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Vaikeastihaettavatsotasurmat
Mikdsotasurmatietokanta
on, mitense on tehty
ja mitii hydtyesiiteon sukututkijoille?
Valtioneuvostokiiynnisti monna 1998
viisivuotisenSuomensotasurmatl9l41922-projektin,jonka tehtavaniion ollut
selvinaiimainittuinawosina erilaisissa
konflikteissasurmansasaaneiden
kohtaloita. Projektin paaasiallisimpana
tehtavenAon ollut rakentaasahkdinentietokantavuosienl9l4 1922eri konflikteissa koti- ja ulkomaillakuolleistasuomaIaisistasekdSuomessa
su[nansasaanersta ulkomaalaisista.Projektinyhteydessii
on tehtyja tehdddnedelleenniiidenvuoja niissii
sienpoliittisiav?ikivaltaisuuksia
surmansa
saaneitakoskevaatutkimustyotii.
Projektinjohtoryhmiinpuheenjohtajana toimii akatemiaprofessori
Heikki Ylikangas,ja projektinjohtajaratoirnii dosenttiLars Westerlund.Projektinjohtohistoryhmaankuuluupoikkitieteellisesti
ja oikeustieteen
rian,oikeushistorian
seka
kansanperinteen
tutkimuksen edustajia,
omanalansaasiantuntijoita.

malaista.Maailmansodan
aikanaveniilaisetsotilasv
Lanomaiset
lisdksisurmasivat
joitakin suomalaisia.
SodanaikanaSuomen aluevesilliimenehtyi useita satoja
veniileisiemaFuusejamiinaanajojen,
torja haaksirikkojen
yhteypedorajAyrysten
dessa.Suomessa
menehtyisotasairaaloissa paitsivenailiiisiA
haavoittuneita.
mliis
mm. llavaltaUnkarinja Saksanarmeijan
sotavankeja.
Venajanvaltioteki maailmansodan
aikana kymmenillii paikkakunnillavarustustdita,ns. vallitiiita,joissa oli mukana
paljonsuomalaista
tyttvoimaa.Vallitttisse
menehtyitapaturmienyhteydessapaitsi
suomalaisia,
myds taallavallitdissA
olleita kiinalaisia vankeja. Syksyn 1917
puolenviikivaltaisuuksissa
sai surmansa
sataa suomalaista.Venajan vallankumoustenseurauksena
vendldisetsotilaat
surmasivatSuomessauseita kymmenia
upseereltaan.
Heimosodissa
vuosinal9l 8-1922kaayhteydestui tai saisurmansa
sotatoimien
yhteensii
noin
sii
600
suomalaista.
Lisiiksi
Konfliktienvuodet19121--1
922
joitakin kymmenianaissataistiedetaAn
Vuosia1914 1922voisiluonnehtia
v?iki- teluissa surmansasaaneitasuomalaisia
jotka taistelivatNeuvosvallanaikakaudeksi,
niin monenlaisissa punakaartilaisia,
Suoerilaisiinsotatoimiin
viilillisesti
liittyvissd to-Veniijanjoukoissa.Pakomatkalla
mesta Neuvosto-Veniij?ille.
erilaisissa
ja muidenkantapahtumissa
suomalaisia
ja paVeniijiin sisiillissodantaisteluissa
sallisuuksienedustajiaSuomessatuona
luumatkallaSuomeensurmansa
saaneiaikaviililliisaisurmansa.
den lukumaard nouseesekin useisiin
Suomalaisiasoti ensimmeisess,i
maasatoihin.
ilmansodassa
sekAita- etta lansirintamal- kymmeniin,mahdollisesti
Sotasurmaprojektin
tehtavAkenftA
on
ja
la, Venajdn, Saksan,Iso-Britannian
siis kaikkinensahyvin laaja. PaaasialliYhdysvaltojenarmeijoissa.Yksi kaatui
simmanhuomionvievat tassakokonaijopa Egyptissa.Maailmansodassa
poissuudessa
kuitenkinvuodenl9l8 sotaia
lukien iii?ik?iritrkaatui ainakin 150 suo-

sen yhteydessa
surmansasaaneet.Tama
johtuujokaytannatn
syista:vuosien1914
1922 sotaoloissasurmansasaaneista
yhdeks?in
kymmenesta
menettihenkensa
vuoden l9t8 tapahtumienyhteydessii.
