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Harhaileva 
totuus

Postiauto Ivaloon ei saavu määränpäähän. 
Ivan Pikalov ja muut partisaanit ovat 

hyökänneet sitä vastaan. Totuuskaan ei ole  
69 vuodessa päässyt aivan perille.

Teksti Risto Lindstedt
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P
ostia on paljon. Säkkejä on 
pitänyt nostella Rovanie-
meltä lähdettäessä matkus-
tamon puolelle niin, että ne 
täyttävät kaikki oikeanpuo-
leisen sivun  penkit. Viime 
hetkellä mukaan pyrkinyt 
alikersantti on vielä siinä 

kunnossa, että 39-vuotias postiautonkul-
jettaja Paavo Nygvist ja alle 15-vuotias au-
topostiljooni Arvo H. Korhonen sovittelevat 
lomalta palaavan miehen muun jaettavan 
postin joukkoon peräkopin eriöön.

Etupenkillä istuvat muutamaa kuukaut-
ta aikaisemmin Oulun piispaksi valittu Yr-
jö August Wallinmaa ja Kemin kirkkoherra, 
lääninrovasti Jaakko Hyötyniemi. He ovat 
matkalla Inarissa pidettävään piispantar-
kastukseen. Piispan seurueeseen kuuluu 
myös sotilaskotisisaria ja lottia. Matkassa 
on kaksi viisivuotiasta ja kaksi kolmivuo-
tiasta tyttöä. Sataa ja on koleaa. Pimeä ei 
Ivalon tiellä pääse yllättämään, on heinä-
kuun neljännen päivän vastainen yö 1943.

Matkan reipastuttamiseksi lauletaan Ko-
timaani ompi Suomi, lapsillekin tuttu. So-
dankylään jätetään postia ja kyytiin nousee 
kirkkoherra, lääninrovasti Yrjö Aittokallio.

Vuotsossa häkäpönttöauto vaihdetaan 
bensiinikäyttöiseen tunturialueen nousu-

jen takia. Autossa on edelleen runsaasti 
postisäkkejä istuinpaikoilla. Saariselkää lä-
hestyttäessä sade voimistuu. Aittokallio lu-
paa piispalle, että pian paistaa aurinko. Ku-
lumassa on sunnuntaisen yön kolmas tunti.

Postiauton edellä menevää kuorma-au-
toa ajaa Esko Lepistö. Hänellä on seura-
naan morsiamensa Aili Kokkonen. Lavalla 
on 35 tonnin painoinen maansiirtokone. 
Laanilan 18 metrin pituista siltaa ylittäes-
sään Lepistö näkee vielä taustapeleistä pos-
tiauton kaukaisen keulan.

Nyqvist näkee peileistään lähietäisyydel-
lä seuraavan harmaan linja-auton ja tietää 
sen saksalaisten lomalinjuriksi.

Ensin on vain rapsahdus postiauton kyl-
jessä.

Ivan Pikalov on 28-vuotias, naimaton kai-
vostyöläinen Kantalahdesta. Hänelle on 
määrätty paikka noin 80 metriä sillasta 

pohjoiseen olevassa mutkassa. Tehtävänä on 
pysäyttää pohjoisesta tulevat ajoneuvot. To-
sin hänellä on aseistuksenaan vain kivääri, 
kuten Pikalov  yli kaksi kuukautta myöhem-
min kuuluisteluissaan kertoo.

Pikalovin tehtävänä on myös räjäyttää saa-
mastaan merkistä kaksi panostettua puhe-
linpylvästä. Tämä on Pikalovin kolmas keik-
ka. Hän on kuulunut Bolševik Zapoljarja 
-partisaaniosastoon maaliskuun alusta.

Pikalovilta jäävät pohjoisesta tulevat 
kuorma-auto ja henkilöauto pysäyttämät-
tä. Ne ajavat yli samanaikaisesti kuin parti-
saaniryhmän esikuntapäällikkö Semjonov 

L Partisaanien iskut toistivat samaa 
kaavaa. Kohteina olivat pienet, syrjäi-
set kylät. Uhreina useimmiten naiset ja 
lapset.
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on sillan alla miinoittamassa. Kolme muu-
ta osaston  partisaania on valmiina väijy-
asemissaan.

