
1. Tapahtumakuvaus 

Välittömästi miehityksen jälkeen Saksan sotilashallinnon 
alaisuudessa perustettiin juutalaishallinto, Judenrat. Kaikki 
juutalaiset kirjattiin ja he joutuivat maksamaan veroa. Kuukauden 
kuluttua luotiin avoin ghetto. Paikalliset mainitsivat kuitenkin, että 
ghetto oli aidattu piikkilangalla, jonka korkeus oli 2 metriä.  

Lokakuun loppupuolelta sotilashallinto muutettiin siviilihallinnoksi. 
Saksan ja Neuvostoliiton arkistojen mukaan juutalaisyhteisö 
tuhottiin useiden toimien aikana, jotka kestivät syksystä 1941 
maaliskuuhun 1943 asti.  

Teloitukset suoritti Gendarmeria, Vinnitsaan sijoitettu 
turvallisuuspoliisi paikallisen poliisin avulla. Ensimmäinen operaatio 
toteutettiin marraskuun alussa 1941, jonka aikana tapettiin 43 
juutalaista miestä, joita syytettiin kommunistien tukemisesta. Heidät 
hakattiin ja ammuttiin lähellä sijaitsevassa metsässä. Yahadin 
haastattelemien silminnäkijöiden mukaan ensimmäinen Aktion 
tehtiin kahden päivän aikana. Ensimmäisenä päivänä 17 
älymystöön kuuluvaa kuoli ja toisena päivänä 30 muuta juutalaista.  

Toinen teloitusoperaatio (Aktion) toteutettiin huhtikuun lopulla 1942, 
jonka aikana noin 1 000 vankia koottiin ghetosta ja ammuttiin ojaan 
kahden kilometrin päässä kaupungista. Toukokuun loppupuolella 
1942 tehtiin toinen teloitusoperaatio, johon koottiin geton vankeja.
Heidät suljettiin ensin synagogaan, josta heidän jonkin ajan kuluttua 
kuljetettiin etelään kaupungin ulkopuolelle ammuttavaksi. Eri 
lähteiden mukaan uhreja oli 434-800. Joulukuun loppupuolella 1942 
saksalaiset likvidoivat geton ja sytyttivät tuleen tehtaan, jossa 
piileskeli juutalaisia. Noin 200 juutalaista paloi elävältä. Pakoa 
yrittäneet ammuttiin kuoliaaksi. Arkistojen ja selviytyjien mukaan 
vuoden 1942 lopulla perustettiin pakkotyöleiri. 

Paenneet juutalaiset vangit muodostivat vastarintaryhmän 
johtajanaan David Mudryk. Useat selviytyneet, jotka onnistuivat 
piiloutumaan, liittyivät partisaaniryhmään ja selviytyivät sodasta. 
Jäljelle jääneet juutalaiset tapettiin viimeisessä Aktionissa. 
maaliskuussa 1943. Yksittäisiä teloituksia sattui säännöllisesti koko 
miehitysjakson ajan. 



2. Silminäkijöiden haastattelut 

A. Videohaastattelu: Petro P. syntynyt 1927 

B. Esther B., juutalainen selviytyjä, syntynyt 1928:  

"Voin sanoa, että olimme onnekkaita äitini kanssa, koska kun he 
jakoivat meidät kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä otettiin 
suoraan ammuntaan, ja toinen, myös minun äitini, tätini ja minut 
vietiin ns. koeasemalle, eräänlaiselle pakkotyöleirille. Meitä pidettiin 
kolhoosirakennuksessa, jota paikallinen poliisi sekä saksalaiset 
vartioivat. 

Eräänä iltana äitini ja minä pääsimme pakenemaan ja menimme 
lähimpään Boliukhovkan kylään, jossa paikalliset ihmiset auttoivat 
meitä liittymään juutalaisen johtamaan partisaaniryhmään, jonka 
johtajan nimi oli Mudryk David Leibovych.  

