
Lähde A: SS-joukkoihin valittujen suomalaisten poliittiset kannat 
 

Puolue tai poliittinen kanta: Kannattajat: Osuus: 

IKL 428 35,9% 

Kansallissosialistit 128 9,9% 

Kokoomus 58 4,9% 

Maalaisliitto 11 0,9% 

Edistyspuolue 6 0,5% 

RKP  3 0,2% 

SDP 2 0,2% 

Oikeisto (ei tarkemmin määritelty) 47 3,9% 

Isänmaallinen (ei tarkemmin määritelty) 67 5,7% 

Ei kantaa 430 36,1% 

Muu 22 1,8% 

Yhteensä: 1192 100% 

 
Lähde: Swanström, A. (2018). Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset 
(Ensimmäinen painos ed.). Jyväskylä: Atena., s. 49. 

 
  



Lähde B: Suomalaisten SS-miesten marssi (1941) 
 
Me tulemme kaukaa maasta karusta, 
miss’ on vapaus vanhin päällä maan,  
missä sukumme suuresta sankaritarusta 
luku uusi yhä kerrotaan, 
missä kunniamme tuttu tie 
vuossatojen veristen halki vie. 
 
Me kuulimme kutsun sotaan soittavan:  
päin itää, päinvuossatais-sortajaa! 
Me marssimme kohti Moskovaa 
ja väistyvä siellä on sorron yö,  
missä Suomen miesten miekat lyö. 
 
Maan puolesta armaan me iskumme annamme  
ja puolesta Euroopan, maailman  
ja vasta kun miekkamme kärjessä kannamme 
me voiton suuren sanoman 
ikikunniamme tuttu tie  
meidät suuremman Suomen kotiin vie!  
 
(san. V.A. Koskenniemi) 

Lähde: Swanström, A. (2018). Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset 
(Ensimmäinen painos ed.). Jyväskylä: Atena., s. 92. 

  



Lähde C: ”Jääkärien jäljillä”, Suomen Sotilas-lehti no. 21/1941: 
 
 
Viime keväänä alkoi miehestä mieheen maassamme kiertää tieto, joka kertoi, 
että määrätylle määrälle suomalaisia nuorukaisia tarjoutuisi mahdollisuus 
astua vapaaehtoisina varta vasten perustettavaan joukko-osastoon 
Saksassa. Tämä sanoma herätti nuorten miesten keskuudessa suuren 
innostuksen humauksen ja milteipä jokainen oli heti valmis lähtemään. Nuoret 
vaistosivat heti, miten suuri merkitys olisi heille itselleen ja koko maalle siitä, 
että he saisivat oppia sotataidon salaisuudet maailman etevimmän 
sotilasmahdin riveissä.  
 
- -  
 
Ei ole ensimmäinen kerta, jolloin Suomen miehet ovat Saksassa sotaoppia 
hankkimassa käyttääkseen sitä isänmaansa hyväksi. Jo neljännesvuosisata 
sitten hakeutui Saksaan tuhansia nuoria miehiä saadakseen siellä sotilaallista 
koulutusta voidakseen sopivan hetken tullen palata takaisin ja asettua kansan 
johtoon viedäkseen sen vapaustaisteluun vihattua venäläistä sortovaltaa 
vastaan. Kukapa ei meillä tuntisi ja muistaisi tätä uljasta jääkärien 
sankarisatua, joka niin loistavalla tavalla kantoi kauniin hedelmän johtaen 
todella Suomen vapautukseen ja itsenäisyyteen! Jo nyt on käynyt ilmi, miten 
paljon heille ja koko maallemme on merkinnyt heidän palveluksensa Waffen 
SS:ssä. 
 

Lähde: Suomen Sotilas, 01.01.1941, nro 21, s. 5 
https://digi.kansalliskirjasto.f/aikakausi/binding/1108651?page=5 Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 
Haettu 13.3.2020 klo 17.18  

  



Lähde D: Suomalaisen SS-vapaaehtoisen Keijo Kääriäisen poika Pekka 
Kääriäinen Apu-lehden haastattelussa 26.10.2018 
 
– Olen tuntenut satoja SS-miehiä enkä ole kohdannut yhtäkään fasistia tai 
natsia. Swanströmin väitteet ovat outoja ja julkisuushakuisia. SS-joukkoihin 
lähteneen 18-vuotiaan suomalaispojan poliittinen kanta ei varmasti ollut kovin 
vakiintunut.  
 
– Muistan, että isällä oli kova hinku lähteä maailman parhaan sotavaltion 
aseelliseen koulutukseen. Ei hän tiennyt lähtevänsä SS-joukkoihin.  
 
