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TALVISODAN KATSAUKSET 1939–1940

Valtion tiedotus- ja propagandakomitea varautui syyskuussa 1939 sodan 
oloihin: Valtion Tiedotuskeskus perustettiin. Puolustusministeriön sanomatoi-
misto sekä Päämajan propagandatoimisto tehostivat toimintaansa. Finlandia 
Uutistoimisto siirtyi puolustusvoimille.

Uutistoimisto oli avattu Helsingin vuoden 1940 peruuntuneita olympialaisia 
varten. Kisat peruuntuivat. Uutena hohtavan stadionin esittelyt vaihtuivat so-
dan uhkakuviin. Kisakuvauksiin valmistautuva Suomi-Filmi suuntasi elokuva-
kameransa kansakunnan kohtalon kysymykseen.

Kamerat olivat valmiustilassa, kun Neuvostoliiton hävittäjät iskivät pääkau-
punkiin marraskuun lopulla. Sen jälkeen Suomi-Filmin kuvaajat todistivat vi-
hollisen tuhoista kaikkialla. Heille järjestyi myös pääsy rintamille, missä olym-
pialaisia varten uudistettu kuvauskalusto ja optiikka saivat tulikasteensa. 

Suomi-Filmin johtaja Risto Orko tiedosti sotakuvausten historiallisen merkityk-
sen: ”Samalla hetkellä kun ensimmäiset barbaarisen lentohyökkäyksen jäljet 
olivat Helsingissä havaittavissa, samalla hetkellä muuttui myös fi lmitaiteen 
luomisemme dokumentaariseksi todellisuuden kuvaukseksi. Painettu kuva ja 
sana kertovat paljon, mutta juokseva fi lminauha on todistusvoimaisin”. 

Päämajan sisäpropagandaosaston päällikkö Reino Palmroth oli mies paikal-
laan. Hän oli Turo Karton ja Topo Leistelän rinnalla Suomi-Filmin Uutiskuvien 
ja Puolustusvoimien Talvisodan katsausten käsikirjoittaja ja selostaja. Suomi-
Filmin kuvista ensimmäinen hyväksyttiin esitettäväksi 1. lokakuuta 1939. Vii-
meinen sai järjestysnumeron 23 sodan jo päätyttyä 10. toukokuuta 1940. 

Ilmahälytysten tauottua tehtiin Suomi-Filmin studioilla viihdettä pilke silmä-
kulmassa. Neljä Sotilaspilaa nauratti kotijoukkoja sotatalven avaukseksi. Pu-
revat slaagerit Matti Jurvan suuhun sanoitti Tatu Pekkarinen ja kuvat sovitti 
kuosiinsa suosikkiohjaaja Valentin Vaala. Kun sota oli ohi, syvennyttiin koti-
rintaman surutyöhön tunneherkällä kuvalla Vanha Viipurimme.

LISÄMATERIAALIT:

Muuten on muistettava -sarja (1940), yhteensä 7’40”
Puolustusvoimain katsausten yhteydessä esitetty tietoiskusarja: Kenttäposti, Lahjapa-
ketti, Paperipatja, Kultasormuskeräys, Jälleenrakennus ja Vakooja vaanii sinua.

Kaatuneiden muistolle Suurtorilla 19/5 40 (31.5.1940), 7’45”
Talvisodassa kaatuneiden muistotilaisuus Senaatintorilla ja jumalanpalvelus Nikolain-
kirkossa.

Kyösti Kallio tasavallan presidenttinä 1937–40 (28.12.1940), 17’15”
Talvisodan presidentin henkilökuva kaartuu virkaanastujaispuheesta hautajaissaaton 
huipentamaan surujuhlaan.

Finland Fights! (Emerson Yorke Studio, 1940), 5’45”
Amerikkalainen uutisfi lmi Talvisiodan ajasta. Paavo Nurmi myötätuntokiertueella USA:ssa. 
Herbert Hoover pitää radiopuheen Suomen puolesta.

Le Drame Finlandais (Pathé Journal, 1940), 11’05”
Tiivistelmä ranskalaisesta katsauksesta. Suomen sota on koko Euroopan asia.

Toimittajat: Ilkka Kippola ja Tommi Partanen 
Toimituskunta: Matti Lukkarila, Ohto Manninen, Kauko Rumpunen ja Jari Sedergren



Elokuvayhtiö Aho & Soldan nousi Suomi-Filmin veroiseen asemaan Pääma-
jan ulkomaanpropagandaosaston palveluksessa. Yhtiön nimimiehet Heikki 
Aho ja Björn Soldan saivat kutsun Finlandia Uutistoimiston tiedottajiksi. He 
operoivat Tukholmassa käyttäen hyväkseen Svensk Filmindustrin levitysver-
kostoa.

Tammikuussa 1940 editoi Heikki Aho kaikkialle maailmaan levitetyn kuva-
sarjan Helsingin pommituksista. Hän tiivisti siviileihin kohdistuneen sodan 
välähdyksiin, jotka järisyttivät ja välittivät pienelle kansakunnalle elintärkeää 
oikeutetun sodan eetosta.

Puolustusvoimat käynnisti uutiselokuvauksensa 16.12.1939 yhdeksän sota-
kuvaajaan voimin. Heistä Alvar Hamberg sai historiallisen komennuksen hyy-
tävien näkyjen keskelle Suomussalmen Raatteentielle. Aineiston saattoivat 
täyteen todistusvoimaansa Päämajan fi lmilaboratorion ammattilaiset 
Yrjö Norta, Lennart Arrila ja Kurt Vilja.

Ensimmäinen puolustusvoimien uutisfi lmeistä hyväksyttiin esitettäväksi 26. 
tammikuuta 1940. Talvisodan katsaukset vakiintuivat tämän jälkeen lopulli-
seen muotoonsa Tapio Pihan, Urho Utrion ja Hannu Lemisen leikkaamana. 

