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Pirjo Uino 

Luovutetun Karjalan muinaislinnoista 

Muinaislinnat ovat korkeita maastokohtia tai saaria, joissa on todettu ihmiskäden ai-
kaansaamia kivi- tai maavalleja tai muita ihmisen muinoin tekemiä rakennelmia. Mui-
naislinnojemme tutkimuksen pioneeri oli arkeologi Hjalmar Appelgren (1853-1937, 
vuodesta 1906 Appelgren-Kivalo) . Väitöskirjassaan Suomen muinaislinnat (1891) hän 
esitteli Suomesta yli 360 paikkaa, joissa oli nähtävissä vallituksia tai joissa nimitys lin-
navuori, linnamäki, linnasaari tai muu linna-yhdisteinen paikannimi viittasi varustet-
tuun kohteeseen. 

Appelgrenin tutkimukselle oli jo tuolloin raivannut tietä pastori H. A. Reinholm, jo-
ka oli koonnut muinaislinnoja koskevia tietoja ja paikallistarinoita1 ja joita Appelgren 
saattoi hyödyntää. Reinholm oli suunnitellut muinaislinnoj a koskevaa julkaisuakin, mut-
ta työ jäi tekemättä. 2 Appelgren käytti hyväkseen myös Kust. Killisen ja arkeologi Theodor 
Schvindtin kokoamia tietoja.3 Muinaislinnojemme problematiikkaa on käsitelty suo-
malaisessa tutkimuksessa myöhemmin eri yhteyksissä.' 

Karjalan paikannimistössä on runsaasti linnojaja valvontaa merkitseviä nimiä, mut-
ta nimien alkuperä on usein epäselvä. Erityisen paljon linna-nimiä on sekä Laatokan 
luoteisrannalla että Vuoksen alueella.5 Linna-yhdisteiset paikannimet voivat kuitenkin 
tarkoittaa ylipäänsä vain poikkeuksellisen korkeaa, jylhää, jyrkkärinteistä ja vaikea-
pääsyistä kalliota - ilman että sillä olisi koskaan ollut linnan tehtävää. Kansanperin-
teessä linnoiksi on kutsuttu myös luolamuodostumia, joiden käytöstä pakopaikkoina on 
säilynyt perimätietoa.6 

Suomen entisestä Karjalasta Appelgren mainitsee teoksessaan noin 70 'muinaislin-
naa'. Itse olen tässä määritellyt muinaislinnoiksi vain sellaiset kohteet, joissa esiintyy 
kivivallej a tai muita todennäköisesti epäluontaisia rakenteita. Tällaisia kohteita olen kir-
jannut yhteensä 39.7 Olen kelpuuttanut mukaan myös kaksi linnaksi kutsuttua luola-
muodostumaa, vaikkakaan niiden esihistoriallisesta käytöstä ei ole takeita. Epävarmo-
ja ja vahvistamattomia muinaislinnoja on ainakin 40. Joskus lähteissä mainitut 'kivi-
vallit' ovat geologisia muodostumia tai myöhempiä karja- tai muita aitauksia. 

Kivivallien puuttuminen ei toisaalta takaa, etteikö kohteessa olisi joskus ollut puu-
varustus. Esihistorialliset löydöt eivät liioin ole todiste muinaislinnasta, koska monilla 
linnoilla ei ole suoritettu kaivauksia ja kaivauksissakin saadut löydöt ovat niukkoja ja 
vaikeasti ajoitettavia. Esinelöydöt eivät myöskään välttämättä ajoita sitä vaihetta, jol-
loin mäki on linnoitettu. 
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KARJALAN MUINAISLINNAT 

.. .., 
Luovutetun Karjalan muinaislirmoja. 
Antrea: Iivola Linnavuori, Kaukola Linnamäki, Koilinna, Sokanlinna; Harlu: Läskelä-Joensuu 
Linnavuori; Heinjoki: Linnalammen kukkula; Hiitola: Kopsala li11navuori, Raivattala Linna-
vuori; lmpilahti: Mäkisalo, Lnpinsaari; Jaakkima: Su11r-Mikli Li1mamäki, Korteela Linnamäki; 
Jääski: Kämiemi Linnavuori; Kaukola: Koverila Linnavuori; Kive11napa: Kivennapa Li1111amä-
ki; Korpi selkä: Kirkonkylä Linna11uori ( ei näy kartalla); Kurkijoki: Hämeenlahti Linnavuori, Lo-
poni Linilamäki, Korpisaari Rantalirmamilki, Korpisaari Li1111amäki, Riuhru Suum1äki, K11up-
pala Jäämäki, Tervu Li11nasaari; Klikisalmi: l(likisalmen. Linna; Lwnivaara: Osippala Linna-
vuori; Rautu: Vehmainen Linnamäki, Räisälä: Tiurinli11na; Sonavala: Paasonvuori, Tokkarlah-
tiLinnasaari, Rautalahti Linnavuori, Tokkarlahti/TukianmäkiLinnavuori, Hiiretsaari, Lieritsaari, 
Anttilanniemen Linna, Hulkonvuoren Linna, Pusula Linnamäki; Uukuniemi: Sastavinmäki; Vii-
puri: Viipurin Linna; Vuoksela: Venäjänsaari. 
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Sekä Appelgren että Schvindt suorittivat 1880--90 -luvuilla arkeologisia kaivauksia 
Karjalan muinaislinnoilla (mm. Kurkijoen Lopotin Linnamäellä ja Hämeenlahden Lin-
na vuorella, Räisälän Tiurinlinnalla ja Käkisalmen Linnassa).' Viipurin Linnan tutki-
mukset olivat luonteeltaan pikemminkin rakennushistoriallisia kuin arkeologisia.9 Ap-
pelgren teki linnoilta myös mittaus- ym. piirroksia ja dokumentoi piirtämällä taidok-
kaasti linnamäkien siluetteja tai niiden laelta avautuvia maisemia. Joidenkin kohteiden 
kuvaukset hän kirjoitti pelkkien kuulopuheiden ja aiemmin muistiin merkittyjen kan-
santarinoiden perusteella käymättä itse paikan päällä. Kansan kertomukset mäillä ole-
vista kivivalleista jäivät siten todistamatta, eikä useimpia kirjassa Karjalasta mainittu-
ja epävarmoja linnoja ole myöhemminkään tutkittu. 

Sittemmin tutkimukset Karjalan muinaislinnoilla laantuivat vuosikymmeniksi. Ve-
näläiset arkeologit käynnistivät kaivaukset uudestaan 1970-luvulla. Laajempia tutki-
muksia on tehty Räisälän Tiurinlinnalla, Käkisalmen Linnassa, Viipurin Linnassa, Sor-
tavalan Paasonvuorella, Kurki joen Lopotin Linnamäellä ja Hämeenlahden Linnavuo-
rella ~;kä Jaakkiman Suur-Miklin Linnamäellä ja Impilahden Mäkisalon muinaislin-
nalla. 

1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa arkeologisia tutkimuksia tehtiin suomalais-
venäläisenä yhteistyönä mm. Käkisalmen Linnassa. Monitieteisessä hankkeessa oli ar-
keologian ohella edustettuina myös paleoekologia ja arkeobotaniikka sekä ajoitus-
menetelmistä radiohiiliajoitus ja dendrokronolgia. 11 

Tarkastelen seuraavassa Karjalan muinaislinnojen topografiaa, linnoilla todettuja va-
rustuksia ja muita rakenteita sekä linnojen ajoitusta. Linnojen funktioon liittyy kysy-
mys niiden rakentamiseen vaikuttaneista tekijöistä: yhteisön sosiaalisesta organisaa-
tiosta ja linnojen poliittis-historiallisesta taustasta. Kaikkia muinaislinnoihin kytkeyty-
viä teemoja (esim. sodankäynnin strategiat, linnojen varustuksen edellyttämä työmää-
rä) ei tässä yhteydessä käsitellä, koska aihepiiriä on - myös Karjalan muinaislinnojen 
kannalta - melko äskettäin perusteellisesti tarkasteltu. 12 

Linnojen topografiasta ja rakenteista 

Karjalan muinaislinnat ovat enimmäkseen jyrkkiä ja vaikeapääsyisiä kallioita, har-
vemmin mäenharjanteita. Mantereen linnat ovat yleensä lähellä jotakin vesistöä, järveä 
tai jokea. Matalille harjupohjaisille saarille on varustettu kolme Vuoksen vesistön lin-
naa: Käkisalmen Linna, Räisälän Tiurinlinna ja Vuokselan Venäjänsaari. Linnoja on 
myös pienillä kalliosaarilla (Sortavalassa mm. Tokkaralahden Linnasaari, Hiiretsaari ja 
Lieritsaari sekä Viipurin linna). Sortavalan ja Kurkijoen alueella monet linnat sijaitse-
vat Laatokan saaristossa suuremmilla saarilla, ja vesi muodostaa näissäkin ainakin yh-
delle sivulle luontaisen suojan. 

Yli puolet linnoista kohoaa läheisestä vesistöstä tai mäen juurella olevasta maanpin-
nasta yli 30 m korkeuteen. Sortavalan Paasonvuori ja lmpilahden Mäkisalo ovat kor-
keimmat (yli 70 m mpy) selvästi varustetut linnat. Parikymmentä muinaislinnaa sijait-
see Laatokan rannalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Mikäli Laatokan rautakauti-
nen vedenpinnan taso arvioidaan 8-10 m nykyistä merenpintaa ylemmäksi, 13 muutamat 
kohteet (mm. Sortavalassa Rautalahden Linnavuori ja Anttilanniemen Linna) näyttäi-
sivät ainakin rautakauden alkupuolella olleen saaria tai vain matalan kannaksen man-
tereeseen yhdistämiä niemiä. Paasonvuori, sisimpänä saariston suojassa sijaitseva Sor-
tavalan alueen linna, on ollut Helylänjoen kautta läheisessä yhteydessä Laatokkaan. 

Korkeat mäet ja kalliopaljastumat ovatkin luonteenomaisia Laatokan luoteis- ja poh-
joisrannan topografialle. Kurki joen ja Sortavalan saaristossa maasto on paikoin hyvin 

9 



jyrkkäpiirteistä. Jo Kaukolan pohjoisosat muistuttavat osittain Laatokan pohjoispuolen 
kallioisia seutuja. Kannaksella kallioperä on näkyvissä harvemmin. Ei vain läntisellä 
Kannaksella vaan myös monissa keski- ja itäosien kunnissa (mm. Kivennapa, Pyhäjär-
vi, Rautu, Sakkola, Valkjärvi) kallioperä on joko aivan kokonaan tai ainakin suurim-
maksi osaksi kätkössä kvartäärikerrostumien alla. Korkeuserot voivat silti olla huo-
mattavia. Yleensä hiekka- ja moreenimaat muodostavat luode-kaakko -suuntaisia se-
länteitä. Vuoksen yläjuoksulla Antreassaja Vuoksenrannassa kallioperä pistää kuiten-
kin paikoin näkyviin. 14 Muualla Kannaksella on voitu käyttää puolustuspaikkoina hiek-
kamäkiä tai Vuoksen saaria. Mäkien ollessa viljelykelpoisia niiden laelle tehdyt vallit 
ovat saattaneet aikojen saatossa kadotakin; esim. Raudun Vehmaisten Linnamäen val-
lit on mahdollisesti hävitetty kaskeamisen yhteydessä. 15 

Kivistä ladottuja valleja esiintyy muinaislinnojen laella, lähinnä niiden loivimmilla 
kohdilla, jotka eivät muuten ole riittävän jyrkkiä estääkseen nousun vuoren päälle. Poi-
kittaisia valleja on toisinaan myös pesälinnoille johtavissa solissa. Näin ollen vallit voi-
vat muodostaa ikäänkuin kaksinkertaisen varustuksen. Sellaisia on todettu ainakin Kur-
ki joen Hämeenlahden Linnavuorellaja Sortavalan Tokkarlahden Linnasaarella. Vallit 
on rakennettu pelkistä kivistä ilman sitovaa laastia. Joillakin linnoilla vallit ovat joko 
kauttaaltaan tai osittain maansekaisia. Nurmettuneiden vallien pelkkä ulkoinen tarkas-
telu ei kuitenkaan riitä, vaan kaivaustutkimukset olisivat tarpeen niiden rakenteen sel-
vittämiseksi. Monilla linnoilla valleissa on porttien tapaisia aukkoja. 

Joillakin linnoilla vallit ovat selvästi suoranurkkaisia (mm. lmpilahti Mäkisalo, Lumi-
vaara Osippala, Sortavala Anttilanniemen Linna ja Hulkonvuoren Linna, Uukuniemi Sas-
tavirunäki). Kehävallit myötäilevät usein kaarevasti maaston muotoja. Karjalan linnojen 
rakennustekniikassa on paljon yhtymäkohtia Suomen muihin muinaislinnoihin.16 Vaikka 
yhteyksiä lännen ja idän välillä on ollutkin, linnojen kivi vallien sijoittamiseen ja raken-
teeseen ovat vaikuttaneet kuitenkin ensisijaisesti paikalliset olosuhteet. Jussi-Pekka Taa-
vitsainen huomauttaa aiheellisesti, että Sortavalan ja Kurkijoen osittain liuskeisen kallio-
perän kiviaines on ollut otollinen säännöllisten vallien kokoamiselle ja ettei kysymys ole 
etnisestä tai kronologisesta piirteestä. 17 

Kaivauksissa saatu tieto mahdollisista puuvarustuksista on perin niukkaa. Viipurin 
Linnassa on sen tutkijan V. A. Tjulenevin mukaan saattanut olla jonkinlainen paaluai-
taus ennen kivilinnan rakentamista. 1

' Käkisalmen Linnan hirsirakenteiden tulkinta on 
tässä suhteessa epävarma, mutta saaren ristiretkiaikaisesta käytöstä ei esinelöytöjen ja 
radiohiiliajoitusten valossa ole epäilyksiä. 19 Kurkijoen Hämeenlahden Linnavuorella 
havaitut hiiltyneet hirrenkappaleet on tulkittu sortuneiden puuvarustusten jäännöksik-
si. 

Rakennusten merkkejä kaivauksissa on todettu Kurki joen Lopotin Linnamäeltä ja Hä-
meenlahden Linnavuorelta, Räisälän Tiurinlinnalta, Sortavalan Paasonvuorelta, Käki-
salmen Linnasta ja Viipurin Linnasta. Useimmat rakennusjäänteet ovat matalia kivipe-
rustoja tai merkit muuten viittaavat lamasalvosrakennuksiin.20 Vallien sisäpuolelta on 
toisinaan tavattu myös sarnrnaloituneita kivikasoja ja noensekaisia maakumpuja, jotka 
saattavat olla heittokivikasoja, tulisijoja, jätekasoja tai veden kuumentamiseen käytet-
tyjä sirpalekivikasoja. 

Jonkinasteista kulttuurikerrosta on havaittu kaikilla niillä muinaislinnoilla, joista on 
saatu runsaammin esinelöytöjä. Selvimmin ihmistoirninta on jättänyt jälkensä maape-
rään Kurkijoen Lopotin Linnarnäellä ja Hämeenlahden Linnavuorella, Räisälän Tiu-
rinlinnalla, Sortavalan Paasonvuorella, Käkisalmen Linnassa ja Viipurin Linnassa. Hä-
meenlahden Linnavuorella ja Tiurinlinnalla tehdyt havainnot kivi vallin alle ulottuvas-
ta kulttuurikerroksesta viittaavat siihen, että kohteissa olisi oleskeltu ennen niiden va-
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Impilahden Mäkisalon linnan kivivallia. Piirros Hjalmar Appelgren 1888. Museovirasto. 

Impilahden Mäkisalon linnan kivivallia. Paikka on sama kuin Appelgrenin piirroksessa (vrt. ku-
va 2) yli 100 vuotta aikaisemmin. Kuva P. Uino 1992. 
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rustamista. Tämä lienee myös merkki niiden pitkäaikaisesta käytöstä. Monilla linnoil-
la kulttuurikerroksen ohuuden tai täydellisen puuttumisen syynä voi olla myös kallio-
peräinen alusta, jonka ohut humuskerros on ollut altis veden ja tuulen aiheuttamalle ku-
lutukselle. 

Arkeologiset havainnot tukevat oletusta, että tietyillä kasvilajeilla on selvä kytkentä 
esihistorialliseen, nimenomaan rautakautiseen asutukseen. Kasveja on kuljettanut myös 
muinainen maa- ja vesiliikenne. Arkeofyyteiksi eli muinaistulokkaiksi nimitetään nii-
tä kasvilajeja, jotka ovat kulkeutuneet ja asettuneet kasvupaikalleen ihmistoiminnan 
vaikutuksesta kauan sitten, mahdollisesti esihistoriallisena aikana. 21 

Etenkin Kurkijoen muinaislinnojen (Lopotti, Hämeenlahti, Jäämäki, Soskua, Tervu) 
kasvistosta on paljon tietoja. Kasvitieteilijä Veli Räsäsen mukaan kevätkynsimö (Erop-
hila vema) on niillä yleinen laji.22 Kimmo Seppänen on kiinnittänyt huomiota Hä-
meenlahden Linnavuoren ja Janakkalan Hakoisten Linnavuoren lajiston samankaltai-
suuteen, millähän perustelee oletusta hämäläisten eränautinta-alueen ulottumisesta Laa-
tokan rannalle.23 

Sekä luonnon- että kulttuurikasvina esiintyvää humalaa (Humulus lupulus), jota tar-
vittiin oluenpanossa, olen tavannut mm. Räisälän Tiurinlinnalla. Kurkijoelta on tieto 
humalan esiintymisestä mm. Kuuppalan Jäämäen linnavuoren kupeelta.24 Lääkekasvi-
na käytetty keltamo (Chelidonium majus), jota pidetään arkeofyyttinä tai ainakin tu-
lokkaana ja joka on hyvin yleinen keskiaikaisten linnojen läheisyydessä,25 kukoistaa 

Impilahden Mäkisalon linna Laatokalta. Kuva P. Uino 1992. 
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Näköala Impilahden Mäkisalon linnalta Laatokalle. Taustalla Lapinsaari, jossa myös on kivi-
valleja. Kuva P. Uino /992. 

edelleen Käkisalmen Linnan muureilla. Räsänen totesi lajin lisäksi Kurkijoella Hä-
meenlahden Linnavuorellaja Lopotin Linnamäellä.26 Kasvistotutkimuksella on vastai-
suudessa paljon annettavaa arkeologialle. 

Linnojen ajoituksesta 

Useimpien Karjalan muinaislinnojen rak:entamisaika ja mahdollinen käytön ajankohta 
jäävät löydöttömyyden vuoksi pelkän arvailun varaan. Luonnontieteellisiä ajoitus-
menetelmiä on toistaiseksi sovellettu runsaammassa määrin vain Käkisalmen Linnan 
aineistoon. Räisälän Tiurinlinnan, Kurkijoen Lopotin Linnarnäen ja Sortavalan Paa-
sonvuoren laaja-alaisisissa kaivauksissa ei valitettavasti otettu lainkaan radiohiiliajoi-
tukseen kelpaavaa ainesta. Luonnontieteellisten ajoitusten puute haittaakin ajoitusky-
symysten seikkaperäisempää tarkastelua. 

Linnojen löytöaineisto edustaa usein pitkäkäyttöisiä esinetyyppejä (työvälineitä ja 
niiden katkelmia) ja on ajoittamisen kannalta epäkiitollista. Ajoittamiseen soveltuvia 
esineitä, koruja ja aseita, on vain muutamilta linnoilta. Niidenkin perusteella voidaan 
rajata vain korkeintaan paikalla oleskelun ajankohta, ei sen linnoittamisaikaa. Metal-
liesineiden kohdalla on otettava huomioon myös mahdollisuus, että ne on tuotu muu-
alta ja tarkoitettu sepän raaka-aineeksi uusiokäyttöön.27 

Linnoilta löytynyt keramiikka on ajoittamisen kannalta tärkeää, mutta siihenkin liit-
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Kurldjoen Hämeenlahden Linnavuori kuvattuna Iivonniemestä. Kuva P. Uino 1989. 

tyy ongelmia. Kuten Taavitsainen on huomauttanut, rautakauden ja keskiajan keraa-
misen aineiston kronologia ei ole selvä.2

' Räisälän Tiurinlinnan ja Sortavalan Paason-
vuoren saviastia-aineistossa on jonkin verran ns. käsin tehtyä rautakauden tyyppistä ke-
ramiikkaa. Valtaosa linnojen keramiikasta on dreijattua ns. slaavilaista keramiikkaa. 
Novgorodissa käsin tehdyn keramiikan valmistus päättyy 900-luvun loppuun mennes-
sä ja dreijatun keramiikan valmistus alkaa jo saman vuosisadan puolivälissä.29 Teorias-
sa on siten mahdollista, että Karjalastakin löydetty dreijattu keramiikka olisi jo viikin-
kiaikaista. 

Vanhin Karjalan muinaislinnoilta löydetty esine on Kurkijoen Lopotin Linnamäen 
kivikautinen taltta, mutta linnan ajoituksen kannalta esine on tietenkin toisarvoinen. 
Räisälän Tiurinlinnalta on löytynyt tietynlaista vanhemman metallikauden keramiikkaa 
(500 eKr. - 300 jKr), joka on lajinsa ainoa edustaja Karjalan kannaksella.3° Keramiik-
ka ei sinällään merkitse, että Tiurin linnasaari olisi vielä tuolloin ollut varustettu. Jos 
nämä löydöt jätetään huomiotta, vanhimmat Karjalan muinaislinnoilta löydetyt esineet 
ovat Käkisalmen Linnan merovingiaikaiset (700-800 jkr.) korut." Aikavälille 800--1100 
jKr. kuuluvaa materiaalia esiintyy paitsi Käkisalmen Linnan myös Lopotin Linnamä-
en, Hämeenlahden Linnavuoren, Tiurinlinnan, Paasonvuoren ja Viipurin Linnan ai-
neistoissa. Merkitsevätkö nämä löydöt sitä, että kyseiset kohteet on linnoitettu jo tuo-
hon aikaan? 

Muinaislinnoilta löytynyttä ristiretkiaikaa vanhempaa esineistöä on selitetty eri ta-
voin. Svetlana Kockurkina ei yhdistä Paasonvuoren viikinkiajan esinelöytöjä varsinai-
sesti muinaislinnan aikaan vaan arvelee, että mäen laella olisi ollut polttokalmisto en-
nen linnan 1100--1200-luvulla tapahtunutta rakentamista.32 Hän ei ole kuitenkaan esit-
tänyt mielestäni tarpeeksi aineistoa polttokalmiston tueksi. Topografinen sijainti on hy-
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Kurkijoen Hämeenlahden Linnavuoren laki valleineen. Piirros Hjalmar Appelgren 1888 (Ap-
pelgren 1891, kuva 57). 
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vin epätyypillinen kalmistolle. Kalmiston tunnusmerkitkin ovat epäselvät, joten yhdyn 
tässä aiemmin jo Taavitsaisen esittämään kritiikkiin.33 

Taavitsainen ei pidä todennäköisenä, että Karjalan linnoja voisi ajoittaa varhaisen esi-
neistön perusteella merovingi- tai viikinkiaikaan. Hän on huomauttanut, että kaikki tä-
hänastiset, joskin harvalukuiset Karjalan muinaislinnojen luonnontieteelliset ajoitustu-
lokset ovat varhaisinta esineistöä huomattavasti myöhempiä. Taavitsainen on vedonnut 
myös siihen, ettei Käkisalmen seudulta - Käkisalmen Linnan löytöjä lukuunottamatta 
- olisi ristiretkiaikaa vanhempia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai esinelöytöjä.34 Tämä ei 
kuitenkaan enää pidä paikkaansa Käkisalmen Suotniemen uusimpien radiohiiliajoitus-
tulosten valossa. 35 Viikinkiajan esineistöä on nimenomaan niiltä muinaislinnoilta, joita 
ympäröiviltä seuduilta on todettu myös saman ajan asutusta (Kurkijoen Lopotti, Käki-
salmen Linna, Räisälän Tiurinlinna, Sortavalan Paasonvuori). 

Taavitsainen on viitannut eräiltä Karjalan ja muun Suomen muinaislinnoilta tavat-
tuihin sepän työvälineisiin ja rautakuonaan, jotka osoittavat linnoilla harjoitetun me-
tallurgiaa (mm. Kurki joen Lopotin Linnamäki ja Hämeenlahden Linnavuori, Käkisal-
men Linna, Räisälän Tiurinlinna, Sortavalan Paasonvuori). Linnoilta löydetyissä sula-
neissa ja katkelmallisissa ristiretkiaikaa vanhemmissa metalliesineissä on runsaasti ni-
menomaan naisten pronssikoruj a. Taavitsainen on selittänyt ne sepän paj aan varastoiduksi 
romumetalliksi, joka olisi peräisin ryöstetyistä polttohaudoista. Linnojen käyttö kuu-
luisi siten vasta ristiretkiaikaan ja/tai keskiaikaan. 36 

Katkelmallisen metalliesineistön tulkinta vain sulatusta varten kootuksi raaka-aineeksi 
on huomionarvoinen mutta ainoana selityksenä liian yksioikoinen. Kurkijoen Lopotis-
sa ja Sortavalan Hely Iässä on muinaislinnojen vieressä viikinkiajan kalmisto, mikä on 
varma merkki samanaikaisesta asutuksesta. Olisiko väestö jättänyt käyttämättä vartio-
ja turvapaikoiksi soveltuvat mäet? Eikö rikkoutunut ja palanut esineistö voi olla peräi-
sin linnoihin kohdistuneista hyökkäyksistä ja niitä seuranneista tulipaloista? Käkisal-
men Linnan sekä Lopotin ja Paasonvuoren muinaislinnojen löytöaineistossa on risti-
retkiaikaa vanhempia palaneita kameolihelmiä, joita ei voi selittää sepän varastoiksi. 
Myös palanut savi viittaa palaneisiin rakennuksiin. 

Käkisalmen Linnan merovingi- ja viikinkiaikaiset esineet on löydetty kaivauksissa 
saaren eri puolilta, ei yhdestä kohden. Ristiretkiaikaa vanhemmat esineet voivat olla pe-
räisin myös linnaa edeltäneestä kalmistosta, joka on tuhottu saaren varustelutöissä. Esi-
neiden löytyminen 1200---1300-luvun kerrostumista selittyy parhaiten linnasaaren ra-
kennusvaiheissa tapahtuneilla maansiirroilla, jotka ovat hävittäneet saarella olleen kal-
miston tai asuinpaikan. Selitys, jonka mukaan viikinkiaikaiset esinemuodot olisivat tul-
leet Karjalassa käyttöön uudestaan 1300-luvulla,37 ei ole uskottava, missä olen yhtä miel-
tä Taavitsaisen kanssa. 

Karjalan muinaislinnoj en merovingi-viikinkiaj an aineistosta päättelen, että paikat ovat 
olleet jo tuolloin käytössä. Muussa tapauksessa esinelöytöjen,joihin muinaistutkijan on 
nojauduttava, todistusvoimaa tarkoituksellisesti heikennetään; pajaoletustakäyttäenhän 
voidaan väittää, että ristiretkiaikaisetkin esineet olisivat sepän romumetallia. Karjalan 
1000-luvun esinekätköt, joita on pidetty-joskin varauksin- sotien ja rauhattomien ai-
kojen merkkeinä, sekä muinaislinnojen viikinkiaikaiset löydöt saattavat olla saman epä-
varman poliittisen tilanteen heijastumia, vaikka historiallisten lähteiden kuvaamat le-
vottomuudet kuuluvatkin myöhäisempään aikaan. 

Tutkijat ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että Karjala on saanut merovingi- ja vii-
kinkiaikana asutuslisää Länsi-Suomesta.38 Näin ollen uudisasukkaat ovat varmaankin 
tuoneet mukanaan myös kaikki tuntemansa sota- ja puolustustaidot. Jos tuolloin Län-
si-Suomessa on ollut linnoitettuja paikkoja, mistä ei tosin vallitse yksimielisyyttä,39 on 
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ainakin teoriassa mahdollista, että myös uusilla asuinsijoilla on hyödynnetty alueella 
sijaitsevia korkeita maastokohtia. 

Käkisalmen Linnan ja Räisälän Tiurinlinnan ikää olen käsitellyt yksityiskohtaisem-
min toisessa yhteydessä.4° Kuten tunnettua, Tiurinlinnaa ei mainita venäläisissä kroni-
koissa karjalaisten linnojen joukossa 1333. Se ei kuitenkaan riitä todisteeksi väitteelle, 
että linna olisi rakennettu vasta myöhemmin. 41 Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa 13 23 
oli kielletty linnojen rakentaminen uuden rajan molemmin puolin.42 Arkeologiset löy-
döt ja historiallisten lähteiden kuvastamat tilanteet viittaavatkin siihen, että valtaosa 
Karjalan muinaislinnoista olisi varustettu aikavälillä 1100-1323 jKr., mutta linnojen 
käyttö on voinut toki jatkua tämän jälkeenkin. 

Linnojen tarkoituksesta 

Kivi- tai maavalleilla varustetut kohteet on tulkittu ensisijaisesti sodankäynnin stra-
tegioiden näyttämöiksi, nimenomaan 'linnoiksi', puolustus-ja pakopaikoiksi,joskinmui-
takin tulkintoja (mm. kulttipaikat, käräjäpaikat) voisi esittää.43 Sille, ettei linnoilta ole 
löytynyt kovin paljon aseita, on luonnollinen selitys: taisteluiden jälkeen ne on korjat-
tu pois. Viipurin linnasaarelta on kuitenkin löydetty lukuisia särkyneitäjalkajousen nuo-
lenkärkiä, jotka on tulkittu piirityksen muistoiksi.44 

Taavitsainen on luokitellut Suomen muinaislinnat puolustuslinnoihin ja hyökkäys-
linnoihin sekä kauppa- ja käsityöpaikkoihin. Hän on myös tarkastellut linnoja sen mu-
kaan, miten ne sijaitsevat asutukseen nähden ja jakanut kohteet ns. lähi- ja kaukolin-
noihin.45 Linnan sijaitessa asutuksen keskellä tai enimmillään kolmen kilometrin pääs-
sä kalmistosta tai hajalöytökeskittymästä kysymys on lähilinnasta. Kaukolinnojen etäi-
syys mainitunlaisista muinaisjäännöskohteista on vastaavasti yli kolme kilometriä. 

Jos Karjalan kohdalla - tutkimusten vähäisyydestä johtuen - hyväksytään yksittäi-
nenkin hajalöytö välillisesti asutuksen merkiksi, yli puolet Karjalan linnoista kuuluu ns. 
lähilinnoihin. Aivan asutuksen vieressä on sijainnut ainakin kaksi muinaislinnaa: Kur-
kijoen Lopotin Linnamäki ja Sortavalan Paasonvuori - molempien lähellä on viikin-
kiaikainen kalmisto. Jouko Heinonen46 on arvellut, että Lopotin Linnamäki olisi varus-
tettu nimenomaan läheisen asutuksen ja kauppapaikan turvaksi ja että varsinaisena puo-
lustuslinnana olisi toiminut Hämeenlahden Linnavuori, joka on muiden Kurki joen saa-
riston linnojen jälkeen matkalla viimeisenä sulkenut pääsyn Laatokalta Lopottiin. Tun-
nettujen kiinteiden muinaisjäännösten ja linnan välinen etäisyys ei ole kovin pitkä myös-
kään Kaukolan Koverilassa ja Sortavalan saaristossa. 

Lähilinnojen ensisijainen tehtävä oli puolustus; yllätyshyökkäyksenkin sattuessa seu-
dun asukkaat ehtivät niille turvaan. Taavitsainen ei hyväksy selitystä, jonka mukaan 
kaukolinnat olisivat olleet pakolinnoja. Naisten ja lasten, karjan ja arvokkaimman omai-
suuden kuljettaminen pitkien ja vaikeakulkuisten matkojen päähän olisi vihollisen lii-
kehtiessä seudulla ollut liian hankalaa ja vaarallista. Ryöstelevien ja hävitystä aiheut-
tavien joukkojen parasta liikkumisaikaa oli talvi, jolloin kulku kävi joutuisasti jääty-
neiden vesistöjen ja soiden yli ja jolloin karjakin oli koottuna yhteen paikkaan. Hyök-
kääjän kannalta toinen otollinen kausi oli sadonkorjuuaika. Taavitsaisen mukaan kau-
kolinnoja käytettiin joukkojen kokoamiseen ja vihollisen ennaltatorjuntaan vastahyök-
käyksellä.47 

Kivivallittomiakin 'linnoja' on saatettu käyttää tilapäisesti joukkojen kokoamiseen. 
Lyhytaikaisen toiminnan jälkiä on vaikea tavoittaa arkeologian keinoin. Vain paikan-
nimi saattaa enää kuvata mäen muinaiskäyttöä. Korkeat maastokohdat ovat olleet oi-
vallisia vartiopaikkoja, joilta on voitu seurata lähestyvien vieraiden liikkeitä ja ilmoit-
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Näkymä Kurkijoen Lopotin Linnamäelle. Kuvattu Säkkimäeltä. Kuva P. Uino 1989. 

taa tulitiedotuksella eteenpäin mahdollisesta vaarasta. Sortavalan seudulla on useita val-
vonta- ja tjedotusjärjestelmään liittyviä paikannimiä (esim. Vahzimäki, Kokkomäki, 1:sa-
lomäki, Kellomäki), jotka vijttaavat vartiointiin ekä avu- ja ääni merkkien antoon. 

Historiallisen ajan Suomessa on vetäydytty vainoaikoina piilopirteille, joista on säi-
lynyt runsaasti perimätietoa. •9 Luolien, joita esiintyy varsinkin Antrean ja Jääsken 'lin-
nojen' yhteydessä, ' 0 käyttö pakopaikkoina on usein yhdistetty isonvihan aikaan eli 1710-
luvul le, jolloin venä!äi et hävittivät maata Kymijoelle asti." Jo 1500-luvun lopun sota-
vuodet olivat koeteJleet Jääsken kihlakunnan aluetta.'2 

Mikä selittää Laatokan luoteisrannan linnavuorten suuren määrän? Sortavalan saa-
riston ja Kurki.joen edustan lukuisat korkeat kaJJiot ovac tarjonneet linnoituksille sopi-
via paikkoja, eikä mahdollisuuksia ole jätetty käyttämältä. On oletettu, että Laatokan 
rannoilla muinaislinnojen tarve olisi ollut suuri siksi, että oli pakko ottaa huomioon se-
kä vesitse että maitse lähestyvä vihollinen.53 Mantereen puolella sijaitsevat linnat oli-
vat pitkien vesireittien (Hiitolas a Kopsalan Linnavuori - Kokkolanjok:i, Kurk:ijoella 
Lopolti - Raholanjok:i, Sortavala a Paasonvuori-Helylänjoki) varrella, lähinnä jokien 
alajuok ulla, jossa ne taka ivat väe tön turvalli uuden. Osa Sortavalan aariston lin-
noista on asutukseen nähden ns. lähilinnoja, mutta joukossa on myös selvästi tunnetusta 
asutuksesta irrallaan olevia kaukolinnoja, joiden vallit on suunnattu vesitse saapuvaa 
viholHsta vastaan. 

Taavitsaineo~ on antanut Laatokan luoteisrannan linnatiheydelle loogisen selityksen: 
puolu tajien kannalta oli takti e ti parempi jos vihollinen joutui piirittämään useaakoh-
detta. Rosvojoukkojen hyökkäyksen varalta oli järkevää varastoida elintarvikkeita ja 
muuta omaisuutta useampaan kuin yhteen paikkaanja toivoa, ettei vihollinen onni tui-
si löytämään kaikkia kätköjä. Asutuskeskusten ulkopuoliset piilopirtit ja luolat olivat 
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Kurkijoen Kuuppalan Jäämäki. Kivivalli näkyy huonosti rehevän kasvillisuuden takia. Kuva J. 
Ailio 1932. Museovirasto. 

sopivia kätköpaikkoja sekä ihmisille että erilaisille varastoille. Veden ja rehun saanti 
asetti piilopaikoille omat rajoituksensa. Varmasti olikin eduksi, jos piilopaikoissa ja va-
rustetuissa linnoissa oli valinnanvaraa sen mukaan, mistä suunnasta vihollisen odotet-
tiin lähestyvän. 

Korkeiden mäkien varustaminen kivivallein ja mahdollisesti puuvarustuksin - puhu-
mattakaan näiden jatkuvasta kunnossapidosta - on edellyttänyt jonkinasteista, talojen 
tai kylien välistä yhteistoimintaa. Vartiointia ja tiedotustakaan on tuskin voitu luoda ja 
hoitaa ilman jonkinlaista järjestöä. Taavitsainen on esittänyt, että linnojen varustami-
nen olisi tapahtunut nopeammin ja pienemmällä työmäärällä kuin mitä yleensä luul-
laan.55 

Kun ajattelee Laatokan luoteispuolen (ns. Taka-Karjalan) väestön asemaa turkis-
hankkijoina, mikä heijastuu vielä Vatjan viidenneksen verokirjan (vuodelta 1500) ve-
rotustiedoissa,56 on myös oletettava tällä toiminnalla olleen tietty organisaatio. Mui-
naislinnat voidaan selittää myös järjestöjen tukikohdiksi, organisaation miesjoukkojen 
kokoontumispaikoiksi,57 joita on käytetty arvotavaran (turkikset) säilytykseen. Useiden 
linnojen avulla on minimoitu monta yhteisön turvallisuusriskiä. 

Räisälän Tiurinlinna, Käkisalmen Linna ja Viipurin Linna poikkeavat selvästi muis-
ta Karjalan linnoista. Ne sijaitsevat pienillä ja matalilla saarilla: Käkisalmen Linna Vuok-
sen Laatokan puoleisessa päässä, Tiurinlinna Noisniemi-Käkisalmi -haaran keskivai-
heilla ja Viipurin Linna Suomenvedenpohjassa muinaisen Vuoksen läntisen laskuhaa-
ran suussa. Kaikissa kohteissa on todettu runsaasti löytöjä sisältävä kulttuurikerros ja 
erilaisia rakenteita. Kysymys ei ole yksistään puolustuslinnoista vaan kaupan ja käsi-
työn keskuksista, jotka on ollut tarpeen suojata varustuksin. Kuten Taavitsainen58 on to-
dennut, saarilla sijaitsevat !innoitetut kauppakeskukset ovat karjalainen ilmiö; muualla 
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Suomessa niitä ei ole. Jotain näiden linnojen merkityksestä kertoo sekin, että vain nä-
mä linnat mainitaan venäläisissä aikakirjoissa. 

Muiden Vuoksen linnasaarten59 historia on epäselvä. Vuokselan Venäjänsaarenkin si-
jainti Vuoksen pohjoisen haaran eteläpäässä on ollut strategisesti tärkeä. 60 Tehtiinkö sen 
vallit vasta sen jälkeen - rauhansopimuksessa mainitusta linnojen rakennuskiellosta 
huolimatta - kun saaresta tuli 'venäläinen' sen jäätyä Pähkinäsaaren rauhassa 1323 N ov-
gorodin puolelle? Vallien ikää ei voi ratkaista ilman arkeologisia tutkimuksia. 

Linnojen historiallista ja poliittista taustaa 

Melko vähän on kirjallisuudessa pohdittu sitä, missä historiallisessa tilanteessa Kar-
jalan linnat varustettiin ja keitä olivat ne viholliset, joiden torjumiseksi ne rakennettiin. 
Linnojen rakentamiselle täytyy kuitenkin löytyä vankat taloudellis-poliittiset syyt. 

Historiallisissa lähteissä on dokumentoitu kaksi intressiristiriitaa: ( 1) Novgorodin ja 
Karjalan sekä Hämeen välinen konfrontaatio 1100--1200-luvulla, jolloin venäläiset ja 
karjalaiset tekivät hävitysretkiä Hämeeseen ja hämäläiset vastahyökkäyksiä sekä (2) 
Ruotsin ja Novgorodin valtataistelun kiihtyminen 1200-luvulla, jolloin Karjala ei kuu-
lunut vielä selvästi kummankaan etupiiriin.61 Pähkinäsaaren rauhan jälkeen, kun Käki-
salmen Karjala oli liitetty Novgorodiin ja tilanne ainakin jossain määrin stabilisoitunut, 
lienee linnojen varustelu joksikin aikaa vähentynyt. 

Mihin historialliseen tilanteeseen Karjalan muinaislinnat voidaan kytkeä? 
Aarne Europaeus (Äyräpää)62 arveli vihollisten olleen jo Laatokan etelärannikolle 

asettuneita 'viikinkejä' ja myöhemmin novgorodilaisia, jotka tunnetusti saivat Karjalan 
haltuunsa. Saagoissa esiintyvät viitteet Karjalaan suunnatuista sotaretkistä eivät kui-
tenkaan ole täysin luotettavia lähteitä. 63 Silti kaikki Laatokan piirissä viikinkiajalla liik-
kuneet skandinaavit tuskin olivat rauhallisia kauppamiehiä; noususuhdannetta elänyt 
tienoo houkutteli puoleensa varmasti myös agressiivisempia ja väkivaltaisempia mies-
j oukkoj a. Vähäistä arkeologista todistusaineistoa linnanpaikkojen viikinkiaikaiselle käy-
tölle onkin olemassa. 

Käkisalmesta kaakkoon päin mennessä lähin huomattava asutuskeskus oli Olhavan-
joen alajuoksulla sijainnut Ladoga (Staraja Ladoga eli Vanha Laatokka), jonka skan-
dinaavit tunsivat nimellä Aldeigjuborg. Ladogassa, jonka vanhimmat kerrostumat ajoit-
tuvat 700-luvun puoliväliin, oli ilmeisesti ainakin viikinkiajan alkupuolella skandinaa-
vinen siirtokunta. Asutuksen ja kauppapaikan suojaksi pystytettiin ensimmäinen kivi-
linnoitus todennäköisesti v. 882.64 Ladoga oli epäilemättä tuttu myös tuon ajan karja-
laisille kauppiaille. 

Svetlana Kockurkina on muotoillut käsityksensä Karjalan linnojen tarpeesta seuraa-
vasti: karjalaiset joutuivat ristiretkiajalla keskenään vihamielisten ruotsalaisten ja nov-
gorodilaisten väliselle vyöhykkeelle ja tulivat siten vedetyksi mukaan Novgorodin rin-
nalle taisteluun saksalaisia ritareita ja Ruotsia vastaan.65 Muut venäläiset tutkijat ovat 
yleensä olettaneet linnoja rakennetun ensin hämliläisiäja sitten ruotsalaisia vastaan.66 

Novgorodin ja karjalaisten liittolaisuussuhde on dokumentoitu sekä 1100- että 1200-
luvun venäläisissä lähteissä.67 Novgorodin ja Ruotsin valtapyrkimykset kulminoituivat 
Karjalassa 1290-luvulla. Vuoden 1292 kronikkamaininnan mukaan 400 ruotsalaista tu-
li sotimaan Karjalaan, jossa heidät lyötiin ja jotkut otettiin vangeiksi. 68 Käkisalmen asuk-
kaat nousivat kuitenkin vielä 1300-luvun alkupuolella (v. 1314, 1337) kapinaan nov-
gorodilaisia vallanpitäjiä vastaan ja kutsuivat avuksi ruotsalaisia joukkoja.69 Jos Käki-
salmen ja Novgorodin liittolaisuussuhde oli näin vakiintumaton, yhteenottoja voi aja-
tella tapahtuneen jo aiemmin. Karjalan 'autonomia' suhteessa Novgorodiin heijastuu jo-
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Räisälan Tiurinlinnanpohjapiirros (Appelgrer1in 1891, kuva 40 ). Kirpicnikovin (1971 )ja Kockur• 
kinan (1971-74) kaiva11salueet lisännyt liihreiden mukaan P. Uino. Tutkimuksissa löydecyt talo-
jen kiviperustat on merkitty mustilla viivoilla. 
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Käkisalmen Linna. Kuva P. Uino 1989. 

ka tapauksessa mm. 1260-luvulla solmituissa kauppasopimuksissa. Niiden mukaan Nov-
gorod ei katsonut voivansa turvata ulkomaisten kauppiaiden kulkua Karjalan vesialu-
eella.70 

Entä sitten hämäläiset? Kuten John Lind on todennut, venäläisissä kronikoissa on 
vuode ta 1042 vuoteen 1311 neljätoista mainintaa jäämeisrä. Monien varhaisempien 
mainintojen kohdalla on epäselvää, tarkoittavatko nimitykset Jam/Jem nimenomaan 
Hämettä ja hämäläisiä. 11 Varmat maininnat Novgorodin ja Hämeen (Jem) välisistä konf-
likteista olisivat vasta vuosien 1226/1227-131 l väliseltä ajalta. Hämäläisten suoranai-
sesti Karjalaan tekemistä hyökkäyksistä kronikat eivät kerro - vai olisiko taustalla ken-
tie halu jättää oman osapuolen kannalta epämiellyttävät a iat mainitsematta? Karjalan 
ja ovgorodin välinen liittolaisuus uhde on voinut olla niin löyhä, ettei var inkaan pe-
riferiassa sattuneita tapalltumia ole välitetty kirjata muistiin. 

Mitään varmuutta iitä, että linnat oli i rakennettu Hämeestä tehtyjä hyökkäyksiä vas-
taan, ei siis ole. Jo Novgorod ja Karjala olivat liittolaisia ri tiretk:iajalla miten voidaan 
elittää ettäJinnat oli i rakennettu venäläi iäkään vastaan? Olen aiemmin e ittänyt, et-

tä kronikkojen tarkoittamat karjalai. et liittoJai et oli ivatkin olleet nimenomaan Etu-
Karjalan, lähinnä Käkisalmen Karjalan eli Korelan asukkaita."' Asia ei kenties ole näin 
yksiselitteinen, mutta selitys on ainakin harkinnan arvoinen. 

Jos lähdetään siitä, että Karjalaan tuli Hämeestä uudisasukkaita merovingi- ja vii-
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kinkiaikana, on mahdollista, että kronikat tarkoittavatkin Taka-Karjalan - ei välttämättä 
Hämeenjäämejä. Kurkijoenja Sortavalan seutuja eivät kronikat mainitse nimeltä, mut-
ta rauhattomien olojen on täytynyt heijastua sinne asti. Kulttuurikerroksen puuttumi-
nen linnoilta osoittaa, ettei useimpia niistä tarvittu pitkäaikaiseen käyttöön. Kun koko 
Karjala joutui Pähkinäsaaren rauhassa Novgorodille, Karjala samalla yhdistyi ja Laa-
tokan luoteisrannan linnat menettivät merkityksensä. Ennen sitä Laatokan luoteisranta 
kuitenkin muodosti oman talousalueen, jota väestö muinaislinnojen avulla puolusti eri 
ryhmien, mm. Novgorodin intressejä vastaan. 

Etu-Karjalassa tilanne oli toinen. Vuok elia oli merkitystä kulkutienä Saimaalta Laa-
tokalle ja Heinjoen haaran kautta Viipurinlahdelle. Ve ireitin tehostettu vartiointi tie-
ryiltä paikoilta käsin oli aiheelJi ta. Linnasaarten varu taminen oli tarkoituksenmukaista 
sekä paikallisten asukkaiden turvallisuuden että Novgorodin etujen kannalta. Käkisal-
men, Vuoksen vesistön lukon haltuunotto oli vahvasti ekä Ruotsin että Novgorodin 
intresseissä. Käkisalmen ja Viipurin linnoilla turvattiin vesireitin ääripäät ja jyrkimpiin 
koskiin kuuluva Tiuri, jossa veneet oli vedettävä koskipaikan ohi taivalta pitkin. Jär-
jestelmä piti poissa eri suunnista tulevat epätoivotut matkaajat. 

Savonkin muinaislinnoja on arveltu karjalaisten rakentamik i. 73 Etelä-Savon seitse-
mästä linnasta neljä sijaitsee Savon louoai o a sa Mikkelin eudulla, jossa oli kiinteän 
maatalousasutuksen painopiste ja kalmi toi sa karjalaistYYPpisiä hautoja. Muut linnat 
sijoittuvat pohjoiseen johtavien vesireittien alkupäähän.N Mikäli katsotaan, että Mik-
kelin seutu on saanut Karjalasta väe tölisää ristiretki.aikana ja että karjalai et ovat ol-
leet turkishankkijoiden kärkeä, voi karjalaisten olettaa aina:k:i.n osallistuneen linnojen 
rakentamiseen. 

Tiivistelmä 

Vuoksen saarten ja Laatokan luoteisrannan muinaislinnat poikkeavat toisi taan sekä 
topogra:fialtaan että funktioltaan . Käki.salmen Linna Räisälän Tiurin.linna ja Viipurin 
Linna ovat olleet asuttuja kauppa- ja käsityökeskuksia, joiden tehtävänä on amalla ol-
lut Vuoksen väylän vartiointi. Viipurissa ja Käkisalmessa näyttäisi olleen puuvarus-
tuksia ennen 1290-luvulla historiallisesti dokumentoitua linnojen rakentamista. 

Laatokan luoteisrannan muinaislinnojen tehtävä on ollut toinen. Alueen karjalaiset 
Gotka polveutuivat osaksijäämeistä?) eivät olleet Käki.salmen karjalai ten tavoin Nov-
gorodin liittolaisia. Lionoilla on ollut monikäyttöfunktio: niillä oo ollut merkitystä vä-
estön puolustukselle ja turkishankintaan erikoistuneiden organisaatioiden toiminnassa 
mm. turkisten äiJyry paikkoina. Linnojen suuren määriin avulla on minimoitu erilai-
set turvallisuusriskit. 

Muinaislinnojen vanhimmat rautakauden löydöt ovat aikaväliltä 700-1100 jKr. Räi-
sälän Tiurinlinnaa, Sortavalan Paasonvuorta, Kurkijoen Lopotin Linnamäkeä ja Hä-
meenlahden Linna vuorta lienee käytetty jo viikinkiaikana. Käkisalmen linnasaarella on 
voinut olla merovingi-viikinkiajalla kalmisto tai asuinpaikka. Suurin osa löydöistä on 
ristiretkiajalta ja varhaiskesk:i.ajalta, jolloin kohteiden varustaminen kivivallein lienee 
tapahtunut ilmeisesti ennen vuotta 1323. Vuoksen linnasaarilla on ollut poliittis-talou-
dellista merkitystä tämänkin jälkeen. 

Karjalan muinaislinnojen historian tarkentaminen tarjoaa tutkimukselle vastaisuu-
dessa:k:i.n kiperiä mutta kiehtovia haasteita. 
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Harri Pelkonen 

Viipurilaisten sahateollisuus vesisahojen aikana 

1. Johdanto 

Vesisahojen aika on Viipurin kaupungin ja koko Itä-Suomen taloushistorian kannalta 
monestakin syystä eräs kaikkein merkittävimpiä ajanjaksoja. Se alkoi 1700-luvun al-
kupuolella ohutteräisen sahan tullessa Suomeen ja päättyi höyry sahan tulemiseen 1800-
luvun loppupuolella. 

Viipuri oli siihen aikaan edelläkävijä Suomen sahateollisuuden kehittäjänä. 1700-lu-
vulla koko Suomen sahatavaraviennistä 70 % tuli Viipurista. Vasta 1800-luvulla muo-
dostui sahateollisuudesta merkittävä elinkeino myös muualla Suomessa, mutta Viipu-
rin osuus säilyi 30-40 %:n suuruisena aina 1800-luvun loppupuolelle eli höyrysahojen 
aikakauteen asti. Sahatavaraviennillä oli toisaalta myös merkittävin osuus Viipurin ul-
komaankaupassa, sillä viennistä noin 80 % oli sahatavaraa. Voidaankin sanoa, että Vii-
puri eli sahatavarakaupasta. 

Sahateollisuudella oli myös erittäin tärkeä osa koko Itä-Suomen taloudessa. Kym-
menet sahat eri puolilla antoivat työtä sadoille ihmisille metsän korjuussa, sahaukses-
sa ja puutavaran kuljetuksissa. Metsän myynti toi tarpeellisen ansiolisän talonpojille ja 
muille metsänomistajille. Puutavaran kuljetus toi mukanaan infrastruktuurin ja meren-
kulun kehittämisen. Viipurilaisten kauppahuoneiden menestyminen johti kaupungin ra-
kentamiseen ja yleiseen hyvinvointiin. Suuri osa Viipurin vanhasta kaupungista oli näi-
den sahatavaran vientiä harrastaneiden kauppahuoneiden vesisahojen aikana rakenta-
maa. 

2. Sahateollisuuteen liittyvä lainsäädäntö 

Pelko metsien loppumisesta 

Vuodesta 1638 lähtien leimasi metsien käyttöä valtiovallan rajoitushalu, ja tässä pak-
kopaidassa metsäelinkeino pysyi aina vuoteen 1861, jolloin puutavaraelinkeino vapau-
tettiin. Rajoitusten taustalla oli pelko metsien loppumisesta. Ruotsissa pelättiin puun lop-
puvan vuoriteollisuudeltaja Venäjällä puolestaan pelättiin mastopuiden loppuvan keisa-
rilliselta laivastolta. Viranomaisten metsien käyttöä rajoittava lainsäädäntö haittasi met-
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sätalouden kehitystä tuntuvasti, joskin on todettava, että valvonta oli harvoin tehokasta ja 
niin ollen rajoitukset pysyivät usein ideologisella tasolla. 

Vanhan Suomen metsälainsäädäntö 

Vanhan Suomen metsänkäyttö ja sahateollisuus olivat 1700-luvulla kuitenkin huomat-
tavasti vapaamielisempien säännösten ja rajoitusten alaista, kuin Ruotsin puoleisen Suo-
men. Samoin oli valvonta ja tarkkailu paljon löyhempää kuin Ruotsissa. 

Eritoten Pietari m, joka hallitsi v. 1762, ja Katariina II, joka hallitsi vuosina 
1762-1796, olivat sahateollisuudelle myötämielisiä ja myönsivät lisäksi kaikenlaisia 
etuisuuksia, kuten verovapauksia ja korottomia lainoja. Veistettyjen pelkkojen, sahata-
varoiden pahimman kilpailijan, vientiä rajoitettiin. Tämä antoi Viipurin sahateollisuu-
delle erinomaiset edellytykset Ruotsin puoleiseen Suomeen verrattuna. 

Kullakin Viipurin läänin sahalla oli 1740-luvulta lähtien nimetyt alueet tukkien otta-
miseksi ja tarkoituksena oli, että hankinta myös pysyisi näillä alueilla. Kun sahojen mää-
rä lisääntyi, lisääntyivät myös erimielisyydet metsäalueista, joka johti 1758 erityisen 
sahamyllyjen verotuskomission asettamiseen. Tämä verotuskomissio esitti, että Viipu-
rin kuvemementissä on n. 3 miljoonaa täysi- ja puolikasvuista puuta. Täysikasvuisina 
pidettiin vähintäin 150 vuotta vanhoja puita. Jotta metsien "ikuinen pysyminen" tur-
vattaisiin, saisivat kuvemementissä olevat 17 sahaa tuottaa 43 000 tolttia, eli n. 20 000 
m3 vuodessa. Vastaavasti voitaisiin metsistä vuosittain hakata 87 000 runkoa. Näin pääs-
täisiin ainakin 70 vuotta eteenpäin. 

Viranomaisten löyhästä tarkkailusta on oivana esimerkkinä seuraava tapaus. Viipu-
rin kaupunginviskaali Rothinius esitti v. 1768 syytekirjelmän, jossa hän väitti, että puu-
tavaran viejät ovat laivanneet kaksinkertaisesti luvatun määrän sahatavaraa, että Arni-
raliteetin leimaamia mastopuita kaadetaan ja että virkamiehet ottavat lahjuksia. Asiaa 
tutkimaan määrättiin komitea, mutta se ei tukenut Rothiniusta. Tämä ei ole kovin ih-
meellistä, sillä olivathan kaupungin korkeimmat virkamiehet itse sahanomistajia. Rot-
hinius oli kuitenkin itsepintainen ja syytti komiteaa lahjusten ottamisesta, jonka jälkeen 
tämä rehellinen viskaaliraukka teljettiin vankilaan. 

Suopea suhtautuminen sahateollisuuteen loppui vuonna 1798 Paavali I:n noustua val-
taistuimelle. Hän antoi ukaasin, joka kielsi kaiken sahaustoirninnan. Käytännössä tämä 
merkitsi sahaelinkeinon loppumista Viipurin läänissä. 

Vuonna 1798 annettua ukaasiajouduttiin kuitenkin lieventämään jo parin vuoden jäl-
keen ja vuonna 1802 asetettiin tarkastuskomissio, joka teki töitä kolme vuotta. Sen tar-
koituksena oli helpottaa sahojen asemaa, mutta tulos oli pikemminkin päinvastainen. 
Komissio haki laittomuuksia sahojen toiminnassa ja niitähän ahtaalle puristetussa sa-
hateollisuudessa tietenkin löytyi. Puutavaran hankinta oli Viipurin läänissä vielä Suo-
meen yhdistämisen jälkeen monenlaisten rajoitusten kahlehtimaja vasta v. 1817 lope-
tettiin sahauskielto. 

3. Vanhan Suomen sahateollisuus 1700-luvulla 

Itä-Suomen sahateollisuuden alkuvaiheet 

Suomen vanhimmat sahat ovat peräisin 1500-luvun puoliväliltä. Itä-Suomen van-
himman sahan rakensi Viipurin linnan päällikkö Klaus Kristerinpoika Horn vuosina 
1560---1561. Saha rakennettiin Tervajoelle noin 15 km Viipurin linnasta länteen. Vuon-
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na 1577 rakennettiin Viipurin linnan toimesta Klaus Eerikinpoika Flemingin ollessa 
käskynhaltijana toinen saha Säiniölle noin 8 km kaupungista eteläkaakkoon. Molem-
mat sahat rakennettiin Viipurin linnan suurten rakennustöiden takia. Ensimmäinen Sai-
maan alueen saha rakennettiin Olavinlinnan toimesta Sulkavan Kaartilankoskeen vuo-
sina 1598-1599. 1600-luvulla Itä-Suomessa oli myös muutamia yksityisiä sahoja, mut-
ta niistä on erittäin vähän tietoja olemassa. 

Ohutteräisen sahan kehittäminen 

Kaikki sahat Suomessa olivat vielä 1600-luvulla varustetut n.s. karkeilla sahanteril-
lä. Terät olivat 5-8 mm paksuja ja painoivat jopa 35-40 kg. Ne vaativat sahauksessa 
paljon voimaa, suuri terän paksuus aiheutti hukkaa, sahausjälki oli huono ja tuotannot 
pieniä. Sahat olivat kotitarvesahan luonteisia. 

Kehitys kotitarvesahoista sahateollisuudeksi tapahtui 1700-luvun alussa. Tälle kehi-
tykselle loi mahdollisuuden uuden ohutteräisen sahan tulo Suomeen. Ohutteräinen sa-
ha kuuluu eittämättä sahateollisuuden historian suurimpiin innovaatioihin. Ansio tästä 
kehityksestä kuuluu hollantilaisille. Heidän toimestaan rakennettiin ensimmäinen ohut-
teräinen saha Zaandamiin 1600-luvun alussa. Tämän sahan uutuutena oli teräslaatu,jon-
ka ansiosta terät voitiin tehdä puolet ohuemmiksi kuin vanhat n.s. karkeat terät. Uusi 
sahanterä vaati paljon vähemmän voimaa kuin entinen, sahaushukka pieneni ja sahausjälki 
parani. Sahauskehään voitiin tämän ansiosta asettaa useita teriäja tuotantomäärät nou-
sivat oleellisesti, kun yhdellä sahauskerralla saatiin aikaan useita lautoja. Ohut sahan-
terä loi näin edellytykset sahateollisuuden synnylle. 

Hollantilaisille, joilla ei omassa maassaan ollut tukkiraaka-ainetta, oli Itämeren alue 
tärkeä raaka-aineen hankinta-alue. Oli näin ollen luonnollista, että ennen pitkää hol-
lantilaiset alkoivat rakentaa sinne myös sahoja. V. 1652 tiedetään heidän rakentaneen 
ohutteräisen sahan Riian läheisyyteen ja 1670-luvulla N arvaan. Tämän jälkeen niitä il-
maantui myös Ruotsiin silloin kuuluneelle Inkerinmaalle m.m. Nevanlinnaanja Neva-
joen suistoon. 

Viipurin läänin sahat 

V. 1700 alkanut sota katkaisi puutavaran viennin N arvasta ja Inkerinmaalta. Nevan-
linnan piiritys 1702 sai porvariston jättämään kaupungin ja muuttamaan m.m. Viipu-
riin. Heidän mukanaan levisi tieto uuden sahatekniikan antamista mahdollisuuksista 
Viipurin valtaporvareiden keskuuteen. Melko pian rakennettiinkin Viipurin alueelle en-
simmäiset ohutteräiset sahat: 

1 Näätälä 1708, perustaja kauppias David Seseman 
2 Hanhijoki 1709, perustaja notaari Erik Barck 
3 Juustila 1709, perustajat notaari Erik Barckja kauppias Jakob Lundh 
4 Virojoki 1709, perustajat kauppiaat Mathias Pi.ilse ja Johan Hemik Poppelman 
5 Ylivesi 1710, perustajat kauppiaat Hemik Haveman ja Anton Schmidt 
Perustajat olivat kaikki viipurilaisia, Pi.ilse ja Lundh Nevanlinnasta Viipuriin siirty-

neitä. Ohutteräisten sahojen rakentajina olivat viipurilaiset edelläkävijöitä Pohjoismaissa. 
Norjan ensimmäinen ohutteräinen saha rakennettiin Oslonvuonoon v. 1714 ja Ruotsin 
ensimmäinen ohutteräinen saha rakennettiin vasta v. 17 40 Kramforsiin. Sen rakensi Rii-
asta Suomen kautta Ruotsiin siirtynyt rakennusmestari Kram. 

Ensimmäiset sahat rakennettiin sotatilan vallitessa ja varsin epävarmoissa olosuh-
teissa. Niinpä venäläiset polttivat Hanhijoen sahan 1710, mutta sen rakensi uudelleen 
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Barck'in leski Barbara Lyding vuosina 1717-18. Virojoen saha paloi kokonaan 1712 
ja sen rakensi uudelleen Mathias Ptilse 1720. 

Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen Viipurin alueelle rakennettiin nopeassa tah-
dissa useita sahoja, joista mainittakoon: 

6 Lyykylänjärven Rapukosken saha 1720/21, perustaja kauppias Peter Busch 
7 Säiniön saha tuhoutuneen kruunun sahan tilalle 1720, perustaja raatimies Rein-

hold Boisman 
8 Noskuan 2 sahaa Antrean Koskensiltaan 1723 ja 1727, perustajat Mathias Ptilse 

ja Petter Hertz 
9 Nurmen Haarakosken saha 1723, perustajat kauppiaat Joakim Hanson Sutt-

hoff ja Werner Wulffert 
10 Virolahden Ravijoen saha 1723, perustaja Vehkalahden komppanian päällik-

kö Erik Faber 
11 Näätälän toinen saha 1724, rakentaja David Seseman 
12 Perojoen Vääräkosken 2 sahaa, ensimmäinen 1723, perustaja kauppias Nick-

las Jaenish 
13 Virojoen Pitkäkosken saha 1725, rakennuttaja Viipurista Haminaan siirtynyt 

kauppias Jobst Dobbin 

Uudenkaupungin rauhassa Hamina jäi Ruotsin puolelle ja se sai Viipurin tapulioi-
keudet. Tapulikaupunkina Hamina osoitti suurta innostusta sahojen perustajana ja sii-
tä muodostui Viipurille kova kilpailija. Kilpailuasetelma jatkui myös Turun rauhan ( 17 43) 
jälkeen. Tunnetuimpia haminalaisia sahanomistajia olivat Viipurista siirtyneet Jobst 
Dobbinja Jakob Tesche, Nevanlinnasta siirtynyt pormestari Friedrich Wittstock, Tal-
linnasta tullut skottilaista juurta oleva Carl Clayhills ja haminalaiset Martin Steven se-
kä Jacob ja Samuel Forssell. Myöhempiä sahanomistajia olivat Johan ja Heino Erik 
Bruun, Nikolai Clayhills, Magnus Giössling ja Carl Kilchen. 

Turun rauhassa Hamina, Lappeenranta ja Savonlinna jäivät Vanhan Suomen puolel-
le. Viipurilaiset ja haminalaiset alkoivat kilvan perustaa sahoja myös Etelä-Saimaan 
alueelle. Näistä sahoista mainittakoon Savitaipaleen Partakoski 17 54, Ruokolahden Höys-
tenkoski 1756, Sulkavan Lohikoski 1772, Kerimäen Putikko 1774, Puumalan Lievis-
känkoski 1776 sekä Pihlajaveden pohjoisrannalle Säärninkiin 1776 rakennetut Hesun-
koski ja Naistenlahti. 

Sahojen perustaminenjarakentaminenjatkui varsin vilkkaana koko 1700-luvun. Vuo-
sisadan lopulla Viipurin läänissä oli kaikkiaan 60 sahalaitosta, joiden yhteenlaskettu 
tuotanto noin 132 000 tolttia. Tästä tuotannosta viipurilaisten sahat tuottivat noin 50 %, 
haminalaisten noin 20 % ja lahjoitusmaasahat noin 30 %. 

Vuoden 1798 ukaasi merkitsi Viipurin sahateollisuuden romahtamista. Sahateolli-
suus loppui Viipurin läänissä niin täydellisesti, että kun sahoja vuonna 1797 oli kuusi-
kymmentä, oli jäljellä vuonna 1813 ainoastaan 13 sahaa, joista 4 toimi lahjoitusmailla 
aatelisoikeuksien turvin. 

Sahaelinkeinon romahtaminen ei kuitenkaan johtunut yksinomaan vuoden 1798 ukaa-
sista. Suurimpana syynä lienee ollut metsien loppuminen. Jos tarkastelemme viitisen-
kymmentä vuotta myöhemmin Suomen korkeimman metsäviranomaisen, ylitirehtööri 
Gyldenin, laatimaa karttaa Suomen metsien tilasta, voimme havaita, että suuressa osas-
sa Viipurin lääniä oli jopa polttopuuta niukasti puhumattakaan sahatukeista ja että suu-
rilla alueilla oli metsän puute yleinen. Sahateollisuuden loppuminen oli näin ollen var-
sin luonnollista. 
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4. Savon sahateollisuuden valloitus 1800-luvulla 

Tilanne 1800-luvun alussa 

Suomen sodan jälkeen koko Suomi liitettiin rauhansopimuksessa 1809 autonomiana 
Venäjän valtakuntaan. Vuonna 1812 Venäjän puoleinen Vanha Suomi liitettiin Ruot-
sin puoleiseen Suomeen. Autonomian alussa Suomen metsien käyttöä sääteli ankaria 
kieltoja ja jyrkkiä rajoituksia sisältänyt vuoden 1805 Ruotsin metsälaki, joka jäi voi-
maan Suomessa. Laissa tulivat esiin Ruotsin merkantilistisen elinkeinopolitiikan omi-
naispiirteet. 

Puutavara luokiteltiin jalostamattomaksi tuotteeksi, jolla ei ollut ulkomaankaupassa 
erityistä merkitystä. Sitä vastoin pidettiin tärkeänä puun käyttöä omassa maassa mui-
den teollisuushaarojen hyväksi. Metsälaeissa todettiin jo aikaisemmin selvin sanoin, et-
tä puuston hakkuita on hillittävä, jotta metsät tulevaisuudessakin riittäisivät vuoritoi-
men tarpeisiin. 

Metsien loppumisen pelko yleistyi 1800-luvun alussa Suomen johtavissa piireissä tu-
kenaan sen ajan vanhoillisuus. Näin ollen ei syntynyt mitään uutta metsäfilosofiaa. 

Sahateollisuuden osalta 1805 vuoden laki pohjautui Ruotsin vuoden 1734 metsä-
asetukseen. Ohjeita ohutteräisten sahojen perustamisesta tosin uusittiin vuosisadan lop-
pupuolella, mutta myös niissä ilmeni se vieroksuva kanta, jonka hallitus omaksui sa-
hateollisuutta kohtaan. 

Sahan perustaminen oli luvanvarai ta. Met äaJue, jolta tukit sahaa varten aiottiin ot-
taa, oli alaltaan määrättävä ja maaperä oli laatunsa puolesta tarkoin kuvattava. Alueel-
ta oli kaadettava puita ja niiden vuosilustoista laskettava, kuinka monta vuotta puu eri-
laisessa maaperässä tarvit i 'kypsyäkseen" ja kunnes " latva alkaa kuivua'. Koealoilla 
oli laskettava sahatukeiksi kelpaavien puiden lukumäärä tynnyriaJalla, otettava huomi-
oon puun runkojen keskipituu ja laadittava luettelo mastopuistaja riu uista. Tehtyjen 
tutkimusten perusteella oli laskettava, kuinka monta sahapuuta tynnyrinalalta ke ki-
määrin voitaisiin hakata niin että kasvu korvai i k:ulutuk en. Vielä olj tebtävä Ja kel-
ma sahan vesivoimasta ja sen vuotuisesta käytöstä. Katselmuksessa kuultiin myös maan-
omistajia ja muita naapureita ja selvitettiin lähistöllä olevat teollisuuslaitokset. Katsel-
musoikeuden tuli sitten maanmittarin avustamana arvioida vuotuinen luvallinen sa-
hausmäärä. Maaherra ratkaisi lupa-anomuksen paksuteräisten sahalaitosten osalta. Hie-
noteräisten sahojen anomukset sensijaan menivät kamarikollegiolle, joka myönsi näil-
le privilegion. Tätä kierrettiin kuitenkin yleisesti koska maaherran luvan aaminen oli 
helpompaa. Siten abat, joilla oli toimilupa, mutta ei privilegiota, käyttivät myösldn ke-
hissään ohuita teriä. 

Sahateollisuuden ei siten annettu vapaasti kehittyä. 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun 
alussa oli vähän väliä toimeenpantava tutkimuksia toiminnassa olevista sahoista ja sa-
hausmääristä. Sahausoikeuksien rikkomisesta määrättiin ankarat sakot ja sahattu puu-
tavara voitiin takavarikoida. 

1840- ja 1850-luvuilla kovennettiin katselmuskaavan määräyksiä useita kertoja ja 
pantiin toimeen yhä ankarampi met änhakkuunja ahauk en valvonta. äiden toimen-
piteiden takana oli ' hänen hirmuisuuten a' Lar Gabriel von Haartman. Sahatavaran 
tulleja nostettiin moninkertaisiksi v. 1840. Vuonna 1851 julkaistiin uusi metsälaki, jo-
ka tuntuvasti supisti sahojen toimintamahdollisuuksia. Verosahojen toiminta-aikaa m.m. 
rajoitettiin koesahau ten perusteelJa määrättyyn ajanjaksoon jonka jälkeen nimismies 
sulki ahan ketjuin ja inetein. Ruotsin ja Norjan kulkie sa jo kohti vapaampia elinkei-
nolakeja, rajoitti Suomessa merkantilistinen talouspolitiikka taloudellista kehitystä eh-
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käisemällä maan tärkeimmän luonnonvaran taloudellista ja teknisesti tarkoituksenmu-
kaista käyttöä. 

Hallitsijan vaihdos v. 1855 ja Krimin odan päättyminen 1856 sysäsivät vihdoin al-
kuun uuden liberaalisen aikakauden Suomen talouspolitiikassa. Höyrysahojen perusta-
minen sallittiin 1857 ja puutavaraelink.eino vapautettiin 1861. 

Savon sahateollisuuden valloittaminen ja kehittäminen 

Vuoden 1798 ukaasi lopetti sahateollisuud n Viipurin läänissä, mutta se ei lopetta-
nut sahatavaran vientiä. Sahateollisuus yksinkertaise ti siirrettiin Saimaan alueelle Sa-
voon. 

Savon en immäinen aha oli rakennettu Sulkavalle Olavinlinnan toimesta jo 1599. 
Kesti kuitenkin pitkälti toi tasataa vuotta, ennenkuin Savoon rakennettiin lisää sahoja. 
Ensimmäisen 1700-luvun sahan rakensivat luutnantti Karl Tava t ja valtiopäivämies 
Henrik Argillander Suovuun Pohjois-Kallaveden länsirannalle v. 1765. Kruununvouti 
Johan Meinander rakensi puolestaan samana vuonna ohutteräisen sahan Puumalan Miet-
tulanko keen omistamansa Partalan rustholl:in maille. 1770-luvulla ja en jälkeen sa-
hoja syntyi ripeään tahtiin ja vuosisadan lopulla Savossa oli jo 21 abalaito ta. Sahojen 
rakentajina olivat pääa iassa Savon säätyläiset. 

Kauan eivät kuitenkaan sahat py yneet savolaisten käsissä vaan ne luisuivat 1700- ja 
1800-lukujen vaihtee sa Viipurin läänin kauppiaille. Tämä oli varsin luonnollinen ke-
hitys, sillä savolaisilta puuttuivat kaikki edellytykset markkinoinnin hoitamiseen, vii-
purilaisilla sensijaan oli sahatavaran myyntiin kaikki valmiudet, kuten myyntiorgani-
saatio, ulkomai et yhteydet, kuljeta järjestelmät ja ennen kaikkea asiantuntemus. 

Ensimmäisenä Savon sahojen suoman mahdollisuuden havaitsi Johan Friedrich Hack-
man. Vuonna 1798 Hackman teki ensimmäi en sahatavarakaupan Ristiina sa olleen 
Korpikoskeo sahan kanssa ja samana vuonna hän sai haltuunsa Lieviskän sahan Puu-
mala ta. Vuonna 1801 hän hankki. itselleen Kerimäen Jalaskosken ahao ja puolet Ki-
teen Puhoksen ahasta. Nopeassa tabdi sa hän ai haltuunsa u eita ahoja Etelä-Sai-
maalla. Näistä mainittakoon Niinimäki 1804), Putikko (1804) Kuunjolå (1804), Lin-
nanko lei (1804) ja Son;ako lei (1804). Kauppahuone Hackmaoista kehittyi J 800-lu-
vulla Suomen uurin sahayhtiö, jonka sahatavaran vienti oli noin neljännes koko Itä-
Suomen vienni tä. 

Muut viipurilaiset kauppahuoneet seurasivat pian Hackmanin esimerkkiä. Näistä mai-
nittakoon Jaenish, Sutthoff, Ticbanov, Naht,Boisman, Lado, Dannenberg. Vuonna 1849 
ilmestyi uutena sahayrittäjänä Paul Wahl, joka nousi pian toi eksi suurimmaksi saha-
tavaran viejäksi. Suuri ahatavaran viejä oli myö kauppahuone Ro enius & Seseman, 
jolla ei kuitenkaan ollut huomattavia sahaomi tuk ia Saimaan alueella. 

5. Vesisaha 

Tekninen kuvaus 

1800-luvun puolivälissä oli ve i ahassa tavallise ti yk i uuri vesipyörä jonka hal-
kaisija oli 200-500 cm ja levey 150-5ÖO cm. sekä pari kolme pientä pyörää. Iso ve i-
pyörä pyöritti kehäsahoja ja pienemmät antoivat voiman aputoiminnoille: tukkikuljet-
timelle ja pyörö aboille. Vesipyörät olivat tavallisesti puurakenteisia ja .rautavabvistei-
ia. Parhaimmillaan iso ve ipyörä saattoi antaa 100 hv tehon mutta tavallisesti vain 

25-50 hv. Pienet vesipyörät antoivat yleensä 10-15 hv. tehon. 
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Alkuaikoina vesipyörä oli suoraan kytketty kehäsahojen kampiakseliin, mutta vii-
meisinä aikoina voima välitettiin ratasvälityksen avulla, jolloin saatiin kampiakselin 
kierrosluku huomattavasti suuremmaksi kuin vesi pyörän ja riippumattomaksi veden vir-
tausnopeudesta ja vesipyörän mitoista. Myös tukkivaunujen veto synkronisoitiin vaih-
teistojen avulla. 

Koneistojen määrä oli vielä 1800-luvun lopullakin kovin vähäinen. Sahassa oli ta-
vallisesti kaksi kehäsahaa, jokin pyörösahaja tukkikelkkoja sekä niitä vetävät vaijerit. 
Kehäsahat olivat puurakenteisia 1800-luvun lopulle asti, jolloin siirryttiin rautaisiin ke-
hiin. Puukehät olivat koivusta. Kehän kulmat, terien kiinnitys ja kiertokangen liittymä 
olivat rautavahvisteisia ja pultein tuettu ja. Alkuaikoina kehiä käytettiin rinnakkain, jol-
loin toisella kehällä sahattiin pieniä tukkeja ja toisella isoja. Näin päästiin vähemmillä 
sahan asetteiden vaihdolla. Myöhemmin siirryttiin nelisahaukseen, jolloin ensimmäi-
sellä kehällä sahattiin pelkka, joka toisella kehällä hajoitettiin laudoiksi. Teriä oli ta-
vallisesti 9-12. Iskun pituus oli330-340 cmjaiskunopeus 60-90iskua/min. Vesisahojen 
kehät olivat tavallisesti 500 cm korkeita ja 180 cm leveitä. Kuljettimia ei yleensä ollut. 
Tukit vedettiin sisään vinssillä, sahatut laudat kannettiin ulos. 

Pyörösaha on 1770-luvun keksintö, joka vasta 1820-luvun tienoilla oli sahoissa ylei-
nen. Niitä käytettiin särmäyksessä. 

Raaka-aine 

Tavallisin tukkikoko 1700-luvulla oli 12" (n. 30.5 cm.) tai suurempi kapeammasta 
päästä mitattuna. Satavuotiaasta tai sitä vanhemmasta rungosta laskettiin saatavan kak-
si tukkia. Yleisenä vaatimuksena oli, että rungon tuli täyttää 12" mitta kahden tukin 
päästä. 

Valmiit tuotteet 

Kansainvälisessä kaupassa vakiolankku tai -lauta oli 1700-luvun alussa 11" eli n. 28 
cm leveä. Leveys saattoi olla myös 9" eli n. 23 cm. Tavaroiden paksuus oli 3" (n. 7.6 
cm) tai 1,5" (n. 3.8 cm). 3" x 11" tavaroita oli luettelossa 30-50 %. Tavarat olivat jo-
ko täysipuhtaita (täysisärmäisiä) tai puolipuhtaita (vajaasärmäisiä). Ruotsissa ja Poh-
janmaalla puhuttiin vastaavasti täysipohjalaudoista (helbottenbräder) ja puolipohjalau-
doista (halvbottenbräder) (Ahvenainen) 

Verotuspäätöksi.ssä arvioitiin toltin (n. 0,5 m3) valmistamiseen tarvittavan neljä tuk-
kia, jolloin perustana olivat 12-14" tukit. 

Työvoima 

Sahoilla oli 1700-luvun alkupuolella kehää kohti n 5-8 työntekijää. Lisäksi tietenkin 
paikallisjohto ja kirjuri, jotka saattoivat hoitaa useampia sahoja. Sahoilla saattoi siten 
olla: 

Sahakirjuri, jonka tehtäviin kuului puunhankinta, sahaus, varastoinnin ja lähetysten 
suunnittelu, puutavarakirjanpito ja kassan- ja kirjanpidon hoito. 

Seppä,jonka tehtävänä oli sahan rautaosien valmistus ja huolto sekä tärkeimpänä teh-
tävänä terien huolto. Seppä oli kirjurin lähin mies. 

Suuremmilla sahoilla saattoi olla asettaja, mutta pienillä asettajan tehtävät oli yhdis-
tetty sepän tehtäviin. Terien lisäksi hänen vastuullaan olivat sahan asetteet ja laadun 
valvonta. 
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Edellisten alaisina toimivat sahan muut työntekijät, joita olivat sahaajat ja heidän apu-
laisensa, laudankantajat, siivoojat ja rengit. 

