kuusamon alueella toisen maailmansodan 

muistomerkkejä on pystytetty runsaasti erilaisten tapahtumien ja ihmisten muistoille eri 

aikoina. Yhteensä tutkimusaineistoni sisältää viisitoista muistomerkkiä. Haluan laajentaa 

keskustelua toisen maailmansodan muistosta tuomalla esiin vähemmän tunnetun kaupungin 

näkökulman ja paneutumalla arkeologiseen aineistoon, muistomerkkeihin ja aineelliseen 

kulttuuriin. Alueellisen rajaukseni kautta tarkoituksenani on luoda myös yleisempiä huomio ita 

muistomerkkien yhteiskunnallisesta roolista, sekä toisen maailmansodan muistosta Suomessa. 

Muistomerkkien ja muiden muistokohteiden tutkimus on osa kasvavaa monitieteellistä 

alaa.2 Viime aikoina niitä on tutkittu etenkin maantieteen parissa, mutta myös humanistista 

tutkimusta muistomerkeistä on runsaasti esimerkiksi arkeologian ja taidehistorian saralla.3 Oma 

tutkimukseni sijoittuu osaksi historiallista arkeologiaa ja sen keskuudessa yleistynyttä alaa, 

muistitutkimusta eli niin kutsuttua memory studies -tutkimussuuntausta.  Tutkimukseeni kuuluu 

monitieteellistä teoriaa, jota käytän apunani etenkin tulkintaosiossa. Lisäksi olen sisällyttänyt 

tutkimukseni taustalle muistomerkkejä koskevaa sanomalehtiaineistoa varsinkin kohteiden 

luona tapahtuvan toiminnan selvittämiseksi. Lisää teoreettista viitekehystäni käsittelen luvussa 

2. Arkeologian Pro gradu -työnä tutkielmaani sisältyy myös kenttätyöosio, jonka aikana 

jokainen kohde on kuvattu ja havainnoitu paikan päällä. Osana kenttätöitäni tein myös 

osallistuvaa havainnointia muistomerkkien luona tapahtuvassa rituaalisessa toiminnassa 

itsenäisyyspäivänä 6.12.2020. 

Suomessa toisella maailmansodalla on edelleen valtava merkitys käsityksessä omasta 

itsestämme, sekä yhteisestä menneisyydestämme. Etenkin itsenäisyyttämme tuntuu 

määrittävän hyvin vahvasti viime sodat ja niissä annettu uhraus. Kansallisen kokemuksen 

suurta vaikutusta kuvastavat historioitsija Lauri Haatajan sanat siitä, kuinka ”sota on 

suomalaisten suuri kertomus”4. 2020-luvulla sodan muistoa hallitsevat uudenlaiset tekijät, 

kuten kansainvälinen pandemia, sosiaalinen media, sekä sukupolvenvaihdos. Tätä uutta 

muistamisen muotoa on oivallista lähestyä muistomerkkien avustuksella. 

                                                 
2 Ks. esim. Kattago 2015: 169.  
3 Ks. esim. Hiltunen 2020; Kormano 2014; Ylimaunu 2019. 
4 Haataja 1994: 9.  
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1. KUUSAMO TOISESSA MAAILMANSODASSA 

Toinen maailmansota sai alkunsa Saksan hyökätessä Puolaan syyskuun ensimmäisenä päivänä 

vuonna 1939. Jo ennen sotaa Saksa ja Neuvostoliitto olivat solmineet keskinäisen 

hyökkäämättömyyssopimuksen, niin kutsutun Molotov–Ribbentrop-sopimuksen, jonka 

salaisessa pöytäkirjassa useat Euroopan maat jaettiin kahden suurvallan etupiireihin. Näin 

Euroopan totalitääriset jättiläiset saivat laajentaa vaikutuspiirejään ja varustautua tulevaan 

maailmanlaajuiseen konfliktiin. Suomi kuului sopimuksessa Neuvostoliiton etupiiriin, minkä 

johdosta Neuvostoliitto alkoi Puolan miehityksen jälkeen vaatia turvallisuustoimenpiteitä, 

kuten rajamuutoksia ja tukikohdan vuokraamista. Suomen kieltäydyttyä Neuvostoliit to 

hyökkäsi rajan yli marraskuun 30. päivänä aloittaen talvisodan.5 

 Kuusamossa sotaan oli varauduttu jo syksyn aikana ylimääräisten kertausharjoitusten 

muodossa. Kaupunkiin perustettiin Erillispataljoona 16, jonka neljässä komppaniassa suurin 

osa kuusamolaisista taisteli talvisodan aikana. Er.P 16:n tehtäväksi oli määrätty suojata 

kirkonkylää neuvostojoukoilta, sekä valmistautua hyökkäämään kohti itää, Vienan Karjalaa.6 

Sodan painopiste siirtyi kuitenkin pian Suomussalmen alueelle, jonne myös kuusamolais ia 

lähetettiin pysäyttämään puna-armeijan tunnettua läpimurtoyritystä. Talvisodan päätyttyä 

Moskovan rauhansopimuksen jälkeen 13. maaliskuuta 1940 luovutettiin Kuusamon itäiset 

alueet Neuvostoliitolle, minkä johdosta koko kirkonkylä jouduttiin evakuoimaan ensimmäisen 

kerran. Kuusamolaiset sijoitettiin Pudasjärvelle ja sitä ympäröiviin kuntiin, joista päästiin 

palaamaan kesäkuun alkuun mennessä. Ensimmäisen evakkoretken lisäksi talvisota aiheutt i 

suurta hävitystä koko Kuusamon alueella. Sadat tilat tuhoutuivat sodan jaloissa, ja luovutettujen 

alueiden väestö oli sijoitettava uudelleen. Välirauhan aikana alkoi ensimmäinen Kuusamon 

jälleenrakennus.7 Samalla myös Kuusamon alueella alkoivat linnoitustyöt, kun itärajan läpi 

kulkevaa puolustuslinjaa, Salpalinjaa, alettiin rakentaa.8  

Talvisodan jälkeen Euroopan poliittiset suhdanteet muuttuivat, ja Suomi lähentyi 

välirauhan aikana huomattavasti Hitlerin Saksan kanssa. Tulevaisuuden näyttäessä epävarmalta 

Suomi aloitti asekaupan Saksan kanssa ja salli saksalaisten sotilaiden läpikulun Suomen kautta 

Pohjois-Norjaan.9 Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus ei tässä kohtaa 

loppuvuonna 1940 ollut enää kovin luotettavalla pohjalla kummankin suurvallan havitellessa 

                                                 
5 Ks. esim. Meinander 2012: 57. 
6 Ervasti & Vasari 1978: 741–744; Sotapolku.fi: Erillinen pataljoona 16. 
7 Ervasti & Vasari 1978: 744; Ervasti 1985: 10. 
8 Raunio 1999: 33. 
9 Meinander 2012: 68. 
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sodan johtoasemaa. Lopulta Suomi liittyi osaksi Saksan suurta suunnitelmaa, operaatio 

Barbarossaa, eli hyökkäystä Neuvostoliittoon 22. kesäkuuta 1941, kun Hitler ilmoitt i 

radiopuheessaan Suomen taistelevan Saksan rinnalla. Tämän jälkeen Neuvostoliitto pommitt i 

jälleen Suomen kaupunkeja, ja maiden välinen jatkosota alkoi 25. kesäkuuta. Voimasuhtee t 

olivat nyt eri luokkaa kuin talvisodassa, sillä Pohjois-Suomen rintamaosuudella operoi 

saksalainen armeijakunta, ja Suomi sai huomattavaa tukea Hitlerin sotakoneistolta.10 

Kuusamon alueella joukkojen johtosuhteet jakautuivat pitkälti saksalaisen 

vuoristoarmeijakunta AOK Norwegenin ja sen alaisuudessa taistelleen suomalaisen III 

armeijakunnan välillä. Yhteiselo saksalaisten kanssa oli näkyvä jatkosodan ilmiö Kuusamossa, 

niin rintamalla kuin sen ulkopuolellakin. Jo sodan alusta alkaen saksalaisia joukkoja sijoitett iin 

kirkonkylälle huomattavan paljon, jopa siinä määrin, että Kitkantien varrella sijaitsevasta 

saksalaisten asutuskeskuksesta puhuttiin ”pikku Berliininä”. Näin myös siviilit olivat paljon 

tekemisissä saksalaisten sotilaiden kanssa sodan aikana. Itse sotatapahtumista alueen 

merkittävimmät jatkosodan taistelut käytiin Kiestingissä, jossa suomalaiset ja saksalaiset 

osastot hyökkäsivät Hjalmar Siilasvuon ja Eduard Dietlin johdolla. Kiestingin sotatoimet 

liittyivät osaksi Saksan Operaatio Hopeakettua (Unternehmen Silberfuchs), jonka tavoitteena 

oli turvata Petsamon Nikkelikaivokset pohjoisessa ja vallata Murmanskin satama. 11  

Taisteluiden jatkuessa pitkään läpi asemasotavaiheen muodostui Kuusamosta kummank in 

armeijan tärkeä huoltotukikohta sotasairaaloineen.12 

Jatkosodan aikana Kuusamon ja muiden itärajan tuntumassa sijaitsevien paikkakuntien 

vitsauksena olivat myös Neuvostoliiton partisaanien tuhoiskut. Partisaanit olivat maan 

poliittisen puolueen alaisia puolisotilaallisia osastoja, joiden tarkoituksena oli sitoa 

vihollisjoukkoja rintamalinjan takana ja kylvää kauhua etenkin siviilien keskuudessa.13 Usein 

joukot tekeytyivät ensin suomalaisiksi sotilaiksi, kunnes ryöstivät, surmasivat ja vangitsiva t 

rajan tuntumassa asuvia naisia, lapsia ja rintamalta poissa olevia miehiä. Kuusamossa 

jatkosodan partisaani- iskuja tiedetään tapahtuneen ainakin neljässä kylässä, Murtovaara-

Kurvisessa, Lämsänkylässä, Kuoliossa ja Suorajärvellä.14 Partisaanitoiminta aiheutti pitkään 

pelkoa siviilien joukossa, ja vaikutti myös rajakylien evakuointiin jatkosodan loppupuolella. 

                                                 
10 Ervasti & Vasari 1978: 745–746; Meinander 2012: 71–72. 
11 Rautala 2018: 17–25. 
12 Ervasti & Vasari 1978: 748–751. 
13 Laurén 2017: 44–45. 
14 Mäntyniemi 2002; Erkkilä 2011. 
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Kuusamossa pahamaineisena alueena pidettiin erityisesti Suomussalmelta kulkevaa itärajan 

tietä, jonka varrella partisaanien tiedettiin väijyvän tiellä kulkevaa liikennettä.15 

Jatkosodan loppupuolella tilanne kiristyi sekä vihollismaa Neuvostoliiton että 

liittolaisen Saksan kanssa. Saksan tappiota Stalingradissa talvella 1943 voi pitää 

käännekohtana, jonka jälkeen Hitlerin kukistuminen alkoi näyttää koko ajan 

todennäköisemmältä. Vuonna 1944 Karjalassa tapahtuneen Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 

jälkeen Suomen valtiojohto onnistui neuvottelemaan erillisrauhan, joka edellytti maassa 

sijaitsevien saksalaisosastojen pikaista karkotusta. Aluksi saksalaisten perääntyminen tapahtui 

laajalti rauhanomaisesti, ja entiset aseveljet yrittivät käydä valesotaa Neuvostoliiton 

hämäämiseksi. Hankalassa tilanteessa Suomen ja Saksan suhteet kärjistyivät kuitenkin pian 

katkeraksi Lapin sodaksi, jossa vetäytyvät saksalaisjoukot polttivat ja tuhosivat Pohjois -

Suomen paikkakuntia.16  

Myös Kuusamossa sodan päätös koettiin katkeralla tavalla, kun entisistä ystävistä tuli 

vihollisia. Lapin sodan jaloista kuusamolaiset joutuivat jättämään kotinsa jo toistamiseen. Tällä 

kertaa evakkomatka suuntautui pääasiassa Oulaisiin ja sitä ympäröiviin kuntiin kuten 

Pyhäjoelle ja Merijärvelle.17 Evakon lisäksi sodan loppuminen tarkoitti monelle 

kuusamolaiselle myös vuosia kestäneiden ihmissuhteiden katkeamista saksalaisten kanssa.  

Tämän lisäksi saksalaiset hävittivät kuusamolaisten asutuksia laajalti. Kaikkein pahiten tuhoista 

kärsivät Kiestingistä kulkevan valtatien varrella sijaitsevat kylät.18 Myös kirkonkylä tuhottiin 

perusteellisesti. Saksalaisten lähdettyä Kuusamon hävitystä aiheutti vielä puna-armeija, joka 

miehitti kaupunkia rauhansopimuksen vastaisesti syksyllä 1944. Neuvostomiehitys ulottui aina 

Kuolion kylään saakka parikymmentä kilometriä kaupungista, ja miehityksen aikana 

suomalaiset tarvitsivat erityisen luvan Kuusamossa vierailuun.19 

   Sodan lopulla koetun massiivisen hävityksen johdosta jälleenrakennuksesta tuli iso 

osa kuusamolaisten sotakokemusta. Evakosta palattiin pitkälti kevään 1945 aikana, ja kotiin 

palaavilla kuusamolaisilla oli edessään lohduton näky. Jälleenrakennuksen aikana kyläläise t 

joutuivat monesti asumaan väliaikaismajoituksissa, kuten saksalaisten ja venäläisten 

rakentamissa parakeissa. Sodan jälkeen oli paljon pulaa rakennustavarasta, ja jälleenrakennusta 

varten täytyi hakea huomattavasti lainoja. Kuitenkin jo vuonna 1950 olivat pahasti kärsineet 

                                                 
15 Ervasti & Vasari 1978: 759. 
16 Kulju 2013: 35–41.  
17 Ervasti 1985: 17–20. 
18 Ervasti 1985: 19. 
19 Kulju 2014: 33; Erkkilä & Iivari 2015: 273–275. 
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sivukylät rakennettu uudestaan, minkä jälkeen myös kirkonkylää saatiin uuteen kuntoon. Myös 

Kuusamon kirkko jouduttiin rakentamaan uudestaan. Kirkonkylän jälleenrakennus kesti 

vuoteen 1952, jonka jälkeen kuusamolaisten uusi sodanjälkeinen arki saattoi alkaa.20 

Kirkonkylän hävityksen lisäksi Kuusamo menetti sodan seurauksena itäiset alueensa, 

Paanajärven ja Tavajärven kylät, Neuvostoliitolle. Kylien asukkaille tämä merkitsi kotien 

jättämistä ja asettumista uusille asuinseuduille rauhan koitettua.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Ervasti 1985: 21–25. 
21 Ervasti 1985: 25. 
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2. AINEISTO JA METODIT 

2.1. Kuusamon sotamuistomerkit 

Tämän tutkimuksen aineistona toimii viisitoista Kuusamon kaupungin alueella sijaitsevaa 

toisen maailmansodan tapahtumiin liittyvää muistomerkkiä.22 Kohteiden valikoitumiseen 

vaikutti kaupungin verkkosivuilta löytyvä listaus, jossa on lueteltu Kuusamon julkise t 

muistomerkit.23 Merkit sijaitsevat sekä Kuusamon taajama-alueella että kaupungin keskustan 

ulkopuolella. Aineistoni on rajautunut yleisesti tiedossa oleviin ja ulkopaikkakuntalaisen 

saavutettavissa oleviin kohteisiin, joihin lukeutuu veistoksia, patsaita, muistokiviä ja 

tietokylttejä. Käytän sotamuistomerkin käsitettä sen laajemmassa merkityksessä, jolloin 

mukaan lukeutuu itse sodan lisäksi myös siihen liittyvien ilmiöiden, ihmisten ja 

tapahtumahistorian muistomerkkejä.24 Kuitenkin tutkimukseni keskittyy perinteisiin julkisiin 

muistomerkkikohteisiin, joita englannin kielessä kuvastavat sanat monument ja memorial. 

Niinpä aineistoni ulkopuolelle jää yksittäisten ihmisten aineellisia sotamuistoja, sekä 

muunlaisia muistokohteita, kuten historialliset sotamaisemat. Kuusamon alueella rajaukseni 

ulkopuolelle jää muun muassa Lahtelan Vanttajankankaalla sijaitseva Salpalinjan 

linnoitusalue25, joka on muistokohteena hyvin erityinen. Rekonstruoitu toisen maailmansodan 

puolustuslinja ja sotahistoriapolku lukeutuvat eittämättä osaksi sodan materiaalista muistoa, 

mutta poikkeavat perinteisistä sotamuistomerkeistä niin paljon, että kohde on mielekästä rajata 

tutkimuksen ulkopuolelle. Jokaisesta aineistoon kuuluvasta muistomerkistä löytyy valokuva 

tutkielman lopussa sijaitsevassa kuvaliitteessä. 

Sankarivainajien muistopatsas26, eli niin kutsuttu ”lumipukuinen sotilas” sijaitsee aivan 

kaupungin keskustassa, Kuusamon Pyhän Ristin kirkon edustalla. Patsas esittää armeijan 

lumipukuun pukeutunutta sotilasta, jonka toinen käsi on pystyssä ja toinen pitelee asetta. 

Sotilaan pää on riisuttu hupusta ja katse osoittaa maahan. Patsaaseen on kirjoitettu sotavuodet 

1939–1945, sekä kaatuneiden kuusamolaisten nimiä. Muistomerkki on valmistettu graniitista, 

ja sen on suunnitellut arkkitehti ja kuvaamataidon opettaja Mauno Juvonen. Paljastusvuosi on 

1958.27 Sankarivainajien muistopatsaan yhteydessä sijaitsee Kuusamon sankarihautausmaa. 

                                                 
22 Ks. Taulukko 1. 
23 Kuusamon kaupungin kotisivut: Kuusamon taajama-alueen muistomerkit, Pohjois-Kuusamon muistomerkit ja 

Etelä-Kuusamon muistomerkit.  
24 Ks. Kormano 2014: 13–14. 
25 Kuusamon kaupungin kotisivut: Salpalinjan linnoitusreitti. 
26 Kuva 1. 
27 Kuusamon seurakunnan kotisivut: Sankarihautausmaa. 
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Pyhän Ristin kirkon pihamaalla sijaitsevat myös Karjalaan jääneiden vainajien 

muistomerkki28, sekä Evakossa kuolleiden kuusamolaisten muistomerkki29. Muistomerkkeinä 

toimivat kaksi hautakiveä, jotka on pystytetty hautausmaan edustalle, lähelle Sankarivainaj ien 

muistopatsasta. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkkiin on kaiverrettu Karjalan vaakuna, 

kuusipäätyinen ortodoksinen risti ja tavanmukainen latinalainen risti, sekä merkin 

pystyttämisen taustalla ollut yhdistys, Kuusamon Karjalaiset ry.30 Evakossa kuolleiden 

kuusamolaisten muistomerkkiin on kaiverrettu risti, ote Raamatusta31, sekä pystyttäjä ja 

pystytysvuosi, Kuusamon seurakunta 2010.32 Aivan kirkon ja seurakuntatalon läheisyydessä 

Kirkkotien varrella sijaitsee myös näyttävä ja isokokoinen veistos, Evakkomuistomerkki33, joka 

on pystytetty laajamittaisen kansalaiskeräyksen tuloksena. Veistokseen on kaiverrettu teksti 

”Evakkotie 1939–1945”, sekä rahoittamiseen osallistuneiden tahojen nimet. Muistomerkki on 

valmistettu punaisesta ja vihreästä graniitista, ja sen on suunnitellut arkkitehti Seppo 

Koutaniemi. Paljastamisen ajankohdaksi on mainittu syyskuu 1994, jolloin kuusamolaisten 

viimeisestä evakkoon lähdöstä tuli kuluneeksi 50 vuotta.34  

Taajama-alueella sijaitsee myös jälleenrakennuksen muistomerkki Väkevät näkevät 

tekevät35. Graniittialustalla seisova pronssipatsas kuvastaa rakennustyössä olevia kaupungin 

asukkaita, jotka nostavat yhdessä rakennuspuita ilmaan. Patsas sijaitsee Kuusamon 

kaupungintalon edustalla olevalla puistoalueella, osoitteessa Keskuskuja 6. Kylttejä ei ole, 

mutta patsaan jalustaan on kaiverrettu teksti: ”vuosina 1939–1944 hävitetyn Kuusamon 

jälleenrakentajille”. Muistomerkin suunnittelijana on toiminut professori Terho Sakki, ja se on 

paljastettu vuonna 1986 valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä.36 Toinen näkyvä 

taajaman muistomerkki on III armeijakunnan muistomerkki37, joka on omistettu talvisodan ja 

jatkosodan suomalaisille taistelijoille. Muistomerkki sijaitsee matkailukeskus Karhuntassun 

vieressä, lähellä Torangin liikenneympyrää. Merkki koostuu sementtirungosta, kolmesta 

pronssisesta laatasta, kukkapenkistä ja kallelleen asetetusta Salpalinjan kivestä. Laattoihin on 

kirjoitettu seuraavat tekstit: ”III armeijakunnan taistelijoiden muistoksi 1941–1944”, 

                                                 
28 Kuva 3. 
29 Kuva 4. 
30 Kuusamon kaupungin kotisivut: Kuusamon taajama-alueen muistomerkit: Karjalaan jääneiden vainajien 

muistomerkit. 
31 ”Herra sinä olet meidän turvamme polvesta polveen”  (Ps 90:1). 
32 Kuusamon seurakunnan kotis ivut: Sankarihautausmaa. 
33 Kuva 5. 
34 Kuusamon kaupungin kotisivut: Kuusamon taajama-alueen muistomerkit: Evakkomuistomerkki. 
35 Kuva 6. 
36 Kuusamon kaupungin kotisivut: Kuusamon taajama-alueen muistomerkit: Väkevät näkevät tekevät. 
37 Kuva 7. 
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”Kiestingin taistelukentille jääneiden sankarivainajien kunniaksi 1941–1944”, sekä ”Tästä 

lähtivät Kuusamon miehet talvisotaan 1939–1940”. III armeijakunnan muistomerkin on 

suunnitellut Seppo Koutaniemi, ja se on paljastettu armeijakunnan veteraanijuhlan yhteydessä 

vuonna 1990. 

Aivan Kuusamon taajama-alueen laidalla, Nilonkankaalla sijaitsee kaksi toisen 

maailmansodan muistomerkkiä. Kainuun rajavartioston rajajoukkojen muistokivi38 on 

pystytetty Kuusamon rajavartioaseman pihaan. Alue on aidattu, eikä sinne normaalisti ole 

ulkopuolisilla pääsyä. Kuitenkin kohde lukeutuu osaksi kaupungin yleisiä muistomerkkejä. 