Ryhmä värjötteli läheisessä metsissä, lähellä Shabelnan kylää. 
Siihen kuului oli yli sata ihmistä eri kansallisuuksista. 
Partisaanijoukko oli erittäin aktiivinen. He asettivat miinoja 
rautateille. Saksalaiset pelkäsivät kulkea metsässä. Elinolosuhteet 
olivat hyvin rankat. Me nukuimme kuopissa ja söimme mitä 
löysimme metsästä. Jotkut paikalliset ihmiset toivat meille ruokaa, 
etenkin talvella, kun kylmä oli. Äitini keitteli ruokia partisaaneille ja 
minä autoin häntä. Jäimme sinne partisaanien joukkoon sodan 
loppuun asti. "(Todistus nro 2173, haastateltu Illintsissä, 14. 
marraskuuta 2016) 

3. Tietoja Neuvostoliiton arkistoista 

"24.4.1942 vakinainen saksalainen sotilasyksikkö ja paikallinen 
poliisi kokosivat yli tuhat siviiliä ja veivät heidät etukäteen 
kaivettuihin kuoppiin lähellä Galikovon kylää, kahden kilometrin 
päässä Illintsistä. Heidät pahoinpideltiin, pakotettiin riisuutumaan 



aseella uhkaillen, jonka jälkeen heidät ammuttiin. Uhrien joukossa 
oli monia naisia, vanhuksia ja lapsia. 

27. toukokuuta 1942 saksalaiset kokosivat yli 800 siviili'ä ja sulkivat 
heidät entisen juutalaisen koulun rakennukseen. Siellä heitä 
hakattiin, kidutettiin ja nöyryytettiin. Tämän jälkeen nämä ihmiset 
vietiin kentälle ja ammuttiin. "[Valtion valtion ylimääräinen 
toimikunta, laadittu 15. huhtikuuta 1945, RG.22-002M: Fond 7021, 
Kuvaus 54] 

4. Tietoja Saksan arkistosta 

"5. marraskuuta 1941: 43 ihmistä ammuttiin 
24. huhtikuuta 1942: vähintään 1 000 ihmistä ammuttiin 
27. maaliskuuta 1942: yli 800 ihmistä ammuttiin 
15. joulukuuta 1942: 1 000 ihmistä ammuttiin 
Joulukuuta 1942: 200 ihmistä poltettiin elävältä tehtaalla 
Maaliskuu 1943: 9 ihmistä ammuttiin. 
Kaiken kaikkiaan 5 087 ihmistä ammuttiin. [...] ”[Lista 
Gebietskommissariat Ilintsi'n 12. joulukuuta 1969 laatimista 
teloituksista; B162-7377, s. 2] 

5. Historiallisia tietoja Illintsin kylästä 

Illintsi on kaupunki, joka sijaitsee 53 km kaakkoon Vinnitsasta.  

Ensimmäinen tieto juutalaisesta yhteisöstä on peräisin 1700-luvun 
puolivälistä. 1800-luvun lopulla juutalaiset edustivat puolta koko 
väestöstä, sillä kaupungissa asui 4 993 juutalaista. Suurin osa 
juutalaisista sai elantonsa pienyrityksistä, jotka myivät 
tekstiilituotteita, päivittäistavaroita ja vaatteita. Toiset olivat 
käsityöläisiä. Paikkakunnalla oli jiddishin kielinen koulu, synagoga, 
juutalainen hautausmaa ja juutalaisten kyläneuvosto. Synagoga oli 
jaettu kahteen osaan, yksi köyhille juutalaisille ja toinen varakkaille. 
Rakennukset ovat edelleen pystyssä.  

Juutalaisten määrä laski dramaattisesti Denikinsin armeijan vuonna 
1919 järjestämän pogromin vuoksi.  



Sodan aattona kaupungissa asui 2 177 juutalaista, joka oli 64 
prosenttia koko väestöstä.  

Illintsi oli saksalaisten miehittämä 23. heinäkuuta 1941 lähtien. Sitä 
ennen monet paikalliset juutalaiset olivat onnistuneet pakenemaan 
itään. Kylässä oli kuitenkin paljon lännestä tulleita juutalaisia 
pakolaisia 

Historiallisten lähteiden mukaan noin 2 000 juutalaista asui 
kaupungissa sen miehityksen hetkellä.