Teho 

1700-luvun puoliväli sä kehä ahan päivän ahausteho oli vajaat 20 tukkia. Kun yh-
den toltin tuottamiseen tarvittiin 4 tukkia, oli päivän tuotanto 5 tolttia eli noin 2.5 m3. 
Vuosituotanto riippui siitä kuinka monta päivää vuodessa voitiin sahata eli kuinka pal-
jon vettä riitti sahan pyörittäm.i een. 

Vuonna 1858 suoritettiin Hackmanin sahalla tutkimus, jossa todettiin että sahaami-
seen kului keskimäärin noin 22 minuuttia. Sen lisäksi tarvittiin 7 minuuttia tukin aset-
tamiseen sahausasentoon. Tuolta ajalta on peräisin kertomus, jonka mukaan hiljaisel-
la sisämaan ahalla oli pitkä eiväs kiinnitettynä raamiin. Tämä seipään latvassa joka 
pisti ulos sahan katosta, oli tyhjä pullo. Sillä aikaa kun tukki kulki hiljalleen raamin lä-
pi, saattoivat miehet ilman pahempaa yllätyksen vaaraa jättää raamit yksinään työs-
kentelemään ja antautua itse aurinkoisella rantatörmällä vaikka nautiskelemaan sikuri-
kahvin suomaa virkistystä ja pelaamaan erän korttia. Kun seipään päässä olevan pullon 
tahti noin 20 minuutin kuluttua muuttui verkkaisesta kiihkeäksi, oli tukki onnellisesti 
sahattu. Oli aika nousta asettamaan uutta tukkia sahaukseen. 

Sahatukin matka metsästä maailmalle 

Sahatukin matka metsästä maailmalle oli tuohon aikaan erittäin hankala ja kesti kau-
an, useimmiten pari vuotta. Sahat sijaitsivat laajalla alueella, rautateitä ei ollut ja maa-
kuljetus tapahtui hevosella. Onneksi oli käytettävissä laaja Saimaan vesireittiverkosto. 

Metsäkaupat tehtiin yleensä syksyllä ja talvikeleillä tukit vedätettiin hevosella sahal-
le tai uittoväylän varteen. Uitto suoritettiin keväällä tai alkukesästä. Kevään ja kesän 
kuluessa tukit sahattiin. Sahatavaroitten kuivuttua tapuleissa ne kuljetettiin purjelotjil-
la Lauritsalaan tai Joutsenoon, jossa tapahtui välivarastointi. Näiltä varastopaikoilta kul-
jetettiin tavarat hevosella talvikelien aikana Viipuriin. Matka oli kuusi peninkulmaa, 
kesti edestakai in neljä vuorokautta ja palkkana oli tavalli esti puoli bopearuplaa ja 
ryyppy viinaa mennen tullen. Kapakoita oli tiheästi matkan varrella ja usein kulurvat 
myös hopearuplat viinaan iltaa vietettäessä. Vuosittain kuljetettiin noin 100 000 he-
voskuormaa ja rahdinajo merkitsi monelle talonpojalle välttämätöntä lisäansiota, sillä 
niukan maanviljelyksen leipä loppui usein ennen "uutta joulua". 

Viipurissa ja sen ulkopuolella Uuraan saarella tavarat jälleen varastoitiin tullakseen 
seuraavan purjehduskauden aikana laivatuksi maailman markkinoille Englantiin, Hol-
lantiin, Ranskaan, Saksaan ja jopa Välimeren maihinkin. 

Sahatavaramarkkinat ja viennin kehitys 

Viipurin läänin sahatavaratuotanto nousi tasaisesti koko vuosisadan. Seuraava tau-
lukko on esimerkkinä Suomen eräiden vuosien sahatavaratuotannosta: 
Alue 1735 1750 1780 
Itä-Suomi 44000 55000 154000 
Uusimaa 14000 14000 27000 
Lounais-Suomi 2000 6000 12000 
Pohjanmaa 4000 4000 17000 
Yhteensä 64000 79000 210000 
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Vuonna 1780 Itä-Suomen tuotanto jakaantui seuraavasti: 
Viipurin lääni 126000 
Savo 11000 
Pohj.-Karjala 4000 
Loviisan alue 13000 154000 

Sahatavaran vienti nousi 1700-luvun alun muutamasta tuhannesta toltista tasaisesti 
lähes 100 000 tolttiin 1760-luvulla. Tällä tasolla se pysyi aina 1830-luvulle asti, jolloin 
se saavutti v. 1835 200 000 toltin tason ja nousi edelleen 1850-luvulla 300 000 toltin 
tasolle. 

Kannattavuus 

Miten vesisahat sitten selvisivät taloudellisessa mielessä? Usein ihmetellään oliko sil-
loin esimerkiksi samanlaisia lamakausia kuin nykyisin. Vastauksena voidaan sanoa, et-
tä suhdannevaihtelu oli ehkä vähintäin yhtä usein toistuvaa kuin nykyisin, mutta var-
sinkin lamakaudet olivat tuntuvasti raskaampia. Oli sotia ja katovuosia, kauppasaarto-
ja ja kansainvälisiä poliittisia toimenpiteitä. Valtiovalta ei lamakausia pystynyt helpot-
tamaan. Devalvaatiosta ei saatu apua, kun kaupankäynti oli verrattavissa vaihtokaup-
paan; vietiin sahatavaraa ja tuotiin suolaa ja siirtomaatavaroita. 

Tuon ajan bi toriaa tarkasteltaessa havaitsee, että spekulaatio oli hyvin tavallista. Lii-
keyhteyksien kautta pyrittiin tarkoin se]vittärnään kao ainvälinen tilanne ja ennustei-
den mukaan ostettiin tai oltiin ostamana raaka-ainetta. Sahatavaraa saatettiin myös hank-
kia varastoon useita vuosiakin, jos hinnat olivat alhaalla ja "värkeissä oli varaa". Hy-
vinä vuosina saattoi sitten voittokin olla suuri, useimmiten 25 % jopa 40 %. Tämähän 
puolestaan innosti sijoittamaan sahateollisuuteen, kuten olemme aikaisemmin havain-
neet. Toistuvat pulakaudet olivat kuitenkin erittäin raskaita, sahatavaran hinta saattoi 
pudota jopa puolella ja tämä johti useinkin yritysten konkurssiin. Niinpä sen ajan yrit-
täjistä ei monikaan toiminut tällä vuosisadalla. 

6. Viipuri kauppakaupunkina 

Tapuli- ja maakaupungit 

Ruotsi-Suomen kaupungit jaettiin 1600-luvulla tapuli- ja maakaupunkeihin ja edel-
liset lisäksi ensi ja toisen luokan tapulikaupunkeihin. Ensi luokan tapulikaupungeilla, 
joihin myös Viipuri kuului, oli oikeus lähettää laivoja ulkomaille ja laskea ulkomaalai-
sia laivoja omiin satamiinsa. Toisen luokan tapulikaupungeilla oli vain ensin mainittu 
oikeus. Maakaupunkien ulkomaankaupan tuli käydä tapulikaupunkien kautta, joten ne 
olivat täysin alistetussa asemalla. Tapuli- ja maakaupunkienjako oli voimassa koko ve-
sisahojen aikakauden. 

Kauppakillat 

1600-luvun alkupuolella Viipurin kauppiaat pyrittiin jakamaan kahteen pääryhmään 
varsinaisiin kauppiaisiin ja n .. rihkamakauppiaisiin. Kaupan jaoitus oli iten Viipuris-
sa väljempää kuin Tukholmassa, m.is ä oli useampia ryhmiä. V. J 662 maaherra totesi 
että Viipurissa ei kaupan ajoitusta oltu viety pitemmälle kuin, että rihkama- ja iirto-
maatavarakauppa oli erotettu suolan, pien ja tervan kaupasta. Tapulikaupunkien valta-
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porvareiden kä is ä oli ulkomaankauppa, ennen muuta tärkeä tervakauppa. V. 1618 Vii-
puri sa oli ainakin 37 kauppia ta.jotka harjoittivat ulkomaankauppaa. 

Vuonna 1702 ulkomaankauppaa harjoittavista mainittakoon seuraavat sahanomista-
jat: Jochim Boisman, Dannenbergit, Lars Dykanderin leski, Havemannit, Sutthoffit, 
Teschet, Thesleffit ja Jörgen Wulffert. 

1700-luvun puolivälis ä oli Viipurin ulkomaankauppaa harjoittavien kauppiaiden lu-
kumäärä 40 ja sen lisäksi kymmenkunta kauppiaan le keä. Merkittävistä kauppiaista 
mainittakoon Johan Weckrooth, Kristian Adrian Lado, Hans David Seseman ja Johan 
Thesleff. Rihkamakauppiaita oli kauan vain kolme: Anton. Job. Boisman, Henrik Ha-
vemann jr ja Anton Havemann. Venäläisillä kauppiailla oli oikeus kaupitella ainoas-
taan jauhoja ja venäläisiä tavaroita. 

Vuoden 1785 kauppajärjestys jakoi kauppiaskunnan pääomapohjalla kolmeen kil-
taan, joilla oli erilaisia oikeuksia. 

Ensimmäi en kilJan jäsenillä oli oikeus harjoittaa ulkomaankauppaa ja perustaa teh-
taita. 1799 annetun ilmoituksen mukaan kaupungin huomattavimmat kauppiaat olivat: 
Jakob Lundh, Johan Fredrik Hackman, Henrik Wilhelm Lado, Andreas Jaenisch J.H. 
Hlippert sekä kauppafirma Antoni ja Abr.Fr. Jaenisch, Jakob Job. Seseman, Christian 
Dietrich Bartram, Gustaf Fredrik Wulffert, Philip Wechrooth 1794 asti sekä venäläiset 
Isak Liffkov, Jekim Antonov sekä pietarilainen leski Guttujeff. 

Toisen killan kauppiaat saivat harjoittaa ainoastaan kotimaan kauppaa. mutta sen li-
säksi heillä oli oikeus peru taa tehtaita. Tähän kiltaan kuului 20-25 kauppiasta. Huo-
mattavimmat näi tä olivat: Alexander Thesleff Martin Sutthoff, Jonas Dykander, Mar-
tin Onkov Gavrila Tshironkin, Abram Stroganov, Vasili Golovanov sekä veljekset Erik 
ja Abraham Johan Alfthan. 

Kolmannen kilJan kauppiaitten pääelinkeino oli vähittäismyynti sekä ravintola- ja 
kestikievariliik.keeo pitäminen. Heistä mainittakoon Alopaeukset Johan Henrik Rose-
nius, Abraham Tikkanen, Peter Istominja Ivan Dibov. 

V. l 807 nostettiin kiltapääomia, jolloin ensimmäisen ja toisen killan kauppiaitten lu-
kumäärä supi tui voimakkaasti, sillä vuosittain oli kauppiaan maksettava kruunulle 1.5 
% pääomastaan. Tämän jälkeen ei ensirnmäises ä kiJlassa ollut kuin yksi kauppias (fho-
ma Zagell) ja toisessakin killassa oli vain kuusi kauppiasta, joista ainoa suomalainen 
oli rouva Marie Hackman, muut olivat venäläisiä, heistä sahanomistajia Peter Tshusov. 
Kolmannen kauppiaita oli 43, joista venäläisiä 17. Tähän ryhmään oUvat painuneet mo-
neteotisistäjohtavi ta kauppias uvui ta, ro.m. seuraavatsahanomistajatkin: Helena Bart-
ram, Gustaf Joh. Heyno, Job. H. Hlippert, Andreas ja Anton Jaenish, Helena Lado, Ja-
kob Johan Se emann, Joachim Chr. ja M. Sutthoff, Carl Joachim Sutthoffin perilliset, 
Joachim Te che ja Carl Wulffert. V . 1813 joutui hallituskonselji antamaan ulkomaan-
kauppaluvan kolmannen killan kauppiaille. 

V. 1817 lopetettiin Venäjän vallan aikainen kiltajako ja siirryttiin noudattamaan en-
tisiä Ruotsin puoleisen Suomen säännöksiä. 

Vuonna 1859 annettiin elinkeinoasetus, joka m.m. salli kaupankäynnin maaseudul-
la, eli n . . maakauppojeo peru tamisen, mikä merkitsi kaupunkikauppiaiden monopo-
liaseman loppumista. Vuoden 1868 elinkeinoasetus merkitsi käytännössä elinkeinova-
pautta. Se poisti eron tapuli- ja sisärnaakaupunkien välillä, jolloin isämaakaupunkien 
kauppiaiden oli mahdollista harjoittaa ulkomaankauppaa ilman Viipurin kauppiaiden 
välity tä. 

Vuoden 1879 ruli voimaan elinkeinovapau , jonka jälkeen kauppiaan ammattia sai 
harjoittaa kuka tahansa hyvämaineinen kansalainen. 
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7. Viipurilaiset sahanomistajina 

Viipuri - saksalainen kaupunki 

1700-luvulla Viipuri oli saksalainen kaupunki, jolla oli vankat hansakaupungin pe-
rinteet. Oikeusjärjestys oli alistettu saksalaiselle oikeuskollegiolle ja saksan kieli tuli 
maistraatin viralliseksi kieleksi vuosina 1726-1727 ja myöhemmin myös julkisten kou-
lujen opetuskieleksi. Niinpä myös tärkeimmät kauppiaat ja sahanomistajat olivat sak-
salaisia sukuja. Ruotsin kieli syrjäytti saksan kielen kaupungin hallinnossa kun Viipu-
rin lääni 1800-luvun alkupuolella yhdistettiin muuhun Suomeen. Saksankielinen vä-
estön osa alkoi muuttua ruotsinkieliseksi ja kaupunki ruotsalaistui. Suomen kieli tuli 
kaupunginvaltuuston pöytäkirjakieleksi vasta vuonna 1907. Kaupungin hallinto ja pää-
tösvalta oli valtaporvareiden hallussa. Pormestarit, kaupunginvanhimmat ja raatimiehet 
olivat pääsääntöisesti valtaporvareita. Viipuri oli heidän kaupunkinsa. 

Valtaporvarit sahanomistajina 

Sahateollisuus oli myös valtaporvareiden hallussa, sillä ainoastaan he saattoivat har-
joittaa ulkomaan kauppaa. Sahojen omistus oli heille myö välttämätöntä sillä ulko-
maan kauppa oli pitkälle vaihtokaupan luonteista. Kansainvälinen valuuttakauppa oli 
vielä tuntematontaja voidakseen hankkia tuontitavaroita, oli kehitettävä vientiä. Ve-
sisahojen aikana oli myös tyypillistä, että sahat olivat rikkaiden sijoituskohteita. Saho-
ja hankittiin porukassa ja niiJJä käytiin kauppaa,jolloin omistajat saattoivat tiheästi vaih-
tua. Sahojen vuokraus oli myö tavallista. Ulkomaan kauppaa käyvät valtaporvarit hoi-
tivat myös muiden osakkaiden lukuun sahalaitoksiaja tilittivät muille osakkaille voit-
toja vuosittain tai maksoivat heille sovittua vuokraa sahasta. 

1700-luvulla sahateollisuus oli melkein kokonaan valtaporvarisukujen hallussa. V ar-
sinkin 1700-luvun alkupuolella oli omistajajoukko hyvin suppea, sillä eihän valtapor-
vareita ollut kuin nelisenkymmentä. Mielenkiintoista oli se, että sahanomistaj asuvut oli-
vat myös kaikki sukulaisia keskenään. Lapsia oli kaikissa perheissä paljon ja lapset 
avioituivat ristiin oman säätynsä muiden sukujen kanssa. Näin muodostui monenker-
taisia sukulaissuhteita Viipurin porvariston piiriin. 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla 
Saimaan alueen sahoissa myös muut säätyläiset alkoivat runsaammin esiintyä sa-
hanomistajina. 

Seuraavassa taulukossa on luettelo suurimmista viipurilaisista sahanomistajasuvuis-
ta, sulkeissa sahojen lukumäärä, joissa olivat osallisina ja sen jälkeen, toimiko Viipu-
rin alueella 1700-luvulla vai Saimaan alueella 1800-luvulla: 

Sahojen Sahojen sijainti 
Omistajaluku lukum. Vanha Suomi Savo/Saimaa 

Hackman 24 X 

Jaenish 14 X X 

Wahl 14 X 

Sutthoff 11 X X 

Sesemann 8 X 

Tichanov 8 X 

Naht 7 X X 

Tshusov 6 X 
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Boisman 
Lado 
Lundh 
Tesche 
Weckroth 
Wulffert 
Piilse 
Haveman 
Nikiforov 
Thesleff 
Dannenberg 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
2 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

Suurin o a viipurilai i ta oroistajasuvuista oli aksalai ta alkuperää. Vanhimmat su-
vut, kuten Sesemann, The leff Boi man Sutthoff ja Te ·che, olivat aapuneet Viipu-
riin jo 1500-luvulla. Dannenberg Havemann ja Wulffen olivat 1600-luvun tulokkaita. 
Jaeni h, Lundh, abt, Pillse ja Lado olivat evanlinnasta 1700-luvun alkupuolella pa-
enneita sak alai ia. Hackmanin kauppahuoneen peru taja Johan Friedrich Hackman oli 
tullut Viipuriin Lybekistä vasta v. 1777 ja saanut porvarioikeudet v. 1790. Paul Wahl 
oli Viipurin saksalaisen eurakunnan kirkkoherran poika, joka aloitti Hackrnaoin pal-
veluk es aja kohosi siellä osakkaaksi ja myöhemmin itsenäiseksi yrittäjäksi. Weck-
rooth oli alkuaan ruotsalainen suku, joka eli Viipurissa kukoistuskauttaan 1700-luvun 
puolivälin aikoina, mutta joutui uoritu tilaan 1700-luvun loppupuolella. ikoforov, 
Tichanov ja T husov olivat 1800-luvun alkupuolella Venäjältä Suomeen siirtyneitä ku-
petseja eli rihkamakauppiaita. 

1800-luvoUa sahanomistu Jevi i myös viipurilaisten ulkopuolelle. Näistä omistajis-
ta on mainittava kreivitär Orlov-Tsesmensky, joka omi ti kaikkiaan kolmetoi ta ahaa 
lahjoitusmaillaan Laatokan itäpuolella. Näiden sahojen tavarat menivät kuitenkin Pie-
tariin ja itä kautta ulkomaille. Nils Ludvig Arppe omisti 7 sahaa Saimaan alueen poh-
joiso a saja kruununvouti 'Karjalan kuningas' Gabriel Wallenius, Arppen äidin isoisä 
omi ti jo 1700-luvulla vii i sahaa Pohjoi -Karjalassa. 

8. Höyrysahan tuleminen - vesisahan loppu 

Lainsäädäntö 

Hallitsijanvaibdos v. 1855 ja Krimin sodan päättyminen 1856 sysäsivät alkuun uu-
den liberaalisen aikakauden Suomen talouspolitiikassa. Vuonna 1857 sallittiin höy-
rysahojen perustaminen ja vuonna 1861 vapautettiin puutavaraelinkeino. 

Itä-Suomen metsävarojen ehtyminen 

Ylitirebtööri Gyldenin met äkartasta voimme havaita että Saimaan alueella oli ylei-
sesti puutetta tukkipuista. Sen ajan näkemyksen mukaan metsävarat oli käytetty melk0 
loppuun. Sahateollisuuden oli siten aika etsiä uusia alueita ja höyrysahat antoivat mah-
dollisuuden uudenlai een sahojen sijoitteluun. Sahoja ei tarvinnut enää sijoittaa jokien 
var ille vaan voitiin sahalle valita raaka-aineen sijainnin ja markkinoiden suhteen edul-
lisin paikka. Höyryvoiman avulla päästiin ympärivuotiseen sahaukseen ja voitiin huo-
mattavasti no taa sahojen kapasiteettia kun ei oltu Tiippuvaisia pienten jokien rajalli-
se ta vesimäärä tä. 
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Päijänteen uitto 

Samoihin aikoihin kun höyrysahat tulivat luvallisiksi todettiin, että Kymijokea, jota 
ei ollut siihen asti pidetty uittokelpoisena, voitiin käyttää tukkien uittamiseen. Se ava-
si sahateollisuudelle Päijänteen siihen asti käyttämättömät metsävarat. 

Kotkan sahateollisuuden synty 

Sahateollisuuden katseet kääntyivät nyt Kotkaan sen edullisen sijainnin vuoksi. Vii-
den vuoden aikana 1871-187 6 Kotkan saarille perustettiinkin kaikkiaan 8 höyrysahaa, 
jolloin Kotkasta tuli Suomen suurin sahakeskittymä. Olivathan toki viipurilaiset siellä-
kin mukana. Hackman oli yhdessä Ahlströmin kanssa perustamassa Kotkan ensimmäistä 
ja Suomen suuritehoisinta sahaa Kotkansaarelle ja Paul Wahl rakensi 1873 Suur-Hie-
tasen sahan. Höyrysahojen myötä vesisahat vähitellen hävisivät ja viipurilaiset menet-
tivät entisen valta-asemansa sahateollisuudessa. 

Viipurin läänin sahat 1700-luvun lopulla 

Saha Pitäjä Kehiä Tuot. Perust. Pääomistajat 
tolttia aika 

1 Ahijärvi, Kivennapa Soltikoff 
2 Ahvola, Antrea 2 1000 1734 Thesleff, Lado & Co 
3 Hanhijoki, Viipuri 1 600 1708 M. Sutthoffin perik. 
4 Helylä, Sortavala 2 3300 1767 Anseff & Orlov 
5 Hesunkoski, Sääminki 4 1500 1767 Sutthoff & Co 
6 Naistenlahti Tiedot yhteisiä edellisen kanssa 
7 Hyyppölä, Jääski 2 3000 1751 Sutthoff & Co. 
8 Höystenkoski (Virmutjoki), 

Ruokolahti 2 1500 1756 Sutthoff & Co. 
9 Juustila, Viipuri 2 1400 1708 Thesleff & Jaenisch 

10 Juva, Kuolemajärvi 2 1600 1753 Lundh, Dykander & Co. 
11 Kannuskoski, Luumäki 2 2000 1670/ 

1735 Boismann 
12 Koirinoja, Impilahti 4 7500 1752 Orlov-Tsesmensky 
13 Korkeakoski, Kymi 2 1000 1564/ 

1725 Naht, Starck & Co. 
14 Koskijärvi, Johannes 2 2000 1727 Lundh, Wulffert & Co. 
15 Kuunjoki, Jääski 2 1300 1779 Steven, Jaenisch, Naht 
16 Kääntymä 1 
17 Kääntymä 2, Muolaa 4 5000 1723 Jaenisch, Sutthoff 
18 Lieviskänkoski, Puumala 2 2600 1776 Jaenisch, Sutthoff & Co. 
19 Linnankoski (Puhakankoski), 

Ruokolahti 2 1700 1794 Grovinius, Naht & Co. 
20 Lohikoski, Sulkava 6 4000 1772 Sutthoff & Co. 
21 Päätjärvi, Sulkava Tiedot yhteisiä edellisen kanssa 
22 Läskelä, Sortavala 
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Petrakoski i} 13000 1767 Jaenisch, Orlov-
Pitkäk:oski 1777 Tsesmensky & Co. 

23 Metsäkylä, Vehkalahti 2 1000 1730 Wikman 
24 Muolaa, Muolaa 2 2500 1734 Olin, Dannenberg 
25 Muurikkala, Säkkijärvi 2 2500 1723/ 

1744 Steven & Co 
26 Myllykylä, Vehkalahti 2 1000 1723/ 

1746 Bruun 
27 Noskua 1 u 1725/} Lado, Bartram, 
28 Noskua2 5000 1728 Weckrooth, Sutthoff 
29 Noskua 3, Antrea 1730-1 &Co. 
30 Nurmi, Viipuri 2 2000 1723 Sutthoff & Jaenisch 
31 Näätälä 1 n 5000 1708} Jaenish, Sesemann, 
32 Näätälä 2, Viipuri 1724 Weckrooth, Alfthan 
33 Partakoski, Savitaipale 2 3700 1754 Bruun, Naht 
34 Pero 1, Muolaa 2 4000 1723 Jaenisch, Sutthoff 
35 Pero 2, Muolaa 2 - 1720-2 Jaenisch 
36 Pitkäk:oski, Virolahti 4 2000 1724 Kilck& Co. 
37 Putikko, Kerimäki 2 1000 1774 Lado, Alfthan 
38 Raivola, Kivennapa 4 3000 1790 Soltikoff 
39 Rapukoski (Lyykylä), 

Viipuri 2 3000 1720 Thesleff & Co. 
40 Ravijoki, Virolahti 2 600 1723 Bruun, Scheele & Co. 
41 Siisiönmäki 1 ;} 4000 1781} Lundh, Orraeus 
42 Siisiönmäki 2, Hiitola 1784 &Co. 
43 Syskyä 1 n 1700 44 Syskyä 2, hnpilahti 1766 Orlov-Tsesmensky 
45 Säiniö, Viipuri 2 1000 1720 Lado &Co. 
46 Tainakoski , Mäntykoski 2 1800 1766 Bruun, Naht 
47 Tali, Uusikirkko 4 3000 1736 J aenisch, Hoffman, 

Lado 
48 Tulemajoki 1, Salmi 

: } 10000 49 Tulemajoki 2, Salmi 1764 Orlov-Tsesmensky 
50 Tuokkola, Muolaa 2 1500 1723 Sesemann 
51 Tuokslahti, Käkisalrni 3 3300 1778 Orlov-Tsesmensky 
52 Uuksu 1, Salmi n 10000 

1760/} 
53 Uuksu 2, Salmi 1770 Orlov-Tsesmensky 
54 Uuksu 3, Salmi 
55 Vavulinkoski, Jaakkima 2 600 n1770 Vorontsoff 
56 Viiala, Vehkalahti 2 1600 1730/ Bruun, Wulffert 

1754 &Co. 
57 Virojoki, Virolahti 2 1000 1709 Bruun&Co. 
58 Voikoski, Mäntyharju 2 700 1779 Bruun, Naht, 

Jaenish & Co. 
59 Vääräk:oski, Jääski 2 1700 1775 Jaenish, Steven, 

Naht, Orreus 
60 Ylivesi, (Strömnäs), 

Viipuri 2 600 1710 Sesemann & Co. 
Yhteensä 137 132000 

42 



Voikosken, Sulkavan, Lohikosken, Naistenlahdenja Putikon sahat olivat aivan rajan 
tuntumassa ja käyttivät Savon puolelta hankittuja tukkeja. 
Sahaosuudetjakaantuivatseuraavasti: 
Hamina 23 000 tolttia 
Viipuri 62 000 tolttia 
Lahjoitusmaat ja ruukit 47 000 tolttia 132 000 tolttia 

Lähde: Ahvenainen: Suomen sahateollisuuden historia 

Viipurin läänin verosahat 1840-61 

Saha Pitäjä Kehiä Privil. Myön- Perustettu/Lopetettu 
tukkia netty 

1 Juustila, Viipuri 2 1500 1856 Per. 1709 
2 Koirinoja, Impilahti 4 2536 1821 Per. 1752 
3 Läskelä, Sortavala 

- Petrakoski 4 6687 1821 Per. 1762 
- Pitkäkoski 2} 22687 1847 Per. 1777 

4 Metsäkylä, Vehkalahti 2 3696 1821 Per. 1730 
5 Pitkäkoski, Virolahti 2 5500 1822 Per. 1725 
6 Ruoko-1 Kannuskoski, 

Luumäki 2 4530 1822 Per. 1737 (1670) 
7 Syskyä 1. Hirvosenkoski, 

lmpilahti 2 12038 1821 Per. 1764 
8 Tulemajoki 1 Salmi} 150000 Per. 1764 
9 Tulemajoki 2, Salmi 8 112500 Per. 1764 

56250 
10 Uuksu, Salmi (3 kpl.) 8 Per. 1754 (1760) 

Lähde: Meinander: En krönika om vattensågen 
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Mikkelin läänin verosahat 1840-61 

Saha Pitäjä Kehiä Privil. Myön- Perustettu/Lopetettu 
tukkia netty 

1 Enonkoski, Kerimäki 2 5297 1778 Per. 1774 
9295 1854 

2 Kermakoski, Heinävesi 2 3120 1796 Per. 1793 
3 Kuhakoski, Sulkava 2 1200 1778 Per. 1769/72 

10200 1835 Lop. 1870-1. 
4 Kytöoja, Heinävesi 1 868 1819 Per. 1819 
5 Kyy-1. Läsäkoski, 

Kangasniemi 2 5000 1840 
6 Lauhijoki, Sysmä 2 1500 1842 
7 Liuna- 1. Vääräkoski 

Joroinen 2 10000 1835 
8 Lohikoski, Sulkava 2 10000 1829 Per. 1772 
9 Matkunkoski, Sääminki 2 1980 1778 Per. 1778 Jalaskoski 

10 Miettula, Puumala 2 1500 1768 Per. 1765 
3000 1778 

11 Naistenlahti, Sääminki 2 4000 1825 Per. 1776 Lop 1854 
12 Paaso, Heinola 2 8395 1777 

2536 1851 
13 Porsaskoski, Pieksämäki 2 3000 1848 
14 Putikko, Kerimäki 2 1500 1821 Per 1774 
15 Rehu, Heinola 2 3900 1793 Per. 1780 
16 Rutakoski, Korpilahti 2 8310 1797 
17 Sarvikoski, Kangasniemi 2 2400 1842 
18 Siikakoski, Joroinen 2 1500 1775 Per. 1775 

4000 1821 
19 Susikoski, Kerimäki 2 1147 1779 Per. 1779 
20 Säynetkoski, Rantasalmi 2 5760 1821 Per. 1821 
21 Tainakoski, Mäntyharju 4 7200 1827 Per 1766 
22 Tervarumpu, Mäntyharju 4 6000 1823 Per. 1820 
23 Vuokala, Kerimäki 2 4980 1778 Per. 1821 

Lähde: Meinander: En krönika om vattensågen 
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Kuopion läänin verosahat 1840-61 

Saha Pitäjä Kehiä Privil. Myön- Perustettu/Lopetettu 
tukkia netty 

1 Atrakoski, Nilsiä 2 5000 1838 Per. 1838 Lop. 1857 
2 Juankoski, Nilsiä 2 10000 1837 Per. 1838 

15000 1857 
3 Kalliokoski 1. Salahmi 

Iisalmi 2 2000 1843 
4 Kerkonkoski, Rautalampi 2 4000 1858 Per. 1858 
5 Kuokkastenkoski, Nurmes 2 8000 1837 Per. 1837 Lop. 1861 
6 Kuorekoski, Rautalampi 2 2000 1839 Per. 1839 

4000 1856 Lop 1872 
7 Kuuma, Liperi 2 10000 1832 Per. 1832 Lop. 1850 
8 Mustinpuro, Kuopio 2 2000 1854 
9 Oravikoski, Leppävirta 2 2000 1792 Per. 1892 

10 Palokki, Heinävesi 2 2100 1778 Per. 1774 
4000 1856 

11 Puhos, Kitee 2 2000 1783 Per. 1780 
10000 1836 
20000 1853 

12 Savikoski, Karttula 2 5000 1841 
13 Siikakoski, Liperi 2 6000 1840 Per. 1830-luvulla 
14 Sorsakoski, Leppävirta 2 3000 1787 Per. 1780/86 

4000 1858 
15 Suovu, Kuopio 2 5000 1840 Per. 1778 
16 Utra, n.k. Saarisaha 2 2500 1780 Per 1780 

Liperi 6500 1856 
17 Utra, n.k. Manteresaha, 

Liperi 2 8000 1860 
18 V aahtova, Leppävirta 2 10000 1828 Per. 1828 

2440 1853 
19 Varkaus, Leppävirta 2 2440 1830 

10000 1853 
20 Värtsilä, Tohmajärvi 2 10000 1835 per. 1780 
21 Vääräkoski, Leppävirta 2 1008 1794 Per. 1775 

Lähde: Meinander: En krönika om vattensågen 
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VENÄJÄ 

Uu<lcnlcaupungin ( l 72 l ), Turun ( 1743) ja Haminan ( 1809) muhujcn rajat sck;i Suo-

meen liitetyt alueet 1812 ja 1833. 

Uudenkaupungin ( 1721 ), Turun (1743) ja Haminan (1809) rauhojen rajat sekä Suomeen liitetyt 
alueet 1812ja 1833. 
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Merkkien sclilykscl 

mii Mctw yhäkylläi,csli 

mmu Pohto- ja picnpuula huumal• 
lavan runs:iasli, puut,:lla 
lukkipuisla 

cm l'icnpuula runsaasli, lukki- . 
puita niukasli 

Eä Pohto- ja pie1111uu1a rii11äväs-
1i kotit.arpecksi, puutclla 
tukki puista 

,' 
' , 

"Silmäillessämme Herra Waltaneuwos Cyldcn'in tekemää hupaisia 
karttaa Suomenmaan metsien liiasta, huomaamme kummink1 eitä 
monen m:ianpaikan osukkaal jo ovat metsän puulleeseen joulumai• 
sillansa", totesi von Berg teoksensa johdannossa. K.irua on peräisin 
vuodeho 1850. 

Suomen metsien tila vuonna 1850 
Lähde: Edmund von Berg: Kertomus Suomenmaan metsistä 1859. 
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10 15 2G 

0 Tervajoki 1561 
0 Säiniö 1577 

LYYTICKÄLÄ 

1 Näätälä 2 1708 ja 1724 
2 Hanhijoki 1709 
3 Juustila 1709 
4 Virojoki 1709 
5 Yli vesi 1710 
6 Rapukoski (Lyykylä) 1720 
7 Säiniö 1720 
8 Noskua 2 1723 ja 1727 
9 Haarakoski (Nurmi) 1723 

10 Ravijoki (Virolahti) 1723 
11 Perojoki 2 1723 
12 Pitkäkoski (Virojoki) 1725 

Viipurin läänin sahat 1700-/uvun alussa. 



Savon/Saimaan sahakartta 1700-luvun lopulla. 
Lähde: Ahvenainen: Suomen sahateollisuuden historia. 
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Jukka Hartikainen 

Viipurin juutalaisen yhteisön vaiheita 

!Johdanto 

Toisen maailmansodan aikaisessa juutalaisten kansanmurhassa hävitettiin ympäri Eu-
rooppaa lukematon määrä suuria ja pieniä juutalaisyhteisöjä. Varsinkin Itä-Euroopan 
alueella tuho oli valtaisaa: elinvoimainen stetl-kulttuuri, ja sen mukana sen kieli, jid-
dis, hävisivät lähes olemattomiin. Kuten tunnettua on, arviolta kuusi miljoonaa Euroo-
pan juutalaista menetti henkensä. Näin suuren katastrofin rinnalla pelkän kotiseudun 
menettäminen saattaa tuntua hiukan toisarvoiselta ongelmalta, ainakin ulkopuolelta asi-
aa katsoen. Toisen maailmansodan kaksi pientä episodia, talvi- ja jatkosota, voivat hy-
vinkin olla maailmalla unohdettuja välikohtauksia, mutta kotinsa ja omaisuutensa me-
nettäneet suomalaiset muistavat ne yhä kipeästi. Suomen silloisesta kokonaisväkilu-
vusta joutui evakkotielle jopa 12 %. Tästä joukosta ainoastaan n. 250 henkeä muodos-
tivat Viipurin kaupungin juutalaisyhteisön eli kyseessä on sinänsä pieni ryhmä, mutta 
tämä oli kuitenkin lähes 30 % koko Suomen juutalaisesta väestöstä. Yhtä kaikki, myös 
Viipurin juutalainen seurakunta kuuluu toisen maailmansodan aikana, ja sen vuoksi tu-
houtuneisiin Euroopan juutalaisyhteisöihin. 

Kuten useimpien pakon edessä Viipurin jättämään joutuneiden suomalaisten, myös 
Viipurin juutalaisten mielissä kaupunki ja sen ilmapiiri olivat suomalaisittain ainutlaa-
tuisia. Vastaavasti Viipurin juutalaisen yhteisön elämään tutustuttaessa nousee siitä esiin 
eräitä Suomen muista juutalaisyhteisöistä poikkeavia erityispiirteitä. Evakkotielle jou-
duttuaan yhteisö hajosi ja sen jäsenet asettuivat pääasiassa Helsinkiin ja Turkuun, mut-
ta sen rippeistä muodostettiin seurakunta myös Tampereelle, jossa ei sitä ennen ollut 
juutalaista seurakuntaa ollut. 

Tässä artikkelissa kerrotaan Viipurin pienen mutta vireän juutalaisyhteisön vaiheis-
ta. Se, joka on kiinnostunut Suomen muiden juutalaisten yhteisöjen eli Helsingin, Tu-
nm ja Tampereen seurakuntien vaiheista voi aina kääntyä kunkin seurakunnan omien 
arkistojen puoleen. Tällaista mahdollisuutta ei Viipurin juutalaisista kiinnostuneella kui-
tenkaan ole käytettävissään, sillä talvi- ja jatkosodan aiheuttamien hävitysten joukkoon 
ei kuulu ainoastaan Viipurin juutalaisen yhteisön hajoaminen, vaan tuolloin katosi myös 
seurakunnan koko arkisto. Talvisodan alta Viipurista evakkoon joutuneet eivät saaneet, 
eivätkä olisi voineetkaan, ottaa mukaansa muuta kuin kaikkein välttämättömimpiä tar-
vikkeita, kuten vaatteita ja ruokaa. Kodit esineineen jouduttiin vain jättämään. Näissä 
olosuhteissa on toki päivänselvää, ettei yhden Viipurin pienimmän seurakunnan kans-

51 



Vlll)l.!RJN 
1lll.!1AJ.AINEN YHDISTYS ('( 

,,AHDUS" 1 

........... ·-·-----··-··· ......... _._ ...................... -.............. ... _._. 

VHpuYi, _ .< --· ~uun P· 19 

/ 

iJ.' ~-, H-::)"' i, r·~,~;J ,_pu, .. .,, .. 
ni-,r,N" 

--~-=-~i:Ie_ H.f,l~h__Ho.1Jte.J&Po.liID-j~-~1.vW.2,.-le) -}lh-----
-- ___ (7_:J/@~f7U5.)...,_!__;_:~--- ---··-- . - -----'- --- --_ 

)--- - -- -- - . ·----- ·• - -------------· 
. . - -- --- ---------· -- ---- - •.• .,...J_ ,./t ______ _ fr15Jk f 1- r~11(J~~-,-fd1. . ~2"ffH. -2.A:I' • •. 

f!!_t0Mr ---1!.-III .Jl:JM/L.,..JJ/:q'./J),.; ·-ko-lpJ -l~- V6-f@- ftlldµJ1J., ... 
. . --·· - · ~_j_-lJ)//..~ ~,;>/// l --1Vb_ ljl/)/_ ~ 1l?'?.:::1'€)_(() _ _ f-(?J .. _ .. 

- - _____ _juf_j _jJJJLPl!L.-p--1J_, '?~/-/./.// -f,{j_J'J#lll.lft_ !J:(.I!//.------
· -··---·-·· - --- _______ ...: - - .µ--Pr-9d6A" ---

- - - ·----e_VYL- ~ -·- - ·--·1t:":(ci> - . -- --
•• ,. (i' )---- - ---------~ - lf . ------ - _,,_,_,, ---. ,, 
.. . J . - ·- - . . -··· - .. ~- .. -·· - - .... 

- -- -· ·--··,--

Ahdus-yhdistyksen paperille kirjoitettu ja Ahdus-leimasimella leimattu jiddsinkielinen kirje vuo-
delta 1924. 

Iiassa säilytetylle arkistolle käynyt yhtään sen paremmin. Viipurin juutalaisen seura-
kunnan viimeinen puheenjohtaja varatuomari Samuel Maslovat kävi Viipurissa virka-
a ioissa yy kuussa 1941 kaupungin elokuun lopussa tapahtuneen takaisinvaltauksen 
jälkeen, ja pyrki samalla ottamaan selvää seurakunnan arki ton kohtalosta. Lääninhal-
litukseen oli tuolloin jo ehditty koota kaupungin kaikkien kirjastojen kokoelmat ja siel-
tä Maslovat löysikin myös juutalai en ybtei ön kirjaston, josta hän poimi talteen koko-
elman kaikki jiddisinkieli et kirjat, jotka näin saatiin pelastetuksi Helsiokiin. 1 Seuraa-
vaksi Maslovat yritti päästä juutalaisen euraJ...,mnan Linoankatu 23:ssä sijainneeseen 
eurakuntake kukseen, ns. Ahdus-taloon, nähdäkseen kanslian, mutta huoneisto oli lu-

kittu . Hän kääntyi kaikkien mahdollisten virastojen puoleen, mutta häntä vai.n ei pääs-
tetty rakennuk ten. Kaksi päivää hän yritti, mutta turhaan. Maslovat epäilee menneen-
sä Viipuriin hiukan liian aikaisin ehkä kaksikin kuukautta myöhemmin olot olivat jo 
tasaantuneet niin että yritys olisi voinut onnistua. 
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Luovutettujen alueiden kaikki sodalta säästyneet ja löydetyt arkistot on taltioitu Mik-
kelin maakunta-arkistoon, mutta Viipurin juutalaisen seurakunnan arkistoa ei sielläkään 
ole. Näin ollen haluttaessa ottaa selvää Viipurin juutalaisten elämästä ja aktiviteeteista . 
yhteisön muodostumisen ajoilta joskus 1800-luvun puolenvälin jälkeen aina talvisodan 
syttymiseen asti marraskuun lopussa 1939 täytyy hajallaan olevia niukkoja tiedonmu-
rusia poimia säilyneistä, lähinnä Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista, kirjal-
lisuudesta, vanhoista lehtiartikkeleista ja jopa puhelinluetteloista. Esimerkiksi Viipurin 
kaupungin historiaa käsittelevät teokset kertovat mitättömän vähän juutalaisesta yhtei-
söstä sinänsä. Seurakunnan perustamisvuosi ja varsinkin synagogan sijainti ovat tieto-
ja joita eri teokset toistavat, tosin jälkimmäistäkin osittain virheellisenä. 

Itse olen kirjallisiin lähteisiin nojautumisen lisäksi myös haastatellut entisiä seura-
kunnan jäseniä. Tiedon keruulla haastatteluin alkaa jo olla kiire, sillä niiden Viipurin 
juutalaisten keski-ikä, jotka talvisodan syttyessä olivat jo aikuisia ja joilla siis on omia 
muistikuvia 1920--30-luvuilta on varsin korkea. Haastatelluista avainasemassa on ol-
lut jo edellä mainittu seurakunnan viimeisenä puheenjohtajana toiminut, Viipurin pit-
käaikaisirnmanrabbin poika varatuomari Samuel Maslovat(synt. Viipurissa 1904--1998), 
jolta myös sain käytettäväkseni inforrnaatioarvoltaan korvaamattoman seurakunnan sään-
nöllisesti ilmestyväksi aiotun jiddisinkielisen lehden, Ahdus-lehden, tiettävästi ainoan 
säilyneen koenumeron keväältä 1933. Samuel Maslovat oli kyseisen lehden päätoimit-
taja. 

Viipurin juutalaisen yhteisön muodostuminen alkoi siitä, kun aiemmin, jo vuonna 
1799 Harninassa asunut, mutta Viipuriin Diinaburgista2 muuttanut juutalainen pelti-
seppä Jacob Weikaim (k. 5.2. 1848) perheineen asettui kaupunkiin vuonna 1815 ja sai 
sinne pysyvän oleskeluluvan 1832. Seuranneina vuosikymmeninä Venäjän armeijassa 
Suomen maaperällä palvelleista sotilaista moni jäi pysyvästi Suomeen heti kun siihen 
tarjoutui mahdollisuus. V arsinkinjuutalaissotilaiden eli ns. kantonistien halukkuus jää-
dä maahan oli ymmärrettävää, olivathan monet heistä aloittaneet 25-vuotisen armeija-
palveluksensa jo lapsena tultuaan ryöstetyiksi vanhemmiltaan jopa alle kymmenvuo-
tiaina. Luonnollisestikin olivat siteet kotiseutuun ja sukulaisiin monilta täysin katken-
neet, ja näin ollen moni tunsi Suomen kotimaakseen. Suomen juutalainen väestönosa 
on muodostunut pääasiassa näiden täysin palvelleiden kantonistien jälkeläisistä. Vii-
purissa asuneiden juutalaisten joukossa oli kuitenkin Suomen muita juutalaisyhteisöjä 
enemmän siviilitaustan omanneita perheitä. 

II Juutalaisyhteisön muodostuminen ja elämän vakiintuminen 

1. Juutalaisen väestönosan muodostuminen Suomessa 

Juutalainen asutus Pohjoismaissa on nuorta ja väkiluvultaan suhteellisen vähäistä. 3 

Tanskan juutalaisten historia alkaa 1600-luvulla, Ruotsin 1700-luvulla, Norjan ja Suo-
men vasta 1800-luvulla.• Ruotsiin Tukholmaan 1775 perustettu juutalainen seurakunta 
on Pohjolan vanhin. Samana vuonna 1775 Kustaa m:n perustettua Suomeen Tampe-
reen, Heinolan ja Kuopion kauppalat, suotiin vierasuskoisille lupa harjoittaa niissä us-
kontoaan. Kuitenkin 1782 annetun juutalaisten oikeuksia koskevan ohjesäännön mu-
kaan Ruotsin valtakunnassa juutalaiset saivat asettua vain neljään kaupunkiin: Tukhol-
maan, Göteborgiin, Norrköpingiinja Karlskronaan, vaikkakin tämä oli ristiriidassa seit-
semän vuotta aiemmin annetun säännöksen kanssa.5 Näin ollen Suomen kuuluessa Ruot-
sin valtakuntaan aina vuoteen 1809 asti ei juutalaisilla ollut käytännössä laillista oi-
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keutta asettua asumaan Suomen alueelle, elleivät he olleet kääntyneet kristinuskoon.6 
Tilapäisesti Suomessa näyttää käyneen ja asuneen eräitä Ruotsista tulleita juutalaisia 
lähinnä kauppiaina. 7 Idän suunnalta oli Suomeen pysyvästi asumaan saapunut yksijuu-
talaisperhe, Weikaimit, mutta he asuivatkin Haminassa, joka kuului Venäjään ns. Van-
han Suomen osana, eikä näin ollut Ruotsin lainsäädännön alainen.8 

1800-luvulla tuli Viipuriin porvareiksi uskostaan Juopuneita juutalaisia etenkin Itä-
meren maakunnista. Juutalaisen uskonsa oli kuitenkin säilyttänyt peltiseppä Jacob Wei-
kaim, joka Haminasta Di.inaburgin kautta Viipuriin siirryttyään sai kaupungissa työk-
seen useana vuonna katuvalaistusurakan. Yllättävää on että Weikaimilla oli myös kris-
titty oppipoika, mikä oli tuolloin oikeastaan kiellettyä.' W eikaimin perheen jäseniä voi-
daan pitää Suomen juutalaisten kanta-asukkaina: Viipurin raastuvanoikeuden 23.8.1890 
päivätystä pöytäkirjan otteesta käy ilmi, että Jacob Haimovitsh Weikaim (nimi esiintyy 
myös muodoissa Weikain, W eikaijem, Weichaiwei) oli tullut Suomen Haminaan vuon-
na 1799.10 Weikaim muutti Viipuriin vuonna 1815 ja hän perheineen sai elinikäisen 
oleskeluluvan kaupunkiin 18. toukokuuta 1832.11 Jacob Weikairnista alkaen suvun mie-
het toimivat peltiseppinä ja rakennusurakoitsijoina, myöhemmin myös käsityömesta-
reina ja liikemiehinä. On huomionarvoista, ettei Weikaimin jälkeläisistä kukaan näytä 
palvelleen sotilaana Venäjän armeijassa. 12 Osa Jacob Weikaimin kahdesta avioliitosta 
syntyneestä jälkikasvusta kääntyi kristinuskoon. Eräs näistä oli peltiseppämestari Haim 
Konrad Veikkanen. 

Viipurin kaupunginhallituksessa oli kaupungin vanhimmilla merkittävä rooli, sillä tär-
keitä kunnallisia asioita käsiteltäessä kutsuttiin porvariston edustajiksi kaupunginvan-
himmat mukaan yhteisiin neuvotteluihin maistraatin kanssa. Monet vanhimmista osal-
listuivat kaupungin edistystyöhön innokkaasti ja ahkerasti, kun toisia sitävastoin syy-
tettiin passiivisuudesta. Peltiseppämestari Konrad Veikkanen, joka valittiin kaupun-
ginvanhimpien joukkoon 1867, kuului aktiivisten ryhmään. 13 Viipurin kaupunginvan-
himmat luopuivat tehtävistään 22. joulukuuta 1875 ja kun samana päivänä kaupungin-
valtuusmiehet kokoontuivat ensimmäisen kerran oli mukana myös K. Veikkanen, joka 
toimi valtuusmiehenä kuolemaansa saakka v.1889.' 4 Vielä eläessään Veikkanen lah-
joitti saksalais-ruotsalaiselle kirkolle kattokruunun. 15 Testamentissaan hän määräsi 
( v .1890) 5000 mk vapaasijan ylläpitoa varten Viipurin diakonissalaitoksessa sekä 1000 
mk kaupungin juutalaiselle seurakunnalle. Lisäksi hän lahjoitti 600 mk kahden hopei-
sen kynttilänjalan hankkimista varten ruotsalaiselle seurakunnalle. 16 Täysin ei Veikka-
nen siis ollut unohtanut isiensä uskoa. Weikaimin suvun jälkeläisiä ovat WNeikkaset, 
J akobssonit, Kaspit ja J aarot. '7 

Laillisesti ja vakituisesti Suomessa asuva juutalainen väestönosa sai alkunsa viime 
vuosisadan puolenvälin jälkeen niin sanotuista kantonisteista. '8 Elokuun 26. päivä 1827 
tsaari Nikolai I määräsi lain juutalaisten värväämisestä sotaväkeen. Laki julkaistiin yh-
dessä sotaväkeenottoa koskevan yleisen suunnitelman kanssa. Venäjän omalaatuisen 
sekavassa ja monimutkaisessa lakijärjestelmässä yleiset sotasäädökset pätivät vain suur-
Venäjän talonpoikiin ja kaupunkilaisiin. Muille erillisille ryhmille, kuten suomalaisil-
le, Baltian asukkaille, puolalaisille ja juutalaisille, määrättiin erityissäädöksiä. Vuoden 
1827 laki sotapalveluksen suorittamisesta koski Palen alueen ja Puolan juutalaisia. 1

' 

Värvättyjen tuli olla 12-25 vuoden ikäisiä, ja palvelusaika oli 25 vuotta. Sotapalvelun 
välttivät rabbit, rabbiinisten seminaarien opiskelijat, valtion ylläpitämiä kouluja käyvät 
lapset, kiltaan kuuluvat kauppiaat sekä kristittyjen mestareiden oppipoikina toimivat 
lapset, samoin kuin juutalaiset, jotka tavalla tai toisella osallistuivat hallituksen ajamiin 
pyrkimyksiin juutalaisten integroimiseksi.20 

Palvelukseen joutuivat siis astumaan kaikkein kovaosaisimmat: köyhimpien perhei-
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den ja leskien lapset sekä orvot. Juutalaisten yhteisöjen johtajat velvoitettiin hankki-
maan yhteisöistä määrätty pääluku asevelvollisia. Rangaistusten, ylimääräisten mak-
sujen ja vangitsemisten pelossa jotkut yhteisöjohtajat palkkasivat kiinniottajia sieppaa-
maan vanhemmilta jopa alle 10-vuotiaita lapsia jos eivät löytäneet vanhempia poikia.21 

Pitkän palvelusajan kaukana kotiseuduilta uskottiin nopeuttavan juutalaisten luopumista 
uskonnostaan, ja kielestään jiddisistä. Juutalaissotilaita kiellettiin puhumasta jiddisiä, 
myös kirjeet heidän tuli kirjoittaa venäjäksi. Lisäksi heiltä kiellettiin sukulaisten luona 
vierailut, ja jos he vastaanottivat jiddisiksi kirjoitettuja kirjeitä niitä ei aina luovutettu 
heille.22 

Suomen Suuriruhtinaskunnan alueella sijainneisiin varuskuntiin, kuten Bomarsundin 
linnakkeelle Ahvenanmaalla, Turkuun, Viaporiin Helsingin edustalle ja Viipuriin, saa-
pui juutalaissotilaita esim. Venäjältä Novgorodin ja Tverin kuvemementeista, Puolas-
ta ja Liettuasta, sekä Valko-Venäjältä, erityisesti Vitebskin kuvemementistä.23 Helsin-
kiin muodostui alusta alkaen Suomen suurin juutalaisyhteisö, koska Viaporissa oli juu-
talaissotilaiden ja heidän perheittensä osuus lukumäärältään suurin. 

Vuonna 1855 valtaan noussut 'vapauttajatsaari' Aleksanteri II pani toimeen useita, 
myös juutalaisia koskeneita uudistuksia. Pikku hiljaa juutalaiset saivat mm. painova-
pauden jonka seurauksena v.1860 alkoi ilmestyä kolme juutalaista sanomalehteä: Vil-
nassa hepreankielinen Ha-Kannel ja Odessassa samoin hepreankielinen, jyrkästi valis-
tuksen puolesta puhunut Ha-Melets sekä venäjänkielinen Razsvet, joka vastusti paikal-
leen pysähtyneisyyttä ja juutalaisyhteisön sisäistä kiihkoilua.2

• Uudistuksista suurimpia 
oli kuitenkin vuonna 1874 toimeenpantu sotaväen palvelusajan lyhentäminen kah-
destakymmenestäviidestä vuodesta kuuteen vuoteen. Myös juutalaisten lasten värvää-
minen lopetettiin. 

Jo vuonna 1858 oli annettu asetus, joka koski Venäjän armeijasta kotiutettujen oi-
keutta asettua Suomeen.25 Asetus koski vapautettuja sotilaita yleensä, siinä ei eroteltu 
juutalaisia tai muitakaan ryhmiä. Suomeen saivat jäädä asumaan ne sotilaat, joilla oli 
venäläisten viranomaisten antama kotiuttarniskirja, passi tai matkakirja. Tämä asetus, 
joka koski myös sotilaiden mahdollisia leskiä ja lapsia, ei kuitenkaan taannut pysyvää 
oleskelulupaa, vaikkakin salli heidän "laillisin elatuskeinoin" (4. artikla) elättää itsen-
sä. Oleskeluluvan saivat vain viranomaisten käytökseltään nuhteettomiksi (= ei ker-
juuta, riettautta, ilkivaltaa, tahi muuta rikosta) todistamat. Juutalaisten tuli kuitenkin py-
syä heille määrätyissä kaupungeissa eli Hei ingiss\ Turus aja Viipurissa lisäksi hei-
dän tuli ilmoittautua viranomaisille jopa viikoittain. Maaseudulle matkustaminen vaik-
kapa markkinoille oli ankarasti kiellettyä, sillä juutalaiset eivät saaneet poistua kolmea 
kilometriä kauemmaksi asumastaan kaupungista. 21 Esimerkiksi viipurilaisen lzka Meis-
terin käytyä 1890 Lappeenrannassa markkinoilla, pohtivat kenraalikuvemööri ja se-
naattorit mitä tulisi tehdä, kun vuoden 1782 kieltoa markkinoilla käynnistä oli rikottu.28 

Joka tapauksessa tuolloin luotiin pohja juutalaiselle asutukselle Suomessa, ja vähi-
tellen alkoi juutalaisten lukumäärä maassa kasvaa. Suomeen 1850-luvulla pysyvästi 
asettuneet juutalaiset olivat kuitenkin lähtöisin kulttuuripiiristä, joka oli huomattavasti 
jäljessä länsimaista. Heidän koulutuksensa ja ammattitaitonsa oli hyvin puutteellista; 
he eivät myöskään aina osanneet uuden kotimaansa kieltä eikä ympäristö kaiken kaik-
kiaan ollut kovinkaan ilahtunutta heidän läsnäolostaan.29 Täysinpalvelleiden sotilaiden 
perhe-elämän aloittamisen keskeisimpiä kysymyksiä oli vaimon hankkiminen. Lehti ni-
meltä Suomalainen kirjoitti v. 1939: 

"- - Jokainen, joka on Helsingissä pitempään asunut, muistaa vannaan miten epä-
miellyttävää väkeä nämä Länsi-Venäjän puolalais-juutalaiset olivat. Koska Suomeen 
jääneet juutalaismiehet eivät pyrkineetkään solmimaan avioliittoja kristittyjen kanssa, 
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niin tilattiin heiJJe heidän kotiseuduiltaan Venäjän Puolasta ja Liettuasta juutalaisnai-
sia vaimoiksi." 

Vaimon noutaminen vanha ta kotimaasta oli hankalaa ja kalli ta ja niinpä joukko ko-
tiutettuja sotilaita liittyikin yhteen perustaen eräänlaisen ' yhtymän", keräsi ke kuudes-
taan tietyn raha umman ja kirjoitti jonkin liettualai en pikkukaupungin rabbille pyytä-
en tätä lähettämään niin ja niin monta naimabaluista naista Suomeen. Naisten k-uljetas 
suoritettiin vankkureilla. Helsingissä oli täysinpalvel1eiden sotilaiden tapana odotella 
aapuvia vaunuja. lähetyksen saapuessa nosti kukin valitsemansa puolison ala vank-

kureilta. Vielä ainakin 1920-luvun lopulla oli Helsingissä elänyt muisto noista ajoista: 
jonkun naisen halutessa toisten rinnalJa korostaa hyvää syntyperäänsä hän saattoi to-
deta: Minuapa ei olekaan nostettu vankkureilta!' .11 Viipurissa kerroniin vastaavan-
lai ta tarinaa kaupungin pysyvän juutalaisyhteisön muodostumisesta: seitsemäntoista 
sotapalvelukse ta vapautuneen 25-30-vuotiaan miehen päätettyä asettua pysyvästi Vii-
puriin, he lähettivät keskuudestaan yhden reellä Pietariin naimahaluisia juutalaistyttö-
jä etsimään . Nämä löydettyään mies palasi Viipuriin tytöt mukanaan, ja näin muodos-
tui pohjakaupunginjuatalai yhtei ölle.r. Lienee mahdotonta todi taa näiden kertomu ten 
yksityiskohtien todenperäisyyttä mutta sitkeästi ne ainakin näyttävät juutalaisten pa-
rissa eläneen, vain pienin variaatioin jopa vuosikymmenestä toiseen. 

On mieleokiitoista, että Viipurin enemmän kuin rajallisten avioliittomarkkinoiden on-
gelmaa pyrittiin ratkaisemaan amankaltaisin keinoin vielä 1920-30-lukujen vaibtee -
sa tosin tuolloin ukupuolet olivat vaihtaneet osia. Tuolloin nimittäin yksi kolmesta 
Sragovitscbin i koksesta, Mariassa (Manja) Sragovitsch, lähti Viipurista Puolaan mies-
tä etsimään. Hän löysi L6diista mieleisensä naimahaluisen miehen puolalaisen kaup-
piaan Hersz Frydbergin (1895-1967), jonka kanssa avioitui. Pariskunta asettui Viipu-
riin Frydbergin muutettua sinne 28.2.1930 ja Frydberg löy i yhtei össä nopea ti oman 
paikkansa toimien mm. aktiivisesti Ahdus-yhdistyksessä ja harrastaen jiddiviokielisten 
runojen kirjoittami ta. Frydbergien yhteiselo jäi kuitenkin lyhyeksi Mariassa-rouvan 
menehdyttyä lapsivuoteeseen 12.10.J 932 synnytettyään esikoi poikansa Menacbe-. " D11Il . 

2. Viipurin juutalaisen yhteisön alku 

Viipurin kaupungissa 1800-luvun alkuvuo ikymmenillä mahdollisesti eläneistä juu-
ta]aisista ei kaupungin historiaa kuvaavissa teoksi sa ole mainintoja, mutta kenraaJiku-
vernööri Arseni Zakrevskin tiedetään vuonna 1831 ottaneen selvää asuiko Suomessa 
juutalaisia: hänen saamiensa tietojen mukaan Viipurissa on tuolloin asunut kaksi per-
hertä,jotka kuuden Helsingis ä asuneen perheen ja yhden Ruotsista tulleen Turussa asu-
neen juutalaisen ohella hän määräsi karkotettaviks.i saman vuoden syyskuussa.:i.t Kui-
tenkin heti seuraavana vuonna peltiseppä Jacob Weikaim ai karistettua karkotu uhan 
yltään sillä hän ai 18. toukokuuta 1832 luvan jäädä perheensä kanssa loppuelämäk-
seen Viipuriin jossa oli asunut jo vuodesta 1815. 

Suhtautuminen juutalaisiin alkoi ittemmin uudelleen kiristyä ja vuonna 1888 suun-
nHeltiinjuutalaisten puhdistuk ia Turussa ja ennenkaikkea Viipurissa. Syy kuussa 1888 
juutalaisperheiden huoltajat kutsuttiin poliisi.kamarille yksityiskohtaista tutkimusta var-
ten: juutalai ten maassaolon perusteet, ikä, elinkeino, perhesuhteet, sukutau tat ja en-
tinen kotipaikka tarkistettiin ja merkittiin kirjoihin. Tämän jälkeen kuulustellut vain 
aattoivat odottaa poliisin lausuntoa ja maaherran päätöstä. Lokakuun 15:ntenä kol-

menkymmenenneljän perheen perheenpäät kutsuttiin uudelleen poliisikamariJle maa-
herran päätöstä kuulemaan. Viipurista jossa asui tuolloin 208 juutalaista eli 52 perhet-
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Oikeassa alalaidassa peltiseppä Jacob Weikaimin omakätinen hepreankielinen nimikirjoitus vuo-
delta 1832. 
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tä, läänin maaherra J.A. Gripenberg ehdotti karkotettaviksi 125 henkeä(= 34 perhettä) 
puolen vuoden kuluessa, siis toukokuuhun 1889 mennessä. Karkotuspäätös herätti ih-
mettelyä monissa maissa: englantilaisissa, saksalaisissa, ruotsalaisissa ja jopa liberaa-
leissa venäläislehdissä arvosteltiin Suomea päätöksen johdosta. 35 Keväällä (29 .3.) 1889 
senaatti julkaisi uuden juutalaisasetuksen: asetuksessa myönnettiin tietyille nimeltä mai-
nituille perheille oikeus jäädä Suomeen - mutta edelleenkin vain toistaiseksi.36 Salli-
tuiksi paikkakunniksi nimettiin Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Viipuri (jon-
ne sai oleskeluluvan 32 perhettä), Hamina, Sortavala, Suistamo tai lmpilahden pitäjä, 
Kuopio ja Vaasa. Näiltä paikkakunnilta juutalaiset saivat muuttaa vain Helsinkiin ja 
Viipuriin. Oleskeluluvan saaneiden listassa mainitaan myös luvansaaneiden ammatit ja 
huomionarvoista on, että Viipurissa, toisin kuin Helsingissä ja Turussa, oli paljon mie-
hiä myös siviiliammateissa. Luvan saaneiden perheiden lapset saivat oikeuden oleskella 
Suomessa avioitumiseensa tai armeijapalvelukseensa astumiseen asti. 

Suomen ollessa Venäjän alaisuudessa maassa asuvat juutalaiset eivät voineet viral-
listaa seurakuntiaan, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, ettei seurakuntaelämää oli-
si tavalla tai toisella järjestetty. Viipurissa kotiutetut juutalaiset sotilaat olivat luoneet 
pikkuhiljaa perustaa seurakunnalliselle elämälle: he pitivät jumalanpalveluksia venä-
läisten sotilasviranomaisten heille suomassa sotilaskasarmin huoneessa.37 Pikku-uuti-
nen Suomenlehdessä alkuvuodesta 1872 kertoo aiheesta seuraavaa: 

"Juutalaisia tässä kaupungissa majailee lähes JOO henkeä; he tekevät oman kirkol-
lisen seurakunnan ja kirkkona on heillä eräs huone Wenäjän sotaväen kasarmista. Hei-
dän seurakunnassansa on viime vuonna kuollut 3 poikalasta ja 1 tyttölapsi; syntynyt on 
8 miespuolta ja 5 naisp. Vihitty on 2 pariskuntaa. "18 

Vaikka kaupungin juutalainen seurakunta muodostui varsinaisesti vasta v. 1872 niin 
ilmeisesti jo joitakin kymmeniä vuosia aiemmin oli kaupungissa ollut jonkinlainen 'vi-
rallinen' jumalanpalvelusten pitopaikka. Punaisen lähdekaivon ympärille, myöhemmän 
Punaisenlähteen torin lounaiskulmaan oli 1860-luvulla ryhmittynyt neljä pientä taloa, 
joista yksi oli kristinuskoon kääntyneen peltiseppä Veikkasen. Punaisenlähteen seutu 
ei tuolloin tehnyt vierailijaan miellyttävää vaikutusta, eikä itse kaivokaan enää ollut ni-
meään vastaava. Kaivo oli todellisuudessa keltaiseksi maalattu, mutta sen väri oli ku-
lunut niin että se näytti aivan harmaalta. Kaikki neljä taloa olivat ränsistyneitä ja osa 
niistä oli savella rapattu ja ja likaisen harmaita.39 Viipurin kaupungin historiassa ( osa IV 
s. 94) kuvataan Punaisenlähteen ympäristöä vuonna 1861 ja todetaan siellä olleen jo-
kunen vanha hökkeli, joista yksi savella peitetty oli jo yhden miesmuistin ajan ollut sy-
nagogana.40 Kun nämä edellä olevat tiedot yhdistää, näyttää aivan siltä kuin kristinus-
koon kääntyneen Veikkasen kotia olisi käytetty synagogana. Myöhemmin kaupunki lu-
nasti nämä talot ja purki ne pois. 

Viime vuosisadan lopussa juutalaisten väestölaskentoja näyttää tehdyn useita muuta-
man vuoden välein, ainakin vuosina 1888, 1890 ja 1894, joina vuosina Viipurissa asui 
juutalaisia keskimäärin n. 250 henkeä. Tämä luku vastaa kaupungin juutalaisten määrää 
myöhempinäkin aikoina. Ensimmäinen yleinen väestölaskenta Viipurissa toimitettiin kui-
tenkin 1870 ja tuosta laskennasta käy ilmi yhtä ja toista mielenkiintoista myös kaupun-
gin juutalaisia koskien, kuten se, että heidän lukumääränsä oli 120 henkeä. Vuonna 1906 
Keisarillisen Suomen Senaatin Siviilitoimituskunta lähestyi kirjeitse Viipurin läänin ku-
vernööriä käskien häntä toimittamaan selvitys siitä kuinka monta mooseksenuskolaista 
läänissä tuolloin oleskeli, sekä siitä kuinka monella heistä oli asianmukainen lupa lää-
nin alueella oleskeluun. Samalla pyydettiin ottamaan selville kuinka moni heistä oli per-
heellinen, montako lasta kullakin perheellä oli, kauanko he olivat Suomessa vakinaises-
ti oleskelleet sekä se, moniko heistä oli myös maassa syntynyt. Kuvernöörin, Suomen 
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juutalaisten edustajaksi itseään tituleeraa-
valta viipurilaiselta Santeri Jacobssonilta, 
saamien tietojen mukaan vuonna 1906 juu-
talaisia asui Viipurin kaupungissa 171 hen-
keä, joista ainoastaan 15 oli syntynyt Suo-
messa, lisäksi Viipurin läänin alueella Käki-
salmessa, Sortavalassa sekä Viipurin ja Te-
rijoen nimismiespiireissä asui 31 juutalais-
ta, joista Suomessa syntyneitä oli kuusi. Ja-
cobsson huomauttaa että luettelosta puuttuu 
yksi perhe: räätäli S. Beregoffsky perheineen 
oli kieltäytynyt antamasta itseään koskevia 
tietoja.41 

Ensimmäisen maailmansodan aikana juu-
talaisten asema Venäjällä vaikeutui ja tämä 
heijastui myös Suomeen: epäluulot heitä 
kohtaan voimistuivat, ja 1915 Suomessa 
asuvat juutalaiset määrättiin luetteloitavik-
si. Lokakuun 22. 1915 päivätty Viipurin lää-
nin kuvernöörin laatima luettelo Viipurin 
kaupungissa asuneista juutalaisista on edel-
lä mainitun asiakirjan ohella käsillä olevis-
ta dokumenteista yksityiskohtaisin: myös sii-
tä voimme nähdä seurakuntalaisten nimet, 
syntymäajat, ammatit sekä ajat milloin ku-
kin on anonut ja saanut oleskeluluvan Suo-
meen.42 Tosin tämäkään luettelo ei ole täy-
dellinen: useat haastattelemani eivät ole löy-
täneet luettelosta vanhempiaan tai muita lä-
hisukulaisiaan, joiden varmuudella tietävät 
Viipurissa tuolloin asuneen. Joka tapauk-
sessa tämän luettelon mukaan kaupungissa 

Isoisä ja pojanpoika SalomonEckert. S. Eckert 
vanhempi asui Viipurissa vuodesta I 865 läh-
tien, jääden kaupunkiin myös asepalvelukses-
ta vapauduttuaan. Hän sai vaimonsa, synty-
peräisen viipurilaisen Anna Mitnikin kanssa 
kahdeksan lasta, joista 1888 syntyneen Ber-
ka-pojan poika Salomon syntyi Viipurissa 
30.5.1916 ja kaatui talvisodassa 13.2.1940. 

asui tuolloin 257 juutalaista. Samalta vuodelta on säilynyt muitakin vastaavanlaisia luet-
teloita ja näistä kaikista saatavia tietoja yhdistelemällä voimme saada kohtuullisen luo-
tettavan kuvan Viipurin juutalaisen yhteisön väestörakenteesta vuonna 1915. Palaan 
näihin tilastoihin tuonnempana. 

3. Taistelua emansipaation puolesta 

Kesällä 1936 järjestettiin SiuntiossaPohjoismaisenjuutalaisen nuorisoliiton 16. kong-
ressi, jossa Santeri Jacobsson43 piti esitelmän aiheesta "Taistelu juutalaisten emansi-
paation puolesta Suomessa".44 Tuossa esitelmässään Jacobsson kertaa kolmen vuosi-
kymmenen takaisia, Viipurin juutalaisten alkuunpanemia toimia, joilla pyrittiin Suo-
men kansan syvien rivien herättelemiseen juutalaisten kansalaisoikeuksien saamisen 
puolesta. Joulukuussa 1905 Santeri Jacobsson oli kutsunut Viipurin juutalaisen seura-
kunnan toimihenkilöt neuvotteluun kaksi vuotta aiemmin virkansa jättäneen rabbi Scher 
Salomon Segalin asunnolle. Hän selosti tovereilleen maassa vallitsevaa tilannetta ja 
kansan mielialaa ja osoitti "että tästä lähtien onjuutalaiskysymys vietävä uusiin uomiin, 
entistä laajempiin. - - On osoitettava Suomen kansalle juutalaisten olo 'paarialuokan' 
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asemassa, on kerrottava kansalle Suomen 
lainsäädäntöön kätkeytynyt juutalaissor-
to." Jacobsson vakuutti paikalla olleille, 
että Suomen kansa tulee hätkähtämään 
saadessaan tietää juutalaisten oikeudetto-
masta asemasta. Kokous yhtyi Jacobsso-
nin kantaan ja hyväksyi yksimielisesti hä-
nen ehdotuksensa, jonka mukaan kautta 
koko maan olisi järjestettävä yleisiä kan-
salaiskokouksia, joissa suomalaisille se-
lostettaisiin juutalaiskysymystä. Kokouk-
sessa päätettiin delegaation lähettämises-
tä neuvotteluihin Helsingin ja Turun juu-
talaisyhteisöjen edustajien kanssa. 

Viipurilaisten delegaatio, johon kuului-
vat Jacobssonin lisäksi liikemiehet Hillel 
Zall Goka myöhemmin rahoitti huomatta-
valla tavalla tätä liikettä), Abram Burstein 
ja Moses Kaplan, matkusti Helsinkiin vie-
lä samana iltana. Turun juutalaisten edus-
tajia pyydettiin samoin viipymättä saapu-
maan neuvotteluihin. Jo seuraavana päi-
vänä pidettiin näiden kolmen seurakunnan 
yhteinen neuvottelukokous liikemies Judl 
Pergamentin asunnossa. Viipurilaiset alus-
tivat kysymyksen ja esittivät oman kan-
tansa, ehdottaen samalla yhteisen kes-
kuselimen perustamista. Keskuselin esiin-
tyisi tässä asiassa kaikkien maassa asuvien 
juutalaisten yhteisenä äänitorvena. Seura- Suomen juutalaisten emansipaation puolesta 
si pitkä keskustelu, sillä aluksi kukaan ei näkyvästi toiminut Santeri Jacobsson valoku-
lämmennyt viipurilaisten asialle. Helsin- vattuna vuonna 1920. 
gin edustajat pelkäsivät, että jos kaikki saa-
vat tietää juutalaisten oikeudettomasta asemasta voi hyvä pyrkimys kääntyä päälael-
leen: "Silloin voi poikanulikkakin osoittaa sormella meihin kuin oikeudettomiin ihmi-
siin, joilla ei ole oikeutta edes poistua kaupungin ulkopuolelle." 

Viipurilaiset puolustivat ehdotustaan sanoen juuri pyrkivänsäkin siihen, että jokaiselle 
suomalaiselle kävisi selväksi juutalaisten sorrettu asema. He korostivat ettei juutalaisilla 
toki ollut mitään häpeämistä, olivathan suomalaisetkin nousseet kapinaan venäläistä sor-
toa vastaan ryhtymällä ns. suurlakkoon kuukautta aiemmin, loka- ja marraskuun vaihtees-
sa 1905. Epäröityään aikansa tuli kaksi helsinkiläistä viipurilaisten ajatuksen taakse. Heis-
tä toinen, Bondsdrov nimeltään, oli lyönyt rintaansa huudahtaen: "Minä olen vanha Niko-
lai I:n ajan soturi, minulla on kunniamerkkejäkin palvelusajaltani. Minä panen ne rintaani 
lähtiessäni kansalaiskokoukseen osoitukseksi siitä, että juutalainen voi täyttää velvolli-
suutensa millä paikalla tahansa." Näiden kahden helsinkiläisen esimerkki vaikutti rohkai-
sevasti vielä kahden vaiheilla olleisiin. 

Niin sitten alettiin pitää kansalaiskokouksia ympäri maata. Esitelmätilaisuuksissa oli 
Santeri Jacobssonin laskujen mukaan käynyt peräti useita kymmeniätuhansia kuulijoi-
ta, jotka olivat myös kaikkialla käyttäneet ahkerasti puheenvuoroja juutalaisten puo-
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lesta. Kaikki puheet pikakirjoitettiin, liitettiin kokouksissa pidettyyn pöytäkirjaan ja lä-
hetettiin sittemmin Suomen senaattiin osoitukseksi itse kansan mielipiteestä juutalais-
ten asiaa kohtaan. Kaikkialla hyväksyttiin ristiriidoitta loppupäätelmä, jossa yksiselit-
teisesti ja usein jyrkkään sävyyn tuomittiin juutalaisten vaino ja vaadittiin senaattia vit-
kastelematta valmistamaan eduskunnalle esitys juutalaisten kansalaisoikeusasiassa, jot-
ta eduskunta voisi sitä ryhtyä käsittelemään ja eteenpäin viemään. Kerran Joensuussa, 
tammikuussa 1907 kansalaiskokouksen kestettyä lähes puoleenyöhön, oli Jacobsson eh-
dottanut että ponsi lähetettäisiin Helsinkiin vasta seuraavana aamuna, mutta kokous oli 
vaatinut sen lähettämistä heti. Kokous lisäsi, että "kyllä ne herrat senaattorit saavat nous-
ta sängyistään yöllä, kun eivät päivisin jouda valmistelemaan esitystä eduskunnalle juu-
talaisten sortamisen lopettamiseksi maassa."45 

Samalla asialla oli toinenkin Santeri Jacobssonin Viipurissa alkuunpanema projekti. 
Lokakuussa 1908 J acobsson alkoi toimittaa perustamaansa poliittista viikkolehteä Suo-
men Juutalainen - Den Finske Juden, joka oli "omistettu yksinomaan juutalaiskysy-
mykselle Suomessa". Lehden toimitus sijaitsi Punasenlähteenkatu 4:ssä ja ensimmäi-
sessä numerossa n:o 0 ( sic !), joka ilmestyi 11.10. 1908, julistettiin lehden ohjelmasta 
mm. seuraavaa: 

" - - Lehden nimi "Suomen Juutalainen" puhuu jo yksistään paremmin kuin mikään 
muu sen päämäärästä ja sen kannasta. Sillä sana juutalainen merkitsee Suomessa maan 
waltio-opin mukaan liewemmin kyllä sanottuna samaa kuin yhteiskunnan hylkiä, joka on 
tuomittu sukupuuttoon häwiämään. Ne, jotka tahtowat tutustua juutalaiskysymykseen sen 
koko laajuudessaan, ne jotka tahtowat tietää, mitä tämä sukupuuttoon tuomittu joukko ajat-
telee ja puhuu, ne jotka tahtowat tutustua juutalaisten henkisiin ominaisuuksiin, heidän 
maailmankatsomukseensa, ne, joille ihmisyys, kansojen weljeys ja Suomen kansallisuus-
suwaitsewaisuus sekä solidaarisuus on kallista yhteisen synnyinmaamme edistämiseksi, ne 
tilatkoot "Suomen Juutalaista", joka taloudellisesti melkein waratonna, mutta wilpittö-
myydessä ja ihmisyysaatteessa rikkaana lähtee tänään ensi kerran taiwaltamaan juuta-
laisille niin raskaita, kieroja, mutkikkaita, orjantappuraisia Suomen polkuja pitkin. - - ". 46 

4. Itsenäisyyden aika - Seurakuntaelämän virallistuminen 

12. tammikuuta 1918, vain reilu kuukausi Suomen itsenäistymisen jälkeen, tuli voi-
maan laki mooseksenuskolaisista. Laki takasi juutalaisille täydet kansalaisoikeudet, mu-
kaanlukien oikeuden oman uskonnon harjoittamiseen. Kuten edellä kävi ilmi olivat juu-
talaiset itse tehneet jo vuosien ajan paljon työtä oman asiansa puolesta. Valtiovallan no-
pea toiminta tässä asiassa herätti suurta kiitollisuutta juutalaisten parissa. Kolme Vii-
purin yhteisön näkyvää hahmoa, lääketieteen lisensiaatti IsakPergament, toimittaja San-
teri Jacobsson (s.1883) sekä hänen veljensä asianajaja Jonas Jacobsson (s.1885), laati-
vat ja allekirjoittivat eduskunnalle lähetetyn kiitoskirjelmän.48 Kirjelmässään he kiitti-
vät Suomen kansaa laista, jolla juutalaisten ihmisarvoa vuosikymmenien ajan syvästi 
loukanneet rajoitukset oli nyt saatu poistettua. He myös kirjoittivat uskovansa ja toivo-
vansa, että juutalaisten ja Suomen kansan välinen yhteisymmärrys ja veljeys tulisi ai-
na toimimaan pohjana yhteistyölle "yhteisen isänmaamme valoisamman tulevaisuu-
den" puolesta.49 Vielä marraskuussa 1995 Samuel Maslovat pyysi kiinnittämään erityi-
sesti huomiota tähän seikkaan. Kuitenkin kiitollisuudestaan huolimatta tammikuun 8. 
päivä 1918 viipurilaiseen hotelli Andreaan juhlimaan kokoontuneet Viipurin juutalai-
set päättivät lähettää Englannin hallitukselle päätöslauselman, josta käy erinomaisesti 
ilmi diasporassa elävien juutalaisten kaksoisidentiteetti: 

"Wiipurin juutalaiset kokoontuneina tänään, 8. p:nä tammikuuta 1918, juhlatilai-
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Seurakunnan ensimmäinen puheenjohtaja lääket.lis. lsak Pergament vaimonsa Rikon (o.s. Ro-
senthal) ja esikoistyttärensä Noemin seurassa kuvattuna toukokuussa 1913. Viipurissa perhee-
seen syntyi 1916 tytär Ema, joka tuli sittemmin tunnetuksi pianistina ja säveltäjänä nimellä Er-
na Tauro. 

suuteen eduskunnan hyväksymän lain johdosta - - tahtovat tässä samalla todeta, että 
tässä vapautumisessa ovat aatteet kansojen veljeydestä ja vapaasta yhteiselämästä vain 
osittain toteutuneet. Eri maitten juutalaisten tasa-arvoisuussaavutuksissa emme vielä 
näe nimittäin maailman juutalaiskysymyksen ratkaisua ja koska me pidämme tämän 
probleemin ainoana oikeana lopulliseen ratkaisuun johtavana tienä sitä, minkä Eng-
lannin hallitus on valinnut, niin me, Suomen juutalaiset lähetämme tänään meidänjuh-
lapäivänämme syvän kiitollisen tervehdyksemme Englannin kansalle ja sen hallituk-
selle. 50 

- - ja kun vihdoin pienten kansallisuuksien vapautuksen hetki lyö, silloin vih-
doinkin kadottaa katkeran totuutensa kirjailijamme, sionisti Achod Gaamin lausuma 
ajatus, että kun puhutaan juutalaisista, unohdetaan oikeus ja tasa-arvoisuus, ja kun pu-
hutaan oikeudesta ja tasa-arvoisuudesta, unohdetaan juutalaiset. "51 

Juutalainen seurakunta perustettiin Helsinkiin, Turkuun ja Viipuriin. Tosin tuolloin, 
1918, näiden seurakuntien olemassaolo vain virallistettiin: olivathan yhteisöt toimineet 
tosiasiallisesti jo kauan, ja kunkin kaupungin juutalaisyhteisöllä oli ollut mm. oma sy-
nagoga jo vuosia, jopa vuosikymmeniä. 