Muistokivi on omistettu talvisodassa ja jatkosodassa rajajoukoissa palvelleille miehille ja 

naisille, ja se on paljastettu 26.9.1997.39 Kiveen on kiinnitetty Rajavartiolaitoksen tunnus, sekä 

kyltti, jossa ilmaistaan osaston nimi ja sotavuodet, ”ErP 16 35. RjK RjP 8 1939–1944”. Lisäksi 

kiven jalustaan on hakattu teksti ”Kunnia isänmaa”. Rajavartioaseman edustalla metsäpolun 

varrella sijaitsee myös Venäläisten joukkohaudan muistomerkki40, joka on omistettu Suomen 

alueella menehtyneille Neuvostoliiton puna-armeijan sotilaille ja venäläisille sotavangeille. 

Muistomerkki kuuluu osaksi aidattua hautausmaa-aluetta, joka on vapaasti kaikkien 

vierailtavissa. Itse muistomerkkinä toimii valkoinen teräväkärkinen kivi, johon on kiinnitet ty 

metallinen tähti ja kyltti. Kylttiin on kirjoitettu venäjänkielinen muistoteksti41, josta löytyy 

suomenkielinen käännös, ”tähän on haudattu 747 Neuvostoliiton armeijan sotilasta”. Iältään 

Venäläisten joukkohaudan muistomerkki on Kuusamon vanhimpia sotamuistomerkkejä, sillä 

se on pystytetty heti sodan päättymisen jälkeen.42 

Taajama-alueen ulkopuolisista muistomerkeistä yksi tunnetuimpia lienee Kiestingin 

suunnalla kaatuneiden saksalaisten sotilaiden muistomerkki43, joka sijaitsee Lämsänkyläntien 

varrella, Salpalinjan linnoitusalueen yhteydessä. Käynti kohteelle kulkee sotahistoriapo lun 

viereisen parkkipaikan ja pienen metsäpolun kautta. Muistomerkkinä toimii kookas Salpalinjan 

kivi, johon on yhdistetty puinen kyltti, sekä saksankielinen muistoteksti, ”Die guten Glaubens 

waren. Zum Gedenken an die über 2000 Gefallenen der 6. SS-Geb. Div. Nord 1941–44. Ihre 

Ehre hiess Treue”. Kaupungin kotisivuilla teksti on käännetty suomeksi näin: ”He toimiva t 

hyvässä uskossa. Yli 2000:n vuosina 1941–44 kaatuneen 6. SS-vuoristojääkäridivisioona 

                                                 
38 Kuva 8. 
39 Kuusamon kaupungin kotisivut: Kuusamon taajama-alueen muistomerkit: Kainuun rajavartioston (KR) 

rajajoukkojen muistomerkki. 
40 Kuva 9. 
41 ”Здecъ пoгpeбeнo 747 coвeтcкиx вoeннo cлyжaщиx”. 
42 Kuusamon kaupungin kotisivut: Kuusamon taajama-alueen muistomerkit: Venäläisten joukkohaudan 

muistomerkki. 
43 Kuva 10. 
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Nordin sotilaan muistolle. Uskollisuus oli heidän kunniansa”. Muistomerkk i 

pystytysajankohdaksi on mainittu syksy 1995.44 

Kaksi Kuusamon sotamuistomerkkiä, Lottamuistomerkki ja Paanajärvelle haudattujen 

muistomerkki sijaitsevat Käylän rajaseutukirkon pihalla, noin neljänkymmenen kilometr in 

päässä kaupungin keskustasta. Lottamuistomerkki koostuu Salpalinjan kivestä, johon on 

kiinnitetty kyltti ja muistoteksti: ”Pohjois-Kuusamon alueella 1939–40 ja 1941–45 isänmaata 

palvelleiden lottien kunniaksi”.45 Muistomerkin on pystytetty vuonna 2017, eli se on Kuusamon 

sotamuistomerkeistä uusin. Sen taustalla ovat vaikuttaneet yksityisten kyläläisten lisäksi 

Käylän maamiesseura.46 Paanajärvelle haudattujen muistomerkki koostuu myös isokokoisesta 

muistokivestä ja kyltistä, johon on kirjoitettu muistoteksti, ”Paanajärven hautausmaahan 1934–

1944 haudattujen muistolle”.47 Merkki on paljastettu vuonna 1989.48  

Valtaosan taajaman ulkopuolisista sotamuistomerkeistä muodostavat partisaanien 

uhrien muistoksi pystytetyt muistokivet, joita on Kuusamossa neljä kappaletta. Jokainen niistä 

on pystytetty partisaani- iskun tapahtumapaikalle.  Kaukopartion uhrien muistokivi49 sijaitsee 

Murtovaaran ja Kurvisen kylän alueella, Kurvisentien varrella noin 40 kilometrin päässä 

kaupungin keskustasta. Merkin luona on pysähdyspaikka, ja tien varrelle on laitettu 

opastekyltti. Kiven lisäksi paikalle on pystytetty suuri valkoinen risti. Kivessä on kyltti, jossa 

lukee paikalla kaatuneiden sotilaskotisisarten ja kahden sotilaan nimet, tapahtumien 

päivämäärä, sekä ote Raamatusta.50 Kiven on pystyttänyt Suomen sotilaskotiliitto. Kuolion 

raja-aseman ja desanttien uhrien muistomerkki51 on pystytetty yhtä lailla pysähdyspaikalle 

Kuolion kylään Ouluntien varteen, noin 20 kilometrin päähän keskustasta. Paikalla on pöytä ja 

penkit tauon pitämistä varten, sekä lamppu valaisemassa merkkiä pimeällä. Muistokiveen on 

kiinnitetty kaksi pronssilaattaa, joista toisessa lukee paikalla sattuneen partisaani-iskun 

tapahtuma-aika, sekä uhrien nimet ja toisessa kerrotaan Kuoliolla sijainneesta raja-asemasta. 

Merkin on pystyttänyt Kuolion kylätoimikunta vuonna 1991.52 

                                                 
44 Kuusamon kaupungin verkkosivut: Etelä-Kuusamon muistomerkit: Kiestingin suunnalla kuolleiden 

saksalaisten sotilaiden muistomerkki. 
45 Kuva 19. 
46 Koillissanomat 28.8.2017. 
47 Kuva 20. 
48 Kuusamon kaupungin verkkosivut: Pohjois -Kuusamon muistomerkit: Paanajärvelle haudattujen 

muistomerkki. 
49 Kuva 11. 
50 ”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että antaa henkensä ystäväinsä edestä” (Joh 15:30).  
51 Kuva 13. 
52 Kuusamon kaupungin verkkosivut: Etelä-Kuusamon muistomerkit: Kuolion raja-aseman ja desanttien uhrien 

muistomerkki. 
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Partisaanien uhrien muistomerkki53 sijaitsee Lämsänkylässä Tauriaisentien varrella 

noin 50 kilometriä keskustan ulkopuolella, ja on sijainniltaan yksi kaukaisimpia Kuusamon 

sotamuistomerkkejä. Merkki on pystytetty pientareelle tien sivuun lähelle vieressä olevan talon 

pihaa. Muistokiveen kiinnitetyssä laatassa lukee Lämsänkylän partisaani- iskun päivämäärä, 

uhrien nimet, sekä kuvainnollinen lause, ”menneisyys on aina läsnä”. Muistomerkin on 

pystyttänyt Lämsä-Kemilän kylätoimikunta vuonna 1990.54  

Viimeinen partisaani- iskujen uhreille osoitettu merkki on Suorajärven muistokivi55, 

joka sijaitsee Suorajärven Nälkäahossa, noin 45 kilometriä taajamasta. Merkin sijainti on 

yleisen tien ulkopuolella, mutta sen luokse ohjaa opastekyltti. Muistokivi on ympäröity 

kettingillä ja puisilla kannatintolpilla ymmärtääkseni siksi, että se erottuisi paremmin 

ympäristöstään. Kivessä on hieman hankalasti erottuva teksti, jossa kerrotaan partisaani-iskun 

tapahtumista, surmansa saaneesta talonisännästä, sekä iskusta selvinneen vaimon tarina. Tämän 

lisäksi kyltistä erottuu ainakin Maamme-laulun sanoja mukaileva aforismi ja kirjoitus siitä, 

kuinka sodan aikana vastaavanlaisia murhenäytelmiä oli lukuisia, mutta Suomi säilyi 

itsenäisenä valtiona. Muistomerkin on pystyttänyt Maamiesseuran kylätoimikunta vuonna 

1987.56 Jokaisen partisaanien uhrien muistomerkin yhteyteen on Kuusamon kaupungin 

toimesta pystytetty vastaavanlainen kyltti, jossa on lisää tietoa partisaanien toiminnasta, sekä 

kyseisestä iskusta. Kyltit on asetettu paikoilleen vuonna 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Kuva 15. 
54 Kuusamon kaupungin verkkosivut: Etelä-Kuusamon muistomerkit: Partisaanien uhrien muistomerkki. 
55 Kuva 17. 
56 Kuusamon kaupungin verkkosivut: Pohjois -Kuusamon muistomerkit: Suorajärven muistomerkki. 



 14 

muistomerkki pystytysvuosi pystyttäjä/kunnossapitäjä 

Venäläisten muistom. 1940-luku valvontakomissio 

Sankarivainajien muistop. 1958 kaupunki/seurakunta 

Väkevät näkevät tekevät  1986 kaupunki 

Suorajärvi 1987 

Vuotungin kylätoimikunta ja 

maamiesseura 

Murtovaara           1943/1988               Sotilaskotiliitto 

III AK 1989 kaupunki 

Paanajärven muistom. 1989 seurakunta 

Lämsänkylä                     1990 Lämsän – Kemilän kylätoimikunta 

Kuolio 1991 Kuolion kylätoimikunta 

Evakkomuistom.                     1994 kansalaiskeräys/kaupunki 

Saksalaisten muistom. 1995 veteraaniyhdistys 

KR rajajoukkojen muistom. 1997 Kainuun rajavartiosto 

Evakossa kuolleiden 
muistom. 2010 seurakunta 

Lottamuistom. 2017 Käylän maamiesseura 

Evakossa kuolleiden 

muistom. ei tied. Kuusamon Karjalaiset ry. 

   

Taulukko 1. Kuusamon muistomerkit. 

 

2.2. Muistin ja muistomerkkien tutkimus 

Arkeologin mielenkiinnonkohteena muistia ja muistamista tarkastellaan ennen kaikkea ihmisen 

ja aineellisen kulttuurin, eli tässä tapauksessa muistomerkkien, välisenä vuorovaikutuksena. 

Osana humanistista tutkimusta muistin käsite eroaa jonkin verran siitä, mitä sillä tarkoitetaan 

esimerkiksi psykologian tieteenalassa.57 Tässä tutkielmassa keskeisellä sijalla ovat 

muistamisen sosiaaliset ja yhteisölliset piirteet. Perustavanlaatuisena käsitteenä käytän termiä 

kollektiivinen muisti, jonka on alun perin tehnyt tutuksi ranskalainen sosiologi Maurice 

Halbwachs.58 Kollektiivisen muistin käsitteestä on käyty paljon keskustelua 

muistitutkimuksen alalla, mutta itse käytän termiä melko vapaissa raameissa tarkoittaen sillä 

ennen kaikkea julkisessa tilassa näkyviä sosiaalisia muistamisen muotoa, jotka eroavat yksilön 

henkilökohtaisesta muistista.59 Kollektiivisessa muistamisessa korostuvat esimerkiksi yhteisön 

omaksumat arvot ja omasta identiteetistä ja menneisyydestä kertovat käsitykset, jotka voivat 

                                                 
57 Tässä tutkimuksessa ei esimerkiksi oteta kantaa muistin yleisiin toimintamalleihin, kuten työmuistin ja 

säilömuistin käsitteisiin. 
58 Halbwachs 1992. 
59 Kivimäki 2012: 485. 
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poiketa paljonkin yksilön omista käsityksistä. Ero yhteisöllisen ja yksilöllisen muistin välillä ei 

kuitenkaan aina ole niin selkeä, sillä molemmat vaikuttavat myös toinen toiseensa: yksilö 

omaksuu yhteisöllisiä arvoja ja samalla yksilöllinen kokemus voi vaikuttaa siihen, mitä yhteisö 

päättää nostaa esille omasta historiastaan. Yleisesti niin yhteisön kuin yksilönkin muist in 

toiminnassa keskeistä on se, että muisti ei ole staattinen arkisto, kuten museon vitriini, vaan 

nykyhetkessä tapahtuvan aktiivisen prosessin tulos. Niinpä muistot muuttuvat aikojen saatossa, 

ja niihin vaikuttavat kulloinkin pinnalla olevat yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset asetelmat. 

Paul Connerton hahmottelee muistin toimintaa kolmiosaisen jaottelun mukaan. Hänen 

mukaansa muistaminen koostuu yksilön henkilökohtaisesta, omaelämäkerrallisesta muistista, 

kognitiivisesta muistista, sekä tavasta muistaa erilaisen kehollisen toiminnan kautta.60 Vaikka 

muistia tarkastelisikin yksilön omana prosessina, liittyy siihen Connertonin mukaan aina myös 

yhteisöllisesti jaettuja piirteitä, kuten paikkoja ja päivämääriä.61 Yhteisöllisistä muistamisen 

muodoista hän korostaa muistoseremonioita ja rituaalista muistotoimintaa, kuten kehollis ia 

esityksiä ja performansseja, jotka tuovat yksilön osaksi jotakin myyttistä historian tapahtumaa. 

Hänen mukaansa muistotoiminta ei pelkästään muistuta historiasta, vaan tietyllä tavalla esittää 

sen uudelleen osallistujiensa kesken.62 Muistamisen lisäksi Connerton on perehtynyt sen 

toiseen puoleen, unohtamiseen, erityisesti osana totalitääristen valtioiden politiikkaa. Hän on 

luonut seitsemänosaisen luokittelun siitä, millä tavoin valtion toimesta pystytään estämään 

yksilöitä muistamasta jotakin hankalaa aihetta.63 

Jan Assmann on jatkanut Halbwachsin työtä jakamalla kollektiivisen muistin kahteen 

erilaiseen muistamisen muotoon, kulttuuriseen ja kommunikatiiviseen muistiin. Hänen 

mukaansa kulttuurinen muisti on institutionaalista, laajemman ryhmän tai yhteiskunnan 

kulttuuriin sidonnaista muistamista. Assmann korostaa, että kulttuurinen muisti ei ole olemassa 

itsestään, vaan sitä luodaan ja pidetään yllä aktiivisesti esimerkiksi muistomerkkien, museoiden 

ja arkistojen avulla. Tärkeässä roolissa kulttuurisessa muistissa ovat ulkoiset objektit, joihin 

muistot kiinnittyvät, kuten esineet, symbolit ja maisemat.64 Kommunikatiivinen muisti sen 

sijaan voi liittyä osaksi pienempienkin ryhmien, kuten perheiden ja sukujen ylläpitämiin 

muistoihin, ja siihen liittyy läheisempi suhde itse muistettavaan asiaan. Kommunikatiiviseen 

muistiin ei kuulu institutionaalisia piirteitä tai vastaavanlaista opetuksellisuutta kuin 

                                                 
60 Connerton 1989: 22. 
61 Connerton 1989: 36. 
62 Connerton 1989: 43.  
63 Connerton 2008. 
64 Assmann 2008: 111. 
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kulttuuriseen muistiin, vaan kommunikatiivinen muisti tulee esille jokapäiväisessä 

vuorovaikutuksessa, puheessa ja kertomuksissa. Toisin kuin kulttuurinen muist i, 

kommunikatiivinen muisti pysyy Assmannin mukaan elossa vain rajatun ajan, noin 80–100 

vuotta itse tapahtumasta.65 Tämän jälkeen muisto häviää, tai liittyy osaksi kulttuurista muistia. 

Muistot sitoutuvat usein konkreettisiin paikkoihin, ja niin kutsutut muistin paikat ovat 

tärkeässä roolissa tässäkin tutkielmassa. Käsitteen taustalla on muistitutkimuksen pioneerin 

Pierre Noran käyttämä ilmaisu lieu de mémoire (muistin paikka), joka on määritelty ”miks i 

hyvänsä aineelliseksi tai aineettomaksi kohteeksi, josta on tullut yhteisön muistiperinnön 

symbolinen elementti”.66 On hyvä huomata, että Noran käsite on hyvin laaja ja tulkinnas ta 

riippuvainen, sillä se kattaa konkreettisten paikkojen lisäksi erilaista aineellista ja aineetonta 

kulttuuriperintöä. Muistomerkit on joka tapauksessa luontevaa nähdä osana muistin paikkojen 

kirjoa, sillä ne ovat kulttuuriperintökohteita, jotka symboloivat muistamisen merkityksiä ja 

siihen liittyvää toimintaa. 

Muistomerkkien tutkimuksen saralla merkittävä tutkija on Reinhart Koselleck, joka on 

perehtynyt etenkin merkkien rooliin nykyisissä yhteiskunnissa. Hän korostaa sitä, että 

sotamuistomerkki edustaa aina eloon jääneiden luomaa tulkintaa tapahtuneista, ei niiden, joiden 

kunniaksi merkki on pystytetty. Koselleck kutsuu ilmiötä tuplaidentifikaatioksi (double process 

of identification), joka tarkoittaa näkemystä siitä, kuinka selviytyneet jälkikäteen määrittelevä t, 

minkä puolesta sodan uhrien ajatellaan taistelleen.67 Koselleck korostaa sotamuistomerkkien 

roolia julkisessa tilassa osana poliittista vallankäyttöä. Hänen mukaansa merkit osoittavat 

tulkintaa kuolemisesta jonkin yhteisen asian puolesta ja ilmentävät näin suurta arvomaailman 

latausta, sekä näkemyksiä eloon jääneiden menneisyydestä ja tulevaisuudesta.68 

Sotamuistomerkkien yhteiskunnallista merkitystä ovat tutkineet myös Derek H. 

Alderman ja Owen J. Dwyer, joiden mukaan muistomerkit luovat valikoivaa historiallista 

kertomusta edustaen tiettyjä yhteisiä arvoja ja peittäen samalla toisia. He korostavat sitä, kuinka 

sotamuistomerkit heijastavat usein dominoivan sosiaalisen luokan arvomaailmaa ja kuinka 

vähemmistöt jäävät helposti niiden ulkopuolelle. Poliittisten päättäjien lisäksi merkkien 

luomaan historialliseen tulkintaan vaikuttavat myös ihmisten arkipäiväinen toiminta ja käynti 

kohteilla. Lisäksi sotamuistomerkkien maantieteellinen sijainti kuvastaa niiden merkitystä 

                                                 
65 Assmann 2008: 111–117. 
66 Noraa mukaillen Kattago 2015: 163. Käännös oma. 
67 Koselleck 2002: 288. 
68 Koselleck 2002: 287–291. 
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osana muistamisen prosessia: tärkeässä roolissa ovat muun muassa kohteiden saavutettavuus, 

näkyvyys, sekä se, ketkä kohteella vierailevat ja ketkä eivät.69 

Alderman ja Dwyer tarkastelevat muistomerkkien yhteiskunnallista roolia kolmen 

käsitteen, tekstin, areenan ja performanssin kautta. Muistomerkit yhteiskunnallisena tekstinä 

tarkoittaa niiden luomaa historiallista tulkintaa osana ympäristöään. Keskeistä on kiinnittää 

huomiota siihen, mitä menneisyydestä nostetaan esille, ja kuinka siinä näkyvät yhteiskunnan 

valtasuhteet. Areenan käsite tarkoittaa muistomerkkien asemaa poliittisen keskustelun 

paikkana, sillä tulkinta menneisyydestä muuttuu jatkuvasti. Usein keskustelun osapuolina 

toimivat valtiovalta, joka esittää yleisesti hyväksytyn menneisyyden tulkinnan, sekä erilaise t 

sosiaaliset ryhmät, jotka tuovat esille omia muistojaan erityisesti traumoihin ja epäkohtiin 

liittyen. Kolmas käsite performanssi korostaa sotamuistomerkkien luona tapahtuvaa aktiivista 

toimintaa, kuten muistojuhlia, joiden avulla kollektiiviset muistot säilyvät ihmisten 

tietoisuudessa.70 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu edellä mainittujen tutkijoiden, 

ennen kaikkea Connertonin, Assmannin, Koselleckin, sekä Aldermanin ja Dwyerin 

näkemyksiin yhteisöllisen muistamisen muodoista. Lisäksi ajatustyöni apuna toimii 

historiatieteellistä teoriaa toisen maailmansodan muistamisesta Suomessa. Erityisen tärkeässä 

osassa ovat Ville Kivimäen, Tiina Kinnusen, Markku Jokisipilän, sekä Tuomas Teporan 

näkökulmat suomalaisesta toisen maailmansodan muistokulttuurista ennen ja nyt.71 Omassa 

tulkintaosiossani pyrin yhdistämään teorioita sotamuistomerkkien yhteiskunnallisesta 

merkityksestä muuttuviin kollektiivisen muistamisen muotoihin, joita Kuusamon toisen 

maailmansodan muistomerkit edustavat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Alderman & Dwyer 2009: 52. 
70 Alderman & Dwyer 2009: 52–56. 
71 Jokisipilä & Kinnunen 2012; Kivimäki 2012; Tepora 2017. 
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3. YHTEISKUNNALLISET AIHEET 

3.1. Sodan julkisivu taajamassa 

Julkisessa tilassa sijaitsevat sotamuistomerkit toimivat yhtymäkohtana ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa. Koselleckin mukaan yksi niiden tärkeistä yhteiskunnallisista tehtävistä 

on tehdä väkivaltaisesta kuolemasta merkityksellistä ja selventää, etteivät uhrit kaatuneet 

turhaan.72 Tämän lisäksi sotamuistomerkit nostavat esille yhteiseksi koettuja arvoja ja poliittis ta 

tulkintaa, joka luodaan siinä hetkessä, kun merkki pystytetään. Muistomerkkien taustalla toimii 

Suomessa erilaisia yhdistyksiä ja tahoja, mikä kuvastaa sitä, kenellä on valta ja oikeus tuoda 

oma äänensä kuuluviin. Julkisen tilan saavuttavat merkit asettuvat silti myös yhteisest i 

hyväksytyn muiston alaisuuteen rakentaen laajempaa kansallista kertomusta (national 

narrative) sodan tapahtumista.73 Tässä luvussa perehdyn siihen, minkälainen sodan muisto 

Kuusamon sotamuistomerkkien kautta välittyy, ja kenen ääni merkkien takana kuuluu. 