Tallii hetkella97 0/ointemetissaavoinna
olevan sotasurmatietokannan
surmatapauksista
liittyyvuodenl9l8 sotaan.
paaasiallisintehSotasurmaprojektin
tavaon ollut siis selvifiaavuodenl9l8
sodanaikanasurmansasaaneitahenkiliiitii. Se on ollut surmansa
saaneiden
lukumddriin,ajankohdansekavienolosuhteidenja l?ihdeaineistojen
ristiriitaisuuden
vuoksivaikeinteht2iviimme.
Vuodenl9l8 sodanja senj?ilkiselvitmenehtyivAlillisesti
telyjenseurauksena
tai valittdma$i- projektintaimanhetkisen
arvionmukaan- noin 36 000 suomalaisolluttasuota, siviili-ja sotilastehtavissa
malaista,miestii,naistaja lasta.Lisiiksi
noin 2 400
sodanseurauksena
saisurmansa
venal?iista,
sotilaitaja siviileja. Lisaksi
sotavaativiilittominiitai v?ilillisiniiuhreinaanlahesviisisataasaksalaista
sotilasta
ja noin sataruotsalaista
vapaaehtoista
sotilasta.

Poikkeuksellinen
hanke
Kun kev?ialla1998sotasurm
atietokantaa
liihdettiinluomaan.oltiin aika lailla uudenasianedessa.
Sotasurmaprojektin
tietokantaoli ja on ainoalaatuinen
hanke.
Vastaavanlaista
tietokantaaei ole tehty
tiettavasti
missaan
muuallamaailmassa.
Eri maissaon kyll?ikin ollut tai on
parhaillaan
k?iynniss?i
erilaisia
sotatoim
issa surnansa saaneidenselvittamiseksi
luotujahankkeita.
Ne koskevat
useimmitenvainyhdentaistelevan
osapuolen
henkiltitappioita.EsimerkiksiI maailmansodankaatuneista
briteistaon laadittuoma
ja tiettavastiainakinVenajallaja
cd-rom2
Espanjassa
on kiiynnissiihantkeita sfiktiistentietokantoj
en luomiseksiniiiden
maiden sisiillissodanuhrien selvittami
keytanseksi.Namehankkeetperustuvat
ja
ndssiiyhdenarmeijanhenkiltitietoihin

yleens?i
armeijanyllApifimAdnrekisteriin
Tiiltai asiakirjoihinhenkiliitappioistaan.
lainenhanon myris esimerkiksi Sotaarkistonintemetiinavaamaviime sotien
(1939-194J) sankarivainajatkasiftava
tielokanta.'Se on laadittu armeijan
omien kortistojenperusteella.Sellaisenaan,yhdestAlahdeaineistosta
sahkdiseen
muotoonnaputeltuna
sen,kutenmuidenkin edelldmainitsemienikansainvalisten
hankkeidenrakentaminen
on ollut tavalIaansotasurmaproj
ektin tehtavaiihelpompi.
Samaavoisi sanoaVenajallauseamman vuoden ajan kaynnissa olleesta
jossa
Memorial-yhdistyksen
hankkeesta.
selvitetaan
Neuvostoliitossa
suurentenorin vuosina1937-1938
surmansa
saaneita. NAissevainoissasurmansasaaleista
suomalaisistahan
on olemassasekii siihkdinentietokantaettamatrikkeli.4Tamakin hankeperustuupitkiilti yhteenlfideaineistoon,
Veniijdnsalaisenpoliisinkuulustelupiiytiikirjoihin,tuomittujen, amja leireilliikuolleidenluetteloihin.
muttujen
Tassayhteydessa
lieneesanottava,
ettei tamatoteamusmillaantavallavahennii mainitsemienitietokantojenawoa.
Tarkoituksenion vain sanoaettaneiden,
edella mainittujen sahkdistentietokantojen rakentaminenon ollut sotasurmaprojektin tietokantaahelpompiprojekti,
koska yhdestiilahteestAon voitu saada
luotettaviaja riittdviin tarkkoja tietoja
sulmansasaaneista.
Sotasurmaprojektin
tehtavaei ole ollut
niiin yksinkertainen,
koskamikiiih yksir
tiinen liihde ei anna taman ajanjakson
kuolleistakattaviatietoja.