Vuonna 1861 Viipurin uusi asemakaava loi kaupungille viisi uutta kaupunginosaa: 
Salakkalahden, Papulan, Pantsarlahden, Repolan ja Aninan (jonka nimi itsenäisyyden 
ajalla muutettiin Kalevaksi), jotka tavallaan syntyivät kun entinen Pietarin esikaupun-
ki järjestettiin uudelleen; tämä asemakaava tuotti kaupungille 340 uutta tonttia.52 Juu-
talainen asutus oli keskittynyt vahvasti Repolan ja Kalevan kaupunginosiin. Ainakaan 
Repolan osalta tämä ei ole yllättävää. Ruotsia, saksaa ja venäjää puhuvat muodostivat 
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Jiddisinkielinen lsak Pergamentille Helsinkiin osoitettu kirje, jonka allekirjoittajina ovat Viipu-
rin juutalaisen seurakunnan rabbiini ja sihteeri Nahum Maslovat sekä ministeri Max Jakobsso-
nin isä, seurakunnan tuolloinen puheenjohtaja asianajaja Jonas Jakobsson. 

63 



perinteellisen yläluokan, joka asutti huomattavalla tavalla kaupungin ydinalueita. Kun 
suomenkielisistä v. 1920 yli puolet asui kaupungin rajojen ulkopuolella, esikaupunki-
alueilla, ruotsinkielisistä siellä asui vain 14,1 %, venäjänkielisistä 35,5 %, saksankieli-
sistä 16,4 % ja "muita kieliä" puhuvistakin 14,0 %. Kaupungin rajojen sisällä Linnoi-
tus, Salakkalahti ja Repola muodostivat keskeisen alueen ja vieraskieliset siis asuivat 
erityisesti näissä kaupunginosissa. V. 1920 esim. Linnoituksen alueen asukkaista pu-
hui muuta kieltä kuin suomea joka neljäs eli 25,8 %.53 

Viipurin juutalaisen seurakunnan v, 1918 hankkima seurakuntakeskus, Ahdus-talo, 
sijaitsi sekin Linnoituksessa. Muita mahdollisia syitä kaupungin juutalaisten asettumi-
selle Repolaan ja Kalevaan ovat Kauppatorin ohella kaupungin tärkeimpiin ostospaik-
koihin kuulunut Punasenlähteentori ja sitä ympäröivät kadut, sillä suuri osa juutalais-
ten lukuisista vaatehtimoalan yrityksistä sijaitsi siellä. Vastaavasti Kalevan kaupun-
ginosassa oli jo vuodesta 1886 sijainnut synagoga ja sekin lienee toiminut eräänlaise-
na yllykkeenä asunnon hankkimiseen lähietäisyydeltä. 

5. Ahdus-talo 

Viipurin juutalaisen yhteisön varsinainen hermokeskus oli aivan kaupungin ydin-
keskustassa Paraatikentän laidalla Linnoituksen kaupunginosan korttelissa n:o 18, ton-
tilla n:o 111 Katariinankatu (kadun nimi muutettiin 15. lokakuuta 1929 Linnankaduk-
si) 23:ssä sijainnut 1800-luvulta peräisin oleva rakennuskompleksi. Keskuudestaan va-
roja keräten yhteisö sai 28. tammikuuta 1919 hankituksi itselleen tämän kiinteistön seu-
rakuntakeskukseksi. Seurakuntatalo nimettiin Ahdus54-taloksija sen juhlalliset vihkiäi-
set pidettiin sunnuntaina 9.2.1919 klo 12.00 ja illalla klo 19.00. Rakennuskompleksiin 
kuului viisi eri aikoina valmistunutta rakennusta: vanhin oli alunperin vuona 1800 ra-
kennettuja 1897 remontoitu (pinta-alaltaan 160 m2 ja tilavuudeltaan 960 m') kaksiker-
roksinen varasto- ja leipomorakennus, jonka ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi yksi 
asuinhuone ja pesutupa sekä neljä kellaria ja toisessa kerroksessa kolmehuoneinen lei-
pomo keittiöineen. Varsinainen klub~~oneusto oli Linnan- ja Teatterikadun (sittem-
min Possenkatu) kulmauksessa ollut kolmikerroksinen vuosina 1857 ja 1888 rakennet-
tu liike- ja kerhotila, jonka alakerta sisälsi viisi kahvilaliikkeen ja leipomon huonetta, 
yhden silittäjän työhuoneen sekä yhderi asuinhuoneen. Toisessa kerroksessa sijaitsivat 
kuusi klubihuonetta, viisi asuin- ja yksi keittiöhuone, ullakkokerroksessa oli näiden li-
säksi vielä kolme työhuonetta ja ateljeen käsittänyt valokuvaamo. Kahden varsinaisen 
kerroksen sisäkorkeus oli seitsemän metriä, kaikkiaan näiden 28 huoneen yhteenlas-
kettu pinta-ala oli 595 m2 ja tilavuutta kertyi 4165 m3• Teatterikadun puolella oli vuo-
sina 1850 ja 1897 rakennettu kaksikerroksinen rakennus,jossa alakerran konttori-, pu-
keutumis-, ja varastohuoneen lisäksi oli yläkerrassa keittiö, kaksi asuinhuonetta sekä 
kaksi klubihuoneustoon yhdistettyä kerhohuonetta. Pihamaalla oli kaksi tiiliseinäistä 
rakennusta: 1897 valmistuneet käymälä, ja likakaivorakennus (12 m3) sekä halkovaja-
rakennus (18 m3).55 

Ahdus-talon vihkiäisissä 9.2.1919 olivat läsnä kaikki Viipurissa asuneet juutalaiset 
perheet, lisäksi Helsingistä oli saapunut paikalle useita sikäläisen seurakunnan edusta-
jia. Vihkiäisten aluksi lauloi kuoro muusikko Nohim Scheininin johtamana hepreaksi 
juutalaisen kansallishymnin Hatikvan ja sitten suomeksi Maamme-laulun. Lauluesi-
tyksen jälkeen Viipurin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Isak Pergament piti pit-
kän vihkiäispuheen, jossa hän totesi tuona päivänä toteutuneen yhden niistä päämää-
ristä, jotka puolitoista vuotta aiemmin perustettu Viipurin juutalainen yhdistys Ahdus 
oli itselleen asettanut. Helsingin juutalaisten virallisen tervehdyksen toi sikäläisen seu-
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Viinasta Viipuriin 1902 siirtynyt rabbi Hirsch Nahum Maslovat perheineen n. vuonna 1912. Ku-
van laidoilla kaksostyttäret Anna ja Ester, vanhempiensa välissä seisoo esikoispoika Samuel ja 
pöydällä äitinsä Rebetsin Bassia Maslovatin ( o.s. Effron) kainalossa istuu kuopus Joonas. 

rakunnan valtuuston jäsen tri. A. Engel, Viipurin vastaperustetun sionistisen nuoriso-
yhdistyksen Zeire Zionin edustajana Ahdusta tervehti heprean kielen opettaja H. Bort-
novsky ja Judisk Krönika -lehden toimitusta edusti Israel Schur.56 

Ahdus-talosta kehittyi nopeasti kaupungin juutalaisten toinen olohuone. Suomen muil-
la juutalaisyhteisöillä ei ollut vastaavaa yhteisön jäsenten hyvinkin moninaisia aktivi-
teetteja saman katon alle kokoavaa tilaa. Ahdus-talossa sijaitsivat seurakunnan kanslia, 
arkisto ja laaja jiddisinkielistä kirjallisuutta sisältänyt kirjasto, jonka Samuel Maslovat 
sai välirauhan aikana suurelta osin pelastetuksi Helsinkiin, ja josta Viipurin juutalainen 
yhdistys, Ahdus r.y., 6.6.1956 luovutti 803 teosta Helsingin juutalaisen seurakunnan 
kirjastoon. 57 On valitettavaa, että Helsingin juutalainen seurakunta lahjoitti tämän suo-
malaisittain ainutlaatuisen jiddisinkielisen kirjakokoelman sittemmin eteenpäin Israe-
liin. Ahdus-talossa oli suuri juhlasali, jossa järjestettiin käytännöllisesti katsoen kaikki 
yhteisölliset tapahtumat, olivat ne sitten uskonnollisia juhlia, tai vaikkapa sionistisia ko-
kouksia. Ahdus-talosta lukuisten eri yhdistysten ja seurojen aktiivit löysivät aina sekä 
vapaata toimitilaa että jokseenkin aina myös muita erilaisesta toiminnasta kiinnostu-
neita. Myös minjanin, kymmenen uskonnollisesti täysi-ikäisen miehen, kokoonsaarni-

65 



nen sapattijurnaJanpalvelusta tai jortsajt-rukousta58 varten oli siellä helppoa, iUä pai-
kalla oli yleensä aina ihmisiä. Tiettyjen juhlien, kuten esim. juutalaisen uudenvuoden 
eli rosha-sanan59 viettoon oli tulijoita jopa Helsingistä ja Turusta saakka. 

Kesällä 1938 Ahdus-talosta tuli myös väliaikainen pakolaiskeskus, kun taloon ma-
joitettiin yhdeksän Viipuriin Itävallasta saapunutta pakolaista. Itävallan tultua liitetyk-
si Sak aan 13. maaliskuuta J 938 var in.kin juutalaispakolaisia alkoi pyrkiä Yhdysval-
toihin sekä muihin Euroopan maihin, myös Suomeen. Suomeen saapuikin kuusikym-
mentäkuusi itävaltalaispakolaista: Helsinkiin viisikymmentä, Turkuun seitsemän ja Vii-
puriin siis yhdeksän. Suomi suhtautui pakolaisten vastaanottamiseen erittäin vastaha-
koisesti; myös Valpo tarkkaili tilannetta ja totesi raportissaan 11. elokuuta 1938, että 
Suomeen päässeistä itävaltalaisista juutalaisista emigranteista "olisi tietenkin mahdol-
lisuuksien mukaan koetettava vapautua.' VaJtiolli en polii in tulisi kuulu tella heitä ja 
mikäli tällöin ilmenee, ettei kuulusteltava ole poliittinen pakolainen, " niin on hänet pois-
tettava maasta palauttamalla vaikka Saksaan, ellei hän halua tai saa matkustuslupaa mui-
hin maihin."60 

Pakolaisten ylläpidosta tuli Suomen pienille juutalaisille seurakunnille suuri talou-
dellinen rasite. Pakolaisille pyrittiinkin löytämään työtä mahdollisuuksien mukaan mm. 
juutalaisten omistamissa liikkeissä, jotta heidän olisi ollut mahdollista elättää itsensä.61 

Varmaa on että Suomeen pyrki pakolaisina monenlaisia ihmisiä, mutta pikkuilmoitus 
Helsingin Sanomissa elokuussa 1938 panee ajattelemaan millaista tietotaitoa myös Suo-
mella oli mahdollisuus pelastaa: 

"Yleiskyky, wieniläinen, juutalainen, hakee kasvattajan, sihteerin, seuralaisen, mat-
kakumppanin (myös sairaille) tointa. Puhuu ja opettaa: englantia, ranskaa, italiaa, ser-
biaa, kroatiaa, saksaa, edelleen kaikkia lyseoaineita (latinaa, kreikkaa, matematiikaa 
ym.). Ali round urheilija: verkkopallo, ratsastus, hiihto, luistelu jne. Muusikko: sello-
viulu, piano, kamarimusiikki ja tanssimusiikki. Pikakirjoitus ja konekirjoitus. Kirjeell. 
vastaukset Dr.jur. Berthold Glanz, Rotenturmstrasse 11, Wien /, Saksa "62 

111 Viipurin juutalaisen seurakunnan piirteitä 

1. Yhteisön ammatti- ja ikäjakauma (v.1915) 

1.1. Maalliset virat 

Vanhat 1800-luvun lopun ammattirajoituksetjuutalaisille olivat teoriassa ja käytän-
nössäkin voimassa aina Suomen itsenäistymiseen asti. Vielä ainakin vuonna 1915 Ve-
näjältä tulleiden juutalaisten anottua ja saatua oleskeluluvan Viipuriin, Keisarillisen 
Suomen Senaatin päätöksessä hakijan elanto rajoitettiin pikkukaupusteluun, kuten esim. 
marjojen, paperossien, tulitikkujen ja lumppujen myyntiin. 

Kuten edellä jo tuli mainituksi laadittiin vuonna 1915 luettelot kaikista Suomessa kir-
joilla olleista juutalaisista. Näiden luetteloiden pohjalta on mahdollista laatia kartoitus 
Viipurin juutaJai en yhteisön rakentee ta tuona vuonna. Juutalai ia talouksia Viipuri -
a oli 102, joi ta perheitä 56 ja yhden hengen talouksia 46. Miehiä oli 137 henkeä ja 

naisia L,3 eli yhteen ä 270 henkeä joista Suome a yntyneitä oli lähe 68 7 %. Per-
heiden keskimääräinen lapsiluku oli kaksi (2, 1 % ). Lapsettomiajuutalaispariskuntia oli 
12. Väestön keski-ikä oli lähestulkoon 25 vuotta. 

Ammatti mainitaan 85:n henkilön yhteydessä: yleisin ammatti oli tarkemmin mää-
rittelemätön kauppias, joita oli 33, kauppa-apulaisia oli 14 ja hatuntekijöitä 11. Näiden 
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lisäksi kaksi insinööriä, kaksi kaupustelijaa, kaksi ompelijatarta, kaksi sokeriagenttia, 
kaksi räätäliä, kaksi valokuvaajaa, kaksi tehtailijaa, yksi halkokauppias, yksi kauppa-
matkustaja, kelloseppä, lasinpanija, leikkaaja, liikemies, metsäasioitsija, nahkuri, puu-
seppä, rabbiini, talonomistaja, verhoilija ja yksi ylioppilas, josta sittemmin tuli Viipu-
riin lääkäri. Siis keskimääräinen Viipurin juutalainen oli Suomessa syntynyt perheelli-
nen 25-vuotias mies tai nainen, jolla oli kaksi lasta. Jos hän oli mies oli hän todennä-
köisimmin kauppias, jos nainen niin kotirouva. Juutalaisten ammattijakauma ei ole yl-
lätys; se päinvastoin korreloi tarkasti Viipurin yleisen toimialajaon kanssa. Viipurilai-
sia eniten työllistänyt toimiala vuonna 1910 oli juuri kauppa. Yleisnimike kauppa pi-
tää tässä sisällään kauppiaat, kauppa-apulaiset, kaupustelijat, kauppamatkustajat, asia-
miehet jne. Ns. 'vapaiden elinkeinojen' harjoittajia laskettiin tuona vuonna olevan kau-
pungissa vain hyvin pieni joukko (0,8 % ), johon lukeutui mm. 15 asianajajaa.63 

Yksi kauppiaista, I.S. Kuschakoff, joka oli perustanut Viipuriin sekatavarakauppan-
sa vuonna 1879, mainitaan kaupungin arvossa pidettyjen kauppiaiden joukkoon kuulu-
vaksi. 64 lsak Kuschakoffin äidinäidin isä oli monien Suomen juutalaisten kantaisänä jo 
mainittu Jacob Weikaim. Vuoden 1915 luettelossa Kuschakoffit ovat lyhentäneet ni-
mensä Kuschakiksi. Yksi Isak Kuschakoffin pojista, Donuard 'Doni' Kuschak 
(1889-1946) toistaiseksi todentamattoman tiedon mukaan olisi erotettu Viipurin juuta-
laisesta seurakunnasta hänen avioiduttuaan 1910 kristityn kotiapulaisensa Olga Vilhel-
mina Ruckmanin kanssa, josta hän jäi leskeksi jo 1918. Sittemmin hän kääntyi kristin-
uskoon ja v. 1934 vaihtoi sukunimensä Kuusakoskeksi. Tämän vuosisadan alussa Do-
nuard Kuschak opiskeli sellonsoittoa Pietarin Konservatoriossa, mutta taloudelliset syyt 
pakottivat hänet harkitsemaan uravalintaansa uudelleen. Vuonna 1914 Kuschak alkoi 
elättää itseään Viipurissa keräämällä rauta- ja metalliromua sekä tekstiilijätettä. En-
simmäisen maailmansodan loppuvuosina 1916--1918 puute raaka-aineista lisäsi sekä 
rauta- ja metalliromun että lumpun kysyntää ja jäteraaka-aineen merkitys vain kasvoi 
Venäjän sisäisten levottomuuksien myötä. Kaikkea tarvittiin ja kaikki kävi kaupaksi; 
aika oli otollinen kierrätykselle. Toiminnan laajentuessa Kuschak organisoi jätemate-
riaalin ostotoiminnan ja jatkokäsitelyn yhä tehokkaammaksi. Suomen itsenäistymisen 
myötä katkesi pääsy Venäjän markkinoille ja Kuschakjoutui etsimään uusia kauppa-
kanavia Suomen suunnalta. Tänä päivänä Kuusakoski Oy toimii Espoosta käsin ja sil-
lä on romukauppaosastoja ympäri maata sekä lisäksi mm. alumiinitehdas Heinolassa.65 

Listassa mainitaan kaksi valokuvaajaa, he olivat Julius Indursky (s.1866 tai 1871, eri 
lähteissä syntymä vuosi vaihtelee) ja Simon Stromer (1887-1944). Kuitenkin jo ennen 
heitä oli Viipurissa toiminut arvostettuna valokuvaa jana Julius lndurskyn isä Jakob. Wi-
tebskin kuvemementista Dawgoffin juutalaisyhteisöstä66 lähtöisin ollut ja vuonna 1868 
Viipuriin asettunut (mutta vasta 31.12.1869 kaupungin kirjoille tullut) Jakob ltskovitsch 
lndursky (s.1838) kuvasi Viipurin lääninvankilassa rikollisia poliisilaitoksen tarpeisiin 
vuosina 1869-1887, ja 26.5.1880 hän sai Viipurin poliisikamarilta luvan avata oman 
valokuva-ateljeen Pietarin esikaupunkiin osoitteessa Rautatienkatu 6. Rikollisten lisäksi 
hän tosin noihin aikoihin kuvasi todistettavasti muitakin kohteita: lndursky lähetti tsaa-
rille Viipuria ja Viipurin ympäristöä esittelevän valokuva-albumin, jonka johdosta 
26.5.1886 hovin kenraaliadjutantti kreivi Worontsoft Daschkoff välitti Hänen Keisa-
rillinen Korkeutensa kirjallisen kiitoksen, tämän lisäksi lndursky sai vielä y_astaanottaa 
kultakellon ja siihen kultaisen ketjun. 67 

Sittemmin Jakob lndursky toimi myös eräänlaisena hovivalokuvaajana. Aleksanteri 
III:n perheineen vieraillessa Suomessa vuonna 1885 ikuisti lndursky tapahtumia sekä 
Viipurissa että matkan varrella Lappeenrannassa ja Imatralla. Tämä oli kunniakas teh-
tävä, jota ei luonnollisestikaan olisi annettu muulle kuin asiansa osaavalle ammatti-
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Seurue, jossa mukana sekä Viipurin että Helsinginjuutalaisyhteisöjen näkyviä hahmoja. Toise-
na oikealta seisova parrakas herra on rabbi Nahum Maslovat, vinosti hänen edessään istuu si-
vulleen katsova Jonas Jakobsson. Takarivissä keskellä seisoo viiksekäs Isak Pergament ja aivan 
taustalla ovien edessä kauppiaat M. Isakoff ja Salomon Kuscha. Lisäksi kuvassa ovat mm. vii-
purilaiset Mejer Kaplan, L. Kravts ja Nahim Scheinin sekä helsinkiläiset Abraham Engel, Isra-
el Schur ja David Abramovitsch. 

miehelle; silti ansioistaan huolimatta Indursky joutui karkotettavien listalle vuoden 1889 
suuressa karkotusaallossa. Indursky laati epätoivoisen anomuksen karkotuksen peru-
miseksi: olihan hän sentään elättänyt Viipurin poliisikamarinkin 10.5.1889 todistamasti 
nuhteetta jo 21 vuoden ajan itsensä, vaimonsa ja tuolloin vielä alaikäisen poikansa va-
lokuvaajana Viipurissa, lisäksi hänen 68-vuotias vaimonsa, syntyperäinen viipurilainen 
Rebecka Weikkanen (s.1822), oli puolisokeaja halvaantunut, jonka 10.5.1889 lääkä-
rintodistuksella todisti myös professori G.J. Strömberg. Indursky vaimoineen pystyi lo-
pulta torjumaan välittömän maastakarkoitusuhan, mutta heidän poikansa sai luvan jää-
dä maahan vain niin kauan kuin hän asuisi naimattomana vanhempiensa luona. Valo-
kuvaajan ammattiaan hänen oli pitkään harjoitettava poissa julkisuudesta. Vasta tämän 
vuosisadan puolella Jakob lndurskyn ateljee astui jälleen päivänvaloon.68 

Vuonna 1910 juhlivat venäläiset Viipurin valloituksen 200-vuotis muistoa. Kolme 
päivää kestäneiden ja paraatiin päättyneiden juhlallisuuksien ohessa paljastettiin 27. ke-
säkuuta 1910 tsaari Nikolai 11:n käskystä Viipurin Tervaniemeen Pietari Suuren pat-
sas, ja samalla laskettiin peruskivi uudelle venäläiselle sotilaskirkolle. Patsaan paljas-
tukseen osallistuneet venäläiset upseerit ja jokunen pappi ryhmittyivät kuvattaviksi. Va-
lokuvaajana toimi Jakob Indursky. Tuo kuva sisältyy sarjaan, joka kuvaa vuoden 1910 
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juhlatapahtumia ja jota albumina säilytetään Sotamuseossa.69 Jakob Indurskyn kuoltua 
v. 1912 ateljeen toimintaa jatkoi 1920-luvulle asti poika Julius. 

Kööpenhaminalainen valokuvaaja Lars Peter Andersen muutti vaimoineen Viipuriin 
ja alkoi harjoittaa ammatiaan v. 1900. Hänen ateljeensa ajautui sittemmin taloudelli-
siin vaikeuksiin ja se siirrettiin hänen vaimonsa Emma M. Andersenin nimiin. Tässä 
valokuvaamossa toimi apulaisena mm. edellä mainittu Simon Stromer, joka aikanaan 
itsenäistyi ja tuli viipurilaisena valokuvaajana varsin tunnetuksi. 70 

Listassa mainitaan myös kaksi tehtailijaa. Toinen näistä oli 1877 syntynyt lakkiteh-
tailija Ruben Meyer Steinbock,jonka isä Abraham Steinbock (1858-1918) oli jo vuon-
na 1880, kaksi vuotta maahan tulonsa jälkeen, perustanut lakkitehtaan Viipuriin. Stein-
bockien perhe ei kuitenkaan vuoden 1889 asetuksen mukaan saanut oikeutta jäädä Suo-
meen, joten heidät karkotettiin Venäjälle. Meyer Steinbock palasi Viipuriin vasta 1902 
ja vuotta myöhemmin, 28. lokakuuta 1903, rekisteröitiin bänen uudelleen aloittaman-
sa "Kotimaan lakkitehdas". Liiketoiminta alkoi vaatimattomasti mutta jo 1910 liike oli 
kasvanut niin että tehdasta varten rakennettiin erityinen kaksikerroksinen rakennus ja 
samalla uusittiin tehtaan koneisto poljettavista ompelukoneista sähköllä käyviksi. Teh-
das, joka antoi työtä v. 1913 jo lähes 70 työläiselle, valmisti päähineiden lisäksi myös 
puuhkia, kauluksia ja muita turki tuotteita. Tehdas sai Viipurin ylei e sä ammatti- ja 
teollisuusnäyttelys ä v. 1914 ekä Suomen en im.mäi ilJä me suilla tuotteistaan en-
simmäisen palkinnon. 1920-luvulle saavuttaessa Kotimaan lakkitehdas oli kehittynyt 
Suomessa alallansa ensimmäisten joukkoon.71 

Sinänsä mielenkiintoinen on tieto, että Sortavalasta Viipuriin siirtynyt hatuntekijä 
Sirnha Livson (s.1881) suunnitteli ensimmäisen suojeluskuntalakin, ja sai elinikäisen 
asiakkaan suojeluskuntien päälliköstä marsalkka Mannerheimista. 72 Sirnha Livsonin po-
janpoika Dennis Livson (s.1946) toimii tällä hetkellä Naantaliin perustetun Muumi-
maan toimitusjohtajana. 

Tilanne ammattijakaumassa on aika tavalla muuttunut 1930-luvulle saavuttaessa. Vii-
purissa syntynyt Israel Stromer on laatinut Viipurin v. 1935- 38 puhelinluetteloiden se-
kä, samoin viipurilais n, Salomon Altschulerin mui titietojen peru teella luettelon kau-
pungin juutalaisten silloi esta ammattijakaumasta. Luettelo. ta pi tää silmään akatee-
misesti koulutettujen esiinmarssi.n Viipuri oli kosmopoliittinen kaupunki, ja e ijaitsi 
Pietarin välittömässä läheisyydessä. Pietarin stimuloiva vaikutus ei voinut olla vaikut-
tamatta myös Viipurin juutalaisyhtei ööa, joka imi ieltä itseensä vaikutteita enemmän 
kuin Hei ingin tai Turun juutalaiset. uomen juutalai en sivistyk eilisen assimilaation 
kärjessä olivat juuri Viipurin juutalaiset. Ensimmäinen Suomessa syntyneistä suoma-
laiseen yliopistoon päässeistä juutalaisi ta oJi lsak Pergament joka ai lääketieteen li-
ensiaatin arvon 1915. Pergament toimi Viipurin eurakunnan en im.mäisenä puheen-

johtajana 1919- 1922. Hän oli iis tieoavaaja: 1930-luvun lopulla Suomen kaupungeis-
ta juuri Viipurissa toimi eniten juutalaisia lääkäreitä ja juristeja. Kun sionistisen toi-
mintakorniteau puolalainen presidentti tri. Leo Motzkin kävi toukokuus a 1928 tutus-
tumassa Turun Helsingin ja Viipurin juutalaisyhtei öihin, kertoi bän Viipuri a vaiku-
telmistaan seuraavasti: "Suomen juutalaista väestönosaa voisi verrata ihmisvartaloon; 
pää on Viipuris a vatsa Turussa ja jalat Hei ingi ä. '14 Ja todellakin: suurin o a aka-
teemi esti koulutetuista juutalaisista Suomessa oli joko Viipurissa asuvia tai sieltä läh-
töisin olevia. Turun yhteisö tunnettiin kulinaristisista harrastuksistaan ja Helsingin yh-
teisön rinnastaminen jalkoihin lienee tarkoittanut kulkukauppiaiden suurta osuutta Hel-
singin juutalai i ta.7s 

Viipurin juutalaisen eurakunnan asioita hoiti kulloinenkin seurakunnan hallinto-
neuvosto joka koostui kuudesta tai kahdeksasta jä enestä sekä puheenjohtajasta, jotka 
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valittiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan vuosittaisessa seurakunnan jäsenten yleisko-
kouk essa. Halli ntoneu vo ton jäsenet j akoj vat keskenään, kukin oman ansiotyön ä ohe -
a, eurakunnan toiminnan kannalta keskeiset maalli et virat kuten esimerkiksi vara-

puheenjohtajan, sihteerin, kjjnteän omaisuuden hoitajan, synagoganesimiehen ja hau-
tausmaanhoitajan. Neuvo to hoiti yhteisön taloutta ja toteutti seurakunnan yleiskokouksen 
päätöksiä. Sen tuli myö pitää kirjaa yhteisön jä eni täja heidän lap istaan syntyneis-
tä ja kuolleista, arnoin kuin solmituista avioliitoi ta ja avioeroi ta.76 

Maallisten virkojen haltijoihin on myös luettava eurakunnan lämmöllä muisteltu hep-
rean kielen opettaja Hirsch Bortnovsky (s.1882). Bortnovsky oli kotoisin Valko-Venä-
jältä Kobrin.ista, joka ijaitsee n. 200 km itään Varsovasta. Hän. iirtyi sittemmin Uk-
rainan Dnepropetrov kiin, n. 300 km Krimin niemimaalta pohjoi een, ieltä myös kob-
ruiilaisen vaimon a Minan (o.s. Tenenbojm s.1887) kanssa Viipuriin 1917 josta vii-
mein 1940 Yhdysvaltoihin jossa hän myös k-uoli. Bortnovsky oli rabbinja suntion eli 
sammesin17 ohella seurakunnan ainoa palkattu työntekijä. Kotimaisia kieliä taitamatto-
mana hän opetti oppilaitaan jiddisiksi. Viipurissa ei koskaan ollut varsinaista hederiä76 

eikä juutalaista lastentarhaa, mutta seurakunnan maksamia heprean oppitunteja pidet-
tiin kahdesti viikossa, tämän lisäksi jotkut vanhemmat ostivat Bortnovskyn palveluja 
lap ilJeen yksityise ti. Bortnovskyn tyttären Ljuba Karorasin kertoman mukaan hänen 
isänsä ei halunnut pitäytyä heprean kielen opetuksessaan vain uskonnollisiin teksteihin 
ja aiheisiin vaan hän piti tärkeimpänä päämääränään tarjota oppilailleen elävää, myös 
Palestiinassa käyttökelpoista kieltä. 

Jossakin vaiheessa Viipurin juutalaisessa eurakunna a on opettajana toiminut myös 
herra nimeltä Mordekai Husid. Tästä on todi teena Hei ingin juutalaisen seurakunnan 
arkisto ta löytyvä seurakunnan miehelle 7.12.1933 antama työtodi tu jossa todetaan 
juutalaista u kontoa ja hepreaa tuolloin Helsingissä opettaneen Husidin työskennelleen 
aiemmin Viipuri sa. 

1.2. Uskonnolliset virat 

Viipurissa kaikkia u kantoon liittyviä virkoja hoiti kulloinenkin rabbi. Viipuri satoi-
mineista varhaisista rabbeista olen toistaiseksi löytänyt vain ohimeneviä mainintoja: 
rabbeista varhai io on Berka Baranoff joka on allekirjoittanut papiotodistuksen Dvira 
Levkovit cbit1 yotymästä 9.6.1866. Viipurissa 1870 suoritetun väestölaskennan mu-
kaan kaupungissa tuolloin asuneista juutalaisista kaksikin miestä on ilmoittanut am-
matikseen rabbiner, Jacob Indursky sekä Nochem Liebkind. Kaunasissa vuonna 1831 
syntyneen Jakoblndurskyn toiminta .rabbin virassa tuntuu hyvin epäuskottavalta, olem-
mehan juuri edellä (vrt. s. 67-69) nähneet Indur kyn olleen ammatiltaan tunnustettu va-
lokuvaaja. Kyseessä on joka tapauksessa sama mies, sillä väenlaskussa hänen vaimok-
seen mainitaan Rebeck:a Weikkanen. Toisaalta myös seuraavasta paikallisen sanoma-
lehden Wiborgs Tidningin uutiskynnyksen ylittäneestä ironian ävyttämästä hääuuti-
se ta voidaan nähdä Viipurissa asuneen mitä todennäköisimmin juuri Indurskyyn viit-
taavan rabbin jo ainakin alkuvuodesta 1870. Wiborgs Tidning kirjoittaa: 

"En judiskt bröllop firades härstäder sistlidne torsdag. Det anmtirkningsvärdas/e 
härvid var, att bmden, som bär samma namn som patriarken lsaks husiru i tiden, re-
dan har tilltyggalagt ett halftsekel, om icke mera, och att det skall ha varitfjerde gån-
gen som hon burit brudslöjan. Fästmam,en, eller numera den för andra gången lyckli-
ge äkta manne11, skall vara en rabbin från t)•ska metropolen. " 1' 

Mielessä herää tietenkin kysymys, että voisiko "den lycklige äkta mannen todella-
kin tarkoittaa Jacob Indurskya. Näin voisi päätellä kahdestaldn syystä: ensinnäkin In-
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dursky oli Viipuriin asetuttuaan vuonna 1868 jo lähes nelikymmenvuotias ja siten ikän-
sä puolesta voinut hyvinkin olla avioitunut jo aiemminkin. Toiseksi, 15.11.1822 syn-
tynyt Rebecka Weikkanen oli tuolloin 48-vuotiaana morsiamena lähestulkoon "puoli 
vuosisataa vanha" ja kaiken lisäksi Rebecka oli todellakin patriarkka Iisakin vaimon ni-
mi. Ainakin toistaiseksi tämä kysymys jää avoimeksi. 

Mitä taas Witebskissä 1840 syntyneen Nochem ltzka Mowschew Aronow Liebkin-
din rabbin uraan tulee, lienee täysin mahdollista jollei jopa todennäköistä, että hän on 
vuonna 1870 hoitanut Viipurissa rabbin tointa tai ainakin toimittanut erilaisia juutalai-
sen yhteisön uskonnolliseen elämään kuuluvia rituaaleja ja tehtäviä. Liebkind oli ni-
mittäin saanut koulutuksen varsinaisesti sohetin eli teurastajan ammattiin Witebskissä, 
mistä on osoituksena kahden witebskiläisen sohetin, B. Schlahtmejsterinja 1. Joffin se-
kä kahden witebskiläisen rabbin, Salmon Landhin ja Schpera Levin, antamat todistuk-
set vuodelta 1867, ja näiden lisäksi pietarilaisen rabbin ltzha Bloserin todistus vuodelta 
1868. Nämä herrat vakuuttavat Nochem Liebkindin olleen asiansa juutalaisen lainkir-
jaimen mukaan osaava ja kelvollinen toimimaan teurastajana missä tahansa juutalai-
sessa seurakunnassa. Jossakin vaiheessa Liebkind perheineen siirtyi Viipurista Turkuun, 
jossa hän vuosina 1895-1903 toimi rabbina, hoitaen samalla niin teurastajan kuin kant-
torinkin toimia. 80 

Scheine ja Abraham Steinbockin perhe. Keskellä istuu parrakkas, 1878 Viipuriin asettunut Ab-
raham vaimonsa Scheinen ja Kotimaan lakkitehtaan Viipuriin perustaneen esikoispoikansa Ru-
bin Mejerin välissä. Heidän takanaan seisovat vasemmalta lukien Salomon, Jakob, Katja ja Ve-
näjällä omana aikanaan tunnettu oikolukija, mm. kaikkien Trotskin teosten oikolukijana toimi-
nut David. Etualalla vasemmalta lsak, sittemmin pitkään lähinnä Oulussa lääkärinä vaikuttanut 
Aleksander (Sascha), Mikko ja perheen kuopus Ester. Kuva on otettu n. 1902. 
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Vuonna 1872 rabbina näyttää Viipurissa toimineen mie: nimeltä Oscher Sterensal ja 
vuonna 1881 1. Hait. ' Valitettavasti heistä ei ainakaan täUä hetkellä tiedetä muuta kuin 
nimet. 

Senaatin päätöksessä vuodelta 1889 oleskeluluvan saaneiden joukossa mainitaan Vii-
purin juutalai en ew-akunnan rabbi Jevna Beilin, myös amaisen vuoden 1889 pää-
töksen käsink:irjoitetussa versios a rabbi Beilin esiintyy, to in siinä hänen etunimensä 
on kirjoitettu muotoon Jeona.82 Viipurin läänin kalenteri vuodelta 1893 taas mainitsee 
nimeltä eurakunnan il.loi en rabbin, Scher Salomon Segallin (s. 1851), joka oli tullut 
Viipuriin Viinan pohjoispuolella ijait evasta Anikstista jaa tunut virkaansa 1892.83 

Scher Salomon Segallin seuraajaksi tuli 1903 Viinasta Nahum Maslovat ( 1875-1935). 
Rabbi Maslovat hoiti jumalanpalvelu ten häiden ja hautajaisten lisäksi myös kanttorin 
eli /tazza11in114 teura tajan eli sohetin ja ympärileikkaajan eli mohelin86 virkoja. Syna-
goganvanbimpana, joka vastasi u konnolli ten menojen käytännön järjestelyistä toimi 
aina. joku seurakunnan ballintoneuvo ton jäsen. Rabbi Maslovat kuoli sydänhalvauk-
seen lokakuun 24. 1935 kuu ikyrnmentävuotiaana toimittuaan Viipurin juutalaisen seu-
rakunnan rabbina 33 vuotta. Viipurin juutalainen eurakunraantoi istuttaa vainajan muis-
tolle Palestiinaan kymmenen puuta." Raka tetun rabbi Maslovatin kuo.ltua tuli Viipu-
rin yhteisön uudeksi uskonnolliseksi johtajaksi Latvian Riia ta rabbi Ha chea Scber ( . 
1905 Liepaja a)88 • Hän ei kuitenkaan ehtinyt edes kunnolla kotiutua uoreen kotikau-
punkiinsa ennen kuin talvi ota jo syttyi. Juuri ennen sodan puhkeami ta, ilman jo vä-
reilles ä pahanentei esti teki rabbi Scher väärän ratkai un: peläte sään Neuvostoliiton 
valtaavan Suomen hän päätti pela tautua pakenemaUa Pe e-vaimon aja 11-vuotiaan 
Livja-tyttären ä kan sa Suomenlahden yli takaisin Baltiaan. Kesällä 1940 Helsingin 
juutalainen eurakunta ai Scheriltä päiväämättömän, kehnolla saksalla kirjoitetun kir-
jeen Riiasta. Kirjee sään Haschea Scher anoo maahanpääsyä ja työtä Helsingistä, hän 
kertoo olleensa Suomessa aiemmin Viipurin juutalaisen yhteisön palkkaamana noin nel-
jän vuoden ajan. Helsingin juutalainen seurakunta vastasi Scberille jiddisiksi 30.7.1940 
todeten lyhyesti ja ytimekkää ti ettei hänen pyyntöään voida toteuttaa. 19 Tämän jälkeen 
miehestä ei enää kuultu. Kaikki eivät muistele Haschea Scheriä kovinkaan myötätun-
toi esti. Eräät Viipurin juutalaisnuorukai et, jotka joutuivat rintamalle ja jotka olisivat 
vaikeina aikoina kaivanneet rohkaisua hengenmiebeltä tunsivat tuUeensa pahoin pete-
tyiksi ja bylätyik i. Vielä yksyllä 1994 eräskin haastatelluistani silminnähden kiihtyi 
ke kustelle arome asiasta: MiJJainen on kapteeni, joka voi jättää uppoavan laivan a 
miehistöineen vain oman nahkan a pela taakseen?' 

2. Seurakunnan ohjesääntö 

Viipurin juutalaisen seurakunnan jiddisinkielinen Viro a painenu ohjesääntö vuo-
delta 1936 kertoo seurakunnan hallinnollisesta puolesta. Seurakunnan korkeinpana toi-
meenpanevana elimenä toimi ylei kokouksen valtuuttama hallintoneuvosto. Hallinto-
neuvoston tehtäviin kuului huolehtia seurak-unnan ylei estä ha)linno ta ja hoitaa seu-
rakunnan taloutta ja omaisuutta. NeuvostoJJa oli myö oikeus hyväksyä eurakuntaan 
uusia jäseniä. Seurakunnan jä eneksi pyrkivän tuli olla käytökseltään moitteeton Suo-
messa asuva moosek enu koinen, joka oli täyttänyt 21 vuotta. Kirjallises a anomuk-
sessaan jäsenyyden hakijan tuli elkeä ti ilmoittaa alistuvansa seurakunnan sääntöihin 
ja sitoutua noudattamaan niitä. Anojalla täytyi olla kaksi seurakuntaan kuuluvaa ääni-
oikeutettua suosittelijaa.113 Uuden jäsenen ottami e ta voitiin äänestää jo läsnä oli kuu-
i hallintooeuvo ton jä entä. jo hallintoneuvo to syystä tai toi esta hylkäsi anomak-
en, oli henkilöllä oikeu esittää 30 päivän kuJue a hylkäärnise tä valitus ballintoneu-
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vostolle, jonka tuli ottaa asia esiin seuraavassa yleisessä vuosikokouksessa. Jäsen voi-
tiin erottaa seurakunnasta jos hän menetti kansalaisluottamuksensa maassa, tai jos hän 
elämäntavoillaan tai teoillaan aikaansai seurakunnalle vahinkoa.91 

Yhteisön jokainen jäsen oli velvollinen maksamaan seurakuntaveroa. Verotuksesta 
vastasi verotuskomitea, joka koostui viidestä vuosittaisessa yleiskokouksessa valitusta 
henkilöstä. Verotuskomitea työskenteli joko seurakunnan puheenjohtajan tai yhden hal-
lintoneuvoston jäsenen johtamana ja opastamana, näillä ei kuitenkaan ollut komiteas-
sa äänioikeutta. Verotuskomitean tuli jättää loppuunsaatettu työnsä seurakunnan hal-
lintoneuvostolle vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä. Jos veronmaksaja oli tyy-
tymätön verotukseensa, oli hänellä oikeus 14 päivän aikana, lähtien päivästä jolloin hä-
nelle verotuksesta ilmoitettiin, jättää kirjallinen valitus hallintoneuvostolle. Vero mitä 
ei oltu maksettu hallintoneuvoston ilmoittamaan määräaikaan mennessä perittiin lain 
vuodelta 27.2.1897 mukaisesti.92 

Vuosittainen yleiskokous pidettiin aina helmikuussa. Kokouksessa valittiin aluksi 
seurakunnalle uusi puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tämän jäl-
keen seurakunnan hallintoneuvosto antoi selostuksen aktiivisuudestaan kuluneen vuo-
den aikana, ja valittiin uusi hallitus jos entisen kolmevuotinen virka-aika oli päättynyt. 
Yleiskokous oli päätäntävaltainen kun 1/3 seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä oli 
läsnä; äänioikeutettuja olivat ne kaikki 21 vuotta täyttäneet jäsenet, joilla ei ollut räs-
tissä aiempien vuosien seurakuntaveroja.93 Seurakunnan sääntöjä voitiin muuttaa, jos 
4/5 äänioikeutetuista päätti niin tehdä. Vuoden 1936 ohjesäännön toiseksi viimeinen 
pykälä (§ 39) koskee seurakunnan lakkauttamista: tilanteessa jossa seurakunta pääte-
tään lakkauttaa tulee seurakunnan omaisuus, niin kiinteä kuin irtainkin, luovuttaa jol-
lekin toiselle juutalaiselle seurakunnalle tai juutalaiselle instituutille Suomessa. 94 

3. Uskonnolliset tavat 

Viipurin juutalainen seurakunta tuntuu olleen hengeltään varsin vapaamielinen ja sal-
liva. Se kuitenkin pyrki, Maslovatin mukaan, antamaan jäsenilleen mahdollisuuden kaik-
kien uskonnollisten vaatimusten noudattamiseen jokapäiväisessä elämässä, siksi tun-
tuukin yllättävältä, jopa uskomattomalta, avioelämän rituaalisen puhtauden kannalta 
mitä keskeisimmän tekijän, miqve-altaan95

, puuttuminen kaupungista. Omantunnonarat 
viipurilaisnaiset joutuivat käymään Helsingissä asti suorittaakseen tämän joka kuukau-
tisen rituaalin. Jyrkän traditionaalisissa juutalaisyhteisöissä avioelämän rituaaliseen puh-
tauteen kiinnitetään suurta huomiota, jopa niin, että yhteisön sekä fyysisen että henki-
sen elämän kannalta miqve-altaan perustamista pidetään tärkeämpänä kuin synagogan 
rakentamista.96 Näin ollen ei siis voitane yllättyä siitä, että Viipurissa suhtauduttiin, ai-
nakin Maslovatin kertoman mukaan, ymmärtämyksellä myös seka-avioliittoihin, joita 
kaupungissa solmittiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kaksi kappaletta. Viipurilai-
sen lakimiehen Jonas Jacobssonin kanssa avioitunut Helmi Virtanen kääntyi juutalai-
suuteen ja vieläpä opetteli jiddisin kielen. 97 Rva Helmi Jacobsson perusti naisten kan-
sainvälisen sionistiyhdistyksen, WIZOn, ensimmäisen suomalaisen osaston Viipuriin 
vuonna 1924.98 Jo aiemminkin, v.1895, oli eräs viipurinjuutalainen nainen avioitunut 
kristityn miehen kanssa (kts. loppuviite n:o 118), mutta vihkirnystä ei suoritettu (tai ei 
voitu suorittaa) Viipurissa. Toisaalta viitteessä n:o 118 mainitun Rachel Sohlbergin ( o.s. 
Kuschakoff, myöh. Kuschak) Isak-nimisen veljen poika Donuard Kuschak erotettiin 
tyttärensä Meri Talanterän ( o.s. Kuusakoski) kertoman mukaan Viipurin juutalaisesta 
seurakunnasta joskus 1910-luvullajuuri syystä, että hän avioitui lastensa kristityn hoi-
tajan kanssa.99 Donuard Kuusakoskenjälkeläisten parissa hänen seurakunnasta erotta-
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Juutalaiset häät Viipurin synagogan pihalla 1920-30-lukujen taitteessa. Morsianta kuljetetaan 
kohti hääkatosta eli huppaa, jonka alla itse vihkiminen tapahtuu. 

miseensa suhtaudutaan yhä tänäänkin katkeruudella. Erottaminen lienee tosiasia, mut-
ta siihen johtaneet syyt jäänevät lopultakin hämäriksi. 

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä ettei varsinaisella uskonnolla tunnu olleen Viipurin 
juutalaisten elämässä kovinkaan suurta merkitystä: tosin maallistuneissakin yhteisöis-
sä elää monia uskonnollisia tapoja, joista ei hevin luovuta. Viipurissa esimerkiksi us-
konnollisista ruokasäännöistä pyrittiin pitämään kiinni: sianlihaa ja äyriäisiä ei syöty. l()O 

Myös liha- ja maitoastiat pidettiin erillään. 101 Viipurin juutalaisilla olikin aina saatavil-
laan tuoretta koser102-lihaa, sillä rabbi Maslovat, joka toimi seurakunnan rabbina kol-
mekymmentäkolme vuotta (1903-36), oli tehnyt sopimuksen Repolan kaupunginosas-
sa (tontti n:o 31) sijainneessa kauppahallissa ns. Kulmahallissa puotia pitäneen liha-
kauppias Makkosea kanssa. Kauppias Makko elia oli vierekkäin kaksi myymälää, jois-
ta yhdessä myytiin lihaa juutalaisille rabbi Maslovatia sektaamien'01 eläinten ruhojen 
etuosista ja toi e sa myytiin sikaa, sektatun ruhon takaosan lihaa, samoin kuin myy-
mättä jääneitä koyer-paloja11).1 . Tämän päivän Suomessa eläinsuojeluyhdi ty ten aktii-
visuus sektauksen kieltäruiseksi ei ole kuin vanhan kertausta. siUä vuonna J 909 eläin-
suojeluyhdistysten ja 84 kunnan vaatimuksesta tälllijuutalaisten ja islaminuskoisten 
käyttämä teurastustapa kiellettiin neljäk i vuodek i. 

Kaikkien tai lähes kaikkien juutalai ten kotien ovenpieliin oU Viipurissa kiinnitetty 
mezuza 106• Samoin esimerkiksi häät pidettiin Viipurissa hyvin traditionaali in menoin: 
morsiuspari vihittiin hääkatoksen eli hupan'°7 alla, jonne ystävät ja lähiomaiset heidät 
saattoivat, ja seremonian jälkeen rikottiin pieni lasi toisen temppelin tuhon muistoksi 
(joka tapahtui 70 jKr)'cis. U ein itse vihkiminen uoritettiin ynagogan pihalla, jos ää 
vain oli kaunis, ja en jälkeen siirryrtiin Ahdus-talolle viettämään varsinai ia hääjuhlia. 

Myös bar miswa -juhlat109 järjestettiin perinteisen kaavan mukaan: 13-vuotiaana poi-

74 



ka kutsuttiin synagogassa Tooran luentaan, jonka jälkeen pidettiin yleensä kutsut ko-
tona. Vieraita oli 10---20 henkeä; perheen ja sukulaisten lisäksi läsnä oli myös muita tut-
tavia. Juutalaiseen kalenteriin kuuluvat juhlat pidettiin ja kaikkiin juhliin, niin maalli-
siin kuin uskonnollisiinkin, pukeuduttiin arvokkaasti: oli kyseessä sitten häät tai vaik-
kajom kippur110 pukeutuivat miehet frakkiinja silinteriin. 111 Vaikka monia uskonnolli-
sia tapoja noudatettiin ja kunnioitettiin, yhteisön jäsenten mielenkiinto näyttää suun-
tautuneen muille elämänaloille. 

4. Viipurin juutalaisten kielet 

Viipurin juutalaiset puhuivat useita kieliä. Kaikkien äidinkieli, mame l6sen, oli jid-
dis, mutta koska Viipurissa ei ollut jiddisinkielisiä kouluja omaksuivat juutalaislapset 
kotikielensä lisäksi myös valtaväestön kieliä. 112 Vanhempi Venäjältä Suomeen siirtynyt 
sukupolvi puhui luonnollisestikin toisena pääkielenään venäjää. Tapana tuntuu olleen, 
että jos viipurilaisvanhemmat halusivat keskustella keskenään ilman että lapset ym-
märtäisivät, he vaihtoivatjiddisistä tai suomesta venäjäksi, sillä Suomessa syntynyt su-
kupolvi ei enää venäjää hallinnut. '13 Toisin kuin Helsingissä ja Turussa, joissa kaikkien 
juutalaislasten koulukieleksi valittiin ruotsi, pantiin Viipurin juutalaisten lapset niin 
suomen-, ruotsin- kuin myös kahdessa tapauksessa venäjänkielisiin kouluihin. 114 Li-
säksi ainakin poikalasten oletettiin perehtyvän myös heprean kieleen: seurakunnan oh-
jesäännön kolmas pykälä ilmoittaa virallisiksi kieliksi heprean ja jiddisin. Kaikki seu-
rakunnan hallintoneuvoston samoin kuin yleiskokoustenkin pöytäkirjat ja muu kirjan-
pito kirjoitettiinjiddiöiksi aina talvisodan syttymiseen asti. Tämä oli ainutlaatuista. Suo-
men muissa seurakunnissa ruotsi syrjäytti jiddisin kirjanpitokielenä jo varhain. Viipu-

Hattutehtailija Rubin Meier Steinbockin pojan Salomonin uskonnollisesti täysi-ikäiseksi tulemi-
sen eli bar mitsva -juhlan kattaus Ahdus-talon salissa Katariinankadulla (myöh. Linnankatu) 
vuonna 1924. 
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Kolmestoistavuotiaan Salomon Steinbockin bar mitsva -juhlan viettoa vuonna 1924. Tarjolla on 
ylenpalttisesti mm. eksoottisia etelän hedelmiä, kuten banaaneja, viinirypäleitä ja appellsiineja. 

rilaisten itsensä mielestä Viipurissa puhuttu, ja eräiden heistä tänäkin päivänä puhuma 
jiddis on 'puhdasta juudan kieltä' (millä tarkoitettaneen itä-jiddisin liettualaista mur-
retta), johon ei ole sekoittunut svetisismejä, niin kuin Turussa ja Helsingissä. 

5. Viipurin synagogat 

Kuten edellä näimme (s. 58), jo vuonna 1861 oli juutalaisilla ollut synagoga Punai-
senlähteen torin läheisyydessä,ja vuonna 1872 venäläisessäkasarrnirakennuksessa. Em-
me tiedä tämän kasarmin sijaintia, mutta neljä vuotta myöhemmin synagoga on sijain-
nut jo Kalevankadun varrella. Teos Viipurin kaupungin historia (1981) mainitsee sy-
nagogan sijainneen vuodesta 1876 asti Kalevankadulla numerossa 21. 116 Tähän on pu-
jahtanut virhe, sillä oikea numero on 31, kuten J.W. Ruuth omassa kaupungin historia-
teoksessaan vuodelta 1908 tietää. 111 Samoin on mainitussa teoksessa virheellinen se tie-
to, että v. 1910 tienoissa olisi seurakunnan rabbina toiminut Scher Salomon Segall. Niin 
kuin olen edellä kertonut oli rabbin virkaan tullut jo vuonna 1903 Nahum Maslovat. 

Myös Samuel Maslovatin käsityksen mukaan Viipurin synagoga olisi sijainnut mah-
dollisesti jo vuosikymmeniä samalla paikalla Kalevan kaupunginosassa, korttelissa n:o 
22, tontilla n:o 35. Synagoga suunnitelmien etenemistä voi hyvin seurata Mikkelin Maa-
kunta-arkistosta löytyneiden tonttia n:o 35 koskevien Viipurin kaupungin rakennus-
konttorin tarkastamien ja hyväksymien piirustusten valossa. Esimerkiksi 26. lokakuu-
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ta 1904 kaupunginarkkitehti Johan BrynolfBlomkvistin (joka oli aiemmin osallistunut 
Helsingissä mm. Hotelli Kämpin suunnitteluun ja rakentamiseen) hyväksymän piirus-
tuksen mukaan suunniteltiin tälle seurakunnan omistuksessa jo tuolloin olleelle tontil-
le uuden kivisen asuinrakennuksen rakentamista vanhan puisen asuinrakennuksen vie-
reen. Siis ainakaan tuolloin ei tontilla ollut varsinaista synagogaa vaan jumalanpalve-
lukset suoritettiin jossakin kyseisen (rabbin?) asunnon huoneessa. Rakennukseen kaa-
vailtiin kahta maanpäällistä ja yhtä kellarikerrosta: sen harjakorkeus olisi ollut 8 m. ja 
leveys paraatioven puolelta 12 m. Asuntoon olisi kuulunut myös kylpyamme. 

Vuotta myöhempi 2. lokakuuta 1905 päivätty suunnitelma oli arkkitehti Bruno Ger-
hard Sohlbergin käsialaa. 118 Sohlberg oli aiemmin piirtänyt muun muassa Viipurin Pur-
jehdussetrran paviljongin, joka vihittiin v. 1891 Tervaniemellä. 119 Piirustukse sa tontil-
le suunniteltiin koulua ja ynagogaa, jonka n. 20 m leveä julkisivu paraatiovineen oli-
si antanut pohjois-koilliseen Kalevankadulle. Tämän piirusmksen synagoga on fa a-
diltaan erittäin komea ja koristeellinen kivirakennus jonka toteutumisen voi hyvinkin 
kuvitella kaatuneen rahoituskysymykseen; synagoga rakenteellisilta perusratkaisuiltaan 
kuitenkin muistuttaa myöhemmin toteutunutta versiota. Suunnitelmasta näkyy synago-
gan ja koulun muodo tamao kompleksin pobjapiiru tu . Tämän mukaan läbe tulkoon 
koko tontin pinta-ala oli j täyttynyt toinen toisissaan kiinni olleista rakennuksista. Ai-
van tontin takaosassa olisivat sijainneet kaksi ulkohuonetta. Koulurakennuksesta on 
kaavailtu kaksikerroksista. Alakertaan olisi kuulunut neljä huonetta ja rakennuksen kah-
tia jakava pitkä käytävä eteisportaikkoineen. Yläkerran huonejakoa ei piirustuksessa 
ole. Koulua tontille ei tämän jälkeen enää liene suunniteltu eikä ainakaan rakennettu. 

Kaupungin rakennuskonttori n ke äkuussa 1909 tarka tama ja hyväksymä puuraken-
teinen suunnitelma on jo läbe identtinen lopulta valmi tuneen synagoga-rakennuk en 
kanssa. Suurin ero on paraatioven sijainti: vuonna 1909 oven haluttiin vielä antavan Ka-
levankadulle, kuten aiemmassakin piirustuksessa. Toinen silmiinpistävä ero ovat ko-
risteelliset ikkunanpuitteet, joista myös niistä on myöhemmin, ehkä säästösyistä, luo-
vuttu. 

Viipurin ynagoga valmi tui lopulta 1910 ja se korjattiin perinpohjin jo 1930. Syna-
goga oli eit emän metriä korkea hirsi einäinen, laudoilla vuorattu ja maalattu, se oli 
peltikattoinen ja käsitti ynagoga alin lisäksi lehterit nai iUe kaksi eteishuooetta sekä 
rakennuksen yläosas a kohoavan neljä metri ä korkean tornirakenteen. Rakennus oli va-
rustettu kaminalämmityksellä sekä sähkö-, vesi-, ja viemärijohdoilla. Huhtikuun 19. 
päivä 1929 hyvä,ksyttiin piiru tus ynagogan lisäsiivenrakentami ek i: lisäsiiven myö-
tä si äänkäynti iirrettiin Kalevankadulta pihan puolelle. Yli viisi metriä leveät portaat, 
joita oli vii i askelmaa. johtivat kahdelle ovelle: ovista vasemmanpuoleinen johti y-
nagogan lehterille jossa jumalanpalveluksia seuranneetnaiset i tuivat,ja oikeanpuoleinen 
ovi vei suoraan permantotasolle. Uudelle pohjapiirustukselle tuli vahvistus kaksi kuu-
kautta myöhemmin 17. kesäkuuta 1929. Tämä oli synagoga-rakennuksen lopullinen 
muoto: ylhäältä katsoen rakennus oli L-kirjaimen muotoinen, fasadi (jossa siis ei pää-
sisäänkäyntiä) oli kahdeksantoista (18) metriä leveä, tontin n:o 36 puoleinen pohjois-
luoteinen seinä lisäsiiven kanssa, mutta ilman portaita kuusitoista ja puoli (16,5) met-
riä, lisäsiipi kahdeksan ja puoli (8,5) metriä ja tontin n:o 34 puoleinen itäkaakon suun-
taan ollut seinä yhdeksän (9) metriä leveä. Synagoga-salin pituus seitsemäntoista ja puo-
li (17,5) metriä ja leveys kahdeksan ja pooli (8,5) metriä. I tumapailckoja synagogassa 
oli tilan itäkaakon puoleisessa etuo assa sataneljäkymroentäneljä, takaosassa, joka oli 
kaiteella erotettu naisten poolek i, neljäkymroentäkuu i ja lehterillä ( ii naisille) kuu-
sikymmentä eli yhteensä kaksisataaviisikymmentä (250) paikkaa. Miehille 144 ja nai-
sille 106 paikkaa. 120 
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Kymmenen vuotta myöhemmin synagoga tuhoutw talvisodan en immäisen päivän 
pommituksissa. Neuvostoliittolai et yrittivät pommittamalla Maa kolan ratapihaa kat-
kai ta Viipurin rautatieyhteydet itään Terijoen uuntaan. Kalevan pääa ia a puusta ra-
kennetu kaupunginosa sai osansa pommisateesta ja ynagogaan osui peräti kolme pa-
lopommia. Synagoga paloi nopea ti maan tasalle ja vaikka paik.all.e juok ujalkaa roJ lut 
nuorisoryhmä ei aikaillutkaan jäi Toora-rullakin pelastamatta.121 On mahdollista, että 
synagogasta ei ole olemassa kuin yksi ainoa valokuva. 122 Kuva on vuonna 1939 Patte-
ri mäeltä, mitä ilmeisimmin vesitorni ta käsin otettu yleisoto Kalevan kaupunginosaan, 
jo a synagogasta nähdään etelä tä päi n kattoa ja pihanpuolei ta seinää. Tämän kuvan 
perusteella synagogan ulkonäkö on kuitenkin ja vanhojen Kalevankadun asukkaiden 
mukaan kuulemma hyvin, .rekonstruoitu Viipurin kaupungin pienoi malliin, joka on 
nähtävissä Etelä-Karjalan mu eo a Lappeenrannas a. 

6. Kaupungin juutalaiset hautausmaat 
Viipurin kaupungissa eri eurakunnat ja kieliryhmät peru. tivat alunperin omat hau-

tausmaan a. Suomalaiset kaupunki- ja maa eurakunnat olivat vähintään 1600-luvulta 
lähtien haudanneet vainajansa Revonhännän kärjessä sijainneeseen Kirkkosaareen. Re-
vonhäntä oli pitkä kapea 'häntäroäinen' niemi Salakkalahden pohjoisrannalla jonka 
kärje tämyöhemmin rakenneniin rautatiesiltaLinnan almen yli Suomen suuntaan. Kirl<-
kosaaren käytyä ahtaaksi ja kun alettiin pelätä että koirat ja muut pedot voisivat viedä 
ruumiita vähäisellä maalla peitecyi. tä kirstuista puhumattakaan iitä ' 'että terveydelle 
haitalliset ja pahat hajut levi ivät sieltä kaupungin yli", perustettiin 16. lokak.uu 1798 
uusi hautausmaa Kelkkalaan Koiramäen etelärinleelle. t:?J Koira.mäkeä alettiin ·yystäkin 

Kuva Kalevan kaupunginosasta; alhaalla oikealla näkyy talvisodan ensimmäisen päivän pom-
mituksissa täydellisesti tuhoutunut Viipurin synagoga. 
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kutsua myöhemmin Ristimäeksi. Senaatin kiellettyä vuonna 1772 hautaamisen kirk-
koihin perustettiin Viipurissa ruotsalais-saksalaisen seurakunnan toimesta hautausmaat 
Neitsytniemeen 1773 ja Sorvalin saareen 1798. Kaiken kaikkiaan Sorvalin saaren itä-
osassa erotettiin 1700--1800-lukujen vaihteessa laajoja alueita seuraavien seurakuntien 
tarpeisiin: venäläisen, ruotsalaisen, suomalaisen ja siis ruotsalais-saksalaisen seura-
kunnan. Talvisotaa edeltäneinä vuosikymmeninä Sorvalin hautausmaita pidettiin eräi-
nä Suomen kauneimmista. Ruotsalais-saksalaisen kalmiston laajuus oli noin 3000 m2 

ja suomalainen oli perustamisvaiheessaan noin kahden hehtaarin kokoinen. Ruotsalai-
nen alue oli runsaan hehtaarin ja venäläinen hautausmaa, joka oli alueen suurin, noin 
neljän hehtaarin suuruinen. Näiden lisäksi Sorvalin kirkon eli ortodoksisen Neitsyt Ma-
rian kuoleman muiston kirkon kohdalla Maantienkatu 13:n pihassa oli ollut 1800-lu-
vulla noin 60 m2 kokoinen juutalainen hautausmaa. 124 Sanomalehti uutinen vuodelta 1876 
kertoo Sorvalin saaressa olleen hautausmaan juutalaisen osan käyneen jo ahtaaksi sen 
ympärille rakennettujen talojen vuoksi. Tämän johdosta seurakunnan rabbiini oli jättä-
nyt kirjallisen anomuksen komendantille uuden hautausmaan saamiseksi. Komendant-
ti oli lähettänyt anomuksen eteenpäin kuvernöörille, joka puolestaan oli lähettänyt sen 
kaupungin maistraatille ja kaupunginvaltuustolle. 125 Kuinka nopeasti asian käsittely su-
jui, jää arvailujen varaan. On kuitenkin todennäköistä, että tuolloin Ristimäen hautaus-
maasta lohkaistiin oma alue myös juutalaisille, joka alue sittemmin oli erotettu ohikul-
kevasta maantiestä vaaleanpunaisella aidalla. 126 Samuel Maslovat muistaa lisäksi kau-
pungin länsipuolella Neitsytniemessä yksityistalon pihassa sijainneen pienen, kuiten-
kin yli kymmenen hautaa käsittäneen juutalaisen hautausmaan. Hän oli aikoinaan itse 
käynyt katsomassa hautakiviä, joihin hakattuja nimiä ei kuitenkaan kukaan silloinen 
viipurilainen enää tuntenut. Kyseessä saattoi olla venäläisen sotilassairaalan tai kasar-
min hautausmaa. 

Ristimäestä muodostui ajan mittaan toinen kaupungin keskeisistä hautausmaista: siel-
lä sijaitsivat Viipurin suomalaisten kaupunki- ja maaseurakuntien hautausmaiden li-
säksi myös ruotsalais-saksalaisen ( ainakin 1820-luvulta alkaen), venäläisen (niin ikään 
1800-luvun alusta asti) ja juutalaisen seurakunnan hautausmaat, samoin kuin kaupun-
gin muhamettilainen hautausmaa. 127 

Viipurilainen hautauskäytäntö poikkesi helsinkiläisestä: Helsingin juutalainen seura-
kunta hautasi vainajansa aina vuoteen 1948 asti ilman arkkua, ruumis vain käärittiin la-
kanaan ja laskettiin hautaan. Käytäntö muuttui vasta v. 1948 viipurilaisevakoiden myö-
tä kirstuhautaamiseksi; siitä lähtien Helsingin hautausapuyhdistys hevra qaddisa'28 on 
hankkinut jokaiselle täsmälleen samanlaisen reikäpohjaisen kirstun. Viipurissa sitä vas-
toin vainajat haudattiin jo 1800-luvullakirstuissa ja mieleisensä kirstun sai jokainen hank-
kia itse. 129 Hautajaisten jälkeen Viipurissa pidettiin uskonnollisen lain mukainen ru-
koushetki, jonka jälkeen tilaisuus oli ohi. Joskus voitiin kuitenkin kutsua saattoväki kah-
ville, mutta se ei ollut säännönmukaista. 

7. Yhdistys- ja seuratoiminta 

Viipurissa toimi huomattavan monia juutalaisia seuroja ja yhdistyksiä. Kun ottaa huo-
mioon kaupungissa asuneiden juutalaisten vähäisen lukumäärän, n. 60 perhettä, ei tar-
vitse epäillä Samuel Maslovatia hänen muistaessaan, että useimpien yhdistysten toi-
minta oli päällekkäistä ja helposti toisiinsa sekoittuvaa, koska lähes kaikissa toimivat 
samat aktiivit. Seurakuntaveroilla rahoitettiin monia niistä yhdistyksistä, joiden katso-
taan kuuluvan juutalaisen seurakunnan arkipäivään, kuten hautausapuyhdistys, sai-
rasapuyhdistys ja avustus- ja lainakassa-toiminta. 
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Juutalaisen seurakunnan omistamassa seurakuntakeskuksessa, Ahdus-talossa, nautittiin mm.jid-
dishinkielisistä teatteriesityksistä. Tässä tuokiokuva näytelmästä Di nekome fun a froi (Naisen 
kosto), joka tunnettiin suomeksi nimellä Naispaholainen, näyttelijöinä syntyperäiset viipurilai-
set Ester Steinbock ( o.s. Rosenberg) ja talvisodan aikana Oinolassa kaatunut Salomon Eckert se-
kä helsinkiläinen Scholem Jalovitsch. Tämä näytelmäseurue esiintyi 1930-luvulla myös ulko-
mailla Baltian maiden pääkaupungeissa ja jopa Wienissä asti. 

7.1. Ahdus-yhdistys 

Kuten aiemmin tuli jo mainituksi, toimivat Ahdus-talossa siis kaikki Viipurin juuta-
laiset yhdistykset ja yhdistyksistä suurin ja kaunein oli - Ahdus-yhdistys. Ahdus oli 
kulttuuriyhdistys, joka hoiti käytännössä kaikki juhlat, järjesti usein tanssiaisia, seura-
kunnan musikanttien antamia konsertteja ja sekä vierailevien että kaupungin omien näy-
telmäryhmien esittämiä jiddiöinkielisiä näytelmiä. Heprean kielen opettajan Hirsch B ort-
novskyn oppilaat esittivät näytelmiä myös hepreaksi. 

Ahdus-yhdistyksellä oli myös kunnianhimoinen pyrkimys viikoittaisenjiddisinkieli-
sen lehden toimittamiseksi. Jo lokakuussa 1908 viipurilainen Santeri Jacobsson oli al-
kanut toimittaa lehteä 'Suomen juutalainen - Den finske juden', tarkoituksenaan vai-
kuttaa kansalaisoikeuksien myöntämiseen (vrt. s.61). Lehteä ilmestyi vain viisi nume-
roa. Kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin, huhtikuussa 1933 pesahin eli pääsiäisen 
jälkeen ilmestyi uuden, tällä kertaa jiddisinkielisen lehden koenumero. Lehden kaksi-
kymmentä isokokoista jiddisiksi käsinkirjoitettua sivua valaisevat monin tavoin yhtei-
sön ilon, pelon ja huolen aiheita. Yksi pelon aihe on vain kolme kuukautta aiemmin, 
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Ahdus-talossa esitetyn näytelmän Di nekome fun a froi ohjasi ohjelmalehtisen mukaan Viipurin 
kaupunginteatterin ohjaaja Kerttu Salmi. 
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30. tammikuuta 1933 Saksan valtakunnankansleriksi nimitetty Adolf Hitler. Ennen-
kaikkea Ahdus-lehden toimituksessa ihmettelyä herättää Saksassa asuvien juutalaisten 
piittaamattomuus ilmeisestä vaarasta. Eräässäkin artikkelissa nimimerkki "Muukalai-
nen", joka mitä ilmeisimmin on lehden vastaava toimittaja, Viipuriin Puolasta avioitu-
nut Hersz Frydberg, kirjoittaa suorastaan pilkaten: "Saksan juutalainen ottaa omaksen-
sa laulun Deutschland Deutschland uber alles, pärjättyään yhdenkin päivän tuossa si-
vistysvaltiossa." Ahdus-lehdessä pohdiskellaan mm. pääsiäisen ajan uskonnollisia ky-
symyksiä, kerrotaan sionismista ja haluts -liikkeestä130 eli Palestiinan uudisraivaajista 
tai maatalouspioneereista. Lehdessä on myös pitkä 33-säkeistöinen runo sekä lukuisia 
kaupungin juutalaisyhteisön elämään liittyviä pikkuilmoituksia ja anekdootteja. Ahdus-
lehti korostaa artikkeleissaan voimakkaasti Viipurin erityisasemaa Suomen juutalais-
yhteisöjen joukossa. Pääkirjoituksessaan toimitus perustelee syitä miksi Suomessa tu-
lisi julkaista jiddisinkielistä lehteä, ja huomauttaa lopuksi: "Toteamme vielä, että en-
simmäinen siirto on Viipurin juutalaisyhteisöllä; Ahdus-yhdistys laatii suunnitelman, 
jonka koko suomen juutalainen yhteisö panee toimeen. Maailma tarkkailee Viipuria Suo-
men juutalaisuuden sydämenä". Viipurilaisnuoria lehdessä moititaan juutalaisen hen-
gen puutteesta ja halusta assimiloitua. Lehti kirjoittaa otsikolla "Meidän tiemme" pal-
jon kertovasti: "Jos haluamme muodostaa itsellemme kuvan siitä miltä Viipurin juu-
talaisen nuorison aktiviteetit näyttävät, riittää jos tarkkailemme nuorisoyhdistys Ha-zai-
ria, joka on niin kovin vieraantunut juutalaisesta kulttuurista, nationalismista ja sionis-
mista. Se pieni osa viipurilaisnuorista, joka ei ole enää voinut sietää tilannetta, organi-
soitui, kuten kaikki tietävät, joitakin kuukausia takaperin tullakseen tielle, joka lähen-
tää heitä juutalaiseen kansaan. Valitettavasti ryhmän muodostaa ainoastaan 1/5 Viipu-
rin juutalaisesta nuorisosta; 4/5 kulkee yhä vieraan kulttuurin tiellä uskoen sen olevan 
oikean". Toisaalla sanotaan: "Kuinka monta kertaa meillä onkaan ollut tilaisuus kuul-
la kaupungin kunnioitetuilta yhteisöjäseniltä sydämestä kumpuavia sanoja: Ahdus on 
meidän lapsemme, olemme hänet synnyttäneet ja maailmalle esitelleet, ja kuinka me 
voihkimmekaan nähdessämme sen laiminlyötynä ja hylättynä". 

Tässä voimme nähdä myös syyn siihen, miksi Ahdus-lehden julkaiseminen lopahti 
jo koenumeroon: Jesajan kirjan 40:3 avaussanoilla "Huutavan ääni erämaassa" 131 otsi-
koidussa artikkelissa toimitus valittaa: "Heti sen jälkeen kun Ahdus-yhdistyksen joh-
tokunta oli päättänyt julkaista lehden koenumeron, käännyimme kirjeitse jokaisen kau-
pungissa olevan yhdistyksen ja seuran, samoin kuin myös yksityishenkilöiden puoleen, 
pyytäen lähettämään meille materiaalia ja artikkeleita julkaistaviksi. Valitettavasti mei-
dän täytyy todeta, että lukuunottamatta Agudat Zionia ei kukaan muu ole katsonut tar-
peelliseksi vastata". Kirjoittaja miettii josko tämä johtuisi välinpitämättömyydestä tai 
ymmärryksen puuttesta yhteisötyötä kohtaan ja kysyy: "Kenen sitten, jos ei juutalai-
sen yhteisön itse, tulee ymmärtää jiddisinkielisen lehden julkaisemisen tärkeys tässä 
maassa? Toivokaamme, että toiseen numeroon mennessä tämä virhe korjautuu". Mut-
ta toista numeroa ei siis koskaan tullut. 

7 .2. Urheiluharrasteet 

ViipuriJai nuoret harra tivat monia urheilulajeja, pääasil! sa kuitenkin ei-lumi een 
vuodenaikaan jalkal)alloa ja talvisin loistelua. Viipuriin peru tettiinkin urheiluseura, 
jonka toimintaa ei varsinaisesti rajoitettu mihinkään tiettyyn lajiin mutta kuitenkin eu-
ran nimi kertoo en päälaji ta. Urheiluseura Kadur13: oli käytännössä jalkapallo eura. 
Joukkue kävi 1930-luvun alu sa pelaamassa viera ottelun mm. Sortavalassa sikäläistä 
joukkuetta vastaan. Kadur hävisi pelin selvästi 3-0, mutta kuitenkin paikallinen sano-
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malehti kirjoitti viipurilaisista mairittelevasti kuvien kera. 133 Samaisesta joukkueesta 
vain yksi jatkoi urheilu-uraansa huipulle asti: Wolf Karni (alunperin Koseloff). Wolf 
Kami ( 1911-1996) vaihtoi pelipaitansa sittemmin tuomarinpaitaan luoden komean uran 
maamme eturivin jalkapallo-, käsipallo-, ja myös jääpallotuomarina, tuomiten esimer-
kiksi kolme jalkapallo-ottelua Helsingin kesäolympialaisissa 1952, mm. semifinaaliot-
telun Jugoslavia- Saksa. Samana vuonna hänet ensimmäisenä suomalaistuomarina kel-
puutettiin tuomitsemaan yksi kansainvälinen ottelu Englannissa, nimittäin Englanti -
Hollanti. 134 

Myös Vulf "Vuli" Gurevitsch (s. 1904), joka oli nyrkkeilyn raskaan sarjan Suomen 
mestari vuonna 1930 ja osallistui samana vuonna EM-kisoihin Budapestissa sijoittuen 
neljänneksi, oli aikoinaan urheillut Kadurissa. 135 Ahdus-lehdessä moititaan Kaduria ai-
noastaan materiaalisten ansioiden etsimisestä. Lehti muistuttaa pääasian olevan, että 
Kadur ponnistelisi sisällyttääkseen työhönsä nationalistista sisältöä, samaan malliin kuin 
juutalaiset urheiluseurat tekevät kautta koko maailman. 

7.3. Naisten yhdistykset 

Viipurin juutalaisnaisilla oli toimintaa kahdenkin eri yhdistyksen puitteissa. Oli oman 
seurakunnan köyhiä ja naimattomia naisia tukeva hyväntekeväisyys yhdistys, jonka ni-
meä kukaan ei tunnu muistavan. Jopa niin, että Samuel Maslovat muistelee yhdistyk-
sellä olleen ruotsinkielisen nimen (mahdollisesti Fruntimmers förening), kun taas rva 
Ljuba Kamras sanoo tämän olevan täysin suomenkielisessä yhdistyksessä mahdoton-
ta. Yhdistyksen nimi selviää kuitenkin Valpon papereista: se oli jiddisinkielinen, suo-
meksi Viipurin juutalainen naisten hyväntekeväisyysyhdistys136 • Varoja kerättiin pitä-
mällä kahvi- ja jutusteluiltoja, joissa myytiin yhdistyksen jäsenten paistarnia leivon-
naisia. Varsinaisia myyjäisiä ei vielä siihen aikaan järjestetty. Rva Kamrasin muistiku-
vien mukaan naistenyhdistys myös järjesti arpajaisia, mutta tästä hän ei ole kuitenkaan 
aivan varma. 

Toinen naistenyhdistys oli naisten kansainvälinen humanitääristä työtä tekevä sio-
nistinenjärjestö Wizo,jonka ensimmäinen osasto Suomessa perustettiin juuri Viipuriin 
vuonna 1924, Helsinkiin Wizo perustettiin v .1926. 137 Wizon ensimmäisenä puheenjoh-
tajana toimi edellämainitun Viipurissa toimineen heprean kielen opettajan puoliso, rou-
va Mindel Bortnovsky. Wizo keräsi ja kerää edelleenkin (mutta ei Viipurissa) varoja 
Israelin hyväksi. 