Selkeimmin tämä sodan julkisivu näkyy taajama-alueen katukuvassa, jonne valtaosa 

tunnetuimmista merkeistä sijoittuu.    

Sankarivainajien muistopatsas on tunnettu muistomerkki, joka on usein esillä 

Kuusamon sotamuistoissa.74 Lumipukuun puettu sankari on yleinen esitys suomalaises ta 

sotamuistomerkistä, joka on pystytetty kunnioittamaan jokaisen yksittäisen sotilaan muistoa. 

Suomalaisia sotamuistomerkkejä tutkineen Riitta Kormanon mukaan lumipukuisesta sotilaasta 

on muodostunut isänmaallisuutta ja puhtautta korostava tulkinta, jota uskallettiin tuoda esille 

niin kutsuttujen vaaran vuosien jälkeen. Lumipuvulla viitataan talvisotaan, mikä ilmentää muun 

muassa yhteishenkeä, sisukkuutta ja viattomuutta ylivoimaisen vihollisen edessä.75 

Lumipukuisen sotilaan yhteydessä on tyypilliseen tapaan sankarihautausmaa, joka on myös 

ominainen piirre suomalaisessa sotamuistossa.76 Yhteensä Suomessa on peräti 622 

sankarihautausmaata.77 Perinteiseen tapaan myös Kuusamon sankarivainajien muistopatsas on 

esitetty lumipuvun huppu riisuttuna, aseen perä maassa nöyränä sankarivainajien edessä. 

Merkkiin kaiverretut sotavuodet ja kaatuneiden nimet kuvastavat kunnioitusta kaikissa toisen 

maailmansodan tapahtumissa kaatuneille kuusamolaisille sotilaille. Kaikkiaan patsasta ja sen 

läheisyydessä sijaitsevaa sankarihautausmaata voi pitää oppikirjaesimerkkinä toisen 

maailmansodan materiaalisesta muistosta Suomessa. 

                                                 
72 Koselleck 2002: 287. 
73 Esim. Raivo 1999: 2–3. 
74 Patsas on kuvattuna muun muassa Kuusamon veteraanikirjan kannessa, ks. Raunio 1999. 
75 Kormano 2014: 296. 
76 Esim. Raivo 1999: 7–8; Kivimäki 2012: 485. 
77 Tuomisto 1998: 278. 
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Evakkomatkat ja jälleenrakennus ovat myös näkyviä teemoja Kuusamon sodan 

julkisivussa. Niiden muistoa tuovat esille kaksi Pyhän Ristin kirkon hautausmaalla sijaitsevaa 

hautakiveä, Kirkkotien suuri graniittinen monumentti Evakkomuistomerkki, Paanajärvelle 

haudattujen muistomerkki, sekä jälleenrakennuksen muistopatsas Väkevät näkevät tekevät. 

Kodin jättämiseen liittyneet evakkomatkat olivat sodan aikana yleinen ilmiö eri puolella 

Suomea: ne koskettivat niin Ruotsiin lähetettyjä sotalapsia, menetetyn Karjalan valtavaa 

väestöä, kuin muitakin sotatapahtumien jaloista paenneita kansalaisia. Kuusamossa 

evakkomatkat koettiin erityisen raskaalla tavalla kahteen otteeseen sekä talvisodan että 

jatkosodan päättyessä. Kokemukset evakosta olivat moninaisia, sillä siihen liittyi myös kotien 

hävitys ja menetettyjen alueiden väestön sijoittaminen uudelleen.78 Evakkoretkiltä palaaminen 

edellytti Kuusamossa kummallakin kerralla ponnekasta jälleenrakennusta, joka jätti vahvan 

jälkensä sekä siviilien, että sotilaiden kokemukseen sodasta. Hävitettyjen kylien 

jälleenrakennus merkitsi myös toipumista sodasta, sekä uuteen arkeen asettumista.  

Vaikka evakko on yleinen aihe suomalaisessa toisen maailmansodan muistossa, 

korostuu se Kuusamon katukuvassa erityisen voimakkaasti. Tästä selkeimpänä osoituksena 

pidän Evakkomuistomerkkiä, joka on rahoitettu kansalaiskeräyksen voimin ja paljastettu toisen 

evakkomatkan lähdön 50-vuotispäivänä. Lisäksi Kuusamon sotamuistomerkkien joukossa 

näkyy hienoisella tavalla muisto menetetyistä alueista, sinne haudatuista ja evakuoidusta 

väestöstä. Tästä osoituksena toimii Paanajärvelle haudattujen muistomerkki Käylän 

rajaseutukirkon luona. Muualla Suomessa evakolle osoitetut muistomerkit koostuvat pitkält i 

Karjalan evakkojen muistokivistä, joita on laajalti eri puolilla maata.79  Yleisemmin evakkoon 

liittyvät muistomerkit näyttävät olevan harvinaisempia, mutta esimerkiksi Kuopiossa ja 

Heinolassa evakon muisto on esillä.80 Myös jälleenrakennus on vahvasti esillä Kuusamon 

taajamassa isokokoisen pronssipatsaan muodossa. Tämän teeman miellän vahvasti osaksi 

Pohjois-Suomen sotakokemusta, joka liittyy alueen erityisiin tapahtumiin, Lapin sotaan ja sen 

aiheuttamaan hävitykseen. Kuusamon lisäksi jälleenrakennus on esillä muun muassa 

Rovaniemellä, jonne on pystytetty kaksi julkista jälleenrakennuksen muistomerkkiä.81 

III Armeijakunnan muistomerkki on niin ikään isokokoinen kohde Kuusamon 

taajamassa. Muistomerkkiin kiinnitetyt kolme laattaa tuovat esille erilaisia muistoja 

                                                 
78 Ervasti 1985: 10–12. 
79 Ks. esim. Facebook-yhteisöpalvelu: Evakkojen muistomerkit -ryhmä. 
80 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945 -sivusto: Karjalan evakkotie 1939–1944. 
81 Rovaniemen kaupungin kotisivut: Rovaniemen julkiset taideteokset: Lapin jälleenrakentamisen muistomerkki, 

Raivaten ja rakentaen; Kuva 28. 



 20 

kuusamolaisten talvisodan lähtöpaikasta jatkosodan tapahtumiin. Nimensä mukaisesti kohde 

tuo katukuvaan ennen kaikkea muistoa Hjalmar Siilasvuon johtamasta armeijakunnasta, jolla 

oli jatkosodan aikana keskeinen rooli Pohjois-Suomen rintamaosuudella. Samoin muistomerk in 

tarkoituksena on kunnioittaa niitä armeijakunnan sotilaita, jotka menehtyivät Pohjois-Suomen 

jatkosodan keskeisellä näyttämöllä, Kiestingin taistelukentällä, eivätkä koskaan päätyneet 

kotikuntaansa. Siilasvuon armeijakunnan vaiheet ovat muodostuneet merkittäväksi osaksi 

suomalaista sotahistoriaa. Etenkin Kiestingin monivuotiset taistelut muistetaan lukuisista 

vaiheistaan alun hyökkäyksestä, saarroksiin jäämisestä eli niin kutsutusta ”Kiestingin motista” 

aina loppuvaiheen asemien menettämiseen.82 

   III Armeijakunnan muistomerkki on tyyppiesimerkki muistomerkistä, joka on 

osoitettu ennen kaikkea suomalaisille sotilaille. Merkin tärkeänä tarkoituksena on mielestäni 

myös paikallisten kuusamolaisten kokemusten sitominen yhteen osaksi suurempaa suomalaista 

sotakertomusta. Tämä tulee selkeästi esille viittauksissa suureen armeijakuntaan, 

käänteentekeviin taisteluihin, sekä kuusamolaisten osuuteen talvisodan kaltaisessa 

kansallisessa kokemuksessa. III Armeijakunnan toiminta-alue oli laaja, ja sille on pystytetty 

kaksi muistomerkkiä myös Suomussalmessa.83 Vastaavanlaista kansalliseen kertomukseen 

liittymistä on mielestäni nähtävissä myös Kainuun rajavartioston rajajoukkojen muistokivessä, 

johon on hakattu isänmaallisuutta henkivä teksti ”Kunnia isänmaa”. Rajajoukkojen muistok ivi 

tuo Kuusamon julkisten muistomerkkien joukkoon toisen maanpuolustusorganisaation, 

Rajavartiolaitoksen, näkökulman. Kuusamon lisäksi Kainuun rajavartiostolla on 

vastaavanlainen rajajoukkojen muistokivi myös Kajaanissa, esikunnan edustalla.84 

Suomalaisten sotilaiden lisäksi Kuusamon sotamuistomerkkien joukossa näkyy myös 

yksi erityisesti sota-ajan naisille osoitettu kohde. Lottamuistomerkki on pystytetty Käylän 

kylään paikalle, jossa lotat pesivät rintamalta tuotuja vainajia ja saattoivat heidät kohti 

hautaamista. Muistomerkki tuo esille naisten osuutta kotirintamalla ja elintärkeissä 

maanpuolustuksen tehtävissä sodan aikana. Muistoa lottien tekemästä työstä on tuotu esille 

edellisten vuosikymmenten aikana. Kuusamossa paikallisille lotille osoitettu merkki sijaitsee 

kaupungin keskustan ulkopuolella, mutta tulkitsen sen kuitenkin uusimmaksi sodan julkisivun 

piirteeksi. Muualla Suomessa lottia on muistettu patsaan muodossa esimerkiksi Turussa.85  

                                                 
82 Raunio 1999: 38–39; Rautala 2018: 145–147; 176–182. 
83 Suomussalmen kunnan kotisivut: Muistomerkit ja patsaat: Pohjois -Suomussalmen muistomerkit: III AK:n 

muistomerkki; Suomussalmen kunnan kotisivut: Muistomerkit ja patsaat: Raatteen muistomerkit: III AK:n 

muistomerkki. 
84 Visit Kajaani -sivusto: Julkiset veistokset ja muistomerkit. 
85 Turun seudun lottaperinneyhdistys ry:n kotisivut: Lottapatsas ; Kuva 29. 
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3.2. Saksalaisten ja venäläisten muistot 

Näkyvimpien ja tyypillisimpien kohteiden lisäksi Kuusamon katukuvasta erottuu myös hieman 

epätavallisempia sotamuistomerkkejä. Huomioni kiinnittyi etenkin kahteen vieraan valtion 

sotilaille osoitettuun muistomerkkiin, Kiestingin suunnalla kaatuneiden saksalaisten sotilaiden 

muistomerkkiin, sekä Venäläisten joukkohaudan muistomerkkiin. Kummankin voi ajatella 

osaksi taajaman reuna-alueen katukuvaa, vaikka kyseiset merkit eivät näyttäydy selkeimmin 

havaittaviksi piirteiksi sodan muistossa. Saksalaisten ja venäläisten sotilaiden muistomerk it 

ilmentävät muistojen poliittisuutta ja merkkien takana olevien toimijoiden roolia eri tavalla 

perinteisiin suomalaisiin sotamuistomerkkeihin verrattuna. 

Lahtelan Vanttajankankaalla sijaitseva Kiestingin suunnalla kaatuneiden saksalaisten 

sotilaiden muistomerkki pitää yllä vähemmän tunnettuja muistoja toisesta maailmansodasta.  

Muistomerkin historiallinen tausta viittaa Suomen ja Natsi-Saksan yhteiseen sodankäyntiin, 

joka onkin Pohjois-Suomen jatkosodan tapahtumia voimakkaasti leimaava piirre. Hitler in 

operaatio Silberfuchs määritti pitkälti sotatapahtumien kulkua alueella ja toi lukuisi lle 

taisteluille suurta painoarvoa.86 Kiestingin alueen taistelut tiesivät suuria tappioita suomalaisten 

lisäksi myös Saksan AOK Norwegenin SS Nord -osastolle, jonka sotilaita kerrotaan 

muistomerkin kyltissä kuolleen noin kaksituhatta. Kaikkiaan noin 15 000 saksalaista sotilasta 

kuoli Suomen rintamilla jatkosodan aikana.87 Niinpä jatkosodan taistelut pohjoisessa eivät liity 

ainoastaan osaksi omaa historiaamme, vaan yhtä lailla Saksan armeijalla oli merkittävä roolinsa 

tapahtumissa. Kuusamo toimi sodan aikana varsinaisena saksalaiskeskittymänä88, joten ei ole 

vaikea kuvitella, miksi saksalaiset nousevat edelleen helposti esille kaupungin toisen 

maailmansodan muistoissa. On myös hyvä huomata, ettei saksalaisten vaikutus Kuusamossa 

rajoitu ainoastaan sotilaihin, vaan yhtä lailla kaupungin siviilit olivat tekemisissä heidän 

kanssaan jokapäiväisessä elämässä.   

Kiestingin suunnalla kaatuneiden saksalaisten sotilaiden muistomerkki on 

mielenkiintoinen yhdistelmä suomalaista ja saksalaista kulttuuriperintöä. Merkki on pystytetty 

Saksassa toimivan veteraaniyhdistyksen rahoituksella ja siihen kuuluneet laatat on hankkinut 

saksalaisen sotilaan jälkeläinen.89 Merkin luona seisovassa kyltissä kuitenkin huomautetaan, 

että kohteen kunnossapitoon osallistuu myös paikallinen järjestö Kuusamon reserviläiset ry. 

                                                 
86 Korpi 2005: 253–256. 
87 Tuomisto 1998: 304.  
88 Erkkilä & Iivari 2015: 269; Junila 2005: 681. 
89 Koillissanomat 23.8.2019, Karjalainen: ”Saksalaisten sotilaiden muistolaatan uusiminen ei ole suunnitteilla – 

’Vähän epäilen, että kaksi aiempaa laattaa tuhonnut henkilö tuhoaisi sen kolmannenkin’”.  
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Alkujaan saksaksi kirjoitettu teksti osoittaa luonnollisesti kunnioitusta kaatuneita sotilaita 

kohtaan, mutta valikoi myös kohdeyleisöään. Mielestäni merkin voi ajatella tuovan esille 

esimerkiksi saksalaissotilaiden jälkeläisten ja Saksan kansalaisten oikeutta omiin 

sotamuistoihinsa Kuusamossa. Tämän puolesta puhuu myös muistomerkin sanoma siitä, kuinka 

kaatuneet sotilaat olivat toimineet hyvässä uskossa (Die guten Glaubens waren) kaikista 

tapahtumista huolimatta. Toinen varsin mielenkiitoinen yksityiskohta muistomerkin tekstissä 

on lause ”uskollisuus oli heidän kunniansa” (Ihre Ehre hiess Treue), joka lienee viittaus SS:n 

tunnuslauseeseen, Meine Ehre heißt Treue (Uskollisuus on kunniani).90 Lauseen käyttö 

suomalaisessa muistomerkissä tuntuu rohkealta ottaen huomioon, että pahamaineisen 

natsijärjestön tunnuslause on nykyisin lailla kielletty Saksassa ja Itävallassa. 

  Saksalaisten toiminnan seurauksena on säilynyt erilaisia materiaalisia muistoja 

Pohjois-Suomessa. Yksi tunnetuimmista kohteista on Rovaniemen Norvajärvellä sijaitseva 

mausoleumi, joka toimii yli 2500:n Suomen alueella kaatuneen saksalaissotilaan 

hautapaikkana. Alue tunnetaan yleisesti saksalaisten sotilaiden hautausmaana.91 Osa 

saksalaisten materiaalisesta muistosta tuntuu jääneen paikalleen ilman sen suurempaa 

tunnustusta tai huomionosoitusta. Hyvänä esimerkkinä toimii Oulussa sijaitseva saksalaisen 

joukko-osaston muistokivi, joka on pystytetty jo sodan aikana vuonna 1942.92 Kiven kerrotaan 

unohtuneen paikalleen vuosikausiksi ja tulleen yllätyksenä paikallise lle Pohjois-Pohjanmaan 

museon henkilökunnalle myöhemmin.93 Jonkin verran muistokohteita ja hautapaikkoja 

tiedetään tulleen myös hävitetyksi tai siirretyksi Pohjois-Suomessa sodan jälkeen. Esimerkiks i 

Kuusamossa tiedetään sijainneen saksalaisten sotilaiden hautausmaa vielä 1950-luvun 

lopussa.94 Nykyään hautausmaasta ei ole jälkeäkään, eikä sen kohtalo ole tarkasti tiedossa. 

Suuren osan haudatuista tiedetään kuitenkin siirretyn Norvajärven mausoleumiin 1960-

luvulla.95    

Toinen Kuusamon ulkomaalaisille sotilaille pystytetty merkki, Venäläisten 

joukkohaudan muistomerkki, vaikuttaa hieman tuntemattomammalta kohteelta: siitä ei löydy 

valtavasti mainintoja mediassa tai paikallislehden sivuilta. Vieraillessani muistomerkin luona 

yllätyin siitä, kuinka suuren kokonaisuuden kohde muodostaa. Kaupungin verkkosivuilla 

                                                 
90 Ks. esim. Swanström 2021: 41. 
91 Ks. esim. Visit Rovaniemi -sivusto: Saksalaisten sotilaiden hautausmaa. 
92 Ylimaunu et al. 2013: 537–538. 
93 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945 -sivusto: Oulu. 
94 Ervasti & Vasari 1978: 760. 
95 Koillissanomat 11.11.2018: ”SS-miehet alistettiin suomalaisille Kuusamossa vuonna 1941 – Mitä miehiä 

olivat kirkon seinän juureen päätyneet ateistit?”. 
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kuvattu pienikokoinen muistokivi kuuluu osaksi laajaa aidattua hautausmaata. Vanhan 

muistomerkin taustalla vaikuttaa Neuvostoliiton sotavankien kohtalot ja sodan jälkeinen 

politiikka itäisen naapurimaan kanssa. Jatkosodan aikana sekä suomalaiset että saksalaiset 

ottivat suuren määrän Neuvostoliiton kansalaisia vangeiksi: sotavankien selvittelyelimen 

tietojen mukaan vankeja oli Suomessa yli 64 000.96 Pohjois-Suomessa erityisesti saksalaiset 

tulivat tunnetuksi vankileirien perustamisesta ja vankityövoiman hyödyntämisestä. Sallan, 

Petsamon ja Kiestingin rintamilta tuotujen vankien lukumäärästä ei ole tarkkoja tietoja, mutta 

saksalaisten on arvioitu ottaneen pohjoisen rintamilla noin 9000 neuvostovankia ja tuoneen 

lisäksi jopa 20 000 vankia työvoimaksi.97  

Kuusamossa sotavankeja työllisti ennen kaikkea saksalaisten kenttäratahanke 

Hyrynsalmen ja Kuusamon välillä. Vuosina 1942–1944 kenttäradan rakennustyömaa lla 

työskenteli enimmillään 2000 neuvostosotavankia, ja radan yhteydessä sijaitsi vankileiri myös 

Kuusamon kohdalla.98 Tästä syystä Venäläisten joukkohaudan muistomerkkiä on nimitet ty 

myös ”Kuoleman radan vainajien muistomerkiksi”. Kuusamossa kuolleiden neuvostovank ien 

lisäksi muistomerkin luo on haudattu Taivalkoskelta ja muualta lähiseudulta tuotuja vainajia. 99 

Venäläisten joukkohaudan muistomerkki liittyy vähemmän tunnettuun traditioon 

suomalaisten sotamuistomerkkien keskuudessa. Sodan päätyttyä Suomeen saapui 

Liittoutuneiden, eli käytännössä Neuvostoliiton, valvontakomissio, jonka tarkoituksena oli 

tarkkailla rauhanehtojen toteutumista. Komissio vaati suomalaisilta luettelon kaatuneista 

sotavangeista ja edellytti asianmukaisten hautapaikkojen järjestämistä. 

Sotavankihautausmaiden perustamiseen alkoi aluksi Puolustusvoimat, ja myöhemmin vastuu 

niiden kunnossapidosta siirtyi sisäasiainministeriölle. Tuolloin Suomessa tiedettiin olleen 184 

neuvostosotavankien hautapaikkaa, johon oli haudattu noin 11 000 sotavankia.100 Kuusamossa 

hautausmaan pystyttämisen hoitivat paikalliset poliisit ja rajamiehet neuvostoliittolaisen 

everstin johtaman ryhmän valvonnassa.101 Hautapaikka noudattaa ajan standardeja ja on itse 

asiassa tyypillinen esimerkki valvontakomission edellyttämästä aidalla ympäröidystä ja 

muistomerkillä merkitystä joukkohaudasta. Vastaavanlaisia tähdellä ja kyrillisillä kirjaimilla 

koristettuja teräväkärkisiä muistokiviä tunnetaan myös muualla Suomessa sijaitsevilta 

                                                 
96 Tuomisto 1998: 306; Westerlund 2008: 62. 
97 Herva & Seitsonen 2011: 175; Westerlund 2008: 59–64. 
98 Westerlund 2008: 124. 
99 Koillissanomat 25.8.1997. 
100 Lipponen & Syrjö: 2–3. 
101 Kuusamon kaupungin kotisivut: Taajama-alueen muistomerkit: Venäläisten joukkohaudan muistomerkki. 
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kohteilta, esimerkiksi Valkeakoskelta.102 Vainajien siirto pienemmistä hautapaikoista 

suurempiin oli myös tyypillistä103, ja tästä syystä Kuusamon merkissä mainitaan alueelle 

haudatut 747 Neuvostoliiton armeijan sotilasta. 

Kaikkiaan neuvostosotilaiden hautamuistomerkkejä on edelleen laajalti ympäri 

Suomea: Antero Tuomiston mukaan neuvostosotilaita on haudattu ainakin 70 suomalaise lle 

paikkakunnalle.104 Yksi tunnetuimmista hautamuistomerkeistä lienee Hangon Täktomissa 

sijaitseva suuri Neuvostomonumentti, jonka yhteydessä sijaitsee myös hautausmaa.105 Yleisest i 

kohteet tuntuvat olevan pienempiä ja vähemmän tunnettuja, kuten Kuusamossakin, mutta 

niiden taustalla vaikuttavat samat ulkopoliittiset paineet ja muistot siitä, kuinka myös 

suomalaiset osallistuivat sotavankien ottamiseen. Heti sodan jälkeen pystytettyjen merkkien 

lisäksi neuvostosotilaiden muistomerkkejä on perustanut vielä Suomi–Neuvostoliitto-Seura 

1970-luvulla.106 Tästä syystä neuvostomuistomerkkien traditiota voi mielestäni pitää muistona 

paitsi sodan jälkeisistä vaaran vuosista, myös niin kutsutusta suomettumisen107 ajasta. Myös 

Kuusamossa sijaitseva Venäläisten joukkohaudan muistomerkki on osoitus vaaran vuosien 

poliittisesta ilmapiiristä ja valvontakomission määräyksestä pystytetystä hautapaikasta. Merkin 

venäjänkielinen teksti valikoi kohdeyleisöään samalla lailla, kun saksalaisten muistomerkissä 

käytetty saksan kieli. Taajaman laita-alueella sijaitseva kohde tuo mielenkiintoisella tavalla 

marginaalihistorian näkökulman Kuusamon sotamuistomerkkien joukkoon. 