Varsinkin luoden l9l8 sotasurmlen
kobdallajo surmattujen
kaikkinainenselvittaminenon osittainhankalaaja yhden
jopa mahdotonta.
perusteella
lAhteen
Tasta slystA on Ussa tutkimusprojektissa
jouduftulahtemaan
siita,ettauseidenlahteidenristiintulkinnallasaataisiineri taisteluissa.solaloimissa.
repressiotoimissa
ja vankileireilliisurmansasaaneistaselville niiiden taydelliset henkildtiedot,
kuolinaika,kuolinpaikkaja kuolintapa.
Kaytanndssa
on siis ryhdytty tekemAAn

jonpohja-aineisto.
taessaan
erinomainen
ka paallevoitiin ryhtyasittenkokoamaan
muistaliihderyhmista
tietoja.Seon mytts
luotettava,sill?i siind henkildtesiintyvat
ja kaytevirallisellarippikirjanimellfldn
tystekaavakkeesta
kiiy ilmi identifioinnin
ja henkiltitietojenyhdistiimisenkannalta
riittavastitietoja.
Tiimanjalkeen PT:n tietojenrinnalle
ryhdyttiin tallentamaanSosialidemokpuolueen
raanisen
iteanaineistilastokom
(SDP).
puolue
toa
Sosialidemokraattinen
vuoden
l9l9
aikana
keraiamiian
ryhryi
tydvaenyhdistyksittaintietoja vuoden
ja tiima
l9l8 sodassa
surmansa
saaneista,
aineistokattaa20 361 erillisenhenkiltin
my<isnitiedot.' Tema terroritilastoksi
metty aineistoon muodoltaanepiiyhtenainen;sesisaltaatoisinpaikoinhyvinkin
huolellisetja paikkansapitavat
tiedot,kun
taas toisin paikoin esiintyy listoissasamoja henkilditauseaankertaan,tai henkiltttiedotovat muuten epam,iiilaiset.s
Toisinaanhyvinkinv?ihaisten
tietojenperusteellaon kuitenkinvoitu lttytaaannetuille tiedoille vahvistustakirkollisesta
aineistosta.'
Usein tiissdSDP:naineistossa
kyseisen paikkakunnansurmansasaaneista
suurin osa ldytyi suoraanmyds saman
paikkakunnanPapistontilastosta.SDP:n
tilaslo ilmoitti kuitenkin usein myds
lukuisia henkilditA,jotka olivat kirjoilla
muualla ja ldytyivat siten oman kotiTietokannan
syntyvaiheet
papiston
seurakuntansa
tilastosta
tai seurakunnankuolleidenja haudatn-rjen
luetTietokannan
rakentaminen
aloitettiintoukokuussa1999tallentamalla
ensimmai- telosta.Niiin esimerkiksiAkaassaasuseksi ns. Papistonlilasto (lyhennetaan neeksi ilmoitetuistasurmansasaaneista
osaldltyi Kalvolan,Urjalan,Lempiiiiliin,
jatkossaPT). Mikii tama tilastoon. ja
Kvlmiikosken
miksisillAtallennustyd
aloitettiin?
"ia Vesilahdenseurakuntien
lultteloista.lo
Vuonnal9l9 Tilastokeskuksen
edelKoska Papistontilasto kenoi vain
taja,TilastollinenPaatoimisto,
halusikeosan
vuonnal9l8 niin valkoisinakuin
rata tilastotietojavuoden 1918 sodassa
punaisinasurmansasaaneista,
SDP:nti
surmansasaaneistasuomalaisista.
Se liilastonantaessa
lisaksirunsaasti
uusiasurhetti keviiiillil l919 kaikille Suomenseujoihin seurakun- matapauksia,kiiiinnyttiin seurakuntien
rakunnilleskaavakkeet,
tien tuli merkitasiihenmemessiitietoon puoleen. Kaikistatuolloin toimineista
pyydettiinkopiot
Suomenseurakunnista
tulleet sodassasurmansasaaneet.Niiin
ja
kuolleiden
haudattujen
luetteloista
kerattiin26 100henkil6akattavaaineisaniaksolta
|
|
4-l
tutkimusai
9
922.
to.6Papistontilastoon koko Suomenkathistoriantutkimusta,
eri lahteidenvalossa
selvittamaansurmansasaaneita.Eri tietolahteistasaatavissa
olevatsamaahenkilda koskevattiedoton koottuyhdeksitietokortiksi,joka sisaltdakaikki surmansa
saanutta
koskevattiedot.