Kymmenkunta minuuttia sillan panos-
tamisen jälkeen Pikalov havaitsee varmis-
tuspaikaltaan etelästä tulevat keltaisen ja 
tummanharmaan linja-auton. Ryhmällä ei 
ole käytössään sähkönalleja. Lanka palaa 
ja silta räjähtää ennen kuin postiauto ehtii 
sen kannelle.

Nyqvist saa tempaistua auton viisi met-
riä levällä tiellä lähes poikittain keula kohti 
penkkaa. Liike pysähtyy muutamia kymme-
niä metrejä ennen sillan jäänteitä.

Muutama luoti ohittaa postipojan pen-
kin sen molemmin puolin. Yksi niistä osuu 
Aittokallioon. Tulitus auton oikealta puo-
lelta on jatkuva. Matkustajat suojautuvat 
heittäytymällä lattialle. Autosta hyppää 
ulos kolme miestä. Tulituksesta huolimat-
ta he Pikalovin mielestä pääsevät pakene-
maan. Rovasti Aittokallio saa vasemmalta 
puolelta ikkunan auki ja pääsee karkuun 
metsän peittoon. Hän saa vielä luodin sää-
reensä, mutta selviää Laanilan vartiostoon 
tekemään hälytyksen.

Ulos rynnännyt piispa yrittää saada taka-
ovea auki avatakseen toisen pakoväylän au-
tosta. Kuljettaja ja postipoika suojautuvat 
auton alle. Iskukranaatti rytkäyttää keulan 
ilmaan. Räjähdystä seuraa toinen. Wallin-

maa ei ehdi avata ovea, ei ryömiä auton al-
le. Hän kuolee.

Semjonovin heitettyä nopeassa tahdissa 
kaksi ”raskasta iskukäsikranaattia” Pikalov 
näkee kahden naisen ja kahden pikkutytön 
syöksyvän ulos. Ammunnasta huolimatta 
hekin pääsevät Pikalovin mukaan pakoon.

Nyqvist ja Korhonen pyrkivät auton alta 
parinkymmenen metrin päässä olevan ki-
ven taakse. Postipojan jäljessä juoksevan 
Nyqvistin vartaloon osuu luotisarja.

Myös postiautoa seurannutta saksalais-
ten linjuria tulitetaan. Yksi luodeista osuu 
äänimerkkiin, joka jumittuu soimaan. Se 
on tunnistamaton hälytysääni äärihermoi-
sessa tilanteessa. Partisaanit irtautuvat.

Partisaanit uskovat kaikkien autoissa 
olleiden kuolleen. Heitä arvioidaan olleen 
noin yhteensä 110, tummanharmaassa 50 
upseeria. Partisaaneilla on kiire, autoja ei 
tarkasteta, Pikalov ei muista räjäyttää pu-
helinpylväitään.

Surmansa saaneet jaetaan ryhmän kes-
ken. Semjonoville lasketaan 48, Popoville 
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24, Andrejeville 18, Pikaloville 11 ja Kroto-
ville 10 ruumista.

Seuraavan keikkansa jälkeen Ivan Pika-
lov loikkaa. Hän antautuu 8. syyskuuta So-
dankylän Petkulan kylässä Liesjoen ran-
taniityllä töissä olleelle Jussi Tuorilalle. 
Metsästyskiväärillä terästetty Tuorila tuo 
Pikalovin Sodankylän nimismiehelle.

Postiauton paristakymmenestä mat-
kustajasta viisi selviää vahingoittu-
mattomana, kymmenen haavoittuu, 

kolme kuolee tapahtumapaikalla, auton-
kuljettaja Nyqvist kymmenen päivää myö-
hemmin kahdeksaan luotiinsa Ivalon so-
tasairaalassa.