Talvisodan tragedia oli myös kansainvälisen kiinnostuksen keskiössä. Ur-
heilevan kansakunnan sotatantereille saapuivat Paramountin ja Pathén ku-
vaajat. Fox-Filmin Vittorio Mantovani elokuvasi Helsingin pommituksia, kuten 
myös Svensk Filmindustrin Gunnar Skoglund. Minerva-Filmi lähetti Theodor 
Christensenin, joka teki Talvisodasta dokumenttia tanskalaisille. Ruotsin 
armeijan kuvaajat Skjöld ja Flood seurasivat ruotsalaisia vapaaehtoisia 
Pohjois-Suomen tulipalopakkasissa.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus astui voimaan 13. maalis-
kuuta 1940. Puolustusvoimien Katsaus 8 kertasi sotatalven viimeisiä hetkiä. 
Valkokankaan avautuessa välitti Kyösti Kallio suruliputetulle maalleen rauhan 
ankarat ehdot.

LEVY 2

Puolustusvoimain uutiskatsaus 1 (26.1.1940), 13’25”
Mykkäfi lminä toteutettu puolustusvoimien ensimmäinen uutiskatsaus näyttää Raat-
teentien ja Suomussalmen ”mottisodan” hyytävät jäljet.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 2 (3.2.1940), 14’45”
Pommitusten raunioilla Mikkelissä sekä Raatteen ja Suomussalmen näkymiä taistelu-
jen tauottua. Venäläisiä sotavankeja viedään vankileirille.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 3 (10.2.1940), 13’30”
Pommituskuvia sekä Laatokan koillispuolen tapahtumia. Kameran silmässä ”Marokon 
kauhu” Aarne Juutilainen sekä kenraali Hägglund.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 4 (17.2.1940), 13’30”
Sotaelokuvaajien auto etulinjojen takana. Kamerat taltioivat taistelujen jälkeisiä tunnel-
mia, venäläisiä sotavankeja, Punaisen ristin toimintaa sekä hiihtojoukkoja.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 5 (24.2.1940), 13’20”
Pommitettu Heinolan kaupunki ja sotasaalista Laatokan-Karjalassa. Suomalainen kai-
utinauto levittää propagandaa vihollisten linjoille.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 6 (1.3.1940), 12’20”
Sotasaalista esittelyssä ja suomalaisen sotateollisuuden ponnisteluja. Lisäksi katsauk-
sessa vieraillaan ilmatorjuntalottien ja pikkulottien parissa 

Puolustusvoimain uutiskatsaus 7 (8.3.1940), 13’15”
Ilmahälytys Helsingissä. Palokunta hillitsee roihuja pommitusten tauottua. Uutta saalis-
ta Lemmetistä sekä mottisodan tilinpäätös Messuhallin sotasaalisnäyttelyssä.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 8 (21.3.1940), 8’45”
Presidentti Kallion radiopuhe 14.3.1940. Viipuria evakuoidaan. Suruliputus Helsingissä.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 9 (5.4.1940), 7’05”
Me luomme työn armeijan -tunnuksin siirrytään rauhan töihin. Pääkaupungin suojalau-
doituksia poistetaan ja korjaustyöt alkavat.

Puolustusvoimain uutiskatsaus 10 (12.4.1940), 7’35”
Jälleenrakennusta Helsingissä. Kolin maisemia ja kaupunkikuvia Viipurista. 



LEVY 1

Suomi-Filmin uutiskuvia 1/39 (7.10.1939), 11’10”
Sota Euroopassa on syttynyt, mutta Suomessa vietetään vielä rauhallista syksyä. Ku-
vausryhmä vierailee mm. Korkeasaaressa, Laakson radalla sekä Suomi-Latvia jalka-
pallo-ottelussa.

Suomi-Filmin uutiskuvia 2/39 (21.10.1939), 3’30” (mykkä, katkelma)
Elokuvasta on säilynyt vain katkelma työkopiosta. Säilyneissä kuvissa näemme asun-
tomessut Messuhallissa, presidentti Kallion sekä jalkapalloa Olympiastadionilla.

Suomi-Filmin uutiskuvia 3/39 (28.10.1939), 15’35”
Suomen lisätty valtuuskunta saapuu Moskovan neuvotteluista 26.10.1939. YH eli yli-
määräiset kertausharjoitukset alkavat. Samalla myös lotat valmistautuvat mahdolli-
seen sotaan.

Suomi-Filmin uutiskuvia 4/39 (4.11.1939), 13’35”
Suomi valmistautuu sotaan YH:n jatkuessa. Mieskuorot esittävät laulutervehdyksiä 
Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Yhdysvaltojen lähettiläille.

Suomi-Filmin uutiskuvia 5/39 (11.11.1939), 11’25”
Kamera vierailee F.E. Sillanpään luona ja seuraa partiolaisten harjoituksia. Lopuksi 
Harry Bergström esiintyy sotilaskodissa.

Suomi-Filmin uutiskuvia 6/39 (18.11.1939), 10’25”
Polkupyöräjoukot sotaharjoituksissa. Partiotytöt valmistavat villasukkia ja käsineitä 
evakuoiduille. Sotamarsalkka Mannerheimin esittely. 

Suomi-Filmin uutiskuvia 7/39 (25.11.1939), 9’45”
Eläintieteellisen museon kokoelmia siirretään uhkaavan sodan alta turvaan. Rakuunat 
harjoittevat. Sysikaasuautot tulevat käyttöön. 

Suomi-Filmin uutiskuvia 8/39 (12.12.1939), 19’00”
Suomi on joutunut mukaan suursotaan. Helsingin pommitusten tuhoja ja tuhottua vihol-
lisen sotakalustoa. Tuhottu Salmijärven kylä palaa.

Suomi-Filmin uutiskuvia 9/39 (23.12.1939), 15’30”
Sotakuvia mm. pommitetusta Viipurista sekä pohjoisen rintamalta. 

LISÄMATERIAALIT:

Suomi-Filmin sotilaspila 1: Leikki sijansa saakoon (7.2.1940), 5’15”
Matti Jurva ja Kosti Aaltonen esittävät Tatu Pekkarisen kirjoittamia kupletteja. Mukana 
laulut Hei jenkkankaa ja Njet Molotov. Valentin Vaala leikkasi kaikki neljä sotilaspilaa.

