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lukiJalle

vuosina 2012 ja 2013 vakkasuoMalaisTa soTaveTeraaniTieToa TalTeen ry jul-
kaisi viisi veTeraaniMaTrikkelia. veTeraanien kasvokuvien ohella keräTTiin MaT-
rikkeleiTa varTen huoMaTTava Määrä MuiTa soTaan liiTTyviä valokuvia. osa kuvisTa 
julkaisTiin MaTrikkeleissa. v. 2014 alussa lakkauTeTTu julkaisijayhdisTys soPi 
MaTrikkeleiTTen ToiMiTTajan MaTTi jalavan kanssa, eTTä keräTysTä kuva-aineisTosTa 
Tehdään lisäksi valokuvakirja. 
koko keräTyn ja diGiToidun kuva-aineisTon yhdisTys PääTTi luovuTTaa uudenkau-

PunGin Museolle. Tähän kirjaan on Museon luvalla keräTTy siiTä aineisTosTa vali-
koiMa vakkasuoMalaisTen soTaveTeraanien valokuvia.
kuvien joukossa voi olla veTeraanien iTse oTTaMien valokuvien lisäksi Myös esiM. 

osTaMalla hankiTTuja ToisTen oTTaMia valokuvia. saMoja kuvia on olluT Monella.
suurin osa alBuMeisTa ja valokuvisTa oli ilMan MinkäänlaisTa TeksTiä. kirjaan on 

PyriTTy valiTseMaan kuvia, joisTa TiedeTään kuvanoTToPaikka Tai -aika. Mahdolli-
nen alkuPeräinen TeksTi on MerkiTTy lainausMerkkeihin. kirjassa ei ole MainiTTu, 
kenen veTeraanin kuvisTa alunPerin on kysyMys; kuvaT ovaT nyT Museon kuvia. 
vakkasuoMalaisTa soTaveTeraaniTieToa TalTeen ry ja uudenkauPunGin suoMalai-

sen seuran sääTiö ovaT TaloudellisesTi TukeneeT TäTä kirjahankeTTa, josTa ParhaaT 
kiiTokseT.
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sa-kuVien Vapautuminen  
lisännyt sotakuVakiinnostusta

PuolusTusvoiMien kuvakeskuksen sa-kuvien vaPauTuMi-
nen v. 2013 kaikkien kansalaisTen käyTTöön on lisännyT 
kiinnosTusTa soTakuviin. sen jälkeen on julkaisTu MM. kirja 
Suomi taiSteli – kuvat kertovat. v. 2014 ilMesTyi kirja 
tuntemattomien Sotilaiden albumi, johon on keräTTy Taval-
lisTen soTilaiden alBuMeisTa löyTyneiTä kuvia.

Tähän kirjaan on kooTTu vakkasuoMalaisTen alBuMeisTa ja 
irTokuvisTa kuvia lähinnä aikajärjesTykseen.

soTaToiMialueella valokuvaaMinen oli virallisesTi kielleTTy 
ilMan luPaa, MuTTa valvonTa oli vaikeaTa. kuiTenkin kirje-
sensuuri PoiMi koTirinTaMalle läheTeTyisTä kirjeisTä kuva-
vedoksia. TiedoTuskoMPPanioiTTen Tk-kuvaajaT saivaT kuva-
Ta, eikä heidän kuviensa siirTyMinen  TavallisTen soTilaiden 
alBuMeihin olluT harvinaisTa. kuvaaMiseen voi Myös saada 
luvan joPa MyynTikuvien kuvaaMiseen, jolloin kuvaT Tarkas-
TeTTiin eTukäTeen. 

suuri osa veTeraanien valokuvisTa on erilaisia ryhMäku-
via, ”Toverikuvia”. ryhMäkuvaT olivaT ryhMähenGen ja rinTa-
MaToveruuden ilMenTyMä.

TaisTelukuvia on hyvin vähän, sillä kuvaaMinen olisi olluT 
henGenvaarallisTakin. lavasTeTTuja  kalusTo- ja TaisTeluPo-
seerauksia on Paljon. kuvilla ilMaisTiin soTilaan PäTevyyTTä 
ja jäljenneTTiin jo TaPahTuneiTa kaMPPailuja. 

TaisTelun jälkiä on kyllä kuvaTTu Paljon. ”david-GoljaT” 

-kierToilMaisua osoiTeTTiin MM. vihollisen TuhoTun Panssa-
rivaunun vieressä. 

eläiMiä, erTyisesTi hevosia kuvaTTiin Paljon. hevosen kaa-
TuMien oli järkyTTävää siinä kuin ihMisenkin MenehTyMinen.

kaaTuneiTa aseTovereiTa ei kuvaTTu, MuTTa kaaTuneiTa vi-
hollisia kylläkin. haavoiTTuneiTa suoMalaissoTilaiTakaan ei  
juurikaan kuvaTTu. soTasairaaloisTa sen sijaan on aika Pal-
jon kuvia.

koTirinTaMan sankarihauTajaisisTa on lukuisia kuvia.
soTavanGiT olivaT suosiTTu kuvauskohde. naissoTilas oli 

suoMalaisille vieras. TäMä korosTuu eriTyisesTi soTavanki-
kuivissa.

TurisTikuvien luonTeisia kuvia alBuMeissa on Paljon. eri-
TyisesTi  iTä-karjalan MaiseMia ja Paikallisia asukkaiTa on 
kuvaTTu. TuhoTTuja Tai Muuhun käyTTöön oTeTTuja kirkkoja 
on kuvaTTu. Myös koMMunisTiseen hallinToon kuuluvia koh-
TeiTa on kuvissa.

eriTyisesTi aseMasoTavaiheesTa on Paljon erilaisiin har-
rasTuksiin liiTTyviä kuvia. sen vaiheen korsuT ja MuuT asu-
MukseT on Myös kuvaTTu Moneen kerTaan niin ulkoa kuin si-
sälTäkin.

veTäyTyMisvaiheesTakin on jonkin verran kuvia, MuTTa huo-
MaTTavasTi väheMMän kuin esiM. jaTkosodan eTeMisvaiheesTa. 
(kleemola ym.)

 