 

3.3. Avautunut partisaanikeskustelu 

Partisaanien uhreille pystytetyt muistomerkit ovat omanlaisensa sivujuoni Kuusamon 

sotamuistomerkkien joukossa. Jokainen Kuusamon partisaani- iskun tapahtumapaikka on 

varustettu muistokivellä, joka ei ole erityisen näyttävä muistomerkki, mutta toimii 

yksinkertaisena paikan muistona. Lisäksi muistomerkkien yhteyteen pystytetyissä kylteissä 

kerrotaan kuhunkin paikkaan liittyvistä tapahtumista sillä lailla, kun aikalaiset ne muistava t, 

sekä esitellään partisaani- iskujen osuutta jatkosodan tapahtumien joukossa. Kyltit lisäävät 

partisaanimuistomerkkien informatiivisuutta ja linkittävät tapahtumat selkeästi osaksi 

kansallista historiakertomusta. Kaikkiaan Kuusamon alueelle pystytetyt neljä muistomerkk iä 

                                                 
102 Tuomisto 1998: 307. 
103 Lipponen & Syrjö: 3. 
104 Tuomisto 1998: 306. 
105 Visit Hanko -sivusto: Historiallinen Hanko, Sotamuistoja; Kuva 30. 
106 Tuomisto 1998: 307. 
107 Suomettuminen (Finnlandisierung) on 1960-luvulla levinnyt käsite, joka tarkoittaa suurvallan voimakasta 

vaikutusta pienen valtion politiikkaan, ks. Elävä muisti -sivusto: Suomettuminen.  
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pitävät yllä yksityiskohtaisia tarinoita ja henkilökohtaisia muistoja hankalasta aiheesta. 

Jatkosodan partisaani-iskut koskettivat laajalti itärajan tuntumassa sijaitsevia paikkakuntia . 

Vuosien 1941–1944 aikana partisaanien tiedetään iskeneen noin kolmeenkymmeneen 

suomalaiseen kylään ja surmanneen arviolta 150–170 siviiliä.108 Iskut toivat sodan kauheudet 

uudella tavalla siviiliväestön keskuuteen, vaikka partisaaniosastot virallisesti raportoivatk in 

hyökänneensä sotilaskohteisiin.109 Kuusamossa pelko partisaaneista varjosti siviilien elämää 

koko jatkosodan ajan.110 

 Suorajärvellä sijaitsevan muistomerkin taustalla vaikuttaa yksittäisen sotamiehen, 

Edward (Eetu) Määtän ja hänen vaimonsa Reetan tarina heinäkuulta 1942. Paikalla 

sijainneeseen Uutelan taloon oli aikaisin aamuyöstä ilmestynyt kuusihenkinen aseistautunut 

joukko suomalaisiksi sotilaiksi tekeytyneenä. Vierailijat pyysivät aluksi venekyytiä järven 

toiseen päähän, mutta heidän käytöksensä oli tylyä, ja hyvin pian Eetulle ja Reetalle selvis i, 

etteivät kyseessä olleet suomalaiset sotilaat. Pariskunnan onnistui paeta partisaaneilta ovelalla 

tavalla, mutta tarinan mukaan Eetu halusi palata katsomaan kuinka heidän talolleen oli käynyt, 

ja he jäivät uudestaan partisaanien käsiin. Partisaanit surmasivat Eetun ja ottivat hänen 

vaimonsa vangiksi. Reetan kohtalo on partisaanien uhrien joukossa harvinainen, sillä hän 

pelastui lopulta suomalaisen osaston tavoittaessa partisaanijoukon. Pariskunnan tarina jäi 

elämään kyläläisten keskuudessa vuosikymmenten ajaksi.111 

Lämsänkylässä sijaitseva Partisaanien uhrien muistomerkki tuo esille muiston yhdestä 

Kuusamon verisimmistä partisaani- iskuista, jonka uhriksi jäi paikallisen Uusitalon Määtän 

perhe. Muistelmien mukaan partisaanit olivat saapuneet talon pihaan yön pimeinä tunteina 

18.7.1943 ja hyökänneet kuusihenkisen perheen kimppuun. Surmansa saivat talon emäntä Anna 

Lotta Määttä, isäntä Juho Kustu Määttä, Lyydia Amalia Määttä, lapset Seppo ja Toini, sekä 

Reetta Ulla Parkkisenniemi. Lisäksi partisaanit veivät mukanaan talossa heinäntekolomilla 

olleen Ville Määtän, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Partisaanien perään lähetettiin 

suomalaisosasto, joka ei kuitenkaan onnistunut enää tavoittamaan tekijöitä.112 

Kurvisen ja Murtovaaran kylien välimaastossa sijaitsevan Kaukopartion uhrien 

muistokiven tarina poikkeaa muista partisaanien uhrien muistomerkeistä, sillä sen kohdalla 

tapahtumiin yhdistyy myös Sotilaskotiliiton oma historia. Tapahtumat sijoittuvat heinäkuun 

                                                 
108 Erkkilä 1998: 20; Erkkilä 2011: 7. 
109 Erkkilä 2011: 8–9. 
110 Mäntyniemi 2002: 108. 
111 Mäntyniemi 2002: 111–113. 
112 Mäntyniemi 2002: 129–132. 
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viidennelle päivälle vuonna 1942, jolloin liiton puheenjohtaja Toini Jännes, sekä jäsenet Greta 

Palojärvi ja Faini Aflecht olivat matkalla kohti Kiestinkiä kahden henkilöauton saattueessa. 

Kaksi kilometriä ennen Kurvista autot pysähtyivät ja ajojärjestystä muutettiin niin, että edellä 

ajanut saattoauto siirtyi naisia kuljettaneen auton perään, jotta tien hiekka ei pöllyäisi naisten 

auton ikkunasta. Muutos oli kohtalokas, sillä pian tien reunassa väijyksissä ollut 

partisaaniosasto avasi tulen autoja kohtaan, ja ensimmäisessä autossa olleet naiset, sekä edessä 

istuneet kuljettajat Toimi Rossinen ja Veikko Moilanen saivat kaikki surmansa.113 

Jälkimmäisessä autossa selviytynyt Hannes Kontiainen on muistellut, kuinka kummallak in 

puolella tietä toimineet partisaanit ampuivat ensimmäisen auton täysin seulaksi.114 

 Kuolion raja-aseman ja desanttien115 uhrien muistomerkissä yhdistyvät muistot 

partisaani- iskusta ja kylässä toimineesta raja-asemasta, jonne Kuusamon neuvostomiehitys 

ylettyi syksyllä 1944.116 Muistomerkin läheisyydessä sattunut partisaani- isku ajoittui lokakuun 

kolmannelle päivälle vuonna 1942, jolloin kohteeksi jäi Niskalehdon talossa asunut perhe. 

Kahdeksan aikaan illasta taloon oli ilmestynyt kolme suomalaisiin sotilasasuihin pukeutunutta 

miestä, joista kaksi oli puhunut suomea. Miehet olivat aluksi pyytäneet talon väkeä lähtemään 

mukaansa oppaikseen, mutta perheen kieltäydyttyä partisaanit avasivat tulen. Surmansa saivat 

talon isäntä Juho Karjalainen, sekä tyttäret Anna Siiri, Mirja ja Jenni. Talon emäntä Eeva Stiina 

Karjalainen tekeytyi kuolleeksi ja pääsi partisaanien lähdettyä riittävän ajoissa sairaalahoitoon. 

Hän pelastui järkyttävästä iskusta kuin ihmeen kaupalla.117 

Partisaani- iskut olivat pitkään vaiettu aihe suomalaisessa sotahistoriassa. Niiden 

käsittelyä hankaloitti sodan jälkeinen asema Neuvostoliiton naapurimaana, sekä tapahtumie n 

traumaattisuus.118 Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 partisaani- iskut nousivat vahvasti esille 

Suomessa: niihin liittynyt vaikeneminen haluttiin murtaa ja selviytyneiden, tai muulla lailla 

iskut kokeneiden ihmisten muistoja alettiin kerätä talteen. Suuren työn partisaani- iskujen 

selvittämisessä teki Veikko Erkkilä, joka julkaisi aiheesta kaksi tietokirjaa.119 Lisäksi 

yksityiskohtaisia muistelmia alkoi ilmestyä esimerkiksi sanomalehtien sivuille ja 

paikallishistorian teoksiin. Kuusamon alueella muistoja neljästä partisaani- iskusta on julkais tu 

                                                 
113 Mäntyniemi 2002: 121–124. 
114 Koillissanomat 7.7.2017. 
115 Tässä yhteydessä desanteilla tarkoitetaan myös partisaaneja, sillä Kuolion kylään iskenyt osasto ei tiettävästi 

koostunut laskuvarjomiehistä. 
116 Kulju 2014: 33.  
117 Mäntyniemi 2002: 133. 
118 Laurén 2017: 52–53. 
119 Erkkilä 1998; Erkkilä 2011.  
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muun muassa Tyyne Martikaisen teoksessa ”Partisaanisodan siviiliuhrit”120, sekä paikallisleht i 

Koillissanomien sivuilla 1990-luvulta alkaen.121 Muistomerkkien perustaminen iskut 

kohdanneilla paikkakunnilla on osa partisaanikeskustelun avautumista ja tulemista yleiseen 

tietoisuuteen. Kuusamon lisäksi partisaanien uhreille on pystytetty muistomerkkejä useissa 

itärajan kunnissa, kuten Sallassa ja Lieksassa.122 

 

3.4. Yhteenveto 

Tässä luvussa on tullut esille, kuinka moninainen julkisten muistomerkkien esittämä toisen 

maailmansodan muisto Kuusamon katukuvassa on. Taajama-alueella korostuvat 

perinteisimmät suomalaiset sotamuistot, paikalliset veteraanit ja uhrauksensa antaneet sotilaat, 

sekä vahva linkittyminen kansalliseen kertomukseen. Lisäksi taajaman sotamuistomerkeissä 

tulevat esille paikalliset kuusamolaisten erityiskokemukset, sekä erityisesti Pohjois-Suomen 

historiaan sidoksissa olevat sotamuistot. Tällaisia piirteitä ovat erityisesti evakkomatkat ja 

jälleenrakennus, joita muistetaan Kuusamon kaduilla kahden kookkaan monumentin voimin. 

Taajamassa sodan julkisivu on vahvasti sidoksissa yleiseen suomalaiseen sotahistoriaan. 

Merkkien taustalla ovat vaikuttaneet muun muassa paikalliset yhdistykset, kansalaiskeräys ja 

Kuusamon seurakunta. 

Taajaman reuna-alueilla tulevat esille selkeästi vähemmän tunnetut ulkomaalaisten 

sotilaiden muistot. Saksalaisten ja venäläisten sotilaiden muistomerkit muistuttavat piirteistä, 

joita suomalaisessa sotahistoriassa ei perinteisesti ole korostettu: yhteisestä sodasta Natsi-

Saksan kanssa ja venäläisten sotavankien ottamisesta. Merkit luovat oikeutusta Kuusamossa 

toimineille vieraiden valtioiden sotilaille, sekä näiden jälkeläisille. Saksalaisten sotilaiden 

muistomerkki on pystytetty yhteistyössä suomalaisten ja saksalaisten toimijoiden välillä, ja 

merkki tuo esille saksalaisten roolia sodanajan Pohjois-Suomessa. Venäläisten joukkohaudan 

muistomerkin taustalla näkyy erityinen poliittinen toimijuus, sodanjälkeinen ilmapiiri ja sodan 

voittajan sanelema muisto. 

Partisaanien uhrien muistomerkit liittyvät paikallisiin ja yksityiskohtaisiin, jopa 

yksittäisten henkilöiden kokemiin sodan tapahtumiin. Näin myös henkilökohtaiset kertomukset 

ja muistitieto näyttäytyvät selkeästi neljän muistomerkin taustalla. Niiden yhtymäkohta 

kansalliseen kertomukseen on kuitenkin selkeä, sillä partisaani- iskut koskettivat satoja 

                                                 
120 Martikainen 2002. 
121 Ks. esim. Koillissanomat 3.-6.11.1998. 
122 Sotamuistomerkit 1939–1945 -sivusto: Lieksan muistomerkit; Visit Salla -sivusto: Sotamuistomerkit ja -

kohteet. 
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suomalaisia siviilejä itärajan läheisyydessä, ja kuten Suorajärven muistomerkissä todetaan, 

koettiin sodanaikana tuhansia vastaavia kärsimysnäytelmiä. Partisaani- iskujen muistomerk it 

osoittavat 1990-luvulla muuttunutta poliittista ilmapiiriä, avautunutta keskustelua aiheen 

ympärillä, sekä halua tuoda muistot yleiseen tietoisuuteen. 
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4. VIERAILU JA TOIMINTA MUISTOMERKEILLÄ 

4.1. Kohteet kartalla 

Tässä luvussa perehdyn tarkemmin sotamuistomerkkien rooliin paikallisyhteisön keskuudessa  

ja tarkastelen merkkien ja ihmisten välistä suhdetta. Keskeistä on huomata molemminpuolinen 

vuorovaikutus ihmisten ja merkkien välillä: siinä missä muistomerkit vaikuttava t 

käsityksiimme menneisyydestä tekevät ihmiset päätöksen siitä, mitä historiallisia tapahtumia 

muistellaan aktiivisesti ja miten muistomerkkejä tähän käytetään. Myös muistomerkk ien 

sijainti on merkittävä tekijä niiden käytön ja toiminnan kannalta. Kahden 

kulttuurimaantieteilijän Aldermanin ja Dwyerin mukaan on erityisen tärkeää tarkastella 

sotamuistomerkkejä suhteessa muuhun ympäristöön kaupungissa tai sen ulkopuolella. He 

korostavat, että muistomerkkejä ei ole pystytetty sattumanvaraisiin paikkoihin, vaan sijainnin 

voi nähdä merkittävänä osana muistamisen prosessia.123 Kuusamon sotamuistomerkkien 

kohdalla kiinnitän huomiota siihen, minkälaisissa paikoissa eri kohteet sijaitsevat, miten ne 

näkyvät ympäristössään, kuinka ne ovat eri ihmisten saavutettavissa ja miten sijainti kuvastaa 

muistomerkkien merkityksiä. Kaikki viisitoista muistomerkkiä on myös esitetty kartalla sekä 

koko Kuusamon että taajaman mittakaavassa.124 

Kuusamossa näkyvimmin esillä olevat muistomerkit ovat luonnollisesti taajamassa 

sijaitsevat isokokoiset patsaat ja veistokset. Erityinen roolinsa on mielestäni Sankarivainaj ien 

muistopatsaalla, joka sijaitsee kirkon edessä kaupungin keskiössä ja erottuu katukuvasta jo 

kaukaa esimerkiksi Kirkkotieltä saapuessa.125 Muistomerkki sijaitsee hyvällä 

kokoontumispaikalla, ja sen merkitystä kuvastaa myös sijainti aidatulla alueella, osana kirkon 

pihaa ja hautausmaata, erillään arkisesta ympäristöstä. Kirkon pihalla hautausmaan yhteydessä 

sijaitsevat myös Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki ja Evakossa kuolleiden 

kuusamolaisten muistomerkki. Osana keskeistä taajama-aluetta lähistöllä sijaitsee 

Evakkomuistomerkki, joka erottuu myös hyvin selkeästi Kirkkotien varrelta. Taajaman 

muistomerkeistä kaksi kohdetta, Väkevät näkevät tekevät ja III Armeijakunnan muistomerkk i, 

on pystytetty selkeästi vilkkaille ohikulkupaikoilla: toinen kaupungintalon edessä sijaitseva lle 

puistoalueelle ja toinen isojen teiden solmukohtaan. III Armeijakunnan muistomerk in 

näkyvyyteen ja saavutettavuuteen vaikuttaa myös se, että sen vieressä sijaitsee Kuusamon 

turisti- infopiste, matkailukeskus Karhuntassu, joten muistomerkki on selkeästi myös 

                                                 
123 Alderman & Dwyer 2009: 52. 
124 Ks. Kartta 1 & 2.  
125 Kuva 2. 
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ulkopaikkakuntalaisille näkyvissä. Taajaman muistomerkkien sijainneissa huomionarvoista on, 

että niinkin keskeisissä paikoissa kuin kirkon pihassa, kaupungintalon edessä ja isoimp ien 

teiden risteyksessä on kaikissa sotamuistomerkki. Ei liene sattumaa, että juuri nämä kohteet 

edustavat hallitsevaa tulkintaa sodasta ja asettuvat selvimmin yleisesti hyväksytyn kansallisen 

kertomuksen raameihin. 

Käylän rajaseutukirkon pihaan pystytetyt Lottamuistomerkki ja Paanajärvelle 

haudattujen muistomerkki sijaitsevat huomattavasti loitommalla taajamasta, Käylän kylässä 

Kuusamon reuna-alueella. Sijainti on silti helposti saavutettavissa, sillä rajaseutukirkko toimii 

tunnettuna maamerkkinä, joka erottuu selkeästi ohikulkevalta Sallantieltä. Muistomerk it 

sijaitsevat osana kyläkeskittymää, ja kirkon piha luo hieman vastaavanlaisen ympäristön, missä 

myös Pyhän Ristin kirkon muistomerkit sijaitsevat. Yhtä lailla Lottamuistomerkin ja 

Paanajärvelle haudattujen muistomerkin luona on helppo kokoontua, ja merkeillä tapahtuvan 

muistotoiminnan voi luontevasti yhdistää kirkonmenoihin. Lisäksi Paanajärvelle haudattujen 

muistomerkin olemukseen kuuluu olennaisesti sijainti kirkon ja hautausmaan yhteydessä 

paikassa, jossa muistakin haudattuja on mahdollisuus käydä muistamassa.    

Muutoin taajaman laita-alueella ja sen ulkopuolella sotamuistomerkkejä on pystytetty 

ympäristöltään hyvinkin erilaisiin paikkoihin. Mielenkiintoinen esimerkki on saksalaisten 

sotilaiden muistomerkki, joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä kaupungin keskustasta Salpa-

linjan entisöidyn linnoituksen ja sotapolun yhteydessä. Vieressä sijaitsevan suositun 

vierailukohteen vuoksi muistomerkki vaikuttaa kohtuullisen tunnetulta: esimerkiksi kesällä 

2020 alueen kerrottiin suorastaan ruuhkautuneen kotimaan matkailijoista.126 Sijainniltaan 

saksalaisten sotilaiden muistomerkki poikkeaa perinteisestä kaupunkiympäristöstä, sillä se 

kuuluu osaksi omanlaistaan sotahistoriallista maisemaa taajama-alueen ulkopuolella. Sen sijaan 

Nilonkankaalla, lähellä Kuusamon kaupunkialuetta sijaitsee kaksi muistomerkkiä, joiden 

näkyvyys ja saavutettavuus vaikuttavat selvästi rajatummilta. Venäläisten joukkohaudan 

muistomerkki on pystytetty metsäiseen ja huomaamattomaan ympäristöön, josta se ei erotu 

vieressä kulkevalle Kemijärventielle. Vaikka muistomerkkiä ympäröivä aidattu hautausmaa on 

alueena iso, sitä on vaikea havaita ohi kulkiessa ja sen luo on työlästä saapua erityisesti talvella. 

Kainuun rajavartioston rajajoukkojen muistokivi taas on oma lukunsa julkisena 

muistomerkkinä, joka sijaitsee Kuusamon rajavartiolaitoksen alueella, jonne ei ulkopuolisi lla 

ole tavallisesti pääsyä. Näin merkillä pääsee vierailemaan lähinnä rajavartiolaitoks en 

                                                 
126 Koillissanomat 27.7.2020. 
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henkilökunta. Muistomerkin sijainti vaikuttaa kuitenkin luontevalta, sillä se on pystytetty 

rajavartioalueen johtopaikalle.127 

Partisaanien uhrien muistomerkkien sijainnit ovat poikkeuksellisia, sillä jokainen on 

pystytetty partisaani- iskun tapahtumapaikalle, kymmenien kilometrien päähän Kuusamon 

kaupungista. Syrjäinen sijainti vaikuttaa huomattavasti merkkien saavutettavuuteen. Tarkempi 

tieto jokaisesta kohteesta tuntuu olevan paikallisilla kyläläisillä, sillä selviä käyntiosoitte ita 

merkeille on hankala nimetä. Kurvisen ja Kuolion kylän muistomerkit sijaitseva t 

pysähdyspaikoilla isompien teiden varrella, joten niiden luokse on kohtuullisen helppo saapua 

tai löytää ohikulkumatkalla.128 Etenkin Kuolion muistomerkki sijaitsee otollisella taukopaikalla 

järven rannalla vilkkaan Ouluntien vierellä. Kaikkein hankalimmin tavoitettavissa olevat 

kohteet ovat Lämsänkylän ja Suorajärven muistomerkit, joiden luokse on vaikea löytää ilman 

täsmällisiä ajo-ohjeita. Lämsänkylässä muistomerkki erottuu heikosti ohi kulkevalle tielle, eikä 

kohteen luona ole minkäänlaisia opasteita.129 Suorajärvellä muistomerkki taas sijaitsee yleisen 

tien ulkopuolella, pitkän ajomatkan päässä kaupungista.130 Tien risteykseen on kuitenkin 

pystytetty opastekyltti. Mielestäni on selkeää, etteivät partisaanien uhrien muistomerkit ole 

varsinaisesti turistien suosimia vierailukohteita tai kokoontumispaikkoja, vaan paikallisten 

kyläläisten ja kyläyhdistysten merkitsemiä muistin paikkoja. Etenkään Lämsänkylän ja 

Suorajärven muistomerkeillä vierailu ei liene arkipäiväistä, vaan kohteiden voi ajatella pitävän 

muistoja yllä lähialueen keskuudessa sukupolvelta toiselle. 

                                                 
127 Koillissanomat 30.6.1997. 
128 Kuvat 12 & 14. 
129 Kuva 16. 
130 Kuva 18. 



 32 

 

Kartta 1. Sotamuistomerkit Kuusamon kaupungin alueella. Karttapohja: Maanmittauslaitos. 
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Kartta 2. Taajama-alueen muistomerkit. Karttapohja: Maanmittauslaitos. 