Suomi-Filmin sotilaspila 2: Laulava taloryhmä (20.2.1940), 7’55”
Kotirintama pimennysverhoineen on toisen sotilaspilan aiheena. Jurvan ja Aaltosen 
lisäksi mukana ovat Lauri Kyöstilä, Maija-Liisa Lehtinen, Harry Bergström ja Hannes 
Veivo.

Suomi-Filmin sotilaspila 3: Kaksi kaverusta Kille ja Kalle (28.2.1940), 9’25”
Huhujentorjunnan ja vakoilijoiden lisäksi sketseissä saa oman osuutensa sodassa 
puolueettomana pysynyt Ruotsi. Jurvan aisaparina esiintyy Onni Veijonen.

Suomi-Filmin sotilaspila 4: Otto Ville ja Teuvan Tiltu (8.3.1940), 11’50”
Terijoen hallituksen pääministeri Otto Wille Kuusinen ja propagandaa Suomeen levit-
tänyt Teuvan Tiltu (Inari Koponen) ovat irvailun kohteena Suomi-Filmin viimeisessä 
sotilaspilassa.

Vanha Viipurimme (18.5.1940), 7’25”
Runollinen kuvaelma menetetystä Viipurista. Suurin osa Topo Leistelän ja Eino Karin 
fi lmimateriaalista on vuosilta 1935 ja 1937. Alkuperäisen Hilkka Helinän kertojaäänen 
lisäksi levyllä on tutkija Ilkka Kippolan kommenttiraita, jossa hän kertoo elokuvan taus-
toista ja kuvauspaikoista.

Talvisodan fi lmit ja faktat (2007), 33’25”
Talvisodan syitä ja tapahtumia valottavat tutkija Kauko Rumpunen ja professori Ohto 
Manninen. Talvisodan fi lmeistä ja niiden propagandamerkityksestä kertovat tutkijat Ilk-
ka Kippola ja Jari Sedergren.
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ja Puolustusvoimien Talvisodan katsausten käsikirjoittaja ja selostaja. Suomi-
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LISÄMATERIAALIT:

Muuten on muistettava -sarja (1940), yhteensä 7’40”
Puolustusvoimain katsausten yhteydessä esitetty tietoiskusarja: Kenttäposti, Lahjapa-
ketti, Paperipatja, Kultasormuskeräys, Jälleenrakennus ja Vakooja vaanii sinua.

Kaatuneiden muistolle Suurtorilla 19/5 40 (31.5.1940), 7’45”
Talvisodassa kaatuneiden muistotilaisuus Senaatintorilla ja jumalanpalvelus Nikolain-
kirkossa.

Kyösti Kallio tasavallan presidenttinä 1937–40 (28.12.1940), 17’15”
Talvisodan presidentin henkilökuva kaartuu virkaanastujaispuheesta hautajaissaaton 
huipentamaan surujuhlaan.

Finland Fights! (Emerson Yorke Studio, 1940), 5’45”
Amerikkalainen uutisfi lmi Talvisiodan ajasta. Paavo Nurmi myötätuntokiertueella USA:ssa. 
Herbert Hoover pitää radiopuheen Suomen puolesta.

Le Drame Finlandais (Pathé Journal, 1940), 11’05”
Tiivistelmä ranskalaisesta katsauksesta. Suomen sota on koko Euroopan asia.

Toimittajat: Ilkka Kippola ja Tommi Partanen 
Toimituskunta: Matti Lukkarila, Ohto Manninen, Kauko Rumpunen ja Jari Sedergren
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Elokuvaajat:   Katsausten suunnittelijat ja tekijät:

Erik Blomberg 1913 – 1996 Heikki Aho 1895 – 1961
Felix Forsman 1917 – 2005 Lennart Arrila 1891 – 1972
Olavi Gunnari 1910 – 1973 Turo Kartto 1910 – 1942
Alvar Hamberg 1903 – 1969 Hannu Leminen 1910 – 1997
Eino Kari  1897 – 1954 Åke Leppä 1904 – 1955
Erik Lönnberg 1910 – 2003 Topo Leistelä 1893 – 1955
Auvo Mustonen 1916 – 1995 Yrjö Norta 1904 – 1988
Risto Orko 1899 – 2001 Tauno Ovaskainen 1909 – 1957
Kalle Peronkoski 1908 – 1974 Reino Palmroth 1906 – 1992
Björn Soldan 1902 – 1953 Tapio Piha 1906 – 1998 
Uno Pihlström 1903 – 1965 Heikki Parkkonen 1901 – 1956
Sulo Tammilehto 1907 – 1970 Yrjö Rannikko 1900 – 1980
Reino Tenkanen 1899 – 1995 Vilho Uomala 1910 – 1979
    Urho Utrio 1905 – 1980
    Armas Vallasvuo 1907 – 1995
    Kurt Vilja  1914 – 1995
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Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 2008

Toimittajat: Ilkka Kippola ja Tommi Partanen
 
Toimituskunta: Ohto Manninen, Kauko Rumpunen ja Jari Sedergren

Kiitos: Tero Halvorsen, Matti Lukkarila, Jarmo Nyman, Jarni Susiluoto,
Kai Vase, Maret Vehmaa (Puolustusvoimain kuvakeskus)

Valtion tiedotuslaitoksen fi lmileikkaamo 1941

Puolustusvoimain katsaukset 

jatkosodassa

Hyökkäävät kamerat on lähdejulkaisu jatkosodan alkuvaiheen uu-
tiskatsauksista. Ensi kertaa sodan jälkeen ovat heinäkuun 1941 
ja huhtikuun 1942 välillä ilmestyneet Puolustusvoimain katsauk-
set nyt koskemattomina alkuperäisessä muodossaan.

Työryhmän valitsema ajankuva on edustavin nähtäville kerätty 
otos ”erillissodaksi” nimitetyn sodan ensimmäisestä vaiheesta. 
Esillä on runsaasti lisämateriaalia. Ekstrat sisältävät täydennyk-
senä sotaa edeltävän vuoden Suomi-Filmin uutiskatsauksia ja 
lyhytkuvia. Lisäyksiin on myös liitetty lähes kaikki Valtion tiedo-
tuslaitoksen (VTL) jatkosodan ensimmäisenä vuonna julkaisemat 
tiedotuselokuvat.