Vaasalainen 29-vuotias Aune Hiltunen 
on todennäköisesti pyrkinyt ulos autosta 
tyttäriensä, 5-vuotiaan Anjan ja 3-vuotiaan 
Sirkan kanssa. Äiti saa surmansa, siskokset 
haavoittuvat lievästi. Toinen samanaikai-
sesti tulitusta pakoon lähtenyt on mahdol-
lisesti kokkolalainen 19-vuotias Ruth Kjält. 
Heidän juoksunsa Pikalov näkee. Kjält saa 
myös surmansa.

Ivalon sotasairaalassa työskentelevä 
29-vuotias lotta Iida Kyrö yrittää ulos au-
tosta. Hän saa konepistoolisarjasta osu-
mia molempiin jalkoihinsa ja vetäytyy ta-
kaisin autoon.

Partisaaniraportin mukaan tulitus kes-
tää kymmenkunta minuuttia. Sen aikana 
haavoittuvat myös 31-vuotias Mia Takalo ja 
hänen kolmivuotias tyttärensä Greeta. Haa-
voittuneita ovat myös Else Linnea Jansson, 
25, Mirja Anneli Leppänen, 17, Linnea Rau-
hala 18, ja Aino Mirjam Takkunen, 21.

Autossa on myös viisivuotias Kirsti Palt-

to. Häneen ei satu. Tytön saattajan nimeä 
ei tiedetä, ellei hän ole ollut yksi haavoittu-
neista. Kirsti on ollut yhtäjaksoisesti kak-
si vuotta hoidossa tuberkuloosin takia, vii-
meksi Ruotsin puolella. Nyt hän on matkalla 
kotiin. Kotiinpaluun malttamattomaan rie-
mukkuuteen liittyy ilo ja ylpeys. Hänellä on 
oma käsilaukku, elämänsä ensimmäinen.

Laanilassa haavoittuneet ja ohiammutut 
viedään 34 kilometrin päähän Ivaloon sai-
raalaan. Siellä on hoidossa yksi vaimoihmi-
nen samalta perältä kuin Kirstikin. Kyläläi-
nen muisteli myöhemmin, miten lapsi oli 
auliisti esitellyt ruotsin murtamalla suo-
mellaan aarretta. ”Minun laukku.”

Tänään Kirsti Guttormin (o.s. Paltto) ai-
noa, mutta sitäkin kirkkaampi muistikuva 
matkasta on se hetki, kun hän viimein on 
jo melkein perillä ja tunnistaa kotinsa lä-
hitienoot.

Rovasti Aittokalliota lukuun ottamatta 
kaikki Laanilassa haavoittuneet ovat naisia 
ja lapsia. Naisista vain Takalo on yli 30-vuo-
tias. Kaikkien suojana sattuma, postisäkit 
tai pako.

Laanilan iskua pidettiin, ja pidetään 
edelleen, iskuna kirkkoa vastaan. 
Oletus on luonnollinen, mutta  epä-

todennäköinen. Partisaaneilla on tuskin 
ollut niin tarkkaa tiedustelutietoa ja ope-
ratiivista kykyä täsmäiskuun kuin yhden 
nimetyn ihmisen surmaamiseen tarvittiin. 
Vähemmälläkin säätämisellä saatiin aikai-
seksi menestystä ja sankarillisuutta tihku-
via raportteja. Sellaisia kirjoitettiin, koska 
sellaisia tilattiin.

Suomalaisten ja venäläisten totuudes-
sa Laanilan tapahtumista on yhteistä vain 
kellonaika. Bolševik Zapoljarjaa johtaneen 
Aleksandr Smirnovin raportissa kerrotaan, 
miten hetkeä ennen linja-autojen saapu-
mista tyhjä kuorma-auto oli kaatunut, kun 
sen kuljettaja oli ammuttu kuoliaaksi. Esko 

Lepistö oli ajanut sillasta yli morsiamensa 
ja 35 tonnin kuorman kanssa.