IV Yhteisö ja yhteiskunta 

1. Sionismi ja sionistiset aktiviteetit 

Sisäministeriön alaisena toiminut Etsivä keskuspoliisi (EK) ja sen seuraaja V altiolli-
nen poliisi (Valpo, vuodesta 1937) olivat jo 1920-luvun alusta seuranneet monia yh-
teiskuntarauhan kannalta haitallisina pitämiään ihmisryhmiä. "Epäilyttäviä" poliittisia 
aatteita kannattaneiden lisäksi EK piti silmällä esim. juutalaisia, ylioppilaspoliitikkoja, 
salakapakoita, Helsingin koirakerhoaja myös maamme homoseksuaalista väestönosaa. 
Kansallisarkistossa olevassa EK:n arkistoja käsittävässä kokoelmassa on homosek-
suaaleja käsittelevää materiaalia koottu kansioon nimeltä "Abnormit sukupuolieloste-
lijat". Näissä papereissa mainitaan eräänä Helsingin suosituimmista 'iskupaikoista' ol-
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Vuonna 19 J 8 perustetun Jerusa/.emin heprealaisen yliopiston kunniaksi pidetty juhlatilaisuus Vii-
purin Ahdus-ralossa. Vuosi mahdollisesti 1928. 

leen 1930-luvulla Esplanadin puiston ja Mikonkadun kulman penkit. Näillä seuduiJla 
vetelehti myös eräs juutalainen "perver simestari", jonka EK:n ilmoittaja tie i E pla-
nadilla pyydy televi tä homoseksuaalei ta yhdeksi tunnetuimmista ja irstaimmi ta. Ra-
portti jatkuu kertoen, kuinka "Tämä maestro on lihava löllykkä - joka purjehtii kau-
pungilla mukanaan näitä nuoria poikia - ja pahinta on se että ul:lrit ovat oikeitten ih-
misten lapsia, eikäjuutalaisia!".'3

" 

Mutta ennen kaikkea EK:n - Valpon kiinnostus olj juutalaisten osalta kohdistunut 
Suome a a uvienjuutalai ten ionisti iin intres emin sillä ionismin välityksellä Suo-
men juutalai et liittyivät kansainväliseen toimintaan, kuten varojen keräämi een maan 
ostamiseksi Palestiina sa. Tästä kiinno tuk e ta konkreetti enaosoituksena on Valpon 
asiaki.rjoi ta löytyvä laajahko 20. joulukuuta 1938 päivätty mui tio."9 Mui tio ta käy 
mm. ilmi, että Viipurinkin juutalaisyhteisön toimintaan oli tutustuttu tarkoin. Esimer-
kik i juutalaisen seurakunnan 'kokoonpano ' selvitetään toimintarybmittäin: Juutalai-
nen klubi "Ahdus' ioni ti et ryhmät 'Agudath Zion ja Ha-za:ir Ha-zioni' ekä bel-
inkiläiseo Hazohar.in l 937 perustettu ja keväällä 1938 kuollut alao asto "Snif Hazo-

har be Viipuri' urheilu eura 'Kadur", ionistinen nai ·tenybdistys 'Wizo-naiset" ja nais-
ten hyväntekeväi yysybdi tys "Viborger idise voijltetike froijen farejn . 

Vuonna 1906 pidettiin HeJ ingi sä Venäjän ionistieo kolmas konferenssi, johon ot-
tivat osaa mm. vuosikymmeniä myöhemmin Israelin presidentin virkaa hoitanut David 
Beo-Gurion sekä myöhemmän sioni tisen revisionismin johtaja Vladimir Jabotinsky. 
Yhtenä ihteerinä konferens i sa toimi viipurilainen juri Ii Jon~Jacobsson, joka sa-
malla solmi elinikäiset suhteet eräi iin maailman sioni tijohtajiin. Helsingin,Turunja 
Viipurin ionistiyhdistykset lyöttäytyivät 1920-luvuUa yhteen muodostaen yhtenäisen 
organisaation joka 1927 alkoi toimittaa julkaisua nimeltä 'Zioni ti ka Månadsbulleti -
ner' .1

•
1 Jo vuonna 1929 erkani yleisestä sionistisesta liikkeestä ryhmä, ns. revisionistit, 

jotka olivat o iaalidemokraatti. en Bundin1
• 2 vastakohta, äärioikei tolaisfajuutalaisuu-
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den piirissä ja joiden Valpo katsoi olevan "verrattavissa nykyajan fasisteihin". Suomen 
juutalaiset revisionistit löysivätkin yhteistyömuotoja jopa Akateemisen Karjala-Seuran 
kanssa. 143 Pääerona sionisteilla ja sionistisilla revisionisteilla oli keino kuinka Palestii-
na tulisi saattaa juutalaisten hallintaan. Sionistit halusivat mm. ostaa maata arabeilta, 
edetä päämäärää kohti rauhallisin keinoin neuvotteluteitä pitkin ja vain vähitellen, mut-
ta revisionistit vastustivat neuvotteluja samoin kuin maan ostamista. Maa oli vain yk-
sinkertaisesti otettava! Tämän suunnitelman toteuttamiseksi oli perustettava juutalai-
nen legioona. Sionistit vaativat vain Jordanin ja Välimeren välistä kaistaletta, kun taas 
revisionistit Jordanin molemmin puolista osaa. Helsinkiläiset revisionistit perustivat v. 
1934 oman yhdistyksensä Hazoharin, jonka julkaiseman samannimisen lehden päätoi-
mittajana toimi Josef Leffkovitsch (myöh. Lefko ). Edellä jo näimme, että viipurilaiset 
perustivat tämän yhdistyksen haaraosaston v. 1937. 144 Eräiden Hazoharissa julkaistujen 
kirjoitu ten vuoksi EK:ssa jopa epäiltiin Suomen juutalaisten lojaaliutta isänmaataan 
kohtaan. 

145 
Johtaessaan myöhemmin SuomenSionistiliittory:täJ. Jacobsson kutsui usei-

ta merkittäviä revisionisteja Suomeen esitelmöimään, mm. Jabotinskyn, joka puhui Hel-
singissä toukokuussa 1939. 146 

Sionistinen henki ei näytä olleen Viipurissa ainakaan vielä 1930-luvun alussa kovin-
kaan vahva tai ainakaan se ei ole innostanut monia. Ahdus-lehti kantaa monissa artik-
keleissaan huolta niin kaupungin juutalaisnuorison assimiloitumisesta kuin myös pas-
siivisuudesta sionismin asiaa kohtaan. Esimerkkinä juutalaisuudesta vieraantumisen as-
teesta kehottaa Ahdus vain vilkaisemaan nuorisoyhdistys Ha-tsairin toimintaa! 1' 7 

Viipuriin perustettiin 1919 sionistinen nuorisoyhdistys Zeirei Zion 148
, ja kaupungissa 

tekivät työtään myös esim. Palestiinan Perusrahasto eli Keren Hajesod 149 ja Agudat Zion 150
• 

Palestiinan Perusrahaston tilin kartuttamisessa pyrittiin käyttämään avuksi jopa seura-
kuntalaisten kilpailuttamista: ainakin 1933 suunniteltiin julkaistavaksi listaa, josta jo-
kainen voisi nähdä kuinka paljon oli 12 vuoden aikana rahojaan sijoittanut 'pyhään Pa-
lestiinan rakennustyöhön'. 151 Valpon muistiossa vuodelta 1938 kerrotaan, että "Keren 
Kajemeth152 kerää rahaa kaikkialta, missä juutalaisia vain on. Esimerkkinä mainitta-
koon, että parin viime vuoden aikana on sanotun elimen toimesta käynyt Viipurissakin 
eräitä sionistisia puhujia, jolloin yhdessä ainoassa puhetilaisuudessa kerätty 'kolehti' 
on noussut puoleentoistasataan tuhanteen - -". '53 

Latvian Riiassa oli perustettu vuonna 1923 juutalaiskansallinen revisionistinen nuo-
risoliike "Betar", joka aluksi toimi pääasiassa Itä-Euroopan alueella, mutta laajeni no-
peasti yleismaailmalliseksi toimien jo vuonna 1935 30:ssä eri maassa. 154 Betarinjäsen-
määrä kasvoi nopeasti etenkin Hitlerin valtaannousun jälkeen: vuonna 1931 jäseniä oli 
22 300, vuonna 1935 jo 75 000 ja vuonna 1938 90 000 jäsentä. Betarilaiset olivat suu-
reksi osaksi lähtöisin vähävaraisista piireistä, noin 60 % jäsenistä oli käsityöläisiä, mut-
ta Suomen revisionistit jotka talvisodan alla alkoivat värvätä nuoriajuutalaislegioonaan 
olivat enimmäkseen akateemisesti koulutettuja ja heidät koettiin monien juutalaisten 
parissa elitistisiksi ja 'yläluokkaisiksi'. Betarilla, jonka jäsenistö jaettiin kahteen ryh-
mään, alle 18-vuotiaisiin ja varsinaisen legioonan muodostaneisiin yli 18-vuotiaisiin, 
ei ollut poliittista toimintaa vaan poliittinen toiminta keskitettiin kokonaan Hazohariin. 

Betar oli kansallisen kasvatuksen, puolustustahdon ja -laitoksen perustamisjärjestö, 
jonka lopullisena päämääränä oli Jordan-joen molemmille puolille rakennettava hep-
reankielinen juutalaisvaltio. Tämä päämäärä kuului betarilaisten julistamiin seitsemään 
'elämänkäskyyn', joissa he myös julistivat vastustavansa ihanteensa kaatamiseen pyr-
kiviä hankkeita. Betarilaisten tuli käyttäytyä kohteliaasti ja ritarillisesti, sillä tärkeää oli 
tietoisuus siitä, että jokainen juutalainen on ruhtinas. Seitsemäs 'käsky' velvoitti jokai-
sen Palestiinaan muuttavan betarin antautumaan kahdeksi vuodeksi yhteiskunnan pal-
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velukseen, mottona tuli olla "Ei itselle, vaan isän-
maalle!" 

EK - Valpo siis piti silmällä niin sionistista kuin 
revisionististakin toimintaa, ja raportti joulukuus-
sa 1938 toteaakin: "Kuvaavana piirteenä 'koti-
maisten' juutalaisten omakeskeisestä elämästä mai-
nittakoon, että esim. Viipurissa ei yksikään 'beta-
ri', niitä oli kaikkiaan n. 10, ole suorittanut täällä 
asevelvollisuutta, vaan jokainen näistä on vapau-
tunut siitä, kuka ' terveydellisten seikkojen' nojal-
la, kuka muuten; vain yksi on ei-suomenkansalai-
nen". Loppupäätelmänä Valpon tiedottaja Olavi 
Peippo kirjoittaa, että "Maan kansalaista sanan täy-
dessä merkityksessä siitä (juutalaisesta) ei voi tul-
la koskaan". 155 Ylläolevan valossa tuntuu hyvin ris-
tiriitaiselta se, että talvi- ja jatkosodissa Suomen 
juutalaisista kunnostautuivat kuitenkin erityisesti 
revisionistit. 156 

2. Viipurin juutalaiset talvi- ja jatkosodissa 

Voidaan hyvin perustellusti sanoa ettei sionis-
rnia ja Suomen juutalaisten sotapalvelua tulisi kä-
sitellä saman otsakkeen alla, mutta olen kuitenkin 
tässä niin tehnyt. Monet Suomen juutalaiset toi-
mivat suojeluskunnassa ja heitä toimi myös suo-
jeluskuntakomppanioiden päällikköinä. Esimer-
kiksi viipurilaiset Rafael Steinbock ja edellä esi-
tellyn Jonas Jacobssonin esikoispoika Leo Ja-
cobsson olivat aktiivisia suojeluskuntarniehiä ja 
Jacobs oo lisäksi Betarin ryhmänjohtaja. Suoje-
lu kuntapojissa toimi aktiivisesti vuonna 1926 
syntynyt Israel Stromer, joka jopa karkasi koulu-

Viipurilaista tyyliä vuosisadan alusta 
edustaa tässä Rosa Eckert ( o.s. 
Strasch). 

poikana takaisin Viipuriin ottaak een osaa synnyinkaupunkinsa puhdistukseen jatko-
odan byökkäysvaihees a. Hän osallistui Karjalan Kannaksella sotaan asevelvollisena 

no tornieheoä. is, Eräitä suojeluskunnassa kunnostautuneita nimiteltiin omassakin pii-
rissä ' sotabulluik i' mutta juuri he olivat u ein aktiivisimpia sioni teja, ja juuri heidän 
panoksensa talvisodassa oli erikoisen huomattava. '5' OJj myös juutalaisia lottia. Reser-
viupseerikoulun olivat käyneet ainakin seuraavat sotiin osallistuneet viipurilaiset: vän-
rikki Benjamin Bas in (kaatui Vilajoella talvisodan taistelujen vi.imei enä päivänä 
12.3.1940) Leo Jacobson, re . ltn. Aron Levin ja res. ltn. Salomon Steinbock. On mie-
lenkiintoista todeta että suurinpiirtein samankokoista Turun juutalaisyhteisöä ei uo-
jelu kuntatyö kiinnostanut, eikä yksikään Turun juutalainen käynyt RUK:a. '!9 Salomon 
Steinbockin veli Rafael pääsi RUK:hon ja uoritti kurssin 32 vuonna 1934 mutta sai 
viimeisenä kurssipäivänä vain puoli tuntia ennen todistu ten jakoa samalle kurssille 
osallistuneen helsinkiläisen juutalaisen Nathan Maischlichin kanssa kä kyn astua seu-
raavana aamuna 'maitojunaan' - ilman todistusta. Sodassa Maischlich osoitti kuiten-
kin poikkeuksellista urhoollisuutta ja hänet ylennettiinkin vänrikiksi. 160 

Juutalaisten lääkärien panos talvisodassa oli huomattava. Viipurilaisia lääkintäup-
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seereita rintamilla olivat sairaalajunan johtavana lääkärinä toiminut lääkintämajuri Jo-
sef Kaplan, lääkintämajuri Josef Rosenberg, joka sodan jälkeen siirtyi aktiivipalveluk-
seen ja toimi Oulussa sijaitsevan divisioonan lääkärinä sekä lääkintämajuri Aleksander 
Steinbock. Kuoltuaan Josef Rosenberg haudattiin sotilaallisin menoin, vaikka hän ei ol-
lut aikanaan suorittanutkaan asevelvollisuuttaan. 161 Suomen puolustusvoimissa ainoat 
aktiivipalvelua suorittaneet juutalaiset olivat puolustusvoimain hankintaosastolla kap-
teenina palvellut viipurilainen Josef Wainer, ja samoin viipurilainen ylikersantti Vuli 
Gurevitsch. 162 Esikuntaupseereina palveli kolme Suomen juutalaista, joista res.ltn. Leo 
Jacobsson Mikkelin päämajassa ulkomaanosastolla. Jacobssonin käsien kautta kulkivat 
kaikkein salaisimmatkin Euroopan juutalaisten kohtelua koskevat raportit ja asiakirjat. 
Jacobsson kertoo: "- - Minulla oli täydelliset tiedot siitä mitä silloin tapahtui Itä-Eu-
roopassa - - Se tietoisuus oli painajaisena koko ajan mielessäni, enkä päässyt siitä kos-
kaan irti sodan aikana." 163 

Rintamilta jäi kotiin palaamatta kolme Viipurin juutalaista: jo edellä mainittu vän-
rikki Benjamin Bassin ja Salomon Eckert kaatuivat talvisodassa ja Salomon Katz Sy-
värillä jatkosodan aikana. 

3. Viipurin valtaväestö ja juutalainen yhteisö 

Käytän tässä termiä valtaväestö tarkoittaen Viipurin koko asujaimistoa lukuunotta-
matta juutalaisia. Kaikki haastattelemani Viipurin juutalaiset ovat todenneet kaupungin 
ilmapiirin olleen heitä kohtaan suvaitseva. Minkäänlaista väheksyntää, vainosta puhu-
mattakaan, he eivät juutalaisuutensa vuoksi muista joutuneensa kokemaan. 164 Olen ky-
synyt valtaväestön suhtautumista juutalaisiin myös Helsingin Käpylässä toimivan Kar-
jalan Liitto ry:n Viipuri-jaoston entiseltä puheenjohtajalta Kaj Lindholrnilta, jonka lap-
suudenystäviin Viipurissa kuului myös poikia joiden juutalaisesta syntyperästä hän oli 
tietoinen. Hänen mukaansa juutalaisiin ei 'suhtauduttu' mitenkään, vaan kanssakäymi-
nen oli luonnollista. Lindholminkaan todistuksen mukaan juutalaisia ei suljettu Viipu-
rissa mistään ulos uskonnon takia, ja juutalaisiin suhtauduttiin vain yhden monien kau-
pungissa harjoitettujen uskontojen edustajina. Eräät Viipurin juutalaiset korostavatkin 
törmänneensä juutalaisvastaisiin asenteisiin vasta Helsingissä. 

Tsaarien ajan juutalaisille ankealta Venäjältä Suomeen tulleilla oli vastassaan kovin 
erilaiset olosuhteet. Suomi nähtiin siistinä ja rikkaana järjestyksen maana, jossa ihmi-
set olivat ystävällisiä ja jossa juutalaisia kohdeltiin hyvin tai ainakin kohtuullisesti. Suo-
meen vuosisadan alussa idästä päin vierailemaan tulleiden juutalaisten havaintoja ja ko-
kemuksia maastamme on säilynyt todistettavasti ainakin kahden eri henkilön kirjaami-
na. Ensimmäinen oli. Venäj_än kolmanteen sionistiseen kongressiin 1906 Hei ingi ä 
osalli tunut ukrainalainen Semarja Gorelik, joka jo amana vuonna kirjoitti vaikutel-
mistaan vilnalaiseen jiddisinkieliseen lehteen otsikolla 'Viikko Suomessa' .165 Toinen 
vierain silmin Helsinkiä, Turkua ja mahdollisesti Viipuriakin katsellut ja aiheesta kir-
joittanut oli hänkin (ainakin todennäköisesti) ukrainalainen Hermann Tsvi Morat. Mo-
rat vieraili 1920-luvulla Baltiassa ja Suomessa ja kuvasi matkakokemuksiaan v.1928 
julkaistussajiddisinkielisessä kirjasessa Iden in di baltise melukhes. 166 Kumpaankin kir-
joittajaan Suomi tuntuu tehneen voimakkaan positiivisen vaikutuksen. Jopa liiankin 
ylenpalttisen, jotta nykylukija voisi uskoa heidän tarkoittaneen kaikkea kirjoittamaan-
sa kirjaimellisesti. 

Viipurin juutalaisten parissa vierailleet eivät tiettävästi ole kokemuksistaan ainakaan 
säilyneissä julkaisuissa kirjoitelleet, mutta jotakin sentään on Viipurinkin osalta mah-
dollista löytää. Kaukana yllämainittujen kirjoittajien innostuksesta on erään Viipurissa 
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asuneen Venäjän juutalaisen insinööri B. Hazkelevitzin kirje, jonka Etsivä kesku po-
liisi (EK) oli napannut luettavakseen. EK kertoo postiraportis aan 1. maali kuuta 1926 
insinööri Hazkelevitzin kirjoittaneen 10.2. 1926 Moskovaan "Agra-Dzhointin' johto-
kunnalle pyytäen tämän myötävaikutusta saadakseen SSSR:n kansalaisoikeudet ja pääs-
täkseen Venäjälle. 

"Mikäli on tiedossani", kirjoittaa hän, "on Teidän Yhtiönne yhtenä tarkoituksena nii-
de,i juut. pakolaisten avustaminen, mitkä ovat jouwneer vieraalle maalle. Minä per-
heineni olen heistä onnettomimpia. Me olemme nyt isänmaattomia kulkureita, kerjä-
läisiä, emme voi mihinkään matkustaa, missään meitä ei oteta vastaan, tuskin voidaan 
sietää - aut.takaa meitä, lähettäkää minulle kirjallinen lupaus siitä, että järjestätte mi-
nut maanviljelysalalle, maatyöläiseksija suositelkaa minua hallitukselle. "167 

Kaikki juutalaiset eivät siis olleet saaneet ruusunpunaista kuvaa maastamme. 

4. Väestö- ja kielisuhteet 

Viipurin kaupungissa asuneiden eri kieli- ja uskontoryhmien lukumäärällisiä suhtei-
ta voi tarkastella eri aikoina tehtyjen väestölaskentojen valossa. Juutalaisista ei eräissä 
tapauksissa ole mahdollista saada kuin viitteellisiä tietoja, sillä toisinaan heidät onni-
putettu kategorioihin 'muut kuin kristi lliset uskonnot', jolloin kyseessä ovat lähinnä 
juutalaiset ja islaminuskoiset, ja muut kielet' , joka voi sisältää hyvinkin monia eri kie-
liä. 

Ensimmäinen varsinainen väestölaskenta suoritettiin Viipurissa vuonna 1870. Tuo-
na vuonna myös valmistui ja 11. syyskuuta käyttöön otettiin Helsingin ja Pietarin väli-
nen rautatie jokakulk:i. Vijpurin kautta ja joka v.l 856 avatun Saimaan kanavan kera loi 
puitteet aivan uudenlai elle väestön liikkuvuudelle, ja samalla kaupungin väkiluvun 
kasvulle. Vuonna 1870 Viipurin väkiluku oli 13 466 henkeä. Lukuun on Ja kettu mu-
kaan sekä sotaväki että ne kaupungissa asuneet, jotka eivät olleet Suomen alamaisia. 
Suomenkielisiä oli yli 55 % venäjänkielisiä n. 24 % ruotsin.kieli iä yli 18 %, aksan-
kielisiä lähe 5 % ja ' muunkielisiä' n. 2 5 % väkiluvusta. Muunkielisistä puolaa puhui 
234 henkeä ja hepreaa l07 henkeä. Lisäksi Viipurissa asui mm. lätin, liettuan tattari-
kielen' , unkarin ja mustalaiskielen puhujia. 14~ Tilastoihin ki.rjatun 'heprean täytyy tar-
koittaa jidclisiä. Luku 107, johon on siis laskettu mukaan myö sotilaat pitänee suurin-
piirtein paikkaansa, iUä juutalaisia kaupungissa näyttää ainakin vuonna 1872 oleskel-
leen yli sata henkeä. 

Samalla kun juutalai ten määrä Suomessa pikkuhiljaa nousi, saapui Venäjältä muu-
tamia juutalaisia Suomeen kääntyäk eeo täällä kristiou koon. Esimerkiksi joulukuun 
alus a 1875 tuli muuan nuorukainen nimeltään Leo Johannes Slotopolsky Elisabethg-
radista Cher: onin kuvernementistä Viipuriin vain tullakseen kastetuksi Pietari-Paava-
lin kirkossa. Hän perusteli Viipuriin tuloaan tätä toimitusta varten sillä, että luterilai-
sessa maassa kääntyminen oli yksinkertai empaa kuin Venäjällä. 169 Juutalaisen väestön 
kak iokertaistwninenkahdessakymmenessä vuodessa sillä v. 1890 Viipurissa asui val-
tion tila tollisen keskustoimiston laskujen mukaan jo 261 moo eksenuskoista viittaa 
siihen että vuonna 1870 jostain yystä vain o a jumalaisista ilmoitti äidinkielekseen 
heprean/jidclisin. Vuoden 1889 asetuksen peru teella Suomesta karkotettiin suuri mää-
rä juutalaisia perheitä ja niinpä vuonna 1893 Viipurin kaupungissa asui enää 22 per-
hettä eli vain alun toistasataa juutalaista. Valtiopäivien lakivaliokunnan 1894 hankki-
mien tietojen mukaan tuona vuona Viipurissa oli i asunut 108 mooseksenuskoista. Ko-
ko maan juutalainen väestö väheni kolmessa vuodessa 28 %. 170 

Seuraava varsinainen väestölaskenta suoritettiin vuonna 1910. Kaupungin ruotsin-
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kielisten määrä oli kasvanut vuodesta 1870 lähes tuhannella hengellä, mutta jiddisin il-
moitti äidinkielekseen vain 38 henkeä. Venäläistä sotaväkeä ei v. 1910 väestölasken-
nassa otettu huomioon. Tämä selittää osaltaan juutalaisten vähäisen määrän, mutta on 
selvää että Viipurissa on tuolloin täytynyt asua enemmän juutalaisia kuin jiddisinkieli-
siksi ilmoittautuneiden lukumäärän perusteella voisi päätellä. Arvailujen varaan jää mik-
si vain 38 juutalaista tunnustautui tuolloin jiddisin taitajaksi. Ovathan Samuel Maslo-
vat ja muutkin viipurilaiset nimenomaan kertoneet Viipurin juutalaisyhteisön olleen 
loppuun asti jiddisinkielinen. Joka tapauksessa Viipurin juutalaisen yhteisön koko on 
ollut 151 henkeä vuonna 1912ja 168 henkeä vuonna 1916.'71 

Analfabetismi oli vuosisadan vaihteeseen mennessä jo lähes tuntematonta. Lukutai-
dottomuutta esiintyi Viipurissa vuonna 1890 suuremmassa määrin vain venäjänkielis-
ten parissa, samoin 'muunkielisten', jotka suurimmaksi osaksi olivat sotilaita. Vuonna 
1910 suomalainen luterilainen perusväestö oli kauttaaltaan lukutaitoista. Kaupungin 
kaikkein luku- ja kirjoitustaidottomin ja samalla kouluttamattomin väestönosa olivat 
venäjänkieliset ortodoksit ja muihin kuin kristillisiin uskontokuntiin kuuluvat väestö-
ryhmät. Näiden joukossa analfabeetteja oli peräti 21,1 %.172 

Suomalaisen Viipurin viimeinen väestölaskenta tehtiin v. 1930. Tuolloin kaupungis-
sa asui 72 239 henkeä ja on arvioitu, että Viipuri poistui historiastamme ehkä 75 000 -
80 000 hengen väestökeskuksena. Väestöstä valtaosa asui kaupungin rajain sisäpuolel-
la 22 kaupunginosassa. Väestömäärältään toiseksi suurin kaupunginosa oli vahvasti juu-
talaisten asuttama Repola (5786), viidenneksi suurin oli Linnoitus (4519) ja kuuden-
neksi suurin Kaleva (4391). 

Viipurissa syntyneitä oli väestöstä vain 42,3 %, tosin 25,3 % oli kuitenkin syntynyt 
Viipurin läänin alueella. Ulkomailla syntyneiden osuus oli vielä v.1900 ollut 14,8 %, 
vuonna 1910 10,2 %, mutta vuonna 1930 enää 5,3 %. Tässä kehityksessä näkyy luon-
nollisestikin venäläisen sotaväen poistuminen maastamme. Muuta kieltä kuin kotimai-
sia suomea ja ruotsia pääkielinään puhuvia oli Viipurissa v. 1930 yhteensä 2527 eli 3,5 
%. Viipurin ruotsinkielisyys jäi tuntuvasti jälkeen Helsingistä ja Turusta ja ylitti vain 
niukasti Tampereen, mutta 'muissa kielissä' laskettuna Viipuri oli prosentuaalisesti maan 
kansainvälisin kaupunki. Kun Viipurissa 'muita kieliä' siis puhui 3,5 %, Helsingissä 
muunkielisiä oli 2, 1 % ja järjestyksessä seuraavassa, Kotkassa, vain 0,8 %. Venäjän-
kielisiksi ilmoittautui v. 1930 1807 henkeä. Muita kuin suomea, ruotsia ja venäjää pu-
huvia oli 720 henkeä eli 1,0 %. Saksankielisiä oli 439 (0,6 % ) ja seuraavaksi suurin ryh-
mä olivatjiddisin puhujat, 98 henkeä (0,1 %). Lisäksi kaupungissa oli viron-, englan-
nin-, puolan-, ranskan- ja latviankielisiä ryhmiä. 173 Jälleen kerran hämmästystä herättää 
jiddisinkielisiksi ilmoittautuneiden kovin pieni lukumäärä verrattuna Viipurin juuta-
laisten tänä päivänä yleiseltä tuntuvaan mielikuvaan yhteisön jiddisinkielisyydesfä', 
olihan seurakunnan jäsenmäärä 1930-luvulla sentään 250-300 henkeä. 

5. Epäilyjä ja rikoksia 

Vaikka Viipurin juutalaiset saattoivatkin elää suhteellisen turvattua elämää ilman pel-
koa ympäristön vihamielisyydestä he kuitenkin välillä herättivät myös epäluuloja. Ke-
säkuussa 1914, vain kuukausi ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä, senaatti 
määräsi että kuvernöörin tuli hankkia todistus Viipurin läänin kesähuviloihin pyrkivien 
juutalaisten valtiollisesta luotettavuudesta. Sodan aikana juutalaisten vaikea asema Ve-
näjällä heijastui myös Suomeen ja vuonna 1915 kiellettiin juutalai ten oleskelu koko-
naan linooitusalueiden ja Viipurin läänin huviloissa. Tuolloin kiellettiin myös juuta-
laisten oleskelu itse Viipurin kaupungissa ilman asianmukaista lupatodistusta ja samalla 
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kaikki Suomessa asuvat juutalaiset mää-
rättiin luetteloitaviksi. 174 

Suomen itsenäisyyden ensimmäisen 
vuoden aikana levitettiin Viipurin juuta-
laisten osallisuuksista valonarkoihin asioi-
hin huhuja paitsi Viipurin kaupungissa 
niin myös maanlaajuisesti helsinkiläisleh-
tien välityksellä. Juutalaisten osuus Venä-
jän bolsevikeista oli ollut yli 16 % ja Ve-
näjän vallankumouksen jälkeen Suomen 
sisällissodassa keväällä 1918 myös Suo-
men juutalaisia epäiltiin yhteyksistä pu-
nakapinallisiin. Esimerkiksi lääket.lis. Isak 
Pergament joutui maineensa puhdistami-
seksi lähettämään 6.5.1918 Viborgs Ny-
heter-lehden toimitukselle kirjeen, jonka 
lehti julkaisikin. Viipurissa kiersi huhuja 
joiden mukaan Pergament olisi ollut pu-
naisten palveluksessa, kirjeessäänhän kui-
tenkin toteaa, että "Huhut ovat perättömiä 
ja tulevat ilmeisesti samoista hämäristä läh-
teistä kuin viime aikoina kuullut syytök-
set koko Viipurin juutalaista seurakuntaa 
vastaan." Hän lisää, että Suomen Punai-
sen Ristin lääkärin ominaisuudessa hän on 
ainoastaan täyttänyt SPR:n hänelle aset-
tamat tehtävät.175 Viipurin läänin maaher-
ra Lauri Kristian Relander antoi v.1921 
lausunnon erään juutalaisen kansalaisha-
kemuksen johdosta ja totesi, että Viipu-
rissa oli herättänyt ihmettelyä se ettei yh-
denkään juutalaisen kauppaan koskettu 
punakapinan aikana, vaikka muiden kaup-
piaiden liikkeissä toimeenpantiin jatku-
vasti takavarikointeja. Samuel Maslova-

Kuvan Viipurissa (1910 ja 1911) syntyneet si-
sarukset Dinora ja Leo Rosenthal siirtyivät ai-
kuisiässä asumaan Ruotsiin, jossa molemmat 
avioituivat vuonna 1940. Dinoran vihkiäisiä 
lääk.lis. Benjamin Björn Rubisteinin kanssa 
Tukholmassa olivat todistamassa kapellimesta-
ri Simon Pergament-Parmet ja hänen rouvansa 
Vera. Leo Rosentlral valmistui arkkitehdiksi ja 
avioitui kristit)'n göteborgilaisen Mlirta Lind-
vallin kanssa. 

tin mukaan punaiset olivat takavarikoineet nimenomaan vaatteita, joten Punaisenläh-
teentorin juutalaiset vaatekauppiaat menettivät tavaroitaan siinä missä muutkin. 176 

5 .1. "Wiipurin juutalaiset kultakeinottelijoina" 
Vuoden 1918 syyskuussa Viipurin juutalaisten ylle heitettiin aivan toisenlainen syy-

tös. Helsingin Sanomat julkaisi perjantaina 13. syyskuuta 1918 uutisen, joka levisi no-
peasti moniin lehtiin. Otsikolla 'Wiipurin juutalaiset kultakeinotteli joina' HS kertoi Vii-
purin juutalaisten levittävän "tavattoman valheellisia tietoja Suomen Pankin tilasta". 
Lehti ilmoitti saaneensa tietää "luotettavilta tahoilta" Viipurin juutalaisten jollakin kei-
noin hankkineen suurehkon määrän kultaa Ruotsista. Puhuttiin jopa viidestä puudasta 
kultaa. 177 Saatujen tietojen mukaan he olisivat tarjonneet 10 kruunun kultarahaa 88 Suo-
men markasta. Samalla juutalaiset olivat levittäneet huhua Suomen valuutan lähesty-
västä devalvaatiosta ja vakuutelleet Suomen Pankin aseman olevan niin huono, että täy-
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dellisen vararikon välttämiseksi on "pakko julistaa kaikki nykyisin käytännössä olevat 
setelirahat mitättömiksi". Helsingin Sanomat arveli Viipurin juutalaisten levittäneen 
kyseistä huhua vain saadakseen kullalleen paremman menekin. 178 Viipurin juutalaisen 
seurakunnan v.t. esimies Meyer Kaplanja sihteeri Jonas Jacobsson lähettivät 17. syys-
kuuta 1918 Uudenmaan läänin maaherralle kirjelmän koko Viipurin juutalaisyhteisön 
nimissä. Kirjelmä on niin paljonpuhuva, että siteeraan sen tässä kokonaisuudessaan: 

"Kuluvan syyskuun 13. päivänä oli Helsingin kaupungissa ilmestyvässä 'Helsingin 
Sanomat'-nimisessä sanomalehdessä n:o 173 otsikolla 'Viipurin juutalaiset kulta-
keinottelijoina' julkaistu uutinen, jossa Viipurin juutalaiset leimataan kultakeinotteli-
joiksi ja väärien huhujen levittäjiksi. Tämäntapaisia uutisia on sanomalehdistössäm-
me viime aikoina ollut tuon tuostakin, milloin on puhuttu yleensä juutalaisista Suo-
messa, milloin jonkun määrätyn kaupungin juutalaisväestöstä. Milloinkaan ei ole tuo-
tu syyllisten nimiä julkisuuteen, joten uutisissa mainitut syytökset kohdistuvat kaikkiin 
juutalaisiin poikkeuksetta. Niinpä tässäkin yllämainitsemassamme uutisessa kohdiste-
taan hyökkäys kaikkia Viipurin juutalaisia vastaan ja näin ollen kiihotetaan muuta vä-
estöä juutalaisia kohtaan vihamielisiksi. Koska 'H.S: ssa' oleva uutinen on väärä ja val-
heellinen ja koko Viipurin juutalaista seurakuntaa mitä syvimmin loukkaava, niin anom-
me kunnioittavimmin nojautuen kuluneen kesäkuun 21. päivänä annettuun väliaikaisia 
säännöksiä aikakautisten tuotteiden julkaisuoikeudesta sisältävään asetukseen ja eri-
toten sen 8 §:ään, että Maaherra ryhtyisi kaikkiin asian vaatimiin toimenpiteisiin, jot-
ta tällaisten valheellisten ja provokatorisessa tarkoituksessa julkaistujen uutisten tul-
va kertakaikkiaan tukahdutettaisiin. "179 

17. syyskuuta J 918 Helsingin Sanomat osittain dementoi uuti ensa: "--on hyvä huo-
mauttaa, etteivät suinkaan kaikki Wiipurin juutalaiset ole juttuun ekaantuneet, kuten 
uutisen muodosta mahdollisesti saattaisi päätellä. Kultakeinotteluun mainitaan syylli-
seksi eräs Eckert."180 Wiborgs Nyheter uutisoi syyskuun 19:ntenä päivänä 1918 Viipu-
rin juutalaisen seurakunnan kirjelmän pääsisällön mainiten myös, että HS "har nume-
ra till en del demeoterat den misshagliga notisen' . Jo tain syystä lehti ei kuitenkaan teh-
nyt lukijoilleen selväksi, että syylliseksi epäiltynä oli vain yksi henkilö. 181 Kun näiden 
lehtien uutisointia nyt lukee ei voi välttyä ajatukselta, että jotain tarkoitushakuista sii-
nä tuntuu olleen. Epäilyjä ja syytöksiäkin oli siis ilmassa, mutta kaiketi Viipurin juuta-
laiset yhteisönä selvisivät koettelemuksista suuremmitta kolhuitta. 

5.2. Hattuhuijarit 

Aina eivät Viipurin yksittäisiä juutalaisia kohtaan osoitetut syytökset olleet turhia ja 
ennenaikaisia. Tuon tässä esiin yhden löytämäni tapauksen: useammankin petoksesta 
kiinni jääneen ja syytetyn juutalaisen lakk.itehtailijan tapaus. 

Heinäkuun 22. päivänä 1913 jätti Viipurin kaupungin Repolassa Brahenkatu 26:ssa 
asunut Ison-Britannian varakonsuli Voldemar Frisk ilmoituksen Viipurin poliisilaitok-
sen etsiväosastolle. Frisk oli huomannut eräiden Viipurin juutalaisten lakkitehtailijoi-
den ja -kauppiaiden käyttäneen englanninkielisiä leimoja ja tavaramerkkejä kaupun-
gissa olevissa tehtaissaan valmistetuissa lakeissa sekä myyneen niitä kaupoissaan eng-
lantilaisina tuotteina. Ilmoituksen johdosta kolme etsivää, Pekka Kettunen, Andrei Ro-
dionoff ja Vilho Pekonen toimittivat tarkastuksen vielä samana päivänä kauppiasvel-
je ten Judaja Honon Eckertin Punaisenlähteentorin liikkeisiin. 

Juda Eckertin Pobjolankaduo varrella talossa n:o 10 sijaineesta "I. Eckertin lakki-
tehdas"-nimisestä liikkeestä etsivät löysivät ja takavarikoivat kuusi englanninkielistä 
leimasinta,joissa oli kirjoitukset: 'The Newhaven made in England', 'English style Lon-
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don 'The Caledonia. Knitted to the shape eamless , pure Scotch wool 'The Stirling 
Scotch manufakture London , The Melro e made from pure Scotch wool and knitted 
in a Scotch faktory ja The Liberty, nine ord woollen spring sample London . Honon 
Eckertin Aleksanterinkatu 12: sa ja Vaasankatu 25 : sä ijainneista liikkeistä löytyi ai-
noastaan kyseisillä leimasimilla leimattuja lakkeja ja vihko joka sisälsi erilaisia lei-
manäytteitä. Poliisikuulusteluis a (Novgorodissa v. 1878 syntynyt) Juda Eckert kertoi 
jo "parin vuoden ajan' leimanneensa nyt takavarikoiduilla leimasimilla omassa liik-
keessään valmistamiaan lakkeja ja myyneensä niitä "suuressa määrässä" niin itse Vii-
purissa kuin myös tilattaessa maaseudulle. Kertoja li äsi, että myös hänen veljen ä Ho-
non Eckert olikäyttänytkyseisiä leima irnia valmistamissaan päähineissä. Honon Eckert 
(synt. Novgorodissa 1880) puole taan myönsi valrnistaneensa ja myyneensä kahden 
vuoden ajan veljensä leimoilla varustettuja lakkeja sekä kahdessa Viipuris a sijainneessa 
myymälässään, "Viipurin uusi lakkitehda "ja sen haararnyymälässä, että myös " tu-
kuttain maa eudulle" . 

Toimi päätöksenä oli jutun siirto paikaUiselle raa tuvanoikeudelle sen jälkeen kun va-
rakon uli Frisk oli lähettänyt Vilpurin poliisilaitoksen etsiväosastolle seuraavan kirjel-
män 14.10.1913: "Saatuani edustamaltani valtiolta käskyn ryhtyä ellaisiin toimenpi-
teisiin että ne hatun-kauppiaat Viipurissa jotka ovat tehneet itsen ä yypääk i Eng-
lannin tavaramerkkien väärentämiseen tulisivat rangaistuiksi on minulla kunnia täten 
nöyrimmästi anoa, että mainitut kauppiaat etsivätoimiston toimesta saatettaisiin syyt-
teenalaisiksi äskenmainituista rikoksista." 

Leimasinväärennysjutun tutkinta toi julki myös muiden viipurilaisten yylli tyneen a-
maan petokseen. Kivennavalla 1886 yntynyt Antti Hiobinpoika Himanen sai syytteen 
amasta aiheesta. Poliisikuulusteluissa hän kertoi o taneensa edeJJi enä keväänä juutalai-

sen Aron Besprosvannin omistamasta ' Uusi Karjalan lakki tehdas" -nimisestä myymäläs-
tä ' jonkun määrän lakkeja" joissa oli leima 'G. Patennan & Co London 10-11 Diton 
Street' ja myyneensä niitä omassa kaupassaan sellaisina. Himanen oli saanut vasta jäl-
keenpäin tietää, että lakit olikin valmi tettu Viipurissa. 

Kolmas tutkittu leimaväärennös tuli ilmi kun samaiset kolme etsivää tarkastivat Poh-
jolankatu 12:ssa sijainneen kauppias ja laklcitebtailija Ruben Meyer Ste.inbockin liik-
keen. Mies on sama, josta on tässä työssä jo ollut puhe (kts. III:2.1). Steinbockilta saa-
tiin takavarikoitua neljä englanninkielistä leimasin ta kirjoituksilla: Superior Finish seam-
les Dublin ' 'The Caledonia. Knitted to the shape seamless pure Scotch wool ', ' Eng-
lish style London ' ja 'The seamless power spring-sample made centelemen PortobeUo 
Scotland" sekä kappale sinistä nauhaa, jossa oli kaksi leimaa kirjoituksella: 'English 
style London'. 

Witebskin kuvemementin Polot kin kaupungissa 1877 yntynyt Ruben Steinbock 
myönsi kuulusteluissa muiden tavoin käyttäneensä omassa tehtaassaan valmistetuissa 
päähineissä jo noin kahden vuoden ajan ei vain takavarikoitua neljää leimasinta vaan 
niiden l.i älcsi myös leimasin ta kirjoituksella 'The liberty nine sord wooUen spring-samp-
le London'. Steinbock puolustautui selittäen, että jokaiseen leimasimeen oli tahallises-
ti kirjoitettu tai vaakunaan piirretty jotakin, joka osoitti leiman ' yksityistä luonnetta' . 
Leimasimet hän kertoi tilanneensa Torkkelinkadun varrella sijainneesta H.V. Huhta-
mon kaiverrus- ja kaut uleimasinliikk:eestä. Syytetty myönsi myös kauppamatkusta-
jiensa myyvän b..-yseisillä leimoilla varustettuja lakkeja 'suures a määrässä ympäri Suo-
men". 

Joulukuun 13:ntena 1913 Viipurin apulaiskaupunginviskaali ilmoitti etsivälle toi-
rnistolleraastuvanoikeudenlykänneenjuttujen kä ittelytseuraavaan tammikuuhun. Säi-
lyneistä papereista ei kuitenkaan käy ilmi mahdollisesti langetettuja tuomioita. 182 
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6. Viipurin juutalaisen yhteisön hajoaminen 

Talvisodan sytyttyä Viipurin asukkaat joutuivat jättämään asuntonsa ja omaisuuten-
sa hyvin lyhyellä varoitusajalla. He saivat vain muutaman tunnin aikaa pakatakseen pa-
rin päivän ruokatarpeet, ja sitten tuli lähtö. Mitään ei ehditty, eikä olisi voitukaan ottaa 
mukaan. Muiden evakkojen tavoin Viipurin juutalaisetkin hajaantuivat uusille sijoitus-
paikoilleen ympäri Etelä-Suomen kaupunkeja. Suurin osa heistä päätyi Helsinkiin (158 
henkeä), osa Turkuun (64) ja Tampereelle (n. 25). 183 Viipurin juutalainen seurakunta 
toimi tosiasiallisesti talvisodan puhkeamiseen asti, mutta juridisista syistä, mm. kor-
vaushakemuksien takia seurakunta lakkautettiin virallisesti vasta vuonna 1948. Valtio-
valta maksoi seurakunnan velat ja lisäksi Ahdus-yhdistys sai 1,4 milj. markan kor-
vauksen menetetystä omaisuudesta. 184 Tampereelle muutti tarpeeksi iso ryhmä viipuri-
laisia, jotta sinne voitiin v. 1946 perustaa pieni seurakunta, joka kuitenkin kuolleisuu-
den ja Israeliin suuntautuneen muuttoliikkeen takia supistui alle kymmenen uskonnol-
lisessa mielessä täysi-ikäisen miehen ja siksi lakkautettiin v. 1981. 185 Tampereen seu-
rakunnan virallinen kieli oli suomi. Viipurissahan juutalaisen seurakunnan virallinen 
kokous- ja pöytäkirjakieli oli aina ollut jiddis. 186 

V Yhteenveto 

Suomen juutalainen väestönosa sai yleisesti ottaen alkunsa Venäjän armeijan Suo-
men alueella sijainneissa varuskunnissa palvelleista juutalaisista sotilaista eli ns . kan-
tonisteista,jotka oli usein ryöstetty kodeistaan sotilaspalveluunjo lapsina. Vuonna 1858 
annettiin asetus, joka antoi armeijasta vapautuneille Suomessa palvelleille sotilaille oi-
keuden jäädä Suomeen asumaan. Tässä asetuksessa ei mainittu mitään juutalaisista erik-
seen, vaan se koski kaikkia sotilaita yhteisesti. Tuolloin, 1800-luvun puolenvälin jäl-
keen, alkoi vakituisesti ja laillisesti Suomessa asuva juutalaisväestö pikkuhiljaa kasvaa 
ja heidän olonsa vakiintua. 

Viipurissa ensimmäinen nimeltä tunnettu juutalainen oli kaupunkiin Haminasta vuon-
na 1815 muuttanut peltiseppä Jacob Weikaim, joka perheineen sai sinne pysyvän oles-
keluluvan toukokuussa v. 1832. W eikaimin jälkeläiset toimivat siviili.ammateissa työs-
kennellen peltiseppinä, liikemiehinä ja urakoitsijoina. Ensimmäinen maininta Viipuri-
laisesta synagogasta on vuodelta 1861, jolloin se oli ollut käytössä myöhemmin Pu-
naisenlähteentorin nimellä tunnetulla alueella jo yhden miesmuistin ajan. Ensimmäi-
nen rabbi, jonka tiedetään Viipurissa jo vuonna 1866 asuneen, on nimeltään Berka Ba-
ranoff. Vuonna 1872 asui Viipurissa jo yli sata juutalaista. Samana vuonna he perusti-
vat kaupunkiin seurakunnan, ja synagogana heillä oli tuolloin eräs huone Venäjän so-
taväen kasarmissa. Vuodelta 1889 on säilynyt luettelo Suomeen asumisoikeuden saa-
neista juutalaisista paikkakunnittain. Lisäksi luetteloon on kirjattu luvansaaneiden am-
matit, joista voimme nähdä Viipurissa asuneen enemmän juutalaisia siviilihenkilöitä 
kuin Helsingissä tai Turussa. 

Tammikuussa 1918, reilu kuukausi Suomen itsenäistymisen jälkeen, valtiovallan no-
pea toiminta aikaansai Suomen juutalaisille täydet kansalaisoikeudet, mukaanlukien oi-
keuden opiskella yliopistoissa sekä oikeuden harjoittaa vapaasti omaa uskontoa. Vii-
purin juutalaiset kokosivat 'sukan varteen' kerääntynyttä varallisuuttaan ja hankkivat 
kaupungin keskustasta suuren huoneiston seurakuntakeskukseksi. Tämä nimettiin Ah-
dus-taloksi. Ahdus-talosta tuli nopesti Viipurin juutalaisten moninaisten aktiviteettien, 
niin uskonnollisten kuin maallistenkin, keskus, jossa saman katon alla sijaitsivat myös 
juutalaisen seurakunnan kanslia ja arkisto sekä laaja pääasiassa jiddisinkielistä kirj alli-
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suutta käsittänyt kirjasto. Ahdus-talo oli Suomen juutalaisyhteisöjen parissa ainutlaa-
tuinen ilmiö, ja siellä järjestettyihin juhliin tulikin usein juutalaisia Helsingistä ja Tu-
rusta asti. 

Ahdus-talossa toimi lukuisten harrastuskerhojenja yhdistysten lisäksi myös kulttuu-
riyhdistys Ahdus. Ahdus-ybdi tyk ellä oli kunnianhimoinen pyrkimys viikottai ea jid-
disinkielisen lehden Ahdus-lehden, toimittamiseksi. Yritys kaatui Viipurin juutalais-
ten vähäi eeo jiddisio lukutaitoon, amoin kuin ylei eeo välinpitämättömyyteen koko 
asiaa kohtaan. Lehteä julkaistiin vain näytenumero huhtikuussa 1933. Ahdus-lehden 
näytenumeroa on kaiken tiedon mukaan äilynyt tähän päivään asti vain yksi kappale. 
Lehden artikkeleista saa paljon korvaamatonta tietoa Viipurin juutalaisten maailmasta 
tuona vuonna, tietoa, mitä ei enää muuten olisi mahdollista saada. 

Viipurin juutalaisyhteisö oli koko olemassaolonsa ajan hyvin pieni, suurimmillaan-
kin vain 40-50 perhettä käsittänyt yhteisö, joka Suomen muista juutalaisista yhteisöis-
tä poiketen käytti virallisena kokous- ja pöytäkirjakielenään jiddisiä. Yhteisö oli arki-
oloissaan monikielinen. Vanhempi Venäjältä tullut sukupolvi oli venäjäntaitoista, mut-
ta Viipurissa syntyneet juutalaiset eivät enää taitaneet venäjää vaan he olivat kaikki suo-
menkielisiä, vaikkakin moni heistä kävi ruotsinkielisiä kouluja. Lisäksi kotikielenä useim-
milla, jos ei ehkä kaikilJa, oli jiddis. Kielikysymyksessäkin Viipurin juutalai et poik-
kesivat Hei ingin ja Turun juutalaisista, jotka olivat jo varhain ruotsinkielistyneet, ja 
jotka olivat rakentaneet identiteettinsä kielen mukaan. Hei ingin ja Turun juutalaiset 
kokivat olevansa vähemmi tö vähemmistös ä, ruotsinkielisiä juutaJaisia ruotsinkieli -
ten suomalaisten joukossa. Viipurin juutalaisten identiteetti ei rakentunut kielen kaut-
ta; he vain olivat jiddisin- ja suomenkielinen, uskonnoltaan juutalainen ihmisryhmä, 
jolla ei ollut sen suurempia vaikeuksia löytää omaa paikkaansa ja identiteettiään Vii-
purin kosmopoliittisessa ja suvaitsevassa ilmapiirissä. 

Pietarin läheisyys on epäilemättä toiminut vahvasti timuloivana tekijänä Viipurin 
henkiselle ilmapiirille. Suomen juutalaisten saatua täydet kan. alai oikeudet monet Vii-
purin juutalaiset rynnistivät yliopistoihin. Useimmat akateemiset juutalaiset Suomessa 
olivatkin Viipuri ta lähtöisin olevia tai iellä a uvia. Kaiken kaikkiaan näyttäisi Viipu-
rin yhteisö olleen kehtona monille erilaiseen toimintaan johtaneille ideoille, joi ta kaik-
ki Suomen juutalaiset hyötyivät. 

Talvisodan sytyttyä noin 12 % Suomen väestöstä jouduttiin evakuoimaan sotilastoi-
mien alta. Suomen juutalaisista Viipurin yhteisö oli kuitenkin lähes 30 %. He muutti-
vat Etelä-Suomen kaupunkeihin lähinnä Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle, jonne pe-
ru tettiin vuonna 1946juutalainen seurakunta viipurilaisevakkojen toime ta. Tämä Vii-
purin juutalaisen yhteisön suora jälkeläinen supistui vajaassa neljässä vuosikymme-
nessä kuolleisuuden ja Israeliin suuntautuneen muuttoliikkeen takia alle kymmeneen 
uskonnollisessa mielessä täysi-ikäiseen mieheen, ja siksi lakkautettiin vuonna 1981. 
Viipurin juutalaisten tulo vauhditti ekä Helsingin ja Turun yhtei öjen suomenlcielisty-
mi tä ettäHelsinginjuutaJaisnai ten äänioikeuden aarni ta. HelsinginjuutaJais sa seu-
rakunnassa naisilla oli äänioikeu ensimmäi en kerran 1944, kun Viipurissa naiset oli-
vat aina olleet seurakunnas aan äänivaltaisia. 

Viipurin juutaJaisten vaiheiden selvittelyä vaikeuttaa lähdemateriaalin vähyys. Suo-
menjaNeuvostoliiton välisten otien aikana(talvisota 1939-1940jajatkosota 1941-1944) 
Suomi menetti, valloitti ja taas menetti VUpurin Karjalan Kannaksen ja Laatokan Kar-
jalan mukana. Sotatoimien monenlainen tuhoava vaikutus ko ketti välittömä ti alueita 
joilla, tai joiden läheisyydessä, taisteluja käytiin. Niin kuin monien Viipurin asukkai-
den, myös kaupungin juutalaisten omaisuutta hävisi tai tuhoutui jo talvisodan ensim-
mäisenä päiväna kolmen palopommin osuttua synagogaan. Vihollisuuksien aikana tu-

94 



houtui tai ainakin hävisi myös Viipurin juutalaisen seurakunnan arkisto, joka sisälsi 
mm. yhteisön kaikki jäsentiedot ja hallintoneuvostojen kokousten pöytäkirjat. Arkisto 
sijaitsi Ahdus-talossa, joka säästyi kummankin sodan pommituksilta. Viipurin juuta-
laisten usein toistama käsitys on, että seurakunnan arkisto olisi tuhoutunut sodan aika-
na, mutta tätä väitettä ei ole voitu toistaiseksi todistaa. Mahdollista lienee sekin, että tä-
mä kokonaan jiddisinkielinen arkisto jonakin päivänä löytyy jostakin Viipurissa tai mah-
dollisesti Pietarissa sijaitsevasta asiakirjakokoelmasta. 
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jen kas-vart.eja kutsuttiin kantonisteiksi. Torvinen 1989, 22 
19 Palen alue, the Pale of Settlement, käsitti nykyiset Valko-Venäjäo,Uk:rainanja Moldovan alu-
eet sekä laajoja osia nykyisestä Puolasta. Ahonen 1989, 75, 125. 
20 Ahonen 1989, 76. 
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21 Ahonen 1989, 78; Vanni 1983, 86. 
22 Ahonen 1989, 77. 
23 Harviainen 1988, 61; Burstein 1988, 137; Torvinen 1989, 26. 
24 Ahonen 1989, 89. 
25 Jacobsson 1951, 429. 
26 Jacobsson 1951, 109; Torvinen 1989, 28. 
27 Juutalaisten asema Suomessa ennen v. 1918, Helsingin Sanomat, 21.11. 1929 n:o 316. 
28 Torvinen 1989, 61. 
29 Rautkallio 1989, 19; Juutalaisten asema Suomessa ennen v. 1918, Helsingin Sanomat, 21.11.1929 
n:o 3 16. 
30Suomijajuutalai kysymy Suomalainen 1939n:o2; Valpol XV A.2. 
31 Juutalaisten asema Suomes a ennen v. 1918, Helsingin Sanomat, 21.1 1.1929 n:o 316. 
32 äin varatuomari Maslovatin kertoman mukaan. Viipuri ta lähtöisin oleva akateemikko Sam 
Va,uu puolestaan kertoo asiasta näin: "- - Sitten Liettuasta pakkosiirrettiin juutalai tyttöjä Vii-
puriin jotta sotilaat voisivat avioitua ja isoäitini oli yksi heistä. Isovanhempani eivät tunteneet toi-
iaan entuudestaan. Kon juna tuli asemalle niin 50 solttua sai valita puoli ot itselleen: 'Tuo on 

minun ei kun tuo ei kun ittenkln tuo.'' Vanni 1983, 87. 
33 Minna ja Samuel Maslovatin kertoman mukaan; kuusikymmentäluvulla isä ja poika Frydberg 
muuttivat Israeliin. 
34 Torvinen 1989, 25 
35 Jacobsson 1951, 247-248, 250. 
36 Kej erUga Senatens skrivelse den 29 mars 1889 angående vissa mosaiska trosförvanters rätt 
att ti llsvidare kvarstanna i Finland; Illman & Harviainen I 989, Liite 1. 
37 Jacobsson 1951, 96. 
38 Juutalaiset tekevät oman kickollisen seurakunnan Wiipurissa, Suomenlehti 23.2. 1872 n:o 8; 
Ruuth I 908, 873; Myös Otavan Tietosanakirja (o a X) vuodelta 1919 mainitsee Viipurin juuta-
lai en seurakunnan peru tami vuodeksi 1872. 
39 Ruuth 1908, 763. 
40 Ruuth 1908, 763; Ruuth Kuujo 1981 , VKH osa IV, sivu 94 iittaa Otava lehden 2.11.1861 
ilme tynee een numeroon 43,. [tse en löytänyt kyseisestä lehde tä mainintaa synagogasta, eikä 
Ruuthkaaa mainitse asiasta mitään. 
41 Kansallisarkisto, Siviilitoimituskunta SD 443/282 1906. 
42 Kaa alli arki to, Siviilitoimita kunta: He l Juutalaisia koskevia paperita 1894-1915. 
43 Santeri Jacobsson oli Vii'pari sa vuonna 1884 yntynyt toimittaja. Myöhemmin hän toimi myö 
Laarit alan kauppalanjohtaja. Hän toimi aktiivisesti so iaalidemokraauisen puolueen riveissä se-
käjuutalai ten kan alaisoikeuksien aamisen puolesta. Hänetkarkotettiinkin Siperiaan, josta hän 
pala i Suomeen syyskuussa 1917. Myös Siperiassa hän esitelmöi Suomen juutalaiskysymykses-
tä. Chaim Raskon amaman tiedon mukaan Jacobs on oli i palannut Suomeen samaUa junalla 
myös karkotettuna olleen P.E. Svinhufvudin kanssa mutta tämä ei pitäne paikkaansa. Jacobsson 
itse kirjoittaa palaaneensa syyskuussa, kun Svinhufvud sitävastoin tuli Suomeen jo maalis.kuus-
a 1917. Raskon kertoman mukaan; Jacobs on 1951, 403-404. 

44 Kongre ikomitean puheenjohtajana varatuomari Samuel Maslovat piti tilaisuuden aluksi ter-
vehdyspuheen heprean, suomen ja ruotsin kielillä. Puheiden jälkeen lauletcin Suome.n, Tan kan, 

orjan ja Ruotsin kansalli laulut ekä juuta.laisten 'Hatikva". Suomen Sosialidemokraatti 
11.8.1936, n:o 217. 
45 Työmies 24. 10. 1907, n:o 246; EsitelmäjuJkaistu Suomen So ialidemokraatissa 13.8.1936, 
n:0219; Kts. myösJacobsson 1951 ,332-337;Torvinen 1989, 79- 80. 
46 Suomen Juutalainen - Den FinskeJuden 11 .10.1908 n:o O 1908. 
47 Päätös juutalaisille annettavista kan alaisoikeuksista ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että maa -
sa asuneet juutalaiset oli ivat automaattisesti aaneet myös Suomen kansalaisuuden. Täysikäis-
ten juutalai ten ntli muiden ulkomaalaisten tavoin anoa kansalaisuutta. Mo ai ka tro bekännares 
finska medborgarrän, Wiborgs yheter 12.1 1918, n:o 10. 
48 Jonas Jakobsson ja [sak Pergament olivat ensimmaiset suomalaisesta yliopistosta valmistu-
neet juutalaiset: Jakobsson valmistui 18.5.1915 ja Pergament 1.12.1915. KansalJisarki to STO 
A.D. 472/57 1918 ja A.D. 478/57 1918; Myöhemmin muusikkona ja äveltäjänä laajalti tunne-
tuksi tullut Viipurissa syntynyt Bma Tauro oli Isak Pergamentin tytär. 
49 Judamas Ukställigbet, Wiborgs yheter 14.1 .1918, n:o! 1 
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50 Viittaus Englannin ulkoministerin Arthur Balfourin v. 1917 antamaan ns. Balfourin-julistuk-
seen, jolla hyväksyttiin juutalaisten "kansallisen kodin" perustaminen Palestiinaan. 
51 Judama i Viborg, Wiborgs Nyheter, 11.1. 1918 n:o 9; Viipurin juutalaiset kansalaisoikeuk-
sien saavuttamisesta Suomessa ja Palestiinan kysymyksestä, Laatokka, 15.1. 1918. 
52 Ruuth 1908, 776--777; Otavan iso tietosanakirja, Viipuri. 
53 Hirn 1978,VKH osa V, 81-82. 
54 Heprean kielen yhtenäisyyttä ja harmoniaa tarkoittava sana?????, ['ahadut] ääntyi viipurin 
jiddnssä åhdus. 
55 Kaupunkien yleisessä keskinäisessä palovakuutusyhtiössä vakuutettavaksi 18.5.1929 ilmoi-
tettua Viipurin juutalaisen seurakunnan omaisuutta, Valtiokonttori Fbb 36 M 46 162N, kor-
vausasiainosasto - seurakunnat. 
56 Den högtidliga akten vid invigningen av föreningen "Achduss" lokal i Viborg den 9:de Feb-
ruari 1919, Judisk Krönika 16.2.1919 n:o 7. 
57 Poikkeuksetta haastattelemani viipurilaiset ovat kehuneet kirjaston laajuutta ja laatua.; Kts. 
myös Eräs nuoruus Viipurissa, Helsingin Sanomain Kuukausiliite n:o 13, 1993; Kirjojen luo-
vuttamisesLa Helsinkiin Helsingin juutalaisen seurakunnan valtuuston pöytäkirja 13.8.1956, 11 .§. 
58 Jortsajt; jiddisiä, 'vuoden aika', keskiajalta peräisin oleva tapa viettää vanhempien kuoleman 
muistopäivää, jolloin lasten velvomsuutena on lukea synagogajumalanpalveluksessa qaddis"-ru-
kous edesmenneitten vanhempiensa puolesta. Levinson 1992, 149. 
59 Ro! ha-!a11a; hepreaa, 'vuoden alku , uudenvuoden juhla syksyllä tisrikuun enstmm.äisenä 
päivänä. Raamatussa sitä nimitetään pasuunansoiton päiväksi (4 Moos.29:1), ja rabb.iinineo pe-
rinne on tehnyt siitä luomisen muistojuhlan. Levinson 1992, 157. 
60 Valpo I XV A2. 
61 Torvinen 1989, 118-125. 
62 Pikkuilmoitus, Helsingin Sanomat 28.8. 1938, n:o 230. 
63 Nissilä 1978 VKH osa V, 264--265. 
64Ruuth 1908, 1017. 
65 Jacobsson & Kaspi; Kuusakoski Oy:n 80-vuotis juhlajulkaisu 1994. 
66 Vuoden 1870 väenlaskussa lndurskyn syntymäpaikaksi on annettu Kannas vrt. s. 29. 
67 Kansallisarkisto STO A.D. 701/911889. 
68 Hirn 1981, VKH osa IV s.532,568; Kansallisarkisto STO A.D. 701/91 1889. 
69 Hirn 1981, VKH osa IV s.529. 
70 Hirn 1981, VKH osa IV s.532. 
71 Kotimaan lakkitehdas 1903-1923, Suomen Kuvalehti 1923, n:o 44; He 1 Juutalaisia koske-
via papereita 1894-1915. 
72 Rautkallio 1989, 52. 
73 Asia käy ilmi myös Viipurin kaupungin henkikirjoista. 
74 Maslovatin mukaan; Dr. Leo Motzkin i Finland, Judisk Tidskrift - Organ för Finlans judar, 
n:o 5 maj-juni 1928. 
75 Syntyperäinen turkulainen Jacob Sella ei kylläkään tiennyt, asiaa häneltä kysyessäni, mitään 
Turun gastronomisesta maineesta. Hänestä väite on outo. 
76 Viipurin juutalaisen seurakunnan ohjesääntö 1936, § 9, § 11,§ 18 
77 Hepreaksi sammas tai jiddisiksi .fammes, ' palvelija ', synagogan suntio. 
78 Heder; hepreaa, ' huone' perinteellinen pild."lllastenkoulu, jossa lapset opetettiin lukemaan ja 
j.ossa heille opetettiin juutalaisuuden perustietoja, kuten rukouksia, Tooraa selityk ineen ja Tal-
mudin helpoimpia kohtia. opettajan palkkasivat lasten vanhemmat. Heder-koulut tunnetaan 1200-
luvulta lähtien. Lev.inson 1992, 148. 
79 Judiskt bröllop, Wiborgs Tidning 16.2 1870 n:o 13. 
80 STO A.D. 1645/415 1899. 
81 STO A.D. 484/58 1918. 
82 Siviilitoimituskunta: He 1 Juutalaisia koskevia papereita 1894-1915. 
83 STO A.D. 1156/300 1902. 
84 Hauan; juutalaisen liturgian kanttori, joka johtaa synagogajumalanpalveluksen koko litur-
gian. Levinson 1989, 148. 
85 Sohet; henkilö joka vastaa ektauksesta ja lihan käsittelystä. Levinson 1989, 158. 
86 Mohel; 'ympärileikkaaja', joka on saanut opetuksen tehtäväänsä ja osoittanut teoreetti et tie-
tonsa ja taitonsa lääkärin ja myös rabbien neuvoston edessä. ykyään mohel on u ein ammatil-
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taan lääkäri. Levinson 1989, 153. 
87 Rabbiini Naum Maslovat kuollut, Hatikwah n:o 4-5 1935. 
88 Rabbi Scherin kotimaasta on haastattelemillani viipurilaisilla ollut ristiriitaisia muistikuvia. 
He kaikki ovat kuitenkin tienneet hänen tulleen Baltiasta. Useimmat ovat maininneet hänen ko-
timaakseen Latvian, jotkut muistelevat hänen olleen virolainen. S. Maslovatin mukaan hän tuli 
Viipuriin nimenomaan Riiasta. Viipuri kaupungin vuoden 1939 benkiki.rjoistakäy ilmi että hän 
oli syntynyt 3.2.1905 Latvian KuurinmaanLiepajas a, ja hänen tyttärensä oli yntynyt 17.8.1928 
Viron Tartu sa. 
89 Helsingin juutalaisen seurakunnan arkisto, kirjeenvaihto 1940. 
90 Seurakunnan ohjesääntö 1936 § 5. 
91 Seurakunnan ohjesääntö 1936, § 6, § 8. 
92 Seurakunnan ohjesääntö 1936, § 20-23. 
93 Viipurin käytäntö poikkesi Helsingistä. Viipurissa naisilla oli aina ollut oikeus vaikuttaa eu-
rakuntan a asioihin, mutla Helsingissä juutalaisnaiset olivat eurakunnassaan vailla äänioikeut-
ta: äänioikeus oli sidottu seurakuntaveroon,jota ei nai ilta kannettu. Tämä käytäntö muuttui vii-
purilaisevakoiden tulon myötä, jolloin myö Helsingin juutaJaisnaiset pantiin verolle 1944, ja 
näin he saivat myös äänioikeuden. Torvinen 1989, 172. 
94 Seurakunnan ohjesääntö 1936, § 30-31, § 33-34, § 39. 
95 Miqwe; ' cituaalikylpyallas'. Raamattuun ja rabbiinisiin määräyksiin peru ruva us,konnollinen 
puhdi tautuminen vedessä, revila, uoritettiin alun perin luonnonve: issä, mutta jo varhain kalli-
oon hakamis a tai [akennuksiin tehdyissä altaissa. Levinson 1992, 153. 
96 3Moos 18: 19 "Alä yhdy naiseen, joka on kuukautistilansa vuoksi epäpuhdas." Toora kieltää 
miehen ja vaimon sukupuolisuhteet seitsemän päivän ajaksi alkaen kuukautisten ensimm.äisestä 
päivästä. Tekninen termi, jossa nainen vuotonsa ajan on, on nidda(= olla erillään) .Rabbiinisella 
ajalla tätä aikaa pidennettiin "seitsemää.n puhtaaseen päivään" jotka seurasivat kuukautisjaksoa. 
Näin ollen, koska keskimäärin vuoto kestää nai eUa noin vii i päivää, tulee nidda11 kokonaispi-
tuudeksi 12 päivää, jolloin mies siis ei saa vaimoaan Lähestyä. Myös synnytettyään nainen on nid-
da-tilassa. Nainen pysyy nidda-lila a, kunne hän on kastautunut miqve-altaaseen. Donin 1972, 
138-139. 
97 Kaunokirjallinen näkemy Jonas Jacobssonin ja Helmi Virtasen elämästä on luettavissa Ester 
Ståhlbergin novellikokoelma ta "Kaiso, unennakijä tulee ... " s. 1- 160. 
98 Ma lovatin ja Kaganin kertoman mukaan; WIZO ry, Hakehila 1993 n:o 3, 20; WIZO eli Wo-
men's International Zionist Organisation perustettiin Lontoossa vuona 1920. Encyclopedia Ju-
daica, WTZO. 
99 Jacobsson & Kaspi. 
100 Eräs nuoruus Viipurissa, Helsingin Sanomain Kuukausiliite n:o 13, 1993; 3 Moos 11:1-12; 
5 Moos 14:3-9. 
101 Vanhassa Testamentissa kolmesti esiintyvää kieltoa "Älä keitä karitsaa emänsä maidossa" 
(2 Moos. 23:19, 34:26; 5 Moos. 14:21) laajennettiin rabbiinisella ajalla kiellämällä kaikenlaisten 
liha- ja maitoruokien samanaikainen valmistaminen sekä samalla aterialla syöminen, amoin keit-
tiö- ruokailua tiat erotettiin toisi taan: yhdet liharuokia, toiset maitoruokia varten. Donin 1972, 
112-116· Levinson 1992 131-132; Schwarz & Skumik & Weintraub 1989, 70- 71. 
102 kaser, koser; 'sopiva' , uskonnoHi en lain perusteella ' puhdas', erityisesti syötäväksi kel vol-
linen ruoka. Levin on 1992, 150; Schwan & Skumik & Weintraub 1989, 68-69. 
103 §ekraus; (hepr. sehira), uskonnollisen tavan mukainen teurastus,jos a eläin tapetaan katkai-
semalla en kaulasuonet hyvin terävällä veitsellä. Donin 1972, l 06-J 07; Schwarz & Slcurnik & 
Weintraub 1989, 69-70. 
104 Toorassa kielletään (1 Moos 32:33) eläimen nivustaipeen päällä olevan rei ijänteen yömi-
nen. Jänteen poistaminen on hankalaa, paljon aikaa vievää ja Leurastajalta erikoisl8.i.toja kysyvää, 
joten yleensä sitä ei poisteta vaan koko eläimen takaosa myydään ei-juutalaisille. Ruhon taka-
osan syönti sinänsä ei ole juutalaisilta k:iellenyä, vaan ainoastaan illoin jos rei ijännettä ei ole 
poistectu. Donin 1972, 116. 
105 Torvinen 1989, 95; Kts. myös kyseisen kohdan viitteet. 
106 Mezuzt1; 'ovenpieli ', Jwnalan liittoon 1-.-uulumisen vertauskuvana ovenpieleen kiinnitettävä 
raamatunlausekotelo, jonka sisällä ova.t pergamentille tai paperille kirjoitettuina Raamatun kob-
dat 5 Moo· 6:4-9 ja 11 :13-21. Levin on 1992, 152. 
107 Huppa; vihkikatos, jonka alla juutalainen hääpari vihitään. Tapa mainitaan Talmudissa, jon-
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ka mukaan se kuvaa morsiamen vapaaehtoista astumista aviosäätyyn. Levinson 1992, 149. 
108 Donin 1972, 287-289; Schwarz, Skumik, Weintraub 1989, 75-76; Ikkuna juutalaisuuteen 
1995, 56. 
109 Bar miswa; 'käskyn poika' , synagogassa tapahmva toimitus, jossa kolmentoista vuoden ikäi-
nen poika julistetaan täysi-ikäiseksi, niin että hän siitä lähtien on itse vastuussa lain noudattami-
sesta. Levinson 1992, 146. 
l10 Jom kippur; 'sovituksen päivä , syksyllä ti§rikuun 10. päivänä vietettävä itsetutkiskelun, ka-
tumuksen ja paaston päivä, uuri soviruspäivä (3 Moos. 16:29-31), joka päättää kymmenpäiväi-
sen katumu ajan (jamin nero 'im, 'pelottavat päivät'). Talmudin siitä käyttämä nimitysjoma, ' päi-
vä', kuvastaa juhlan ainoalaatuista merkitystä. Levinson 1992, 149. 
111 Tevje Kaganin kenoman mukaan. 
112 Viipurin juutalaisten usein toistaman väitteen mukaan jiddi~ oli kaikkien äidinkieli. Kuiten-
kin esimerkiksi vuoden 1930 väe tölaskennas a Viipurin 285 juutalaisesta vain 98 ilmoitti äi-
dinkielekseen jiddisin. Paavolainen 1978, VKH osa V 81-82; Suomea lähimmätjiddisinkieliset 
koulu olivat Virossa. Jo vuonna 1913 perustettiin Tallinnan juutalaisen seurakunnan toimesta 
koulu, jossa yleisen sivistyksen ohella anneltiin lap ille perustiedot myös ekä juutalaisesta us-
kosta että jiddisin kielestä, muna Tartoon perustettiin 1919 juutalainen alkeiskoulu ja 1925 kes-
kikoulu, joiden ainoana opetuskielenä oli jiddis. Lindroos 1996, 5-6. 
113 Belinkin mukaan. 
114 Maslovatin mukaan. 
115 3§ Di ofitsiele sprakh fun der gemejnde, iz hebrejs un idis - - . Seurakunnan ohjesääntö 
1936. 
116 Kuujo 1981, VKH, osa IV, s.435; sama virhe myös Meurman 1983 s.136. 
117 Ruuth 1908, 1055. 
118 Bruno Gerhard Sohlbergin el.ämänvaiheet ovat siksi kiinnostavat, että niille voi tässä omis-
taa muutaman lisärivin: Sohlberg syntyi Pohjan pitäjässä v. 1862ja kuoli Paraguayssajoskus tä-
män vuosisadan puolella tarkkaa kuolinvuotta ei tiedetä. Sohlberg solmi Tukholmassa sivii-
liavioliiton 1895, mutta hänet vihittiin samana vuonna myös kfrkollisesti Asuncionissa Paragua-
yssa Viipurin juutalai ten pelti. eppä Scheil (Sau/) Kuschakoffin ja Hane Neire Warszabon tyttä-
ren Rachel Kuschakoffin ( .1865) kanssa. Suomen juutalaisten ' kantaisä' Jacob Weikaim (kts. 
s. 4) oli Hane Neire Warszabon äidin Scheine Freide Warszabon (os. Weikaim) isä. Ei ole sel-
vinnyt missä Sohlberg oli saanut arkkitehtikouJurusta, mutta hän kuitenkin toimi yksityisarkki-
tebtinä Viipurissa. Vuosina 1895-1902 hän toimi arkkitehtinä Asuncionissa ja 1902-1914 jäl-
leen Viipurissa. Hänen tiettävästi viimeisin luomuksensa Viipuriin on vuodelta 1907. Sohlber-
gin perhe viipyi tämän jälkeen vielä seitsemän vuotta Viipuris a . Mitä perheen pää, arkkitehti 
sinä aikana teki, on tuntematonta. Vuodesta 1914 alkaen hän toimi jälleen Paraguayssa, nyt kau-
punginarkkitehtina Villa Ricassa. Meurman 1977 s.167-168 ; T. Jacobsson & I. Kaspi. 
119 Nissilä 1981, VKH osa IV:2 s.658. 
120 Mikkelin maakunta-arkisto, Viipurin synagogan piirustukset; Valtiokonttori Fbb 36 M 46 
162N, korvausasiainosasto - seurakunnat. 
121 Tapauksesta kertoi herra Chaim Rasko, joka itse oli ollut ryhmän mukana. 
122 Valokuva on arkkitehti Juha Lankisen omistuksessa. 
123 Ruuth 1908, 680. 
124 Järvinen (toim.) 1993, 65. 
125 Omjudarnas begrafningsplats på Sorvali ö (nära Wiborg). Östra Finland, 13.3.1876 n:o 31. 
126 Nissilä 1982, Viipurin kadunnimet, 226. 
127 Kuujo 1981, VKH osa rv, 207-209; Nissilä 1982, 226; Viiste 1994 116---117. 
128 Hevra qaddffa; 'pyhä yhteisö', bautausapuybdisrys joka bnolebtii kuolemaan liittyvistä us-
konnollisista toimituksis ta ja auttaa omai ia hautajaisten järje tämisessä. Levinson 1992, 148. 
129 Maslovatin mukaan. 
130 Haluts(im) olivat Palestiinan uudisraivaajia, maatalouspioneereja. He olivat sionistisen uu-
disasukkaan malli varhaisirnrnille sukupolville. Monet halusim olivat opiskelijoita ja intellek-
tnelJeja, jotka ra kaan maatyön vastapainoksi kävivät vapaa-aikoinaan kiivaita keskusteluja kir-
jallisuudesta tai ideologisista kysymyksistä kuitenkin uskonnollisia ylilyöntejä vältellen. deLan-
ge 1985, 132-133. 
131 Hepreankieliset sanat qol qore' bammidbar voidaan kääntää myös "ääni huutaa erämaassa". 
Tässä oma käännökseni. 
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132 Kadur on hepreaa ja tarkoittaa 'palloa'. 
133 Sami Belinkin kertoman mukaan. 
134 Urheilumme kasvot osa 3 1973, 153. 
135 Urheilumme kasvot osa 4 1973, 164. 
136 Viborger idise vojltetiqefrojenfarejn, Valpo XV A2-XV A3: "Juutalaisista ja ns. juutalais-
kysymyksestä" 
137 WIZO - Women' s International Zioni t Organisation perustettiin Lontoossa 1920. Encyclo-
pedia Judaica, WLZO.; WIZO ry, Hakehila 1993, n:o 3, 20. 
138 Vaseliinimaestrojaja perverssim.estareita, Ylioppilaslehti 26.4.1996 n:o 8, . 9. 
139 EK-Valpo XV A2-XV A3: Juutalaisistaja n .. juutalaiskysymyksestä·Torvinen 1989, ll5; 
Rautkallio 1985, 30· Rautkallio 1989, 39. 
140 Rautkallio 1989, 37. 
141 Torvinen 1989, ll5. 
142 Bund oli 1897 perustettu Liettuan, Puolan ja Venäjän juutalaisten työläisten liitto. Kts. esim. 
Illman & Harviainen 1989, 102. 
143 EK-Valpo XV A2-XV A3: Juutalaisista ja n.s. juutalaiskysymyksestä; Torvinen 1989,129; 
Rautkallio 1989, 40. 
144 Torvinen 1989, 129. 
145 Rautkallio 1985, 28. 
146 Rautkallio 1989, 39. 
147 Ha-tsair on hepreaa ja tarkoittaa ' nuorta'. Ks. tämän työn luku IV: 2.12. 
148 Zeirei Zion tarkoittaa 'Sionin nuoret 
149 QerenHajesod; PalestiinanPerusrahasto pe.rusteniin sionistikongressi saLontoossa 26.7.1920. 
Kuusi vuotta Keren Hajesedin päämaja toimi Lontoos a.ja 1926 e siirrettiin Jerusalemiin. Encyclo-
pedia Judaica Keren Hayesod; Hakehila 1993, 23. 
150 'Agudai Zion tarkoittaa 'Sionin ybdi ty tä' . 'Aguda.t Sion oli mitä todennäköisimmin vain 
paikallinen yhdistys. Encyclopedia Judaica mainitsee ' Agudat Zion -nimisen ryhmän vain ohi-
mennen Kanadan juutalaisten v. 1910 perustaroak.-si ryhmittymäksi. 
151 Ks. tämän työn luku TV: 2.8. 
152 Qere11 Qajemet Leisrael eli Juutalainen Kansallisrabasto perustettiin viidennessä ionisti-
kongressissa Baselissa 29.12.1901. EncyclopediaJudaicaJewish NationalFund; Hakehila l 993, 
22. 
153 EK-Vaipo XV A2- XV A3: Juutalai istaja n.s. juutalai kysymyksestä. 
154 EK-Valpo XV A2- X:V A3: Juutalaisista ja n .s. j uutalaiskysymyksestä; Be1ar-sana muodos-
tuu sanoista Bri1 Trumpeldor eli Trumpeldorin liitto. Encyclopedia Judaica. Be1ar. 
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Liite: AHDUS-LEHTI 

1. Esittely 

Erittäin tärkeän ja samalla mielenkiintoisen lisän keräämääni aineistoon antaa Vii-
purin juutalaisen yhteisön toiminnallisen ytimen, Ahdus-yhdistyksen, huhtikuussa 193 3 
julkaisema näytenumero lehdestä, josta aiottiin tehdä viikottain ilmestyvä juutalaista 
henkeä ja kulttuuria ylläpitävä foorumi. Ajatus ei koskaan toteutunut ja näin koelehti 
jäi ainoaksi ilmestyneeksi numeroksi. Tiettävästi näytenumeroa on tänä päivänä jäljel-
lä vain yksi kappale ja tuon ainokaisen onnistuin saamaan käsiini lehden päätoimittaja 
Samuel Maslovatilta. Helsingin juutalaisen seurakunnan vanhainkodissa asunut Mas-
lovat (1904-1998) osoittautui työni suhteen innostuneeksi ja yhteistyöhaluiseksi. Ker-
ran pohdittuamme Viipurin juutalaisia koskevan materiaalin niukkuutta hän tuli ajatel-
leeksi Ahdus-lehteä. Suoritettuaan tiedusteluja tuttaviltaan yksi lehti löytyi kuin löy-
tyikin erään entisen viipurilaisen ullakolta. 