Neljän DVD:n kokoelma Hyökkäävät kamerat muodostaa 41 kat-
sauksen voimalla hankkeen ensimmäisen osan. Kaikkiaan kesä-
kuusta 1941 syyskuuhun 1944 käydyn jatkosodan aikana valmis-
tui 88 Puolustusvoimain katsausta. Niistä levitykseen ehti 86.

Syyskuun alun aselevon jälkeen Valtion fi lmitarkastamo kielsi 
Puolustusvoimain katsausten julkisen esittämisen armeijan aloit-
teesta. Filmit jätettiin vuosiksi varastoihin, kunnes ne siirtyivät 
Päämajan koulutusosaston hallintaan. ”Perinteen herättäminen 
henkiin” alkoi 1960-luvulla sotahistoriallisten dokumenttien ja 
television jatkosotaa käsittelevien ohjelmien yhteydessä. Aineis-
ton suunnitelmallinen uudelleenkopiointi toteutui 1980-luvulla. 
Puolustusvoimain sodanaikaiset fi lmit siirtyivät Suomen elokuva-
arkistolle vuonna 2003. Nyt ne kuuluvat Kansallisen audiovisuaa-
lisen arkiston kokoelmiin.

Tiedotuslaitoksen vai armeijan katsauksia?
Jatkosodan alussa perustettiin pääministerin alaisuuteen Valtion 
tiedotuslaitos. Se levitti kaiken informaation kotimaiselle ja kan-
sainväliselle medialle.

Myös sotilaallinen propagandatoiminta järjestettiin uudelleen. 
Luutnantti Kalle Lehmuksen organisaatiomallissa yhdistyivät Sak-
san esikuvan mukaisesti propaganda-, sensuuri- ja turvallisuuspo-
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liisin organisaatiot. Malli ei toteutunut. Valituksi tuli Heikki Reen-
pään – VTL:n tulevan johtajan – vetämän komitean hajautettu mal-
li. Siinä propagandan käsite verhoiltiin puheella ”tiedotuksesta”.

Lehmuksen johtama Päämajan tiedotusosasto (PM:n TtusOs.) 
organisoi 20.6.1941 lähtien rintamalle tiedotuskomppanioita, joi-
hin kuului kirjoittavia TK-journalisteja, TK-elokuvaajia ja TK-valoku-
vaajia.

Osasto vastasi armeijan virallisista tiedotteista, valokuvista, 
elokuvista, viholliseen kohdistuvasta propagandasta, koulutuk-
sesta ja joukkojen viihdytyksestä sekä kenttäpostin sensuurista. 
Sotilaalliset tiedot raportteihin tulivat Päämajan operatiiviselta 
osastolta.

21 ensimmäistä Puolustusvoimain katsausta valmistuivat 
nähtäväksi viikoittain. Ne olivat Arvi Kivimaan johtaman VTL:n ku-
vaosaston luomuksia, vaikkakin katsausten nimi viittasi puolus-
tuslaitokseen. Teatterimies ja runoilija Kivimaa oli pätevöitynyt 
talvisodan propagandatehtävissä. Yhteistyökumppani ja samalla 
kilpailija Kivimaalle oli kapteeni Heikki Parkkonen ja hänen luot-
saamansa Päämajan tiedotusosaston kuvalaitos.

Päämajan kuvalaitoksen alaisuudessa fi lmasivat eri sotatoi-
miyhtymissä TK-elokuvaajat. Rintamien ulkopuolella elokuvasivat 
Valtion tiedotuslaitoksen kuvaosaston ja Päämajan kuvaosaston 
kameramiehet, jotka olivat käytettävissä myös muihin valtiollisiin 
elokuvahankkeisiin. Kuvaajia oli alkuvaiheessa kaikkiaan noin kol-
mekymmentä. Asemasotavaiheessa organisaatiota pienennettiin. 
Samalla supistui kuvaajien luku.

Muutkin komennuksen saaneet olivat elokuva-alan tunnettuja 
konkareita. Katsaukset ja selostuksen linjasivat Kivimaan apuna 
alansa ässät. Selostustekstejä laativat ja selostivat Topo Leistelä 
ja Turo Kartto. Valentin Vaala, Orvo Saarikivi ja Hannu Leminen 
leikkasivat hyökkäyssodan fi lmit ryhmätyönä. Myöhemmin vastuun 
ottivat Saarikivi ja Veikko Itkonen. Äänittämössä operoi toinen kol-
mikko, Pertti Kuusela – Hugo Ranta – Kurt Vilja. Sotivalle maalle 
esityskopiot valmistivat T. J. Särkän Filmiteollisuus ja Risto Orkon 
Suomi-Filmi.

Päämajan kuvalaitoksessa kyti systeemin vastainen tyytymät-
tömyys, kunnes VTL:n johtoasema mureni Heikki Parkkosen pai-
nostuksen seurauksena. Vetovastuu siirtyi hänen esityksestään 

Puolustusvoimille 26.11.41. Samalla Päämajan kuvalaitos nimet-
tiin Päämajan kuvaosastoksi. Vastaava VTL:n kuvaosasto tyhjeni 
elokuvaajista ja se keskittyi valokuvaan.

Uudessa järjestelmässä aineistot valittiin ja pantiin kokoon 
Päämajan kuvaosastolla. Siellä valmistettiin viikoittain katsauk-
sen malliksi ns. työkopio. Joulukuusta 1941 lähtien osaston la-
boratorio sai fi lmatun aineiston suoraan elokuvaajilta. Ensin sen 
katsoivat osastopäällikkö majuri Parkkonen ja hänen apulaisen-
sa kapteeni Aarne Wallinheimo. He sopivat yhdessä leikkaajien 
kanssa katsaukseen käytettävästä materiaalista. Näin he olivat 
myös vahvasti mukana elokuvien suunnittelussa, vaikka leikkaaja 
sai vastata kuvien kokonaissuunnittelusta ja olla katsausten alku-
teksteissä ohjaaja. Lopuksi leikkaajien tekemä työkopio esitettiin 
hyväksyttäväksi osaston johdolle ja sensorille. 