Smirnovin raportin mukaan ensimmäi-
nen linja-auto oli 60-paikkainen ja täyn-
nä hyvin pukeutuneita ihmisiä. Auton an-
nettiin ajaa sillalle, joka sitten räjäytettiin. 
Pikaisen silmäyksen mukaan uhrien jou-
kossa oli 10–15 upseeria. Neljä autosta 
paen nutta joutuivat väijytykseen.

Toinen linja-auto oli 40-paikkainen, täyn-
nä hyvin pukeutuneita sotilaita. Auto joutui 
”konetuliväijytykseen”, jota täydennettiin 
käsikranaateilla ja panssaritorjunta-aseil-
la. Autosta yritti paeta 15–20 henkilöä, jotka 
”nujerrettiin”. Pakoon pääsi kolme, toden-
näköisesti haavoittuneita. Auton ympäril-
tä ja sisältä laskettiin 37 kuollutta upsee-
ria, jotka olivat yrittäneet tehdä vastarintaa 
pistooleillaan. Päähineiden perusteella he 
olivat merivoimista, huutojen perusteella 
saksalaisia.

Siltaryhmää johtanut Semjonov tuhosi 
bensiinitankkeja ja 210 metriä puhelin- 
ja lennätinlinjaa, mutta ei ehtinyt ottaa 
saalista ja asiakirjoja autosta, koska ope-
raatioalueelle ilmestyi tulen avannut vi-
hollisryhmä. Smirnovin raportin mukaan 
ensimmäisessä autossa kuoli 60 henkilöä, 
joista vähintään 13 oli upseereita. Toisessa 
linja-autossa kuoli 37 upseeria ja kuljettaja.

Samanaikaisesti siltaiskun kanssa Smir-
novin toinen ryhmä hyökkäsi puolitoista 
kilometriä pohjoisempana. Laanilan ma-
jatalossa kuoli työmies Väinö Mäki ja tien-
rakentajien parakissa Uuno Löytiäinen. 
Neljä muuta miestä haavoittui.

Smirnovin raportissa parakkia kutsutaan 
kasarmiksi (kuusi rakennusta) ja majataloa 
upseerien lomakodiksi pehmeine huone- E

Surmatuiksi 
kuvitellut jaettiin 
voittopisteinä 
ryhmän kesken jo 
ennen tukikohtaan 
palaamista.

L Ryhmä Aleksandr Smirnovin (vas.) 
johtamasta osastosta hyökkäsi pos-
tiautoa vastaan Laanilassa. Arvostet-
tu partisaaniveteraani kävi Suomessa 
1990-luvun lopulla.

L Smirnov kirjoitti kaksi lennokasta 
kirjaa retkistään. Hän  kuoli viime syk-
synä.

L Valentina Derjabina oli 16-vuotias 
kuuluessaan Smirnovin osastoon.

L Aleksandr Nevzorov ja Georgi 
Kalašnikov, osasto Bolševikin varako-
mentaja ja komentaja sodan loppuvai-
heessa.
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Toimittaja ja tietokirjailija Veik-
ko Erkkilä on 30 vuoden ajan 
tutkinut partisaanien iskuja 
suomalaisiin rajakyliin jatko-
sodan aikana. Valtion tiedon-

julkistamispalkinnon saanut teos Vaiettu 
sota ilmestyi 1998. Viime syksynä ilmesty-
neestä teoksesta Viimeinen aamu. Neuvos-
topartisaanien vaietut jäljet on nyt otettu jo 
kolmas painos.

Neuvostokertomuksessa partisaanien 
toiminta sankaroitiin valheellisilla rapor-
teilla. Se, mitä Suomessa tiedettiin, ei taas 
ollut sovelias tutkimisen ja muistamisen 
aihe. Kootessaan aineistoa viimeisimpään 
kirjaansa Erkkilä teki yhteistyötä petroskoi-
laisten historiantutkijoiden kanssa. Sen yh-
teistyön myötä keskustelua on mahdollista 
käydä rajan molemmin puolin.