Ahdus-lehti on isokokoinen, sen korkeus on 35,5 cmja leveys 22,5 cm. Sen kannet 
ovat oranssin väriset. Lehti on hektografilla monistettu ja sen käsin kirjoitettu teksti on 
violetin väristä, paperi on harmaan valkoista. Lehden teksti on kirjoitettu jiddisin kie-
lellä heprealaisin kirjaimin. Osa sivuista on molemmin puolin kirjoitettuja ja lehdessä 
on sivuja kannet mukaan lukien kaksikymmentä. 

Lehden sivut itsessään ovat hyväkuntoisia, mutta painojälki on useassa kohtaa varsin-
kin reunoilta jo himmennyt huonosti näkyväksi, paikoittain jopa lukukelvottomaksi, toi-
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sinaan taas käsialasta on yksinkertaisesti mahdotonta saada selvää. Yksittäisten hämärty-
neiden sanojen tulkinnassa auttaa useimmiten konteksti, mutta ei kuitenkaan aina. Ne teks-
tikohdat joiden tulkinnan edessä olen joutunut antautumaan olen merkinnyt hakasuluilla, 
joiden sisässä kutakin sanaa osoittaa kirjain x, esim. [x x]. Käännöksessäni olen pyrki-
nyt noudattamaan alkutekstiä mahdollisimman tarkasti. Eräät tekstikohdat ovat kuitenkin 
suomen kielelle kääntyäkseen tarvinneet selittäviä lisäyksiä, tuolloin lisäämäni sanat on 
sijoitettu kaarisulkujen väliin. Joskus jiddisinkielinen sana on käännettävissä useammal-
lakin suomalaisella, toisistaan poikkeavalla vastineella. Tällaisissa tapauksissa vaihtoeh-
toinen mahdollinen sana on kaarisulkujen sisässä kursivoituna, esim. "- - on hetki het-
keltä vaikeampaa ymmärtää (hyväksyä) mikä onkaan - -" 

Oman erityisongelman kääntämistyössä muodostaa heprealaisten ja jiddisinkielisten 
sanojen translitteraatio: ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa heprean konsonantiston 
translitteroimiseksi. Olen pyrkinyt työssäni mahdollisimman 'oikeaan' kirjoitusasuun: 
( = 'a (jiddisinkielisissä sanoissa aja o) , ( = h, ( = t, ( = k, ( = kh, ( = c (jiddisinkieli-
sissä sanoissa e), ( = s, ( = q, ( = s, ( = t (jiddisinkielisissä sanoissa s). Henkilönimissä 
olen käyttänyt kunkin nimen täkäläisittäin vakiintuneita muotoja. Sanakirj oina olen käyt-
tänyt pääasiassa Harkavyn ja W einreichin sanakirjoja jiddisin osalta, ja Alcalayn, Brown 
& Driver & Briggsin sekä Jastrowin sanakirjoja hepreankielisten Raamattu- ja Talmud-
sitaattien käännöksissä.' 

Käännöstekstissä esiintyvät sitaatit ovat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta alku-
tekstissä heprean- tai arameankielisiä. Sitaatit olen joko itse kääntänyt, jolloin olen asian 
alaviitteessä ilmoittanut, tai käyttänyt 1992 käyttöön otettua uutta raamatunkäännöstä. 
Alaviitteet ovat kaikki kääntäjän tekemiä. 

Lehden toimituskuntaan kuuluneet kirjoittajat käyttivät artikkeleissaan nimimerkke-
jä, muut kirjoittivat omilla nimillään. Ahdus-lehden toimituskunnassa oli neljä henkeä: 
päätoimittajana oli syntyperäinen viipurilainen varatuomari Samuel Maslovat, joka kir-
joitti mm. nimimerkillä ''Samuel G ". Va taavana toimittajana oli puolalainen kauppias 
Hersz Frydberg (1895-1967), joka oli muuttanut Viipuriin vuoden 1930 tienoilla 
avioiduttuaan viipurinjuutalaisen naisen kanssa. Frydberg oli toimituskunnasta ainoa, 
joka todella käytti jiddisiä varsinaisena äidinkielenään. Yksi hänen nimimerkeistään on 
Muukalainen. Frydberg tunnettiin innokkaana pöytälaatikkorunoilijana ja onneksem-
me hän tarjosi töitään myös Ahdus-lehden sivuille. Ahdus-lehdestä löytyvät kaksi ru-
noa (joista Ei mikään legenda on todellakin varsinainen runo ja Vetoomus [tai Ilmoi-
tus] nimensä mukaan vetoomus, mutta runomitassa kirjoitettu) ovat lähestulkoon aino-
at suomalaisen juutalaisyhteisön piirissä julkaistut ja säilyneet jiddisinkieliset runot. 
Ahdu -lehden sihteerinä toimi kauppias Naftali Altschuler (1880-193?), joka aapui 
Viipuriin Venäjältä v .J 900 ja rahastonhoitaja oli Mo kovassa syntynyt ja Viipuriin Pa-
riisista vaimoineen muuttanut johtaja Abraham Schabat (1881-1953). 

Kurkistus juutalaiseen Viipuriin kuudenkymmenenkolmen vuoden taakse on mie-
lenkiintoinen ja haikea. Tänä päivänä me tiedämme kuinka kaikessa oikein kävi; Ah-
dus-lehden ilmestyessä Viipurin juutalaisella seurakunnalla, Viipurin kaupungilla ja ko-
ko suomalaisella Karjalalla oli elinaikaa jäljellä vain vajaat seitsemän vuotta. Kaikki 
loppui talvisotaan. Sionistinen unelma taasen toteutui viidentoista vuoden kuluttua Is-
raelin valtion syntyessä "saksalaisen faraon" puhdistettua germaanista rotua "hapan-
taikinasta" (ks. 2.2 .). 

Ahdus-lehti ilmestyi huhtikuussa, vain kolme kuukautta aiemmin eli tammikuussa 
1933 oli Hitler nimitetty Saksan valtakunnankansleriksi.. Hitlerin herättämä pelko nä-
kyy jo selvänä viipuriiaislehdessä, uuri osa kirjoituksista hehkuu vo.imak.asta sionis-
min elähdyttämää henkeä. Yritys ruoskia Viipurin nuoriin vahvaa juutalaista identi-
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teettiä vaikuttaa tänään luettuna paikkapaikoin hieman koomiselta, vaikkakin huoli as-
similoitumisesta on sinänsä ymmärrettävää; Viipurin juutalaisyhteisön koko ei koskaan 
ylittänyt kolmeasataa henkeä. 

Juutalaisen pääsiäisen eli pesahin läheisyys on sionismin ohella toinen lehden läpi 
tunkeva teema. Kymmenen vitsaus ta ja varsinkin "Pesahin tarina" eli "Haggada sel pe-
sah" ovat toimineet innoittajina lehden moniin artikkeleihin. Pesah-pyhän vietto alkaa 
seder-seremonialla, jonka rungon Haggada sel pesahin lukeminen muodostaa. Ahdus-
lehden pesah-anekdootit käsittelevät vapaalla otteella kaikille juutalaisille tuttuakin tu-
tumpia ikivanhoja heprean- ja arameankielisiä aiheita ja tekstikatkelmia, muokaten nii-
tä viipurilaiseen elämänmenoon sopiviksi ja sitä karikoiviksi. Näiden anekdoottien vä-
littämänä saamme viitteitä mm. siitä kuinka pitkällä assimiloituminen jo olikaan. 

Kirjoittajien jiddisiin on sekoittunut koko joukko selviä saksalaisia sanoja ja saksan 
ortografiaa, toisinaan taas, heprealaisten sanojen yhteydessä esim. kirjain tav, jokajid-
disissä ääntyy sibilanttina (sabbat->sabes) voi korvautua samekhilla. 

2. Ahdus-lehti suomen kielelle käännettynä: 

2: 2.1. Viipurin juutalaiselle yhteisölle 

Kiistat budjettikysymyksen, joka tavallisesti ei koskaan voi tyydyttää kaikkia, ym-
pärillä ovat nyt jo kokonaan päättyneet. Tehtävänsä jättäneen hallintoneuvoston pai-
kalla työskentelee jo uusi.2 Kukaan ei tiedä miltä sen työ tulee näyttämään tulevana 
budjettivuonna; odottaako sitä hyväksyntä, vaiko eron aika. Eräs asia täytyy kuitenkin 
jo nyt kaikkien puolesta myöntää ja toivottaa tervetulleeksi: uusi hallintoneuvosto työs-
kentelee hyvin energisesti sekä taloudellisessa että henkisessä mielessä. Yksistään täl-
lä tosiasialla on suurta merkitystä. 

Uusi kevät on juuri heräämässä. Olkoon se niin kaunis, että sen olisi mahdollista suo-
da takaisin se mitä edelliset kevät, kesä ja talvi ovat meiltä riistäneet. "Ahdus" -toimi-
tus ottaa osaa siihen synkkään sävyyn, jolla Viipurin juutalainen yhteisö on toimeen-
pannut seurakunnan, Ahdus-yhdistyksen ja muidenkin johtokuntien vuosittaisen se-
lonteon menetyksiä koskien.3 Toimitus toivoo kaikkien maahanlyötyjen sydänten loh-
duttautuvan paneutumalla luottavaisesti yhteisiin asioihin. Voi niitä, jotka ovat men-
neet ja joita ei voida saada takaisinö, näillä sanoilla Ahdus-lehden toimitus ylläpitää 
vainajien muistoa ensimmäisen numeronne palstoilla.• 

Kuinka kauan juutalainen diaspora-historia sitten onkin jatkunut, ei siinä ole ollut rah-
tustakaan sellaista iloa mihin ei olisi sekoittunut myös surua. Tämä pantiin merkille jo 
hajaannuksen ensimmäisinä vuosina ja tällaisena asia tullee pysymään suuren kanso-
jen vapahduksen viimeiseen hetkeen asti. Yhtäällä Palestiinasta, johon juutalaisen kan-
san kohtalo ja olemassaolo on kytkeytynyt, kuulemme juutalaisen massan aikaansaa-
man huudon: "Juudean vuoret kaipaavat teidän askeleitanne ja ne levittävät käsivar-
tensa teistä vielä kymmenilletuhansille". Mahtavien valtioiden puutteen, nälän ja mil-
joonatyöttömyyden aikana esittää pieni Palestiina ihmeen etsien työtä haluavia käsiä, 
ja tämä on vahvistanut uskoa profeetan sanoihin "Minä rakennan sinut uudelleen."5 

Toisaalla sitä vastoin kuulemme yli 2 miljoonan kidutetun veljen sydäntäkuohutta-
van tuskanhuudon, veljien, jotka näkevät nälkää ja odottavat ulkoapäin tulevaa myötä-
tunnon osoitusta. Näyttää siltä, että korkean kulttuurin maa on muuttunut pelottavaksi 
Gehennaksija että se haluaa hävittää satojatuhansia veljiämme, vain koska näiden van-
hemmat ovat aikoinaan olleet juutalaisia. Goethen, Nietzschen ja Schillerin kotimaas-
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sa on herätetty henkiin ikivanhat, absurdit (lyömä)aseetja heidän maanmiestensä pilk-
kaavat teot herättävät kuvotuksensekaista halveksuntaa juutalaisten parissa kautta maa-
ilman, tähän lisäävät myös Suomen juutalaiset oman protestoivan äänensä. Eipä silti, 
Hitler ei ole juutalaisen historian ensimmäinen Haman, eikä Berlin ole ensimmäinen 
Susa.6 Aina tähän astijuutalaisuudella on ollut yksi vastaus moisille ilmiöille, ja tämän 
vastauksen antaminen on aina auttanut juutalaisia elämään vihollistaan kauemmin. Se 
vastaus on yhtenäisyys. Yhtenäisyys on sellainen ase, jonka historia on legitimoinut, ja 
siksi emme koskaan saa laskea tätä asetta käsistämme. Myöskään oman "ahdusimme" 
Viipurissa ei tule olla ainoastaan kulunut fraasi, vaan nimen on vastattava sisältöä. Mei-
dän Ahdus-talomme täällä on Viipurin juutalaisen yhteisön "kansallinen koti". Valitet-
tavasti ei kuitenkaan yhteisöllinen yhteenkuuluvuus (=åhdus) ole yhtä suuri kuin Ah-
dus-rakennus. Useammin kuin kerran sitä tulee murheelliseksi ajatellessaan ihmistä. 

Eräs pääsyistä on varmaankin se, että Suomessa ei julkaista jiddisinkielistä sanoma-
lehteä eikä ylipäätänsä lehteä juutalaisille. Täällä asuu 400 perhettä, kunpa niitä olisi 
enemmän!, yli kolme minjanim-yhdistystäja yhteisöä,ja ainoa vapaa estradi näille kai-
kille on vuosittainen yleiskokous.1 Entäpä jos joku esiintymispelkoa poteva ei kykene 
tulemaan paikan päälle yleiskokoukseen, silloin hän jää täysin vaille mahdollisuutta sa-
noa sanottavansa. Lehdessä on niin yksityishenkilöillä kuin koko yhteisölläkin ainapa-
remmat mahdollisuudet mielipiteen ilmaisemiseen, joko artikkelin tai avoimen kirjeen 
muodossa. Kirjeeseen on oikeus vaatia vastausta ja näin kysymyksestä vastauksineen 
hyötyvät muutkin. Nyt antaudumme naurunalaisiksi tunnustautumalla typeriksi unek-
sijoiksi, sillä mitäpä 400:stä perheestä, kun 4/5 heistä ei, tunnetuista syistä, aio lukea 
jiddisinkielistä lehteä ?8 Me vastaamme, että vieläpä 1/5 oletettua lukijaa voi antaa mah-
dollisuuden julkaista viikottaista jiddisinkielistä lehteä. Suomen juutalaiset seurakun-
nat voitaisiin jopa velvoittaa suorittamaan avustusmaksua. Nykyistä tilannetta ei tuo-
hon voi edes verrata. Tällä hetkellä lehti voisi houkutella sitä nuorisoa, jonka tulee erää-
nä päivänä jatkaa nykyisten yhteisöjohtajien perillisinä. Toteamme vielä, että ensim-
mäinen siirto on Viipurin juutalaisyhteisöllä; Ahdus-yhdistys laatii suunnitelman, jon-
ka koko suomenjuutalainen yhteisö panee toimeen. Maailma tarkkailee Viipuria Suo-
men juutalaisuuden sydämenä. Myös Palestiinan rakennustyössä kiirehdimme parem-
min kuin Suomen muiden kaupunkien yhteisöt. Kuinka monta kertaa meillä onkaan ol-
lut tilaisuus kuulla kaupungin kunnioitetuilta yhteisöjäseniltä sydämestä asti tulevia sa-
noja: "Ahdus on meidän lapsemme, olemme hänet synnyttäneet ja (maailmalle) esitel-
leet ja kuinka me voihkimmekaan nähdessämme sen laiminlyötynä ja hylättynä". Tot-
ta, "Ahdus" on sinun laillinen lapsesi, vain että hän on jo pian 15 vuotias, eläköön!, 
mutta hän puhuu vielä tuskin sanaakaan. Viipurin juutalainen yhteisö on velvoitettu aut-
tamaan lasta kielen omaksumisessa, ja lapsi puhukoon toisille kaupungeille. 

Tämänkertainen lehden numero näyttää vielä epäsikiöltä, ja vain jos Viipurin juuta-
lainen yhteisö niin haluaa, tulee epäsikiöstä kerran kunnioitusta herättävä aikuinen, ja 
se tulee vielä tuottamaan kunniaa koko Suomen juutalaiselle väestönosalle. 

Toimitus 

2.2. Egyptin pakkosiirtolaisuus ja Saksan pakkosiirtolaisuus 

Ne ovat tuhansien vuosien päässä toisistaan. Ei ainoastaan maailman fyysinen ulko-
näkö tai yhteiskuntajärjestys ole muuttunut tunnistamattomaksi vaan myös vankku-
mattomina pidettyjä teorioita on tehty tyhjiksi. Reinin rannoilla näemme yhä kuitenkin 
sitä "ovelaksi tekeytyrnistä" mikä on syntynyt Niilin varrella. Myöskään maanpaon 
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muoto ei eroa paljonkaan senaikaisesta. Erilainen on ainoastaan motiivi. Sano(kaam-
me kuitenkin), että vihassa juutalaisia kohtaan on läsnä modernismia. Ei saksalaisella 
faraolla ole pelkoa että "Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihol-
lisiimme",9 vaan hänen motiivinaan on puhdistaa germaaninen rotu hapantaikinasta. 
Hapantaikinasta, joka on rakentanut Saksalle paljon enemmän kuin vain Pitomin ja 
Ramsesin ja joka sopii Saksaan paremmin kuin saksalaiset itse. '0 "Muistelemme sipu-
leita" sanoi Egyptin juutalainen vasta maistettuaan näännyttävääjanoa polttavassa erä-
maassa. 11 Saksan juutalainen ottaa kuitenkin omaksensa Deutschland Deutschland Uber 
allesin pärjättyään yhdenkin päivän tuossa sivistysvaltiossa. Ja lopuksi myös siitä tai-
kinasta, joka niin pelkäsi tulevansa luetuksi juutalaiseen perheeseen kuuluvaksi; ettei 
se vaan herättäisi minkäänlaista epäilystä isänmaallisesta puhtaudestaan. Ensimmäisiin, 
jotka julistivat Herzlin juutalaisten itsenäistymistä koskevia suunnitelmia vastaan kuu-
luivat kuitenkin ne saksalaiset rabbit, joille Nordau antoi onnistuneen nimen protesti-
rabbit.12 Yhä tänäkin päivänä voidaan löytää Hampurissa julkaistu Haggada sel pesah, 
jonka lauseeseen lassana habba'a birusalajim, Ensi vuonna Jerusalemissa on lisätty 
huomautus, ettei tämä ole Saksan juutalaisten toive. Saksan juutalaiset ajattelevat pääs-
seensä jo kauan sitten orjuudesta vapauteen. Luonnollisestikaan eivät kaikki 600 000 
Saksassa ole olleet tekemisissä protestin ja Haggada-merkinnän kanssa. Tokihan nä-
emme, että myös Saksassa on kehittynyt nationalistinen liike, se vain on pysynyt pie-
nen vähemmistön asiana. Ja mielenkiintoista on, että sitä pientä vähemmistöä, kuten 
juutalaislehtien kirjeenvaihtajat kertovat, ei tavata matkalla Saksasta Palestiinaan. Eräs 
toinen taho,joka ei ole ollut ollenkaan tekemisissä sionismin kanssa, on aloittanut maan-
paon Saksasta. 

Muukalainen 

2.3. Hiukan kymmentä vitsausta koskevaa filosofiaa 

Pohtiessamme tarkoin juonta kertomukseen kymmenestä vitsauksesta, huomaamme, 
ettei kertomus olekaan aivan yksiulotteinen. 13 

Kun farao oli pelästynyt toisen vitsauksen jälkeen ja julistanut vapauttavansa juuta-
laiset pian, täytyi Jumalan uhata ottaa kansansa Israel ja lähtevänsä heidän kanssaan. 
Miksi hän oli kovettanut faraon sydämen? Tapahtuman jälkeen käy ilmi, että Jumala 
oli tehnyt tämän tarkoituksella aiheuttaakseen hänelle kaikki kymmenen vitsausta. Mei-
dän tulee vain ajatella hiukan ihmisen kehitystä, jos haluamme saada vastauksen kysy-
mykseen. 

Ihmisen kehitys voidaan jakaa kahteen periodiin. Ensimmäinen periodi oli kaaoksen 
aikaa. Ihmislapsilla ei vielä silloin ollut hallitsijoita eikä tuomareita. Ihminen suhtautui 
toiseen ihmiseen kuin synnynnäiseen viholliseen. Silloin hallitsi nyrkki ja kivi tai veit-
si toimi tuomarina. V eri virtasi kuin vesi; uhreja vuodatettiin loputtomasti. Lyhyesti sa-
noen se oli "Vahva voittaa"14 -yhteisö: se, joka oli voimakkaampi jäi henkiin ja heikko 
vaipui maahan. 

Toista periodia voisi luonnehtia lain kaudeksi. Tässä vaiheessa maailmassa oli jo hal-
linto, joka sääti koko joukon lakeja pitääkseen väkijoukot suitsissa, työllistäen samal-
la laumoittain tuomareita, poliiseja ja vartijoita panemaan lakeja täytäntöön. 

Viisaamme sanovat "Mitalla, jolla te mittaatte muita, mitataan (myös) teidät". 15 Se 
tahtoo sanoa, että samoin kuin te kohtelette kanssaihmisiänne, kohtelee Jumala teitä. 
Kaaoksen aikana koko maailma oli täynnä väkivallan tekoja ja jos Jumala olisi johta-
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nut maailmaa pikkutarkasti olisi hän antanut vapauden luonnon villeille voimille. Noo-
an aikana nousi vedenpaisumus, Baabelin tornissa tapahtui sekoittuminen ja hajaannus, 
rikkiä ja tulta Sodomassaja Gomorrassa. Lyhyesti sanottuna: Jumala antoi villien ele-
menttien rehottaa määrättömästi, tuomitsematta niitä, aivan kuten ihmiset olivat käyt-
täytyneet toisiaan kohtaan. 

Myöhemmin, kun ihmiset olivat istuttaneet lain valtaistuimelle ja ihmistuomarit oli-
vat saattaneet voimaan julmia juridisia asetuksia, kuten elämä elämästä, niin varsinais-
ten käytännön järjestelyjen jälkeen myös Jumala otti käyttöön saman mittakepin omas-
sa käyttäytymisessään ihmislapsia kohtaan. Farao oli kylpenyt juutalaisten veressä; siis-
pä häntä rangaistaisiin veren vitsauksena. Egyptiläiset olivat heittäneet juutalaislapsia 
virtaan; he itse tulisivat hukkumaan mereen. Jokainen Egyptiä iskenyt vitsaus oli palk-
ka ansion mukaan, maksu hallitsevan lain periaatteen mukaisesti. 

Juutalaisia vastaan tekemistään tyrannimaisista teoista ansaitsi ilkiömäinen farao täy-
sin oikeutetusti ne kymmenen vitsaus ta ja ne hänelle todellakin [ ? ] tuomittiin. Hän oli 
arvellut että kaikki sujuisi hyvin, mutta saatuaan selville vitsausten syyn hän kävi peh-
meäksi kuin turkki ja alkoi huutaa: "Kuunnelkaa, päästän teidät menemään!" Jumala 
kuitenkin vastasi hänelle: "Ei farao, pantakoon tuomio täytäntöön", ja kun häntä oli lyö-
ty, niinkuin kirjoitettu on, tuli Mooses, opettajamme, ja johdatti Israelin kansan 'Erets 
Isra'elin. 

Samuel G . 

2.4. Ajatuksia uskonnosta 

Juutalainen usko on rakentunut kahden pääopin varaan. Ensimmäinen oppi on usko 
yhteen Jumalaan ja toinen - parempaan tulevaisuuteen. Tässä on juutalaisen uskon pe-
rusta. Meidän tulee kuitenkin tietää, että heprean sana 'emuna, joka tavallisesti kään-
netään "usko", tarkoittaa paljon enemmän kuin vain uskoa. "Emuna tarkoittaa lujuut-
ta, kestävyyttä, rehellisyyttä, [?], ja se palkitsee varmuudella. 

Toisissa uskonnoissa on julistettu, että tarvitsee vain uskoa: "Jos uskot, annetaan si-
nulle sinun syntisi anteeksi ja sinä tulet siunatuksi". Juutalaisessa Toorassa ei käsketä 
uskomaan. Toorassa sanotaan ainoastaan - "Sinun tulee tuntea Jumalasi". Tarvitsee 
vain opiskella sekä tarkkailla elämää ja maailmaa, jotta vakuuttuisi Jumalan olemassa-
olosta. 

Kun profeetta sanoo: "Vanhurskas on elävä uskostansa", hän ei tarkoita sellaista us-
koa mikä vain lausutaan ääneen. '6 Hän tarkoittaa uskoa, joka virtaa kuin lähde sielun 
syvyydestä. Se ei ole sokeaa uskoa, vaan uskoa, joka on sidoksissa lujaan vakaumuk-
seen, täydelliseen luottamukseen, puhtaaseen omaantuntoon ja toiveikkuuteen. 

Koska ensimmäinen oppi on usko Jumalaan, meidän tulee tietää mitä Jumala meiltä 
oikein vaatii. Mitä varten meidän pitäisi uskoa Jumalaan? Kun tutkiskelemme juuta-
laista Tooraa huomaamme, että Jumala edellyttää ihmiseltä ensinnäkin määrätynlaista 
käyttäytymistä henkilökohtaisen elämän tasolla ja toiseksi määrätynlaista käyttäyty-
mistä ja asennoitumista kanssaihmisiä kohtaan. 

Siitä mikä kuuluu meidän henkilökohtaiseen elämäämme on Toora sanonut: "Olkaa 
pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä." 17 - Tämä tarkoittaa, että meidän 
tulee elää moraalisesti puhdasta elämää. Se ei tarkoita sitä, että ihmisen tulisi vetäytyä 
maailmasta. Meidän Tooramme sanoo: "Elämän Toora". - Tämä ei ole oppia askee-
sista, vaan käytännöllistä oppia elämästä kuten, että ihmisen tulisi nauttia elämästä an-
tautumatta kuitenkaan intohimojen, negatiivisten halujen valtaan. 
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Toora opettaa meille, että ihmisen tulee hallita halujaan, sillä pahinta orjuutta on se 
jos ihminen jää pahojen taipumustensa orjaksi. Ja Toora opettaa edelleen, että ihmisen 
tulee kehittää itselleen vahva ja vapaa henki itsehillinnällä. Itsehillintä voi pitää kuris-
sa ja taistella hämääviä ja kavalia kiusauksia vastaan, ja ihminen voi kehittää sitä it-
sessään totutellen ja vakaasti päättäen elää tiettyjen moraalisten periaatteiden mukai-
sesti. Spinoza sanoo: "Kun ihminen on totuttanut itsensä tekemään kaikki asiat oikean 
ymmärryksen ja moraalisen opin mukaisesti, on hänellä yhä enemmän mahdollisuuk-
sia taistella taipumuksiaan vastaan. Hän voi vahvistaa itseään tunteittensa vaikutuksel-
la ja silloin hän on todellakin vapaa ihminen."" 

On kahdenlaista vapautta: ulkoista, ruumiillista vapautta ja sisäistä, sielullista va-
pautta. Toiset ihmiset ottavat kaiken irti ulkoisesta vapaudestaan, mutta heidän sisäi-
nen elämänsä, heidän henkensä on täysin orjuutettu. On myös ihmisiä, jotka ovat suu-
resti rajoittuneita ulkoisessa elämässään, mutta joiden sisäinen elämä, henki on täydel-
lisen vapaa. 

Tässä suhteessa juutalainen toimii todistajana. Diasporassa ollessaan, kun hänellä ei 
ole ollut ulkoista vapautta, on hän itsessään kehittänyt ja vahvistanut henkistä vapaut-
taan melko korkealle tasolle ja tämä on ollut hänen vahva aseensa pitkällä maanpaon 
tiellä kaikkia sortajiansa ja vainoajiansa vastaan. Se on antanut hänelle voimaa ja roh-
keutta riippua kiinni olemassaolostaan vaikeina ja katkerinakin aikoina. 

Tästä syystä juhlii galut-juutalainen suurella loistolla ja täydellä innostuksella pää-
siäisjuhlaa, vapautumisen juhlaa. V aikka(kin) synkeässä maanpaossa, niin kuitenkin 
täydellisesti tiedostaen, että hän on oman sisäisen "rninänsä" hallitsija, että hänen hen-
kensä, hänen sielunsa ovat vapaita eivätkä ole joutuneet nujerretuiksi vahvimpienkaan 
kansojen toimesta. Tämä antaa hänelle vakaumuksen uskoa ehdottomalla varmuudella 
parempaan tulevaisuuteen. 

2.5. Ei mikään legenda 

EI MIKÄÄN LEGENDA 

Vuosia sitten tällä alueella, 
ei kaukana sillasta, 
asui eräs vanha juutalainen. 
Hän oli yksinkertainen sielu, 
rahvaasta polveutunut, 

ei mikään oppinut mies, 
pelkäsi vain Jumalaa. 
Hän rukoili paljon 
tosin horjuvalla heprealla, 
hänellä oli Pentateukki 
varustettuna täydellisellä komrnentaarilla 
ja hän etsi selvää tulkintaa 
sivun alareunan jiddisinkielisestä 
käännöksestä. 

Perjantaisin ja lauantaiöisin 
hän luki kiddusin ja suoritti havdalan. 
Luki Pentateukin viikkojakson 
ja meni suoraan synagogaan. 
Qedusan aikaan ei miljoonastakaan 
hän voinut liikahtaa 
kuin salissa olisi 
seissyt kenraali. 

Sapattina hän nukkui aterian jälkeen; 
ei puuttunut kugel-puuroa 
oli myös lihaa ja kalaa 
vanhojen tapojen mukaisesti. 
Lyhyesti sanoen: hurskas juutalainen, 
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lausui kesällä Pirqe avot-traktaatin 
'Ylistä (Herraa), minun sieluni' 19 

kun kuuluukin 
ja hän myös noudatti paastoa. 
Vaimo oli hurskas, 
huolehti ruoan uskonnollisesta 
puhtaudesta: 
hän ei pannut lihaa (suoraan) pataan 
vaan sitä ennen suolasi sen 
ja käänteli sitä. 
Hän siunasi sapattikynttilät ajallaan 
eikä ommellut kuukauden ensi päivänä 
hän päätti sapatinlausuen 'AbrahaminJu-
mala' 
ja lausui valittaen thina-rukouksen. 

Sapatteina ja juhlapäivinä 
oli sukulaisilla tapana tulla. 
Tarjottiin teetä 
ja mies kertoi tarinaa: 

'Tuhansien virtojen maassa 
jolle tuskin on vertaa 
metsineen, suurine kallioineen 
pitkine vaaleine kesäöineen. 
Tuhansien virtojen maassa 
ei ollut jälkeäkään, 
joskus vuosia takaperin 
juutalaisista veljistämme. 

Vanhalta isoisältäni 
olivat Ruotsin kuninkaat 
varanneet itselleen 
Imatran maan. 
Ja aivan alkaen 
tuosta kulttuuri-ihmisten ajasta 
ovat pysyneet voimasa lait, 
jotka eivät salli yhdenkään juutalaisen 

asettua tänne asumaan.' 

'Ja kuinka Te tulitte tänne?' 
ihmetteli joku paikalla olijoista. 
Vanhus puhui edelleen 
ja kertoili laveasti: 

'Kun olin lapsi 
jo kokonaista 11 vuotias 
seisoin (kerran) kadulla ällistyneenä. 
Silloin minut sieppasi eräs juutalainen 
mies. 
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Vaikka huusin kaikin voimin 
se ei kuitenkaan haitannut tuota konnaa, 
vaan hän kantoi minut pois 
sinne missä kaupunki päättyy. 
80 ruplaa käteistä 
hän sai minusta 
luovuttaessaan minut 
poliisin huostaan. 

Kuljin kautta tuskien 
en enää nähnyt vanhempiani. 
Olen kärsinyt Jobin onnettomuudet: 
minun pitäisi palvoa epäjumalia. 

Olen polvistunut hemeiden päälle 
sopimattomaan lauluun, 
en kuitenkaan laulanut 
kun minua pakotettiin. 
Minut ahdettiin täyteen silakkaa, 
vettä eivät antaneet tilkkaakaan, 
savi keskusteli ritarien/keppien kanssa 
ja minun täytyi suudella ristiä. 

Sormiani puristettiin 
pidettiin päiviä nälässä, 
olin kahden vaiheilla 
pitäisikö minun tappaa sika. 
Ja (niin) palvelin vuosikausia 
Nikolai Ensimmäistä, 
omistaen helvetin 
( =helvetillisissä oloissa), 
mutta luopumatta uskostani. 

Vanhan Nikolain 
sotilasviranomaiset 
antoivat asetukset 
maahan asumaan asettumisesta. 
Tosin ainoastaan kaupunkiin! 
määrasi käsky, 
muulla alueella 
oli juutalaisen kiellettyä asua. 
Eikä hän saanut käydä kauppaa 
ei rusinoilla, manteleilla, 
pippurilla eikä suolalla, 
millä hän vain halusi - kaikella. 
Ainoastaan kuin kulkukauppias 
sai hän kantaa myytäväänsä: 
tulitikkuja puntin 
tai vanhaa säkkiä. 



Hersz Frydbergln kirjoittaman Ahdus-lehdessä lmhtik1111ssa 1933 julkaistun jiddi!inkielisen ru-
non kahdeksa11 ensimmli.istä säkeistöä. 
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Jos joku juutalainen sattui 
ajamaan markkinoille 
ja nänet napattiin kiinni itse teossa, 
karkotettiin hänet maasta.' 

'Suokaa hetkeksi anteeksi, sillä 
minulla on vielä yksi kysymys' 
keskeyttää joku hänen puheensa 
nurkasta käsin: 

'Tiedetäänkö mikä kaupunki 
sai esikoisoikeuden? 
Onko olemassa dokumentteja 
ensimmäisistä ajoista?' 
'Tietoa ei ole edes 
juutalaisilla seurakunnilla. 
Ei ole säilynyttä arkistoa 
ei kirjoitettua pöytäkirjaa. 
On olemassa vain legenda, 
että Haminan kaupungin 
piti lausua tervehdys 
ensimmäisille perheille. 

Myöskään ei minun henkilöstäni 
ala täkäläinen juutalaisasutus: 
minä jo löysin synagogan, 
jossa oli jopa miqve-allas 
ja jo toisen kalmiston. 
Siellä lepäävät jo Kalman, herraZalman, 
suurista suvuista polveutuvia 
juutalaisia; 
eräässäkin on varmaan 

rabbiksi vihitty. 

(On) jo vanhaksi tulleita 
jotka eivät ole sotineet kenenkään 
kanssa; 
rehellisiä, vaiteliaita ihmisiä, 
jopa ei-juutalaisten kunnioittamia. 
Perjantaisin vasta illan tullen 
lopetetaan liiketoimet. 

Eivät luovuta pikkurahalla 
tyystin äidinkieltä(än) 
kuten te näette ja tiedätte 
tämän päivän älykköjen parissa 
(tehtävän). 
Kokonaan toiset kasvot 
on myöhemmällä sukupolvella: 
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Mitä juutalainen Toora minulle kuuluu? 
Euroopalle kuuluu esikoisoikeus ... 
juutalaisten nerojen teoksille 
ei löydy enää ostajia. 
Prokrusteen vuoteeseen ollaan valmiita 
panemaan koko kansallinen pääoma. 
Rikas juutalainen perinne 
koostuu haftara-kappaleen laulamisesta. 
Poika, lue haftaraa, 
bar mitsva-päivään asti 
laula oikein hyvin kaikki merkit 
sen jälkeen sano ......... seis ! 
Mitä sinä enää tarvitset? 
Kyllä se nyt jo riittää. 

Saman (nuoren) sukupolven aikana 
esiintyy silloin tällöin 
juutalaisia ei-juutalaisiin sekoittavia 
häitä ja kihlajaisia.' 
Näin kertoo tuo mies 
suuresta erosta 
entisaikojen ja nykypäivän välillä 
ja hän lähestulkoon itkee. 

'Katsohan! Tähdet loistavat jo' 
lausahtaa vaimo 
'niin pitkä tarina, rakkaani 
jätä se toistaiseksi'. 
Ja niin ei saattanut loppuun 
tämä mies tuota kertomusta, 
mitä myöhemmin tapahtui 
sitä ei hän enää nähnyt. 

Vuosia tämän jälkeen 
keskellä viikkoa 
laskeutuu junasta 
tärkeä mies. 

Koko kaupunki hälisee: 
Keren Hajesodin edustaja, 
vastaanotto seurakunnassa, 
sinne saapuvat jopa lapset. 
Yhteisön puheenjohtaja toivottaa 
tervetulleeksi 
vieraan Palestiinasta, 
sitten vieras nousee istuimeltaan 
ja ryhtyy puhumaan. 



Hän puhuu ja osoittaa 
viisaasti ja sielukkaasti, 
että Keren Hajesod 
on pyhä käsky. 
Voimallisesti 
hän osoittaa, 
että Palestiinasta on tuleva 
juutalainen valtio. 

Tyytyväisiä ovat 
Suomen juutalaiset, 
pannaan rahaa menemään 
sillä maailma kuohuu. 

2.6. Pikku-uutisia 

Noin Keren Hajesod 
käänsi pyörän 
(= sai kurssin kääntymään) 
ja herätti ymmärryksen 
juutalaisissa kansaa ja maata kohtaan. 

Viipurin halusim-ryhmän parissa käydään kaksi kertaa viikossa toverillista keskus-
telua historiasta, kirjallisuudesta, sionistisesta liikkeestä jne. Ryhmä on myös aloitta-
nut hepreankielen kursseja. Jäseniksi hyväksytään jokainen nuori täysin maksutta. 

* * * 
Ajan puutteen takia juutalaisen Ahdus-yhdistyksen johtokunta on päättänyt peruut-

taa illanvieton, joka olisi pitänyt järjestää pesah-juhlan seitsemäntenä, päivä sattuu ole-
maan runoilija J.L.Peretzin kuudestoistajorzajt. 

* * * 
Herra Nahum Maslovatin erittäin menestyksekkäät ja kuulijoiden mielenkiintoa he-

rättävät esitelmät jatkuvat sunnuntaisin klo 12-13.00. Kaikki tähänastiset luennot ovat 
olleet Laulujen laulun teemoista. 

2. 7. Haluts20
- ja sionistinen liike Suomen juutalaisnuorison parissa 

Suomessa yleensä ja Viipurissa erityisesti on viime aikoina nuorison keskuudessa vi-
rinnyt haluts- ja sionistinen liike. Juutalainen nuoriso Suomessa huomaa, että heidän on 
hetki hetkeltä vaikeampi käsittää mikä onkaan maan talouselämän tila. Älymystöllä on 
suuria suuria vaikeuksia, kun se haluaa korkeakoulusta valmistuttuaan sopeutua maan 
elämään; kilpailu on kovaa. Ei-juutalainen intellektuelli ei kohtaa erityisen ilahtunee-
na akateemista juutalaista, joka haluaa astua virkaan vapaassa ammatissa. Sitäkin vai-
keampaa on akateemisen juutalaisen sovittaa itsensä valtion virkamieheksi. Suomella 
on runsaasti omaa älymystöä ja siksi juutalaisille on tilaa vain vähän. Asema ei ole hel-
pompi juutalaisten sillä osalla, jolla ei ole akateemista koulutusta. Toimialalla, millä 
valtaosa juutalaisista itsensä työllistää, valmisvaatealalla, menee päivä päivältä huo-
nommin ja se liukuu pikkuhiljaa suomalaisten käsiin. Juutalaiset yrittävät mukautua 
produktiivisempiin ammatteihin, kuten tekniikkaan, käsityöläisammatteihin jne, mutta 
se ei ole helppoa; kaikki virat on täytetty ja uusia vieraita kilpailijoita ei hyväksytä, eri-
tyisesti nyt lama-aikana. 
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Samaan aikaan liikkuu huhuja, että Palestiinassa on työtä tarjolla ahkerille ihmisille 
eikä siellä ole työttömyyttä. Juutalaiset nuoret alkavat harkita vakavasti Palestiinaan 
lähtemistä ja tulevaisuuden rakentamista omassa kodissa. Täytyy siis tehdä valmiste-
luja Palestiinaa varten. Helsingissä on hepreankerho, jonka parissa nuoriso kokoontuu 
joka sunnuntai; siellä pidetään yllä intoa hepreaa kohtaan, keskustellaan, lauletaan Pa-
lestiina-lauluja,ja näin nuoretrakastuvat enemmän hepreankieleen. Nuorisojärjestö "Hat-
hija", joka on nykyisin puhtaasti sionistinen, järjestää eloisaa ja mielenkiintoista puu-
haa sionistisessa hengessä; siellä luetaan innostuneesti kaikkea Palestiinaa koskevaa, 
juutalaista historiaa, ja näin nuoret viehättyvät yhä enemmän tähän työhön. 

Myös Viipuriin on perustettu nuorten halus-ryhrnä, joka on kiinnostunut työskente-
lemään Palestiinan hyväksi. 'Agudat Zion tukee tätä ryhmää kaikin mahdollisin kei-
noin. Se on mm. järjestänyt sille heprean kursseja. Kaksi kertaa viikossa pidetään joh-
dettuja keskusteluja juutalaisten historiasta ja sionistisesta liikkeestä, elämästä Pales-
tiinassa ja halusimien työstä. Vanhemman sukupolven keskuudessa ei meillä Viipuris-
sa ole kovin monia kulttuuri-ihmisiä, ja akateeminen nuoriso pitäytyy toistaiseksi pas-
siivisena tätä työtä kohtaan ja pysyttelee etäämpänä. Suuri kiinnostus nuorison parissa 
on johtanut siihen tosiasiaan, että tänä vuonna on Suomi ensimmäistä kertaa lähettänyt 
omia pioneerejaan Palestiinaan. Suomessa ei kuitenkaan nuorisoa ole valmennettu ideo-
logisessa ja produktiivisessa mielessä. Vastedes Suomi lähettää pioneereiksi paremmin 
valmistautuneita nuoria, jotta he sopeutuisivat nopeammin elämään Palestiinassa ja et-
teivät he, taivas varjelkoon, kävisi rasitteeksi maalle, eivätkä pettyisi. Palestiinassa täy-
tyy työskennellä raskaasti ja tuotteliaasti. 

Nyt tänne ajatellaan perustaa Hakhsara nuorille, jotka ovat kiinnostuneita Palestii-
nasta ja aikovat ennemmin tai myöhemmin matkustaa sinne. 21 On muodostettu Hakhsara-
komissio, joka huolehtii siitä, että nuorisomme saisi mahdollisuuden viettää kesän maa-
taloutta harjoitellen. On aiottu vuokrata oma maatila, millä nuoret voisivat työskennel-
lä yhdessä ja paneutua vapaa-aikoinaan kulttuuriasioihin. Nuoret toivovat, että juuta-
laiset seurakunnat auttavat heitä rahallisesti ja auttavat toteuttamaan suunnitelman, jol-
la on suurta merkitystä juutalaisnuorille. - Sekä Helsinkiin että Viipuriin on perustettu 
partiojärjestö, joka paneutuu myöskin kulttuurityöhön. - Viipurilaiselle varhaisnuori-
solle tehdään tutuksi palestiinalaista elämänmuotoa. On hyvin tärkeätä, että akateemi-
nen nuoriso tukee Viipurin juutalaista partioliikettä, ottaa osaaja auttaa kehittämään si-
tä, jotta sen työ olisi eteenpäin vievää ja että lapset kiinnostuisivat siitä yhä enemmän. 

2.8. Kotipuolen uutisia 

Keren Hajesod tekee työtä Viipurissa. 23 

Jakob Bassin 
Viipurin 'Agudat Zionin puheenjohtaja.22 

Viipurin seurakunta on jatkuvasti avustanut Palestiinan rakennustyötä maksusuori-
tuksillaan Keren Hajesodin hyväksi. Näitä maksuja ei tässä ole laskettu kuitenkaan eri-
tyisesti sionistisiksi, vaan pikemminkin kaikkia juutalaisia koskevaksi työksi, jossa jo-
kaisella juutalaisella on osuutena. Kuluneena keväänä Keren Hajesod -delegaatin vie-
raillessa Viipurissa on maksuja suoritettu, jopa tietyllä menestyksellä, myös seurakun-
taneuvoston kautta , Agudat Zionin myötävaikutuksella. Delegaatin poislähdön jälkeen, 
kun työn tulos kokonaisuudessaan luovutettiin seurakuntaneuvoston käsiin, kävi ilmi, 
että työ valitettavasti oli erittäin laiminlyöden tehtyä; kirjanpito oli keskeneräistä ja 
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avustussummia oli keräämättä. Uusi seurakuntaneuvosto Keren Hajesodin rinnalla, 
Moses Kaplan ja Moses Rosenberg etunenässä, on asettanut itselleen ensimmäiseksi 
tärkeäksi työksi Keren Hajesod -työn uudistamisen. Kunnioitettavan perusteellisesti he 
ovat useana perättäisenä päivänä ottaneet niskoilleen valtuudet kerätä kaupungista van-
hat velat ja luoda uusi maksujärjestelmä. Jokainen seurakunnan jäsen saa uuden tilai-
suuden täyttää velvollisuutensa juutalaista kansaa kohtaan. Uusi seurakuntaneuvosto 
suorittaa samalla erittäin tärkeää tehtävää saattaessaan kuntoon tähän saakka laimin-
lyödyn Keren Hajesodin kirjanpidon. Piakkoin julkaistaan lista, jolta jokainen lahjoit-
taja voi selkeästi nähdä, kuinka suurella summalla hän on kahdentoista vuoden aikana 
avustanut pyhää Palestiinan rakennustyötä. 

Kiitokset teille! 

2.9. Viipurin juutalainen urheiluseura Kadur 

valmistautuu vapunaaton peliin. Olisi hyvin suotavaa, ettei Kadur esiintymisissään 
etsisi vain materiaalisia ansioita. Pääasian tulisi olla, että Kadur ponnistelee sisällyt-
tääkseen työhönsä nationalistista sisältöä, samaan malliin kuin juutalaiset urheiluseurat 
tekevät kautta koko maailman. Helpottaakseen työtään tulee Kadurin solmia suhteita 
muihin juutalaisiin urheiluseuroihin, jotka hyvin mielellään lähettäisivät erilaista alaa 
koskevaa kirjallisuutta. 

2.10. Historiallinen päivä 

Torstaina 13.4. avattiin Helsingissä konferenssi Suomen juutalaisten seurakuntien yh-
distämiseksi. Viipurista oli delegoitu seurakunnan puheenjohtaja, herra Moses Kaplan, 
ja seurakunnan sihteeri, herra Abraham Wainer.24 

Ajatus yhdistymisestä ei ole mikään uusi. Sen alkuperä on yhteydessä henkilöön, jo-
ka on päättänyt ei kovinkaan iloisen elämänvaiheensa Suomessa. On turhaa todistella 
yhdistymisen tarvetta. Riittää kun sanoo, että juutalainen väestönosa joka lasketaan koh-
ta, kunpa heitä olisi enemmän, kahtena tuhantena henkenä eivät pysty osoittamaan (tän-
ne) ilmestymisensä ensimmäistä vuotta. Sen juutalaisen historijoitsijan, joka haluaa si-
sällyttää Suomen juutalaiset yleiseen historiaan täytyy kuitenkin tietää mistä etsiä his-
toriallisia dokumentteja. Ei ole epäilystäkään, etteikö yhdistyksen puute vaikeuttaisi 
työtä suuresti. On olemassa varsin vaikeita kysymyksiä, jotka todellakin liittyvät Suo-
men juutalaisten olemassaoloon, niistä vain ei ehkä tähän asti ole voinut ottaa selvää. 
Yhdistys löytäisi varmasti oman tiensä, varsinkin jos otetaan huomioon nykyinen ajan-
henki ja henkilö, joka tulee olemaan yhdistyksen johdossa. Helsingissä on pidetty his-
toriallinen konferenssi jo vuonna 1906. 25 Vuoden 1933 konferenssi on epäilyksettä suu-
ri historiallinen päivä Suomen juutalaisille. 

Viipurin Juutalaisen Seurakunnan nimissä voimme toivottaa kaikille delegoiduille 
onnea ja menestystä kaikissa heidän yrityksissään. 

2.11. Iloinen tervehdys Palestiinasta! 

Helsingin 'Agudat Zionin puheenjohtaja on palannut lentomatkaltaan Palestiinaan, 
jossa hän oleskeli joitakin viikkoja.26 Herra Moses Skurnik tulee kertomaan vaikutel-
mistaan pitämällä esitelmän ja näyttämällä sekalaisia kuvia. Herra Moses Skurnik kut-
sutaan myös Viipuriin 'Agudat Zionin toimesta, jotta hän tutustuttaisi täkäläisen juuta-
laisyhteisön vaikutelmiinsa. 
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2.12. Sekalaisia pikku-uutisia ja ilmoituksia 

Sydämellisen kiitoksen 
osoittavat rouva ja A.W ainer Viipurin juutalaiselle nuorisoyhdistys Ha-sairille, juu-

talaiselle urheiluseura Kadurille ja "Naisvoimistelijat" - seuralle heidän sähkeistään ja 
onnentoivotuksistaan hääpäivänämme. 

* * * 
Naisvoimistelijoiden seura 
pitää harjoitukset kaksi kertaa viikossa. Sunnuntaiaamupäivisin klo 11-12 ja keski-

viikkoiltaisin klo 8-9. Uusia jäseniä otetaan. Jäsenmaksu on seitsemän markkaa kuu-
kaudessa. 

* * * 
Huutavan ääni erämaassa!27 

Heti sen jälkeen kun Ahduksen johtokunta oli päättänyt julkaista lehden koenume-
ron, käännyimme kirjeitse jokaisen kaupungissa olevan yhdistyksen ja seuran samoin 
kuin myös yksityishenkilöiden puoleen pyytäen lähettämään meille materiaalia ja ar-
tikkeleita julkaistavaksi. Valitettavasti meidän täytyy todeta, että lukuunottamatta' Agu-
dat Zionia ei kukaan muu ole katsonut tarpeelliseksi vastata. Johtuuko tämä välinpitä-
mättömyydestä vaiko vähäisestä ymmärtämyksestä yhteisötyötä kohtaan? Kenen sit-
ten, jos ei yhteisön, tulee ymmärtää lehden julkaisemisen tärkeys tässä maassa? -Toi-
vokaamme, että toiseen numeroon mennessä tämä virhe korjautuu. 

*** 
Tähteeksijääneet matsat 
Annamme tiedoksi, että tänä vuonna on Viipurissa tähteeksi jäänyt 2~

8
kg matsa-lei-

piä. Tämän johdosta meidän täytyy sietää suurehko annos matsajauhoa. 

* * * 
2.13. Meidän tiemme 

Jos haluamme muodostaa itsellemme kuvan siitä miltä Viipurin juutalaisen nuorison 
aktiviteetit näyttävät, riittää jos tarkkailemme nuorisoyhdistys "Hatsairia ",joka on niin 
kovin vieraantunut juutalaisesta kulttuurista, nationalismista ja sionismista. Se pieni osa 
viipurilaisnuorista, joka ei enää ole voinut sietää tilannetta, organisoitui, kuten kaikki 
tietävät, joitakin kuukausia takaperin tullakseen tielle, joka lähentää heitä juutalaiseen 
kansaan. Se ryhmä perehtyy juutalaiseen historiaan, sionisrniin ja haluts -liikkeeseen. 
On myös velvollisuus opiskella hepreaa, tulevaisuutemme kieltä. Valitettavasti ryhmän 
muodostaa ainoastaan 1/5 Viipurin juutalaisista nuorista; 4/5 kulkee yhä vieraan kult-
tuurin tiellä ja uskoo sen tien olevan oikean. 

On ollut aikoja, jolloin juutalainen ei uskonut vieraaseen kulttuuriin vaan kantoi par-
taa ja kaftaania. Silloin nuoret luulivat, että meitä vihattiin koska emme olleet koulu-
tettuja, ja siksi me innostuimme kouluttautumaan, innostuimme virtaamaan yliopistoi-
hin. On tullut täysin juutalaisia lakimiehiä, lääkäreitä ja professoreja. Mutta onko se 
auttanut? Ei! Viha on sittemmin vain lisääntynyt. Ja vuosina 1880-81 puhkesi Venä-
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jällä kauhistuttavia pogromeja ja joukko juutalaisia opiskelijoita, Biluim (sanoista: b_eit 
jacakov lekhu ye-nelkha)29 , pakeni Palestiinaan ja perusti sinne ensimmäiset juutalai-
set siirtokunnat. Tästä huomaamme, että meitä vihataan, olemmepa me sitten koulutet-
tuja tai emme. Hylätessämme vanhan juutalaisen kulttuurin rikomme tulevaisuuden su-
kupolvia vastaan. Me emme saa hylätä työtä, jonka sionismi ja pioneerit ovat aloitta-
neet voittaakseen takaisin isänmaamme ja vanhan kielemme. Juutalaisen nuorison täy-
tyy päätellä, etteivät he voi kotiutua vieraaseen kulttuuriin aivan samoin kuin trooppi-
nen kukka ei voi kukkia Pohjolassa. Ja vaikka he itse tuntisivatkin sopeutuneensa hy-
vin, eivät muut kansat sitä halua. Vain yksi tie on siis olemassa juutalaisille nuorille, ja 
se on tie takaisin kohti juutalaista kansaa. 

L. Kaplun 

2.14. Hilpeä seurue 

on liikkeellä ronskisti pilaillen 
ilman armoa ketään kohtaan. 
Tämän (lehden) kokoonsaattoi ja 
hektografille luovutti 
yksi (toimituksen) neljästä pojasta. 

2.15. Vetoomus (Ilmoitus}3o 

Kunnioitetut johtokunnan jäsenet, sihteerit, 
synagoganesimiehet, jumalanpalvelusten toimeenpanijat, ja muut kuulijat, 
te kaikki vapaaehtoiset soturit: 
seurakuntakokous on antanut teille mandaatin.31 

Te asutte kultaisessa maassa,32 

olette (myös) hampaattomia, 
(sillä) ei ole mitään juutalaista lehteä, ei kirjallisuutta, 
jossa esittäisitte karikatyyriä, 
ja joka kirjoittaisi silloin tällöin vitsin 
huipulla seisovista ihmisistä. 
Tämä tekee teistä hiukan löysiä, 
ja te alatte paisua ylpeydestä. 
Ymmärtänette itsekin, 
että se on - ei vain ei-kaunista, 
vaan (jopa) häpeällistä ja noloa, 
että te ette kirjoita lehteä. 
Vastakohdan tarjoaa Argentina, 
missä ministerien ja valtiopäivämiesten 
ivaamiseen ja naurunalaiseksi saattamiseen 
yllyttävät lehdet on kielletty. 
Ketä silloin voi loukata? 
Sehän päinvastoin vain lisää mainetta: 
sitä kasvaa suureksi kuin Haman! 
Ja älkäämme pettäkö itseämme, 
johtokunnan jäsenet, synagoganesimiehet, sihteerit, 
ette te vielä ole niin suuresti kunnioitettuja 
- niinkuin joku ministeri. 
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Ja mitä varten olisi kiellettyä 
kirjoittaa teidän heikkouksistanne? 
Jo riittävät todistelut! Minä ilmoitan teille: 
Teillä tulee olemaan kunnia 
vallata meille ( oma) alue, 
kuin ensimmäisen luokan ihmisillä. 

2.16. Pesah-anekdootteja 
Seurakuntaneuvosto ottaa seder-vadin käteensä ja sanoo: 
"Tämä on kurjuuden leipää" 
Se on tämä kurja budjetti, 
jota on hypistelty ja tasoiteltu, 
työstetty päivin ja öin 
ja supistettu [?] tuhansilla. 
"Kaikki nälkiintyneet tulkoot syömään", 
köyhällä tulee olla järkeä ... 
Tänä vuonna olemme täällä - tänään meillä on sananvaltaa, 
vaan tulevana vuonna - kukapa tietää ?33 

Miten eroaa ?34 

Miten vanha yhteisötoimikunta eroaa 
uudesta Ahdus-toimikunnasta? 

* * * 

Vanhassa yhteisötoimikunnassa istui akateemikoita 
ja uudessa Ahdus-toimikunnassa istuu taiteilijoita. 

* * * 
Ja tämä, joka on seissyt. 
Eräs tunnettu vanhan toimikunnan jäsen nostaa lasin, 
osoittaa nykyistä seurakunnan puheenjohtajaa 
ja sanoo: "Ja tämä, joka on seissyt kunnes ... 
mutta pyhä, olkoon hän siunattu, pelastaa meidät 
heidän käsistään ... " 35 

* * * 
Kymmenestä vitsauksesta. 

Hilpeä seurue 

"Dam" - sanoo sionisti, kun häneltä tullaan karhuamaan rahaa Keren Hajesodille. 
"Hosekh" - sanoo kauppamies, kun hänen täytyy maksaa vekseli. 36 

Muille vitsauksille meillä ei ole tilaa. 

* * * 
Kuka tietää, mitä yksi tarkoittaa? Koser kana maksaa yhtä markkaa enemmän. 
Kuka tietää, mitä kaksi tarkoittaa? Kaksi oppilasta lintsasi heprean kurssilta. 
Kuka tietää, mitä kolme tarkoittaa? Kolme tuntia täytyy kirjastossa odotella kirjaa. 
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Kuka tietää, mitä neljä tarkoittaa? Neljä naista saapuu Wizon37 illanviettoon. 
Kuka tietää, mitä viisi tarkoittaa? Tiedämme vielä yhtä ja toista, mutta emme us-
kalla kertoa kaikkea. 38 

* * * 
Kuka laskee sfira:n? 39 

- Ahdus laskee kuinka monta jäsentä tulee vielä tänä vuonna eroamaan. 
-' Agudat Zion laskee kihlautuneet, naimisiin menneet, ja ympärileikatut. 
- Kadur laskee partansa ajelleet. 
- Rouvainyhdistys laskee yhteen täysi-ikäset. 
- "Ha-tsairilla" ei ole mitään mitä laskea. 

* * * 
Ilmoituksia: 

- Pääsiäiseksi sopivaa Karmel-viiniä ei ole saatavissa Suomessa. 
40 

- Vakuutusyhtiö Kaleva teki tiettäväksi, ettei se aio kantaa minkäänlaista vastuuta 
hapanleivistä, jotka juutalaiset polttivat pesah-aattona. 

2.17. Ahdus-lehden takakansi 

Auttakaa julkaisemaan jiddisinkielistä lehteä Suomessa! 
Juutalainen lehti yhdistää Suomen juutalaiset yhteisöt! 
Juutalainen lehti herättelee juutalaista elämää juutalaisessa nuorisossa! 
Juutalainen lehti opettaa juutalaista nuorisoa juutalaisen elämän tapoihin! 
Juutalainen lehti on välttämättömyys jokaiselle juutalaiselle kodille! 
Juutalainen lehti kertoo juutalaisia tarinoita! 
Juutalainen lehti puhuu juutalaisesta kirjallisuudesta! 
Juutalainen lehti kertoo juutalaisista viisaista! 
Juutalainen on velvollinen tukemaan juutalaista lehteä! 

VIITTEET 
1 Harkavy 1988; W einreich 1977; Alcalay XXX; Brown & Driver & Briggs 1979; Jastrow 1903->. 
2 Kyseessä on seurakunnan hallintoneuvosto, jossa oli puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jä-
sentä. Hallintoneuvosto valittiin seurakunnan vuosittaisessa yleiskokouksessa aina kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan. Viipurin seurakunnan ohjesääntö§ 9. 
3 Viittausta menetyksiin ei selvennetä. 
4 Talmud: Exodus Rabba mm. I osa, 6. parasa. Jastrow 1903->. 
5 Jer 31:4 
6 Juutalaisvastainen Haman oli Susan kaupungissa hoviaan pitäneen Persian kuningas Kserkse-
sin korkein virkamies. Est. 1:2-3, 3:1--6. 
7 Minjan, -im tarkoittaa terminä vähintään kymmenen uskonnollisesti täysi-ikäisen juutalais-
miehen läsnäoloa jumalanpalveluksessa. 
8 Tunnetut syyt, joihin teksti viittaa olivat yhtäältä viipurilaisten heikko jiddisin lukutaito ja toi-
saalta yleinen, varsinkin nuorten, mielenkiinnon puute juutalaisuutta kohtaan. 
9 Sitaatti 2 Moos 1: 10. Vertaus hapantaikinasta viittaa juutalaista pääsiäistä eli pesah-juhlaa edel-
tävään kodin puhdistamiseen hapatetusta leivästä. 
10 2 Moos 1:11 
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114 Moos 11 :5; ''Mujstelemme sipuleita" on oma käännökseni hepreankielisestä sitaatista "zak-
hamrt ... et-habbetsalim". 
12 Max Nordau (Simon Maximillan Suedfeld 1849-1923) oli Habsburg-monarJtian Un.lmin puo-
lella Pestissä syntynyt, ittemmin Ranskassa a~-unut filosofi ja lääkäri ja yksi MaaHman siionis-
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Conve,u.ioneflen Luegen der K11l11mne11schheit (1883) käännettiin viideUetoista kielelle, myös 
kiinak i ja japaniksi, mutta julisteniin pannaan ItävalJassa ja VenäjälJä. En yclopedia Judaica. 
13 2. Moos. 7-12:42 Aihe liittyy lehden i.lmestym:isen aikai een Haggada se! pesah-tarinaan. 
14 Talmud: seder Na:,"im luku Gittin parasa 60, Jastcow 1903-> . 
15 Talmud: seder Nasim luku Sota (M)I, 7, Jastrow 1903->. 
16 Hab 2:4 Kirkolliskokouksen vuonna 1933 käytäntöön ottama suomennos. Sitaatti on hyvin 
tunnettu myös ei-juutalaisten parissa, vrt Room 1:17, Gal 3:11 ja Hepr. 10:38. 
17 3 Moos 19:2 
18 vrt. Spinozan Etiikka IV proposiot LXVIII-LXXill. 
19 Psalmi 103:1,2,22 "borakhi nafsi et-jahwe ... " 
20 Haluts(-im) olivat Palestiinan uudisraivaajia, maatalouspioneereja; he olivat sionistisen uu-
disasukkaan malli varhaisi:mmille sukupolville. Monet halusim olivat opiskeUjoita ja intellek-
tuelleja, jolka raskaan maalyön vastapainoksi kävivät vapaa-aikoinaan kiivaita kesl,,-usteluja kir-
jallisuudesta tai ideologisista kysymyksistä, kuitenkin uskonnollisia ylilyöntejä vältellen. de Lan-
ge s. 132-133 
21 Hakhsara antoi valmistavaa maatalouskoulutusta Palestiinaan/Israeliin aikoville maahan-
muuttajille. 
22 Jakob Bassin istui talvisotaan asti myös 1934 valitussa Suomen Sionistisen Keskusneuvoston 
hallituksessa. Rautkallio 1989, 40. Siviiliammatiltaan Bassin oli Viipurissa 1930-luvulla puuta-
varaliikkeen johtajana. Stromer & Altscbuler. 
23 Keren Hajesod on Lontoon sionistikonferenssissa heinäkuussa 1920 perustettu Palestiinan Pe-
rusrahasto. Tärkein työ oli ja on edelleenkin taloudellisen tuen kerääminen Israelille. 
24 Konferenssi Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston perustamiseksi pidettiin Hel-
singi sä torstaina 13.4.1933, tämä ilmenee myös Helsingin juutalai en seurakunnan valtuu ton 
pöytäkirjoista keväällä 1933. 
25 Venäjän sionistisen liikkeen kolmas konferenssi pidettiin Helsingissä 4. - 10.12.1906. Erään 
ukrainalaisen kokousvieraan kuvaus kokemuksistaan Helsingistä on julkaistu teoksessa Taika-
matto, Suomen Itämaisen Seuran julkaisuja n:o 18, s. 125-132, 1982. 
26 'Agudat Zion oli sionistijärjestö. Translitteraatio seuraa tässä tapauksessa kansainvälistä va-
kiintunutta muotoa, Encyclopedia Judaica. 
27 "Huutavan ääni erämaassa" on oma käännöks~nj bepreankieli estä itaatista: "qolqore' bam-
midbar", Je 40:3. Lau een voi kääntää myös "Aäni huutaa erämaassa" . Vrt. myös ama kohta 
kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamassa suomennokse sa. 
28 Ma sa-leipä, pääsiäisenä käytettävä happamaton vehnäleipä, joka on muistutuksena Egyptis-
tä lähdön kiireellisyydestä 2 Moos. 12:ll ). Levinson J 992, 151. 
29 Jes 2:5 "Jaakobin huone, lähtekää ja lähtekäämme", oma käännökseni alkukielen lauseesta 
"beit jacaqov lekhu venelkha ". Bilu(-im) oli Palestiinan asuttamiseen tähdännyt, vuonna 1882 
perustettu nuorten venäläisten sionistien ryhmä. 
30 Tåmä tek ti on kirjoitet1u runom.itassa. Mitä ilmeisimmin kirjoiuaja on Her z Frydberg. 
31 Vuosittaisessa seurakunnan yleiskokoukses a päätettiin monista asioista, joista yksi oli seu-
rakunnan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajan valinta. Hallintoneuvostoon valittiin kolmek-
si vuodeksi kerrallaan kuusi tai kahdeksanjäsentä,jotkajakoivat keskenään srk:n käytännön asioi-
ta hoitaneet virat, kuten varapuheenjohtajan, sihteerin, kiinteän omaisuuden hoitajan synago-
ganesi.miehen, hautausmaasta vastaajan ja muut tärkeät virac. Viipurin juutalaisen seuralnmnan 
ohjesääntö 1936, § 9, § l l . 
32 Jiddisin ilmauksen "kultai11en maa,"= "goldene medinelland'" merkitys on kahtalainen. Yh-
täältä se voidaan ymmärtää kirjaimellise ti "kultamaana", joUa oikeastaan tarkoitetaan Amerik-
kaa, vapauden, oikeudenmukaisuuden ja mahdollisuuksien maana. Toisaalta käyttö saattaa olla, 
kuten ilmeise tikin tässä, ironinen tai sarkastinen tarkoittaen "type.rysten paratiisia". Tällä tar-
koitetaan pettymykseen päättyvää toivoa huomenna koittavastaihrnee tä. Rosten 1970, 136-137. 
33 Sitaateissa olevat käännökset teoksesta Haggada sel pesah suomennoksineen 1986, 5. 
34 Kysymys "ma nistanna", "Miten (tämä yö) erottuu (moista öistä)? on keskeinen osa seder-
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seremoniaa. Kysymyksen esittää läsnäolevista nuorin. Haggada sel pesah suomennoksineen 
1986, 6. 
35 Lause "ve-hi secamda ... " on suora sitaatti Haggadasta sanaa kunnes, jiddisin biz, lukuunot-
tamatta. Käännös on tämän tekijän . 
36 Heprean kielen sana dam tarkoittaa jiddifosä "veren" lisäksi myös "häpeänpunaa". Tässä yh-
teydessä on mahdollinen myös leikki englannin låeleo sanan damn(ed) "kirottua" samankal.tai-
suuden kans a.Hosekh tarkoittaa "pimeyttä' kuvaannollisesti "ahdistusta",jatässäjopa kirouksena 
"helvetti!" 
37 Wizo (Women International Zionist Organisation) on edelleenkin toimiva naisten kansainvä-
linen sioni ti-organi aatio. 
38 "Kuka tietää, mitä yksi tarkoittaa ... ?", ( ehad mi jodeca ... ), kuuluu seder-aterian loppulaului-
hin. Vrt. Haggada se! pesah suomennoksineen 1986,42. 
39 Jiddisiksi kysymys k'Uuluu: ver tsejlt sfire?. Näin pesah-aikaan lukijan ajatukset suuntautu-
vat 49 comer-päivän laskemi een pääsiäisen ja viikot-juhlat välissä. 
40 Suomes a vuodesta 1919 voimassa ollut k.ieltolalå ei estänyt ainakaan Viipuån juutalaisyh-
teisön pe-sah- ja apattiviinin saantia. He valmistivat itse tarvitsemansa viinin käyttämällä raaka-
aineena rusinoista keitettyä mäskiä. Vasta 1932 otettiin käyttöön väkijuomalaki kieltolain tultua 
kumotuksi kansanäänestyksessä. 
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Kalevi Tilli 

Viipurilaisesta elämäntyylistä 1930-luvulla 

Viipurilaista elämäntyyliä 1930-luvulla voidaan tarkastella monelta näkökulmalta. 
Niinpä ei pidä hämmästellä, että raitiotiet liittyivät olennaisena osana viipurilaiseen elä-
mänmenoon. 

Ainutlaatuinen tunnelma viipurilai issa raitiovaunuissa tuolta ajalta on jäänyt elävä-
nä mieleeni. Se kuvastaa osaltaan viipurilaista elämäntyyHä ellaisena kuin minä koin 
sen 1930-luvulla. 

Avoimuutta ja seurallisuutta 

Vaunuissa oli molemmilla ivuilla koko vaunun pituiset penkit. Istuttiin sii ke ki-
käytävän molemmin puolin kasvotu ten toisella puolella istuvien kanssa. Tuntui suo-
ra taan poikkeukselli elta, jo kukaan ei olisi sattunut kysymään vastapäätä i tuvalta: 

- No rnihis työ ootte menos? Jo työ ootte toril meno ni rnännää sion yhe . Ja tullaa 
it yhe takasikki.i nii ehitää haastella enemrnäkkii. Ja jonnai päivän myö voitas ajjaa 

täll ratikal vaikk ympär koko kaupungi , jos juttuu riittää. 
iitähän se ke b.."l.lstelu lähti liikkeelle ja kohta olikin käynnissä aikamoinen pälpätys, 

kun kaikki muutkin matkalai et kävivät kyselemään ja e]vittelemään menemisiään ja 
tulemisiaan. 

Viipurissa ihmisten avoimuuden ja seurallisuuden huomasi siis välittömästi jo rai-
tiovaunuun astuessaan. Näin ei ollut suinkaan muualla Suomessa. 

Niinpä viipurilai en ukkelin käydessä Helsingissä 1930-luvulla hän hämmästyi pe-
rusteell.i esti . Noustuaan aseman luona raitiovaunuun hän sanoi kan samatkustajilleen: 

- Hyvvää päivää, hywää päivää! 
Kukaan ei pukahtanutkaan eikä kukaan ollut huomaavinaankaan ukkelia. 
- No mihis työ ootte sit oikee menos? 
Vieläkään ei kuulunut mitään vastausta. 
- Männeeks tää ratikka sit Töölöö päi? 
Kun ystävämme ei vieläkään saanut keneltäkään mitään vastausta, hän meni kuljet-

tajan luo ja ky yi: 
-A mihis työ näit mykkii oikee kulettelette? 
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Yllä: Viipurin kaupungin sähkölaitos ja raitiotiet olivat vuoden 1936 loppuun saakka saksalai-
sen yhtiön ( Elektricitetswerk & Strassenbah11 Wiborg) omismksessa. Sen pääosakkaa11aoli AEG. 
Toiminta perusmi Viipurin kaupungin ja yhtiön 1910 tekemään sopimukseen, jonka mukaan ne 
siirtyisivät aikanaan kaupungin omis111kseen, mikä rapahiuikin 1935-1936 vaihteessa. Kuvassa 
raitiovaunu liikenteen alkuajoilta Katariinankadulla (Linna11kad11/la). 
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Vilkasta torielämää 

Torillakäynti oli kappale viipurilaista elämää, mikä siinä kohden ei vuosikymmenien 
saatossa muuttunut. 

Kauppatorin toisessa laidassa näkyvän Pyöreän Tomin kupeesta aina Torkkelinka-
dun kulmaan ulottui 1930-luvullakin edelleen katkeamaton hevosten ja kärryjen rivis-
tö. Siellä maalaisisännät ja -emännät tarjosivat rattailtaan tuotteitaan kaupaksi torilla-
kävijöille niin kuin ennenkin. Jos ruokatunnilla ei joskus menty kotiin kiertelimme lä-
heisellä kauppatorilla ostamassa rinkeleitä tai jotain muuta hyvää suuhun pantavaa ja 
katselimme vilkasta kaupantekoa Pyöreän Tomin juurella. 

Kauppahalli kauppatorin laidassa oli todellinen aarreaitta perheenemännille. Mutta 
kyllä me koulupojatkin viihdyimme siellä. 

Meidän mielestämme paras paikka siellä oli leikkelemyymälä, jota piti eräs hauska 
aina mukavia puhuva amatöörinäyttelij ä aurinkoisen ja pyy levän vaimonsa kanssa. Hei-
dän "myyntikarsinastaan" kuului pitkin päivää iloista kaupantekoon liittyvää harmi-
tonta leikinlaskua ja naurunremahduksia, mikä loi aivan oman erikoisen tunnelmansa 
kauppahallin tuonpuoleiseen päähän. Samalla kun he punnitsivat jonkun asiakkaan nak-
kimakkaraostosta he tarjosivat tälle maistiaisiksi Marschanin uusinta makkaralaatua. 
Heidän kaupankäynnilleen oli koko ajan ominaista ns. "schirokaja natura", jolla lähin-
nä ymmärretään ihmisten keskeistä suurpiirteistä sekä henkistä että käytännön kanssa-
käymistä, missä ei tule kysymykseenkään minkäänlainen pikkumaisuus, saivartelu, sai-
tuus tai epäreilu henki. 

Palvelualttiutta kaupoissa ja narinkoissa 

Torin lähellä Mustainveljestenkatu 22:ssa oli kerrassaan mainio Schkurat-Schkuro-
patskyn siirtomaatavarakauppa. Se oli varsin pieni, mutta sitä paremmin varustettu lii-
ke. Myymälään sisään astuttaessa kiinnitti jokaisen huomiota heti pitkät rinkeliriipuk-
set, jotka roikkuivat naruissa oven sivulla olevissa seinäkoukuissa. Vesi kihahti siinä 
kielelle, kun näki niissä pieniä unikonsiemen- ja suolarinkeleitä, minkä veroisia en ole 
mistään muualta löytänyt kuin juuri tuosta ihanasta pikkuputiikista Vanhankaupungin 
laidassa. Sellaisia ei saa nykyään enää mistään. 

Liikkeen omistajapariskunta oli aina palveluvalmiina pienen tiskin takana ystävälli-
nen hymy huulillaan. Rakastettavampaa ja ystävällisempää asiakaspalvelua muualla 
kuin Viipurissa silloin ja nimenomaan Schurat-Schkuropatskyn siirtomaatavarakaupassa 
en ole sen koommin nähnyt missään. Omistajat olivat aina valmiina myymään luotol-
lakin, jos asiakas oli rahapulassa ja asiakkaita heille riittikin uskomattoman paljon. Il-
meisesti ostajat panivat niin suuren arvon tuolle luottavaiselle palvelulle, ettei paris-
kunta omien sanojensa mukaan juuri koskaan kärsinyt luottotappioita. Asiakkaat piti-
vät kunnia-asianaan maksaa heille velkansa takaisin. 

Rouvan jäätyä leskeksi hän hoiti sitten parin apulaisen kanssa asiakkaitaan edelleen 
yhtä ystävällisesti ja auliisti kuin ennenkin. Vain edesmenneen Schurat-Schkuropats-
kyn joviaalia ja samalla räiskyvää olemusta jäivät monet liikkeen kanta-asiakkaat kai-
paamaan. Kenraalitar W etzer ja everstinna Hägglund olivat liikkeen uskollisimpia asiak-
kaita, joita tuon tuosta näki ostoksilla tuossa pienessä myymälässä. 

Punaisenlähteentorin elämälle antoi puolestaan omaa erityistä sävyään sen itäreunassa 
Vaasankadun varrella oleva pitkähkö matala puurakennus Moskvinin suuren suippo-
tomisen kivitalon vieressä, missä sijaitsivat ns. narinkat. Niiden avoimella sisäänvede-
tyllä käytävällä asiakkaat valikoivat ja kokeilivat päälleen Vaasankadulla kulkevien 

124 



Elämää kauppatorilla 1920-luvun alussa. Saksalainen raitiovaunuyhtiö hoiti raitiovaunuliiken-
nettä. Kauppahalli vasemmalla. Isovossikat kuuluivat vielä katukuvaan. 

Vilkasta hyörinää kauppatorilla 1930-luvulla. Autopirssi oli ilmestynyt Pyöreän tornin sivulle. 
Kyllä ajureitakin vielä näkyi. 
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nähden estottomasti pukuja, housuja ja päällystakkeja, kukin makunsa mukaan. Tuo 
kaikki, jos mikä oli elävää konstailematonta viipurilaisuutta. 

Nokkelia lääkäreitä 

Ja sitten lääkäreistä. Oskari Reinikainen oli silloin yksi suosituimpia lääkäreitä Vii-
purissa. Reinikaisen yksityisvastaanotolla Viipurin Osuusliikkeen talossa Punaisenläh-
teentorin nurkkatalossa oli aina paljon potilaita, jotka etsivät häneltä parannusta vai-
voihinsa. Heitä istuskeli vuoroaan odottaen porraskäytävän rappusilla aina alaovelle 
saakka. Jotta hän olisi ehtinyt tutkia mahdollisimman monta luoksensa pyrki jää, hän oli 
organisoinut vastaanottonsa erikoislaatuisella tavalla. 

Niinpä heti eteisessä potilaan vastaanotti hoitajatar, joka ohjasi naiset eteisestä va-
semmalla olevaan huoneeseen ja miehet vastaavasti oikeanpuoleiseen huoneeseen. Mo-
lemmista huoneista, joissa asianomaisten piti heti riisuutua, päästiin sitten suoraan Rei-
nikaisen isoon vastaanottosaliin vuorotellen vasemmalta ja oikealta sitä mukaa kun toh-
tori sai edellisen potilaansa tutkittua. 

Eräänä päivänä nuori. mies tuli Reinikai en etei een ja kysyi tohtoria. Hoitajatar ei 
k:uunne!lut eteisessä hänen asiaansa alkuunkaan, vaan käski nuorukaisen heti oikean-
puoleiseen huoneeseen riisuutumaan ja odottamaan siellä, kunnes tohtori ottaisi hänet 
vastaan. Poika yritti selitellä, mutta ei siinä mikään auttanut. Kun hän sitten vuorollaan 
astui alastomana Reinikaisen eteen, kysyi tämä mikä nuorta miestä oikein vaivasi. 

- Eihä minnuu mikkää vaivaa, oli pojan vastaus. Hän ojensi samalla Reinikaiselle kä-
dessään olevan paperin ja sanoi: 

- Miul ois täss tohtorin vaa yksi telegrammi ! 

Lääninsairaalassa työskenteli nuorena lääkärinä 1930-luvulla Martti Härkönen. Ol-
lessaan yövuorossa kerran talvisaikaan hänen luokseen tuli kaksi nuhjuista, hiukan 
"maistellutta", pelästyneen näköistä miestä. Toisen nenästä veri valui valtoimenaan kas-
voille. Hänen kaverinsa ojensi puolestaan Härköselle kokoonkäärityn nenäliinan ja sa-
noi huohottaen: 

- Myö vähä tapeltii tään veikkosen kanss ja mie huitasin vahingos hänelt puukol pa-
lan nennää Mutt miul on kuite kii häne nenäpää täs . Mie löy in sen lumiliangest ja 
myö juostii kiireest tänne. Eiks tohtor vois tehhä jottai? 