VTL-yhteistyö määriteltiin ohjesäännössä. Päämajan kuvaosas-
to toimitti VTL:n kuvaosastolle valmiin työkopion. Katsauksen 
selostaja sovitti yleensä siihen itse selostuksen. Teksti tarkas-
tettiin sekä VTL:ssä että Päämajassa. Sen jälkeen VTL järjesti 
äänityksen Suomi-Filmissä ja valmistutti katsausten esityskopiot 
Filmitarkastamon hyväksyttäväksi. VTL:n elokuvatoimisto välitti ne 
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edelleen levittäjilleen. Tällä tavoin teattereissa liikkuva kopiokanta 
kasvoi katsaus katsaukselta. Oli sovittu, että Päämaja maksaa 
katsauksen leikatun negatiivin ja ensimmäisen kopion, VTL muut 
kustannukset.

Puolustusvoimain katsausten luonne
Sodan alun hyökkäysvaihe haluttiin esittää lähinnä perinteistä 
uutiskatsausta muistuttavissa ”reportaasheissa”. Kun hyökkäys 
laantui ja asemasota alkoi, tilalle tuli toinen perustyyppi, tietyn 
teeman ympärille rakennettu dokumentti. Teemakatsauksia ilmes-
tyi kaikkiaan 52 (59 %), reportaasikatsauksia 36 (41 %). Jälkim-
mäisten rakenne muodostui kolmesta seitsemään yhteen liitetys-
tä sodan aiheesta.

Vain osa fi lmatusta aineistosta mahtui puolustusvoimain 88 jat-
kosodan katsaukseen. Elokuvauksille olikin asetettu laajemmat 
sotahistorialliset tavoitteet. Filmille tuli tallentua myös ne sodan 
ilmiöt, jotka eivät olleet sovitettavissa suoranaiseksi propagan-
daksi militaarisen dokumentin muottiin.

Päämajan Parkkosen mielestä VTL oli keskittynyt jopa liiaksi 
propagandaan ja valikoi fi lmiä historiattomasti vain sitä varten. 

Kysessä olivat Puolustusvoimien katsauksen nimeä kantavat toi-
mitteet. Parkkosen kunnia-asiana oli saada siviileiltä valvontaan-
sa myös elokuvien sisällöt ja koko valmistusprosessi. Lisäksi 
sotilaallinen ja strateginen ajattelu oli nostamassa päätään. Osa 
kuva-aineistosta tuli järjestää ja valikoida sotatiedustelun näkökul-
masta. Näillä seikoilla perusteltiin Päämajassa marraskuun 1941 
organisaatiomuutos ja kuvaustoiminnan haltuunotto. 

Silti katsausten kieli säilyi VTL:n hallinnassa. Selostusteks-
teihin upotettiin aimo annos sotaisaa, poikakirjoihin vertautuvaa 
huumoria ja isänmaallista paatosta. Vihollista leimaava sanasto 
tuntui aluksi tyydyttävän molempia yhteistyön osapuolia. Se oli 
rasistista ja ihmisarvoa mitätöivine piirteineen propagandalle omi-
naisen räikeää.

Sota alkoi, ja katsaukset hyökkäsivät kamerakuvissa kohti itää: 
Vallatuiksi tulivat vuoden 1941 aikana Sortavala (K7), Viipuri (K9), 
Aunus (K12), Salla (K13), Äänislinnaksi nimetty Petroskoi (K14, 
K15), Koivisto (K19), Hanko (K23), Kontupohja (K24), Karhumäki 
(K25) ja Poventsa (K26) sekä Suursaari (K39).

Aseveljeys oli alusta alkaen pääteema. Jo ensimmäisessä kat-
sauksessa pohjoisen ”aseveljet”, kenraalit Nikolaus von Falken-
horst ja Hjalmar Siilasvuo kohtaavat. Sama teema tuli esille seu-
raavassa (K2) ja edelleen Sallan sotakatsauksissa (K3, K13) sekä 
vielä kenraali Dietlin esittelyssä (K17).

Armeijan ylipäällikkö C. G. E. Mannerheimin ja Tasavallan presi-
dentti Risto Rytin tapaaminen (K4) ohjastettiin näytökseksi sodan 
yhteisistä tavoitteista niin siviilissä kuin armeijassakin. Katsaus-
ten kokonaisuudessa ylipäällikön julkisuuskuva oli silti vahvempi. 
Puolustusvoimien katsaukset eivät juuri seuranneet valtiollisen 
johdon politiikkaa tai ministereitä. Kuvien keskiössä dominoivat 
marsalkka ja hänen kenraalinsa, ja sitä myöten katsausten soti-
laalliset piirteet korostuivat.

Rintamien hiljentyessä asemasotaan reportaashi-ideaalin kor-
vasi dokumentarisuus. Siinä armeijan eri toiminnot saivat tasa-
puolisen käsittelyn: mukaan mahtuivat esimerkiksi lääkintälaivan 
toiminta (K29), palontorjunta (K30), miinantorjunta (K30), ruoka-
huolto (K32), etulinjan tykistö (K33), kaukopartiot (K35), talvime-
renkulku (K35), kuljetusorganisaatiot (K36), lämmityshuolto ja 
pesulat (K37) sekä pioneerit (K41). Kotirintamalta kamera poimi 
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sotilaspojat (K34), ilmavalvontalotat ja väestönsuojelijat (K31). Ur-
heilu sai oman teemakatsauksensa (K41).

Jatkosodan kuviin kiinnittyivät vallatun alueen olosuhteet ja vä-
estö tavalla, joka muistutti välillä kansatieteellistä taltiointia. Näin 
esimerkiksi Karjalan ja Aunuksen katsauksissa (K8, K20, K22) 
kuten myös kuvauksessa Vienasta (K27).