Toisaalta ei kuitenkaanole haluttu
lfiteii tulkitsemaanliihteita,koska sotasurmaprojektinluoman tietokannanperusajatuksena
on se,ett5kyseessa
on tietopankki.Sotasurmatietokanta
on slihkdinen kortisto,jossa kaikkien eri kaytettyjen liihteidenantamattiedot esiintyvait
sellaisinaan,virheineenpaivineen.Kuitenkinniin, eftAsetallennustyiin
edetessii
todenniikdisimmdksi
noussutkuolinsyy,
joka liihteistiion kaynytuseankasittelyn
kauttailmi, on nostethrerikseenkutakin
henkiliiiikoskevassa
siihk<iisessii
henkildkortissa
esille.
Lahteidenmerkitseminen
tietokantaan
sellaisenaan
on tarkeaAsiksi, ettii tietokantaayoidaan hyddyntiiiitieteellisessii
historiantutkimuksessa.
Tuolloin on tiirkeaA nAhd?ierilaisten,usein kesken?i?in
ristiriitaistenkinl?ihteidenantamattiedot
sellaisenaan.
Jokainentutkija saattaatehde, nahryatinliihdetiedot,omat paatelmiinsii esimerkiksijonkin paikkakunnan
ja
surmansasaaneiden
kokonaismaiiriistA
rAman
tiedonpaikkansapitA!)
deslA.
)

Seurakuntien
kuolleidenja haudattu- massaseurakuntienkirkonkirja-aineisto.
jen luettelot toivat tietoomme satoja Koskavuonna1918toimi Suomessa
632
seurakuntaa,olisi sotasurmaprojektille
muissakonflikteissakuin vuonna l9l8
saaneita.Lisaksi saimmelisa,i
ollut mahdotontakaydii yksityiskohtaisurmansa
rippitietojaruoden1919jakeen seuakuntien sesti liipi jokaisenseurakunnan
kirkirjanpitoon selvinneistiivuoden 1918 kirjoja.Useinpienentinseurakunnan
konkirjaon helpostituhatsivuinen.
Lisaksodan sotauhreista.Seurakunnatolivat
usein merkinneet n?iihin luetteloihin si on huomioitava,etteivatkaikki vuosrna
l9l4 1922 kuolleet viilttiimiittii liiydy
mytis vankileireillakuolleitaPapistontiesimerkiksi
eriis
l9l0lulun kirjoista,vaanuseinyksittiiilaslontietojatarkemmin:
joutuu seuraamaan
1950-luoli j?ittiinytilsiatapauksia
Kaakonkulman
seurakunta
vulle, jopa 1990-luvulleasti varmistuakmoittamattaPapiston tilastossakaikki
65
seenhenkildnkohtalosta.
vankileirillAkuolleet pitajAlAisensa,
Tiiman aineistonliipikiiymisest?i
kuuhenkil0a.
kuolleidenja haudattu- luu suuri kiitos nimenomaansukututkiSeurakuntien
jen Iuetteloihinoli usein myris merkitty joille, jotka kaytiinnossa
talkootydnaovat
rippikirjoistatievuon-na
1922kuolleeksijulistetut,vuonna keranneetseurakuntien
toja sotasurmaprojektille.
Tammikuuhun
l9l8 kadonneethenkildt. Voimassaolyhteensa
2003menness?i
olemmesaaneet
leen lain mukaanhenkildntuli olla kaosaltavapaaehtoisen
tutteissakolme vuotta ennenkuin todista- 90 seurakunnan
jien lausunnonperusteellakiir4aoikeus kijan laatimat selvitykset sotasumajulisti henkiliinkuolleeksi.Useinkuolintapauksista,
seulonnanalla on talla hetpaiviiksil9l8 kadonneillamaarattiinjuukellii liihes60 seurakuntaa.
Yhteensa40
julistettu- seurakuntaaon tamAn lisiiksi seulottu
ri 1.1.1922.
Niiidenkuolleeksi
jen tiedoilla saatiin yhdisteftyauseita projektintutkijoidentoimesta.Niiin on
seurakumankirkuolintietoja siis liiheskahdensadan
SDP:ntilastonepamiiarAisiii
todellisiin henkiliiihin. Useita SDP:n konkirjoista saatu kerAfiyAtiedot sotasaaneista.