”Nyt lähestytään hitaasti tilannetta, jos-
sa voidaan kysyä, saadaanko totuudenmu-
kaiset tiedot yhdessä esiin”, Erkkilä sanoo. 

Neuvostoliitto teki kaikkensa salatakseen 
terroritekonsa, koska varjeltavana oli voi-
tokkaan sodan kunnia. Siihen suureen ker-
tomukseen on nyt vaikeaa sijoittaa näitä 
uusia, kunniaa rikkovia tietoja. Sodan jäl-
keen Suomi taas tiesi voittavansa ulkopoli-
tiikassaan paljon unohtamalla Neuvostolii-
ton tekemät verityöt.”

Historia on julmaa
Niille, joiden mielestä on halpamaista jälki-
viisautta syyttää suomalaisia itsesensuurista 
ja heikosta ulkopolitiikasta, Erkkilä sanoo, 
että historia on jälkiviisasta ja julmaa.

”Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyspyr-
kimykset muovasivat uuden moraali- ja oi-
keuskäsitteen, poliittisen välttämättömyy-
den oikeuden, joka perustui tapahtumien 
vähättelyyn, vaikenemiseen ja unohtami-
seen. Suomi myi oikeusarvonsa. Ystäviä 
oltiin, mutta sanojaan piti varoa.”

”Viisautta olisi ollut huomioida omat 

kansalaiset. Ymmärrän, että se on ollut 
ongelma, mutta miksi meillä kasvatettiin 
ongelmaa suojelemalla valhetta?”

Järjestelmällinen ja julmistuva siviilien 
tappaminen alkoi vuoden 1943 alussa, kun 
toimintaa ryhtyi johtamaan kenraalimajuri 
Sergei Veršin. Hän oli vallankumouksen kas-
vatti ja turvallisuuspalvelun ammattilainen.

”Ihmishengen arvo oli nollattu, ja kun 
se oli kaikkien tiedossa, pelote toimi hy-
vin. Stalinin terrori oli vielä tuoretta ja par-
tisaanien iskut NKVD:n alaisuudessa suo-
raan sen jatketta”, Erkkilä sanoo.

Iskut tehtiin aina pieniin, syrjäisiin koh-

teisiin, mikä selittää pienet uhriluvut. Parti-
saanien arvaamattomuus ja kyläläisten ky-
vyttömyys puolustautua ylläpiti ja raskautti 
alituista pelkoa koko rajaseudulla.

Erkkilä sanoo, että ”ihmisiä pidettiin 
rajaseudun silminä. Evakuointiin ei ollut 
resursseja, ihmiset eivät välttämättä ha-
lunneet edes lähteä, ja rajaseudun tyhjentä-
minen olisi ollut myös signaali heikkoudes-
ta. Viimeistään Ivan Pikalovin kuulustelun 
jälkeen suomalaiset viranomaiset tiesivät, 
mihin partisaanit pyrkivät.”

Partisaanit ja tiedusteluryhmät murha-
sivat 150–170 siviiliä suomalaisissa raja-
kylissä. Neuvostokertomuksen totuus oli 
alun alkaen toisenlainen, ja sitä ylläpide-
tään edelleen. Arkangelissa julkaistiin 2010 
kaksikin partisaanikirjaa, joissa kerrotaan 
myös tehokkaimmasta, Daniel Podopljoki-
nin johtamasta Poljarnik- osastosta. Sen te-
kemä yhteensä 7 000 kilometrin pituinen 
korpivaellus oli menestys: 2 483 surmattua 
sotilasta ja upseeria, kolme tuhottua varus-
kuntaa, 13 veturia ja 227 junanvaunua.

Todennäköisesti osaston jäljiltä ei tu-
houtunut yhtäkään veturia, ja varuskunnat 
olivat kyliä, joissa oli korkeintaan kymme-
nen miehen vahvuinen vartioryhmä.