Katsaukset valmistuivat tiheässä tempossa. Vuoden 1941 hei-
näkuusta joulukuuhun kului kuvauksista Valtion fi lmitarkastamon 
hyväksyntään viikosta kolmeen viikkoon. Kontupohjan taisteluista 
(2.11.) tehty katsaus (K24) oli poikkeus. Sitä valmistettiin perä-
ti 6,5 viikkoa. Syy viivästymiselle oli fi lmaukset Koiviston vesillä, 
missä taisteltiin samana päivänä. Koiviston valtaus oli vetävämpi 
aihe katsauksen (K19) aiheeksi ja Kontupohja sai odottaa aikaa 
parempaa. Väliin mahtui vielä mm. Hangon haltuunotto joulukuun 
alussa. Sen kamerakuvista muokattiin talvisodan materiaalilla ke-
hystetty katsauksensa (K23).

Propagandan ajankohtaiset tehot keskitettiin valtausten va-
raan. ”Jälleen meidän”-katsaukset valmistettiin viikon projektei-
na, ja vain katsaus Sallan valtauksesta (K3) vei yli kaksi viikkoa. 
Sallan kuvien välittymistä hidasti etäisyys pääkaupungista, eikä 
koneistokaan ollut valmis. VTL ajoitti kuitenkin tuotantonsa jo seu-
raavassa katsauksessa (K4) iskuun, kun vierailtiin Mannerheimin 
Mikkelissä ja sotavankileirillä. 

Lyhytelokuva jatkosodan alussa
Valtion tiedotuslaitos hankki henkilökuntansa suomalaiselta elo-
kuvateollisuudelta. Kohti uutta sotaa johdattelivat sitä ennen elo-
kuvayhtiö Suomi-Filmin lyhytkuvat ja uutiskatsaukset. Sitten sivii-
likameran ammattilaiset saivat kesällä 1941 pikakomennuksen 
sotakuvaajiksi. Samaan hengenvetoon siivilöitiin VTL:n suunnitte-
luportaaseen leikkaajia, ohjaajia ja järjestöistä alansa valiot.

Suomi-Filmi jatkoi silti tiedotuskuvien tuottamista jatkosodan 
aikana. Ne elokuvasi Erkki Majava ja käsikirjoittajana kunnostau-
tui Kansanhuollon Untamo Utrio.

VTL:n kuvaosasto aloitti organisoitumisensa 13.6.1941 Pää-
majan kuvalaitoksen majuri Heikki Parkkosen kutsusta. Apulais-
päälliköksi Arvi Kivimaalle valittiin Kansatieteellisen fi lmin Eino 

Mäkinen. Elokuvatoimistoa johtamaan nimitettiin Suomen Filmi-
kamarin Yrjö Rannikko. Kivimaan ja Mäkisen avustajaksi komen-
nettiin talvisodan katsauksia leikannut Hannu Leminen. Lisäksi 
Suomi-Filmin Orvo Saarikivi sai tehtäväkseen järjestää talvisodan 
arkiston vastaista käyttöä varten. 

VTL:n elokuvien fi lmaukset ja suunnittelu aloitettiin heti. ”Ju-
hannus 1941” seurasi sotilaiden lähtöä ja sodan syntyhetkiä eri 
kamerakulmista. Viralliseksi nimekseen se sai Sireenien kukkies-
sa 1941. Vuoden 1939 jääkärifi lmaus lämmitettiin lyhytkuvaksi 
Lockstedtin aseveljet. Se oli alkujaan vaasalaisen Historia-Filmin 
ja saksalaisen Ufan yhteistyön tulos, jonka ulkoministeriö lunasti 
VTL:n käyttöön. Nyt aineiston lyhensi asevelihenkiseksi dokumen-
tiksi Orvo Saarikivi ja selostuksen siihen laati Turo Kartto. Lisäksi 
kuvaaja Heikki Aho teki sodan avaukseksi äänifi lmin Tasavallan 
Presidentti Risto Ryti puhuu 25.6.41. Kaikki kuvat hyväksyttiin esi-
tettäväksi jo 27.6., mutta niiden julkaisu venyi lähinnä teknisistä 
syistä heinäkuun alkuun. Valmistukseen otettiin myös Heikki Ahon 
Kaunis Karjala ja Saarikiven kuva Viipurista. Ahon karjala-nostalgi-
aa esitettiin kutsuvieraille Bio Rexissä 26.7.41.

Jo aikaisemmin ”Sillanpään marssilaulu” oli tehty isänmaalli-
seksi maisemakuvaksi Marssilaulu. Siinä Aapo Similän johtama 
kuoro lauloi ja orkesteria tahditti taustalla Artturi Rope. Konserva-
toriossa 2.7. äänitettyä marssifi lmiä täydensivät 16.7. Kaunis Kar-
jala ja Nuijamiesten marssi. Esityksestä vastasivat jälleen Similän 
kuoro ja Valkoisen Kaartin soittokunta. 

Puolustusvoimien viikoittaisista katsauksista sovittiin VTL:n ja 
Puolustusvoimain kuvaosaston kesken 28.6.41. Hyökkäävät ka-

merat käynnistettiin ja koko 
koneisto tempaistiin täysille.
Ylityöllistetyt leikkaajat Han-
nu Leminen, Orvo Saarikivi 
ja Valentin Vaala sekä labo-
ratorio palvelivat paineen alla 
yötä päivää. Taiteellista tukea 
sentään saatiin, kun Taisto 
Ahtola kiinnitettiin 1.7. Hän 
piirsi katsauksiin alkutekstit.

Jari Sedergren ja Ilkka Kippola
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PUOLUSTUSVOIMAIN KATSAUKSET 1–41

Valtion Tiedotuslaitoksen kuvaosasto: Turo Kartto, Arvi Kivimaa, 
Topo Leistelä, Hannu Leminen, Orvo Saarikivi ja Valentin Vaala.

LEVY 1  Katsaukset  1–4
1 Suomi ”kaitsee vielä karjaa”. Turkua pommitetaan 26.6.1941. 
Sota syttyy. Karjalan armeija ylittää rajan. Martti Jukola selostaa. 
Aseveljet Nikolaus von Falkenhorst ja Hjalmar Siilasvuo kohtaa-
vat. Tiedustelulento Viipurin ylle (11.7.), 12'51".
2 ”Pakkorauhan rajamerkki” poistetaan. Saksalaiset ja Siilas-
vuo yhdessä. Ratsuväki, tykistö, lennosto, laivasto – ”koko armei-
ja käy puolustussotaan” (19.7.), 16'58".  
3 Sallassa soditaan. Mannerheim ratsastaa. Lentäjä tieduste-
lee. Tykistö pehmittää. Joki ylitetään. Kannaksen ”joka tuumasta 
taistellaan” (25.7.), 14'59".
4 Ryti ja Mannerheim Mikkelissä. Asevelivierailut jatkuvat. Svin-
hufvud rintamalla. Sotavankileiri. Ansiomerkit jaossa. Vallatuilla 
alueilla rakennetaan (1.8.), 17'15".