Viimekesiind
tilastonilmoittamia,vankileiriltiivapau- oloissasurnansa
duttuaanvzilittdmastikuolleitapystl,ttiin etsittiin yleisella ilmoituksella vapaaIisiiksiseurakuntien
kuolleidenja haudat- ehtoisia keraamaansurmansasaaneista
joissa
lietoja sellaisisraseurakunnista.
tujenluettelonavullaselvittiimaiin.
surmansasaaneitatiedettiin olevan 150
Kaikkiavankileireillakuolleitaei niiidenk?i?inaineistojen ristiintulkinnalla tai sitii enemman.Naista kunnistahuomattavaosa on nlt tutkittu,ja koottujen
lq/etty selvifiamaan. Tiedetiitinhiin, etta
jossa
pitempia
kiiynnissii.
tai lyhyem- tietojentallennus
onparhaillaan
vankileireillii,
eivat seupi?iaikojaoli vangittuna
noin 80 000henSuurimmissakaupungeissa
rakunnatenempAa
kuin rydvaenyhdistykkiliia,kuoli yli l3 000henkil0a.
pitamaan
setkiiiinkyenneetsola-aikoina
Tassavaiheessa
oli tartuttavavankileirien alkuperiiisaineistoon.
Vankileirithan lukua kaikista kuolleistaja kadonneista
henkildista.Omeksi suurimmatkaupunryhtyiviit sisiillissodanpiiAq,trya,olojen
git Helsinki,Tampere,Turku ja Viipuri
yllapit?imaiin
vakiinnuttua
konistojaja
jolloin mytis leireilyllapitivatkunnallisiakortistojakuolleisluetteloitavangeista,
taan.Valitettavastikaikki kortistoteiv?it
lii kuolleetja kadomeet tulivat kirjatuiksi.rrNailtaosin- sekiileiriltii vapau- ole siiilyneet.Omeksi suurimmankaupungin, Helsingin,tilastokonttorinvuoduttuaanmelko piar, toisinaanjo kotisittain kokoamakortisto kuolleistahelmatkallakuolleidenosalta- voidaansasinkiliiisistiion talfii ajalta (1914-1922)
noa tietojemmenyt tiiydentyneenhuohyvin s?iilynyt.Se on antanutrunsaasti
mattavalta
osin.l2
Erittainmerkittavaksiosaksisotasur- lisatietojapaitsi vuoden 1918 sotasurmaprojektintietokantaaon myds nouse- miin, myds tuonut tietoon useita tAlla

aikavalilla ulkomailla eri konflikteissa
menehtyneita.
Ulkomaillavuoden1918jiilkeenvarkuttaneista
kansalaisistamme
kerasitietoja myds EtsivaKeskuspoliisi,tuolloinen
valtiollinen
turvallisuuspoliisimme.
EK:n
selvitys 1920-luvunalussaulkomailla
vaikuttaneista
suomalaisista
on ollut niinik,ian sotasurmaprojektin
kaytdssa.Sen
avullaon voituselvittaa154:nSDP:ntija joissakintapauksissa
lastossa
myds
seurakuntienkirjoissa kadonneiksitai
kuolleiksi merkiftya p?iiityneentodellisuudessa
elaviniiulkomaille,piiaasiassa
Veniijiille.
ErAstamAntutkimusprojektinyllAttavimpiAlahdeaineistoja
koskeviahavaintoja oli se, etteivAtedesvalkoistensurmansasaaneiden
osaltaseurakuntien
antamattiedot,siis Papistontilastotai kuolIeidenja haudattujenluettelot,antaneet
kattavaatulosta. My<is valkoisistasurjouduniinsiiskeraamaiin
mansasaaneista
lisaatietoa.
Valkoisistasurmansa
saaneista
on onneksiolemassavarsinkattaviamatrikkeleita. NaistA matrikkeleista
suurin on
jo vuonna
SuomenSukututkimusseuran
1927julkaisemaH. J. Bostldminteos
Sankarien muisto. Teoksesta ldytyy
ja surmattujen
vuonna l9l8 kaatuneiden
lisiiksitietojamaailmansodassa
surmansa
jAakareista,marraskuunlakon
saaneista
ja heimosodissa
1917aikanasurmatuista
kaatuneistahenkiliiistii.Yhteensiitietoja
oli 4 922henkiltist2i.
Lisiiksion todettava,
etta Bostrdmistelitytyi yhteensanoin 40
henkiliiii kahteenkertaa,yksi jopa kolmeenkertaanmerkiftyna.Koskakaikista
jeiikzteistaei tietoja
surmansasaaneista
jouduttiin siltA
ollut Bostriimissiikaiin,
osin turvautumaanJii?ik?irien
eliimiikerjotka ilmestyivat
rasroihin,
1938ja 1975.