Kääriäinen muistaa isän kertoneen varsin avoimesti kokemuksistaan. Pekka 
Kääriäisen poika muistaa myös kuunnelleensa suomalaisten SS-miesten 
tarinoita näiden yhteisissä kokoontumisissa.  
 
– Ei siellä saksalaisia tai heidän politiikkaansa kehuttu. Jos joku sanoo, että 
suomalaiset SS-miehet ihailivat kansallissosialismia, hän on väärässä.  
 

Lähde: Suomalaisen SS-miehen poika kohuväitteistä: ”Outoa ja julkisuushakuista”. Apu-lehden verkkosivut, 
26.10.2018 https://www.apu.f/artikkelit/suomalaisen-ss-miehen-poika-kohuvaitteista-outoa-ja- 
julkisuushakuista haettu 13.3.2020 klo 17.14  

  



Lähde E: Suomalainen SS-mies Tauno Ratsula TV-dokumentissa ”100-
kelloa” (1998): 
 
Mitä sanotaan juutalaisvainoista, niin me emme tienneet tästä halaistua 
sanaa. Meille ei koskaan puhuttu tästä eikä terroriteoista, mitä SS-miehet 
tekivät. 

Lähde: Swanström, A. (2018). Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset 
(Ensimmäinen painos ed.). Jyväskylä: Atena., s. 170. 

  



Lähde F: Suomalainen SS-mies Olavi Karpalo & toverit 24.7.1941 
”Ryssänmaalla” päivätyssä kirjeessään sotilaspastori Ensio Pihkalalle  
 
Juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin 
omaamamme.  
 
Lisätietoa lähteestä: 
 
Olavi Karpalo ystävineen lähetti sotilaspastori Pihkalalle kirjeen, koska he 
tahtoivat anoa siirtoa huoltokomppaniasta rintamalle, jossa varsinaiset 
taistelut käytiin. Historioitsija Andre Swanströmin mukaan kirje on 
raskauttavaa todistusaineistoa suomalaisten sotarikoksista:  
 
”Tämä on selkeä todiste siitä, että suomalaiset SS-vapaaehtoiset osallistuivat 
holokaustin toteuttamiseen ja sotarikoksiin. Olavi Karpalo ei olisi näitä sanoja 
kirjoittanut, ellein hän itse olisi ampunut juutalaisia.”  
 

Lähde: Swanström, A. (2018). Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset 
(Ensimmäinen painos ed.). Jyväskylä: Atena., s. 154. 

  



Lähde G: Suomalaisen SS-vapaaehtoisen Keijo Kääriäisen poika Pekka 
Kääriäinen Apu-lehden haastattelussa 26.10.2018 
 
– Kun puhutaan sotarikoksista, täytyy pitää mielessä, että [suomalaisten SS-
divisioonan] komentaja Felix Steiner sai puhtaat paperit 
sotarikostuomioistuimessa. Isä piti päiväkirjaa ja kommentoi jokaisen päivän 
tapahtumia. Ei hän ollut edes tietoinen keskitysleirien olemassaolosta.  
 
– Swanström yrittää vetää johtopäätöksen, että palveleminen SS-joukoissa 
on yhtä kuin olla natsi. Se on erityisen ikävää suomalaisten SS-veteraanien 
kannalta. Koen aikamoisen piston heidän puolestaan. 
 

Lähde: Suomalaisen SS-miehen poika kohuväitteistä: ”Outoa ja julkisuushakuista”. Apu-lehden verkkosivut, 
26.10.2018 https://www.apu.f/artikkelit/suomalaisen-ss-miehen-poika-kohuvaitteista-outoa-ja- 
julkisuushakuista haettu 13.3.2020 klo 17.14  

  



Lähde H: Suomalaisten SS-vapaaehtoisten sotakirjeenvaihtaja Jukka 
Tyrkön Berliiniin suomalaisten SS-toimistoon lähettämä kirje  
 
Myös oheiseen kuvaan jätän Sinulle vapaat kädet julkaisemiseen nähden. Se 
esittää poikiemme Dnjepropetrowskin valtauksessa vangiksi ottamaa ja 
ampuaa toveri komissaaria (majurin arvoinen?). Ellei se mene irrallisena 
uutiskuvana (tekstikehyksiin), voi sen liittää johonkin myöhempään juttuun.  
 
 ”oheinen kuva”: Tyrkön kirjeen mukana lähettämä valokuva on joko hävinnyt 
arkistosta tai tarkoituksella hävitetty.  
 

Lähde: Swanström, A. (2018). Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset 
(Ensimmäinen painos ed.). Jyväskylä: Atena., s. 162–163. 

 