 

 

4.2. Muistojuhlia ja kanervanoksia 

Tässä ja seuraavassa alaluvussa perehdyn siihen, minkälaista toimintaa Kuusamon 

sotamuistomerkkien luona on ollut ja minkälaisia käytön ja vierailun jälkiä niissä näkyy tällä 

hetkellä. Menneisyyden muistaminen tapahtuu aina nykyhetkessä, joten eri aikoina myös toisen 

maailmansodan muistotoiminta saa erilaisia piirteitä. Muistomerkkien käyttö osoittaa 

selkeimmin kohteiden vaihtelevia merkityksiä. Vaikka merkit edustavat aina jotakin 

yhteiskunnallista tai poliittista aihepiiriä, tulee toiminnan kautta esille se, kuinka tämä viesti on 
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otettu vastaan paikallisyhteisön keskuudessa. Katukuvaan sijoitetut sotamuistomerkit ovat 

näkyvästi mukana paikallisten arjessa ja juhlassa, ja niin myös sodan muistelua tapahtuu 

jokapäiväisistä kohtaamisista suuriin seremonioihin. Aktiivisen käynnin ja toiminnan rooli 

muistomerkkien ylläpidossa on merkittävä, sillä ilman niitä merkkien edustamat muistot jäävät 

helposti taka-alalle tai jopa unohduksiin. Tässä luvussa lähestyn merkkien luona tapahtunutta 

toimintaa ennen kaikkea sanomalehtiaineiston kautta: perehdyn siihen, minkälaisia paljastus-  

ja muistotilaisuuksia Kuusamon muistomerkkien luona on pidetty vuosien varrella. Lisäksi 

tarkastelen sitä, minkälaisia ihmistoiminnan jälkiä merkkien luona on nähtävissä, ja kuinka 

aktiivisilta vierailukohteilta muistomerkit niiden perusteella vaikuttavat. Omat havaintoni 

perustuvat etupäässä marraskuussa 2020 tekemääni dokumentointiin Kuusamon 

muistomerkkien luona. Osaa kohteista olen havainnoinut ja valokuvannut myös muina 

ajankohtina. 

Ensimmäiset maininnat Kuusamon sotamuistomerkkien luona tapahtuneista 

paljastustilaisuuksista liittyvät Sankarivainajien muistopatsaan vihkimisjuhlaan 29.6.1958. 

Sotamuistomerkkien paljastus oli tuolloin suuri puheenaihe koko Koillismaan alueella, sillä 

samaan aikaan vihittiin sankaripatsas myös naapurikunnassa Posiolla. Kuusamossa 

Sankarivainajien muistopatsaan paljastustilaisuutta seurasi paikallislehden mukaan useaan 

tuhanteen kasvanut joukko paikallista ja lähistöltä saapuneita vieraita. Koillissanomissa 

tilaisuutta kuvailtiin ”suureksi isänmaalliseksi juhlaksi”, jossa muistomerkki vihittiin ”kaunein 

ja vaikuttavin juhlallisuuksin”. Juhla alkoi kirkossa pidetyllä jumalanpalveluksella, jonka 

jälkeen väki kerääntyi sankarihautausmaan ympärille kuuntelemaan patsaan vihkimistä 

kovaäänisten välityksellä. Vihkimissanat lausui kenttäpiispa Toivo Laitinen, joka puhui 

sodassa taistelemisen ja kaatumisen merkityksestä. Patsaan luona esiintyivät myös Oulun 

varuskuntasoittokunnan torviseitsikko ja Kuusamon kirkkokuoro. Vihkimisen jälkeen 

juhlallisuudet jatkuivat erilaisilla tilaisuuksilla, joissa muun muassa palkittiin kuusamolais ia 

rintamamiehiä ja naisia jatkosodan muistomitalein.131   

Muut taajama-alueella sijaitsevat patsaat ja veistokset, Väkevät näkevät tekevät, III  

Armeijakunnan muistomerkki ja Evakkomuistomerkki, on paljastettu osana erilaisia juhlallis ia 

tilaisuuksia 1980–1990-lukujen aikana. Yksi näyttävimmistä tapahtumista oli 

jälleenrakennuspatsaan paljastustilaisuus, joka osui kansallisten kotiseutupäivien pääjuhlan 

yhteyteen 3.8.1986. Patsaan paljastusta seurasi Koillissanomien mukaan sadat vieraat silloisen 
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kunnantalon aukiolla. Tilaisuudessa puheen piti Oulun läänin maaherra Ahti Pekkala, joka 

korosti jälleenrakennusajan raskautta ja ihmiskäden jälkeä rakennustyössä. Väkevät näkevät 

tekevät -patsaan paljastus liittyi osaksi suurta kansanjuhlaa, kun kotiseutupäivien päätökseen 

kerääntyi sankka joukko vierailijoita seuraamaan muun muassa tanssi- ja musiikkiesityksiä ja 

arvovaltaisia puheenvuoroja. Kunnantalon aukiolla puhuivat Koillissanomien mukaan 

Museoviraston intendentti Martti Linkola ja ympäristöministeri Matti Ahde.132 

Toinen taajaman muistomerkki, III Armeijakunnan muistomerkki, paljastettiin osana 

suurta veteraanijuhlaa 30.7.1989.133 Paljastustilaisuus keräsi suuren yleisön matkailukeskus 

Karhuntassun edustalle. Paikalle kerrotaan kokoontuneen yli kaksituhatta katsojaa, mikä 

aiheutti jopa ruuhkan alueella. Seremoniassa muistomerkin luovutti kunnalle entinen 

kunnanjohtaja Lauri Tammi, ja vastaanottajana toimi valtuuston puheenjohtaja ja 

kansanedustaja Pauli Saapunki. Kummatkin pitivät myös puheenvuoron tilaisuudessa. Tammi 

korosti muun muassa sitä, ettei kaikkia Kiestingin suunnalla kaatuneita suomalaissotilaita saatu 

evakuoitua, joten on tärkeää, että heidän muistolleen on pystytetty muistomerkki Kuusamoon. 

Saapunki taas nosti puheessaan esille veteraanien aseman ja heidän kokemansa arvostuksen, 

jossa hän näki parantamisen varaa. Tilaisuuteen kuului myös Kuusamon liikuntahallissa 

järjestetty pääjuhla, jonne saapui paljon etenkin armeijakunnan veteraaneja. Juhlassa puhunut 

rehtori Arvo Heikkinen piti sota-aikojen muistelua tärkeänä ja nimitti tilaisuutta ”kolmannen 

armeijakunnan luokkakokoukseksi”.134 

Kirkkotien Evakkomuistomerkin paljastustilaisuus liittyi osaksi Kuusamossa pidettyä 

evakkojuhlaa, jolloin muisteltiin tasan 50 vuotta aiemmin alkanutta kaupunkilaisten toista 

evakkomatkaa. Syyskuisen viikonlopun aikana Kuusamossa järjestettiin erilaisia tapahtumia, 

kuten kaupungin läpi kulkenut evakkokulkue, ja tilaisuuksiin kerrotaan osallistuneen tuhansia 

vierailijoita eri puolilta Pohjois-Suomea. Osana evakkojuhlaa Koillissanomat julkaisi sivuillaan 

kaksitoistaosaisen juttusarjan evakkomatkojen muistoista, ja aiheesta järjestettiin valokuvia ja 

esineitä sisältänyt näyttely Porkkatörmän näyttelytilassa.135 Muistomerkin paljastamisen 

kerrotaan toimineen juhlaviikonlopun huipennuksena. Tilaisuudessa puhunut lehtori Seppo 

Ervasti kuvaili evakkoajan tunnelmia Kuusamossa ja kertoi, miltä poltettuun kaupunkiin 

palaaminen oli hänelle näyttäytynyt pikkupojan silmin. Muistomerkin pystytyksen kerrottiin 

olleen nelivuotinen hanke, joka lähti liikkeelle muutaman kaupunkilaisen aktiivin ehdotuksesta. 

                                                 
132 Koillissanomat 4.8.1986. 
133 Sotaveteraani 4/1989. 
134 Koillissanomat 31.7.1989. 
135 Koillissanomat 5.9.1994; 12.9.1994. 
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Vähitellen varoja kerättiin eri tahojen toimesta, ja arkkitehti Koutaniemi pääsi luonnostelemaan 

graniittista veistosta.136 

Kainuun rajavartioston rajajoukkojen muistokivi paljastettiin 29.6.1997 

rajavartioalueen pihamaalla. Paikalle oli kokoontunut erityisesti rajajoukkojen veteraaneja ja 

rajavartiostossa työskennelleitä. Muistokiven paljasti everstiluutnantti Erkki Vaalama, joka 

muistutti, että Kuusamossa itäraja on aina ollut vahvasti läsnä, eikä liittyminen Euroopan 

unioniin ole vaikuttanut sen olemassaoloon. Paljastustilaisuudessa puhui myös Kuusamon 

sotaveteraanien osaston puheenjohtaja Teppo Marttinen, joka kiitteli muistokiven 

pystyttämiseen talkoovoimin osallistuneita tahoja.137  

Myös partisaanien uhrien muistomerkkien paljastustilaisuuksista on useita mainintoja 

Koillissanomissa 1980–1990-lukujen taitteessa. Suorajärven muistokivi paljastettiin 12.7.1987 

alueen partisaani- iskusta tultua 45 vuotta kuluneeksi. Paikalle kerääntyi etenkin paikallis ia 

asukkaita muistelemaan omaa kylää kohdannutta sodanajan surutapahtumaa. Muistomerk in 

paljastuksen ja puheenvuorot pitivät kyläläiset itse ja seppeleen merkin luokse laskivat 

partisaani- iskun uhrin Eetu Määtän omaiset.138 Lämsänkylän muistomerkin luona pidettiin 

vastaavanlainen paljastustilaisuus 22.7.1990, kun alueelle kohdistuneesta partisaani- iskusta oli 

kulunut 47 vuotta. Uusitalon pihamaalle pystytetyn merkin paljastivat talon isäntä Rauno 

Määttä, sekä kansanedustajana toiminut Saapunki. Paikallisten toimijoiden osuutta korostettiin 

paljastustilaisuudessa kiittelemällä kylätoimikuntaa, jonka kerrottiin vauhdittaneen 

muistomerkin pystyttämishanketta.139  

Kuolion kylässä keräännyttiin muistomerkin paljastustilaisuuteen 1.9.1991. Siellä 

muistomerkki liitettiin paikallisten kokemusten lisäksi selkeästi osaksi yleisempiä jatkosodan 

tapahtumia. Tilaisuudessa oli esillä Suomen lippu ja merkkiä kuvailtiin yleisesti ”sota-ajasta 

kertovaksi muistomerkiksi”. Paljastuksen yhteydessä puheen piti opettaja Pauli Jaakkola.140 

Murtovaaran kylän tuntumassa sijaitsevan Kaukopartion uhrien muistomerkin historia on 

hieman erilainen, sillä partisaani- iskun tapahtumapaikka merkittiin ristillä jo sodan aikana 

5.7.1943. Paikalla pidettiin muistohetki, johon osallistui ainoastaan sotilaita alueella jatkuneen 

vihollisuhan vuoksi.141 Nykyisen muistomerkin pystytysajankohdasta ei ole mainintaa, mutta 

sen tiedetään sijainneen aiemmin hieman sivussa nykyisestä paikastaan. Vuonna 1988 

                                                 
136 Koillissanomat 12.9.1994. 
137 Koillissanomat 30.6.1997. 
138 Koillissanomat 13.7.1987. 
139 Koillissanomat 23.7.1990. 
140 Koillissanomat 2.9.1991. 
141 Kuva 22. 
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Koillissanomissa on uutisoitu merkin siirrosta, ja jo vuonna 1992 uudelle paikalle on 

keräännytty muistamaan partisaanien uhreja.142  

Partisaanien uhrien muistomerkit ovat tiiviisti sidoksissa iskujen tapahtuma-aikoihin ja 

päivämääriin, joten niiden luona on tavallisesti järjestetty muistotilaisuuksia tiettyjen vuosien 

kohdalla. Kurvisen ja Lämsänkylän muistomerkeiltä on mainintoja viimeaikaisista 

muistotilaisuuksista niinä vuosina, kun tapahtumista tuli kuluneeksi 70 ja 75 vuotta. 

Kaukopartion uhrien muistomerkin muisteltiin partisaanien uhreja Sotilaskotiliiton 

järjestämissä tilaisuuksissa vuosina 2012 ja 2017. Koillissanomien mukaan kumpaank in 

tilaisuuteen osallistui paljon yhdistyksen jäseniä, mutta myös muita uhrien muistoa 

kunnioittamaan saapuneita vieraita. Paikalla kerrotaan olleen muun muassa lähistöllä asuneita 

kuusamolaisia, joilla oli omakohtaisia muistoja kasvamisesta partisaanien pelon keskellä. 143 

Vuonna 2017 partisaanien uhrien muistotilaisuuden kerrottiin olleen Sotilaskotiliiton vuoden 

päätapahtuma ja paikalle kerääntyneen peräti 250 ”vihreää sisarta”. Tilaisuuteen liittyi myös 

muistomerkin luona pidetty jumalanpalvelus.144 

Lämsänkylän muistomerkillä järjestettiin pienimuotoisempia muistotilaisuuksia kesällä 

2013 ja 2018. Vuonna 2013 Kuusamon seurakunta ja Jatkosodan siviiliveteraanit ry. pitivät 

paikalla seppeleenlaskutilaisuuden, jota seurasi Koillissanomien mukaan noin tusinan verran 

ihmisiä. Tilaisuudessa piti puheen pappi Tuomo Törmänen, joka kehotti totuuden 

tunnustamiseen ja anteeksiantoon partisaani- iskujen muistoissa. Hän korosti sitä, kuinka 70 

vuotta surmatöiden jälkeen olisi aika sovinnolle.145 Vuonna 2018 paikalle kokoontui muutama 

kymmentä henkilöä muistotilaisuuteen, jossa muistomerkin luokse laskettiin kukkaseppeleet 

eri tahojen toimesta. Uusitalon tapahtumia muistelivat paikalliset asukkaat, jotka olivat lapsina 

kuulleet partisaanien teoista. Tilaisuudessa puhui kirkkoherra Taina Manninen, joka kuvasi 

partisaani- iskuja kamalaksi vääryydeksi ja vertasi niitä maapallon nykyisten kriisipesäkkeiden 

kauheuksiin.146 Myös Suorajärven muistomerkin luona on uutisoitu järjestettävästä 

muistotilaisuudesta vuonna 2017. Koillissanomien mukaan tilaisuuden järjestivät partisaani-

iskun uhrin Eetu Määtän sukulaiset ja paikalle kutsuttiin alueen asukkaita ja mökkiläisiä.147 

Viimeaikaisten muistotilaisuuksien joukossa on myös Lottamuistomerkin luona pidetty 

paljastustilaisuus vuonna 2017, sekä kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet keväällä 2021. 

                                                 
142 Koillissanomat 7.7.1988; 6.7.1992. 
143 Koillissanomat 6.7.2012. 
144 Koillissanomat 7.7.2017. 
145 Koillissanomat 19.7.2013. 
146 Koillissanomat 27.7.2018. 
147 Koillissanomat 7.7.2017. 
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Paljastustilaisuus yhdistettiin osaksi Suomi100-juhlavuoden tapahtumia, jolloin Käylän 

rajaseutukirkon pihassa juhlittiin uutta sotamuistomerkkiä ja kirkon sisälle luotua 

lottanäyttelyä. Puhujana paljastusjuhlassa toimi Kainuun lottaperinneyhdistyksen 

puheenjohtaja Aila Alasalmi, joka piti muistomerkkiä hienona ja harvinaisena lottaperinteen 

muistamisen muotona.148 Huhtikuussa 2021 merkin luona pidettiin juhlallinen 

seppeleidenlaskutilaisuus osana veteraanipäivän juhlistamista. Tilaisuus jatkui rajaseutukirkon 

sisällä, jossa pidettiin peräti kolme juhlapuhetta lottien muistamiseksi. Kirkossa puhuiva t 

kirkkoherra Taina Manninen, Maanpuolustuskorkeakoulun koulutussuunnittelija Sanna 

Kantola ja muistomerkin hankinnassa paljon vaikuttanut Arja Kilpivaara.149  

Tämänhetkisistä toiminnan ja vierailun jäljistä selkeimmin erottuivat muistomerkk ien 

luokse sijoitetut kukka-asetelmat ja erilaiset koriste-esineet. Tyypillisimpiä koristeita olivat 

kanervanoksat, joita oli aseteltuna useille merkeille vieraillessani kohteilla marraskuussa 2020. 

Kukkakoristeet kertovat muistomerkkien säännöllisestä kunnossapidosta, jonka takana 

saattavat olla yhdistykset, kaupunki, seurakunta, tai yksittäiset ihmiset. Kanervan suosio 

syksyisessä Kuusamossa selittynee sillä, että kasvi selviää myös talven pakkasilla. 150 

Kanervanoksia oli aseteltuna III Armeijakunnan ja Kaukopartion uhrien muistomerkille, sekä 

kirkon pihassa sijaitseville Karjalaan jääneiden vainajien ja evakossa kuolleiden 

kuusamolaisten muistokiville.  

Hieman poikkeavia muistotoiminnan jälkiä huomasin Venäläisten joukkohaudan 

muistomerkillä, jonka luokse oli aseteltu kaksi seppelettä, kunniamerkkejä, tähdellä koristeltu 

sotilaan kypärä, sekä juomalasi.151 Syrjäisellä kohteella huomioni kiinnitti suuri määrä 

koristeita ja vieraaseen kulttuuriin liittyvä esineistö: tulkintani mukaan muistomerkin koristelu 

kertoi paitsi viimeaikaisesta vierailusta, myös venäläisen perinteen mukaisesta toiminnasta 

kohteella. Huomionarvoinen piirre runsaan hautaesineistön joukossa on kunniamerkk ien 

oranssimusta nauha eli niin kutsuttu Yrjön nauha, joka symboloi Venäjällä toisen 

maailmansodan voittoa kansallissosialistisesta Saksasta. Yrjön nauhasta on viime aikoina 

                                                 
148 Koillissanomat 28.8.2017. 
149 Koillissanomat 27.4.2021, Halvari: ”Käylän juhlassa muisteltiin lottia: lottapukunsa piilottanutta äitiä, 

muistomerkin syntyä ja pikkulotan urhoollista toimintaa partisaani-iskussa – lue kaikki kolme juhlapuhetta 

tästä”. 
150 Ks. Yle uutiset 6.10.2016, Bonnor: ”Ainoa kasvi, joka kestää talven kovat pakkaset – kanervan suosio on 

vankkumaton”.  
151 Kuva 9. 
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muodostunut yleinen venäläismielinen symboli, jonka tarkoitus muistomerkillä on selkeästi 

osoittaa kunniaa sodassa menehtyneille venäläisille.152  

Myös muualla Suomessa sijaitsevilla puna-armeijan sotilaiden hautapaikoilla ja 

muistomerkeillä tiedetään tapahtuneen aktiivista muistotoimintaa. Hyvänä esimerkkinä toimii 

syksyllä 2020 Hangon Täktomin Neuvostomonumentilla pidetty tilaisuus, jossa hautausmaa lle 

haudattiin hiljattain löydettyjä sotavainajia ja muisteltiin Hangon taisteluissa kaatuneita puna-

armeijan sotilaita.153 Joka tapauksessa Kuusamon venäläismuistomerkin luona näkyvät 

ihmistoiminnan jäljet osoittavat selkeästi, etteivät muistomerkki ja joukkohauta ole ainoastaan 

jäänteitä vaaran vuosista, vaan edelleen marginaaliryhmän aktiivisessa käytössä oleva muist in 

paikka. 

Kuusamon sotamuistomerkeillä on myös nähtävissä jälkiä ei-toivotusta toiminnasta, 

muistomerkkiin kohdistuneesta toistuvasta ilkivallasta. Kiestingin suunnalla kaatuneiden 

saksalaisten sotilaiden muistomerkkiin kuulunut puinen kyltti oli kohteella vieraillessani 

lukukelvottomassa kunnossa, minkä johdosta muistomerkin viereen oli aseteltu väliaikainen 

kyltti. Puisessa laatassa näkyi jälkiä puukolla tai muulla teräaseella tehdyistä vaurioista, joiden 

myötä muistomerkin saksankielinen teksti oli täysin peitetty.154 Merkki on joutunut ilkivallan 

kohteeksi useamman kerran aiemmin: alun perin muistomerkkiin kiinnitetty pronssinen kyltti 

varastettiin vuonna 2013 ja samalla muistokirjoituksia sisältänyt vieraskirja hävisi kohteen 

luota. Muistomerkkinä toimivaa Salpalinjan kiveä on myös töhritty maalilla, mutta jäljet on 

saatu poistettua.155 Kesällä 2020 muistotaulua tuhottiin vielä uudemman kerran. Kuusamo-

Seuran entisen puheenjohtajan Helena Palosaaren mukaan tämä oli neljäs kerta, kun 

muistopaikalle tehtiin ilkivaltaa.156 Kahdentuhannen SS-Nordin sotilaan muistolle pystytetyn 

merkin kohtalo liittyy selvästi saksalaismuistojen hankaluuteen ja poliittisuuteen. Lakia 

uhmannut toiminta muistomerkillä osoittaa, että kohde herättää edelleen myös vahvoja 

kielteisiä tunteita kävijäkuntansa joukossa. 

Aktiivisinta toimintaa näkyy kuitenkin Sankarivainajien muistopatsaalla, jonka luona 

järjestetään paljon erilaisia kokoontumisia ja muistotilaisuuksia. Tyypillisesti muistomerk in 

luokse asetellaan seppeleitä ja kynttilöitä juhlapäivien, kuten veteraanipäivän ja kaatuneiden 

                                                 
152 Ks. Yle Kioski -sivusto, Mikkonen: Räjähdysherkkä symboli – tästä on kyse, kun näet oranssimustia raitoja 

Venäjällä. 
153 Ks. Västra Nyland 4.9.2020.  
154 Kuva 21. 
155 Koillissanomat 23.8.2019, Karjalainen: ”Saksalaisten sotilaiden muistolaatan uusiminen ei ole suunnitteilla – 

’Vähän epäilen, että kaksi aiempaa laattaa tuhonnut henkilö tuhoaisi sen kolmannenkin’”.  
156 Koillissanomat 15.7.2020. 
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muistopäivän, sekä muiden muistotilaisuuksien yhteydessä. Erityismainintansa ”lumipukuisen 

sotilaan” luona tapahtuvasta muistotoiminnasta ansaitsee itsenäisyyspäivä, jolloin vierailu 

kohteella on vuosittain aktiivista osana kansallisen juhlapäivän viettoa. Seuraavassa alaluvussa 

kuvailen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia Sankarivainajien muistopatsaa lla 

koronaviruspandemian aikana 6.12.2020. 