Härkönen empi ensin mitä tehdä mutta katsottuaan nenäliina sa ollutta nenänpäätä, 
hän päätti yrittää ja ompeli sen oikealle paikalleen tappelupukarin nenään. Ja ihmeitten 
ihme. Nenänpää pysyi paikallaan ja nenä parani pikkuhiljaa. 

Lääninsairaalassa oli harjoittelijoina sairaanhoitajakurssin oppilaita, joille oli varat-
tu asuntoja läheisestä Massisen talosta. Massisen talon porraskäytävien edessä kaval-
jeerit odottelivat uskollisesti valittujaan vi ttääk een heidän kan aan iltaa jossain kau-
pungilla. Tyttöjen asuntoihin kun ei ollut menemistä. Kavaljeerien joukossa oli myös 
nenän 'lciinniompeHja ' Martti Härkönen joka löy i tulevan elämänkumppaninsa Tai-
mia noiden ievien sairaanboitajataroppilaiden parista. 

Tohtori Petersonilla oli potilaanaan tunnettu viipurilainen kauppamies "Kaakki" Ko-
ponen josta kaupungilla kierteli monia hauskoja ka kuja. Kun Koponen kerran taas va-
litteli Petersonin vastaanotolla vaivojaan, Peterson totesikin potilaan a tilan menneen 
jo niin huonoksi ettei hän voinut enää luvata tälle kovinkaan pitkää elinaikaa. Kopo-
nen äi.kähti tietenkin pahanpäiväi e ti saamastaan tuomio ta. Kuitenkin elämän valo-
puolet ja ilot hyvin tuntevana miehenä hän kysyi heti hädissään Petersonilta: 
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Viipurin Kauppahalli oli aikanaan Euroopan suurimpia. Taustalla linna. 

Satamalaituri, josta viipurilaiset lähtivät höyry/aivoilla kesäpaikoilleen Viipurinlahden ranta-
mille ja saarille. 
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- Voi hyväne aika, ehinks mie viel hakkee viinakaupast yhe pullo konjakkii? 
- Kyllä varmasti, jos pidätte oikein kovaa kiirettä, vastasi Peterson hymyssä suin. 

Kouluvuosinani sairastelin melko paljon. Noihin harmaisiin päiviin toi joskus sopi-
vaa vaihtelua kotiompelijattaremme neiti Mustonen, jota kotioloissa nimitimme va-
paasti Mustoskaksi. 

Mustoska työskenteli tuolloin samassa huoneessa, missä minä loikoilin vaivojani pa-
rantelemassa. Ompelukonetta käyttäessään hän veisasi ohuella korkealla äänellä Siio-
nin virsiä ja lausahti siinä väliin jonkin raamatullisen, minulle vakavassa mielessä tar-
koitetun elämänohjeen. 

Vaikka pidinkin Mustoskasta oli minun joskus vaikea ymmärtää häntä, kun hän ker-
rankin huokaisten sanoi minulle. 

- Ottas Herra siutkii ajois pois täst maailmast ni monest synnist säästyisit. 
Säikähdin pahanpäiväisesti Mustoskan sanoista ja tunsin itseni heti entistä sairaam-

maksi. 
Kun tohtori Peterson tuli kotikäynnille katsomaan vointiani, tunsin heti oloni parem-

maksi kun hän astui sisään harmaapäisenä valkoisessa lääkärintakissaan kultasankaiset 
silmälasit nenällään. Jo pelkällä hänen olemuksellaan oli parantava voima. 

Juhlapyhien harras vietto 

Joulut 1930-luvun Viipurissa olivat onnellisia hetkiä. Joulukuusi käytiin ostamassa 
joko Myllyaukiolta tai Punaisenlähteentorilta. Tinkiminen kuului asiaan kaupanteossa. 
Ei voinut tulla kysymykseenkään, että kuusesta heti olisi maksettu pyydettyä hintaa. 
Jos myyjä sanoi sen hinnaksi 10 markkaa, huudahti ostaja välittömästi: 

- A ku mie en maksa tuollasest kuusest ku korkeintaa viis markkaa. 
Kyllähän sitten lopuksi sovittiin molempia osapuolia tyydyttävästä hinnasta. Tämä-

hän kuului viipurilaiseen kauppatapaan. 
Jouluaaton hämärän laskeutuessa koko kaupunki hiljeni. Kaikki tuntui pysähtyvän ja 

joulun taika hiipi kaupungin ylle. Huurteisten ja jääkukkien kirjomien ikkunoiden ta-
kaa avautui näkymä yli talvisen kaupunkimaiseman. Tuon hopeisen hiljaisuuden kat-
kaisi kirkonkellojen soitto, joka kantautui kauas aattoiltana. 

Kirkossakäynti kuului aina aattoillan viettoon. Jouluaaton jumalanpalvelus Agrico-
lan kirkossa, jonka nimi myöhemmin muutettiin Tuomiokirkoksi, oli mieleenjäävä ja 
juhlallinen tapahtuma. 

Aattojumalanpalveluksen häikäisevä tunnelma huipentui hetkeen, jolloin alettiin vei-
sata jouluvirttä. Kirkkosali oli täpötäynnä harrasta kirkkokansaa, jonka veisaus sulau-
tui urkujen mahtavaan pauhuun ja kirkkokuoron ylväästi soivaan lauluun. Sävelet tun-
tuivat kantautuvan aina taivaisiin, niiden kiiriessä korkean kirkkosalin kaikuviin katto-
holveihin. 

Jumalanpalveluksesta kotiin palattua kokoonnuttiin hartaaseen hetkeen kuusen ää-
relle, sen kynttilät sytytettiin ja luettiin jouluevankeliumia. Rukouksen jälkeen asetut-
tiin ruokapöytään. En jaksa vieläkään ymmärtää, miten silloisin keittovälinein ja haloin 
lämmitettävin uunein pystyttiin keittiön "pliitalla" saamaan aikaan kaikki se, minkä 
emännät kantoivat joulupöytään. 

Lahjoja ei noihin aikoihin paljonkaan saatu, mutta sitä suuremmalla innolla ja mie-
lenkiinnolla avattiin joulupukin saavuttua harvoja lahjapaketteja. Tyytyväisiä oltiin vä-
hästäkin. 

Joulun vietto jatkui joulu- ja Tapaninpäivinä, jolloin mentiin kelkkailemaan tai ajele-
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maan j :vossik:alla. Ajureita riitti Viipuris a tarpeeksi talvisink:in. Hevo en korskuessa, 
kulku ten kili tessä ja reen jalasten naristessa lumista kadunpintaa va ten viilettelim-
me vällyihin kääriytyneinä hyvää kyytiä ympäri kaupunkia. 

Kirkkopyhiä vietettiin Viipuri sa uurella antaumuk elia. Nii sä oli aina todelli sen 
juhlan tuntua, minkä vaistosi parhaiten juuri sillä hetkellä kun päivittäisen arjen hyö-
rinä kaupoi aja kaduilla vähitellen hiljeni ja ihmiset hakeutuivat koteihinsa alkavan 
pyhän valmisteluihin. 

Pääsiäinen aloitettiin jo palmusunnuntaina perinteellisillä virpomisilla. Lapset kii-
ruhtivat silloin pajunvitsat kädessä virpomaan tuttuja tätejä ja setiä. Mitään pitkiä sere-
monioita ei siinä tarvittu. Virvottaessa riitti vain lyhyt värssy: 

- Vjrpoi varpoi tuoreek terveeks saanks mies kanan vai munan! 
Ja kyllä tuo rimsu riitti, ko ka ensimmäisenä pääsiäispäivänä toiveet sitten toteutui-

vat. Virporninen on ilmestynyt nyt myös länti een Suomeen. 
Pääsiäisruuatmuodostivatkokonaan oman lukunsa viipurilaisessajuhlanvietossa. Lam-

maspaisti kuului oleelli ena osana ruokali taan. Ortodoksien pää iäispöydä ä oli aina 
pashaa, rahkasta valmistettua herkulli ta pääsiäisruokaa. Meillä kotona saatiin aina pää-
iäi enä rahkasta valmistettua karjalaista piimäpiirakkaa "vatruskaa'' , mikä ekin oli 

suurta herkkua. 

Urheiluinnostus huipussaan 

Urheilu oli korkeassa kurssissa Viipurissa. Yleisurheilu ja jääpallo olivat viipurilais-
ten mieliurheilulajeja 1930-luvulla. Urheiluinnostus oli huipussaan vuonna 1932, kun 
ennen Los Angelesin olympialaisia Paavo Nurmi juoksi Papulan kentällä lyhyen ma-
ratonin maailmanennätysajassa. 

Vuonna 1932 valmistui myös urheiluinnostuksen merkeissä Patterinmäen laitaan Koi-
vistontien varressa Keskuskenttä,joka vihittiin virallisesti tarkoitukseensa vuonna 1934 
Norja-Suomi yleisurheilumaaottelun yhteydessä. 

Viipurilaisen jääpalloilun tähtihetkiä oli kahden viipurilaisseuran, Susien ja Viipurin 
palloseuran, kamppailu Suomen mestaruudesta Salakkalahdenjäällä. Mutta myös Suo-
men maajoukkueetkin muodostuivat miltei pelkästään viipurilaisista jääpalloilijoista. 
Viipurilaisten innostus noita otteluita kohtaan oli valtava. Kerran pelin päätyttyä eräs 
eukko ryntäsi luistimadalta Salakkalahdenkadulle niin hohkeissaan, että törmäsi huo-
maamattaan päin veturia, joka oli juuri menossa pitkin Salakkalahden rantarataa Etelä-
satamaan. Kuljettaja pysäytti oitis junan ja hyppäsi kauhuissaan alas radanvierelle kat-
somaan siihen kellahtanutta naista kysyen samalla: 

- Mites siin käi? 
- A Suet voitti, vastasi eukko ja kömpi reippaasti ylös lumihangesta. 

Synkät pulavuodet ja kieltolaki 

Pula-aika antoi oman synkän sävynsä 1930-luvun alkuvuosien elämälle. Tähän ku-
vaan kuului myös jo vuodesta 1919 lähtien voimassaolleen kieltolain demoralisoiva vai-
kutus yhteiskunnassa. 

Kieltolain aikana tyhjiä pirtukanistereita lojui vallien kupeessa, takapihoilla, puisto-
jen liepeillä ja rannoilla osoittamassa lain voimattomuudesta puhumattakaan juopu-
oei ta, joita korjattiin etenkin markkina-aikaan polii io hoiviin sen kun ehdittiin. 

Ravintolois a tarjottiin yleisesti' kovaa teetä'' buolimatta niissä uoritetuj ta ratsioista. 
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Laajalti tunnettu tapaus on hallitusneuvos Niilo Liakan käynti Pyöreässä Tornissa. Hä-
nen tilatessaan pöytäänsä teetä täysin viattomasti tarjoilija kysyi häneltä: 

-Tahotteks työ herra ihan tavallist vai sellast kovvaa teetä? 
- Kiitos, minä haluan vahvaa, tummaa teetä, vastasi hallitusneuvos tajuamatta kysy-

myksen todellista tarkoitusta. Niinpä hän sai hetken kuluttua teetä, jonka sekaan oli lu-
rautettu aika reippaasti pirtua. Juotuaan ensimmäisen siemauksen "teetään", hallitus-
neuvos ryntäsi siltä istumalta soittamaan poliisit paikalle. Nähtyään asiakkaansa me-
nevän kiihtyneenä pöydästään eteisen puhelimeen, tarjoilija epäili pahinta ja vaihtoi kii-
reesti hallitusneuvoksen "teen" tavalliseksi teeksi. Kun poliisit sitten saapuivat ja mais-
toivat herran teetä, ei heillä ollut mitään huomauttamista sen koostumuksesta. Mutta 
hallitusneuvos jäi tietenkin enemmän kuin noloksi, kun poliisit huomauttivat hänelle: 

- Mutta herraha itse haiskahtaa viinalle! 
Pirtutrokateilla oli Viipurissa kieltolain aikaan, vielä 1930-luvun alussa monia sala-

kauppoja, joissa janoiset asiakkaat kävivät ahkerasti ostoksilla. 
Kun poliisit saivat tarpeekseen noista pimeistä puuhista, he kääntyivät mm. ta-

lonomistaja Luomin puoleen, jonka vuokralaisina trokarit harjoittivat kiellettyä kaup-
paansa. Poliisien väittäessä, että hänen taloissaan on peräti kolmetoista viinakauppaa, 
Luomi vastasi heti: 

- Ei oo ku ykstoist, ne kaksi on sit varmast salakauppoi. 
Mutta rehellisyyshän kuului viipurilaiseen tyyliin, vaikka monet konstit tunnettiin-

kin. 
Pulavuosien kurjuus kuvastui jokapäiväiseen elämään ovelta ovelle kiertävien kerä-

jäläisten ja kaikenlaisten avunpyytäjien runsaudesta. Viipurin Osuusliikkeen talon pi-
hassa olevasta keittolastajaettiin lämmintä keittoa eniten hätää kärsiville. Talvella tuo 
soppajono ulottui joskus pihalta aina Pietarinkadulle (Kannuksenkadulle) saakka. Lii-
ke-elämässä konkurssit seurasivat toisiaan ja etenkin monen vanhan viipurilaisen pien-
yrittäjän oli lopetettava toimintansa. Työttömien määrä kasvoi pelottavasti. Satamassa 
oli hiljaista ja ratapihalla seisoi satoja tyhjiä tavaravaunuja. Monen koululaisen oli jä-
tettävä lukunsa kesken kun vanhemmilla ei ollut enää varaa lukukausimaksujen suorit-
tamiseen. Tosin kouluissa oli vapaaoppilaspaikkoja, mutta niitä riitti vain harvoille. 

Noina vaikeina aikoina oli onneksi, että Viipurin kaupunginjohtajaksi valittiin vuon-
na 1929 varatuomari Arno Tuurna. Vaikka hän ei ollut alunperin viipurilainen, vaan oli 
syntynyt Lohjalla, hän omaksui pian viipurilaisen elämäntyylin. Hän luotsasi taitaval-
la kädellä Viipurin kaupungin asioita läpi pulavuosien. 

Elpymisen vuodet ja juhlahumua 

Viipuri kasvoi Amo Tuuman aikana Suomen toisek i suurimmaksi kaupungik i. Vuo-
den 1936 lopuUa alkanut nousukausi elävöitti voimakkaasti taloudellista toimintaa ja 
Viipuri osasi käyttää oikealla tavalla hyväl:: een tuon myönteisen kehityksen luomia 
edellytyksiä. Vuonna 1939 kaupunki oli l"llkoistavampi kuin koskaan aikaisemmin sen 
historian aikana ja sen merkitys koko Suomen talouselämälle oli erittäin tärkeä. 

Viipurin a ukkailla oli illoin taas varaa huvituksiin vaikeitten vuosien jälkeen. Es-
pilä, Lehtovaara, Pyöreä Tomi ja uusi Palatsi-ravintola vetivät puoleensa paljon hyvän 
ruuan ja valikoitujen juomien ystäviä. Ravintola Maino ekä Voimailijain ja Vilje-
lyk en salit olivat iltaisin tupaten täynnä tan sinkipeitä kaupunkilaisia. Jotkut herrat taas 
ek yivät etsimään naisseuraa ja jännitystä hieman epämäärliise tä Teesalongista Van-
bastakaupungista. 

130 



Espilän ja Lehtovaaran ohella vanha kunnianarvoisa Andrea Vanhassakaupungissa 
oli edelleen korkeassa kurssissa vastaten vaativimpienkin asiakkaiden toivomuksia. Se 
olikin arvostettujen kaupunkilaisten kohtaamispaikka. 

Kaupungin hienoimmat juhlat pidettiin perinteellisesti Seurahuoneella, missä tun-
nelma saattoi kohota aito viipurilaiseksi juhlahumuksi. Kaikki tapahtui kuitenkin ele-
gantisti ja suvaitsevaisessa hengessä, mikä oli ominaista 1930-luvulla viipurilaisten juh-
limiselle esim. "Sjunde Januari" -juhlissa, joilla silloin oli ikää jo satakunta vuotta. 

Viipuri oli avainasemassa koko Itä-Suomen kaupassa. Sataman laajennustöitten val-
mistuttua myös ulkomaankauppaa pystyttiin palvelemaan entistä tehokkaammin ja kos-
mopoliittisen Viipurin liikemiehet osasivatkin käyttää ulkomaankaupan mahdollisuuk-
sia taitavasti hyväkseen. 

Suomenkieliset liikemiehet, jotka kuuluivat Pamausseuraan, kokoontuivat Pamauk-
sen talolla Kurjen.kadulla rentoutumaan päivän aherruksen jälkeen hyvien liiketuttavien 
seurassa. Vastaavasti ruotsinkieliset liikemiehet kohtasivat toisensa Handelsgilletissä 
Karjaportinkatu 7:ssä. 

Koululaiset Torkkelilla ja Salakkalahden luistinradalla 

Monet viipurilaiset ovat mietiskelleet mistä viipurilaisen koulunuorison jokailtainen 
Torkkelilla kävely oli oikeastaan saanut alkunsa. Sitä on vaikea tarkkaan saada selville. 

Monissa eurooppalaisissa kaupungeissa oli kuitenkin vastaavanlaisia promenadeja. 
Miksei sitten Viipurillakin voinut olla myös omaa kävelykatua Torkkelia. Torkkelin-
katu ja sen vierellä viheriöitsevä lehmusten kattama Torkkelin puistohan syntyivät van-
han kaupunginmuurin paikalle tuon muurin osan purkamisen jälkeen 1860-luvulla. 

Sitä ennen kaupunkilaiset käyskentelivät perinteellisesti iltaisin ja pyhäpäivinä 
"Langebriickellä" eli vanhan raadintorin ja Neitsytniemen välisellä pitkällä Turunsil-
lalla, mitä myöhemmin kutsuttiin sitten Linnansillaksi. 

Aluksi Torkkelin puistokadulla herätti huomiota siellä arvokkaasti promeneeraavat 
hovioikeuden jäsenet, jotka päivittäin puoli kolmen maissa tulivat läheisestä hovioi-
keudesta istunnon päättymisen jälkeen haukkaamaan raitista ilmaa. 

Kun koulunuoriso huomasi sen jo silloin ja tahtoi myös yhtä arvokkaasti kävellä Tork-
kelilla, voitaneen olettaa, että heidän jokailtainen promeneerausperinteensä sai näin al-
kunsa. Päivällähän koululaiset olivat koulussa ja vasta läksyjen luvun jälkeen heille oli 
mahdollista lähteä Torkkelille. Niinpä hovioikeuden herrat olivat Torkkelilla arvokkaasti 
iltapäivisin ja railakas koulunuoriso iltaisin eivätkä kummatkaan siten häirinneet toisiaan. 

Aivan viime vuosisadan viimeiselle vuosikymmenelle saakka koululaisten esiinty-
misessä Torkkelilla ei tiettävästi ollut mitään huomauttamista. Jostain syystä heidän 
liikkumisensa siellä muuttui kuitenkin kyseisen vuosikymmenen puolivälin jälkeen hol-
tittomaksi törmäilyksi. Riehakkaimmillaan nuo koululaisten "iltakävelyt" lienevät ol-
leet juuri ennen vuosisadan vaihdetta. Poikien suhtautuminen toiseen sukupuoleen oli 
silloin niin aktiivista, että Suomalaisen tyttökoulun johtajattaren Alina Renforsin täy-
tyi tulla Torkkelille valvomaan tyttöjään. 

Minun aikanani 1930-luvulla kaikki tapahtui Torkkelilla rauhallisesti eikä opettajien 
tarvinnut tulla turvaamaan sinne naisrauhaa. Kieliriitoja ei ollut eikä siellä tapeltu niin 
kuin Helsingin Espalla. Se ei kuulunut Viipurin tyyliin. 

Iltaisin noin kahdeksan tienoilla menimme kaveriseurassa kahville Pursiaiselle, min-
ne samanaikaisesti myös monet tytöt kerääntyvät iltaa istumaan. Pientä silmäpeliä sii-
nä pidettiin sitten puolin ja toisin ja ehkä sanottiin jollekin tyttöjen pöydässä istuvalle 
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Eeva Partana ja tekijä vastaleivottuina yli-
oppilaina 1938 Torkkelilla. 

Venäläiset kävelevät tänään Torkkelilla. 
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tutulle neitoselle pari sanaa kohteliaan tervehdyksen myötä. Muuten oltiin aika ujoja 
eikä rynnätty puhuttelemaan noin vain tuntemattomia tyttöjä. Oltiin herrasmiehiä jo 
koulupoikina. 

Varsinainen Torkkelillakävely alkoi puoli yhdeksänillalla,jolloin vastakkaisiin suun-
tiin soluvat koululaisten yhtenäiset jonot alkoivat venyä jo noin sadan metrin pituisik-
si. Silloin sinne ei enää juuri muita ihmisiä mahtunutkaan. 

Siinä kävellessä katsottiin ketä tyttöä voisi lähteä saattamaan yhdeksän jälkeen. Jos 
silmään sattui joku viehkeä neitonen, oli parasta jäädä hyvissä ajoin odottamaan häntä 
siihen päähän Torkkelia, mistä tämä tiettävästi lähtisi kotiin päin. Sitten tarvittiin vain 
riittävästi rohkeutta mennä tytön viereen ennen muita poikia ja esittää hänelle kohtelias 
pyyntö: 

-Anteeks ku mie häiritsen sinnuu, mutt saanks mie saattaa siut kottii täält Torkkelilt 
ku sie näytät menevä tuon päi iha yksi niiku miekii. Muistatha sie et myö ollaa jo ai-
kaisemrnikii tavattu. (Vaikka sitä ei olisikaan koskaan tapahtunut!) 

Talvisin mentiin Salakkalahden luistinradalle jo puoli kahdeksan aikaan illalla, jos 
läksyjen luvut sen sallivat. Siellä etsittiin joku nätti tyttö luistelukumppaniksi tarjoa-
malla hänelle käsiremrnin, jolla molemmat antoivat vauhtia toisilleen. Poika oli aina 
kuitenkin varsinainen vauhdinantaja vetäen kovassa vauhdissa tyttöä vierellään. Se vas-
ta oli raikasta, railakasta ja hauskaa menoa, joka päättyi puoli yhdeksän maissa. Silloin 
nuoret kerääntyivät luistinradan toiseen päähän jäällä tanssimaan. 

Romanttiset haaveilupaikat 

Viipurilaisten nuorten romanttisin haaveilupaikka oli, kuten ennenkin, kiistattomas-
ti kaupungin ylpeyden aihe, verraton Monreposin puisto. Keväisin luonnon herätessä 
herkkään vihreyteensä nuorten rakastuneiden sydämet sykähtelivät kiihkeästi tuossa 
kiehtovassa miljöössä, joka vetosi heidän herkkään mieleensä. 

Papulanvuoren puisto ympäristöineen oli toinen nuorison suosima kiehtova prome-
nadien kohde. Jos rahaa riitti, pistäydyttiin myös näkötorni "Pilipuun" vieressä olevan 
Papulan paviljongin ylä verannalla nauttimassa lasillinen "Moscato Passitoa". 

Pyhinä viipurilaisten kävelyretket ulottuivat tavallista kauemmaksi ohi Papulanvuo-
ren puiston aina Huusniemeen ja Markovillaan saakka. Huusniemen puiston ulkora-
vintolassa Suomenvedenpohjan rannalla oli tilaisuus hetken levähdykseen kahvikup-
posen äärellä. Tuohon idylliseen luonnonkauniiseen keitaaseen teki mieli palata aina 
uudelleenja uudelleen. Näin kokivat sen ainakin nuoret rakastuneet onnen huumassaan. 

Sunnuntaisin viipurilaiset kuuntelivat Torkkelin puistossa uskollisesti Karjalan kaar-
tin soittokunnan promenadikonserttej a, joita johtivat 1930-luvulla kapellimestarit Lau-
ri Näre ja Lenni Linnala. Myös Eero Selinin mainio jousiyhtye esiintyi siellä vuorotel-
len kaartin soittokunnan kanssa. Me nuoretkin hakeuduimme sinne, etsimme tavalli-
sesti sopivan pöydän Espilän ulkoterassilta vastapäätä puiston soittolavaaja nautimme 
mehulasin ääressä hyvästä musiikista. 

Nuorison huvittelu 

Nuorison kotikutsut kuuluivat tuon ajan tyyliin. Ne olivat odotettuja tilaisuuksia, joi-
hin valmistauduttiin suurella huolella. Hyvissä ajoin ennen "sesongin" alkua Pimenof-
fin ja Zweygbergin kangaskaupoissa tytöt etsivät sopivia leninki.kankaita niin syksyn 
kuin keväänkin kutsuihin. Kotiompelijattaret tai kätevät äidit ja talon tyttäret yrittivät 
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sitten parhaan taitonsa mukaan luoda niistä viimeistä muotia myötäileviä luomuksia. 
Viipurin viehkeät neitoset olivat hyviä tanssijoita. Tanssia tahdittivat gramofonin kai-

uttelemat tuon ajan iskelmät, joista 1930-luvun alussa soivat eniten saksalainen "O don-
na Clara, ich hab' Dich tantzen gesehen und Deine Schönheit hat mich toll gemacht..." 
ja kuolematon "Valencia". Mutta 1930-luvulla myös romanttisemmat tanssikappaleet 
olivat tulleet kuvaan. Vanha "Ramona" soi jälleen kaikkialla ja ikivihreät "Night and 
Day" ja "Stardust" antoivat illan päättyessä tunteellisen loppusilauksen onnistuneille 
koti juhlille, joissa siihen aikaan ei nautittu alkoholipitoisia juomia. 

Koulujen toverikuntien, urheiluseurojen ja kerhojen lauantaisin järjestämät juhlat oli-
vat 1930-luvulla tilaisuuksia,joissa oli helppo löytää uusia sydänystäviä tai tulla taval-
lista lähemmäksi ihastuksen kohteita. Niihin mentyämme odottelimme kärsimättömäs-
ti illan ohjelman päättymistä ja tanssin alkamista. Kun koulujuhlien mainio tanssior-
kesteri Rhythmic Lads sitten kajautti Risto Vennon johdolla yhtyeen tunnussävelen 
"Bugle Call Rag":in alkufanfaarin trumpeteillaan ja Wolf Karni räväytti rytmit rum-
muistaan, syntyi aikamoinen vilske poikien rynnätessä hakemaan suosikkityttöjään. Het-
kessä tanssilattia oli tupaten täynnä karkeloivia pareja. 

Seuraelämää ja musiikkia 

Viipurilaiset aikuisetkin olivat tuona aikana varsin seurallisia. Kotikutsut olivat heil-
lekin virkistävää vaihtelua elämässä. Minun vanhempani olivat aina Antin päivänä -
siis marraskuun viimeisenä päivänä - kutsutut samassa rapussa vastapäätä meitä asu-
ville Järveläisille, missä vieraat viihtyivät myöhään yöhön. Samat vieraat tulivat sitten 
meille naapuriin viettämään isäni Oskarin nimipäiviä seuraavana iltana joulukuun en-
simmäisenä päivänä. 

Monrepos'n kartanon päärakennus (vas.) ja kartanon kirjasto ( oik.) ennen sotia. (Kalevi Tillin 
kuvakokoelma) 
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Tuolloin oli vielä tapana, että herrat istuivat salissa ja rouvat viereisessä huoneessa. 
Äitini yritti murtaa tuota tapaa, mutta ei juuri saanut muita rouvia mukaan herrojen puo-
lelle. Kummallakin ryhmällä lienee ollut omat juttunsa, joita ei sopinut kertoa toisten 
kuullen. 

Maaperä oli Viipurissa erityisen vastaanottavainen musiikille. Miltei jokaisen per-
heen joku lapsi otti soittotunteja ja tuskin missään muualla Suomessa kotimusiikki oli 
niin korkeassa kurssissa kuin Viipurissa. Laajalle levinnyt innokas musiikinharrastus 
viipurilaisissa kodeissa etenkin 1930-luvulla kirkastaa osaltaan Viipurin silloista kuvaa 
merkittävänä kulttuurikaupunkina. Laulukuoroj akin oli harvinaisen monta Viipurin Lau-
luveikot niiden etunenässä. 

Myös koulujen laulunopettajat ottivat musiikinopetuksen sydämelleen tavanomaista 
vakavammin. Niinpä säveltäjä Toivo Saarenpää, Suomalaisen Lyseon laulunopettaja ja 
säveltäjä valitsi 1935 oppilaista parhaat laulajat esiintymään "Päivän laulun" konser-
tissa tuon suuren kuoron vahvistuksena, kun hänen säveltämäänsä Kalevan kansan lau-
lua esitettiin konsertin päänumerona. 

Säveljuhlia ja konsertteja 

Vuonna 1935 Kalevalan 100-vuotisjuhlien yhteydessä pidetyssä SULASOL'in sä-
veljuhlassa esiintyi Saarenpään koulustamme kokoama satapäinen kuoro, jossa lauloi 
30 yläluokkalaista ja 70 alaluokkien oppilasta. Saman vuoden joulukuussa kuoro esiin-
tyi yhdessä Viipurin Musiikinystäväin Orkesterin kanssa Sibelius-juhlien Sibeliuskon-
sertissa Keskuskansakoululla Boris Sirpon johdolla. 

Kun tämä koulupoikakuoro oli Keskuskansakoululla odottelemassa juhlasalin taka-
huoneessa jonossa lavalle marssimista orkesterin jälkeen, Sirpo otti laukustaan sano-
malehdellä suojatun pullonsa ja ryyppäsi siitä muutamia kulauksia. Eräs rohkeimmis-
ta pojista ajatteli ääneen: 

- Setä ryyppää viinaa! 
Tähän Sirpo kiiruhti selittelemään: 
- Ei tämä viina, tämä musta kaffe ! 

Kirkkovuoden suurista juhlista adventti on eräs merkittävimpiä pyhiä. Adventtitun-
nelman voimakkain tekijä on varmaan Voglerin mahtava sävelruno "Hoosianna Daa-
vidin poika". Silloin monisatapäisen poikakuoron veisaamana tuo juhlallinen adventin 
ilosanoma kävi syvälle kirkkokansan sydämiin. 

Agricolan päivänä suuri koulupoikakuoro soihtuineen kävi Tuomiokirkon edessä ole-
valla Agricolan patsaalla laulamassa "Nouse riennä suomenkieli korkealle kaikumaan". 

Myös kirkkomusiikkia arvostettiin tuona aikana. Kuoron ja solistien ohella tarvittiin 
teosten esittämiseen suurehko jousiorkesteri. Kun Tuomiokirkossa esitettiin pääsiäise-
nä joskus 1930-luvulla Bachin Pääsiäiskantaattia "Kristus kuolon kahleissa", tuo sä-
veltäj ämestarin mahtava luomus oli vaikuttavuudessaan minulle mukanasoittavalle nuo-
relle sellistille eräs kokemuspiirini kaikkein voimakkaimpia musiikillisia elämyksiä. 
Pari vuotta myöhemmin esitettiin Händelin mahtava Messias-oratorio myös Tuomio-
kirkossa. Tuomiokirkon tilat olivat viimeistä paikkaa myöten täynnä yleisöä aina näis-
sä tilaisuuksissa. 

Viipurissa ei ollut konserttitaloa, vaikka kaupunki olisi monipuolisena musiikkikes-
kuksena sellaisen ansainnut. Musiikkia arvostavat kaupunkilaiset saivat tyytyä siihen, 
että konsertit Tuomiokirkon ohella pidettiin Keskuskansakoulun juhlasalissa, mitä käy-
tettiin päivisin myös koulun voimistelusalina. Sen takaseinälle puolapuitten viereen oli 
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kasattu kaikenlaista voimistelutunneilla tarvittavaa rekvisiittaa kuten hyppypukkej a, j oil-
la nuorempi väki sai konserteissa istua silloin kun salissa ei ollut tyhjiä istumapaikko-
ja. Itse olen kuunnellut siellä 1930-luvulla monet konsertit hyppypukilla istuen. 

Kansankonsertit,joissa Viipurin Musiikin ystävien sinfoniaorkesteri esiintyi kapellimestari 
Boris Sirpon johdolla, olivat erityisen suosittuja tilaisuuksia. Mieleeni on jäänyt nuoren 
pianistin Kauko Kuosman debyytti kansankonsertin solistina 1930-luvulla. Hänen isänsä 
oli Tuomiokirkon urkuri Venni Kuosma ja äitinsä tanskalaissyntyinen painotaiteilija Sig-
rid Holst-Kuosma. Kauko Kuosmalla oli silloin rohkeutta esittää George Gerschwinin ''Rhap-
sody in Blue" solistinumeronaan. Tuohon aikaan Gershwinin sävellyksiä pidettiin vielä 
melko yleisesti keveänä musiikkina. Muistan miten vanhat arvokkaat musiikintuntijat sa-
lin etuosassa nostelivat kulmakarvojaan ja pyörittelivät päitään. Mutta mitä pitemmälle 
nuori lahjakas pianisti pääsi loistavassa esityksessään, sitä vähemmän huomasi enää noita 
vähätteleviä eleitä. Kuosman lyötyä flyygelistä viimeiset loppusoinnut salissa vallitsi het-
ken hiljaisuus. Sitten me nuoret takapenkkiläiset katkaisimme tuon hiljaisuuden rajuilla ap-
lodeilla, mihin kohta myös salin etuosa yhtyi täysin sydämin. 

Tuosta kansankonsertista lähtien olen oppinut tuntemaan sisimmässäni Gershwinin 
musiikin omaperäisen kiehtovan amerikkalaisen elämänsykkeen, mikä mielestäni vas-
taa juuri 1930-luvun henkeä Viipurissa. Hänen musiikkinsa Fred Astairen ja Ginger Ro-
gersin "Shall we dance" -filmissä sai Viipurissa kaikki koululaiset hyräilemään hänen 
valloittavia säveliään. 

Korkeatasoista näyttämötaidetta 

Jos viipurilaiset noihin aikoihin kävivät ahkerasti konserteissa, teatterissa käynnit ei-
vät suinkaan unohtuneet heiltä. Viipurilaiset olivat mielissään kun Viipurin Työväen-
teatteri ja Viipurin Näyttämö, jonka juuret olivat Juho Lallukan "miu tiatteerissain", yh-
distettiin vuoden 1933 alusta lukien ja uuteen Kaupunginteatteriin saatiin vankka näyt-
telijäkunta. Nyt pystyttiin esittämään myös operetteja kun pystyviä laulajia, kuten Ar-
vi Tikkala ja Santeri Karilo, tuli kuvaan mukaan. 

Etenkin Paul Abrahamin säveltämät operetit "Viktoria ja hänen husaarinsa", "Ha-
vaijin Kukka" ja "Tanssiva Savoy" olivat 1930-luvulla viipurilaisten mielioperetteja 
monine tuttuine sävelmineen. Itsekin miellyin Paul Abrahamin keveänkauniiseen me-
lodiseen ja rytmipitoiseen musiikkiin. 

Voi sanoa, että koko Viipuri kävi katsomassa ja kuulemassa noita mukaansatempaa-
via ja riemukkaita operetteja, jotka hurmasivat yleisön etenkin silloin kun pääosissa oli-
vat Tuire Orri ja Tuovi Hirvisuo sekä hurmurit Thure Bahne ja Santeri Karilo, joihin 
miltei kaikki viipurilaiset tytöt olivat korviaan myöten ihastuneita. 

"My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart ... " ja "Du schöne 
Blume von Hawai ... " sekä monet muut noiden operettien iskelmät olivat silloin kaik-
kien huulilla kun Paul Abraharnin sävelien tahdissa pyöriteltiin tyttöjä koulujuhlissa. 
Hänen musiikkiaan kuultiin kaikkialla. 

Äänielokuvat kiehtoivat 

1930-luvulla pianistisisareni Tellervo soitti mielellään sen ajan saksalaisia viihdesä-
velmiä. Erityisesti mieleeni jäivät hänen soittamanaan monet sävelmät silloisesta sak-
salaisesta menestysfilmistä "Kongressi tanssii", jossa pääosissa olivat Willy Fritsch ja 
Lilian Harvey. Viipurilaiset, joiden elämäntyyliin kuului myös ahkera elokuvissakäyn-
ti, olivat suorastaan hullaantuneita tuosta filmistä. Se pyöri monet viikot Viipurissa ja 
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Maija Pilkama, Tellervo Tilli 
ja Olavi Tilli Monrepos'n puis-
tossa kävelyllä v. 1931. 

Monrepos'n kartanon koiria 
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Liisa Pelkosen kuvakokoelma) 
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miltei jokainen viipurilainen kävi sitä katsomassa. 
Tuossa äänielokuvassa oli todella "vetäviä" sen ajan iskelmiä, kuten "Es gibt nur ein-

mal, und kommt nicht wieder. .. " ja "Auch Du wirst mich einmal betri.igen auch Du, 
auch Du ... " sekä valloittava ja mukaansatempaava wieniläisvalssi "Zwei Herzen im 
Dreivierteltakt". Monina 1930-luvun iltoina lukiessani läksyjäni pysähdyin kuuntele-
maan, kun sisareni salin pianolla hurmioituneena soitti noita tunnepitoisia vetäviä tans-
sikappaleita. 

Monikielisyydestä 

Viipurissa ei kuullut 1930-luvulla enää neljää kieltä läheskään siinä määrin kuin vie-
lä vuosisadan vaihteessa. 

Itsenäisyyden myötä suomenkieli oli saanut johtoaseman ja ruotsinkielisiäkin oli vie-
lä melko paljon. Saksankieli oli alkanut väistyä jo 1800-luvun loppupuolella ruotsin-
kielen tieltä, mutta venäläiset emigrantit muodostivat vain pienen vähemmistön venä-
jänkielisinä. 

Esimerkkejä Viipurin monikielisyydestä oli kuitenkin vielä havaittavissa. Niinpä erää-
nä päivänä Elfströmin veljesten kelloliikkeeseen tuli sveitsiläinen kauppamatkustaja 
kelloja kauppaamaan. Ensin hän puhui jotain käsittämätöntä sekakieltä, mutta ilahtui 
kun Rudolf Elfström alkoi puhua saksaa. Oli päivän vilkkain aika ja liikkeeseen tuli 
herra, jonka kanssa hän puhui ruotsia. Sitten tuli jonkun liikkeen lähetti, jonka kanssa 
Rudolf puhui suomea kunnes erään balttilaisen paronin kaupat tehtiin saksaksi. Ei ai-
kaakaan kun liikkeeseen astui kaunis hajuvesillä itsensä höystänyt nainen, jota Rudolf 
palveli venäjäksi. 

Sveitsiläinen oli ihmeissään ja kysyi venakon poistuttua: 
- Vaikka minun kotimaassani puhutaankin neljää kieltä, ei jokaista puhuta samassa 

kanttoonissa. Miten tämä on mahdollista Viipurissa? Olen ollut täällä vain puoli tuntia 
ja sinä aikana Te olette puhunut täällä jo neljää kieltä. 

Rudolf vastasi tähän välittömästi viitaten samalla kädellään Erik-poikaansa: 
- Meillä on täällä Viipurissa italialainen posetiivari. Siltä varalta, että hänestä joskus 

tulisi asiakkaamme tämä minun Erik-poikani ottaa italian tunteja Terijoen roomalais-
katoliselta suomalaissyntyiseltä kirkkoherra Carlingilta. Tämä hallitsee ainakin 10 kiel-
tä ja käy täällä Viipurissa iltaisin opettamassa italian kieltä suomalaisella lyseolla. 

Kesän vietosta 

Monet viipurilaiset perheet löysivät mieluisan kesäpaikan Lihaniemestä ja sen lähis-
töltä, jonne Vellamo-, Tähti- tai Onni-nimiset höyrylaivat lähtivät kesäisin Linnansil-
lan kupeesta. Bussiliikennettäkin sinne alkoi olla, mutta kylätie Lihaniemestä Koivis-
ton valtatielle oli kovin kapea, kivinen, kuoppainen ja mutkia täynnä. Moottorivene oli 
hyvä vaihtoehto höyrylaivoillekin mentäessä Viipurinlahden kesähuviloille. Salakka-
lahden pohjukassa olikin vartioidut kelluvat lautat satoja moottoriveneitä varten. Sii-
hen aikaan henkilöautoja oli vähän. Moottoriveneet vastasivat tämän päivän autoja. 

Saimaan kanavalla oli Juustila eräs kaikkein suosituimpia lomailun kohteita. Monet 
olivat puolestaan kesäisin aivan Viipurin liepeillä Lavolassa. Erityistä romanttista hoh-
toa sisältyi Viipurin lähiseutujen historiallisten kartanoiden kesäiseen elämään puutar-
hajuhlineen. 

Viipurilaiset eivät kaihtaneet silti kaupungista kauempana sijaitsevia kesänvietto-
paikkoja. Lukuisat perheet menivät lomailemaan Kivijärven ja Saimaan ihanille ran-
noille. Karisalmella ja Kavantsaarella Karjalan radan varrella oli viipurilaisilla myös 
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Lahden taidemuseossa oleva Michael Erassin maalaus vuodelta 1852 esittää porvarien silloin 
suosimaa kävelypaikkaa Turun siltaa eli Langebriickeä. 

paljon huviloita ja kesämökkejä. Erityisesti venäläisten aikanaan Kannakselle raken-
nuttamat komeat huvilat ja hiekkarannat Terijoella, Tyrisevällä, Kuokkalassa ja Olli-
lassa vetivät monia viipurilaisia perheitä puoleensa. 

Vielä 1920- ja 1930-luvulla maallemuutto aiheutti melkoisen mylläkän perheen elä-
mässä. Suorastaan uskomaton määrä kaikenlaista tavaraa pakattiin maalle mukaan otet-
tavaksi. Siinä oli pitovaatteita, vuodevaatteita, patoja, kastrulleja, ämpäreitä, pesuvate-
ja, ruokailuvälineitä, huonekaluja ja kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä. 

Maanpuolustushenkeä 

Nuorison maanpuolustusharrastukset suojeluskunnissaja partioliike painoivat 1930-
luvulla vaa'assa enemmän kuin toiminta poliittisissa järjestöissä niihin liittyvine si-
vuilmiöineen. Valtaosaa viipurilaisista elähdytti silloin syvä isänmaamakkaus ja halu 
puolustaa kaikissa olosuhteissa maan itsenäisyyttä. Mieleeni on painunut lähtemättö-
mästi viipurilaisten uudenvuoden vastaanotto Torkkeli Knuutinpojan patsaan äärellä 
vuoden 1939 alkaessa. 

Tuskin vanhan kellotornin ensimmäinen lyönti oli kajahtanut, kun vastapäisen Vii-
purinlinnan valleilta jyrähtivät kumeat tykinlaukaukset ilmoittaen vuoden 1939 alka-
neeksi. 

Kohtalontuntuinen epävarmuus tulevaisuudesta sävytti kaupunginjohtaja Arno Tuur-
nan tuolloista uudenvuoden tervehdystä. Hänen sanoissaan kuvastui syvä huoli siitä, 
mihin maailmassa oltiin joutumassa. Kun lopuksi lauloimme Maamme-laulun, tuntui 
kuin tuo suuri yleisöjoukko Torkkeli Knuutinpojan patsaan ympärillä vanhan linnan ää-
rellä olisi sulautunut yhdeksi ainoaksi tahdoksi suojella vaaran hetkellä Viipuria ja ra-
kasta isänmaatamme. 
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Sodan puhjetessa 11 kuukautta myöhemmin Pyhän Andreaksen päivänä eli tasan 444 
vuotta Viipurin Pamauksesta lukien, jokainen kynnelle kykenevä oli valmis uhraamaan 
kaikkensa maan pelastamiseksi sitä uhkaavalta tuholta. 

Mistä viipurilainen elämäntyyli sai henkensä 

Vanhat viipurilaiset tietävät, että heidän kotikaupungillaan on monikielinen veren-
perintö. Saksalainen herrasväki puhui aikoinaan keskenään saksaa, mikä oli 1800-lu-
vun puoliväliin saakka kaupungin virallinen kieli, ruotsalainen ruotsia, venäläinen ve-
näjää. 

Sikäli kuin nämä erikieliset herrasväet tapasivat toisiaan toreilla, kaupoissa tai juh-
lissa, he aivan yleisesti turvautuivat ainoaan yhteiseen kieleensä suomeen, jota väestön 
enemmistönä olleet käsityöläiset, palvelusväki ja rahvas puhuivat. 

Viipurin entinen nelikielisyys aiheutti sen, ettei Viipurissa, päin vastoin kuin länti-
sessä Suomessa, syntynyt jyrkkää kielisotaa ruotsinkielisten ja suomenkielisten välil-
lä. 

Oikeastaan vasta 1800-luvun lopulla tuosta eri kielien ja kulttuurien sekoittumisesta 
alkoi kypsyä vähitellen se henki, joka menettämättä juuriaan menneisyyteen loi pohjan 
aidolle yhtenäiselle monikansalliselle viipurilaiskulttuurille ja viipurilaiselle elämätyy-
lille sellaisena kuin se ilmeni 1930-luvulla ennen talvisotaa. Se oli suvaitsevaista, kult-
tuuri ystävällistä, seurallista ja kansainvälistä. Viipurilaisille oli sen lisäksi ominaista 
vilkkaus, iloisuus ja huumorintaju. Ihmisten avoimuus ja välittömyys antoi Viipurille 
oman erityisen leimansa Suomen kaupunkien joukossa. 

Tällöin ei tule myöskään unohtaa, että Viipurin asujaimiston valtaosa oli tullut aiko-
jen kuluessa Kannakselta iloisten ukkojen kylistä ja muualta Karjalasta ja toi mukanaan 
itäsuomalaisen elämänsykkeen viipurilaisuuteen. 

Omalta kohdaltani viipurilaisesta elämäntyylistä saamani vaikutteet nuoruusvuosil-
tani ovat kantautuneet voimakkaana läpi elämäni aina tähän päivään saakka ja var-
maankin tästä eteenpäinkin. 

Niihin sisältyy paljon rakkaita muistoja ja elämyksiä noilta entisiltä ajoilta Viipuris-
sa. On tavattoman tärkeää, että jälkipolvien viipurilaisille annetaan isien ja äitien sekä 
isovanhempien välityksellä kirkas kuva heidän juuristaan ja mitä heidän vanhempansa 
tai nyt jo heidän isovanhempansa ovat Viipurissa aikanaan eläessään tehneet ja tunte-
neet. 

Mitä viipurilaisuus on sitten tänään. Tietenkin jokaisen entisen viipurilaisen mieles-
sä ja rakkaissa muistoissa on tuo unohtumaton lapsuuden ja nuoruuden aikainen Vii-
puri. 

Vieraat ihmiset kulkevat nyt Torkkelilla ja kaikilla niillä kaduilla ja kujilla, jotka en-
nen olivat kotipolkujamme. Siksi on tärkeää, että se sukupolvi, joka on asunut Viipu-
rissa silloin kun se oli vielä meidän, tallentaisi jälkipolville muistonsa rakkaasta koti-
kaupungistaan. Näin heille jäisi oikea kuva Viipurista ja viipurilaisten elämäntyylistä 
noina entisinä aikoina. 

Minunkin viipurilaisen sukupolveni velvollisuutena on tietää ja tuntea ne juuret, jois-
ta aito viipurilainen elämäntyyli on versonut ja joille oma elämämme Viipurista pois-
häädettyinäkin on rakentunut. Kasvoirnme rakkaassa kaupungissamme miltei tietämät-
tämme jo silloin eurooppalaisiksi. 

Kersti Bergroth muistelee sydämeenkäyvästi runossaan "Rakas kaupunki" kaipuum-
me ikuista kohdetta, Viipuria. Tässä ote siitä: 
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Turun siltaa kutsuttiin 1930-luvulla Linnansillaksi. Kuvassa silta avattuna laivaliikenteelle. Vel-
lamo-, Onni- ja Tähti-nimiset laivat liikennöivät Viipurinlahden saarille ja rantamille. 

Ehkä sulle rakkahin 
katu vanhan kaupungin 
Ehkä Torkkelimme puisto 
linnan kivistävä muisto. 

Kuinka kauan maailmassa 
kuvat nää on olemassa? 
Muistojemme rakas maa 
kuollessamme katoaa. 

LÄHTEET 

Bergroth, Kersti: Rakas kaupunki, OTAVA 1951 

Mutta vie! on meitä tässä 
muutamia tietämässä 
miltä näytti kaikki silloin 
vanhat vallit kevätilloin. 
Syksyn jaalat kirjavat 
Punalähteen markkinat 
Talven lumet, kesän veet 
sadat paikat kadonneet. 

Tilli, Kalevi: Viipuri - Muistoja kaipuuni kaupungista, WSOY 1985 
Tilli, Kalevi: Karjalainen rapsodia, WSOY 1987 
Tilli, Kalevi: Nauraha sie Viipuri viisii, WSOY 1993 
Kalevi Tillin esitelmä Torkkelin Killan STUDIA GENERALIASSA 
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Pekka Salo: 

Vatikaani ja Wiipuri 

Vanhassa Suomessa eli siinä osassa Kaakkois-Suomea, joka kuului Venäjän yhtey-
teen, palveli myös puolalaisia sotilaita 1700-luvun jälkipuolella. Pääasiassa heitä var-
ten perustettiin Viipuriin roomalaiskatolinen seurakunta. Seurakunta aloitti toimintan-
sa Viipurissa vuonna 1799. Se toimi Venäjän katolisen metropoliitan eli Mohilevin ark-
kipiispan alaisena. Arkkihiippakunnan istuin oli Pietarissa. Viipurin kirkko vihittiin 
käyttöön vuonna 1802 ja se omistettiin dominikaanien kunnioittamalle pyhimykselle, 
pyhälle Hyacintukselle. 

Kun Suomi oli julistautunut valtioksi joulukuussa 1917, lähetettiin eri valtioihin de-
legaatioita pyytämään Suomen itsenäisyyden tunnustamista. Yksi näistä delegaatiois-
ta, siihen kuuluivat konsuli Wolff, prokuraattori Kihlman sekä tohtori Borenius, päätti 
Lontoossa ollessaan sähköttää Suomen senaatille pyynnön saada lisätä myös Pyhä is-
tuin niiden valtioiden joukkoon, joiden tunnustusta itsenäisyydelleen Suomi oli edus-
tajiensa välityksellä hakemassa. Svinhufvudin senaatin vastaus tähän pyyntöön oli myön-
teinen. Lähetystöllä oli onnea, sillä senaatin vastaus oli viimeinen sähke, jonka senaat-
ti pystyi lähettämään, ennenkuin se oli pakotettu siirtymään Helsingistä Vaasaan. De-
legaation jäsenistä Borenius oli syntynyt Viipurissa 1885 ja Wolff kuoli siellä 1937. 

Pyhän istuimen Varsovan nuntius, Mgr. Achille Ratti, josta tuli sittemmin paavi Pius 
XI, aikoi vuonna 1919 järjestää Suomen katolisten asiat siten, että Suomen roomalais-
katolisen vikaarikunnan pääpaikaksi tulisi Viipuri ja sitä johtaisi Viipurin kirkkoherra 
Adolf Carling. Viipurin seurakunta, jossa tuskin oli 100 jäsentä, asetettaisiin näin Hel-
singin lähes 600 jäsenisen seurakunnan edelle. Asiaa oli ehdottanut entinen kirkollis-
asiainpäällikkö Setälä ulkopuolisen henkilön aloitteesta. Setälän ehdokkaana apostoli-
seksi vikaariksi oli Carling. Suomen katolisuuden keskuspaikaksi tulisi Viipuri. Kato-
listen kieli Viipurissa oli suomi, Helsingissä ruotsi. 

Mohilevin viimeinen arkkipiispa, vapaaherra Edvard von der Ropp, joka oli käynyt 
Viipurissa vielä talvella 1917-1918, oli vangittu Pietarissa keväällä 1919 bolsevikkien 
toimesta. Hänet tuomittiin kuolemaan, mutta hän säästyi tältä tuomiolta ja siirtyi mar-
raskuussa 1919 Puolaan. Neuvosto-Venäjän bolsevikkien taktiikkana oli vangita puo-
lalaisia ja balttilaisia katolisia pappeja ja vaihtaa heitä Puolassa ja Baltian maissa van-
gittuihin bolsevikkeihin. Näin tapahtui arkkipiispa von der Roppin tapauksessa. Hänet 
vaihdettiin huomattavaan puolalaiseen kommunistiin Karl Radekiin. Arkkipiispa von 
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de Ropp sai myöhemmin paavi Benedictus XV :Itä tärkeitä tehtäviä hoitaakseen eri puo-
lilla Eurooppaa mm. Lontoossa ja Berliinissä. 

Bolsevikit vangitsivat 2.-3. maaliskuuta 1923 Pietarissa puolalaisia roomalaiskatoli-
sia pappeja, heidän joukossaan Mohilevin apulaispiispan Jan Cieplakin sekä Pietarin 
P. Katariinan kirkon prelaatin Konstantin Budkiewiczin. He olivat molemmat olleet 
runsas kolme vuonna aikaisemmin Suomen roomalaiskatolisten esimiehiä. Cieplak oli 
usein vieraillut Terijoella ja avustanut kesällä 1918 Viipurin kirkkoherra Carlingia ra-
halahjoituksella. 

Budkiewicz oli taas Viipurin ja Helsingin katolisten seurakuntien viimeinen Mohile-
vin aikainen dekaani. Hän oli tehnyt paljon näiden seurakuntien hyväksi, myös vierai-
lemalla niissä. 

Cieplak tuomittiin bolsevikkien toimesta kuolemaan, mutta tuomio muutettiin van-
keudeksi ja hänet päästettiin seuraavana vuonna matkustamaan paavin luo Vatikaaniin. 
Budkiewicz sen sijaan teloitettiin niskaan ampumalla pääsiäisyönä 1923 Moskovan Lu-
bianca-vankilassa. Teloituspäätöksen oli tehnyt politbyroon pieni sisäpiiri, johon olivat 
kuuluneet mm. Stalin, Trotski, Zinovjev ja Kamenev. 

Terijoella toimi ennen ensimmäistä maailmansotaa katolinen sisäoppilaitos, jota joh-
ti puolalaista syntyperää oleva Äiti Ursula Ledochowska. Vuonna 1911 eräät venäläi-
set lehdet arvostelivat jyrkästi Äiti Ledochowskaa, väittäen häntä Rooman ja Itävallan 
vakoojaksi. Tämä johtui siitä, että hänellä oli Itävallan passi, sillä se osa Puolaa, josta 
hän oli syntyisin, kuului tuolloin Itävaltaan. Elokuussa Aiti Ledochowska joutui siirty-
mään pois silloisesta Suomen suuriruhtinaskunnasta matkustamalla Pietarista junalla 
Raumalle ja jatkaen sieltä laivalla Tukholmaan. Kesäkuussa 1983 Puolassa paavi Jo-
hannes Paavali II julisti Äiti Ursulan autuaaksi. Vieraiden joukossa oli myös Suomen 
roomalaiskatolinen piispa Paul Verschuren muistuttamassa Äiti Ursulan toiminnasta 
myös Suomessa. Äiti Ursulan veli Wlodzimiers Ledochowski toimi mahtavan jesuiit-
tajärjestön johtajana lähes kolme vuosikymmentä. Tällöin hänellä oli tärkeät ja suorat 
kontaktit suoraan Pyhän istuimen johtoon Roomassa. Suomen talvisodan taistelujen rie-
huessa jesuiittakenraali Ledochowski tiedusteli Vatikaanilta kahden jesuiitan tekemän 
promemorian pohjalta mahdollisuutta järjestää Suomeen humanitaarista ja lääkinnäl-
listä apua. Konkreettisiin toimiin Vatikaanilla ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia ryh-
tyä. Paavi Pius XII oli todennut tuolloin, että kyseinen toiminta vaatisi suotuisamman 
tilanteen. On hyvinkin oletettavaa, että maailmanlaajuisen jesuiittajärjestön johtaja Le-
dochowski oli kuullut Suomesta ja Karjalasta sisareltaan, joka tunsi Terijoen seudut 
vuosilta 1908-1914. Olihan Äiti Ledochowskan Terijoelle perustama Merentähti ni-
minen katolinen sisäoppilaitos perustettu etupäässä Pietarin puolalaisille tyttöoppilail-
le. Pietarissa oli tuolloin noin kaksi miljoonaa asukasta, joista 90 000 roomalaiskato-
lista, ja näistä oli 60 000 puolalaista. Koska Pietarin ilmanala oli usein kostea ja su-
muinen ja monet oppilaat olivat fyysisesti heikkoja, olivat Terijoen hietikkoiset rannat 
heille tervetullutta ilmastonvaihdosta varsinkin kesäaikaan. 

Itsenäisen Suomen ensimmäisen ministerivierailun teki Vatikaaniin vuonna 1934 vii-
purilaissyntyinen ministeri Rolf Witting. Puheessaan paavi Pius Xl:lle Witting kertoi 
kiitollisuudesta, jota presidentti Svinhufvud tunsi paavia kohtaan. Svinhufvud oli ollut 
itsenäiseksi julistautuneen Suomen ensimmäinen päämies ja Pyhä istuin oli ollut niiden 
valtioiden joukossa, jotka ensimmäisinä tunnustivat Suomen itsenäisyyden de facto ja 
de jure. Tällä teolla suomalaiset käsittivät olleen erittäin kantavan ennakkotapauksen 
merkityksen, sanoi ministeri Witting paavi Pius Xl:lle 8.1.1934 Vatikaanissa. 

Professori Göran Steniuksella on ollut tärkeä merkitys Suomen ja Vatikaanin välis-
ten diplomaattisten suhteiden solmimiseen vuonna 1942. Göran Stenius on syntynyt 
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Viipurissa vuonna 1909. Hän oli lupaava suomenruotsalainen kirjailija jo ennen sotia. 
Stenius ja hänen puolisonsa Lisbeth (os. Grotenfelt) olivat liittyneet Suomen rooma-
laiskatoliseen kirkkoon vuonna 1938. Stenius toimi Suomen tiedotuslaitoksen palve-
luksessa vuodesta 1940 alkaen. Elokuussa 1941 hänet komennettiin Suomen tiedotus-
laitoksen edustajaksi Tukholmaan. Vuodesta 1942 vuoteen 1951 Stenius toimi Suo-
men Vatikaanin-lähetystön lähetystösihteerinä Roomassa. 

Mies, jonka elämään myös Viipuri liittyy omalta osaltaan, oli Vatikaanissa vaikutta-
nut Mgr. Alexander Evreinoff. Hän oli entinen tsaari-Venäjän diplomaatti ja syntynyt 
Pietarissa. Hänen sukunsa oli aikanaan omistanut kesähuvilan Saimaan kanavan ran-
nalla ja Evreinoff oli asunut myös Viipurin Neitsytniemellä. Evreinoff oli sangen vä-
rikkäiden ja monivivahteisten elämänvaiheiden jälkeen jäänyt Roomaan, kääntynyt roo-
malaiskatoliseksi, opiskellut papiksi ja saanut piispan arvon. Hän toimi Roomassa asu-
vien kreikkalaista riitusta noudattavien roomalaiskatolisten piispana. Vanhat viipuri-
laiset löytävät toisensa. Roomassa Evreinoff kuului Steniusten ystäväpiiriin. Toisen 
maailmansodan aikana Evreinoff toimi Vatikaanin maailmanlaajuista toimintaa hoita-
neen sotavankitoimiston päällikkönä ja oli mitä ilmeisimmin tärkeä mies Vatikaanille 
Venäjän tietojensa vuoksi. Yhdysvaltain katolisten sotilaspappien esimies arkkipiispa 
Francis Spellman kävi pitkiä keskusteluja Evreinoffin kanssa Vatikaanissa toisen maa-
ilmansodan aikana, jolloin Spellman vieraili Vatikaanissa talvella 1943. Näiden kes-
kustelujen aiheena olivat Venäjällä olevien sotavankien kohtalot. Vatikaani oli turhaan 
koettanut saada yhteyttä sotavankeihin neuvostoliittolaisten viranomaisten kautta, täs-
sä toistaiseksi onnistumatta. 

Paavi Pius XII tunsi myös hyvin Suomen aluemenetykset viime sotien aikana. Hän 
sanoi maaliskuussa 1944 Puolan Vatikaanin-lähettiläälle, "että vuoden 1940 rauhassa 
Suomi pakotettiin silloisiin rajoihin. Nyt samat rajat merkitsisivät mitä selvimmin Suo-
men itsemurhaa". Paavi oli valittanut tässä asiassa sitä, että ihmismuisti on niin lyhyt. 

Saksan avusta Suomelle kesäkuussa 1944 Suomen ulkoministeriö sähkötti Suomen 
Vatikaanin-lähettiläälle seuraavasti: "Näin ollen Viipurin menetyksen jälkeen on Suo-
mea uhkaamassa valtiollinen ja kansallinen elämäntuho, joten apu on välttämätöntä ja 
se on otettava mistä se on saatavissa." 

Viipurissa oleva Pyhän Hyacintuksen kirkko säilyi talvisodassa suhteellisen ehjänä. 
Välirauhan aikana venäläiset olivat käyttäneet kirkkoa teatterina ja rakentaneet sen kuo-
riin näyttämön. Kirkko säilyi myös jatkosodan aikana ilman suurempia vaurioita säi-
lyttäen ulkoisen asunsa. Sodan jälkeen kirkkoa on käytetty eri tarkoituksiin, mm. pit-
kään lasten taidekouluna. 
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Lauri Kantee: 

Maataloussiirtoväen asuttaminen 

Talvisodan päättäneessä Moskovan pakkorauhassa 13.3.1940 Suomi joutui luovutta-
maan Neuvostoliitolle lähes 10 % kokonaispinta-alastaan. Pakkoluovutetusta alueesta 
kuului Kaakkois-Suomeen likimain 75 %. 

Kesäkuussa 1941 alkaneessa jatkosodassa riistetyt alueet vallattiin takaisin. Mutta 
Moskovan välirauhassa 19.9.1944 ne jouduttiin luovuttamaan uudelleenja lisäksi Pet-
samo sekä Porkkalan vuokra-alue. Menetys sinetöitiin Pariisin rauhassa 10.2.1947. 

Pakkoluovutetulla alueella oli n. 450 000 asukasta, jotka kaikki jättivät kotinsa ja siir-
tyivät "Tynkä-Suomeen' . Valtao a asukkaista oli Kaakkoi -Suomesta ja suurin osa hei -
tä maanviljelijöitä, Kaakkois-Suomesta luovutetulla alueella oli runsas 35 000 viljel-
mää, joiden yhteinen peltoala n. 211 000 hehtaaria. 

Maaliskuussa 1940 Suomen hai lituksen edustajat ehdottivat Neuvostoliitolle, että luo-
vutetun alueen asukkaille annettaisiin oikeus palata tietyin ehdoin koteihinsa. Optio-oi-
keudeksi sitä on myöhemmin nimitetty. Neuvostoliitto torjui ehdotuksen. Eräs tohtori-
tasoinen tutkija kirjoitti muutama vuosi sitten, että karjalaiset pelästyivät tuosta ehdo-
tuksesta niin, että he perustivat Karjalan Liiton. Tämä on erehdys: Siirtoväki ei tiennyt 
tuosta ehdotuksesta mitään, eivät edes sen luottamusmiehet. Karjalan Liiton perusta-
misen syyt olivat kokonaan muut. 

Asuttamistoimet talvisodan jälkeen 

Maamme poliittiset päätöksentekijät olivat talvisodan päätyttyä pitkälti yksimielisiä 
siitä, että kotinsa ja tilansa menettäneelle maatalousväestölle on turvattava mahdolli-
suus jatkaa ammattiaan supistuneessa Suomessa. Ja sen järjestämiseksi ryhdyttiinkin 
toimiin hyvin ripeästi. 

Heti rauhansopimuksen jälkeen hallitus antoi prof. T.M. Kivimäen (entinen pitkäai-
kainen pääministeri) tehtäväksi laatia luonnos maanhankintaa siirtoväelle koskevaksi 
lainsäädännöksi. Luonnos valmi tui jo maali kuun aikana, ja hallitus a etti huhtikuun 
alussa komitean laatimaan ehdotuksen siirtoväen asutuslaiksi. Komitea teki työnsä en-
nätysaja sa, kahdessa viikossa, ja vielä saman huhtikuun lopulla hallitus antoi edus-
kunnalle esityksen siirtoväen pika-asutu laiksi. Eduskunta hyväksyi lain 18.6.1940. 

Vaikka maataloussiirtoväen asuttamisesta vallitsikin yksimielisyys, oli siirtoväen 
omien edusmiesten panos lain nopeaan säätämiseen ja sen sisältöön merkittävä. Vielä 
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painavampi se oli eduskunnassa samanaikaisesti käsitellyn ja pika-asutuslakiin lähei-
sesti liittyvän korvauslain sisältöön. Hallituksen esitys korvauslaiksi oli kelvoton. Se 
perustuikin muihin kuin oikeudellisiin lähtökohtiin. Lausuihan itse pääministeri edus-
kunnassa: Siirtoväellä ei ole juridista oikeutta korvaukseen, vaan ainoastaan moraali-
nen oikeus. Taitavalla ja sitkeällä toiminnallaan Viipurin läänin vaalipiireistä valitut 
kansanedustajat - yli puoluerajojen - onnistuivat saamaan eduskunnan 9.8.1940 hy-
väksymän korvauslain pienomistajien osalta siedettäväksi. 

Pika-asutuslain toimeenpanoon ryhdyttiin viivyttelemättä. Toimintaa johti ja valvoi 
maatalousministeriön asutusasiainosasto. Kentällä työn suorittivat maanmittausinsi-
nöörien johtamat pika-asutustoirnikunnat. Toimikuntia asetettiin koko maahan yhteen-
sä 154, ja ne aloittivat työnsä heinäkuussa 1940. 

Pika-asutuslain toimeenpano lopetettiin jatkosodan alettua kesäkuun lopulla 1941. 
Siihen mennessä oli muodostettu tai miltei valmiina n. 13 000 tilaa, joista n. 5700 tilaa 
oli hallintasopimuksilla luovutettu saajille. Valtaosa tilojen saajista luopui niistä, kun 
heille tuli mahdollisuus palata kotiseudulleen. 

Siirtoväen asuttaminen jatkosodan jälkeen 
Jo jatkosodan alkuvaiheessa tehtiin hallituksessa periaatepäätös siitä, että sodan lo-

puttua tullaan tarjoamaan maata rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaorvoille. Sitä 
suunnittelemaan asetettiin marraskuussa 1941 prof. K.T. Jutilan johtama toimikunta. 
Se jätti mietintönsä heinäkuussa 1943. 

Pian Moskovan välirauhan jälkeen, 29.9.1944 asetettiin maanviljelysneuvos Tatu Nis-
sisen johdolla komitea täydentämään Jutilan toimikunnan ehdotusta siten, että maan-
saajien joukkoon tulivat- ja ensisijaisina - pakkoluovutetun alueen maanviljelijät. Ko-
mitea jätti mietintönsä 1.12.1944. Eduskunta sääti maanhankintalain ja siihen liittyvät 
muut lait 3.4.1945. 

Maanhankintalain säätäminen vei siten paljon pitemmän ajan kuin pika-asutuslain 
säätäminen puolenkymmentä vuotta aikaisemmin. Se johtui siitä, että lakia vastustet-
tiin mm. sen vuoksi, että asiantuntijat väittivät sen toimeenpanon aiheuttavan elintar-
vikepulaa maassamme. Väite joka jo hyvin pian osoittautui harhaksi, sillä pulmaksi tu-
li ylituotanto. Siirtoväen asuttamisesta oltiin toki nytkin pitkälti yksimielisiä, mutta hei-
tä haluttiin osaksi asuttaa myös ns. kylmille tiloille, antamalla heille vain viljelyskel-
poista mutta raivaamatonta maata. 

Maanhankintalain pääpiirteet 

Maan hankinta 

Asutukseen oli Jain mukaan käytettävä ensi ijaisesti valtion maata ja vapaaebtoi in 
kaupoin hankittua maata ekä tois ijai esti pakkolunastamallahankittavaa maata. Pak-
koluna tu taa kohdi tui en isijai e ti rappiotiloihin, ekä tilakeinottelijoiden, yhtiöi-
den eurakuntien kuntien ekä muiden ybtei öjen ekä harrastelijaviljelijöiden tiloi-
hin , ja va ra sen jälkeen tilallaan asuvien maanviljelijöiden ti loiliin. 
Maansaajat 

Maansaantiin oikeutettuja olivat maanhankintalain mukaan iirtoviljelijät, otainva-
lidit, otalesket sotaorvotja rinramasotilaat. Koska käytettävissä oli maata rajalJisesti 
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oli maansaajien piirin laajentaminen pika-asutuslain mukaisesti siirtoviljelijöiden kan-
nalta haitta, mutta se oli perusteltua mm. maamme yhteiskuntarauhan säilymisen tur-
vaamiseksi. 

Toimeenpano-organisaatio 

Myös maanhankintalain toimeenpanon ja koko asutustyön ylin johto kuului maata-
lousministeriön asutusasiainosastolle (ASO). Sen tehokkaana päällikkönä oli ylijohta-
ja Veikko Vennamo. Itse työn suorittivat maanlunastuslautakunnat, joita oli maassa 
enimmillään 148. Lautakunnan puheenjohtana toimi maanmittausinsinööri, jonka ohel-
la siihen kuuluivat agronomi- ja metsänhoitajajäsen. 

Menettely 

Menettely jakautui perustamistoimitukseen ja arvioimistoimitukseen. 

Perustamistoimitus 

Perustamistoimituksessa maanlunastuslautakunta laati ensin asutussuunnitelman, jo-
hon sisältyivät paitsi suunnitelma tilojen muodostamisesta myös päätökset maan otta-
misesta valtion maasta ja pakkolunastuksesta yksityismaasta. Sen jälkeen tarjottiin suun-
niteltuja tiloja maansaajille ja tehtiin näiden kanssa hallintasopimus. 

Siirtoviljelijöille muodostettavat tilat olivat: 
- viljelystiloja, 
- asuntoviljelystiloja tai 
- kalastustiloja. 
Viljelystiloille annettiin peltoa 6-15 haja metsää niin paljon, että sen vuotuinen kas-

vu vastasi tilan kotitarvepuun määrää enintään kaksinkertaisena. Vain perikunnalle tu-
leva tila sai olla mainittua suurempi. Ellei jollakin asutusalueella ollut käytettävissä riit-
tävästi metsää, voitiin sen tilojen tukimetsän tarve turvata ehkä kaukanakin talouskes-
kuksesta olevalla yhteismetsällä. Monet siirtoviljelijät vierastivat yhteismetsiä. "Myö 
lähettii kolhoosii pakkoo eikä sitä tahota", he sanoivat. Tämä ainoana mahdollisuutena 
noudatettu menettely osoittautui hyvin onnistuneeksi. Kokemukset ovat olleet niin hy-
vät, että esim. tämän kirjoittaja on suositellut yhteismetsien perustamista pahasti pirs-
toutuneille metsäalueille nykyisinkin. 

Asuntoviljelys- ja kalastustiloille annettiin peltoa 2-6 ha. Asuntoviljelystiloja voitiin 
lain mukaan perustaa, jos tilan saajalla oli sivuansiomahdollisuuksia tai edellytyksiä 
voimaperäiseen erikoisviljelykseen. Kalastustiloja perustettiin vain meren rannikolle. 

Arvioimistoimitus 

Arvioimistoimituksessa määrättiin tilan hinta. Perustana siinä oli lain mukaan maan 
hinta 31.12.1944. Kun Suomessa vallitsi sodanjälkeisinä vuosina hyvin voimakas inf-
laatio, muodostuivat hinnat käypää maanhintaa paljon alhaisemmiksi. Maanluovuttajat 
kokivat tämän - aiheellisesti - hyvin epäoikeudenmukaiseksi. Katkeruus kanavoitui 
helposti maansaajiin ja saattoi särkeä naapurusten välit vuosikausiksi. Kohde oli kui-
tenkin väärä, sillä siirtoviljelijät saivat korvauksen omista maistaan saman hintatason 
mukaisesti ja siten "maan maasta". Hyötyjänä alhaisesta lunastushinnasta oli valtio, jo-
ka sitä kautta peri maanluovuttajilta ylimääräistä omaisuudenveroa. - Toimiessani it-
sekin nuorena insinöörinä maanhankintalain toimeenpanotehtävissä kentällä, yritin se-
littää tätä maanluovuttajille. Vaihtelevalla mutta pääosin huonolla menestyksellä. 
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Tilojen rakentaminen 

Tilojen rakentamisesta ja kunnostuksesta huolehtivat niiden saajat asutustoirnikun-
nan ohjauksessa ja valvonnassa. Tarvittava rahoitu saatiin pankkien välittäminä lai-
noina valtion varoista. Talouskeskuksen rakentamista varten laadittiin lukuisia tyyppi-
piirustuksia, joista perhe saattoi valita it elleen opivan ja mieluisan kodin. Tämä hel-
potti merkittävästi rakentami ta ja turvasi tyydyttävän rakennustavan ja -tason. - Näi-
tä rakennuksia näkee vieläkin hyväkuntoisina runsaasti eri puolilla maata. 

Muodostettujen tilojen määrä 

Siirtoviljelijöille muodostettiin maanhankintalain perusteella 
- viljelystiloja 22 730 
- asuntoviljelystiloja 10 086 
- kalastustiloja 1 009 
Kalastustiloja olisi tarvittu ja haluttu perustaa ,paljon enemmän kuin mitä tapahtui. 

Sen esti n . Merikoivisto-suunnitelman epäonnistuminen lähinnä kielellisistä syistä 
Lisäksi siirtoväkeen kuuluville annettiin n. 12 000 asuntotilaaja asuntotonttia mut-

ta näiden saajat olivat pääosin muita kuin maanviljelijöitä. 

Siirtoväen sijoitusalueet 

Lain mukaan oli siirtoväki pyrittävä sijoittamaan eJlaiselle alueelle, joka vastasi hei-
dän entisiä a uinalueitaan . Tämän lainkohdan toteuttamista vaikeutti käytettävissä ole-
van maan määrä eri euduilla. Yhtenä "reunaehtona" oli myös lain ns. ruot alaispykä-
lä: ruotsin- ja kaksikielisiin kuntiin ei saanut ijoittaa uomenkielistä väestöä niin, että 
kunnan kielellinen luonne muuttuisi sen seurauksena. 

Maatalon ministeriössä laadittiin ja vahvistettiin kesäkuussa 1945 siirtoväen sijoi-
tu uunnitelma jos a rajattiin J...-unkin kunnan viljelijöiden ijoitu alueet (kuva). Myö-
hemmin samana vuonna suunnitelmaa tarkennettiin kyläta olle. 

Siirtoviljelijöiden kannalta tämä toimenpide oli erinomainen: entisten naapuruus-
suhteiden säilyminen uudella kotiseudulla oli heille monesta syy tä hyvin merkityk-
sellinen var inkin en immäi inä vuo ina. 

Loppusanat 

Toisen maailmansodan seurauksena syntyi eri puolille Eurooppaa vaikeita pakoJai -
ongelmia. Suomessa oli alueluovutuksenjohdostakotin a menettäneen väestön määrä 
suhteellisesti suurempi kuin missään muualla ja heidän asuttamisensa siten erittäin vaa-
tiva kansalHnen tehtävä. Se uoritettiin ainakin maatalousväestön osa! ta tavalla, jota pi-
detään vieläkin kaikkialla esimerkilli enäjajosta voimme olla peru tellusti ylpeitä. Pi-
dänkin maanhankintalain äätämistä ja sen toimeenpanoa yhtenä merkittävimmistä kan-
samme kypsyyden ja yhteisvastuun osoittajista itsenäisen Suomen historiassa. 
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Siirtoväen sijoittaminen kunnittain 

1 Antrea 
2 Harlu 
3 Heinjoki 
4 Hlltola 
5 Ilomantsi 
6 lmpilahti 
7 Jaakkima 
8 Johannes-
9 J5iiski 

1 O Kanneljärvi 
11 Kaukola 
12 Kirvu 
13 Kitee 
14 Kivennapa 
15 Koiviston mlk 
16 Korpisalk 
17 Kuolemajärvi 
18 Kurkljoki 
19 Kåkisalmi 
20 Lumivaaro 
21 Metsåpirtti 
22 Muolaa 
23 Nuijamaa 
24 Parikkala 
25 Pyhäjärvi 
26 Pälkjärvi 
27 Rautjärvi 
28 Rautu 
29 Ruskeala 
30 Rnis~lå 
31 Saari 
32 Sakkola 
33 Salmi 
34 Simpele 
35 Soanlehtl 
36 Sortavalan 
37 Sl/istamo 
38 Suojärvi 
39 Siikkljärvi 
40 Terijoki . 
41 Uukunlomi 
42 Uusiklrkk 
43 Vahviala 
44 Valkjarv· 

J 

45 Viipurin mlk 
46 Virolahti 
47 Vuoksela 
48 Vuoksenranta 
49 Värtsilä 
50 Salla 
51 Petsamo 
52 Kuusamo 
53 Yl6mao 
54 Äyräpää 
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Jarmo Kölhi 

Vapaista taloudellisista alueista - Viipurin 
kaupasta ja Viipurin erityistalousalueesta 

I Yleistä vapaakauppa-alueista 

Maailmassa on jo tuhansia vuosia käyty kauppaa eri maiden kesken. Perusteina tä-
hän ovat olleet elinkeinotoimintojeo erilaiset edellytykset ja luonnonvarojen epätasai-
nen jakautuminen. Kuitenkin vasta teollisen vallankumouksen ja länsimaisen kaupan-
käynnin voimakkaan kasvun myötä ulkomaankaupan merkitys eri maiden hyvinvoin-
nille on muodostunut ratkaisevaksi. 

a) Kauppajärjestelmät 

Ulkomaankauppaa on eri aikakausina pyritty edistämään erilaisilla etuuksilla jotka 
ovat liittyneet valtiolle tai muulle julkisyhtei ölle maksettuihin veroihin rulleihin ja 
muihin maksuihin. Itämeren alueella tunnetuin erjtyisetuuksia nauttinut ulkomaan-
kauppaa harjoittaneiden kaupunkien ja kauppiaiden liitto oli 1150-luvulla perustettu 
Hansa-liitto. 1300-luvun puolivälissä liittoon kuului 70 kaupunkia lähinnä Saksa ta ja 
Itämeren piiristä. Liitto ulotti vaikutuksensa Kölnistä aina Novgorodiin saakka ja myös 
Turku ja Viipuri kuuluivat Hansa-liiton ja sen kauppiaiden - kestien - vaikutuspiiriin. 

Hansa-liitto hajosi 1560-luvulla, mutta Ruotsi-Suomessa sen toiminta päättyi jo Krei-
vien sotaan 1536. Kaupalle ja muulle eri maiden väliselle taloudelli elle kan sakäymi-
elle etuuksiaan tarjoavat järjestelmät eivät kuitenkaan päättyneet tähän. Suuria eu-

rooppalaisia eri valtioiden välisiä tullivapaus- ja vapaakauppajärjestelmiä ovat olleet 
mm. EFI'A, ETA ja SEV sekä nykyinen Euroopan Unioni eli EU. 

b) Suppeammat vapaa-alueet 

Suppeampia alueita, joissa erilaisin tulli- ym. etuu.ksin on pyritty edistämään ulko-
maankauppaa, ovat vapaakaupungit ja vapaasatamat. Vapaakaupunki on laaja itsehal-
lintoa tai/ja vero- ja tullivapautta nauttiva kaupunki, kuten esimerkiksi Johannesburg 
Etelä-Afrikassa ja Eilat Israelissa. 