LEVY 2  Katsaukset   5–13 
5 ”Sotaa maassa ilmassa ja 
merellä”: Ilmavalvonta, rannik-
kovartiosto ja laivasto. Tykis-
tö, panssarijoukot ja jääkärit. 
Lentue nousee iskuun (8.8.), 
12'40".
6 Aunusta vallataan. Kirjeen-
vaihtajat saapuvat. Kylät sodan 
jäljiltä: Tolvajärvi, Läskelä, Hä-
meenkoski, Pitkäranta. Juna-
yhteys Uuksuun ja Värtsilään  
(16.8.), 12'15".
7 ”Sortavala jälleen meidän”: 
Vakkolahden valtaus. Tykistö 
murtaa vihollisen. A.E. Heinrichs 
Sortavalaan. Kunniamerkkien 
jako valtaajille (22.8.), 16'30".

8 Pst-tykit. Panssari-
vaunusotaa. Sotavanke-
ja. Etenemisen suunta: 
Laatokan Lahdenpohja. 
Lemetti ja Kollaa. Au-
nuksen Vietele, runo-
laulajien kylä (28.11.), 
16'55".  
9 Muistokuvia menetetystä Viipurista. Suomalaiset vyöryvät 
takaisin. Valtaus 31.8.1941. Kaupunki esittäytyy. Linnan torniin 
nostetaan voiton lippu. Paraati (5.9.), 22'25".
10 Tykistö puhuu. Pioneerit kunnostavat rataa. Esittelyssä ken-
raali Hägglund. Aunuksessa korjataan viljaa. Kannaksen sota jat-
kuu (12.9.), 17'55". 
11 Vangit siivoavat Viipuria. Kenraali Oeschin esikunnassa. ”Kan-
nas meidän”: Kurkijoki, Hiitola, Räisälä, Valkjärvi, Terijoki, Rajajo-
ki. Laivaston sota jatkuu (19.9.), 9'30". 
12 Aunuksen kaupungin valtaus. Voitonparaati 10.9. Manner-
heim, Heinrichs, Nenonen, Walden, Talvela, Airo ja Lagus vierailul-
la. Ylipäällikkö Syvärillä (26.9.), 20'20".
13 Salla vallattu. Saksalaisten huolto. Piispa Björklund Rukajär-
vellä. Mahtava panssari. Aku Korhonen ja Siiri Angerkoski Keu-
ruulla. Sallasta kohti itää (3.10.), 17'45".

LEVY 3  Katsaukset  14–26
14 Äänislinnan valtaus. Mannerheim, Nenonen ja Walden vierai-
levat  esikunnassa. Tuompon joukot etenevät Äänislinnaan. Sivii-
lit palaavat takaisin (10.10.), 19'35".
15 Otto Ville Kuusisen palatsi. Äänislinnan paraati 12.10. Hein-
richs puhuu joukoille. Jumalanpalvelus. Heiskanen vastaanottaa 
ohimarssin (17.10.), 13'30". 
16 Tuoppajärvi: kärkipartion vene syöksyssä. Konevitsan näky-
miä. Kronstadt tulessa. Jalkaväki täisodassa. Kenttäsairaala 
Muonaassa (24.10.), 11'40".
17 Laivat tuovat viljaa ja rehua. Dietl johtaa aseveljiä. Feige jakaa 
rautaristejä. Oinonen 50 vuotta. Äänislinna. Muurmanski. Syväri. 
Lisää joukkokuljetuksia (28.10.), 18'.
18 Mannerheim-ritarit. Sotilaita talvikalassa, avantouintia. Ken-
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raali Siilasvuo kanttiinissa. Jahvetti Petroskoissa. Sääasema. 
Hyökkäys, jota tykistö tukee (7.11.), 12'40". 
19 Koiviston valtaus. Rantoja puhdistetaan miinoista. Saaren-
pään kasarmi. Radio haastattelee valtaajia. Sotasaalista, romua, 
ammuttuja aluksia (14.11.), 12'15". 
20 Käynti Vienan kylissä. Pohjois-Aunus: Koltat ja sotilaat kalas-
sa. Suonikylässä talvitöitä. Karjalan jääkärit ylittävät Suununjoen 
(21.11.), 16'30".
21 Talvisotaa Itä-Karjalassa: Tykistö tukee joukkoja. Kaiutin vä-
littää propagandaa. Kaukopartio iskee. Mottisota kaataa venäläi-
siä. Muurmannin rata vallataan (28.11.), 16'. 
22 Marssi Itä-Karjalan kyliin. Karjalan rahvasta, venäläisiä vanke-
ja, sotasaalista. Iltahartaus. Lepo nuotiolla. Hiihtopartio lähtee. 
(5.12.), 9'05".
23 Talvisodan arkistokuvia: Hankoa evakuoidaan. Kesäkuu 1941: 
Hangon motti. Joulukuu: Kenraali Väinö Valve valtaa Hangon ta-
kaisin. (12.12.), 17'55".
24 Kontupohja vallataan. Joukot etenevät Karhumäkeä kohti. 
(19.12.), 9'30".
25 Karhumäen valtaus 5.12. Laguksen joukot Poventsaan. Venä-
läisiä kuljetetaan vankileireihin. Sotasaalista. (23.12.), 9'30".
26 Poventsa vallattu. Stalinin kanava tulvii. Siviiliväestö korjaa 
tuhoja. Sotasairaala. Joulu kotona ja rintamilla (30.12.), 12'10".