 

4.3. Muistotoiminta sankarihaudoilla 6.12.2020 

Vuoden 2020 itsenäisyyspäivä näyttäytyi Kuusamossa harmaana ja lumisena joulukuisena 

sunnuntaina. Saavuin kaupunkiin aamupäivän aikana tarkoituksenani seurata moninaista 

muistamista, seppeleiden ja kynttilöiden laskua, sekä muuta sodan muistoon liittyvää toimintaa 

Sankarivainajien muistopatsaan luona. Perehdyttyäni aikaisempaan muistomerkeillä 

tapahtuvaan toimintaan sanomalehtiaineiston avulla halusin selvittää, miltä sodan muistaminen 

näyttäisi nykyään. Olin kohteelle saapuessani kiinnostunut siitä, ketkä muistomerkillä 

vierailevat juhlapäivänä, näkyykö muistotoiminnassa eroja aktiiviseen 1980–1990-lukujen 

taitteeseen ja onko muistamisessa huomattavissa jonkinasteista sukupolvenvaihdosta. Valits in 

osallistuvan havainnointini ajankohdaksi itsenäisyyspäivän, jolloin sodan muistaminen on 

näkyvimmin esillä Suomessa, ja vierailu paikallisilla sankarihautausmailla on perinteinen 

juhlapäivän viettotapa.157 Olin myös varautunut yleisörajoituksiin ja muihin 

erityisjärjestelyihin syksyn mittaan voimistuneen koronavirustilanteen vuoksi. Tiedossani oli 

etukäteen muun muassa, että perinteinen itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestettiin verkon 

kautta tapahtuvana livelähetyksenä, jotta kirkossa ei kokoontuisi suurta kävijämäärää samaan 

aikaan. 

Tavallisesti sodan muistaminen on kiinnittynyt osaksi moninaisia itsenäisyyspä ivän 

juhlallisuuksia Kuusamossa. Perinteiseen tapaan seppeleiden lasku muistomerkin luokse on 

tapahtunut jumalanpalveluksen jälkeen kello yhdentoista aikaan aamupäivällä, mikä on 

tavallinen toimintamalli myös muualla Suomessa.158 Kuusamossa perinteeseen ovat 

aikaisempina vuosina kuuluneet Sankarivainajien muistopatsaan luokse sijoittunee t 

kunniavartio ja lippuvartio, ja tilaisuudessa on ollut läsnä Suomen lippu ja 

maanpuolustusjärjestöjen liput. Yleisö on tavallisina vuosina päässyt seuraamaan 

seppeleenlaskutilaisuutta sankarihautausmaan läheisyyteen. Ennen seppeleiden laskua on 

Veteraanimieslaulajien kuoro tavallisesti esittänyt kuorolaulun ”Oi kallis Suomenmaa”. Tämän 

                                                 
157 Raivo 1999: 8; Kivimäki 2012: 485. 
158 Ks. esim. Tapiolan Reserviupseerien verkkosivut, Itsenäisyyspäivä. 
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jälkeen on vielä yleisön kanssa yhdessä laulettu muutama säkeistö virrestä 577 ”Sun kätes, 

Herra, voimakkaan”. Sankarivainajien muistopatsaan seremonian jälkeen on itsenäisyyspäivän 

vietto aikaisempina vuosina jatkunut Kuusamotalolla.159 Vuonna 2019 järjestettiin myös 

kaikille avoin kansalaistapahtuma Kelan rannassa keskustan kupeessa.160 

Tällä kertaa seppeleet laskettiin hiljaisuudessa ilman yleisöä aikaisin itsenäisyyspä ivän 

aamuna. Kuusamon kirkkoherra Taina Mannisen mukaan koronavuoden muistotilaisuus oli 

arvokas mutta koruton. Paikalla olivat edustajat Kuusamon kaupungin, seurakunnan ja 

maanpuolustusjärjestöjen puolesta. Tilaisuuteen kuului muistomerkin luona tehdyt 

kunnianosoitukset, nauhojen tekstien lukeminen ja seppeleiden asettaminen ensin 

Sankarivainajien muistopatsaalle ja tämän jälkeen vielä viereiselle Vapaussodan 

sankarimuistomerkille vuoden 1918 sisällissodassa kaatuneiden kuusamolaisten muistolle. 161 

Seppeleiden laskemisen jälkeen oli muistotoiminta järjestetty sillä periaatteella, että kaikki 

halukkaat saivat omatoimisesti käydä paikalla osoittamassa kunnioitusta toisen maailmansodan 

uhreille. Näin vältyttiin siltä, ettei muistomerkin luokse kerääntynyt samaan aikaan suurta 

määrää kävijöitä. Seppeleiden laskutilaisuuden tapahduttua ilman yleisöä asetuin 

havainnoimaan pitkin päivää jatkunutta vierailua ja kuusamolaisten omaehtoista 

muistotoimintaa patsaan ja sankarihautausmaan luona. 

Käynti kohteella oli vireimmillään aamupäivän aikana, noin kello 10–15 välisenä 

aikana, jolloin kirkkoa ympäröivän aidan portilla oli jatkuvasti kulkua. Jumalanpalveluksen 

loputtua oli alueella jo merkkejä vierailusta. Kiinnitin huomiota muistomerkin luona 

vierailevaan moninaiseen kävijäkuntaan, josta erottui esimerkiksi erilaisia ikäryhmiä. Sodan 

muistaminen kiinnosti selkeästi etenkin iäkkäämpää väestöä, mutta päivän mittaan 

muistomerkillä vieraili myös useita nuorempia kävijöitä ja lapsiperheitä. Itsekseen tulleiden 

vierailijoiden lisäksi muistomerkillä kävivät pienemmällä porukalla saapuneet kävijät. 

Tyypilliseen vierailuun kuului tietyn sotilaan haudan etsiminen, lumen poistaminen haudan 

päältä ja kynttilän asettaminen sotilaan muistolle.162 Hautojen kaivaminen lumesta on 

mielestäni mielenkiintoinen piirre muistotoiminnassa, sillä se osoittaa jonkinasteista 

henkilökohtaista sidosta muistettaviin henkilöihin: vierailu hautausmaalla voidaan osoittaa 

esimerkiksi oman suvun jäsenelle, tai muuten läheiselle sodassa kuolleelle sotilaalle. Kaikille 

                                                 
159 Manninen, sähköpostiviesti 11.1.2021. 
160 Koillissanomat 6.12.2019: ”Kuusamossa aivan uusi tapa juhlia itsenäisyyspäivää  – katso tästä Koillismaan 

juhlat ja aikataulut”. 
161 Manninen, sähköpostiviesti 11.1.2021. 
162 Kuva 24. 
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esiin kaivetuille haudoille ei asetettu kynttilää, mutta hämärän koittaessa alkoi 

sankarihautausmaa kuitenkin täyttyä lukuisten lyhtyjen ja kynttilöiden valoista.163 

Myös yleisempää ja henkilöimätöntä sodan muistamista oli nähtävissä Sankarivaina j ien 

muistopatsaan yhteydessä. Muistomerkin luona vierailtiin ahkerasti ja yhtä lailla sen luokse 

asetettiin kynttilöitä kunnioittamaan sodan muistoa ja kaatuneita sotilaita yhteisesti.164 Tämän 

kaltaisen toiminnan tulkitsen enemmänkin kulttuurisella tasolla toimivaksi sodan 

muistamiseksi osana itsenäisyyden juhlistamista. Osuvana vertailukohtana toisen 

maailmansodan muistotoiminnalle toimii yli sadan vuoden takaisen sisällissodan muistaminen. 

Vieressä sijainneelle sisällissodan muistomerkille laskettiin ainoastaan yleiset seppeleet 

julkisten tahojen toimesta. Muuten vierailu kohdistui yksinomaan toisen maailmansodan 

muistokohteelle, eikä sisällissodassa kaatuneita kuusamolaisia muistettu henkilökohtaise lla 

tasolla. Kiinnitin huomiota myös siihen, että muistotoiminnan keskittyessä Sankarivainaj ien 

muistopatsaalle olivat muut keskustan läheisyydessä sijaitsevat sotamuistomerkit lumen 

peitossa, eikä niiden luona näkynyt jälkiä vierailusta. Ainoastaan Ouluntien varrella sijaitsevan 

Kuolion raja-aseman ja desanttien uhrien muistomerkin luona huomasin sinne tuodun pienen 

kynttilän. Tämä kuvastaa mielestäni sitä, kuinka toisen maailmansodan muistaminen painottuu 

edelleen yksittäisten sotilaiden, niin kaatuneiden sankarivainajien kuin veteraanien 

kunnioittamiseen. Kiinnostavaa on, ettei itsenäisyyspäivän muistotoiminnassa ollut nostettu 

esille esimerkiksi jälleenrakennuksen tai evakkomatkojen kaltaisia kertomuksia sodasta. 

Vuosi 2020 oli erilainen, mutta omalla tavallaan osuva tapausesimerkki nykyaikaisesta 

sodan muistamisesta muistomerkeillä. Useiden tavanomaisten itsenäisyyspäivän tapahtumien 

ollessa peruttu oli Sankarivainajien muistopatsaalla tapahtunut vierailu näkyvimpiä juhlapäivän 

viettotapoja Kuusamossa. Poikkeava tilanne saattoi jopa vaikuttaa positiivisesti ulkoilmassa 

tapahtuvien aktiviteettien suosioon ja kirkon portilla tapahtuvaan kulkuun. Huomionarvoista on 

myös se, ettei muistomerkin luona pidettyä seremoniaa peruttu haastavasta virustilanteesta  

huolimatta. Tämä kertoo sodan muistamisen ja seppeleiden laskun kaltaisen 

huomionosoituksen tärkeydestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikkiaan itsenäisyyspäivän 

muistotoiminta kuvastaa mielestäni sitä, kuinka vahvasti toinen maailmansota liittyy edelleen 

käsityksiimme itsenäisyydestä ja suomalaisuudesta: sen perusteella Haatajan sanat 

”suomalaisten suuresta kertomuksesta” pitävät paikkaansa 2020-luvulla. Havainnointini aikana 

huomaisin myös piirteitä, jotka viittasivat hauskallakin tavalla muistotoiminnan päivittymiseen 

                                                 
163 Kuva 25. 
164 Kuva 23. 
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uudelle vuosikymmenelle. Näkyvimpänä esimerkkinä uudesta muistamisesta kiinnit in 

huomiota sosiaalisen median rooliin muistomerkin vierailijoiden keskuudessa. Päivän aikana 

monet kävijät kuvasivat muistomerkkiä, ja muistotoimintaan liittyviä päivityksiä löytyi muun 

muassa Facebook-yhteisöpalvelun Kuusamo-ryhmästä ja seurakunnan sivustolta. Viimeistään 

siinä kohtaa huomasin toisen maailmansodan muistamisen päivittyneen 2020-luvulle, kun 

kuulin erään muistomerkillä käyneen vierailijan tokaisevan ystävälleen: ”mene pois mun ig-

storystä!”165 

 

4.4. Yhteenveto 

Muistomerkkien ja ihmisten välinen vuorovaikutus tulee selkeimmin esille sijainnin ja 

toiminnan muodossa. Paikka sanelee merkin käyttöä huomattavasti. Kuusamossa 

sotamuistomerkkejä on pystytetty Sankarivainajien muistopatsaan kaltaisille 

kokoontumispaikoille, joissa muistotoiminnan ja seremonioiden järjestäminen on helppoa. 

Vielä yleisempää on merkkien sijainti vilkkailla ohikulkupaikoilla, joissa sodan muistaminen 

tapahtuu kaupungin keskellä osana arkipäiväistä elämää. Tällaisissa paikoissa sijaitsevat muun 

muassa III Armeijakunnan muistomerkki, Väkevät näkevät tekevät ja Evakkomuistomerkk i. 

Kolmantena muistomerkkien sijaintimallina näen tapahtumapaikat, jotka muistuttavat juuri 

kyseisessä paikassa sattuneista traumaattisista tapahtumista. Tällaisissa paikoissa sijaitseva t 

etenkin partisaanien uhrien muistomerkit. Lisäksi muistomerkkien pystytyspaikat toimiva t 

osoituksina arvoista ja maailmankuvista niiden takana. Hallitsevia tulkintoja ja kansallista 

kertomusta edustavat merkit on sijoitettu kaupungin keskeisimmille paikoille, kun taas 

vähemmistöjen muistot löytyvät reuna-alueilta. 

Toiminta muistomerkeillä on ollut aktiivista etenkin 1980–1990-luvuilta lähtien. 

Aikanaan taajaman muistomerkkien paljastukset tapahtuivat suurten seremonioiden ja 

väenpaljouden yhteydessä, mikä kuvastaa sodan muistamisen juhlallisuutta ja arvokkuutta. 

Jälleenrakennuspatsaan paljastus Kotiseutupäivien pääjuhlassa kertoo siitä, kuinka 

merkittäväksi tapahtumaksi muistomerkin pystyttäminen on koettu ja miten tärkeäksi osaksi 

kaupungin kuvaa se on mielletty. Samoin juhlallisesti paljastettu Evakkomuistomerkki on 

selkeästi koettu osaksi paikallista identiteettiä kaupunkilaisia yhdistävien evakkomuistojen 

vuoksi. Sen sijaan veteraanijuhlan yhteyteen ajoitettu III Armeijakunnan muistomerk in 

paljastus korostaa sitä, kenelle kyseinen veistos on etupäässä omistettu. Partisaanien uhrien 

                                                 
165 Ig viittaa suosittuun sosiaalisen median palveluun Instagram, jossa käyttäjät voivat luoda väliaikaisia 

päivityksiä, eli tarinoita (Instagram story) esimerkiksi siitä mitä tekevät, tai missä ovat juuri sillä hetkellä. 
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muistomerkkien paljastustilaisuudet ovat olleet pienimuotoisempia, mutta se ei vähennä niiden 

merkitystä paikallisten keskuudessa. Päinvastoin muistotilaisuuksissa on korostunut eri tavalla 

yksittäisten ihmisten ja kyläyhteisön rooli muistojen ylläpitämisessä. Mielenkiintoista on myös, 

että näillä kohteilla järjestetään säännöllisesti uusia muistotilaisuuksia, joissa alueen asukkaat 

kokoontuvat kunnioittamaan uhrien muistoa ja muistelemaan sitä, miltä partisaanien pelossa 

kasvaminen on tuntunut. Tyypillisesti muistotilaisuuksia on pidetty muistomerkkien luona 

viiden vuoden välein. Erityistapauksensa partisaanimerkkien keskuudessa on Kurvinen, jossa 

muistomerkki liittyy alueen historian lisäksi kokonaisen yhdistyksen omaan toimintaan. Tämä 

on näkynyt muun muassa muistotilaisuuksien mittaluokassa ja järjestetyssä ohjelmassa. 

Itsenäisyyspäivänä 2020 muistotoiminta Sankarivainajien muistopatsaalla oli erityisen 

aktiivista poikkeusjärjestelyistä huolimatta, ja vierailu kohteella kiinnosti kaikenikäis iä 

kuusamolaisia. Toisen maailmansodan muistamisessa näkyi henkilökohtainen sidos itse 

tapahtumiin: kynttilöiden laskeminen osoitettiin yksittäisten sotilaiden muistolle ennemmin, 

kuin sodan uhreille ja tapahtumille yleisesti. Näin muistotoiminta poikkesi selkeästi esimerkiks i 

sisällissodan muistomerkillä nähtävään muistamiseen. Toiminta Sankarivainaj ien 

muistopatsaalla ja sankarihautausmaalla osoittaa toisen maailmansodan erityistä merkitystä, 

joka elää suomalaisten keskuudessa edelleen, vaikka ikäpolvet vaihtuvat. Uuden sukupolven 

muistamisen muotoina erottui muun muassa sosiaalinen media, jonka merkitys korostui etenkin 

koronaviruspandemian aikana. 
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5. MUUTTUVA SODAN MUISTO 

5.1. Muistobuumi ja inhimillisyys 

Tässä luvussa tulkitaan Kuusamon toisen maailmansodan muistomerkkien edustamia 

muistamisen muotoja muuttuvan muistokulttuurin näkökulmasta. Tutkielman tulkintaosiossa 

aiemmin esille nousseet teemat sidotaan tiiviimmin osaksi muistitutkimuksen monialaista 

teoriaa ja tutkielman metodologiaa. Esitän tulkintoja ja merkityksiä etenkin 

sotamuistomerkkien yhteiskunnallisten aiheiden, sekä sosiaalisen ja paikallisen 

muistotoiminnan taustalle. Luvun tärkeimpänä tehtävänä on osoittaa, minkälaisessa 

vuorovaikutuksessa sotamuistomerkit ovat ympäröivän yhteiskunnan kanssa olleet ja 

minkälaisia muutoksia toisen maailmansodan muistokulttuurissa on vuosikymmenten aikana 

tapahtunut. Viimeisessä alaluvussa luodaan syvempi katsaus sotamuistomerkk ien 

yhteiskunnalliseen merkitykseen. Onnistuneen tulkintaosion tarkoituksena on luonteva 

vuoropuhelu tutkielman aineiston ja teoreettisen viitekehyksen välillä. 

Sodan ensimmäiset materiaaliset muistot ilmestyivät kaupunkiympäristöömme jo sotaa 

seuranneina vuosina ja seuraavan vuosikymmenen aikana. Yhtenä Kuusamon vanhimmista 

toisen maailmansodan muistomerkeistä toimii Venäläisten joukkohaudan muistomerkki, joka 

pystytettiin vaaran vuosina maassamme olleen Valvontakomission ohjatessa sodan muistoa.  

Lisäksi joidenkin tapahtumapaikkojen, kuten Kurvisen tiedetään olleen merkitty 

yksinkertaisella puuristillä jo pian tapahtumien jälkeen. Laajemmassa mittakaavassa 

muistopaikkojen perustaminen alkoi vaaran vuosien jälkeen 1950-luvulle tultaessa, kun 

periaatteeksi muodostui kaatuneiden suomalaisten hautaaminen ja muistaminen omissa 

kotikunnissaan. Varhaiset sotamuistomerkit pystytettiin sankarihautausmaiden yhteyteen osana 

samaa vaaran vuosien jälkeistä muistamisen traditiota. 

Vuonna 1958 päivänvalonsa nähnyt Kuusamon lumipukuinen sotilas on tämän 

muistokulttuurin klassikko. Se edustaa aikaa, jolloin uskallettiin tuoda esille sodan kärsimyks iä 

ja annettua uhrausta aseensa laskeneen sotilashahmon muodossa.166 Samaan aikaan alkoi 

Karjalan evakoiden muistomerkkitrendi, jolloin rajan taakse jääneille vainajille haluttiin luoda 

muistopaikkoja eri puolille maata. Sodan jälkeisenä aikana Karjalaan jääneiden vainajien 

muistomerkkejä pystytettiin ahkerasti myös Pohjois-Suomen paikkakunnilla.167 Kuusamon 

Karjalaisten pystyttämässä muistomerkissä ei ole pystytysajankohtaa, vaikka se selkeästi 

samaan muistokulttuurin traditioon liittyykin. Varhaisten muistomerkkien ilmestyessä 

                                                 
166 Kivimäki 2012: 486; Kormano 2014: 296. 
167 Kemppainen 2013: 71. 
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katukuvaan sota oli vielä hyvin tuoreessa muistissa, ja muistokulttuuriin liittyi uhrien 

kunnioittamisen lisäksi muitakin piirteitä. Sankarihautausmaihin ja muistomerkkeihin yhdistyi 

paljon henkilökohtaisia muistoja, menetettyjen rakkaiden suremista, sekä vihan, pettymyksen 

ja katkeruuden tunteita.168 Kuitenkin varhaisimmista muistomerkeistä muodostui tärkeimpiä 

toisen maailmansodan muistopaikkoja, mitä pitivät yllä etenkin vuosittain järjestetyt 

merkkipäivien juhlallisuudet. 

Selkeimmin Kuusamon sotamuistomerkkien joukossa erottuva muistokulttuurin trendi 

on 1980–1990-luvuilla alkanut uusisänmaallinen muistamisen muoto, eli niin kutsuttu 

”muistobuumi”. Uuden muistokulttuurin taustalla vaikutti aluksi Neuvostoliiton uusi 

avoimempi ilmapiiri, perestroika ja glasnost, sekä lopulta suurvallan hajaominen ja Euroopan 

poliittisten olojen totaalinen muuttuminen 1990-luvun alussa. Suomessa muuttunut 

ulkopoliittinen tilanne synnytti tarpeen historian uudelleenkirjoittamiselle ja sen myötä uudelle 

asemoitumiselle kommunismin jälkeisessä Euroopassa.169 Samaan aikaan keskustelupöytiin 

nousi liittyminen Euroopan unioniin ja mahdollinen sotilasliitto NATO:n jäsenyys. Toisen 

maailmansodan muistamisessa uusi tilanne näkyi kiivaana tarpeena nostaa esille 

vuosikymmeniä vaiettuja sotakokemuksia ja muokata kansallista kertomusta irti Neuvostoliiton 

perinnöstä. Yksi muistobuumin näkyvimpiä ilmiöitä oli räjähtävä sotamuistomerkk ien 

pystytys, joka laajeni nyt myös sankarihautausmaiden ulkopuolelle. Kuusamon 

muistomerkkien joukossa muistobuumin vaikutus on selkeä: kaikkiaan viidestätoista 

muistomerkistä kymmenen on pystytetty vuosien 1986–1997 välisenä aikana. Ei siis ole 

liioiteltua sanoa, että muistobuumi toi toisen maailmansodan materiaalisen muiston myös  

Kuusamon katukuvaan. 

Uusi muistamisen muoto vaikutti myös sotaveteraanien ja muiden sodan kokeneiden 

kansalaisryhmien aseman muutokseen. Ikääntyneiden veteraanien kunnioittamisesta tuli 

keskeinen osa toisen maailmansodan muistamista. Heistä muodostui kunniakansalaisia samaan 

aikaan kun tasavallan presidenttinä toimi itsekin sodassa taistellut Mauno Koivisto. 

Muistamiseen kuului muun muassa kansallinen veteraanipäivä, jota alettiin viettää vuositta in 

vuodesta 1987 alkaen.170 Kuusamossa veteraanien osuus sodan muistossa on ollut yhtä 

ilmeinen. Yksi taajaman suurimmista muistomerkeistä, III Armeijakunnan muistomerkki, on 

suoranaisesti omistettu suomalaisille sotilaille, niin kaatuneille kuin kotiin palanneillek in. 