Sankari ei petä
Erkkilä on ehtinyt tavata useita partisaane-
ja, joista muutamat ovat myös käyneet 
Suomessa. Yksi heistä oli Laanilan posti-
autoiskua johtanut Aleksandr Smirnov. 
Partisaanilegenda johti myös kahteen saa-
melaisasutukseen tehtyä julmaa iskua Lui-
rojoen varressa runsas kuukausi Laanilan 
hyökkäyksen jälkeen. Pitkien keskustelu-
jen Smirnov myönsi 1997, että hänen ni-
meämänsä ”Magallon”,  suomalais-saksa-
lainen varuskunta, oli vain pieni siviilikylä. 
Hän kuitenkin halusi edelleen uskoa, että 
kaukana teistä ja muista asumuksista ole-
van yhteisön pienillä pelloilla tehtiin hei-
nää saksalaisten sotajoukkojen tarpeisiin.

”Meillä ei oikein ymmärretä”, Erkkilä sa-
noo, ”että joku mukana ollut kertoisi ja lip-
sauttaisi ohi sen, mitä hänelle sota-aikana oli 
opetettu. Palvottu sankari ei voi pettää esi-

valtaansa. Paitsi sankaruudella partisaaneja 
palkittiin myös puolueen jäsenyydellä. Laa-
nilan postiautoiskunkin jälkeen puoluejäse-
nyyksiä jaettiin jo paluumatkalla.”

”Tapaamistani partisaaniosaston komen-
tajista kuitenkin Aleksandr Smirnov ja Geor-
gi Kalašnikov antoivat väärennetyistä asiakir-
joista ja muistelmista poikkeavia tietoja. He 
olivat Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 
osastojen komentajista ainoita, jotka vielä 
pystyivät muistamaan ja puhumaan.”

”Esille on tullut tietoja pelosta, vihasta, 
koulutuksesta, kurista, reiteistä ja kohteis-
ta sekä osastojen jäsenten riippuvuudesta 
toisistaan. Kaikissa vaiheissa on paljastu-
nut kertomusten ylikorostunut yhdenmu-
kaisuus eli valheen suunnitelmallisuus.”

Jo Erkkilän ensimmäinen kirja aiheutti 
kohun Karjalassa, ja viime syksynä Petros-
koin yliopistossa järjestetty tilaisuus sai 
laajan huomion ja julkisuuden sekin. Kar-
jalaiset tutkijat eivät hyväksyneet yritystä 
rinnastaa neuvostopartisaaneja sotarikolli-
siin. Kysymys sotarikollisuudesta ratkaistiin 
Nürnbergin oikeudenkäynnissä ja rikollisik-
si tuomittiin ”fasistinen Saksa ja sen liittolai-
set”, kuten dekaani Sergei Verigin muistutti.

Toinen puolustautuva argumentti oli 
se, että Petroskoissa oli 20 000 siviiliä suo-
malaisten vankileirillä. Heistä 4 000 kuoli 
nälkään. Professori Juri Kilinin mielestä 
suomalaisilla ei ollut mitään pakkosyy-
tä tappaa heitä nälkään, vaan se tapahtui, 
koska ”suomalaiset olivat keksineet oman 
suomalais-ugrilaisen rasisminsa”. Näin ol-
len rajakylien tragediaa ei voi verrata neu-
vostotasavallan slaaviväestön tragediaan.

Petroskoin keskusteluissa ei väitelty Erk-
kilän kirjan faktoista, erimielisyyttä oli tul-
kinnoista ja kärsimyksen mittasuhteista. 
”Keskusteleminen ei automaattisesti tar-
koita yksimielisyyteen päätymistä. Yksilön 
kärsimystä ja rajakylien yhteisöllistä trage-
diaa ei kuitenkaan voi lähestyä vain uhrilu-
kujen kautta”, Erkkilä sanoo.

Keskusrikospoliisi käynnisti 1999 tutki-
muksen partisaanien toiminnasta. Se kes-
keytettiin 2003, koska Venäjältä ei luovutet-
tu aineistoa. SK

kaluineen, mattoineen ja ylellisine vessoi-
neen. Raporttiin kirjattu iskumenestys kas-
voi tilauksen mukaisesti.