Tamanlisaksi tietoja sotasurmatietokanpienemmAsta
taanon kerAttyuseammasta
lahdekokonaisuudesta.
Erashuomattava
valkoistensurmansasaaneiden
ryhma ovat Viron sotaretkella
ja heimosodissa,
eli Aunuksen,Itii-Karjalan ja PetsamonretkillA kaatuneettai

muutensurnansasaaneet.NAislasotaretkistaon saatunyt kuitenkinlisiitietoa
projektinyhteydessa
rchdyillatutkimuksilla. FM Iris Heinon Viron sotaretkellA
surmansasaaneitakAsittelevA
teos Hinnalla hengenja veren ilmestyi 2000 ja
FM AapoRoseliuksen
heimosodissa
kaatuneita kasitteleva teos Heimoaatteen
nuoretuhrit 2002.
Edell2imainitut tietolahteetantoivat
tietojapAiiosin
suomalaisista
sotasurmista. Venalaisianiiinii vuosina surmansa
projektin
saaneita
ryhdyttiinselvittamAAn
toimestavuonna 2001. Taman vuoden
aikana ilmestyy tahan liittyen projektin
tutkijan FT Kristiina Kalleisentoimittama kaksiosainen
veniiliiissurmia
Suomessa talla ajanjaksolla
kasittelevateos.Projektin tamanhetkisen
arvionmukaanSuomessasaisurnansanoin 2 400 veniiliiista. Naistasurmansasaaneista
vain noin
henkildstAon projektillatAllai
tuhannesta
hetkelliikanavathenkildtiedot.''
Suomessa
surmansa
saaneen
noin 490
saksalaisten
tiedotonjo viety solasurrnatietokantaan:niiistli 459 kaatui taisteluissaSuomessa
1918.Kantaan
on lisaksi
viety ne 27 sukellusvene
U 57:n matruujoukonjAAkAreitii
sia,jotka tuotuaan
salaa
Suomeensyksyllii l9l7 ajoivatpaluumatkallamiinaanja hukkuivat.Erdsoma
erikoinenryhmiinsiiovat Suomessa
menehtyneet
reilut200 Veniijiinkeisarillisen
armeijanottamaaSaksanja ltavalta-Unjoiden tiedot
karin armeijansotavankia,
on myiistallennettu
tietokantaan.
Tietoja sotasurmakantaan
on koottu
joista nelj?i,Papistonti22 eri lahteesta,
lasto,seurakuntien
Iuettelotja kirjat, sopuolueen tilastokosialidemokraattisen
miteanarkisto,sotavankileirien
asiakirjat,
kattavatkymmeniatuhansiahenkil<jitii,
eriiiit muut, kuten mainittu Bostriimin
matrikkeli,tuhansiahenki16itii.Tietojen
tallennuspaaft'y tiimiin vuodenaikana.
Tdmanjalkeenmeilleon valmiinakoko
maailmassaainoalaatuinentietopankki
ja sitii seuranneiden
maailmansodan
vuosien levottomuuksissasurmansa saaneista.

ten projektin paiAftyessAkin
selviteftavA?i
niin historianammattilaisille,sukututkiMitahyotyatietokannasta
on
joille kuin hanastajillekinriifiaa. Voisi
sukututkijalle?
puutkuitenkinolettaa,ettatietokannasta
lumaanj?javiensolasurm
ien lukum?ilir?i
Keskeisinhydry sotasurmatietokannasta
esimerkiksivuoden1918osaltajaavarsin
sukututkijoilleja kaikille historianharvahaiseksi,
lahesolemattomaksi.
rastajille on tiedon helppo saatavuus.
Sotasurmaprojektin
saamatyli kaksiTam?iseikkaon jo tietokannanintemetja julkinen palaute
tuhattayhteydenottoa
version ensimmiiistenversioidenoltua
ovat osoittaneetprojektin merkitykselliselailtavana
kymmenenkuukaudenajan,
seksi. Varsinkin \.uoden 1918 tapahtuosoittautunut
todeksi: kavijditesivustoilja selviiiminenoman
mien selvittiiminen
yli 80 000.'*
la on ollut tiihanmennessa
suvunosaltaon merkinnytmonille ihmiSotasurmatietokaman
keskeneriiisen
versille ehkiituskaakin,muttaemenkaikkea
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