                                                 
168 Kivimäki 2012: 485–486; Raivo 1999: 7–8. 
169 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 453. 
170 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 461. 
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Merkin paljastuksen yhteydessä vietettiin suurta veteraanijuhlaa, ”III armeijakunnan 

luokkakokousta”, vuonna 1989. Rajajoukkojen veteraaneja sen sijaan muistettiin erikseen 

oman muistomerkin muodossa vuonna 1997. Veteraanien lisäksi Kuusamossa näkyvyyttä ja 

tunnustusta saivat myös partisaani- iskujen uhrit. Vuonna 1999 perustettiin kansalaisjärjes tö 

Jatkosodan siviiliveteraanit ry, joka alkoi ajaa myös Kuusamon iskuista selvinneiden asiaa.171 

Kuusamo kuului suuresti partisaani- iskuista kärsineiden alueiden joukkoon, mikä näkyy siinä, 

miten aikaisessa vaiheessa iskupaikkoja alettiin merkitä muistokivin. Suorajärven 

muistomerkki pystytettiin jo vuonna 1987 ja vuonna 1991 kaikki neljä tapahtumapaikkaa oli jo 

merkitty muistomerkillä. 

Entisenä saksalaiskeskittymänä Kuusamossa näkyy myös selkeästi muisto alueella 

toimineista saksalaisista sotilaista. Suomen ja Saksan yhteinen sodankäynti on 

vuosikymmenten ajan ollut hankala ja vaiettu aihe, jota on pyritty selittämään esimerkiks i 

teorioilla erillissodasta.172 Myös materiaalista muistoa saksalaisista on painunut unohduksiin, 

tai sitä on pyritty hävittämään sodan jälkeen, kuten Kuusamossakin tehtiin saksalaissotilaiden 

hautausmaan tapauksessa. Valtakunnallisella tasolla muisto saksalaisista on perinteisest i 

jakautunut karkeasti kahteen ryhmään: muistoihin Suomen rinnalla taistelleista ”hyvistä 

saksalaisista” ja hirmutöitään toteuttaneista ”pahoista natseista”.173 Samaa jakoa on nähtävissä 

myös yksilötason muistoissa.  Pohjois-Suomessa sotilaat olivat paljon tekemisissä 

siviiliväestön kanssa, jolloin muun muassa ystävyys- ja rakkaussuhteita solmittiin, mutta 

toisaalta suhteita mutkisti sodan katkera päätös.174 Uusisänmaallinen käänne ei varsinaisest i 

tarkoittanut saksalaisaiheen uudelleenkäsittelyä, mutta tietynlaisesta ilmapiirin avautumisesta 

kertoo se, että Kiestingin rintamalla kaatuneet saksalaissotilaat saivat muistomerkkinsä 

Kuusamoon vuonna 1995. 

Mielestäni keskeinen piirre Kuusamossa esillä olevassa saksalaisten muistosta on 

Pohjois-Suomelle ominainen positiivinen suhtautuminen saksalaisiin. Siviiliväestön oltua 

monta sotavuotta tiiviisti tekemisissä saksalaisten kanssa muodostui suhde vieraan maan 

sotilaisiin läheiseksi. Kuusamolaisten on kerrottu usein muistelleen tuttuja saksalaisia 

myönteisellä tavalla, ja jopa odottaneen heitä uudelle vierailulle sodan jälkeen.175 Samaa 

ymmärtäväistä suhtautumista henkii muistomerkin kaksikielinen muistoteksti, joka ilmaisee 

                                                 
171 Martikainen 2002: 4. 
172 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 455–457.  
173 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 455. 
174 Junila 2005: 693–695. 
175 Ks. esim. Erkkilä & Iivari 2015: 279. 
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Kiestingissä taistelleiden SS-sotilaiden toimineen ”hyvässä uskossa” kaikesta huolimatta. 

Lisäksi aiheen muistamiseen Pohjois-Suomessa vaikuttavat saksalaisten ja suomalaisten 

yhteiset jälkeläiset, joille muistot omien sukulaisten sodanaikaisista vaiheista ovat edelleen 

tärkeitä. Tämä näkyy muun muassa siinä, kuinka yksittäinen saksalaisen sotilaan jälkeläinen 

vastaa muistomerkin kylteistä Kuusamossa, sekä siinä, kuinka saksalaisten jälkeläise t 

vierailevat sukulaistensa haudoilla Rovaniemen Norvajärvellä.176 Positiivisen suhtautumisen 

taustalla on selkeästi tiivis yhteinen historia ja jaetut kokemukset pohjoisen 

saksalaiskeskittymissä, mikä eroaa paljon muualla Suomessa esiintyvistä saksalaismuistoista. 

Kiinnitin huomiota siihen, miten eri tavalla muisto saksalaisista näkyy muun muassa 

Helsingissä, jossa aihe on esillä Tähtitornin vuorella sijaitsevan Juutalaispakolaisten 

muistomerkin muodossa.177 Pohjoissuomalaisen omakohtaisuuden sijaan muisto saksalaisista 

näyttäytyy enemmän yleiseurooppalaisessa valossa holokaustin uhrien muistamisena. 

Muistobuumin ja korostetun isänmaallisuuden jälkeisessä muistokulttuurissa on koko 

Suomessa ollut näkyvissä nykyaikainen kokemuksellisuuteen perustuva käsitys toisesta 

maailmansodasta.178 Sotaa on nykyään käsitelty monesti äärimmäisen realistisessa valossa, 

jolloin keskeisiksi teemoiksi ovat nousseet henkilökohtaiset kokemukset, inhimillinen tragedia 

ja sodan järjettömyys. Lisäksi uudessa sodan muistossa on tuotu esille myös vähemmän 

tunnettuja kertomuksia, kuten naisten ja vähemmistöjen osuutta sodan tapahtumissa. Hyvinä 

osoituksina nykyaikaisesta muistokulttuurista toimivat populäärikulttuurin sotakertomukset, 

joista tunnetuin lienee vuonna 2017 päivitetty versio perinteisestä elokuvasta Tuntematon 

sotilas. Elokuva on entistä silottelemattomampi esitys, jossa esimerkiksi tutut sankarillise t 

hahmot, kuten Rokka ja Hietanen on esitetty enemmän inhimillisessä valossa sodan 

kärsijöinä.179 

Kuusamon muistomerkeistä uusin, samaisena Suomen satavuotisjuhlavuonna pystytetty 

Lottamuistomerkki edustaa selkeästi nykyaikaisinta sodan muistoa Kuusamon muistomerkk ien 

joukossa. Käylän rajaseutukirkon pihassa sijaitseva Salpalinjan kivi tuo esille pitkään 

unohdettuja ja vaiettuja muistoja sota-ajan naisista, joille lankesi Pohjois-Kuusamossa raskas 

osa ruumiiden siistimisessä ja valmistelussa haudattaviksi. Merkin luona pidetyssä 

muistotilaisuudessa vuonna 2021 lottien työtä muisteltiin monenlaisin kertomuksin ja nostettiin 

lottien merkitystä esille perinteisten veteraanipäivän muistojen rinnalle. Lottien muistoihin on 

                                                 
176 Kuva 27. 
177 Ks. HAM Helsingin taidemuseon kotisivut, Juutalaispakolaisten muistomerkki/Apua anovat kädet ; Kuva 26. 
178 Tepora 2021: 15. 
179 Ks. esim. Elokuvasivusto IMDb:n (The International Movie Database) kuvaus Tuntemattomasta sotilaasta. 
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liittynyt hieman vastaavanlaista hankaluutta kuin saksalaisaiheeseenkin, joten on luonnollista, 

että aihe on noussut osaksi sodan muistoa vasta viime aikoina. Lotta Svärd -järjestön tultua 

kielletyksi sodan jälkeen päätyivät monet muun muassa piilottamaan entisen lotta-asunsa ja 

vaikenemaan asiasta julkisesti. Tietynlaisena kunnianpalautuksena ja aiheen uudelleen 

käsittelyn alkuna voi pitää entisen ulkoministeri Elisabeth Rehnin esittämää puhetta ja 

valtiovallan kiitosta lotille syksyllä 1991. Tämän jälkeen muun muassa lottaperinneyhdistysten 

toiminta käynnistyi hiljalleen.180 

Samoin nykyistä inhimillisyyden teemaa on nähtävissä Kuusamon muistomerkk ien 

esittämissä sotamuistoissa, vaikka merkit onkin pystytetty jo edeltävinä vuosikymmeninä. 

Erityisesti tällaisia piirteitä osoittavat mielestäni yhdessä jälleenrakennustyötä tekeviä 

kyläläisiä kuvastava Väkevät näkevät tekevät, sekä kansalaiskeräyksen voimin rahoitettu 

evakkoretkien muisto, Evakkomuistomerkki. Mielestäni myös vieraan maan kansalaisten 

oikeus tulla haudatuksi ja muistetuksi Suomen maaperällä on osoitus inhimillisyydestä : 

huomionarvoista on, että Kuusamo on harvoja paikkakuntia, josta löytyy oma muistomerkkinsä 

sekä kaatuneille venäläisille että saksalaisille.  Omien kenttähavaintojeni mukaan toinen 

maailmansota näyttäytyy Kuusamon sotamuistomerkkien valossa enemmän inhimillise ltä 

kärsimysnäytelmältä kuin sankaritarinalta.  

 

5.2. Kommunikatiivisesta kulttuuriseen muistiin 

Erityisen käyttökelpoinen teoria sodan muiston tutkimisessa on Jan Assmannin luoma jaottelu, 

jossa kollektiivinen muisti erotetaan kommunikatiiviseksi ja kulttuuriseksi muistiks i. 

Kommunikatiivinen muisti sisältää erityistä omakohtaisuutta sodan muistoon, henkilökohtaista 

sidosta muistettavaan, joka voi olla esimerkiksi sodan kokenut sukulainen. Kulttuurise lla 

tasolla muisti toimii enemmän ylhäältä päin ohjattuna ja saattaa määrittää esimerkiksi käsitystä 

suomalaisten yhteisestä historiasta.181 Kulttuurinen muisti koskettaa yksilöä eri tavalla, mutta 

säilyy määrittelemättömän pitkän ajan usein sukupolvelta toiselle, jolloin se voi sisältää jopa 

vuosituhansien päähän ulottuvia käsityksiä menneisyydestä. Sen sijaan kommunikatiivinen 

muisti kestää yhteisön keskuudessa Assmannin mukaan vain 80–100 vuotta.182 Vuonna 2021 

toisen maailmansodan päättymisestä tulee kuluneeksi 76 vuotta, joten muutos 

                                                 
180 Ks. Suomen Lottaperinneliitto ry:n kotisivut: Lottaperinneliiton perustamisvaiheet. 
181 Ks. Assmann 2008: 111–113. 
182 Assmann 2008: 117.  
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kommunikatiivisen ja kulttuurisen muistin välillä on äärimmäisen ajankohtainen aihe 

muistitutkimuksen ja historiallisen arkeologian saralla. 

Assmannin mukaan kommunikatiivinen muisti sitoo yhteen erilaisia muistiryhmiä 

toimien esimerkiksi perheitä ja sukupolvia yhdistävänä tekijänä. Se on luonteeltaan ei-

institutionaalista, ja perustuu tyypillisesti suulliseen kertomaperinteeseen tai arkipäiväiseen 

kommunikaatioon.183 Kulttuurisella muistilla sen sijaan on selkeämpi vaikutus yhteiseen 

identiteettiin, laajempaan käsitykseen ”meistä” ja ”muista”. Selkeänä piirteenä kulttuurise lla 

muistilla on nykyisen yhteiskunnan selittäminen menneisyyden avulla.184 Assmann korostaa 

sitä, kuinka kulttuurisella muistilla on jokaisessa yhteisössä omat taitajansa, erityiset muist ia 

ylläpitävät tahot, jotka liittyvät muistin institutionaaliseen muotoon.185 Suomessa tällaisina 

tahoina toimivat valtion muistiorganisaatiot, kuten museot, joiden tehtävänä on ylläpitää 

tietoisuutta omasta historiasta ja kansallisesta identiteetistä. Käytännössä siirtyminen 

kommunikatiivisesta kulttuuriseen muistiin tarkoittaa sodan hahmottamista huomattavast i 

yleisemmällä tasolla ja niin kutsuttujen perhekertomusten (family narratives)186 korvautuminen 

kansallisella kertomuksella (national narrative). 

Kuusamolaisten keskuudessa kommunikatiivinen muisti on ilmentynyt mieles täni 

etenkin paikallisuutta ja omakohtaisuutta korostavana suhteena toiseen maailmansotaan. 

Suuressa roolissa muistomerkkien pystytyksessä ovat toimineet paikallisyhdistykset, kuten 

kylätoimikunnat, jotka ovat ottaneet asiakseen oman kotiseudun sotamuistojen vaalimisen. 

Muistotilaisuuksissa on muistettu kaatuneita kuusamolaisia, laskettu seppeleitä partisaanien 

uhreille ja osoitettu kunnioitusta elossa olleille veteraaneille ja jälleenrakennuksessa 

kunnostautuneille. Mielenkiintoista on, kuinka itsenäisyyspäivän 2020 muistotoiminnassa 

näkyi perinteisten kommunikatiivisen muistin piirteiden lisäksi jo merkkejä kulttuurisesta 

muistista. Omakohtaista suhtautumista osoitti etenkin vierailu tietyn sotilaan haudalla, 

hautakiven rituaalinomainen paljastaminen hangesta ja kynttilän osoittaminen omalle 

läheiselle. Etenkin vanhemman väen puheissa kävi ilmi, että sodan kokenutta sukupolvea oli 

omassa lähipiirissä vielä elossa, tai ainakin läheisesti muistoissa. Eräs sankarihautausmaa lla 

vieraillut paikallinen totesi, kuinka oli ottanut kynttilän viemisen tehtäväkseen ”sen jälkeen, 

kun isäukosta aika jätti”. Kulttuurisen muistamisen muotona pidän Sankarivainaj ien 

                                                 
183 Assmann 2008: 117. 
184 Tepora 2017: 128. 
185 Assmann 2008: 114. 
186 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 436.  
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muistopatsaalle laskettuja kynttilöitä, jotka tulkintani mukaan tuotiin paikalle enemmänk in 

osana muita itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia, kuin kunnianosoituksena tietylle sotilaalle. 

Toinen hyvä lähestymistapa sotamuistojen omakohtaisuuteen on Marianne Hirschin 

teoria jälkimuistista (postmemory). Hirschin mukaan jälkimuisti tarkoittaa traumaattisen 

muiston siirtymistä tapahtuman kokeneelta sukupolvelta seuraavalle: jälkimuisti koskettaa niin 

sanotusti ”selviytyjien lapsia”.187 Tyypillistä on, että muistot siirtyvät sukupolvien välillä hyvin 

monenlaisin keinoin, esimerkiksi valokuvien ja kertomuksien muodossa. Hirsch korostaa  

kuitenkin sitä, että jälkimuistin toiminta on usein hankalasti havaittavaa: muistelujen sijaan 

tärkeää voi olla myös se, mistä vaietaan ja valokuvien lisäksi ne asiat, joita ei haluta nostaa 

näkyville.188 Esimerkkinä jälkimuistista hän käyttää holokaustia, josta selviytyneiden traumat 

heijastuivat jälkipolvelle monenlaisin tavoin. 

Kuusamossa jälkimuistin toimintaa ilmentävät mielestäni etenkin partisaanien uhrien 

muistot, jotka liittyvät erityisen traagisiin tapahtumiin siviilien keskuudessa ja koskettavat 

tarkoin rajattua ihmisryhmää. Partisaanimuistoissa on edelleen nähtävissä vuosikymmeniä 

perheiden keskuudessa säilyneitä traumaattisia muistoja ja alueilla elänyttä pelkoa 

partisaaneista. Kaksi Kurvisen muistotilaisuudessa vieraillutta kävijää kuvasivat jälkimuist in 

toimintaa osuvasti kertomalla kasvaneensa ”sodan jaloissa ja partisaanien pelossa”.189 

Omakohtaiset sotamuistot ovat myös selvästi lisänneet tarvetta tapahtumapaikkojen 

merkkaamiselle muistokivellä, jolloin raskaat kokemukset yhdistyvät aineelliseen muistin 

paikkaan. Jälkimuistin johdosta Kuusamon maisemaan on ikuistunut anonyymien 

sotakokemusten lisäksi myös yksittäisiä perheitä koskettaneita tragedioita. 

Toisen maailmansodan muistokulttuurin ollessa kommunikatiivisen ja kulttuur isen 

muistin vedenjakajalla on hyvä miettiä, miltä sodan muisto tulee näyttämään tulevaisuuden 

Suomessa vuosikymmenten kuluessa ja sukupolven vaihtuessa. Historian tutkija Tuomas 

Tepora korostaa nuorison asemaa ja sitä, miten käsitys sodasta omaksutaan uuden sukupolven 

keskuudessa.190 Mielenkiintoista on, kuinka uusi aikuistuva sukupolvi luo toisesta 

maailmansodasta jälleen uuden versionsa, joka on jo irtaantunut 1980–1990-luvuilla 

syntyneestä uusisänmaallisesta muistokulttuurista. Vuosien kuluessa sota tuntuu edelleen 

erityiseltä piirteeltä kansallisessa identiteetissämme: tämän huomaa muun muassa nuorison 

kiinnostuksessa sankarihaudoilla vierailuun itsenäisyyspäivänä. Kuitenkin siirtymä 

                                                 
187 Hirsch 2001: 8. 
188 Hirsch 2001: 9–10. 
189 Koillissanomat 6.7.2012. 
190 Tepora 2017: 127. 
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kulttuuriseen muistiin tarkoittaa myös etääntymistä itse tapahtumasta, ja onkin mahdollista, että 

toisen maailmansodan rinnalle nousee muita tarinoita, joiden kautta määritämme itseämme. 

Tällaisina tekijöinä voi ajatella esimerkiksi kehitystä hyvinvointivaltioksi tai Teporan mukaan 

jopa koronaviruspandemian kaltaista sukupolvikokemusta.191 Yhtenä visiona Tepora näkee 

myös mallin, jossa sota säilyy kaukaisena, mutta merkittävänä omaa historiaa luonnehtivana 

tekijänä. Vastaavanlaista muistokulttuuria on havaittavissa muun muassa Yhdysvalloissa 

sisällissodan ja Ranskassa ensimmäisen maailmansodan muistamisessa.192 

Itse tulkitsen, että sodan materiaalista muistoa tulee kulttuurisen muistin aikakaudella 

määrittämään yhä enemmän kokemuksellisuus ja virtuaalisuus. Kokemuksellisuutta osoittavat 

esimerkiksi sotapolut ja rekonstruktiot, uudenlaiset materiaalisen muiston elementit, joita on jo 

nyt rakennettu paljon perinteisten muistomerkkien rinnalle. Sotapolkujen kautta 

kulttuurihistorialliseen ympäristöön pääsee tutustumaan monipuolisemmin. Niiden 

informaatiosisältöön saattaa kuulua esimerkiksi uudelleen rakennettuja juoksuhautoja, joihin 

pääsee tutustumaan Kuusamon Salpalinjan sotapolun yhteydessä. Vastaavanlais ia 

rekonstruoituja sotaympäristöjä on nähtävissä erityisesti entisten rintamalinjojen tuntumassa 

esimerkiksi Lieksassa ja Hangossa.193 Uskon, että kokemukselliset sotapolut voivat näytellä 

yhä suurempaa roolia toisen maailmansodan opetuksessa ja vakiinnuttaa asemaansa suosittuina 

vierailu- ja muistokohteina. Niiden lisäksi erilaiset rekonstruktiot, kuten entisen kaltaiseks i 

rakennetut korsut ja bunkkerit ovat nyt jo löytäneet tiensä muun muassa sodan muistoa 

esittelevien museoiden näyttelyihin.194  

Virtuaalisuutta sen sijaan on sodan muistamisessa hyödynnetty paljon jo nyt esimerk iks i 

sosiaalisen median, opastuksessa käytettyjen QR-koodien ja älypuhelimien sovellusten avulla. 

Erityisesti monista sosiaalisen median palveluista, kuten Facebookista, on tullut yleinen 

muistamisen alusta, jossa muun muassa sotakuvien jakaminen ja kommentointi on nykyään 

yleistä.195 Yksi mielenkiintoinen virtuaalisen muistamisen muoto oli Ylen vuonna 2018 

julkaisema Olivia18-nettipeli, jossa sisällissodan aikaisiin tapahtumiin pääsi tutustumaan 

interaktiivisesti verkossa pelaten. Tulevaisuudessa kehittyvällä teknologialla ja 

interaktiivisuudella on varmasti vielä suurempia mahdollisuuksia myös toisen maailmansodan 

muistamisen taholla. 

                                                 
191 Tepora 2021: 16. 
192 Tepora 2017: 141. 
193 Ks. Hangon rintamamuseon kotisivut; Visit Karelia -sivusto: Sotahistorialliset kohteet Pohjois -Karjalassa. 
194 Ks. esim. Hangon Rintamamuseon kotisivut: Bunkkerimuseo Irma; Pohjois -Karjalan museon kotisivut: 

Joensuun bunkkerimuseo. 
195 Matila 2020: 2–3. 
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5.3. ”Oi Kallis Suomenmaa” – Muistomerkit yhteiskunnallisen keskustelun näyttämönä 

Muuttuvina aikoina Kuusamon sotamuistomerkeillä on ollut vaihtuvia yhteiskunnallis ia 

merkityksiä. Ihmisten ja muistomerkkien välinen vuorovaikutus toimii molemminpuolises t i: 

samalla kun merkit heijastavat oman aikansa arvoja, valtasuhteita ja politiikkaa, toimivat ne 

itse näyttämönä muistelulle, keskustelulle ja riiteleville tulkinnoille. Muistomerkkien avulla 

erilaiset ryhmät voivat saada äänensä kuuluviin ja oman identiteettinsä esille katukuvassa. 