Vapaa atama taas on merta ja maata käsittävä satama tai sen osa, joka on erotettu tul-
lialueesta ja on samassa asemassa kuin ulkomaat. Vapaasataman tarkoituksena on edis-
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tää kauttakulkuliikennettä ja kauppaa. Tällaisia satamia ovat mm. Belgian ja Hollan-
nin satamakaupungeissa, Frihavn Kööpenhaminassa ja Hanko Suomessa. Vapaavaras-
to, jollainen toimii mm. Saimaan kanavan varrella Lappeenrannan Mustolan satamas-
sa, on rajoitetuin oikeuksin toimiva vapaasatama. 

c) Vapaat Taloudelliset Vyöhykkeet (FEZ) 

Maailmassa oli vuonna 1989 yli 200 toimivaa vapaata taloudellista vyöhykettä ja sa-
maan aikaan oli perusteilla tai suunnitteilla 150 uutta vyöhykettä. 

Tunnetuin taloudellinen vyöhyke onjo vuonna 1948 Irlannin Shannoniin perustettu 
vyöhyke. Se perustettiin sen johdosta, että Atlannin ylittävät lennot eivät enää tarvin-
neet välilaskupaikkaa polttoainetäydennyksiä varten ja lentokenttää ja sitä ympäröivää 
aluetta uhkasi taloudellinen romahdus. Hiljaisen alun jälkeen liiketoiminta Shannonis-
sa vauhdittui ja alueen tarjoamien erityisetuuksien houkuttelemina sinne sijoittuneet 
yritykset tarjosivat 1980 jo 4 700 työpaikkaa. Vyöhykkeen ulkopuolelle oli samanai-
kaisesti syntynyt 2 600 työpaikkaa. Nykyisin vyöhykkeellä työskentelee 120 yritystä ja 
työpaikkojen määrä on noin 6 000. 

Vapaista taloudellisista vyöhykkeistä käytetään eri puolilla maailmaa erilaisia nimi-
tyksiä: 
Customs zone 
Customs free zone 
Duty free export-processing zone 
Export free zone 
Export processing free zone 
Export processing zone (EPZ) 
Foreign trade zone 
Free economic zone (FEZ) 
Free export-processing zone 
Free export zone 
Free production zone 
Free trade zone 

Free zone 
lndustrial export-processing zone 
lndustrial free zone 
Investment promotion zone 
Joint enterprise zone 
Maquiladora 
Privileged export zone 
Special economic zone (SEZ) 
Tax free trade zone 
Tax free zone 
Zone of joint entrepreneurship 

Myös yrityksille tarjottavat etuudet eri alueilla vaihtelevat ja alueiden hallinnossa ja 
muussa järjestelyssä on mainittavia eroja. 

Jäljempänä tarkastellaan esimerkinomaisesti eri puolille maailmaa perustettuja va-
paita taloudellisia vyöhykkeitä ja niistä saatuja kokemuksia. 

d) Aasian vapaat taloudelliset vyöhykkeet 

Aasiaan on viimeisen neljännesvuosisadan aikana perustettu useita hyvin menesty-
neitä taloudellisia vyöhykkeitä. Tällaisia ovat mm. Etelä-Koreassa, Taiwanissa, Filip-
piineillä, Malesiassaja Singaporessa sijaitsevat talousvyöhykkeet. Parhaiten menesty-
neitä ovat ne, jotka on perustettu jo valmiin infrastruktuurin äärelle. 

Yksi hyvä esimerkki on PENANGin vapaa talousvyöhyke Malesiassa. Sillä on ollut 
myönteinen vaikutus Malesian talouteen työllisyyteen, vientiteollisuuteen ja yleensä 
yritystoimintaan. Se on vaikuttanut myönteisesti myös ulkopuoliseen, paikalliseen ta-
louteen. Sen sijaan Filippiinien talousvyöhyke Batanissa ei ole onnistunut yhtä hyvin 
ja sen kehitys on pysähtynyt. Se ei ole Penangin tavoin pystynyt synnyttämään ilma-
piiriä jossa yritykset laajentuvat syntyy uusia yrityksiä ja tapahtuu uutta myös tekno-
logisessa kehityksessä, kuten Penangissa. 
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e) Kiinan erityisalueet 

Myö Kiinaan on peru tettu u eita erityyppisiä taloudelli sia eåtyisaJueita, joiksi va-
paa vyöhykkeitä siellä kutsutaan. · iiden tehtävänä on ollut kiihdyttää ulkomaisia in-
vestointeja, tuottaa know-bowta sekä uutta teknologiaa. Vuodesta 1980 vuoteen 1995 
Kiinaan on perustettu viisi vapaata talousvyöhykettä. Ne ovat Shenzhen, joka lienee 
niistä tunnetuin ja menestynein Sbubai, Xiamen, Shantou ja Hainan. Ne vetivät puo-
leensa vuosina 1980-1995 noin 18 % Kiinan 128 biljoonan dollarin ulkomaisi ta in-
vestoinneista, mutta vuodesta 1996 alkaen niiden osuus on alentunut, vaikka koko ul-
komaisten investointien osuus Kiinassa on kasvanut 11 %. Yhtenä yynä tähän kehi-
tykseen pidetään sitä luon tai ta jännitettä, joka syntyy vapaan markkinatalouden ja so-
siali tisen järjestelmän välill.e. 

f) Triesten vapaa talousvyöhyke 

Mielenkiintoinen eurooppalainen esimerkki vapaasta taloudellisesta vyöhykkeestä, 
joka on peru tettu EU:n komis ion ja Italian valtion myötävaikutuksella ja taJoudelli-
eUa tuella, on Trie ten vapaa talou vyöhyke Italian itäraja:!Ja. Sen tavoitteet edistää 

kauppaa uuden teknologian iirtoa, ulkomai ia inve tointeja työllisyyttä jne., omaa-
vat samoja piirteitä jo.ita tavoitellaan myös Lappeenrannan Mustolaan suunnitellun va-
paan talousvyöhykkeen perustamisella. Triesten vapaa talousvyöhyke ei kuitenkaan vie-
lä ole päässyt kunnolla alkuun. 

II Vapaiden taloudellisten vyöhykkeiden tavoitteet, edut ja haitat 

a) Tavoitteet 

Kun yleiseltä kannalta tarkastelJaan yitä vapaiden talou vyöhykkeiden peru tarni-
seen eri puolille maailmaa, on selkeä ti todettavi a pyrkimys niiden avulla kehittää eri-
tyi esti ulkomaankauppaa edistää uuden teknologian hyväksikäyttöä ja teknologian 
iirtoa kotimaan yrity toimintaan ja sitä kautta vaikuttaa työlJisyyteen ja taloudelli een 

hyvinvointiin myös talousalueiden ulkopuolella. Siksi valtaosa vapai ta taloudelJisista 
vyöhykkeistä ijoittuu ns. kehity maihin tai muuten taloudessa ja teknologias a jäl-
keenjääneille alueille. 

Erityisenä tavojtteena voidaan vielä mainita ulkomaiset investoinnit yhteisyritykset, 
ybteispyrkimykset sekä uu ien ulkomaisten yritysten etabloiturniset alueelle sekä pank-
kien ja muiden rahoituslaitosten mukaan saaminen. 

b) Edut 

Tässä tarkastellaan isäntärnaalta edellytettyjä etuuksia,jotta edel]ä kerrotut tavoitteet 
toteutuisivat. Tärkeitä asioita tässä suhteessa ovat alueen tarjoamat taloudelliset edut, 
kuten verovapau tai alennettu verokanta tuUivapaus raaka-aineille ja valmiille tuot-
teiUe sekä alennetut maksut infrastruktuuripaJveluksista. Tärkeitä ovat myös erivapau-
det liikkumisessa vyöhykkeeltä ulkomaille ja päinvastoin, investointien turvallisuu , 
voittojen vapaa kotiuttaminen, pysyminen ovituissa alueen toimintaa säätelevis ä ta-
loudellisi sa ja oikeudellisissa normeissa. Erittäin tärkeäksi on jo saatujen kokemusten 
pohjalta havaittu se, että alue jonka tulee olla tarkoin rajattu ja n . asiaankuulumatto-
rnilta eristetty on turvallinen ja toimii ma:hdolli inunan kevyen byrokratian avulla. 
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Alueen hallinnon tulee muodostua sekä alueella toimivien yritysten että isäntämaan 
edustajista. Isäntämaan edustajien puolestaan tulisi olla henkilöitä, jotka edustavat ta-
loudellista ja kaupallista näkemystä eikä tyypillistä hallinto byrokratiaa. 

c) Haitat 

Haittoina isäntämaan kannalta koetaan infrastruktuuri-investoinnit, sen ylläpito, hal-
linnon ja turvallisuuden hoitaminen edellä kerrotulla tavalla, avustukset, helpotukset 
maksuista sekä vero- ja tullivapaudet. 

Epäsuorina haittoina koetaan kilpailun ja markkinoiden vääristyminen, paikallisten 
yritysten ratkaisujen ongelmat sekä mahdollisuudet taloudelliseen rikollisuuteenjahen-
kilökohtaisten etujen tavoitteluun. 

d) Yhteenveto 

Mitään kristallinkirkasta arviota vapaiden taloudellisten vyöhykkeiden siunaukselli-
suudesta isäntämaan taloudelliseen kehitykseen ja yritystoiminnan edistymiseen ei voi 
kukaan antaa. Paikalliset poliittiset olosuhteet, uskallus avautua uuteen yrittäjyyteen, 
turvallinen toimintaympäristö yrityksille, takeet investoinneille ja yleisesti hyväksyvä 
ja kannustavaa ilmapiiri, ovat elintärkeitä, jotta tavoitteet toteutuvat ja edut ovat hait-
toja suuremmat, tarkastellaan niitä sitten isäntämaan tai alueelle sijoittuvien yritysten 
näkökulmasta. 

Tärkeätä on kuitenkin muistaa, etteivät vapaa-alueet ole tarkoitettukaan pysyviksi, vaan 
keinoiksi, joiden avulla tuotantotoimintaa, uuden teknologian käyttöönottoa, tiedonsiir-
toa ja omaa vastuuta tulevasta kehityksestä voimistetaan. Määrävuosien - ehkä 25 vuot-
ta -jälkeen tulisi sekä vapaa-alueen että ympäristön pystyä kilpailukykyisesti toimimaan 
maailman markkinoilla, omaksumaan ja soveltamaan sekä tuottamaan uutta teknologiaa 
sekä osallistumaan siihen yhdentyvään maailmaan, joka meillä on edessämme. 

111 Kehitys Neuvostoliitossa sekä tarve erityistalousalueiden 
perustamiseen 

a) Suuret mullistukset 

Vuonna 1959 neuvostojohtaja Nikita Hrustsev lupasi Amerikan vierailunsa yhtey-
dessä, että vuonna 1981 sosialismin aineelliset saavutukset vetäisivät vertoja kapitalis-
min saavutuksille. Hrustsev yritti toteuttaa taloudellisia uudistuksia, mutta epäonnistui. 
Kolmen seuraavan vuosikymmenen aikana taloudellinen kasvu länsimaissa vain kiih-
tyi, samalla kun kasvu sosialistimaissa pysähtyi. Seurauksena oli se, että 1980-luvun 
lopulla Venäjällä oli rasitteena vanhanaikaisia ja tehottomia tehtaita, huonosti toimiva 
jakeluverkko sekä supistuva kulutustavaratuotanto. 

Toukokuun 17. päivänä 1985 Mihail Gorbatsov, joka oli vast'ikään valittu NKP:n 
pääsihteeriksi, kertoi uudesta vallankumouksesta. Glasnost - poliittinen avoimuus - ja 
perestroika - taloudellinen uudistuspolitiikka - olivat hänen iskusanansa, jotka pirstoi-
vat Neuvostoliiton raskassoutuisen talousjärjestelmän ja kritiikittömän ilmapiirin. Ne 
johtivat myös Neuvostoliiton hajoamiseen jamm. Baltian maiden itsenäistymiseen. Elo-
kuussa kommunistien kovan linjan kolmen päivän vallankaappaus nosti avainasemaan 
nykyisen presidentin Boris Jeltsinin, joka pakotti Gorbatsovin lukemaan parlamentin 
istunnossa 22.8.1991 asiakirjan, jossa vaadittiin kommunistipuolueen lakkauttamista. 
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Valtion voimatasapainossa oli tapahtunut mullistus, jolle vetävät vertaa vain maail-
mansodat. Asevarustelu, joka johti Venäjän talouden perikatoon, päättyi, mutta todel-
la vaikea ja raskas tie talouden nostamiseen edes siedettävälle kansainväliselle tasolle 
ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiselle oli edessä. 

b) Erityistalousalueet taloutta edistämään 

Jo vähän ennen edellä kuvattuja historiallisia tapahtumia Neuvostoliiton johto kiin-
nostui Kiinan erityistalousalueesta. Etsiessään epätoivoisesti keinoja estää neuvostota-
louden ja sosialismin romahdus, Neuvostoliiton hallitus kehitteli omintakeisen version 
kansainvälisistä vapaatalousaluemalleista, ns. yhteisen yrittäjyyden vyöhykkeen, jon-
ka uskottiin houkuttelevan ulkomaisia investoijia yhteistyöhön kotimaisten yritysten 
kanssa. Vuosina 1990-91 Neuvostoliiton hallitus myönsi erityistalousalueen aseman 
11 alueelle. joiden pinta-ala vaihteli 15.000 km2:stä (Tsbita) ja väkiluku 200.000 asuk-
kaasta (juutalaisten autonominen alue) 6,7 miljoonaan asukkaaseen (Pietari ja Lening-
radin alue). Lisäksi 50 muuta aluetta (hallintoyksikköä) oli jättänyt vuoden 1991 puo-
livälissä hakemuksensa erityistalousalueeksi. Jo alueiden koko, väestömäärä ja luku 
osoittaa, että hankkeessa ei ollut mitään realismia. 

c) Myös Viipurin erityistalousalue mukana kuvioissa 

Yksi niistä erityisalueista, jotka Neuvostoliiton hallitus ehti ennen vallankumousta 
perustaa, oli jäljempänä lähempään tarkasteluun tuleva Viipurin erityistalousalue, eli 
Viipurin "Silicon Valley". 

d) Surkea loppu 

Pääosa näistä edellä mainituista erityistalousalueista jäi kuitenkin suuren poliittisen 
hälyn jälkeen asetuksista ja määräyksistä huolimatta toteutumatta. 

IV Venäjän erityistalousaluepolitiikka vuosina 1991-1997 

Joko presidentin määräyksellä tai hallituksen päätöksellä perustettiin vuosina 
1991-1995 muutama uusi erityistalousalue, joiden nimet suuresti vaihtelivat. Vladi-
vostokin lähellä sijaitsevan Nahodkan erityistalousalueenjuridista asemaa vahvistettiin 
vuonna 1994 ja vuoden 1996 alussa hyväksyttiin ensimmäinen liittovaltion laki yksit-
täisestä erityistalousalueesta (Kaliningrad). 

(Ks. liitteet 1 ja 2) 

Eri puolilla Venäjää alue- ja paikallisviranomaiset kehittelevät edelleen omia sovel-
lutuksiaan, joita ei kuitenkaan voida lukea varsinaisen erityisaluejärjestelmän piiriin. 
Käsitteiden sekavuus on suuresti haitannut Venäjällä käytyä keskustelua erityistalous-
alueista. 

Nahodkasta saadut tiedot talouden kehityksestä ovat olleet myönteisiä, mutta Kali-
ningradista kerrotaan, että korruptio ja mafia ovat ottaneet vallan käsiinsä ja yritykset 
talouden kohentamiseen ovat epäonnistuneet. 
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V Uusi lainsäädäntö 

Erityisaluekysymyksissä on kuitenkin otettu tiettyjä edistysaskeleita. Huhtikuussa 1997 
Venäjän duuman alahuoneen läpäisi laki erityistalousalueista. Laissa käytetään termiä 
vapaatalousalue, joka osoittaa tiedon erityyppisistä erityisalueista lisääntyneen. Lain 
mukaan vapaatalousasema voidaan myöntää: 

- tullialueille tuotannollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin 
- erityistalousalueille hallintoalueiden sisällä 
- teknisen innovoinnin keskuksille 
- raja-alueille 
- pankkien off-shore-keskuksille 
- vapaa-ajan keskuksille. 
Lakiehdotuksen mukaan vapaatalousalueelle sijoittuva yritys saa viiden vuoden va-

pautuksen voittoverosta ja 50 %:n alennuksen kotimarkkinoilla myytävien tuotteiden 
liikevaihtoverosta. Yritys voi pitää voittonsa vaihdettavissa valuutoissa ja käyttää nii-
tä ilman pakollista vaihtamista rupliksi. 

Muista eduista mainittakoon alennukset mm. vesi- ja maankäyttömaksuista. 
Voimaantullakseen laki kuitenkin edellyttää duuman ylähuoneen ja presidentin hy-

väksymistä. Vaikka laki huomattavasti selkeyttää erityistalousaluepolitiikkaa, on ai-
empien kokemusten perusteella kyseenalaista, voiko se toimia halutulla tavalla. 

VI Viipurin kaupallinen historia ja erityistalousalueen 
perustamissuunnitelmat 

Kansainvälisen Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän vapaita taloudellisia vyöhykkei-
tä ko kevan kehyksen sisällä on mielenkiintoista paneutua hetkeksi Viipurin kauppaa 
ja erityistalousaluetta koskevaan problematiikkaan ja sen tänäkin päivänä aktuelleihin 
mahdollisuuksiin toimia kehityksen veturina Pietarin ja Leningradin alueella. 

a) Muutama huomio Viipurista ja sen kaupallisesta merkityksestä 

Jo ennen kuin Tyrgils Knuutinpoik:a 1293 teki ristiretken Suomenvedenpohjaan, oli täl-
lä suojaisella ja sijainniltaan erinomaisella paikalla kauppapaikka, jo a karjalaiset kävi-
vät kauppaa idän ja lännen välillä. Linnan turviin syntyi kaupunki, jonka osallistumises-
ta mm. Hansa-kauppaan onjo edellä kerrottu. Kaupunkioikeutensa Viipuri sai 1403. Vuon-
na 1477 Eerik Akselinpoika Tott antoi ympäröidä linnan muureilla ja linnoitustomeilla, 
joista jäljellä on vielä kaikkien suomalaisten tuntema "Pyöreä Tomi". Erik Pommerilai-
nen oli antanut edellä jo mainittuna kaupungin perustamisvuonna sille täydelli et kaup-
paoikeudet. Viipurin elämä oli kuitenkin alkuvuosikymmeninä varsin kovaa taistelua niin 
Novgorodista kuin sittemmin Venäjältä tulleita saalistajia ja valloittajia vastaan. 

1500-luvun alkupuoli oli Viipurille myöntei tä aikaa. Vuosina 1525, 1542 ja 1547 
Viipurin porvareille annettiin oikeus vapaamarkkinoiden pitoon Äyräpäässä, Jääskes-
sä, Lappeella ja Wehkalahdella. Vuonna 1660 sai porvaristo yksinomaisen oikeuden 
Lappeenrannan markkinoiden pitoon. 

Viipurin todelliseksi uhaksi nousi tsaari Pietarin 1703 peru tama Pietarin kaupunki 
Neva-joen suulla. Vuonna 1710 Pietari sotajoukkoineen hyökkäsj Viipuria vastaan ja 
maaliskuun 22. päivästä kesäkuun 15. päivään jatkuneiden taistelujen jälkeen Viipuri 
kukistui ja valtakunnan raja siirtyi Uudenkaupungin rauhassa lähimain nykyiselle pai-
kalleen. Turun rauhassa 1743 Venäjän alue vielä laajeni. 

156 



Vuonna 1812 Aleksanteri I, joka oli 1808-1809 valloittanut Suomen, yhdisti tämän 
"Vanhaksi Suomeksi" kutsutun alueen muun Suomen ja Suomen suurruhtinaskunnan 
yhteyteen ja samalla sen lakien ja säädösten alaisuuteen. (Ks. liite 3) 

b) Viipurin kauppa ja talous elpyy 

Kun vanha Suomi oli yhdistetty muun Suomen kanssa, alkoi Viipuri vähin erin ke-
hittyä. Mm. Saimaan kanavan valmistuminen 1856 ja Joensuun - Viipurinradan val-
mistuminen 1893 vilkastuttivat kaikin tavoin taloudellista toimeliaisuutta ja kulttuu-
rielämää kaupungissa. Hyvin keskeiseksi kaupungin portiksi merelle muodostui Uu-
raan suojaisella paikalla sijaitseva satama. (Ks. liite 4) 

Itsenäisyyden aika vuodesta 1917 oli Viipurin kaupungin kulta-aikaa. Sen kauppa ja 
muu elinkeinoelämä sekä merenkulku kukoistivat. Kaupunki oli maan kansainvälisin 
kaupunki ja sillä oli paljon annettavaa koko maan kulttuurielämälle. Viipuri oli talvi-
sodan syttyessä 1939 maan toiseksi suurin kaupunki ja huomattavin kauppakaupunki. 
Talvisodan päätyttyä 1940, joutui Viipuri ensimmäisen kerran ja jatkosodan päätyttyä 
1944, toistamiseen osaksi Neuvostoliittoa. Siitä alkoi sen toinen rappiokausi, joka yhä 
jatkuu. Yrityksiä elvyttää talouselämää ja toimeliaisuutta tässä entisessä Karjalan pää-
kaupungissa, on aika ajoin tehty, mutta varsin huonolla menestyksellä. Viipuri, joka oli 
sotien jälkeen ns. suljettu kaupunki, on kyllä tänään avautunut kaupalle ja turismille, 
mutta toistaiseksi ei ole löytynyt keinoa, jolla kehitys lähtisi voimakkaammin liikkeel-
le. Yksi esillä olleista keinoista on Viipurin erityistalousalue "Viipuri Silicon Valley", 
jonka hankkeen taustoista ryhdyn nyt kertomaan. 

VII Saimaan kanavan toinen rakentaminen 

Sotiemme jälkeen Saimaan kanava oli suljettu, eikä sen avaaminen ilman perusteellista 
uudelleen rakentamista ollut mahdollista. Presidentti Urho Kekkonen sai pitkien neuvot-
telujen jälkeen aikaan sopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välillä Saimaan kanavan Neu-
vostoliiton puoleisen alueen vuokraamisesta Suomelle ja Saimaan kanavan uudelleenra-
kentamisesta, johon luonnollisesti kuului Viipurinlahden syväväylän ruoppaaminen ja sen 
saattaminen merenkulkukelpoiseen kuntoon. Vuokra-alueen lisäksi Suomelle päätettiin 
vuokrata myös Ravansaaren saari Uurasta vastapäätä. Saari, josta oma sukunikin on läh-
töisin. 

Saimaan kanavan toinen rakentaminen aloitettiin 1963 ja sen oli sopimuksen mukaan 
valmistuttava 1968, eli viidessä vuodessa. Kanavatöiden käynnistyttyä nousi voimakkaas-
ti esille tarve järjestää vuokra-alueella tapaamisia kanavatöihin osallistuvien ja Viipurin 
kaupungin asukkaiden kesken. Asia annettiin Suomi-Neuvostoliitto-Seuran organisoita-
vaksi ja Lauritsalan kauppalaan perustettu Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Mustolan osasto 
sai tehtäväkseen solmia yhteistyösuhteet Viipuriin perustetun Neuvostoliitto-Suomi-Seu-
ran kanssa. Näin asioita hoidettiinkin aina vuoteen 1967, jolloin Lauritsala yhdistettiin Lap-
peenrantaan ja yhteistoiminta-asiat siirtyivät Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Lappeenrannan 
osaston hoidettavaksi. On selvää, että yhteisten tapaamisten, juhlien ym puitteissa alkanut 
kanssakäyminen alkoi vaikuttaa ihmisten ja erityisesti viranomaisten haluun lisätä ja mo-
nipuolistaa kanssakäymistä, mm. erilaisilla talousasioita koskettavilla keskusteluilla. 

a) Kanava valmistuu 

Kanavan valmistuttua 1968 ja tultua juhlallisesti avatuksi, alkoi keskustelu sen käy-
töstä. Sitä ennen tosin ehdittiin tehdä pari kanavamatkaakin Lappeenrannasta Viipuriin, 
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++++-+++- Rautatie 

-- Vesitie 

Maantie 

KAUPUNKISUUNNITTEJ.UOSASTO 29.2. 1988 

kunnes todettiin, että kanavasopimus koski vain rahtiliikennettä. Siksi ensi vuosina pur-
jehdittiin vain Nuijamaa-järvelle, koko ajan Suomen puolella pysyen. Sitten saatiin lu-
pa ajaa jo Rättijärvelle edestakaisin ja vihdoin 1976 ja varsinaisesti 1977, lupa tehdä 
edestakaisia laivamatkoja Lappeenrannan ja Viipurin välillä. Liikennettä hoidettiin m/s 
Väinämöisen ja m/s Sampsan toimesta. 

Kesällä 1982, yli 20 vuotta kanavan valmistumisen jälkeen, tehtiin ensimmäiset vii-
sumiin perustuvat matkat Viipuriin. Viisumivapaat matkat sallittiin kaksi vuotta myö-
hemmin, eli 1984. Neuvottelua mahdollisimman vapaasta ja joustavasta matkustami-
sesta ja yöpymisestä Viipuriin valmistuneessa Drushba hotellissa sekä hotellikiintiöis-
tä käytiin tiukkaan tahtiin lntouristin edustajien kanssa. 

b) Nuijamaan raja-asema avataan 

Eräs hyvin tärkeä asia edettäessä kohti erityistalousalueasiaa, oli Nuijamaan raja-ase-
man avaaminen yleiselle liikenteelle. Se tapahtui 1.6.1975 ja sen jälkeen vähin erin 
myös ns. laiva-bussi-matkat ja nykyiset edestakaiset matkat linja-autoilla ja vihdoin 
henkilöautoilla, tulivat mahdollisiksi. Valtatie 13, joka on osa tärkeää ns. Ylistä Yh-
teyttä Pietariin, ulotettiin Nuijamaan raja-asemalle 14.6.1989. (Ks. liitteet 5 ja 6) 

c) Yhteistyösopimus Lappeenrannan ja Viipurin kesken 

Näiden sinänsä tärkeiden ulkonaistenratkaisujenrinnalla tapahtui myös ihmisten kans-
sakäymisessä, keskustelujen sisällössä ja tavoitteenasettelussa suuria muutoksia. Lap-
peenrannan ystävyyskaupunki oli Klin. Viipuria oli eräässä vaiheessa esitetty ystä-
vyyskaupungiksi, mutta sellaiseen ratkaisuun ei entisessä ns. häntäkaupungissa (Vii-
purilainen luonnehdinta Lappeenrannasta), löytynyt edellytyksiä. Niinpä asiaa yritet-
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tiin hoitaa toisella tavalla. Kun kaupunkien välinen yhteistyö ei ollut viralli ella tasol-
la mahdollista muuta kuin ystävyy eurojen myötävaikutuksella, teki Lappeenrannan 
kaupunki aloitteen n . yhteistyö- ja naapurikaupunkisopimuksen solmimisesta Lap-
peenrannan ja ViipuTin kesken. Suomi- euvostoliitto-Seura halusi pitää langat tiukasti 
käsissään ja mitään poikkeuksia normaaliin käytäntöön ei haluttu ama. Neuvotteluja 
kuitenkin jatkettiin itkeästi, kunne Venäjä-Suomi-Seuran Keskustoimisto Moskovassa 
ilmoitti että sopimuksen tekeminen on mahdollista. Vuonna 1987 keskellä perestroi-
kaa ja glasnostia solmivat Lappeenranta ja Viipuri 1.12.1987, eli 10 vuotta sitten, hi -
toriallisen naapurik:aupunki sopimuksen,joka avasi kaupunkien jaelinkeinoelämän edus-
tajille uorat kontaktit toisten a kanssa 
d) Toimintaympäristö muuttuu 

Samaan aikaan kun Lappeenrannan kaupunki pyrki virallistamaan uhteensa Viipu-
riin ja luomaan peru tan normaalille kanssakäymiselle, tapabtuj Lappeenrannassa pal-
jon muutakin. Syksyllä 1969 toim.intan a aloittanut Lappeenrannan teknillinen korkea-
koulu (Ks. liite 7) etunenässä ja jo 10 vuotta täyttänyt Teknologiakeskus Kareltek (K . 
liite 8), olivat solmineet monia yhteistyösuhteita lähinnä Leningradin, Pietarin kor-
keakoulujen ja telmologiakesk:u ten kesken. 
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Markkinatalouden tuulien alkaessa puhaltaa, näillä suhteilla oli ja on edelleenkin suu-
ri merkitys. Ne olivat myös väylä,jota käyttäen pystyttiin puhumaan siitä, mitä lännessä 
tapahtui. 

Myös Lappeenrannan Mustolan sataman kehittyminen, vapaavaraston kehittyminen 
sinne ja Mustolan radan valmistuminen, merkitsivät tämän liikenteellisesti erinomai-
sella paikalla sijaitsevan terminaalisataman nousua hyvinkin keskeiseksi tekijäksi Suo-
men ja Venäjän välisessä taloudellisessa yhteistyössä. 

Mielenkiintoinen pieni yksityiskohta isojen asioiden rinnalla oli Rajaexpo Oy, jonka 
Lappeenrannan kaupunki perusti edistämään yhteistyötä Leningradin rajakauppaorga-
nisaation Lenfintorgin kanssa. Tämä tapahtui näin jälkeen päin ajatellen aivan liian ai-
kaisin. Suomen ja Neuvostoliiton välillä harjoitettu clearing-kauppa ei sallinut tilaa pie-
nille ja keskisuurille yrityksille. Kaupat tehtiin valtioiden ja suuryritysten kesken tava-
ravaihto sopimuksissa, joiden piiriin ei pienillä ollut asiaa. 

Kun clearing-kauppa vuoden 1991 alussa lakkasi, oli se kova isku suomalaiselle vien-
titeollisuudelle. Kun Neuvostoliitolla ei ollut normaalia ulkomaankaupan edellyttämää 
valuuttaa, romahti idänkauppamme ja vasta nyt lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen 
aletaan päästä lähimain 1980-luvun alun tasolle. Samalla on kaupan luonne tyystin 
muuttunut ja normalisoitunut. 

VIII Valmistautuminen erityistalousalueen perustamiseen 

a) Keskustelut käynnistyvät 

Keskustelut Viipurin erityistalousalueesta käynnistyvät edellä kerrotun yhteistyöso-
pimuksen solmimisen jälkeen keväällä 1988. Kaupungit muodostivat taloustyöryhmän, 
joka käsitteli hanketta huhtikuussa 1988. Sitä ennen oli asia ollut esillä mm. Lappeen-
rannan, Imatran ja Joutsenon kunnallisjohtajien ja Etelä-Karjalan kauppakamarin pu-
heenjohtajiston kokouksessa. 

Viipurin kaupunki teki aloitteen erityistalousalueen perustamisesta Neuvostoliiton ul-
komaansuhteiden ministeriölle. Lappeenrannan kaupunki teki puolestaan selvitys-
pyynnön Suomen ulkomaankauppaviranomaisille ja Neuvostoliiton Suomessa toimi-
ville edustajille. Heinäkuussa suomalais-neuvostoliittolaisen taloudellisen yhteistyö-
komission puheenjohtaja, ulkoministeri Kalevi Sorsa lähetti kirjeen, jossa kerrottiin, et-
tä erityistalousaluekysymyksestä on käyty epävirallisia keskusteluja ja, että hankkee-
seen on otettu erittäin varovainen kanta. 

b) Viestejä maailmalta ja omasta maasta 

Syyskuun 21. päivänä 1988 Kauppalehti julkaisi uutisen, jonka mukaan akateemikko 
Bokomolov oli Wienissä ilmoittanut, että Neuvostoliiton ensimmäinen erityistalousalue 
perustetaan Suomen tuntumaan. Samanlaisia ilmoituksia tekivät Neuvostoliiton tie-
deakatemian professori Bykov ja Plehanov-instituutin professori Piskulov. Syyskuussa 
1989 valmistui suomalaisen Finnidea Oy:n selvitys Saimaan kanavan vapaakauppa-alu-
eesta. Lokakuun 14. päivänä maaherra Matti Jaatinen, joka oli asiassa erittäin aktiivinen, 
kertoi neuvotteluistaan tasavallan presidentin Mauno Koiviston, pääministeri Harri Hol-
kerin ja osastopäällikkö Kaarlehdon kanssa. Hän kertoi Suomen nyt suhtautuvan myön-
teisesti vapaakauppa-aluehankkeeseen, mutta odottavan Neuvostoliiton virallista esitys-
tä asiasta, koska kyseessä on Neuvostoliiton maaperälle suunniteltu hanke. 
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c) Suorat keskustelut Neuvostoliiton viranomaisten kanssa 

Tämän jälkeen neuvotteluja jatkettiin eri tasoilla. 
Lokakuun 28. päivänä 1988 asiasta neuvoteltiin Neuvostoliiton kaupallisen edustuston 

päällikön Bukinin kanssa. Tuolloin sovittiin, että Etelä-Karjalan Kauppakamari tekee esi-
tyksen epävirallisen valmistelutyöryhmän asettamisesta. Esitystä ei kuitenkaan tehty. 

d) Erityistalousalue viralliseen käsittelyyn 

Marraskuun 21. päivänä 1988 järjestettiin Saimaan kanavan vuokra-alueella asian-
tuntijatapaaminen,jossa oli edustajia Moskovasta, Viipurista ja Lappeenrannasta ja 25.11. 
tuli tieto, että Neuvostoliiton hallitus oli ottanut erityistalousaluek:ysymykseen myön-
teisen kannan sekä asettanut työryhmän valmistelemaan asiaa. Tämän jälkeen jatkettiin 
keskusteluja Suomessa eri ministereiden, mm. kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suo-
misen kanssa. Pyrkimyksenä oli varmistaa Etelä-Karjalan mukanaolo jatkovalmiste-
luissa. Kauppakamari esitti kirjeessään 4.1.1989 lähetystöneuvos Lev N. Bautsinille 
Neuvostoliiton suurlähetystössä epävirallisen työryhmän asettamista ja sai 10.1. kaup-
pa- ja teollisuusministeriöltä kirjeen, jossa mm. todettiin, että Suomen viralliselle kan-
nanrnäärittelylle vapaakauppa- ja erityistalousaluek:ysymyksessä ei ole edellytyksiä en-
nen kuin tällaisen alueen perusedellytykset ovat Suomen ja Neuvostoliiton välisissä 
asiantuntijaneuvotteluissa tulleet kartoitetuiksi. 

Valmistelut Viipurissa kuitenkin jatkuivat ja 16.1.1989 Viipurin kaupunginjohtaja G. 
Veretennikov ja apulaiskaupunginjohtaja V.D. Patanin kertoivat, että alueelle on tar-
koitus saada monimuotoista teollisuutta ja, että alueen hallinnosta järjestetään neuvos-
toliittolaisille asiantuntijoille kymmenen päivän seminaari. Kauppalehti puolestaan ker-
toi 27.1.1989, että päätökset vapaakauppa-alueesta tehdään ennen kesää ja että erityis-
vyöhykkeen perustamiseen on arvioitu tarvittavan 7 mrd markkaa. 

Neuvotteluissa 30.1.1989, johon Viipurin kaupunginjohdon kutsumina osallistuivat 
Imatran, Lappeenrannan ja Tampereen kaupunginjohtajat ja yritysjohtajia, ilmoitettiin, 
että asiassa odotetaan valtioiden päätöksiä ja esiteltiin kartta, jossa erityistalousalue si-
joittui linjan Zelenogorsk - Viipuri - Svetogorsk länsipuolelle, ulottuen aina Suomen-
lahden rannikolle asti niin että Uuras eli Vysotskja Koivisto eli Primorsk olivat vielä 
alueen piirissä. (Ks. liite 9). 

7. päivänä helmikuuta 1989 Kauppalehti uutisoi, että Viipurin erityistalousaluekysy-
mys tulee talouskomission pohdittavaksi. Suomen puolelta erityistalousalueen perusta-
mista valmistelevaan työryhmään asetettiin ministeri Esko Rekola, toimitusjohtaja Tor 
Stolpe,johtaja Erik Forsman, hallitusneuvos Matti Vuorio, toimistopäällikkö Juhani Lau-
rila, pääsihteeri Timo Repo ja apulaispääsihteeri Antero Inkari. Neuvottelukunnan en-
sirnrnäinen kokous pidettiin Suomessa 12. helmikuuta 1989, jolloin neuvostoliittolaisen 
osapuolen edustajat saapuivat Suomeen. Muuta tietoa neuvottelukunnan työstä ei ole saa-
tu kuin se, että neuvottelukunta jäi odottamaan talouskomission keskinäisiä päätöksiä. 

Tämän jälkeen sekä suomalaisessa että kansainvälisessä lehdistössä oli lukuisa mää-
rä artikkeleita, joissa kerrottiin, että erityistalouskysymys oli jäänyt talouskomission 
pohdittavaksi ja toisaalta, että erityistalousalueen toiminta aloitetaan välittömästi. 

e) Lappeenrannan kaupungin toimenpiteet 

Lappeenrannan kaupunki palkkasi yhteistyössäkanavakonttorin kanssa edustajan, mark-
kinointipäällikkö Seppo Koposen Moskovaan seuraamaan erityistalousaluekysymyksen 
edistymistä, markkinoimaan Mustolan kanavasatamaa ja Saimaan kanavan tarjoamia pal-

164 



LilTE 9 

"' ,.,,,. ~.,,.. 
., ' 1, f -SMl~ n, 

165 



veluksia sekä jakamaan informaatiota neuvostoliittolaisille yrityksille ja rautatieviran-
omaisille. Samaan aikaan lappeenrantalaiset kävivät lukui ia keskusteluja viipurilaisten 
ja muiden oeuvostoliittolaisten kanssa erityi talousalueen perussäännöksistä. 

Maaliskuun 19. päivänä 1990 Lappeen:cannan kaupunginhallitus asetti kaupunginjoh-
taja Jarmo Kölhin johdolla projektiryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa silloin muo-
dissa olleiden yhteisyrity ten perustamismahdollisuudet erityistalousaJuevyöhykkeellä. 
Työryhmän hyvin keskeisenä tehtävänä oli myös selvittää Lappeenrannan kaupungin 
mahdollisuudet tarjota kuljetus-, varastointi- ym. palvelu- ja erityistalousaJueeUe. 

IX Asetusta Viipurin talousalueesta valmistellaan 

Kesällä 1990 esiteltiin ensimmäinen asetusluonnos Viipurin erityi talousalueesta ja 
sen toim.intaperiaattee ta. Keskusteluissa kävi ilmi että koko Leningradin alue kuului-
si Viipurin erityistaJou vyöhykkeeseen, mikä oLi yksi elkeä merkki siitä, että hank-
keesta ei todennäköisesti tule mitään. Alue oli aivan liian laaja pystyäk eenjärkevällä 
tavalla toimimaan. Asiaa arvioitaessa kiinnitettiin huomiota sen eri puoliin (Ks. liite 
I 0), jotka näyttivät muodostavan varteenotettavan kokonaisuuden. 

LIITE 10 
ARVIOINTIA LAKILUONNOKSESTA JA VYÖHYKKEESTÄ 
- EI SÄÄNNÖKSIÄ SDOITUSTEN PYSYVYYDESTÄ 
- VIIPURIN INFRASTRUKTUURI 
- YRITYSTOIMINNALLE SUHTEELLISEN VAPAAT TOIMINTAMAH-

DOLLISUUDET 
- BYROKRAATTISTA AJATTELUA 
- TÄRKEÄÄ:EHDOTUSOSOITTAASEN,ETTÄ VYÖHYKETTÄOLLAAN 

VAKAVISSAAN PERUSTAMASSA 

Niinpä Lappeenrannan kaupunki ja Suunnittelukeskus Oy solmivat sopimuksen eri-
tyistalousaJueen vaik.-utuksia, nykytilannetta ja Lappeenrannan tukitoimintamahdolli-
suuksia koskevasta selvityksestä. Edellä kerrottu projektiryhrnä käynnjsti myös elvi-
tyksen tekemisen kansainvälisen koulun perustamisesta Lappeenrantaan. Syyskuussa 
1990 kaupunginjohtaja Janno Kölhi osallistui Ulkomaankauppaliiton markkinointi-
matkaan Etelä-Koreaan ja Japaniin. Erityinen yy tähän oli se, että Siperian rata johti 
Nahodkasta, jossa jo oli erityistalousalue suoraan Suomeen, Vainikkalaan ja Lap-
peenrantaan. Noin 35 yritystä oli lei.innostunut Viipurin erityistalousaJueesta ja Lap-
peenrannan tarjoamista palveluksista. 

Tämän jälkeen seurasi jakso. jolloin erilaiset valtuuskunnat eri puolilta Eurooppaa ja 
myös kotimaasta vierailivat Lappeenrannassa hankkimassa tietoja Viipurin erityi taJou -
alueesta sekä korkeakoulun ja teknologiakeskuksen idän uhteista. Projek.1:i.ryhmän suosi-
tuksesta Lappeenrannan kaupunki osallistui Kymen lääninhallituksen, Kehitysaluerahas-
ton (Kera), Imatran, Lappeenrannan ja Haminan ekä Kolkan kaupunkien kanssa yh-
teistyöhön Viipurin erityistaJou alueen alueelliseksi hyödyntämiseksi. Keran tiloihin Lap-
peenrantaan perustettiin East-West-Center -niminen yhteistyöorganisaatio, jonka tehtä-
vänä oli markkinoida ja konsultoida Viipurin erityistalousaJueelle pyrkiviä yrityksiä. 

Keskustelu viipurilaisten ja neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden kans a eåtyista-
lousalueesta, sen toimintaperiaatteista, tuleva ta yhteistyöstä erityistalousalueen ja Lap-
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peenrannan kaupungin kesken sekä alueen markkinoinnista jatkui pitkin vuotta 1990. 
Tammikuun 25. päivänä 1991 Leningradin alueen maaherra Juri Jarovin ja Kymen 

läänin maaherra Matti Jaatisen johdolla valtuuskunnat keskustelivat konkreettisesta yh-
teistyöstä erityistalousalueenja yleensä Neuvostoliiton rajantakaisten alueiden kesken. 
Neuvotteluissa todettiin tärkeäksi mm. ympäristöyhteistyö, maatalouden kehittäminen 
ja tietoliikenteen järjestäminen nykyaikaiselle tasolle. Samassa neuvottelussa saatiin 
tärkeä tieto siitä, että erityistalousalueen suunnittelu jatkuu suppeamman vaihtoehdon 
pohjalta, jolloin se sijoittui Viipurin kaupungin ja alueen ympäristöön. 

Pienenä episodina kerrottakoon, että Lappeenrannan kaupunki tilasi neuvostoliitto-
laisissa lehdissä julkaistuja artikkeleita erityistalouskysymyksistä, erityisesti koskien 
Viipurin erityistalousaluetta ja kuljetusjärjestelmiä. Niistä pyrittiin vetämään johtopää-
töksiä tulevista ratkaisuista. 

Suunnittelukeskus Oy:n raportti "Viipurin vapaatalousvyöhyke ja Lappeenrannan toi-
minnalliset suhteet" valmistui 28.1 .1991. Raportti saatettiin tiedoksi kaikille hallinto-
kunnille ja raportissa esitetystä suoramarkkinoinnista koskien erityistalousaluetta, pää-
tettiin, että se aloitettiin vasta kun asianmukainen asetus on annettu ja Viipurissa on to-
della ryhdytty käytännön toimiin. 

Lappeenranta ja Viipuri perustivat yhteisen neuvottelukunnan pohtimaan yhteisiä asioi-
ta. Kesäkuussa joukko amerikkalaisia, ranskalaisia ja eräiden muiden maiden edustajia 
kävi tutustumassa Lappeenrannan idänsuhteisiin ja Lappeenrannan laatimaa esitema-
teriaalia toimitettiin kaupallisille sihteereille ympäri maailmaa, samoin kuin kansain-
välisille yrityksille. 

Heinäkuussa 1991 ulkoministeri Paavo Väyrynen vieraili Lappeenrannassa tarkoi-
tuksenaan tutustua Viipurin erityistalousalueen silloiseen tilaan. Vierailu johti siihen, 
että vuoden 1992 valtion budjetissa oli 2 miljoonan markan määräraha rajantakaisten 
lähialueiden projektirahoitukseen. 

X Viipurin erityistalousalueen ratkaisun loppuhuipennus 

a) Presidentti B.N. Jeltsinin määräykset vapaatalousalueista ja asetus Viipu-
rin vapaatalousvyöhykkeestä 

Heinäkuun 9. päivänä 1991 VSFNT:n korkeimman neuvoston puheenjohtaja B.N. 
Jeltsin antoi määräyksen nro 1588-1 ensisijaistoimenpiteistä kehitettäessä vapaata-
lousalueita Kemerovin (Kuzbass) Novgorodin (Sadko) hallintoalueille sekä Leningra-
din hallintoalueen Viipurin (Viipuri) kaupunkiin. (Ks. liite 11 tekstin lopussa). 

Samana päivänä antoi puheenjohtaja B.N. Jeltsin asetuksen Leningradin hallintoalu-
een Viipurin kaupungin vapaatalousvyöhykkeen (jatkossa Viipurin VTV) perustami-
sen tarkoituksesta. (Ks. liite 12 tekstin lopussa). 

Viipurin piirin administraation päällikkö N.V. Srnirnov puolestaan antoi 20.1.1992 
määräyksen "Viipurin kaupungin ja Viipurin vapaatalousalueen edustuston perustami-
nen Suomeen". (Ks. liite 13 tekstin lopussa). 

Kaikki näytti tässä vaiheessa selvältä ja käytännön toimenpiteitä Neuvostoliiton ta-
holta odotettiin. 

Historian väkevä käsi puuttui kuitenkin tässä vaiheessa asioiden kulkuun. Joulupäi-
vänä 1991 Neuvostoliiton lippu laskettiin Moskovan Kremlin salosta. Neuvostoliitto 
hajosi ja seurasi sellainen sekasortoinen aika, jolloin erityis- tai vapaataloushankkeet 
jäivät monien paljon suurempien asioiden jalkoihin. 
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Koko se valtava erityisesti henkinen työ, joka oli tehty vapaakauppa-alueiden muo-
dostamiseksi ja Neuvostoliiton todella vaikean taloustilanteen helpottamiseksi oli va-
lunut hiekkaan. 

XI Miltä erityistalousalueiden tulevaisuus näyttää? 

a) Mitä Venäjällä tapahtuu? 

Edellä on jo kerrottu, että Venäjän hallitus on yrittänyt kehittää Nahodkan ja Kali-
ningradin erityistalousalueita, joskaan ei mainittavin tuloksin. Hankkeet Kuzbassin, 
Sadkon ja Viipurin vapaatalousalueiden pei;ustamiseksi ovat edelleen vireiUä ja duu-
man alahuone on huhtikuussa v. 1997 hyväksynyt jo edellä esitellyn lain vapaista ta-
lousalueista. 

Nyt asioiden eteneminen on duuman ylähuoneen ja presidentti Jeltsinin käsissä. Mer-
kittävää on, että käsitykset eri vapaa/erityistalousalueiden funktioista sekä kaikista täl-
laisen alueen perustamiseen ja toimintaan liittyvistä kysymyksistä ovat vähin erin sel-
kiytyneet. Onnistumisen mahdollisuudet mikäli myönteiset päätökset, määräykset ja 
a etukset aikaansaadaan, ovat tänään aivan toiset kuin lähes 10 vuotta sitten. 

Aiheellista on kuitenkin tässäkin yhteydessä korostaa, että erityistalousalue ei voi ol-
la liian suuri. Tämä seikka olikin jo huomioitu aikaisemman valmistelun loppumetreil-
lä. Viipurin erityistalousalueen rajoiksi sopisi aluksi Saimaan kanava pohjoisessa ja 
Vainikkala - Viipuri -rata etelässä ja kaakossa Viipurin kaupungin alue mukaanlukien 
Uuras. Alueen rakentaminen voitaisiin aloittaa Viipurin ohitustien länsipuolelta luon-
nollisesti tukeutuen Viipurin kaupungin nykyiseen infrastruktuuriin ja kaupungin tar-
joamiin palveluksiin. (Ks. liite 14). 

Kaikkien alueen toimintaa ja hallintoa koskevien säännösten tulee olla selkeitä ja yk-
siselitteisiä. Hallinnon tulee olla kevyt ja pääosin alueella toimivien käsissä. Myös oi-
keusjärjestelmän tulee perustua omaan lakiin, jossa noudatettavat säännökset on mää-
ritelty, ja samoin oikeusprosessi sekä toimeenpano. 

Turvallisuuden alueella tulee olla, niin siellä toimivien ihmisten kuin omaisuudenkin 
osalta hoidettu. Pienikin virhe näissä asioissa saattaa olla este alueen kehittymiselle. 

Venäjän taloudeUinen tilanne on kuitenkin niin vaikea erityisesti Suomen rajan tun-
tuma a, että myös erityistalousalueen tarjoamia mahdollisuuksia elvyttää talouselämää 
ja parantaa väestön toimeentuloa kannattaa yrittää. Käytettävissä ovat nyt myös EU:n 
rahoitusjärjestelmät, eritoten T AClS-rahoitus. 
b) Miten Suomi voi myötävaikuttaa? 

Ehkä on aihetta vielä lyhyesti tarkastella sitä infrastruktuuria, joka on yotynyt Suo-
men puolelle. Lappeenrannan yliopisto - teknillinen ja kaupallinen - sen täydennys-
koulutuskeskus, erilaiset tutkimuslaitokset, VTT hitsaus- ja laserprojekteineeo, ja Tek-
nologiakeskus Kareltek sekä en yli 50 erilaista korkean teknologian yritystä sekä ke-
bittämis- ja tutkimuslaitosta, MBA-koulutus jne. sekä hyvät suhteet Pietarin vastaaviin 
instiruutioihin, ovat tänään aivan toiset kuin 1990-luvun alussa. 

c) Mitä on tapahtunut Pietarissa? 

Sankt Petersburg Foundatioo of Scientific and technological Development,jonka omis-
tavat Venäjän liittovaltion SME:n eli SmaJJ and medium Enterprise Co ja Pietarin kau-
pungin pormestarinviraston va taava organisaatio, ovat tehneet yhteistyösopimuksen 
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Teknologiakeskus Kareltek Oy:n ja Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. 
Sopimuksen puitteissa pyritään edistämään eri projektein uuden teknologian hyväksi-
käyttöä ja uuden yritystoiminnan käynnistymistä. 

FINNHAUTOMO on puolestaan projekti, jossa ovat mukana BIC-Kymi, jonka muo-
dostavat Teknologiakeskus Kareltek, Imatran Seudun Kehitysyhtiö, Kotkan ja Hami-
nan Seudun Portti ja Kouvolan Seudun Kuntayhtymä sekä edellä mainittu säätiö, pyr-
kii nimensä mukaisesti edistämään uusien yritysten syntymistä Pietarissa ja Leningra-
din alueella. 

Vielä on erikseen mainittava EU-rahoituksen turvin konsultointia harjoittava SME-
Foundation, joka konsulttien avulla pyrkii edistämään uutta yritystoimintaa. 

Professori Valentin Naumov Moskovasta työskentelee Lappeenrannan Yliopistossa 
antaen tietoliikennetekniikan opetusta englannin kielellä lähinnä venäläisille opiskeli-
joille. 

d) Arvio Viipurin erityistalousalueen uuden perustamisen onnistumisedelly-
tyksistä 

Se tiedosto, joka mahdollisesti perustettavalla Viipurin erityistalousalueella on käy-
tettävissään, on niin monipuolinen ja vaikuttava, että epäonnistumisen mahdollisuuk-
sia ei juurikaan ole. Kaikki riippuu Venäjän valtion kyvystä organisoida alue länsi-
maisten yritysten odotusten ja tarpeiden mukaan. Niistä on jo edellä puhuttu niin pal-
jon, ettei aihetta kertau)<seen enää ole. 

General Motors (Opel) ja Saab-Valmet ovat pitkään suunnitelleet autotehtaan perus-
tamista Venäjälle Suomen rajan tuntumaan .. Jos erityistalousalue toteutuu luvattuine 
etuineen, voidaan olla melko varmoja, että myös autotehdas rakennetaan. 

e) Lopputoteamus 

Myös Suomen puolelle ollaan yhteistyössä Suomen valtion, EU:nja Lappeenrannan 
kaupungin kesken suunnittelemassa vapaatalousaluetta, joka sijoittuisi Lappeenrannan 
Mustolan terminaali.keskuksen yhteyteen. Jos näin onnellisesti kävisi ja Viipurin sekä 
Lappeenrannan vapaa-alueiden kesken pystyttäisiin järjestämään hyvin organisoitu ja 
kiinteä kanssakäyminen, se varmasti merkitsisi EU:n ja Suomen sekä Venäjän rajan 
tuntumassa tulevaisuuden hankkeita, joista kaikki osapuolet hyötyisivät. 

LIITE 11 

VSFNT:n korkeimman neuvoston puheenjohtajan määräys 

Ensisijaistoimenpiteetkehitettäessä vapaatalousalueita Kemerovon ja Novgorodin hallintoalueille 
sekä Leningradin hallintoalueen Viipurin kaupunkiin. 
1. Vahvistettava Liitteenä olevat asetukset, jotka koskevat vapaatalousalueiden perustamista Ke-

merovon ja Novgorodin hallintoalueille sekä Leningradin hallintoalueen Viipurin kaupun-
kiin (Kuzbass, Sadko ja Viipuri). 

2. VSFNT:n ministerineuvoston on kahden kuukauden kuluessa 
- määriteltävä vapaatalousalueilla olevien organisaatioiden ja yritysten valuuttarahaston muo-

dostamismenettely; 
- määriteltävä VSFNT:n tasavallan budjetin ja vapaatalousalueiden keskinäinen tilitys järjes-

telmä; 
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- vahvistettava ja esitenävä VSFNT:n korkeimmalle neuvostolJe ehdotukset, jotka koskevat 
palkan maksua ulkomaan valuutassa vapaat.alou alueella työskenteleville neuvosLOkansa-
laisille; 

- säädettävä yksin.k:ertaistenu rajanylitys- ja oleskelumenettely ulkomaalaisille vapaatalous-
alueeUa; 

- perustettava Sadkon vapaatalousalueelle korkeakoulujen, tieteellis-teknisten instituuttien ja 
tieteellis-tuotnnnollisten yhtymien pohjalta alueellinen tiedekeskus kehittämään korkeaa tek-
nologiaa ja tiedettä vaativien tuotteiden tuotantoa; 

- vahvistettava Leningradin ja ovgorodin alueneuvostojen ja Viipurin kaupunkineuvoston 
uosrumukseUa asetukset,jotka koskevat Sadkon vapaatalousalueen hallintokomiteaa ja Vii-

purin vapaatalousalueen hallintoa: 
- vahvistettava väliaikainen asetus Kuzbassin vapaatalousalueen kiinnitysrahastosta; 
- avustettava perustettaessa kansainvälisiä kauppakeskuksia ja kytkettäes-

sä niitä valtion yleisliittolaiseen ulkomaantalouden informaatiojärjestelmään; 
- yhdessä SNTL:n puolustusministeriön kanssa selvitettävä Viipurin piirin Veschovon kyläs-

sä olevan lentokentän 
3. VSFNT:n tasavaltojen minisre.rioeuvostojen ja kansan edustajien paikallisneuvostojen toi-

meenpanevien komiteoiden on varattava asuntoja vapaatalousalueelle työhön tuleville hen-
kilöille pysyvän asuinpaikan mukaisesti koko alueella työskentelyn ajaksi. 
VSFNT:n korkeimman neuvoston puheenjohtaja B.N. Jeltsin 9. heinäkuuta 1991 n:o 1588-J 

LIITE 12 

VAHVISTETTU VSFNT:n korkeimman neuvoston puheenjohtajan määräyksellä 
9.7.1991/n:o 1588-1 

ASETUS 

Leningradin hallintoalueen Viipurin kaupungin vapaatalousvyöhykkeestä (Viipurin VTV) 
1. Leningradin hallintoalueen Viipurin kaupungin vapaatalousvyöhykkeen (jatkossa Viipurin 

VTV) perustamisen tarkoituksena on: 
- Viipurin kaupungin ja Leningradin hallintoalueen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen no-

peuttaminen; 
- vientimahdollisuuksien parantaminen ja korkealaatuisten, tuontia korvaavien artikkelien tuo-

tannon kehittäminen; 
- suotuisien olosuhteiden luominen ulkomaalaiselle pääomalle ja teknologialle· 
- nykyaikaisten taJoudenhoitomuotojen kehittäminen siirryttiiessä markkinatalouteen. 
2. Viipurin VTV sijaicsee Leningradin hallintoalueen Viipurin piirin alueella. 
3. Viipurin VTV:n alueella on voimassa VSFNT:nja SNTL:n lainsäädäntö sekä tämän asetuk-

sen määräykset. 
4. Viipurin VTV :n toiminnasta vastaa hallinto. Hallintoa koskevan asetuksen vahvistaa VSFNT:n 

ministerineuvosto Leningradin alueneuvoston ja Viipurin kaupunkineuvoston suostumuk-
sella. 

5. Tämä a etus koskee kaikkia yrityksiä, organisaatioita ja laitoksia, jotka sijaitsevat Viipurin 
VTV:n alueella (jatkossa Viipurin VTV:n yritykset). 

6. Viipurin VTV:n alueella ulkomaisilla investoinneilla on oikeusturva. Niiden toimintaehdot 
eivät voi olJa huonommat kuin vastaavat ebdot, jotka koskevat euvosloliiton juridisten ja 
fyysisten henkilöiden omaisuutta. Viipurin vapaatalousvyöhykkeellä ei sallita minkäänlais-
ta diskriminointia sellaisia yrityksiä kohtaan, joissa on ulkomaisia investointeja, verranuna 
muihin Viipurin VTV:n alueella toimiviin yrityksiin. 

7. Viipurin VTV:llä ei ole saJli.ttua ulkomaisten investointi.en pakkohaltuunotto mm. kansallis-
taminen pakkolunastus tai takavarikointi , muutoin kuin oikeuden päätökselfä. Myöskään ei 
ole sallittua investointiomaisuuden ekve teri , lul..,mn ottamana väliaikaisen vientikielJon aset-
tamista oikeuden päätöksellä siihen saakka, kunnes sijoittaja on kuolettanut velvoitteensa. 
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8. Viipurin VTV:n alueelle neuvostoliittolaiset ja ulkomaiset juridiset ja fyysiset henkilöt pe-
rustavat yrityksiä, filiaaleja ja edustustoja, jotka harjoittavat eri alojen toimintaa VSFNT:n 
lainsäädännön puitteissa. Viipurin VTV :n alueelle saa perustaa pankki- ja vakuutusalan yri-
tyksiä, joissa on ulkomaisia investointeja. Kaikki Viipurin VTV:n yritykset päättävät yh-
teisyritysten perustamisesta itsenäisesti ilman ministeriöiden ja virastojen hyväksyntää. 
Viipurin VTV :n hallinto rekisteröi yritykset, joissa on ulkomaisia investointeja. 

9. Viipurin VTV :llä neuvostoliittolaiset ja ulkomaiset fyysiset ja juridiset henkilöt valitsevat it-
senäisesti kauppojensa maksamista varten luotto-ja finanssilaitokset sekä tilitysmuodot. Sa-
moin heillä on oikeus ottaa lainoja ulkomaisista pankeista ja kääntyä ulkomaisten vakuutus-
yhtiöiden puoleen erilaisten vakuutussopimusten tekemistä varten. 

10. Sellaisen taloudellisen toiminnan harjoittaminen, johon liittyy mineraali- ja raaka-aineresurs-
sien käyttö Viipurin VTV:n alueella, tarvitaan Viipurin VTV:n hallinnon lisenssi ja hyväksy-
minen VSFNT:n geologian ja polttoaine-, energia-, mineraali- ja raaka-aineresurssien valtion 
komitealta, VSFNT:n ulkomaan taloussuhteiden ministeriöltä ja Leningradin alueneuvostolta. 

11. Ulkomaiset investoijat voivat tehdä seuraavanlaisia investointeja Viipurin VTV:n alueella: 
- olla osakkaana yrityksissä, jotka perustetaan neuvostoliittolaisten juridisten ja fyysisten hen-

kilöiden kanssa; 
- perustaa yrityksiä ja niiden filiaaleja, jotka ovat täysin ulkomaisten investoijien omistukses-

sa; 
- hankkia omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita; 

hankkia maankäyttöoikeuksia, myös pitkäaikaisella vuokrasopimuksella; 
muilla lainsäädännön sallimilla tavoilla. 

12. Siihen saakka, kunnes hyväksytään VSFNT:n kiinnityksiä koskeva lainsäädäntö, ulkomaisille 
investoijille voidaan antaa lisätakuita kiinnittämällä Viipurin piirille kuuluvaa omaisuutta 
Viipurin kaupunkineuvoston määrittelemällä tavalla. 

13. Ulkomaisten investoijien kanssa tonteista, rakennuksista, rakennelmista ym. kohteista tehty-
jen vuokrasopimusten ehtojen muuttaminen on mahdollista osapuolten yhteisellä sopimuk-
sella tai välimiesoikeuden päätöksen perusteella. 

14. Viipurin VTV:llä toimiville ulkomaalaisille investoijille taataan oikeus verojen maksamisen 
jälkeen kotiuttaa saamansa ulkomaan valuutta. Ulkomaisilla investoijilla on rajoittamaton oi-
keus Viipurin VTV:llä investointien siirtämiseen, välittämiseen, kiinnittämiseen, vientiin ja 
lakkauttamiseen. 

15. Viipurin VTV:n yrityksillä on oikeus maksaa Viipurin VTV:n fyysisille henkilöille palkkaa 
ulkomaan valuutassa. Valuutta maksetaan erityistileille pankkiin ja annetaan määrännäis-
shekkeinä, maksu-luottokortteina tai muina ei-käteisenä maksuvälineinä käytettäväksi vyö-
hykkeen erikoismyymälöissä tai ulkomailla. 

16. Kaikki Viipurin VTV:n juridiset ja fyysiset henkilöt harjoittavat itsenäisesti ulkomaanta-
loustoimintaa, mukaan luettuna kaupallinen välittäminen ja barterkaupat. 

17. Tavaroista ja artikkeleista, joita tuodaan Viipurin VTV :n alueelle tai viedään alueelta, on eh-
dottomasti tehtävä tulliselvitys. 
Viipurin VTV :n alueella tuotetut vientitavarat samoin kuin tuontitavarat, jotka käytetään Vii-
purin VTV :n alueella vientitavaroiden tai tuontia korvaavien tavaroiden tuotantoon, ovat tul-
livapaita säädetyssä järjestyksessä. 
Vientitavaroiden toimitukset Viipurin VTV:n alueena kautta VSFNT:n muilta alueilta ta-
pahtuvat ilman tullihelpotuksia ja etuoikeuksia. 

18. Tarvittavien finanssiresurssien luomiseksi Viipurin kaupungille ja Viipurin piirille annetaan 
5 vuoden veroluotto kaupallisilla sopimusehdoilla. Annetun veroluoton puitteissa kaikkien 
Viipurin VTV :n verojen verokannat ja helpotukset määrittelee Viipurin kaupunkineuvosto. 
Viipurin VTV :n yrityksille ei tule voitosta perittävän veron korotusta siinä tapauksessa, että 
ylitetään määritelty kannattavuustaso. 

19. Viipurin VTV:n viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana yritysten voitosta maksama ve-
ro ei voi olla yli 30 %. 
Viipurin VTV:n alueella toimiville yrityksille, joissa ulkomaisten investointien osuus on 30 
% tai enemmän, annetaan seuraavat veroedut: 
voitosta maksettava vero on korkeintaan 20 %, kotiutettavaa voittoa lukuun ottamatta; 
ensimmäiset viisi vuotta ilmoitetun voiton saannista lähtien yrityksen voitto ja voiton kotiu-
tettava osa ovat verovapaita; 
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- se osa voitosta, joka menee Viipurin VTV:n alueen sosiaaliseen kehittämiseen ja alueen inf-
rastruktuurin luomiseen, on verovapaata. 

20. 10 vuotta yrityksen rekisteröinnistä on verovapaata se osa voitosta, jonka ne Viipurin VTV:n 
yritykset, joissa ei ole ulkomaisia investointeja tai niiden osuus on alle 30 %, käyttävät vyö-
hykkeen sosiaalisen infrastruktuurin kehittämiseen vyöhykkeen erikoiskobderahaston kaut-
ta. Rahaston perustamisesta ja käyttämisestä päättää Viipurin kaupunkineuvosto. 

21. Viipurin VTV:n viiden ensimmäisen toimintavuoden ajan valuunanilo jonka saavat Viipu-
rin VTV:n ne yritykset, joissa ei ole ollenkaan ulkomaisia investointeja tai niitä on alle 30 %, 
jää täy in kyseisten yritysten käyttöön, lukuun ottamatta 20 prosenttia. jotka on myytävä Vii-
purin VTV :n kehlttärni.srabastoon ja 10 prosenttia asukkaiden sosiaaliturvarahastoon. 

22. Viipurin kaupunkineuvostolla on oikeus ottaa käyttöön vyöhykeveroja Viipurin VTV:llä. 
23 . Viipurin VTV:n yrityksiä ei koske valtiollinen kulutukseen käytettävien varojen sääntely. 
24. Viipurin VTV :n yritykset vapautetaan niiden tuotteiden vienti- ja tuontiverosta, jotka on tuo-

tettu Viipurin VTV :n alueella ja käytetään vientitavaroiden ja tuontia korvaavien tavaroiden 
tuotantoon. 

25. Viipurin VTV:n yritykset päättävät itsenäisesti kysymyksistä, jotka koskevat työntekijöiden 
palkkausta ja erottamista, palkan suuruutta, työn ja materiaalisen kannustuksen norrnituseh-
toja, työn ja levon järjestämistä, sosiaalisia takuita ja kompensaatioita. Niitä säädellään työ-
ehtosopimuksilla ja henkilökohtaisilla työsopimuksilla. Tariffijärjestelmää käytetään vain suo-
sitellussa järjestyksessä. 

26. Viipurin VTV:llä määritellään indeksiin sidotut minimipalkka, kuukausieläkkeet, avustuk-
set, valtionavut, stipendit ym. sosiaaliturvan muodot, jotka eivät voi olla VSFNT:n lakisää-
teisiä huonommat. Lisämaksujen suuruuden ja järjestyksen päättää Viipurin kaupunkineu-
vosto. 

27. Viipurin VTV:n alueella on voimassa ulkomaalaisille yksinkertaistettu rajanylitys- ja oles-
kelumenettely. 

28. Viipurin VTV :n alueella valtion omaisuuden purkamista ja yksityistämistä hoitaa Leningra-
din alueellinen valtion omaisuusrahasto (Lengosfond). Viipurin kaupunkineuvosto määritte-
lee VSFNT:n lainsäädännön puitteissa menettelytavan, jonka mukaan suoritetaan Viipurin 
kaupungin ja Viipurin piirin kunnallisen omaisuuden purkaminen ja yksityistäminen. 

29. Yksityistämisestä saatavat varat jaetaan seuraavasti Viipurin VTV:n infrastruktuurin rahoi-
tustarpeen huomioiden: 

- varat, jotka saadaan VSFNT:n liitto-omaisuuteen kuuluvien yritysten yksityistämisestä, me-
nevät VSFNT:n lainsäädäntöaktien hyväksymiseen saakka tasan VSFNT:n ja Viipurin kau-
pungin budjetin ulkopuolisten rahastojen erityistileille; 
varat, jotka saadaan Viipurin kaupungin ja Viipurin piirin kunnallisomaisuuteen kuuluvien 
yritysten yksityistämisestä, menevät kaupungin budjetin ulkopuolisen rahaston erityistilille 
Viipurin kaupunkineuvoston säätämällä tavalla. 

30. Viipurin VTV:n alueella sallitaan ei-käteisen ulkomaan valuutan käyttö. Kaikilla Viipurin 
VTV:n juridisilla ja fyysisillä henkilöillä on oikeus hankkia ei-käteistä ulkomaan valuuttaa. 
Vähittäiskauppa ja palvelujen myynti ulkomaan valuutalla Viipurin VTV:n alueella tapah-
tuu Viipurin VTV:n hallinnon myöntämällä luvalla. 

31. VSFNT:n keskuspankin Leningradin aluehallinto rekisteröi Viipurin VTV :llä pankit ja muut 
luottolaitokset, mm. ulkomaisten pankkien osastot ja filiaalit sekä pankit, joissa on ulkomai-
nen osakas. 
Viipurin kaupungin toimeenpaneva komitea määrittelee ja VSFNT:n finanssiminisreriö hy-
väksyy säännöt, jotka koskevat arvopaperipörssin toimintaa, arvopapereiden ja paikallisten 
obligaatiolainojen liikkeelJelaskua Viipurin VTV:llä. 

32. Viipurin VTV:n alueella Viipuån VTV:n hallinto antaa ulkomaisille yrityksille ja organi-
aatioille, yhteisyrityksille, kansainvälisille yhtymille ja organisaatioille, joissa on osakkai-

na neuvostoliittolaisia yrityksiä, luvan avata filiaaleja, osastoja ja edustustoja ja se myös re-
kisteröi ne. 

33. Viipurin kaupunkineuvostolla on oikeus Viipurin VTV:n alueella säännöstellä valtiollisia, 
liittotason ja tasavallan elinten määräämiä vähittäishintoja, tukkuhintoja ja väestölle tarjot-
tavien palvelujen tariffeja. 

172 
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Viipurin kaupungin ja Viipurin piirin budjetista. Kun hinnat ja tariffit nousevat, erotus me-



nee Viipurin kaupungin ja Viipurin piirin budjetteihin. Hintojen säännöstely tapahtuu ilman 
keskinäisten liikevaihtoverotilitysten muuttumista. 

34. Viipurin VTV:n ulkomaisten työntekijöiden työehdot määritellään henkilökohtaisilla sopi-
muksilla. Nämä työntekijät voivat välittömästi verojen maksun jälkeen kotiuttaa ulkomaan 
valuutassa saamansa tulot. 

35. Viipurin VTV:n yritysten, organisaatioiden ja laitosten väliset kiistat käsitellään välimiesoi-
keudessa, piirin kansanoikeudessa sen kompetenssin mukaan sekä osapuolten sopimuksesta 
sovinto-oikeudessa tai kansainvälisessä kaupan välimiesoikeudessa. 

LIITE 13 

KÄÄNNÖS 
20.1.92 
Vi~p~~_piirin administraation päällikön 
MAARAYS 
12.12.91 

Viipurin kaupungin ja Viipurin vapaatalousalueen edustuston perustaminen Suomeen 
VSFNT:n presidentin 9.7.1991 antaman määräyksen n:o 1588-1 "Ensisijaistoimenpiteet kehitet-
täessä vapaatalousalueita Kemerovon ja Novgorodin hallintoalueille sekä Leningradin ballinto-
alueen Viipurin kaupunkiin" käytännön toteuttamista vanen, käyttäen hyväksi asetuksen ''Le-
ningradin alueen Viipurin kaupungin vapaatalousalue" suomia oikeuksia. 
l. Annan tehtäväksi valtiolliseUe pienyritykselle "Talouskamarille" (jonka perustaja on kau-

pungin toimeenpaneva komitea) perustaa Suomeen Viipurin kaupungin ja vapaatalousalu-
een edustusto osakeyhtiön - juridisen henkilön muotoisena. Edustusto rekisteröidään tämän 
maan lainsäädännön mukaisesti ja siinä on 100 % neuvostopääoma. 

2. Edustuston päätehtävät ovat: 
- Viipuri.n piirin administraation erilaisten toimeksiantojen toteuttaminen (kaupungin tavaroi-

den ja palvelujen myynti ja hankinta, mahdollisten talous- ym. partnereiden valintaa; 
- informaation jakaminen ja kerääminen piirin administraation toimeksiannosta; 
- Viipurin kaupungille omistettujen tiede-, kulttuuri-, urheilu- ym. tapahtumien valmisteluun 

ja toteuttamiseen osallistuminen; 
- kaupungin valuuttavarojeo kaupallinen käyttö kaupungin tarpeiden valuuttarahoituksen ke-

hittämiseksi. 
3. ''Talouskamarin'' johtaja V .l. Borisov suorinaa kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan edustus-

ton perustamisessa, rekisteröinnissä, pankkitilien avaamisessa, johdon (hallitus) ja toimeen-
panevien elinten (johtajisto) muodostamisessa tarkasti VSFNT:n ja Suomen lain äädännön 
mukaan. 

4. Toveri V.I. Borisov nimetään edustuston käyttövarojen määrääjäksi. Peruspääomakulut ym. 
edustuston perustamisk-ulut maksetaan Viipuå-kortin käytöstä v. 1991 saaduilla tuloilla. 

5. Edustuston tilien avaamisen jälkeen Viipuri-kortin myynni tä saatavat varat keskitetään niil-
le. 

6. Edustuston tilojen valinta, henkilökuntasuunnitelman, budjetin ja järjestyssääntöjen laatimi-
nen annetaan tehtäväksi toveri V.I. Borisoville. Tehtävä suoritetaan reaalisista tarpeista läh-
tien sen jälkeen kun kaikki rekisteröintidokumentit on tehty. 

Administraation päällikkö N.V. Smimov (allek.) 
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LIITE 14 

-+---+---

LIIKENNEYHTEYKSIEN 

KEHITTÄMISHANKKEET 

Maantie (pääyhteys) 

Maantie 

Rautatie 

Tieyhteyden rakentaminen, parantaminen (pääyhteys) 

-=- Tieyhteyden parantamisen valmistelu (pääyhteys) 

- Tieyhteyden parantaminen (vallatie) 

Tieyhteyden parantaminen 
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Rautatieyhteyden parantaminen 

Uusi silta 

Kansainvälinen lentoasema 

Uusi lentoväylä 

ETELÄ-KARJALAN LIITTO 1994 
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Riitta Thuneberg 

Wiipuri-museo ja Viipurin pienoismalli 

Wiipuri-museon Säätiön perustaminen 

Talvisodan rauhanteon ja toistamiseen kesän 1944 tapahtumien jälkeen sulkeutui Vii-
puri asukkaistaan tyhjänä aavekaupunkina rautaesiripun taakse. Rajan tällä puolen jat-
koivat monet Viipurissa perustetut yhteisöt toimintaansa uusissa oloissa. Muutoin muis-
telivat viipurilaiset menetettyä kotikaupunkiaan lähinnä perhe- ja ystäväpiireissä. Ai-
kaa ehti kulua 1960-luvun loppupuolelle saakka kunnes usealla eri taholla heräsi kiin-
nostusta koota laajemmalti yhteen entisiä viipurilaisia sekä ryhtyä tallentamaan Viipu-
rin muistoja. Näissä merkeissä perustettiin 1970-luvun alussa useita toimeliaita viipu-
rilaisyhteisöjä. Tähän joukkoon lukeutuu myös Wiipuri-museon Säätiö. 

Wiipuri-museon Säätiö - Stiftelsen för Wiborg museetin perustamista edeltäneet ta-
pahtumat ajoittuvat vuoteeu 1970. Näiden valmistelutöiden tuloksena päivättiin Hel-
singissä 25.2.1971 säädekirja, jonka allekirjoittajina olivat professori Otto-1. Meurman, 
kaupunginjohtajaArno Tuuma, laulunopettaja Hellin Sivori, dipl.insinööriLennartBro-
man, varatuomari Onni M. Turtiainen, hovioikeudenneuvos Erkki Hämäläinen sekä in-
sinööri Tauno Siltanen. Vielä saman vuoden aikana oikeusministeriö vahvisti säännöt 
ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin. 

Säätiön tarkoitukseksi tuli Wiipuri-museon perustaminen, ylläpitäminen ja kehittä-
minen sekä Viipurin ja sen vaikutusalueen historian tutkiminen ja tutkimuksen edistä-
minen. Säätiön hallinnosta tuli vastaamaan edustajisto ja hallitus. Aluksi kuului edus-
tajistoon vain henkilöjäseniäja vuodesta 1976 lähtien pääosa jäsenistä on ollut viipuri-
lais- ja karjalaisyhteisöjen nimeämiä henkilöitä. 

Wiipuri-museo 

Säätiön alkuvuosien toimintaa sävytti esinekeräyksen käynnistäminen perustettavaa 
Wiipuri-museota varten. Tehtävään kehitettiin laaja keräyssuunnitelma eri toimikunti-
neen. Monitahoisen tiedoitustoiminnan tavoitteena ollut vetoomus julkaistiin keväällä 
1976. Se oli osoitettu kaikille karjalaisille yksityishenkilöille ja yhteisöille Wiipuri-mu-
seon museoaineiston keräyksen toteuttamiseksi. Vetoomuksen allekirjoittajina olivat 
Wiipuri-museon Säätiö, Karjalan Liitto, Viipurilaisjärjestöjen Edustajisto sekä Ke-
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Siikaniemen linnoitusta pienoismallin länsireunalla. Etualalla sisempi Haminanportti, vasem-
malla kävelytiet johtavat Hiekanportille. Oikeassa yläreunassa Tervaniemen harjannetta. Siika-
niemen torilta johtaa Linnansilta linnaa sivuten kaupunginniemen puolelle. 

Vasemmalla Viipurin linna saarellaan. Etualalla Linnansiltaa,jonka kääntöosa on avattuna Sai-
maan kanavan liikenteelle. Sillan päässä Torkkeli Knuutinpojan tori ja vanhankaupungin ra-
kennuskantaa. 
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räysvalruu kunta johon yl i vii ikymmentä vtipurilai -karjalaista vaikuttajaa oli anta-
nut nimensä. Tässä yllteyde sä oli keräy juli tettu viralli e ti alkaneeksi vaikka e i-
nei töä oli karttunut jo valmistelu vaiheissakin. Sitä aatiin yksityi henkilöiltä ja yh-
teisöiltä sekä te tamenttilahjoitu.ksina. 

Toisena tehtävänä äätiön alkuvuosina oli museokysymyk en ratkai eminen. Aluksi 
lahjoituksia koottiin Helsinkiin väJiaikaistiloihin, mutta samanaikaisesti tiedusteltiin eri 
tahoilta peru tettavan mu eon lopullista ijoituspaiklcaa. euvottelut johtivat viimein 
onni tuneeseen tulokseen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Kaupungin omistama ta 
Etelä-Karjalan mu eosta, jonka tehtävänä on vaalia myö luovurerun Etelä-Karjalan pe-
rintöä, saatiin tilaa esineistölle. Vuonna 1977 allekirjoitettiin kaupungin ja säätiön vä-
liUä opimu Wiipuri-museo-osaston peru tarnisesta Etelä-Karjalan mu eoon. Seuraa-
van vuoden aikana iirrettiin löputkin säätiön omistamat esineet Lappeenrantaan jos-
sa mu eo huolehtii niiden vara toinni ta, luetteloinnista, kon ervoinni taja näytteille 
asettamisesta. 