Kasarmilla surmattiin 31 sotilasta nuk-
kumassa sängyissään. Tiedossa ei kuiten-
kaan ollut, kuinka monta heitä oli ollut 
rakennuksen toisessa päässä, koska he pa-
loivat parakin mukana.

Upseerien lomakoti vallattiin ja tuhot-
tiin. Palavasta talosta paenneet ammuttiin. 
Surmansa sai viisi upseeria ja kaksi siviiliä. 
Sääasema tuhottiin.

Raportit kirjoittaneesta Aleksandr Smir-
novista tuli sotien jälkeen Muurmanin 
alueella laajasti tunnettu ja arvostettu par-
tisaaniveteraani. Hän kuoli syksyllä 2011. 
Pikalovin myöhemmistä vaiheista ei tiede-
tä. Tavanomaisia vaihtoehtoja olivat vär-
väys, teloitus tai tuomio ja palautus. Sitten 
myöhemmin. Punaisen Ristin vankiluette-
lossa Pikalovin nimeä ei ole.

Pikalovia oli kiinnijäämisen jälkeen kuu-
lusteltu toistamiseen Rovaniemellä 17–19. 
syyskuuta. Hän oli päättänyt loikata, koska 
oli neljännellä matkallaan ryssinyt hänel-
le annetun tehtävän ja pelkäsi teloitetuk-
si tulemista.

Kuulusteluissa Pikalov kertoi, mitä heille 
oli partisaaniliikkeestä opetettu. Sen tarkoi-
tuksena oli tuottaa mahdollisimman paljon 
tuhoa ja häiriötä vihollisen selustassa sekä 
saattaa siviiliväestö sitä tuhoamalla ja vangit-
semalla ”hermostuneen mielialan valtaan”. 
Pikalov muisti myös tukikohdassa käydyn 
keskustelun. Osaston komissaari oli moitti-
nut Razgildeje-nimistä partisaania siitä, ettei 
hän ollut Laanilan kylään tehdyssä hyökkä-
yksessä tappanut portailla vastaan tullut-
ta pikkutyttöä. Partisaani oli selittänyt, ettei 
hän saattanut sellaista tehdä, ja komissaari 
oli vastannut, että partisaanien tuli olla sää-
limättömiä, koska suomalaiset ja saksalai-
set olivat saattaneet polttaa elävinä roviolla 
venäläisiä naisia ja lapsia.

Pikalovin kuulustelupöytäkirja löytyi yl-
lättäen viime vuoden lopulla, kun kiiminki-
läinen historianopettaja Tapio Karjalainen 
etsi tietoja Lapin Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistykselle. 

On syytä edes muistaa, kun mitään muu-
ta ei ole enää tehtävissä. SK

 
Lähteet: Veikko Erkkilä: Viimeinen aamu. Neu-
vostopartisaanien vaietut jäljet. Otava 2011.

 Rovaniemen taidemuseon projektitutkija 
Jonna Katajamäen julkaisematon artikkeli 
”Lähtekää meitä auttamaan. Partisaanit tu-
hosivat postiauton ja piispan.”

Lapin Kansa 8.7.1943
Päämajan valvontaosaston Lapin alatoi-

miston laatima partisaani Ivan Pikalovin jul-
kaisematon kuulustelupöytäkirja 17-19.9. 
1943. Kansallisarkisto. 

Säröilevä kunnia
Partisaanien sankaruus perustui 
suunniteltuun valheeseen.

Terroria ei voi lähestyä 
vain uhrilukujen kautta.

L Toimittaja, tietokirjailija Veikko Erk-
kilä on saanut partisaanien koskemat-
toman kunnian säröilemään Karjalassa.

L Kenraalimajuri 
Sergei Veršin tu-
li partisaanitoi-
minnan johtoon 
alkuvuodesta 
1943. Siviilien 
surmaaminen 
muuttui järjes-
telmälliseksi ja 
aiempaa julmem-
maksi.
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