Kuusamon sotamuistomerkkien yhteiskunnallisen roolin tulkinnassa käytän apunani 

Aldermanin ja Dwyerin käsitteitä teksti, areena ja performanssi, sekä Koselleckin teoriaa 

sodassa kaatuneiden muistamisesta ja tuplaidentifikaatiosta.196 

Tekstin käsite osoittaa muistomerkkien luomaa historiallista tulkintaa, eli sitä 

informaatiota, jota menneisyydestä tuodaan esille niiden kautta. Teksti tarkoittaa sitä, mitä 

muistomerkin avulla halutaan sanoa ja tuoda näkyville ympäristössä: se voi käsittää 

henkilökohtaisia tarinoita, tapahtumahistoriaa tai yleisesti visuaalisen esityksen muodossa 

tehtyä tulkintaa. Tekstin määrittelee se, jolla kulloinkin on valtaa tuoda oma näkemyksenä 

esille. Esimerkiksi 1940-luvulla Kuusamossa valtaa käytti Valvontakomissio, jonka toimesta 

sodan materiaalisena muistona kaupungissa toimi kaatuneiden venäläisten muistomerkki ja 

hautausmaa. Myöhemmin valtasuhteet muuttuivat merkittävästi ja sodan muisto kietoutui 

toisenlaisten muistomerkkien ja niiden luoman tekstin ympärille. Uusisänmaallisen 

muistokulttuurin myötä kaupungin keskeisimmille ja näkyvimmille paikoille kohosi 

uudenlaista tulkintaa ilmentävät merkit. Tällöin keskiössä oli oman historian ja sodan vaatiman 

uhrauksen korostaminen, sekä ovien avautuminen Eurooppaan. Muistomerkkien luomaan 

tekstiin kuuluu muistamisen ja tulkinnan lisäksi myös unohtaminen ja hiljentäminen.197 Kun 

jonkinlainen esitys historiallisesta tapahtumasta tuodaan esille muistomerk in muodossa, 

hiljennetään samalla poikkeavat tulkinnat ja toisenlaiset muistot. 

Areena tarkoittaa muistomerkkien toimimista fyysisenä paikkana, jonka kautta erilaiset 

ryhmät yhteiskunnassa voivat saada äänensä kuuluviin, nostaa näkemyksiään esille ja 

kyseenalaistaa vallassa olevia rakenteita. Muistomerkkien kautta käyty yhteiskunnallinen 

keskustelu on monimuotoista: siihen voi kuulua muistomerkin pystyttämisen lisäksi 

kaikenlainen muistotoiminta, sekä merkkien edustamien tulkintojen ja merkitysten luominen 

uudelleen. Areenan käsitteeseen kuuluu tyypillisesti poliittisten kiistojen käsittely 

muistomerkkien avulla, sekä keskustelu siitä, kenellä on oikeus päättää esillä olevasta 

                                                 
196 Alderman & Dwyer 2009; Koselleck 2002. 
197 Alderman & Dwyer 2009: 51. 
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tulkinnasta. Kuusamossa erityisen hyvä esimerkki muistomerkkien toimimisesta areenana on 

partisaanien uhrien muistolle pystytetyt muistomerkit. Sodanjälkeiset vuosikymmenet kestänyt 

nöyryyttävä unohtaminen (forgetting as humiliated silence)198 ja iskuista vaikeneminen vaihtui 

1980–1990-lukujen muuttuneissa poliittisissa oloissa aktiiviseen keskusteluun ja 

epäoikeudenmukaisuuksien esiintuomiseen. Erityisen aktiivisena osapuolena keskustelussa 

toimivat ryhmät, joita partisaani- iskut olivat koskettaneet sotavuosista saakka, ja joiden 

toimesta muistomerkkejä alettiin pystyttää. 

Hyvänä vertailukohtana toimii Baltian maissa samaan aikaan käyty yhteiskunnall inen 

keskustelu, jota luonnehdittiin esimerkiksi Virossa jopa ”muistosodaksi” (memory war). 

Erityisen tunnettuna tapauksena pidetään Tallinnassa sijainneen Pronssisoturi-muistomerk in 

ympärille syntynyttä keskustelua, joka herätti itsenäistyneessä Virossa vahvoja tunteita 

neuvostomiehitykseen viittaavaan muistomerkkiin liittyen. Lopulta patsas päädyttiin 

siirtämään entiseltä paikaltaan kaupungin keskustasta venäläisen hautausmaan yhteyteen. 199 

Tuoreimpana esimerkkinä areenan luomasta yhteiskunnallisesta keskustelusta toimii sen sijaan 

rasisminvastainen Black Lives Matter -liike, joka on näkynyt mielenosoituksina lukuisi lla 

sotamuistomerkeillä etenkin Yhdysvalloissa. Yhtenä liikkeen tarkoituksena on ollut rasistiseen 

menneisyyteen, kuten orjuuteen liittyvien muistomerkkien ja patsaiden poistaminen tai 

uudelleen sijoittaminen kaupunkien katukuvassa.200  

Aldermanin ja Dwyerin kolmas käsite performanssi viittaa muistomerkkien luona 

tapahtuviin kehollisiin muistamisen muotoihin ja toimintaan, joka ilmentää ihmisten suhdetta 

muistettavaan asiaan. Performanssiksi voi lukeutua hyvin erilaisia aktiviteetteja tavallisemp ien 

muistojuhlien lisäksi, kuten näytelmiä, marsseja tai protesteja.201 Myös Kuusamossa 

muistotoimintaan liittyvät performanssit ovat olleet monimuotoisia. Erityisesti perinteiseen 

itsenäisyyspäivän viettoon Sankarivainajien muistopatsaalla on kuulunut lukuisia rituaalin 

kaltaisia toimintoja, kuten kunnianosoituksin tehtyä seppeleiden laskua ja kuorolaulua. 1980–

1990-lukujen muistojuhlissa keskeisessä roolissa olivat erilaiset puhujat, jotka sanoittiva t 

tilaisuudet osana muistamisen performanssia. Perinteisen muistotoiminnan lisäksi osana 

performanssia voi nähdä myös saksalaisten sotilaiden muistomerkillä tapahtuneen ilkivallan, 

jonka tarkoitus on arvatenkin osoittaa eroavaa historiantulkintaa ja tyytymättömyyttä 

                                                 
198 Connerton 2008: 67–70. 
199 Kattago 2009: 158–159. 
200 Ks. Yle Uutiset 23.6.2020, Nurminen: ”Patsaat kaatuvat eri puolilla Yhdysvaltoja, ja nyt mietitään mitä niille 

tehdään – tie voi johtaa museoon, varastoon tai golfkentälle”. 
201 Alderman & Dwyer 2009: 56. 
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muistomerkin edustamaan näkökulmaan. Myös Black Lives Matter -mielenosoituksissa moni 

Yhdysvaltojen historiaan liittyvä muistomerkki sai osakseen sotkemista ja ilkivaltaa osana 

niiden luona tapahtunutta performanssia. Tutkija Hanna Wassholmin mukaan patsaiden ja 

muistomerkkien töhriminen on tapa osoittaa inhon ja turhautumisen tunteita merkkien luomaa 

tulkintaa tai jopa yhteiskunnallisia rakenteita kohtaan.202 

Reinhart Koselleckin mukaan sotamuistomerkin yhteiskunnallisena tehtävänä on 

kaatuneiden muistamisen lisäksi antaa merkitys sodassa kuolemiselle ja selviytymise l le : 

esimerkiksi Suomessa muistomerkkien taustalla näkyy itsenäisyyden säilyttäminen ja kehitys 

moderniksi valtioksi. Näkemys kuolemisesta jonkin yhteisen puolesta sisältää poliittisen 

tulkinnan, jonka tekevät sodasta selviytyneet, eivätkä kuolleet itse. Niin kutsuttu 

tuplaidentifikaatio näkyy siinä, miten itse tapahtumat, sota ja kuolema, eroavat myöhemmin 

tehdystä visuaalisesta esityksestä, kuten muistomerkistä. Aikojen kuluessa sodan uhrien 

ajatellaan antaneen henkensä samasta syystä, mitä jälkipolvi itse pitää tärkeänä. Tästä syystä 

muistomerkkien suoranainen sanoma ei olekaan ”kiveen hakattu”, vaan muuttuu ajan myötä 

samalla kun osa muistoista jää unohduksiin ja osa tulkitaan uudella tavalla.203 Näin 

Kuusamossakin on nähtävissä, kuinka esimerkiksi venäläisten muistomerkki Nilonkankaa lla 

on jäänyt syrjäiseksi ja marginaaliseksi sodan muistoksi samalla kun monet perinteise t 

muistomerkit, kuten Sankarivainajien muistopatsas on saanut uusia merkityks iä 

muistokulttuurin muuttuessa. 

   Kuusamon sotamuistomerkit kuuluvat Koselleckin luoman jaottelun mukaan toisen 

maailmansodan jälkeiseen traditioon: ne ovat osoitettu suurten sotapäälliköiden sijaan 

yksittäisten sotilaiden, tunnettujen ja tuntemattomien muistolle. Koselleck kutsuu modernien 

sotamuistomerkkien tyyliä ”kuoleman demokraattisuudeksi”, jossa esimerkiksi kaatuneen 

sotilasarvo ei erota tätä muiden joukosta.204 Niin myös Kuusamossa oman maansa edessä 

henkensä antaneet on nostettu eri muistomerkkien myötä yhteiselle jalustalle. Tästä osoituksena 

ovat niin Sankarivainajien muistopatsaaseen hakatut kaatuneet kuusamolaiset, partisaanien 

uhrien muistokiviin kirjoitetut uhrien nimet, kuin omissa muistomerkeissään mainitut 

saksalaiset ja venäläiset kaatuneet. 

 

                                                 
202 Wassholm 2021. 
203 Koselleck 2002: 287–289. 
204 Koselleck 2002: 291, 312–319. 
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5.4. Yhteenveto 

Kuusamon sotamuistomerkkien myötä on huomattavissa, miten suhde toiseen maailmansotaan 

on muuttunut erilaisten aiheiden muistamisen ja monipuolisen muistotoiminnan kautta. 

Muistomerkit osoittavat edelleenkin erilaisia muistokulttuurin vaiheita vaaran vuosista sodan 

jälkeiseen suremiseen YYA-aikana, sekä myöhempään ”muistobuumiin” ja sotaveteraanien 

jalustalle nostamiseen. Jonkin verran Kuusamon sotamuistomerkkien joukossa voi nähdä 

pilkahduksia inhimillisyyttä korostavasta sotamuistosta, joka hallitsee toisen maailmansodan 

muistokulttuuria nykyään vahvimmin. 

Juuri tällä hetkellä 2020-luvun alussa toisen maailmansodan muisto on 

mielenkiintoisessa taitekohdassa, sillä kommunikatiivinen sodan muisto on korvautumassa 

kulttuurisella muistilla. Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa omakohtaisuuden vähentymistä ja 

sodan muotoutumista suomalaista kulttuuria määritteleväksi tekijäksi. Kuusamossa suhdetta 

sotaan ilmensi ennen kaikkea Sankarivainajien muistopatsaalla tapahtunut itsenäisyyspäivän 

vietto, jossa näkyi viitteitä sekä kommunikatiivisesta muistista että kulttuurisen muist in 

mukaisesta muistotoiminnasta. Uudella aikakaudella sodan muiston muutoksessa on 

oletettavissa myös uudenlaisen tekniikan hyödyntämistä, sekä kokemuksellisuuden ja 

interaktiivisuuden korostumista. Materiaalisen muiston kannalta tämä voi tarkoittaa muun 

muassa sotapolkujen, rekonstruktioiden, sekä virtuaalisten muistamisen muotojen 

lisääntymisenä. 

Osana modernia yhteiskuntaa sotamuistomerkki voi ilmentää muistamisen tekstiä, 

areenaa ja performanssia. Kuusamossa muistomerkkien voi nähdä tuovan historiallisen 

tulkinnan katukuvaan, sekä luovan mahdollisuuden kansalaiskeskustelulle ja monenkirjava lle 

muistotoiminnalle. Vastaavanlaisia merkityksiä sotamuistomerkeillä on ollut myös esimerkiks i 

Virossa, jossa hankalaan menneisyyteen liittyvä patsas päädyttiin poistamaan, ja 

Yhdysvalloissa, jossa rasisminvastainen liikehdintä tavoitti sisällissodan muistokohtee t. 

Keskeistä muistomerkkien asemaa tarkastellessa on huomata, kuinka tulkinnat historiallisista 

tapahtumista luovat aina jälkipolvet, eivätkä asianomaiset itse. Tästä syystä menneisyyttä 

peilataan aina oman ajan lähtökohdista, eikä sotamuistomerkkien rooli ole staattinen vaan alati 

muutoksessa. 
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PÄÄTÄNTÖ 

Tässä tutkielmassa on perehdytty Kuusamon kaupungin alueella sijaitseviin toisen 

maailmansodan muistomerkkeihin osana yhteistä kulttuuriympäristöä. Muistomerkkejä on 

tutkittu kollektiivisen muistin näkökulmasta, sekä tuotu esille niiden suhdetta toisen 

maailmansodan muistoon ja muistokulttuuriin. Näin sotamuistomerkit on esitetty osana sodan 

materiaalista muistoa. Tutkielmani on perehtynyt siihen, minkälaiset yhteiskunnalliset aiheet 

muistomerkkien takana näkyvät ja kenen muistot niiden kautta on tuotu osaksi katukuvaa. 

Sosiaalisen näkökulman myötä tutkielmani osoitti, millä lailla toisen maailmansodan muistoja 

on pidetty yllä muistomerkkien välityksellä, minkälaista ihmistoimintaa niiden luona on 

tapahtunut ja miten merkkien sijainti toisaalta osoittaa niiden merkityksiä paikallisten 

keskuudessa. Lisäksi pohdin sitä, miten Kuusamon sotamuistomerkeissä näkyy osoituksia 

toisen maailmansodan muiston muutoksesta ja tulkitsin muistomerkkien yhteiskunnallista 

merkitystä. 

Sodan materiaalinen muisto Kuusamossa näyttäytyi muistomerkkien valossa 

äärimmäisen monipuoliselta. Muistomerkkien joukossa näkyi yleisimpiä suomalaiseen sodan 

muistoon liittyviä aineellisia piirteitä, kuten sankarihautausmaan yhteyteen pystytetty patsas, 

sekä talvi- ja jatkosodan veteraaneille omistettu muistomerkki. Tyypillis inä 

pohjoissuomalaisina piirteinä näkyivät evakon ja jälleenrakennuksen teemat useammassa 

Kuusamon muistomerkissä. Erityisellä tavallaan sodan muistoa muovasivat vieraiden 

valtioiden sotilaille ja kaatuneille osoitetut muistomerkit, joita Kuusamossa sijaitsee 

harvinaisella tavalla peräti kaksi. Venäläisille ja saksalaisille osoitetut muistomerkit pitivät 

esillä hankalia muistoja, muuttuneita poliittisia rakenteita sekä toisenlaisia näkökulmia 

yhteiseen historiaamme. Uusimpana sodan muistona merkkien joukossa vaikutti lottien ja sota-

ajan naisien muistolle pystytetty muistomerkki. Omanlaisensa piirre Kuusamon 

sotamuistomerkkien keskuudessa olivat myös partisaanien uhrien muistomerkit, jotka erosivat 

muista sodan muistokohteista monella tavalla. Ne liittyvät selkeästi pienempien 

muistiyhteisöjen ylläpitämään traditioon, vaikka partisaani- iskut ja niiden uhrit onkin 

viimeisten vuosikymmenien aikana hyväksytty osaksi suomalaista sodan muistoa. 

Sosiaalinen näkökulma sodan muistoon korosti merkkien sijaintia, muistotoimintaa, 

sekä muita havaintoja ihmisten vierailusta kohteilla. Taajama-alueella muistomerkit koristiva t 

vilkkaita ohikulkupaikkoja, sekä kokoontumiselle otollisia ympäristöjä. Näissä kaikkein 

näkyvimmissä muistomerkeissä korostuivat yleisesti hyväksytyt, kansallista kertomusta 

mukailevat sodan muistot, kuten suuret taistelut ja jälleenrakennusaika. Saksalaisten ja 
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venäläisten sotamuistojen paikka oli selkeästi syrjemmässä näkyvimmiltä sijainneilta, ja 

partisaanien uhrien muistomerkit sijaitsivat tarkoilla tapahtumapaikoilla kaukana kaupungin 

sykkeestä. Takavuosien muistotoiminnassa korostuivat sanomalehtiaineiston mukaan suuret 

paljastusseremoniat, joihin väkijoukot kerääntyivät muistelemaan esimerkiksi 50 vuotta 

aiemmin alkanutta toista evakkomatkaa. Lisäksi muistotilaisuuksia järjestettiin muun muassa 

kolmannen armeijakunnan veteraanijuhlan, sekä kansallisten kotiseutupäivien yhteydessä. 

Tämänhetkisistä muistotoiminnan jäljistä erottuivat myös venäläiskulttuuriin liittyvä esineistö, 

sekä tyytymättömyyttä ilmaissut ilkivalta saksalaisten muistomerkin luona. Itsenäisyyspäivänä 

2020 tapahtunut muistotoiminta Sankarivainajien muistopatsaalla toi esille kommunikatiivisen 

muiston rippeitä, yhä säilynyttä omakohtaisuutta, sekä nuorten kiinnostusta ja muuttune ita 

muistamisen muotoja. Vierailu kohteella osoitti myös toisen maailmansodan suurta merkitystä 

suomalaisuuden määrittelyssä. 

Viidennessä osiossa toin esille, miten Kuusamon muistomerkit edustavat eri 

vuosikymmenten muistokulttuurien piirteitä. Kaupungin materiaalisessa muistossa näkyi 

edelleen sodan jälkeisten vaaran vuosien, sekä 1980–1990-lukujen ”muistobuumin” poliittis ia 

vaikutteita. Tällä hetkellä sodan muiston muutoksessa suurimpana teemana näkyy siirtymä 

kommunikatiivisesta kulttuuriseen muistiin, mikä vähentää yksilön omakohtaista sotamuistoa, 

mutta sitoo toista maailmansotaa tiiviimmin osaksi yhteistä suomalaista kulttuuria. Kulttuurisen 

muistin myötä sotaa ei koeta enää niin vahvasti omaa perhettä koskettaneena tragediana, vaan 

esimerkiksi koulun, museoiden ja yleisen asevelvollisuuden tuomana opetuksena. Kuusamossa 

sekä kommunikatiivisen että kulttuurisen muistin piirteet näkyivät selkeästi osana 

itsenäisyyspäivän viettoa. Muistomerkkien vaihtuvia yhteiskunnallisia merkityksiä ilmensivä t 

myös Aldermanin ja Dwyerin käsitteet tekstistä, areenasta ja performanssista, sekä Koselleckin 

näkemykset kaatuneiden muistamisesta ja muistamisen tuplaidentifikaatiosta. 

Kaikkiaan tutkielma on luonut monipuolisen katsauksen selkeään otantaan 

suomalaisten sotamuistomerkkien keskuudessa ja esittänyt tulkintoja sodan muistamisesta 

ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Sotamuistomerkit osoittautuivat mielenkiintoiseks i 

näkökulmaksi kollektiivisen muistin ja muistokulttuurien tutkimukseen, sillä niiden kautta on 

mahdollista tuoda esille muun muassa katukuvaan nousseita sodan piirteitä, sekä 

muistotoiminnan erilaisia merkityksiä. Jatkossa toisen maailmansodan materiaalisen muiston 

tutkimusta on mielestäni tarpeellista laajentaa esimerkiksi koko Pohjois-Suomen kattavaksi 

muistomerkkien, taistelu- ja tapahtumapaikkojen, tai uudelleen rakennettujen muistokohteiden 
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selvitykseksi. 2020-luvulla toisen maailmansodan tutkimus on äärimmäisen ajankohtainen 

aihe, jota on mielekästä lähestyä mahdollisimman monialaisesta näkökulmasta. 
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LIITTEET 

Muistomerkit Kuusamossa  

 

Kuva 1. Sankarivainajien muistopatsas. Kuva: Jaakko Ervasti 
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Kuva 2. Sankarivainajien muistopatsas ja sankarihautausmaa Kuusamon Pyhän Ristin kirkon 

pihassa Kirkkotieltä kuvattuna. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 3. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti 

 

Kuva 4. Evakossa kuolleiden kuusamolaisten muistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 5. Evakkomuistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 6. Väkevät näkevät tekevät. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 7. III Armeijakunnan muistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 8. Kainuun rajavartioston rajajoukkojen muistokivi. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 9. Venäläisten joukkohaudan muistomerkki. Kuvassa näkyy merkkejä viimeaikaisesta 

muistotoiminnasta. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 10. Kiestingin suunnalla kaatuneiden saksalaisten sotilaiden muistomerkki. Kuva: Jaakko 

Ervasti. 
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Kuva 11. Kaukopartion uhrien muistokivi. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 12. Kaukopartion uhrien muistokivi sijaitsee pysähdyspaikalla Murtovaaran ja Kurvisen 

kylän välimaastossa. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 13. Kuolion raja-aseman ja desanttien uhrien muistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 14. Kuolion raja-aseman ja desanttien uhrien muistomerkki sijaitsee Kovajärven rannalla 

Ouluntien varrella. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 15. Partisaanien uhrien muistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 16. Partisaanien uhrien muistomerkki sijaitsee Lämsänkylässä Tauriaisentien varrella. 

Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 17. Suorajärven muistokivi. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 18. Suorajärven muistokivi sijaitsee Suorajärven Nälkäahossa yleisen tien ulkopuolella. 

Paikalle ohjaavat opasteet. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Kuva 19. Lottamuistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 20. Paanajärvelle haudattujen muistomerkki. Kuva: Jaakko Ervasti 
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Muistotoimintaa ja käyntiä kohteilla           

 

Kuva 21. Ilkivallan jälkiä saksalaisten sotilaiden muistomerkillä. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 22. Muistotilaisuus partisaani- iskun tapahtumapaikalla Kurvisen kylässä 5.7.1943. 

Lyhyen muistohetken päätteeksi paikalle laskettiin seppeleet. Kuva: SA-kuva. 
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Kuva 23. Sankarivainajien muistopatsaan luo lasketut kynttilät ja seppeleet itsenäisyyspäivänä  

6.12.2020. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 24. Muistotoimintaa sankarihaudoilla. Yksittäisten sotilaiden haudat on kaivettu esiin 

lumesta kynttilän asettamista varten. Kuva: Jaakko Ervasti 
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Kuva 25. Muistotoimintaa sankarihaudoilla. Hautausmaalle lasketut kynttilät hämärän 

koittaessa. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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Muistomerkkejä muualla 

 
Kuva 26. ”Apua anovat kädet”. Juutalaispakolaisten muistomerkki Helsingin 

Tähtitorninmäellä. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 
Kuva 27. Saksalaisten sotilaiden lasten tuoma kukkaseppele Norvajärvellä vuonna 2014. Kuva: 

Timo Ylimaunu. 
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Kuva 28. ”Raivaten ja rakentaen”. Jälleenrakennuksen muistomerkki osana Pohjois-Suomen 

sotamuistoa Rovaniemellä. Kuva: Jaakko Ervasti. 

 

Kuva 29. Turun seudun lottaperinneyhdistyksen pystyttämä Lottapatsas Turussa. Kuva: Jaakko 

Ervasti. 
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Kuva 30. Neuvostomonumentti ja hautausmaa Hangon Täktomissa. Kuva: Jaakko Ervasti. 
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