LEVY 4  Katsaukset  27–41
27 Vienan asukkaat. Äänisjärven sotasaalis. Lasten hoitokoti 
(10.1.1942.), 11'10".
28 Korsujoulu. Talvinuotta. Hiihtokisat. ”Nenosen koirat” (16.1.), 
8'30".
29 Lääkintälaiva. Haavoittuneiden kuljetukset. Ensiapu (23.1.), 
10'50".
30 Karjalan palot. Poventsan ja Karhumäen joukot. Hangon mii-
nat (30.1.), 5'35".
31 Helsingin ilmapuolustus. Väestönsuojat. Malmin hävittäjät 
(6.2.), 6'55".
32 Huolto toimii: ruokaa ja ammuksia. Tietyöläiset ja kaukopar-
tiot (13.2.), 8'30".
33 Etulinjan tykistö harjoittelee. Ratsut, sukset ja sotilaat ase-

missa (20.2.), 10'30".
34 Sotilaspoikien tehtävät. Romukeräys palkitaan marskin kuval-
la (27.2.), 13'15".
35 Vihollisen myrkyttämät kaivot. Kaukopartio. Merenkulku tal-
vella (6.3.), 7'05".
36 Autoja, kuljettajia, hevosmiehiä ja eläinlääkäreitä sodassa 
(13.3.), 12'30".
37 Rintamien puuhuolto, likapyykki sekä 500 hevosen kolonna 
(20.3.), 7'35".
38 Ratsain ja suksilla. Kylätaistelu. Tykistö ja panssarit (27.3.), 
7'50".
39 Sankarikenraali Aaro Pajari ja Suursaaren valtaus  27.3. 
(2.4.), 11'40".
40 Pioneerit tekevät talvitien. Hiihtopartio murtaa vihollislinjan 
(10.4.), 7'15".
41 Sotilashiihdot: Äänislinna, Karhumäki, Kannas. Paini ja nyrk-
keily (17.4.), 8'45".
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Ekstrat     

LEVY 1  Suomi-Filmin uutiskuvia  1940
8/40 Talvisota päättyy 13.3.1940. Kyösti Kallio ja Väinö Tanner 
puhuvat (15.3.1940), 12'05".
9/40  Siviilit palaavat Helsinkiin. Presidentti Kallion lehdistötilai-
suus (21.3.), 4'.
13/40 Evakkotaidetta. Kaupungin kouluolot. Helsinki siivoaa so-
dan jälkiä (27.4.), 9'35". 
14/40 Vappu Kaivopuistossa. Elämää kasarmissa. Olympiakylän 
asukkaat (4.5.), 9'.
15/40 Airiston sankarivainajat. Sotalapset. Helsinki korjaa ja ra-
kentaa (10.5.), 8'.
18/40 Katulaulaja. Munkkiniemen pelloilla. Prinssi Vilhelm Suo-
meen. Viikin evakot. Ylioppilaat sankarihaudoilla (31.5.), 8'15".

LEVY 1  Suomi-Filmin lyhytkuvia 1941
Paluutie. Sotainvalidien kuntoutusta Punaisen Ristin sairaalassa 
(21.3.1941), 9'30".
Opaskoira. Sotasokeiden tiedotuselokuva (25.4.), 1'10".
Me kestämme yhteisvoimin. Kansanhuollon tiedotuselokuva 
(25.4.), 9'30".
Kevät iskee silmää. Ylioppilaiden vappu. Kävelymaaottelu Suo-
mi–Ruotsi presidentti Rytin ja hallituksen johdolla (19.5.), 7'45".
Romua… Suomen siirtomaat. Suomen Romun elokuva kierrätyk-
sestä (13.6.), 9'.
Lapset maalle! ”Kansallisaarteemme kasvamaan raikkaassa il-
massa ja auringossa”. Kesäsiirtolat avautuvat kaupunkilapsille 
(13.6.), 1'25".

LEVY 1  Valtion Tiedotuslaitoksen lyhytkuvia 1941
Lockstedtin aseveljet. Historia-Filmin toimesta saksan Ufa:n elo-
kuvakamerat ikuistivat jääkärimuistomerkin vihkijuhlallisuudet 
Lockstedtissa vuonna 1939. Orvo Saarikivi leikkasi aineistosta 
SS-asevelidokumentin (5.7.1941), 10'15". (Ks. Levy 4).
Sireenien kukkiessa 1941. Neuvostoliiton lähetystö poistuu. 
Kenraali Erfurth saksalaisten 1918 muistomerkillä. Helsinkiä 
pommitetaan. Sotilaat lähtevät rajalle (5.7.), 9'.

Tasavallan presidentti puhuu 26.6. Ryti julistaa ”puolustustaiste-
lun alkaneeksi” (5.7.), 9'35".

LEVY 2   Valtion Tiedotuslaitoksen lyhytkuvia 1941
Kaikki yhdessä eteenpäin. Kansanapu talvisodassa ja siirtoväen 
asuttaminen (11.7.1941), 10'20".
Marssilaulu. Sillanpään marssilaulu. Arttu Rope ja varuskunnan 
soittokunta (11.7.), 2´'50".
Kaunis Karjala. Valkoisen Kaartin soittokunta ja Aapo Similän joh-
tama kuoro (25.7.), 3'20".
Nuijamiesten marssi. Topo Leistelän toimittaman trilogian kol-
mas sotamarssi (1.8.), 1'50".

LEVY 4   Suomi-Filmin lyhytkuvia 1942
Työ kutsuu tyttöjämme. Työpalvelukeskuksen toinen vuosikurssi 
(16.1.1942), 7'.
Välähdyksiä Propaganda-Aseveljien toivekonsertista. Helsingin 
varuskunnan soittokunta, George de Godzinsky ja Korsuorkesteri, 
Onni Laihanen, Josef Kaartinen, Harmony Sisters. Martti Jukola 
juontaa (14.2.), 12'35".
Kansanapu. Kansanavun suurkeräys -tietoisku (28.3.), 45".

LEVY 4  Ekstrakooste: Suomalaiset SS-miehet
Suomalainen SS-pataljoona vannoo valan Gross-Bornissa 
15.10.1941. Ennen julkaisemattoman aineiston asiantuntijana 
professori Ohto Manninen. 6'00"
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