Ensimmäi en kerran saatiin museossa nähtäville viipurilai e inei töä vuonna 1979. 
Näin oli äätiö Lappeenrannan kaupungin myötävaikutuksella ,päässyt tavoitteeseensa, 
Wiipuri-mu eon peru tarni een ja keräyk en jatkuvuuteen. Uraa uurtavan työn olivat 
säätiössä telineet kymmenet innokkaat viipurilais-karjalai et eri aloilla toimineet henki-
löt, joiden nimet o at kirjautuneet säätiön asiakirjoihin. Täs ä yhteydessä todettakoon 
vain hallituksen puheenjohtajina peräkkäin vuosien J 972-80aikana toimineet varatuomarit 
On:ni M. Turtiainen Olli Rikkonen ja Martti Pekkonen sekä ylijohtaja Jussi Linnamo. 
Edustajiston puheenjohtajana toimi alu ta lähtien hovioikeudenneuvos Erkki Hämäläi-
nen. Hän jatkoi tehtävä sään kahden vuo ikymmenen ajan nun, että seuraavak i edus-
tajiston puheenjohtajak i valittiin kenraaliluutnantti Paavo Junttila vuoden 1992 alu ta. 

Etelä-Karjalan museon Viipuri-kokoelmat ovat jatkuvasti karttuneet. Niihin kuuluu 
vuodesta 1986 lähtien myös Tyrgilsmuseetin esineistö. Kaikkiaan on kokoelmiin vuo-
den 1997 loppuun mennessä saatu 1631 lahjoitusta. Näistä viimeisin on arvokas taide-
kokoelma testamenttilahjoituksena. Kun u eisiin saantoihin sisältyy lukuisia erillisiä 
e ineitä on Viipuri-kokoelmien yksittäi ten esineiden kokonaismäärä laskettavissa mo-
nissa tuhansissa. Esinei töä on jatkuva ti ollut näytteillä ntln, että vuosittain ovat kat-
selijat aaneet nähtäväkseen jotain uutta tästä mittavasta kokoelma ta. 

Viipurin pienoismallin toteuttamisvaiheet 

Samanaikai e Ii kun viipurilai e ineistöä oli aaru näytteille Etelä-Karjalan mu eo -
a, oli äätiö säjo viriämäs ä toinen tehtävä Viipurin pienoi mallihanke. Idean oli ää-

tiön edustaji ton kokouksi a vuonna 1979 tuonutjulki Karjalai en Kulttuurin Edi tä-
rni äätiötä edu tanut metsänhoitaja Aarno Piltz. Hänen uuri kiinno tuk en a Karja-
lan karttoihin oli johtanut ajatukseen esineistöä yhtenäi emmän kokonaiskuvan anta-
misek i Viipuri ta. Tä tä vuoro taan oli syntynyt oivallus kolmiulotteisesta e itysta-
vasta. Asia jäi äätiö ä i.tämään ja vuotta myöhemmin edustaji to yyskokouk essaan 
päätti antaa tehtävän uudelle hallitukselle. Sen tuli vuoden l 981 aikana selvittää mah-
dollisuudet pienoismaUin teettämisek i. Hallituk en puheenjohtajana aloitti rehtori Mat-
ti E. Kohvakka ja hallituk en nimeämän nelibenki en pienoi mallitoimikunuan pu-
heenjohtajak i tuli profes ori Erkki Jäämeri ·ekäjäseniksi kenraaliluutnantti Unto Ma-
tikainen metsänhoitaja Aarno Piltzja arkkitehti Riitta Thuneberg. Säätiön aatua kak-
· j pienoi mallin tutkimi eenkannu tavaarahalahjoitustahyväk yi edu taj.istomyö pie-
noi mallirahaston säännöt. Samalla ilJe esitetti_in en immäisiä alu. tavia piiru tuksia. 
Tehtävä aattoi alkaa. 
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Vanhakaupunki, jota vasemmassa reunassa rajaa torisarja: etualalla Kauppatori, keskimmäise-
nä Paraatikenttäja päätteenä Raatihuoneentori. 

Torkkelinpuisto koko pituudeltaan, alkaen yläreunassa Pyöreäntornin kohdalta ja päätyen oi-
keassa reunassa kaupunginkirjastoon. Puiston taustalla Torkkelinkatua sekä Salakkalahtea ja 
Repolaa. Etualalla puiston suuntaisena Linnankatua, jonka varrella tuomiokirkko ja postitalo 
sekä vastapäätä lääninhallituksen rakennukset ja etualalla asuintalo. 
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Pienoi mallin toteuttamisek i oli kolme käytännön edellytystä. Ensi ijaisesti oli laa-
dittava piinl tuk et kartoi ta ja rakennuksista mallin mittakaavaan, mikä puolestaan 
edellytti laajaa selvity työtä ja tietojen hankkimi ta yk ityi kohti.a myöten. Toi eksi oU 
löydettävä mallin rakentaja, joka laadittujen piiru tu ten pohjalta uorittai i varsinai-
sen rakentarnistyön. Kolmantena edellytyksenä oli rahoituksen hankkiminen niin että 
äätiö aattai i tilata edellämainitut työt. Säätiön halliruk en tehtäväksi tuU näin ollen 

avustusten ja apurahojen l1akeminen eri rahoilta ekä tiedottaminen pieaoismallihank-
kee ta niin että muutkin yhteisöt ja yksityishenkilöt aattoivar kartuttaa pienoismalli-
raha toa. Malli päätettifo toteuttaa osina ja asettaa nähtäville osa toisensa jälkeen jot-
ta lahjoittajat voi ivat vakuuttaurua mallin toteutumi e ta. 

Jo pienoismallin valmi telmyöhön oli toimikunta kutsunut mukaan viipurilai syntyi-
sen Juha Lankisen innokkaan Viipurin asioiden harra rajaii., joka valmisteli sijainti-
karttaa perimilleen tuhansille VUpurin valokuville. Häneltä säätiö myös tila i vuonna 
1982 pienoi mallin en immä:i en vaiheen piiru tukset. Nekäsittivätkokonaiskartat maas-
tokartat korkeuskäyrineen, korttelien asemapiirrok et ja rakennu ten katujulk:isivujen 
piirustukset väritietoineen. Näissä alkuvaiheis a oli toimikunnan asiantuntijana muka-
na myö profe ori Otto-!. Meurman. 

Pienoismallin rakentamisesta äätiö piti tarjou lålpailun. Ehdokkaiden tuli tarjouk-
sensa li äksj rakentaa näytteek i myö yksi maJlikortteli. Tehtäväk i oli valittu se Lin-
nankadun ja Vahtitorninkadun välinen kortteli, jossa kohoaa kellotorni. Kuuden tar-
j uk en tehneen toimi ton jouko ta valiniin mallin rakentajaksi Mallituote Lasse An-
der on Lahdesta. Tämä tapahtui vuonna 1984, jolloin myö Lappeenrannan kaupunki 
ja säätiö olmivat opimuk en pienoi mallinkin ijoittami e ta Etelä-Karjalan mu e-
oon. 

Viipurin pienoi mallin ensimmäisen vaiheen valmistuttua asetettiin e näytteille Ete-
lä-Karjalan mu eo a järjestety ä juhlatilai uudes a 12.6.1985. Malli ulottui tuolloin 
linnasta Karjalankatuun. Jo seuraavan vuoden heinäkuussa valmistui mallialuetta koko 
Tork:kelinpuiston pituudelta ja Vaasankatua pitlån Eteläsatamaan. Vain tähän saakka 
ai vielä viimeisillä voimillaankin pienoismalli toimikuntaa johtanut Aarno Piltz nähdä 

idean a toteutuvan. Työ jatkui ja euraavana oli vuoros a Repolan kaupunginosa, jon-
ka havainnollisimpia kohteita ovat rautatiea ema ja Punai enlähteentori. Välillä siir-
ryttiin rakentamaan linnan vastakkai ta puolta niin, että Siikaniemen kaupungino a oli 
valmiina vuonna 1989. Vielä seura ivat Pant arlahti , Patteri mäki ja Kaleva kunnes i on 
vitriinin käsittävä maJUpohja täyttyi alkuvuode ta 1994. Pienoi mallin vaiheissa vie-
tettiin jälleen merkkipäivää. Kolmetoi ta vuotta säätiön haJlitu ta ja pienoismaUin ra-
kentami ta johtanutta ja nyt tehtävästä luopunutta Matti E. Kohvakkaa kiitettiin koti-
seutuneuvoksen arvonimellä. Pienoismallin alkuperäisestä tavoitteesta oli vielä toteu-
tumatta pohjoisin osa kun Riitta Thuneberg siirtyi halJituksen jäsenestä puheenjohta-
jan tehtäviin. Tämä puuttunut PapuJan alue saatiin nähtäville eriUi e sä vitriinissä ke-
sällä 1996. Näin oli saavutettu viisitoista vuotta aikaisemmin asetettu rohkea tavoite. 
Lappeenrannassa voitiin 14.8.J 996 viettää Viipurin pienoismallin valmistumisjuhlaa 
run aan kutsuvierasjoukon läsnäollessa. 

PienoismalJin onni tumi e a on olennai ta että Juha Lankinen vastasi mallin pii-
rustuksista alkuvaihei ta valmi tumi een saakka. Äärimmäisen monipuolisen elvity -
työn ä tuloksena hän kiteytti tietonsa lähe tuhanteen piirustuk een ja Ii äksi hän antoi 
neuvoja mallia rakennettae a ekä osallistui mallin näytteillepanoon. Myö pienoi -
mallin rakentajana aattoi koko ajan toimia ama mallitoimisto jo kia sen nimi työn 
kuJue a vaihtui Lahti-MalJi k.-y:k i. äin äilyi myö uurra ammattitaitoa vaatinut te-
kotapa yhtenäisenä mallin valmistumiseen saakka. 
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Viipurin keskustaa Torkkelinkadun ja Karjalankadun risteyksen kohdalla. Vasemmassa reunas-
sa Keskus kansakoulun rakennukset ja Karjalankadun toisella puolella puistossa Espilä, soitto-
lava ja leikkikenttä. 

Repolan kaupunginosaa. Vasemmalla johtaa Karjalankatu rautatieasemalle yläreunassa kes-
kellä. Oikeassa yläkulmassa johtaa ratapihan ylittävä silta Papulan kaupunginosaan. Keskellä 
etualalla Punaisenlähteentori, jonka kulmalta lähtee oikealle Kannaksenkatu. 
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Pienoismallin ajankohta 

Viipurin pienoismallissa on ainutlaatuista ajankohdan tarkkuus. Mallin kuvaama ti-
lanne on ajoitettu tiettyyn päivään, jopa kellon aikaankin. Sodan varjon jo uhatessa suo-
ritettiin Viipurin yllä ilmakuvauksia 2.9.1939 aamupäivällä puoli yhdentoista aikaan. 

äin on malliin voitu taltioida tuonhetkinen kaupunkielämän tilanne. Siinä näkyy tori-
kauppaa, ihmisiä kaduj)la ja kentillä, autoja Liikenteessä, raitiovaunuja linjoillaan, ju-
nat ratapihalla ja asemalla sekä satamissa juuri ne laivat, jotka siellä silloin olivat. Ra-
kentamista kaupungissa kuvaavat useat eri työvaiheissa nousevat uudisrakennukset, ava-
tut työmaat ja käynnissä olevat katutyöt. Sanotun päivän tilannetta vastaaviksi on sel-
vitetty myö rakennu ten julki ivut ja värit sekä lukuisat yksityiskohdat kuten lyhty-
pylväät, katupääJlysteetja maino kyltit. 

Mallia tarka ta ajankohdasta on havainnollisuuden vuok i poikettu kolmes a yhtey-
des ä. Linnan almen kohdalla on haluttu kertoa, että sen kautta kulkee Saimaan kanavan 
liikenne. Siksi on sillan kääntöosa avattuna vesiliikenteelle vaikka näin tapahtui tarvitta-
essa vain tasatunnein. Toiseksi on malliin lisätty muutama ylimääräinen raitiovaunu sel-
ventämään eri linjojen kulkua. Näkyvimpänä poikkeuksena on eräisiin lippusalkoihin li-
sätty Suomen liput, vaikka sanottu päivä ei ollutkaan liputuspäivä. Tällä lisäyksellä on 
haluttu vieraammillekin kat elijoille viestittää, että malli kuvaa Suomen Viipuria. 

Pienoismallin laajuus 

Pienoismallin rakentaminen aloitettiin luonnollisesti linnasta ja vanhastakaupungis-
ta. Myönteisen alun jälkeen rohjettiin asettaa tulevalle mallille myös lopulliset tavoit-
teet. Mallialueeksi määriteltiin koko keskikaupunki, jolla on myös maisemalliset ra-
jan a Jänne tä, idästä ja poh joi e ta johtavien pääteiden uunnassa. äin pienoi malli 
käsittää en Viipurin, jonka kaikki kaupunkilai et ybteise å tun ivat laaja ta kaupun-
gistaan ja joka myös vieraille avautui olennai impana Viipurina. Tältä kesku ta-alu-
eelta pienoismallin katselija löytää historiallista syvyyttä liittyneenä vilkkaan monitoi-
mikaupungin elämänmenoon. 

Mallin eteläsivu Viipurinlahdesta, synnylle olennrusesta vesiväy-
lä tä. Kaupunginnierneo rantoja myötäilee pitkä satamatoimintojen ketju Salakkalah-
desta Eteläsataman uusimpiin teollisuus- ja varastorakennuksiin saakka. Mallin länti-
seksi reunaksi kaartuu linnan vastakkaisella puolella Siikaniemen linnoitus. Tämä mo-
nisakarainen linnoitu vyöhyke periytyy ajalta jolloin kaupunkia piti puolu tettaman 
länttä va taan . Varuskuntakaupungista kertovat Siikaniementorin tienoon vaaleat kivi-
rakennukset sekä Tervaniemen kasarmit. Uudempaa kautta edustaa Tervaniemen ui-
maranta sekä harjanteella maakunta-arkisto ja korkeimmalla kohdalla Suomen itsenäi-
syyden leijonapatsas. 

Kaupunginniemen kärjessä Unnansalmen ranna ta nousee vanhakaupunki,jonka ra-
kennu kanta edu taa vuosisatojen kerrostumaa. Rannan tasoa korkeammalla kiertää en-
tisten kaupunginmuurien paikkeilla Pohjoisvallija Etelävalli. Päätteenä on Pantsarlah-
den bastioni, joka runsaat kolme vuosisataa myöhemmin on saanut laelleen uudenai-
kai en taidemuseon. Muuta kaupunkirakennetta korkeammalle nousevat mJö van-
himman kaupunkikirkon kellotorni sekä Raatitorni mui tona keskiaikaisesta kaupun-
ginmuuri ta. Pyöreätorni , entinen tykkitorni vartioi vilka ta to.rielärnää ympärillään. 
l(jvestä rakennettu vanhakaupunki on ainutkertainen puukaupunkieo joukos-
sa. Kortteleiden sisäosissa heijastuvat keskiaikaiset tonttijaot kun taas tiiviit viivasuorat 
katunäkymät ovat seuraavien vuosisatojen kertomaa. 
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Punaisenlähteentori ympäristöineen. Torikauppiaiden myyntipaikat katoksineen ja muu torielä-
mä vastaa tilannetta 2.9.1939 kello 10.30. Taustalla rautatieasema, jolta yhteys torille Repo-
lankatua ja Punaisenlähteenkatua pitkin. 

Rautatieasema Papulan puolelta katsottuna: etualalla odotus- ja ravintolasalit ympärillään ka-
tettua laiturialuetta, Asematorin puolella päähalli toimistoineen. Asematorilta suuntautuu kol-
me pääkatua: Karjalankatu keskellä, Repolankatu Kolmikulmapuistikon sivuitse vasemmalle ja 
Rautatienkatu etualalla vasemmalle. 
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Viipurin vapauduttua muureistaan 1860-luvulla oli kaupunkialue kasvanut monin-
kertaiseksi. Kauppatori ja Torkkelinpuisto yhdistävät vanhan rakenteen uudempiin kau-
punginosiin. Puiston Salakkalahden puoleinen alue rautatieaseman tienoille on pää-
asiallisesti liike-elämän keskittymää. Sitä ulottuu myös Punaisenlähteentorin ympäris-
töön sekä Kannaksenkadun suunnassa Kalevan kaupunginosaan. Torkkelinpuiston toi-
sella puolella kulkee Linnankatu yhtäjaksoisena Linnoituksen ja Pantsarlahden kau-
punginosien kautta Patterimäen reunalle. Tämän kadun keskivaiheille ja lähituntumaan 
on ryhrnittyneenä monia kirkkojen, hallinnon, kulttuurilaitosten ja koulujen rakennuk-
sia. Kaikkiaan löytyy pienoismallin eri kaupunginosissa parikymmentä koulua ja seit-
semän kirkkoa. 

Pienoismallin itäisen reunan muodostaa Patterimäen harjanne, jolle kaupunginmuu-
rien purkamisen jälkeen oli rakennettu korvaava linnoitusketju. Vain osan ollessa enää 
varuskunnan aluetta on harjanteen pohjoispäähän nousseet kaupunginsairaalan uudet 
rakennukset. Harjanteen eteläistä päätä Koivistonkadun varrella ollaan kehittämässä 
laajaksi urheilualueeksi, jonka suorituspaikoista on valmiina Keskuskenttä katsomoi-
neen sekä muutamia harjoituskenttiä. Havinvallien puolella näkyy ulkojuhlien paikka, 
Havin kesäteatteri, taidokkaasti sijoitettuna vanhan linnoituksen sisälle. 

Kun rautatie Viipurin kautta Pietariin vuonna 1870 oli valmistunut ja ratapiha laa-
jentunut, oli Papulan kaupunginosa erottunut muusta keskustasta vain yhden sillan kaut-
ta kuljettavaksi. Erilleen on Papulajoutunut myös Etelä-Karjalan museossa, jossa näyt-
telysalin kantavat rakenteet eivät ole sallineet sen liittämistä muuhun keskustaan. Tä-
män vuoksi on Papulan alue erillisessä vitriinissä ison vitriinin läheisyydessä. Molem-
missa näkyy ratapiha-aluetta niin, että ne on kohdennettavissa rautatiesillan avulla. Pa-
pulankadun varrella sijaitsee yksi maan suurimman varuskuntakaupungin kasarmeista, 
Karjalan Kaartin kasarmit. Papulanlahden vastakkaisella puolella kohoaa Papulanvuori, 
aikanaan myös kaupungin puolustusjärjestelmään lukeutuneena. Malliin on otettu laa-
jasta puistosta vain se osa, josta löytyvät näkö torni, vesisäiliö, kahvilapaviljonki ja Hu-
vikallion juhlapaikan reunaa. Puisto muodostaa pienoismallin pohjoisreunan, joka ran-
ta vyöhykkeen ja Imatran maantien suunnassa ulottuu Huusniemen puistoon saakka. 
Mallissa näkyvä matkustajalaiva on juuri lähestymässä kapeata Huusniemen salmea, 
jonka kautta ohjautuu vesitie Suomenvedenpohjaan ja Saimaan kanavalle. 

Edellä pääpiirteisesti kuvattu mallialue käsittää yhdeksän keskeisintä kaupunginosaa. 
Mallin reunoilla näkyy osia myös viereisistä kaupunginosista viitteeksi siitä, että kau-
punkirakenne jatkuu mallialueen ulkopuolellakin. Malli on rakennettu mittakaavaan 
1:500, jolloin yksi senttimetri mallissa vastaa todellisuudessa viittä metriä. Mallin pi-
tuus Siikaniemestä Patterimäkeen on 6,7 metriä ja kaksi vitriiniä sisältää yhteensä 24 
neliömetriä katseltavaa. 

Pienoismalli lahjoitusvaroin toteutettu 

Pienoismallin rahoittanii eksi piti säätiö koko rakentami ajan yllä rahankeräystä, jol-
le vuo ittain jouduttiin hakemaan viranomai ten Lupa. Sitä varten perustetun pienois-
mallirahaston äännöt edellyttivät varojen käyttämi tä yksinomaan Viipurin pienoi -
mallin toteuttamiseen. 

Rahankeräyksen vireillä olosta sekä pienoismallista kertomisessa oli ratkaiseva osuus 
sanomalehti Karjalalla. Lehden omat toimittajat laativat siitä eri vaiheissa useita kir-
joituksia. Vuoden 1985 lopulla .ilmestyi Aarno Piltzin toimittama neli ivuinen Viipu-
rin pienoi mallin erikoislUte värikuvineen mallin ensimmäi estä vaihee ta. Keräyk en 
alusta lähtien Karjala alkoi julkai ta lahjoittajien palstaa. Siinä äätiö kertoi pienoi -
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Keskellä taidemuseo Pantsarlahden bastionin laella, etualalla Eteläsatamaa. Kaupunkiraken-
teesta nousee vasemmassa reunassa ortodoksinen tuomiokirkko ja oikeassa reunassa luterilai-
nen tuomiokirkko. 

Etualalla Kauppaoppilaitoksen ja merenkulkukoulun rakennus Koulukenttien päätteenä. Taus-
talla Pantsarlahden kaupunginosaa. 
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mallirabastoon aaduista lahjoituk i ta muutaman viikon välein aivan keräyksen lop-
puun saakka. Lehden välityksellä voitiin myös ky ellä tietoja malliin tulevi ta vielä el-
vittämättöm.istä yksityiskohdista. Lisäksi Karjala julkai i yli viisikymmentä kirjoitus-
ta jotka kertoivat pienoism.allis a näht.'ivis ä rakennuksi ta. 

Tiedon leviäminen pienoi malli ta sekä ylei ön käynnit Lappeenrannassa . i.tä katso-
massa loivat viipuriJai -karjalai en yhteishengen niin että lahjoitusten tuottamat neljä 
miljoona markkaa aivat aikaan mallin toteuturni en. Teoreettisesti laslåen tämä mer-
kitsi lahjoitusta pienoi malfuahastoon joka toinen päivä viidentoista vuoden aikana. 

Lahjoittajiin lukeutuivat ensi ijaisesti u eat kymmenet viipurilai et ja karjalaiset ra-
hastot, säätiöt ja yhdistykset. äis ä yhtei öis ä, joiden jä enmäärä on laskettava tu-
hansissa, oivallettiin kiitettävä ti pienoismallin merkity . Monet tämän lahjoittajaryh-
män yhtei öi tä tukivat mallin toteuttarni ta koko keräyksen ajan ja yltivät lal1joitu -
tensa kokonai määri ä sadantuhannen markan tuntumiin ja iitä ylikin. 

Alkuvaiheissa tuki pienoismallihanketta joukko Viipuri ta iirtyneitä liikelaitoksia. 
Mukaan tuli huomattava joukko myös sellai ia liikeyrityksiä ja rahalaitoksia, joiden 
päättävissä elimissä tuolloin vaikutti enti iä viipurilaisia monesti Wiipurilaiseo O a-
kunnan piiri tä lähteneitä. Näiden ohella . äätiö ai u eaan otteeseen apurahoja eräiltä 
valtakunnallisilta kulttuurirahastoilta ja myö opetu mini teriö myönsi hankkeelle tu-
kea kaksi kertaa. Näihinkin päätöksiin saattoi ainakin osaltaan vaikuttaa avainasemi -
sa olleiden henkilöiden viipurilais-karjalaiset taustat. 

Kunnioitettavan ryhmän lahjoittajienjouko a muodostivat yksityi henkilöt sekä eri-
laiset henkilöryh.mittymät kaikkiaan yli kahdellatuhaonella lahjoituk ellaao. Nä:i tälån 
monet mui tivat pienoismallia useaan kertaan ja sääonöltise: tilein. Keräykseen inno -
tettiin alkuvaiheis a haasteidenlån välityksellä. Niitätek:ivättoisilleen erikarjalai eurat 
sekä monien vii purilai koulujen enti et oppilaat kuin myös yksityisbenlålöt. Varsinaisten 
lahjoitusten ohella tuli ajan mittaan uo iruk i merklcipäiväonnittelujen kohdi tarninen 
pienoi mallirahastolle. Juhlapäivänsä kynnyksellä monet henkilöt lausuivat tä tä toi-
veensa ja toisten kohdalla ystävät oma-aloitteisesti lähettivät onnittelunsa rahastoa kar-
tuttamalla. Tunnettujen viipuriJai ten sekä pienoi mallihanketta lähelJä oUeiden henki-
löiden onnittelijajouk:ot kasvoivat var in mittavik:si. Monet viestit kulkivat lahjoittaja-
luetteloiden kautta. Pienoismallirahaston välityksellä myö kunnioitettiin eräiden pois-
menneiden viipurilaisten muistoa ja rahastoon saatiin myös testamenctilahjoitus. 

Suurin yksittäinen pienoi mallin tukija on ollut Lappeenrannan kaupunki useana vuon-
na mallin toteutumista rahoittaneena. Tämän lisäksi on Lappeenrannan kaupungilla ol-
lut ratkaiseva merkitys Wiipuri-museon Säätiön toiminnalle. Säätiö on aanut niin mu-
seokokoebuansakuin pienoismallin aEtelä-Karjalanmuseon turvallisiin tiloihinja a iao-
tuntevan henkilökunnan hoitoon. Museo on järjestänyt myös erikoisoäyttelyjä toteut-
tanut kaksi pienoismalliin liittyvää videofilmiä sekä monin tavoin muutoin jakanut vii-
puritietoutta ni.in ylei ölle kuin tutkijoillekin. 

Kolmentoista vuoden aikana on pienoismalli eri valmiu a teissaan ja viimejo lo-
pulli esti valmiina ollut nähtävänä. Tänä aikana on .mu eossa vieraillut yli 415.000 
kiitollista kävijää. Muisto menetety tä kaupungi ta on tall.ennettuna. Sen ·aivat ai-
kaan ensisijaisesti ne jotka syvimmin ovat menetyksen kokeneet. Kiito kaikille mu-
kana olleille. 

Kuvat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11/Juha Lankinen 
Kuvat 2, 8, 9, 12/Etelä-Karjalan museo 
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Havinvallien ulkojuhlapaikka vanhan linnakkeen sisään sijoitettuna, katsomossa tilaa kahdelle-
tuhannelle hengelle. Juhlasalkoihin on lisätty Suomen liput. 

Papulan kaupunginosaa. x-merkinnällä olevasta kohdasta johtaa Rautatiesilta Papulankadun al-
kuun. Katu jatkuu suoraviivaisena Papulanlahden ylittävälle sillalle. Oikealla pääosin Karjalan 
Kaartin kasarmialuetta. Oikeassa yläreunassa Papulanpuistoa. 
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Jyrki Paaskoski 

Kollegineuvos Carl Adolph Sattler 

Yksittäinen menneisyyden ihminen on historiantutkimukselle kiehtova kohde. Tut-
kimukselle ei kuitenkaan riitä ettäkuvataan vain henkilön syntymä ja kuolema, avioliit-
to ja perhe sekä virkakärriääri. Saadaksemme ei ville yksilön toiminnan motiivit ja pyr-
kimykset on perehdyttävä myö iibea ympäristöön ja aikakauteen,jo sa tulkittava hen-
kilö on elänyt ja vail'Uttanut. Tällai een lähestymistapaan pienoi elämäkerta tarjoaa by-
vät mahdoJJisuudet. 

Suomen historiassa 1721 ja 1743 Venäjään liitetty Vanha Suomi tai Viipurin kuver-
nementti muodostaa kiin.nostavan historiallisen iirtymävaiheen, jonka asema ja ole-
mus poikkesivat olennaisesti Ruotsin uomesta. Vanha Suomi oli osa Venäjän moni-
kansallista keisarikuntaa ja tämän historiallisen ajanjakson tutkimises a on välttämät-
tä otettava huomioon alueen venäläiset yhteydet. 

Aiemmassa tutkimuksessa Vanhan Suomen virkamiehfäkin on tarkasteltu kapeasta 
näkökulmasta. Niin anottujen sortovuo ien historiantutkimukses a Vanhan Suomen 
virkamiehet nähtiin kielteisesti venäläisen hallinto-ja oikeuskulttuurin vaikutteiden ala-
isina. Silloisille tutkijoille Vanha Suomi oli pelottava esimerkki siitä, mihin venäläis-
täminen ajan mittaan saattaisi johtaa myös suuriruhtinaskunnassa. Tulkinta sisälsi sa-
malla myö arvion Vanhan Suomen virkamiesten moraali esta kunnosta ja asetti ruot-
salaisen ja venäläisen kulttuurin arvojärjestykseen perusteilla jotka kertoivat enemmän 
tutkijoiden omasta arvomaailmasta ja ajasta kuin tutkimuskohtee ta eli Vanhan Suo-
men virkamiehistä. 

Erityisesti tämä on näkynyt niistä tullcinnoista joita on tehty Vanhasta Suomesta ko-
toisin olleista ja myöhemmin Suomen suuriruhtinaskunnan hallintoelinten palveluk-
sessa toimineista virkamiehistä. Tunnetuin lienee niin sanottujen sortovuosien käsitys 
kenraalikuvemööri Mensikovin sijaisesta, viipurilaissyntyisestä kenraali Alexander Ama-
tus The leffistä, jonka toimet kelpasivat esimerkiksi vieraa ta venäläise tä vaikutuk-
sesta. Thesleffiin rinnasteisia muita samanlaisia virkamiehiä olivat muun muassa ken-
raalikuvernöörin siviilikansliao johtaja valtioneuvos Carl Ander Meriin sekä posti-
laitoksen johtajat, Anjalan liiton miehenä paremmin tunnettu Gustaf Wilhelm Ladau ja 
hänen seuraajansa viipurilais yntyineo Alexander Wulffert. 

Myös Vanhan Suomen tuomareita on tavallisesti arvioitu sillä perusteella, miten he 
ovat suhtautuneet Vanhaan Suomeen ja Venäjään. Kansalli essa Elämäkerrastossa Rag-
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nar Rosen luonnehti Kyminkartanon tuomiokunnan tuomaria Arvid Renneriä 
(1704-1762) "Vanhan Suomen omaksitunnoksi", joka "joutui käymään lakkaamaton-
ta puolustustaistelua (Turun) rauhansopimuksessa Kyminkartanon maakunnalle juhlal-
lisesti vakuutettujen erioikeuksien ja länsimaisen oikeusjärjestyksen puolesta" .1 Myös 
toista Kyminkartanon tuomiokunnan tuomaria Fredrik Langellia (1746-1806) Rosen 
kuvaili "oikeustaistelijaksi", joka vankkumatta puolusti Vanhan Suomen privilegioita 
venäläistärnistoimia vastaan.2 Rosen arvioi tuomareita suhteessa heidän kykyynsä vas-
tustaa venäläisiä ja venäläistärnistoimia, jolloin osa tuomareista oli moraaliselta kan-
nalta "alamittaisia". Rosenin pienoiselämäkerroista pilkahtelee niin sanottujen sorto-
vuosien historiakuva, joka näkyy muun muassa käsitteiden "yleisvaltakunnallisuus", 
"laillisuus" ja "oikeustaistelu" käytössä ajallisesti väärässä konteksti yhteydessä eli 1700-
luvun kohdalla. 

Vanhan Suomen yhdistäminen Suomen suuriruhtinaskuntaan joulukuussa 1811 an-
netulla ukaasilla merkitsi muutoksia Vanhan Suomen oikeusoloihin. Suurin osa kihla-
kunnantuomareista erotettiin viroistaan, koska heillä ei ollut Turun Akatemiassa suori-
tettuja maisterin tutkintoja eikä käräjien istumiseen vaadittavaa auskultointia Turun tai 
Vaasan hovioikeuksissa. Toinen syy erottamisiin liittyi Vanhassa Suomessa noudatet-
tuihin laki- ja oikeuskäytäntöihin, jotka poikkesivat Ruotsin Suomesta. Uudenkaupun-
gin rauhan itäpuolisella alueella käytettiin keskiaikaista Kristofer Baijerilaisen maan-
lakia ja Turun rauhan alueella vuoden 1734 lakia. Lainkäytön ja oikeudenhoidon poh-
jana olivat 1600-luvun normit ja laintulkinnat, jotka 1810-luvulla katsottiin jo autta-
mattomasti vanhentuneiksi. Tuomareiden epäpätevyys johtui myös siitä, että yhdistä-
misen lähtökohtana oli Vanhan Suomen laki- ja oikeuskäytäntöjen muuttaminen suuri-
ruhtinaskunnan käytäntöjen mukaisiksi. Tämän muutoksen toimeenpanijoiksi kelpasi-
vat vain suuriruhtinaskunnan virkamiehet. 

Aivan kaikkia oikeuslaitoksen virkamiehiä ei kuitenkaan erotettu. Käkisalmen ete-
läisen tuomiokunnan tuomari Johan Grenqvist (1766--1835) säilytti virkansa, mutta ai-
noastaan sillä ehdolla, ettei hoitaisi sitä itse, vaan paikkaisi sijaisen.3 Käkisalmen poh-
joisen tuomiokunnan tuomari Adolph Schröder nimitettiin Turun hovioikeuden ases-
soriksi ja Savonlinnan ja Jääsken tuomari Carl Adolph Sattler silloisena korkeimpana 
oikeutena toimineen hallituskonseljin oikeusosaston asessoriksi. Erityisesti Sattler oli 
valittu uusiin tehtäviinsä nimenomaan kyvykkyytensä, pätevyytensä ja ansioidensa pe-
rusteella. Sattlerin ja Schröderin erityisenä tehtävänä oli valvoa Vanhan Suomen oi-
keusasioita ja toimia asiantuntijoina tältä alueelta tulevien juttujen käsittelyssä. 

Vanhan Suomen hallintoa, oikeuslaitosta ja virkamiehistöä käsittelevää erikoistutki-
musta ei ole tehty,joten minkäänlaista yleistietoa Vanhan Suomen virkamiehistä tai ju-
risteista ei löydy. Sellaiselle tutkimukselle, joka valaisisi Vanhan Suomen asemaa 1700-
luvun Itämeren piirin baltiansaksalaisessahallinto-, oikeus- ja tapakulttuurissa, olisi eri-
tyistä tarvetta. Tämän pienoiselämäkerran tavoitteena on tutkiakollegineuvos Carl Adolph 
Sattlerin ( 17 51-1815) taustaa ja karri ääriä sekä vastata kysymykseen, miksi hänen uran-
sa lähti uuteen nousuun vuonna 1812, kun se lähes kaikille muille Vanhan Suomen vir-
kamiehille merkitsi uran päättymistä. 

Nuori juristi 

Vuonna 17 51 Jaakkimassa syntyi vänrikki Carl Johan Sattlerin4 perheeseen toinen 
poikalapsi, joka kastettiin Carl Adolphiksi. Ilmeisesti jo tuolloin, mutta varmuudella ai-
nakin vuodesta 1765 lähtien, isä työskenteli ruhtinas Mihail Illarionovitsh Vorontsovin 
Jaakkiman, Koitsanlahden (Parikkalan) ja Kurki joen lahjoitusmaan tilanhoitajana. Carl 
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Johan oli avioitunut tammikuu a 1747 Jää ke ä ratsame tari Carl Silviuksen (Syl-
viu ) ja Emerentia von Naodelstadtin tyttären Emerentia Silviuksen kan sa. Nuoripari 
asui Jääsken pitäjän Kiu11Jla a vuoteen 1750 aakk:a, jonka jälkeen he muuttivat Jaak-
kimaan. Carl AdolphiJla oli vanhempi veli, Johan Bernhard, ja nuorempi i ar Anna 
Maria joka avioitui kelloseppä Andreas Hulekowiuk en (Hulkkonen) kanssa 1772.' 

Sattlereiden uku oli todennäköisesti lähtöisin Saksa ta jo sa 1500- ja 1600-tuvulla 
eli u eita äädyltään sekä aateli ia että porvarilli ia Sattlereita. 30-vuotisen sodan ajal-
ta runoetaan Liivinmaalta Sadlereita ja Sattelereita, jotka olivat Ku taa U Adolfin pal-
veluksessa olevia palkkasotureita. Suvun varhaisin Suomessa varmuudella tunnettu edu -
taja oli Jaaman komendanttina 1704 kuollut Hearic Johan Sattler (Sadler Satteler). Hän 
asui yhdessä vaimonsa Anna MagdalenaSkalrnin kan sajälkimmäisen perintötilaa Jääs-
ken Kiurulassa vuode ta 1688 lähtien. Komendantti Sattlerin vanhin poika Johan Bern-
hard oli myös otila joka osallistui ratsuväen luutnanttina uuren Pohjan odan aika-
na muun muassa Kajaanin taisteJui.hin. Hänet vangittiin 1716 ja vietiin Mo kovaan jo -
ta bän palasi kotiin toukokuu a 1722 Ruotsin puolelle aivan Uudenkaupungin rauhan 
rajan pintaan jääneeseen Kiurulaan. Johan Bemhardin poika Carl Johan oli kollegi-
neuvo Sattlerin isä.6 

Turun rauha (] 743) ja rajan iirtyminen lännemmäksi Kymijoelle merkit ivät muu-
to ta 1680-luvulta lähtien Jääsken Kiurula a a aneille Sanlereille. Ruotsin kuningas-
ta ata vuotta palvelleet Sattleri.t iirtyivät Venäjän keisarikunnan alamai iksi. Vänrik-
ki Carl Johan otti eron armeijasta ja jäi a umaan Vanhan Suomen puolelle. Vain vuo i 
i än ä Johan Bemharctin kuoleman jälkeen vuonna 1751 hän myi Kiurulan ja muutti 
Jaakk:imaan. Suvun vuo isataisen upseeri.n ammatin jatkaminen ei uusissa olo uhtei -
sa näyttänyt mahdolli elta. Työtä kuitenlån löytyi, illä venäläi ten aateli ten omi ta-
milla lahjoitusmailla tarvittiin käskemään tottuneita tilanhoitajia joilla oU kielitaitoa, 
kykyä kerätä talonpoikien veroi., organi oida päivätyöt ja kuljeta velvolli uudet ekä 
runtemu ta alueen Venäjä tä poikkeavi ta hallinto-, laki- ja oikeu käytännöi lä. 

Carl Adolph vietti lap uutensa ja nuoruuten a kreivi Voront o in omistamalla lah-
joitu maalla Jaakk:imassa. attlerit asuivat todennäköi esti Laatokan rannalla ijain-
nee sa Lahdenpohjan kylä ä Voront ova-nimisessa hoviletrissä. Voront ovin lahjoi-
tusmaa eli donaatio oU pinta-alaltaan jaa ukasluvultaan Vanhan Suomen suurin. Vuo-
den 17 54 väestö luettelon mukaan donaatiolla oli noin 15 000 asukasta. Kreivi Voront-
sov oli upporikas venäläinen aateli mie jolla oli tuhan ia talonpoikia eri puolilla Ve-
näjää. ffän kuoli 1767, jolloin lahjoitu maa siirtyi hänen leskelleen Anna Karlovn,a 
Skavronskajalle.• 

Samana vuonna jolloin kreivi Voront ov kuoli , kuu itoi ravuotia Carl Adolpb läh-
ti Turun Akatemiaan opi kelemaanjuridiikkaa. Muutto Turkuun järje ryi helpo ti il-
lä Carl Adolphin veli , Jääskessä vuonna 1747 syntynyt Johan Bernhard oli aloittanut 
opintonsa siellä 1763.9 Carl Adolph kirjoittautui ylioppilaaksi Viipurilai een o akun-
taan maali kuus a 1767 ybde: ä matkatoverin. a Henrik Homborgin kans a. joka oli 
Jaakk:iman kirkkoherran Bogi lau Homborgin poika. 10 

Oli tavallista, että Vanhasta Suome ta hankk:iuduttiin opintielle Ruot in Suomen puo-
lelJe. Ko ka Vanhassa Suome sa ei ollut ellaista koululaitosta, joka olisi antanut kor-
keampaa teologi ta opetu ta tai va.l mi tanut pappeja luterilai ten seurakuntien ja juris-
teja oikeu laitoksen tarpeisiin, kon, istorit ja k:ihlakunnanoikeudet joutuivat oma-aloit-
tei esti etsimään tulevia kirkon ja k:ruununpalvelijoita. Aluksi uurimmaksi ongelmak-
i muodostui pätevien pappien rekrytointi. Suuren Pohjan sodan jälkeen lähe kaikki 

Viipurin ja Kälå almen provins ien papit olivat paenneet Ruotsiin. Venäjän hallituk-
sen suo tumukseJJa Turun pii pa ai vuode ta 1723 lählien oikeuden vih.k:iä pappeja Vii-
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purin hiippakuntaan, mutta 1730-luvulle saakka seurakunnissa oli suoranainen pappis-
pula. Vastaavanlainen tuomaripula puolestaan alkoi 1740-luvun lopussa, jolloin Vii-
purin kuvemementtiin oli muodostettu kuusi tuomiokuntaa tuomareineen ja heidän apu-
laisineen. 

Vanhan Suomen nuorukaisten opinkäynti alkoi tavallisesti valtakunnan rajan toisel-
la puolella sijainneesta Porvoon kymnaasista. Vaikka Viipuriin oli vuonna 1745 pe-
rustettu oma katedraalikoulu, monet Vanhan Suomen nuorukaisista hakeutui kenties ta-
sokkaampana pidettyyn Porvoon kymnaasiin. Toinen vaihtoehto oli hankkia perustie-
dot yksityisopettajien avulla. Tämä oli suosittua, sillä noin puolet Akatemiaan 1700-lu-
vun jälkipuoliskolla kirjoittautuneista teineistä oli opiskellut aiemmin kotiopettajien 
johdolla." 

Carl Adolph Sattlerin nimeä ei löydy Porvoon kymnaasin oppilasmatrikkelista, eikä 
hän myöskään esittänyt minkäänlaista koulutodistusta kirjoittautuessaan Turun Akate-
miaan.12 Todennäköisesti Carl Adolphilla oli ollut yksityisopettaja. Hänen ilmoittautu-
misensa Akatemiaan yhdessä Henrik Homborgin kanssa viittaa siihen, että heidän ko-
tiopettajanaan olisi saattanut olla edellämainittu J aakkiman kirkkoherraBogislaus Hom-
borg. 

Turun Akatemiassa kaikki Vanhasta Suomesta kotoisin olevat ylioppilaat kirjattiin 
Viipurilaiseen osakuntaan, joka oli varsinaisesti Porvoon hiippakunnasta eli Ruotsin 
Suomesta tulevien osakunta. Tästä syystä Akatemian konsistorissa keskusteltiin aika 
ajoin siitä, pitäisikö Turussa opiskelevien Venäjän alamaisten eli Vanhan Suomen yli-
oppilaiden muodostaa oma osakuntansa, Natio Petropolitana.13 Ongelma ei ollut vähä-
pätöinen, sillä vuosina 1760-1808 Viipurilaisen osakunnan jäsenistä noin 14 prosent-
tia (100 opiskelijaa) oli kotoisin Viipurista ja Etelä-Karjalasta eli Vanhasta Suomesta. 14 

Carl Adolph Sattlerin saapuessa Turkuun maaliskuussa 1767 keskustelu Vanhan Suo-
men ylioppilaiden omasta osakunnasta oli vilkkaimmillaan. Henrik Homborgin veljet 
Johan (s. 1745) ja Georg (1748-1808) yhdessä Gabriel (1750-1805) ja Petter Johan 
(s . 1745) Passelbergin sekä Anders Jokelinin ja Anders Nessinin (1749-1791) kanssa 
halusivat erota Viipurilaisesta osakunnasta ja perustaa oman Natio Petropolitanansa. 
Uuden osakunnan perustamista käsiteltiin huhtikuun lopussa 1767 Akatemian konsis-
torissa, jonka päätöksen mukaan asiaa tuli aluksi valmistella yhdessä viipurilaisen osa-
kunnan kanssa. Minkäänlaiseen tulokseen ei kuitenkaan päästy, ja oppositiohenkiset 
kolme Homborgin veljestä ja heidän ystävänsä Carl Adolph Sattler päättivät jättää Aka-
temian ja siirtyä Upsalaan kesällä 17 67. 15 

Nuorukaisetkirjoittautuivat Upsalan yliopistoon 4. elokuuta 1767 .16 Sattler jatkoi kes-
keytyneitä juridiikan, Georg Homborg teologian sekä Johan ja Henrik Homborg lää-
ketieteen lukujaan. Ei ole tarkemmin tiedossa, miten Sattlerin opinnot Upsalassa eteni-
vät. Sen sijaan Johan Homborg puolusti Carl von Linnen lääketieteen alan väitöskirjaa 
vuonna 1774. Kaikki neljä palasivat Venäjälle: Johan kuoli Tverin kuvemementissä lää-
ketieteen tohtorina, Henrik "kirurgina" Pietarissa ja Georg Valkealan kirkkoherrana. 

Vanhan Suomen ylioppilaiden opiskelu ruotsalaisten ja saksalaisten yliopistojen lää-
ketieteellisissä, teologisissa ja lainopillisissa tiedekunnissa oli tavallista 1700-luvulla. 
Väiteltyään Upsalassa 1774 Johan Homborg jatkoi vielä samana vuonna Göttingeniin, 
jossa hän harjoitti lisää lääketieteen opintojaan ennen kuin palasi keisarikuntaan. 17 Teo-
logeista esimerkiksi Sortavalan seurakunnan kirkkoherra Samuel Alopaeus oli opis-
kellut 1750-luvulla Hallessa ja Kielissä, 18 ja lainopin puolella tiedetään, että Viipurin 
tuomiokunnan tuomari ja myöhempi Viipurin siviilitribunaalin neuvos Johan Carpen 
(1731-1813) jatkoi opintojaan vielä Jenassa niin ikään 1750-luvulla. 19 

Venäjän ja Ruotsin vuosisadan lopussa kiristyneet poliittiset suhteet heijastuivat myös 
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Vanhan Suomen ylioppilaiden opinkäyntiin Turussa. Vuonna 1794 Katariina II määrä-
si, että Vanhan Suomen papin virkoihin tuli nimittää vain Vanhassa Suomessa synty-
neitä miehiä. Vuonna 1798 Paavali I:n antamalla ukaasilla Venäjän alamaisten opiske-
lu ruotsalaisissa ja saksalaisissa yliopistoissa kiellettiin kokonaan. Kun opiskelumah-
dollisuuksia ei ollut, luterilaisen pappiskoulutuksen tarve Venäjällä korostui entises-
tään. Tämä oli osaltaan vaikuttamassa Tarton yliopiston uudelleen perustamiseen 1802. 20 

Juristikoulutuksen tarve oli suuri erityisesti 1750- ja 1760-luvulla, jolloin kaikkiaan 
kahdeksasta tulevasta Vanhan Suomen tuomarista kuusi oli Turussa, Jenassaja Upsa-
lassa harjoittamassa oikeustieteen opintoja. Yliopistoissa opiskeltiin tavallisesti kolme 
vuotta, mutta ainoastaan yksi myöhemmistä Vanhan Suomen tuomareista, eli Kymin-
kartanon tuomiokunnan tuomari Anders Gudseus, suoritti maisterin tutkinnon Turus-
sa. Tämän jälkeen nuorukaiset palasivat keisarikuntaan ja astuivat useimmiten Pietarissa 
toimineen Viron, Liivinmaan ja Suomen oikeuskollegion palvelukseen.21 

Viron, Liivinmaan ja Suomen oikeuskollegio oli ruotsalaista hovioikeutta vastaa-
va vetoomustuomioistuin, jossa nuorukaiset työn ohessa auskultoivat, eli osallistui-
vat kuuntelijoina oikeuden istuntoihin saadakseen pätevyyden tuomarin viran hoita-
mista varten sekä hankkiakseen tuntemusta keisarikunnan lakikäytännöistä ja asioi-
den käsittelyjärjestyksestä. Viron, Liivinmaanja Suomen oikeuskollegio perustettiin 
1727,ja se toimi vuoteen 1737 saakka Venäjän oikeuskollegion yhtenä osastona, min-
kä jälkeen se siirrettiin Hallitsevan Senaatin alaiseksi erillisvirastoksi. Oikeusasioi-
den lisäksi myös keisarikunnan kaikkien evankelis-luterilaisten seurakuntien hallin-
to määrättiin tälle virastolle. Oikeuskollegion Suomeen viittaava etuliite ilmestyi vi-
raston nimeen vuoden 1744 jälkeen, jolloin Viipurin, Käkisalmen ja Kyminkartanon 
provinsseista muodostettiin Viipurin kuvemementti. Lukuun ottamatta vuosien 1784-
1797 välistä käskynhaltijahallintoa virasto toimi vuoteen 1812 saakka Vanhan Suo-
men vetoomustuomioistumena, josta voitiin vielä valittaa Hallitsevan Senaatin kol-
mannelle osastolle. Tämän jälkeen vetoomusasiat siirrettiin Turun hovioikeudelle ja 
hallituskonseljille, myöhemmälle senaatin oikeusosastolle, joka toimi korkeimpana 
oikeutena.22 

Muiden nuorien juristien tapaan Upsalasta vuonna 1770 palannut Sattler jatkoi päte-
vöitymistään Pietarissa. Odotellessaan sopivaa tilaisuutta päästä oikeuskollegioon hän 
työskenteli aluksi Kyminkartanon kihlakunnanoikeuden notaarina edellä mainitun An-
ders Gudseuksen alaisuudessa kesäkuusta 1770 lähtien. Kaksi vuotta myöhemmin Satt-
ler sai alikanslistin paikan oikeuskollegiosta, ja pääsi perehtymään vetoomustuomiois-
tuimen työhön ja pääkaupungin elämään. Nuori juristi eteni urallaan normaalisti kun 
hänet 1776 nimitettiin oikeuskollegion toimistokanslistiksi.23 

Sattlerin karriäärin eräänlainen taitekohta oli huhtikuussa 1780, jolloin hän sai pro-
vinsiaalisihteerin viran Hallitsevasta Senaatista." 

Hallitseva Senaatti oli Pietarissa toiminut tärkeä keskushallinnon virasto ja hallit-
sijoiden tahdon muotoilija, jonka useissa eri osastoissa valmisteltiin ja valvottiin kei-
sarikunnan asioita. Virasto oli keisarikunnan tärkein toimeenpanovallan keskus, mut-
ta sillä oli myös muita tehtäviä. Se toimi muun muassa yhdessä hallitsijan kanssa lain-
säätäjänä, joka antoi omissa nimissäänkin asetuksia eli venäläisesssä kielenkäytössä 
manifesteja ja ukaaseja. Viran saaminen senaatista tiesi hidasta, mutta suhteellisen 
varmaa ylenemistä keskushallinnon virkaportaikossa. Samalla virka merkitsi katseen 
kääntämistä pois Vanhasta Suomesta ja antautumista keskushallinnon palvelukseen. 
Toisin kuitenkin kävi, kun oikeuskollegio nimitti 29-vuotiaan Sattlerin noin puoli 
vuotta myöhemmin syyskuussa 1780 Savonlinnan ja Jääsken tuomiokunnan tuoma-
riksi. 
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Viipurin kriminaalitribunaalin asessori 

Palattuaan takaisin Pietarista Sattler asettui asumaan virkatilalleen Jääsken pitäjän 
Hyppölän kylän samannimiseen rustbolliin joka oli kolmasosa-manttaalin suuruinen. 
Tuomari Sattler avioitui kesäkuussa 1783 Viipurin saksalaisen seurakunnan pastorin 
Carl Gustaf Couperin ja Maria Gaudelitzin tyttären Sofia Christinan kanssa. Morsian 
oli 19- ja sulhanen 32-vuotias. Avioliittonsa kautta Sattler liittyi Viipurin saksalaisiin 
porvaris- ja pappissukuihin.25 

Keväällä 1783 Sattler oli ostanut Viipurin pitäjän Alasommen kylästä puoli mant-
taalia käsittäneen Ramsin tilan, joka oli kuulunut vuotta aikaisemmin peruutettuun tal-
limestari Semen Alabardejevin lahjoitusmaahan. Seuraavana vuonna Sattler vaimoi-
neen muutti Alasommelle, mutta uudet virkatehtävät siirsivät heidät jo samana vuonna 
Sofia Christinan kotikaupunkiin Viipuriin. Ramsijäi perheen maaseutukartanoksi. Hyp-
pölän rustholli jäi niin ikään Sattlerin omistukseen, ja se vuokrattiin kokonaisena jääs-
.keläi elle lampuoti Juho MatinpojalJe. Lisäksi Sattlerin hallinna a oli Jääsken Rasilan 
kylässä kuude osa-manttaalin ja Viipurin pitäjässä puolen manttaalin kokoinen Hup-
poisten kruununtiJa. Sattlerin taloudellinen asema perustui siten virkapalkasta, omasta 
maanviljelystä ja tilavuokrista saatuihin tuloihin.26 

Viipuriin muuton taustalla vaikutti merkittävä paikalli - ja oikeushafännon muutos 
joka toteutettiin kuvemementissa vuonna 1783. Tämä käskynhaltijahallinnon nimellä 
_kulkenut reformi lakkautti entisen ruotsalaiseen perinteeseen pobjautuneen oikeuslai-
toksen. Alioikeuksina toimineet kihlakunnanoikeudet ja siviiliasioissa ensimmäisenä 
vetoomustuomioistuimena toiminut laamanninoikeus lakkautettiin. Myös Viron, Lii-
vinmaan ja Suomen oikeuskollegion asema muuttui kun jokaiseen kuvernementtiin pe-
rustettiin omat vetoomustuomioistuimet eli tribunaalit. Vuodesta 1784 alkaen tilalle pe-
rustettiin kullekin yhteiskuntaryhmälle omat, toisistaan erotetut oikeusasteet. Kysees-
sä oli venäläinen sovellus säätyperiaatteesta, jonka mukaan vain samansäätyiset saat-
toivat tuomita toisiaan. 

Ranskalainen valistuskirjallisuus ja erityisesti Montesquieun oppi vallan kolmijaos-
ta antoivat reformille teoreettisen kehyksen. Katariina II:n lakiasäätävälle komissiolle 
kirjoittamassa ohjesäännö ä (Nakaz) kuvemementtihallinto edusti hallitsijan toi-
meenpanovaltaa paikalli tasolla ja oikeudenhoito oli elvästi erotettu omiksi riippu-
mattomiksi in tituutioikseen. Esikuvana olivat Itämeren alueen saksalainen kaupunki-
hallinto ja tuomioistuimet.27 

Säätyperiaatteen noudattaminen merkitsi kolmen rinnakkaisen alioikeuden perusta-
mista jokaiseen piirikunta.kaupunkiin. Alioikeuksien yläpuolelle perustettiin niin ikään 
kolme "säätyjen" erioikeuksia valvovaa elintä. Näiden jäsenet valittiin vaaleilla, ja niis-
sä toimivat erilliset rikos- ja siviiliosastot. Ne eivät olleet varsinaisia tuomioistuimia, 
eikä niillä ollut juridista pätevyyttä. 28 

Kuvernementtikohtaisiksi vetoomustuomioistuimiksi perustettiin siviili- ja rikostri-
bunaalit (graidanskaja i ugolovnaja palata), joiden päätöksistä voitiin valittaa Hallitse-
van Senaatin kolmanteen osastoon.29 Viipurin tribunaalinjäsenet eli neuvoksetja ases-
sorit nimitti Hallitseva Senaatti. Keisarinnan nimittämänä tribunaalin presidenttinä toi-
mi entinen laamanni Magnus Orraeus (n.17 40-1819). Lakkautettujen kihlakuntien tuo-
mareita nimitettiin tribunaalin molempiin osastoihin, koska heillä katsottiin olevan par-
haimmat edellytykset valvoa ruotsalaisten lakien noudattamista. Lisäksi useimmilla tri-
bunaalin jäsenillä oli kokemusta myös venäläisistä, balttilaisista ja saksalaisista laeis-
ta, joihin he olivat perehtyneet työskennellessään oikeuskollegiossa Pietarissa.'° Carl 
Adolph Sattlerin uuteen virkanimitykseen vaikuttivat juuri edellä mainitut ansiot. 
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Oikeuslaitoksen uudistus koski vain prosessia - ei niitä lakejaja privilegioita, joihin 
tuomiot olivat aiemm.inkin perustuneet. Viipurin kuvemementin moniportaisessa oi-
keuslaitoksessa noudatettiin edelleen vanhemmassa osassa Vanhaa Suomea ke kiai-
kaista Kristofer Baijerilaisen maanlakia ja kaupunginlakia sekä uudemmassa osassa 
vuoden 1734 lakia. 

Katariina II:n uudistuksella pyrittiin hallinnon oikeu laitoksen ja poliisitoimen sel-
keään erottarni een toisistaan. MoniportaiseUa oikeuslaitok ella, jossa oli yhtei kunta-
ryhmien korporatiivinen edustus ja päätösten kontrolloimismahdolJisuus, yritettiin es-
tää niin ylempien kuin alempienkin viranomaisten mielivalta. Uudistu toi virastoihin 
mukanaan myös kollegiaalisen päätöksenteon, jolloin ratkaisut tehtiin korkeimpien vir-
kamiesten neuvottelujen ja äänestysten jälkeen. Käytännössä uudistus johti hallinto- ja 
oikeuskulttuurin virkavaltaistumiseen.3' 

Carl Adolph Sattle.r aloitti. työnsä kriminaalilribunaalin asessorina tammiJ.amssa 1784, 
jolloin käskynhaltijaballinto avattiin juhlallisin menoin Viipurissa. Muodollista virka-
nimitystään Sattler sai odottaa huhtikuuhun 1785 saakka. Saman vuoden lokakuussa 
Sattler kohosi siviilirangissa yhdeksänteen virkaluokkaan, kun hän sai nimineuvoksen 
arvon. Tämän jälkeen eteneminen virkauraUa perustui palvelusvuosien karttumiseen: 
kollegiasessorin arvon Sattle.r sai elokuussa 1786 ja hovineuvoksen tammikuussa 1792.32 

Viipurin kriminaalitribunaalin puheenjohtajana toimi valtioneuvos Wilhelm von 
Schultz. Li äksi tuomioistuimessa oli kaksi neuvosta (kollegineuvo Andreas Dannen-
bergja kollegineuvos Jacob von Tiesenhausen) kolmeasessoria (nimineuvos Carl Adolph 
Sattler sekä J. Nordberg ja hänen tilalleen myöhemmin nimitetty nimineuvos Nikolai 
Tavast). Kolmas asessori eli venäläinen Ribnikov ei koskaan saapunut hoitamaan vir-
kaansa. K.riminaalitribuoaalin sihteerinä toimi aluksi kollegisihteeri Peter von Friccius 
ja hänen tilalJeen myöhemmin nimitettiin koUegisihteeri Gu caf von Tavast. Tribunaa-
li piti kokouksiaan lähe päivittäin, ja päätöksensä se kirjasi erityi iio päätö luetteloi-
hin (Re olution). Lisäksi sihteerit pitivät pöytäkirjaa (Protocoll) kä iteltävi tä asioista. 
Toistai eksi ei kuitenkaan tiedetä, missä kriminaalitribunaali piti kokouksiaan.31 

Kriminaalitribunaalissa käsiteltiin vira ton nimen mukaise ti rikosasioita, eli muun 
muassa mu.rhia, lapsenmurhia, tappoja pahoinpitelyitä, tappeluita ja solvauksia sekä 
eriasteisia varkauksiaja aviorikoksia. Vuode ta 1764 lähtien koko Vanhan Suomen alu-
eella noudatettiin vuoden 1734 lain å.koskaarta mikä yhtenäisti tuomioiden jakamisen 
koko kuvemementissa. Valistusajan hengessä kuolemantuomiot majesteettirikoksia lu-
kuun ottamatta oli muutettu elinikäisiksi Siperian karkoiroksiksi. Rikostribunaali ei var-
sinaisesti käsitellyt arkaluontoisia rikosa ioita, kuten esimerkiksi siveelli yy rikoksia, 
sodomiaa, noituutta sekä alai.käi tenja mielisairaiden rikoksia. e alistettiin kokonaan 
uudelle oikeuselimelle eli omantunnonoikeudelle, jonka toiminta pohjautui valis-
tusaatteiden ja luonnonoikeuden vaikutukselle. 34 

Katariina II:n kuolema marrasb.·1.mssa 1796 ja hänen euraajansa Paavali I:n valtaan-
nousu merkitsivät Viipurin kuvemementin hallintojärjestelmälle ja oikeuslaitokselle muu-
toksia. Paavali joka halusi purkaa ballintoa niin ke kus- kuin paikallistasoDakin, palaut-
ti keisaril'lJililan 11 Jänti eile ei-venäläiselle alueelle niiden entiset paikallishallinto- ja oi-
keusjärjestelmät. Siten keskushallinnossa tunnu tettiin näiden alueiden erilaisuu keisa-
rikunnan venäläi iio osiin verrattuna. Todellisuudessa Paavali vain nopeutti muuto ta, sil-
lä paikallishallinnon keventämistä valmisteltiin jo Katariinan viimei inä elin vuosina." 

Viipurin kuvemementissa moniportainen kä kynbaltijaballinto purettiin ja palattiin 
vanhaan provinssijakoon. Vastaava ti oikeu hallinnossa siirryttiin entiseen ruotsalais-
peräi een k:ihlakuntajakoon ja Jaamanninoikeus siviiliasioiden vetoomustuomiois-
tuimena perustettiin uudelleen. 
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Käskynhaltijakauden oikeushallinnon virkamiehistä tarvittiin vain vähäinen osa uu-
distuksen jälkeen. Monet tuomareista, kuten kriminaalitribunaalin sihteeri Peter von 
Friccius, palasivat oikeuskollegion palvelukseen. Entinen Jääsken kihlakunnan tuomari 
Carl Adolph Sattler sai takaisin vanhan virkansa Savonlinnan ja Jääsken tuomiokunnan 
tuomarina. Verrattuna muihin Vanhan Suomen tuomio kuntiin Sattlerin tuomio kunta poik-
kesi ainakin yhdessä suhteessa, sillä alueella ei ollut mainittavia lahjoitusmaita. Tämä 
teki oikeudenhoidon yksinkertaisemmaksi, varsinkin kun muistetaan, millaisia riitoja 
lahjoitusmailla 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa käytiin. Sattlerin kannalta huo-
nona puolena voidaan pitää sitä, että tuomiokunta oli suuri, mistä syystä hän joutui run-
saasti matkustamaan virkatehtävien hoidossa. Maaliskuussa 1811 Sattler yleni siviili-
rangissa, kun hän sai kuudenteen virkaluokkaan kuuluvan kollegineuvoksen arvon. 

Suurperheen pää36 

Carl Adolph Sattlerin ensimmäisestä avioliitosta Sofia Christina Cooperin kanssa vuo-
sina 1784-1806 syntyi 19 lasta, jotka kaikki on pystytty identifioimaan. Lapsista yh-
deksän eli aikuisikään saakka. 

Sofia Cooperin elämään kuului raskaus melkein joka vuosi. Hänen menehtymisensä 
lapsivuoteeseen Viipurissa 5. maaliskuuta 1806 oli yleinen naisten kuolinsyy. Eloon 
jäänyt poikavauva, joka kastettiin Friedrichiksi ja jota venäläisittäin kutsuttiin Fedo-
riksi, sai myöhemmin paronin arvon ja yleni Venäjän tykistön kenraalimajuriksi, joka 
vastasi muun muassa niin sanotun itämaisen sodan aikana 1853-1856 Krimillä operoi-
vien taistelujoukkojen huollosta. Hän kuoli tiluksillaan Venäjällä 1876.37 

Suurperheen isä ja kiireinen virkamies ei tullut kauankaan toimeen ilman vaimoa. 
Puoli vuotta ensimmäisen vaimon kuoleman jälkeen elokuussa 1806 hän avioitui Sofia 
Dorothea Liliuksen (s. Kirvussa 19.9.1780) kanssa, joka oli kolmekymmentä vuotta 
Sattleria nuorempi ja niin ikään jäänyt leskeksi avioliitostaan Jääsken kappalaisen Carl 
Reinin kanssa. Sattler otti elätettäväkseen uuden vaimonsa ja Carl Reinin ainoan pojan 
Gabrielin, joka tunnetaan myöhempänä Keisarillisen Aleksanterin yliopiston historian 
professorina. Gabriel Rein muisteli monessa otteesssa myöhemmin lämpimästi isä-
puoltaan. Sattlerin toisesta avioliitosta syntyi vielä kolme lasta. 

Kollegineuvos Sattlerin lapsien virkakarriäärienja avioliittojen avulla on mahdollis-
ta piirtää kuvaa Vanhan Suomen säätyläisten elämästä ja niistä ilmansuunnista, joista 
tulevaisuutta etsittiin. Ensimmäisestä avioliitosta syntyneet neljä poikaa valitsivat kaik-
ki uransa keisarikunnan puolelta. Vanhin ja nuorin poika eli Bernhard (Boris, s. 1788) 
ja edellä mainittu Friedrich (Fedor) valitsivat armeijan. Molemmat palvelivat tykistös-
sä ja osallistuivat muun muassa Puolan ja Unkarin kapinoiden kukistamiseen sekä Turk-
kia vastaan käytyihin sotiin. Kaksi muuta poikaa Carl (s. 1797) ja Herman (s. 1804) 
puolestaan opiskelivat Pietarissa Mediko-kirurgisessa akatemiassa lääkäreiksi ja pal-
velivat myöhemmin Venäjän armeijan joukko-osastoissa "kirurgeina". Tyttäristä Eli-
sabet (s. 1792) avioitui erään Daniel Schumacherin kanssa, ja perhe siirtyi myöhemmin 
Moskovaan, jossa Schumacher harjoitti apteekkarin tointa. 

Sattlerin tyttäristä kolme avioitui pappissukuihin. Vuonna 1810 toiseksi vanhin ty-
tär Natalia Sofia (s. 1790) avioitui myöhemmän Suomen luterilaisen kirkon arkkipiis-
pan Erik Gabriel Melartinin kanssa, joka muistetaan muun muassa hämmennystä ai-
heuttaneesta sivistyskieliesityksestään. Melartinin mukaan saksasta tuli tehdä suuri-
ruhtinaskunnan koulu-ja sivistyskieli. Nuorin tytär Catharina (s. 1795) puolestaan avioitui 
myöhemmän Viipurin saksalaisen seurakunnan pastorin Jacob Alex. Stråhlmannin kans-
sa. Toiseksi nuorin tytär Juliana (Julie, s. 1794) jäi myös Suomeen ja avioitui myö-
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hemmän Lappeenrannan pormestarin, asessori Ernst Johan Åkerblomin kanssa. 
Vanhin tytär, vuonna 1784 Viipurissa syntynyt Amalia, solmi 1805 avioliiton Jaak-

kiman kappalaisen Karl Henrik Merlinin (Meriläinen) pojan Carl Andersin (1770--1855) 
kanssa. Carl Andersin karriääri oli alkanut Moskovassa, jossa hän oli työskennellyt ul-
koministeriön arkistossa. Vanhan Suomen suuriruhtinaskuntaan liittämisen jälkeen vuon-
na 1812 hänet siirrettiin Turkuun kenraalikuvemöörin kansliaan, jossa tarvittiin kieli-
taitoisia ja keisarikunnalle ehdottoman lojaaleja suuriruhtinaskunnan kansalaisia. Alek-
sander Mensikovin aikana 1830-luvulla Merlinjohti kenraalikuvemöörin siviilikansli-
aa, ja yhdessä viipurilaisen Aleksander Amatus Thesleffin kanssa he vastasivat käy-
tännössä keisarikunnan eduista suuriruhtinaskunnassa. 

Kollegineuvos Sattlerin osuutta lastensa kasvatukseen ja uravalintoihin ei tunneta, 
mutta on hyvin todennäköistä, että yhdessä vaimonsa kanssa hän oli ratkaisevasti vai-
kuttamassa molempiin. 1700- ja 1800-lukujen taitteessa kasvatuksella ja koulutuksella 
oli tärkeä asema säätyläislasten elämässä. Pojat ja tytöt kasvoivat yhdessä noin seit-
senvuotiaiksi saakka, jonka jälkeen vastuu poikien kasvatuksesta siirtyi isille ja tyttä-
rien äideille. Käytännössä vanhemmat yhdessä valvoivat lastensa edistymistä. Koti-
opettajien avulla lapset saivat perustaidot kielissä, historiassa ja klassisessa kirjallisuu-
dessa, ja vasta sitten heidät pantiin kouluihin, mikäli sopivia oli lähellä. 

Viipurissa asia oli tältä osin kunnossa, sillä kaupungissa toimi alkeiskouluja ja vuo-
desta 1745 lähtien katedraalikoulu, jonka tilalle perustettiin Katariina H:n koulurefor-
min myötä niin sanotut normaalikoulut, joissa oli tytöille omat luokkansa. Niistä olisit-
ten mahdollista jatkaa erilaisiin siviili oppilaitoksiin, joista suosituimmat olivat vuonna 
1803 uudelleen perustettu Tarton yliopisto, Tsarskoje Selon lyseo ja Pietarin Mediko-
kirurginen Akatemia. Tytöt saattoivat jatkaa vielä korkeinta naissivistystä antavassa 
Smolnassa Pietarissa. Siviilikarriäärien lisäksi esimerkiksi Pietarissa oli useita sotilas-
kouluja ja -akatemioita, joihin monet Vanhasta Suomesta kotoisin olevat nuorukaiset 
kollegineuvos Sattlerin poikien tapaan hakeutuivat. Vanhan Suomen asukkaille palve-
leminen keisarikunnan siviilivirastoissa, armeijassa ja laivastossa oli luontevaa, sillä 
alue oli jo vuosikymmeniä kuulunut Venäjään. 

Nimitys hallituskonseljiin 

Aleksanteri I:n ukaasilla 11.12.1811 (v. 1.) Vanha Suomi päätettiin liittää Suomen 
suuriruhtinaskuntaan. Taustavaikuttajina toimivat muun muassa valtiosihteeri Mihail 
Speranski, diplomaatti David Alopaeus ja ennen kaikkea paroni Gustaf Mauritz Arm-
felt. 38 Ukaasin kolmannessa artiklassa keisari määräsi, että Vanhan Suomen säätyläisistä 
kaksi oli nimitettävä suuriruhtinaskunnan hallituskonseljiin ja yksi Turun hovioikeu-
teen, jonka toimialueeseen Viipurin lääni kuului. Alunperin omassa Vanhan Suomen 
hallinnon järjestämistä koskevassa muistiossaan Armfelt oli ehdottanut kahden Van-
hasta Suomesta kotoisin olevan juristin valitsemista Turun hovioikeuteen. Asiassa me-
neteltiin keisarin kannan mukaisesti .39 

Juristin määrääminen Turun hovioikeuteen osoittautui kaikkein hankalimmaksi virka-
nimitykseksi. Vasta elokuussa 1812 hovioikeuden asessorin virkaan määrättiin Uukuniec 
mellä 1781 syntynyt laamanni Adolph Schröder, jonka juristin ansiot olivat kyseenalai-
sia. Hän oli 26-vuotiaana ilman muodollista pätevyyttä saanut Käkisalmen pohjoisen tuo-
miokunnan varakihlakunnantuomarin viran. Suomen sodan jälkeen lokakuussa 1809 hän 
oli aloittanut lakitieteen opintonsa Turun Akatemiassa, mutta jo kaksi vuotta myöhem-
min hänet oli nimitetty kenraalikuvemöörin kanslian toisen osaston päälliköksi laaman-
nin tittelillä. Schröderin nimitys ei luvannut hyvää Vanhan Suomen oikeudenhoidolle.40 
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Sen sijaan hallituskonseljin virkanimitykset sujuivat nopeammin. Talousosastoon mää-
rättiin Gustaf Ladau, jonka vastuualueiksi tulivat postikysymykset. Ladau muistettiin 
Kustaa ID:tta vastaan kapinoineena Anjalan miehenä, joka oli paennut Venäjälle ja jää-
nyt sinne. Vuosina 1791-1795 hän oli ollut Venäjän armeijassa ja myöhemmin vuosi-
kymmenen lopulla toiminut muun muassa kreivitär Je. P. Suvalovan Antrean Ka-
vantsaaren lahjoitusmaan tilanhoitajana. Suomen sodan aikana hän palasi takaisin ken-
raali Buxhoevdenin siviilikanslian päälliköksi. 

Toinen hallituskonseljin itäsuomalainen jäsen tuli keisarin määräyksen mukaan ni-
mittää oikeusosastoon. Tammikuussa 1812 Aleksanteri I:lle lähettämässään esittelyak-
tissa kenraalikuvernööri Fabian Steinheil antoi neljä ehdokasta,joista keisari saattoi va-
lita mieleisensä. Listalla ensimmäisenä oli Hiitolan Pukinniemen lahjoitusmaanhaltija 
kenraalimajuri Aleksei Kopiev, joka oli toiminut myös Viipurin kuvernementin aate-
liston puheenjohtajana. Toisena nimenä esiteltiin niin ikään Viipurin kuvernementin aa-
teliin kuulunut kapteeni Ivan Zatrapesnoija kolmantena pormestari, kollegiasessori Ja-
cob Europaeus. Viimeisenä listalla oli Jääsken ja Savonlinnan tuomiokunnan tuomari, 
kollegineuvos Carl Adolph Sattler, joka oli ehdottomasti ainoa pätevä juristi.41 

Ehdokkaista sopivimmat olivat kenraali Kopiev jakollegineuvos Sattler. Kopievin mah-
dollisuudet kuitenkin kariutuivat siihen, että hän oli Suomen asiain komitean puheenjoh-
tajan ja keisarin suosikin G. M. Armfeltin vastustaja. Asian esittely nimittäin kulki ko-
mitean puheenjohtajan kautta, ja hänen ehdokkaansa oli Sattler. Armfeltin mukaan Satt-
ler tunnettiin " -- comme un homme aussi honnete que capable ". Mairittelevampaa lau-
suntoa luotettavuudestaan ja pätevyydestään Sattler olisi tuskin voinut saada.42 Tammi-
kuun viimeisenä päivänä 1812 annetulla Aleksanteri I:n määräyksellä ansioitunut juristi, 
kollegineuvos Carl Adolph Sattler määrättiin hallituskonseljin oikeusosaston jäseneksi.43 

Talvella 1812 Sattler ryhtyi järjestelemään muuttoaan Turkuun. Hän hankki asunnon 
peruukintekijä Simon Revallin lesken Marian huoneistosta Skräddar-nimisestä talosta, 
joka sijaitsi Kirkkokorttelissa aivan kaupungin keskustassa.44 Varsinaiset virkatyöt al-
koivat sen jälkeen, kun hän oli 14. huhtikuuta 1812 vannonut virkavalansa hallituskon-
seljin plenumissa eli molempien osastojen yhteisistunnossa.45 Työt oikeusosastossajär-
jestyivät siten, että joulukuun puolivälistä helmikuun loppuun Sattler asui perheensä 
kanssa Alasommella, minkä jälkeen hän palasi takaisin Turkuun. Myös kesät olivat va-
paita. Kaikkiaan Sattler vietti Turussa noin seitsemän kuukautta vuodessa. 46 Pitkästä vir-
kaurasta ja ansiokkaasta työskentelystä hallituskonseljin oikeusosastossa Sattlerille 
myönnettiin Pyhän Annan ritarikunnan toisen luokan ritarimerkki 26. elokuuta 1814. 

Koti- ja virkapaikan välisestä matkustamisesta tuli olennainen osa Sattlerin elämää. 
Se koitui myös Sattlerin kohtaloksi, sillä todennäköisesti paluumatka Viipurista Tur-
kuun helmikuussa 1815 oli osasyynä hänen sairastumiseensa ja kuolemaansa kolme 
kuukautta myöhemmin. Maaliskuussa hän ei enää kyennyt osallistumaan oikeusosas-
ton istuntoihin, ja vakavaa sairautta osoittaa sekin, että oikeusosasto määräsi Sattleril-
le sijaisen. Toukokuun lopussa 1815 pidetyssä istunnossa pitkään sairastelleen kollegi-
neuvos Carl Adolph Sattlerin todettiin kuolleen 12./24. toukokuuta 1815.47 

Carl Adolph Sattlerin henkilökuvan pääpiirteet 

Elämäkertatutkirnuksen keskeisenä tavoitteena on luonnehtia tutkittavan henkilön 
osuutta ja merkitystä niihin tapahtumiin, joihin hän osallistui. Tämä ei kuitenkaan rii-
tä, sillä tutkimuksessa olisi myös yritettävä kuvata henkilön persoonallisuutta ja luon-
netta. Lähteet asettavat tässä suhteessa monia rajotuksia, ja näin on myös Sattlerin koh-
dalla, sillä häneltä ei ole säilynyt esimerkiksi henkilökohtaisia päiväkirjoja tai kirjeitä. 
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Mutta eräiden lähteiden avulla on mahdollista arvioida ainakin hänen taloudenpitoaan 
ja asemaansa tuomarina. 

Sattlerin kuoltua hänen puolisonsa Sofia Lilius teki keisarille anomuksen leskeneläk-
keestä, johon liitettiin kopio kollegineuvoksen perukirjasta, josta selviävät kollegineu-
vok en varallisuus kiinteä omaisuus ja velat. Sattler omisti neljä maatilaa, joi ta kolme 
oli vuokrattu lampuodeille, ja perhe asui yhdellä eli Alasommen Ramsissa. Jalometalle-
ja pesässä ei kultaisen taskukellon ja sormuksen sekä pienhopeaesineistön lisäksi ollut. 
Käteisiä varoja oli lähes 1 800 ruplaa ja velkoja 650 ruplaa, joten jaettavaksi jäi noin 1 
150 ruplaa. Pesän varallisuus osoittaa, että taloudellisissa toimissaan Sattler oli ollut mal-
tillinen ja suunnitelmallinen. Hänellä ei ollut käteisiä varojaan suurempia velkoja. Olen-
naista on myös se, että Sattler oli sijoittanut varallisuutensa kiinteään omaisuuteen eli maa-
tiloihin, joiden vuotuista vuokratuottoa oli pidettävä suhteellisen varmana tulonlähteenä. 48 

Sattlerilla oli myös kirjoja, joita ei kuitenkaan perukirjassa tarkemmin yksilöity. Jou-
kossa oli runsaasti erityisesti juridista kirjaili uutta, mikä viittaa siihen, että hän käytti 
viranboidossaan omia kirjojaan. Toisaalta mukana oli myös jonkin verran teologista 
kirjallisuutta, joten Sartler saattoi olla kiinnostunut uskonnollisi ta kysymyksistä. Voi 
olla, että osa niistä oli peräi in myös hänen ensimmäisen vaimonsa Sofia Christina Coo-
perin isältä Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherralta Carl Gustaf Couperi.lta (k. 
1779). Sen sijaan on huomattava, ettei Sattlerilla ainakaan perukirjan mukaan ollut ly-
riikkaa tai kaunokirjalli uutta, mikä olisi viitannut hänen olevan kiinnostunut 1700-lu-
vun valistusaatteista tai vuosisadan vaihteen romantiikasta ja uushumanismista. Peru-
kirjan mukaan Sattlerin kirjasto annettiin hänen vävylleen Erik Gabriel Melartinille.49 

Tietoja hänen tuomarinroolistaan on niin ikään säilynyt vain vähän. Edellä mainitun 
G. M. Armfeltin luonnehdinnan tueksi on löytynyt vain myöhemmän Helsingin Keisa-
rillisen Aleksanterin yliopi ton venäjän kielen ja kirjallisuuden profe sorin Matthias 
Ak:ianderin lau ahdus Sattlerista tämän lesken Sofia Liliuksen hautajaisissa Viipurissa 
joulukuussa 1851. Akiander kuvasi kollegineuvos Sattleria hyvänä ja oikeamielisenä 
tuomarina, joka tuomitsi ankarasti rikoksen tietoisesti tehneitä, mutta niitä, jotka olivat 
hairahtuneet rikoksen polulle, hän tyytyi nuhtelemaan isällisesti. Vaikka kyseessä oli-
vatkin lohdutuksen sanat sureville omaisille, niistä saadaan yhdessä Armfeltin lausun-
noo ja koko Sattlerin nousevan virkakarriäärin kanssa kirkas kuva pätevästä, taitavas-
ta ja oikeamielisestä ruornarista.50 

Sattlerin valoisaa luonnetta kuvaa hyvin myös hänen kirjoittamansa runo rouva Chris-
tina Grefwen muistokirjaan Viipurissa 17. helmikuuta 1789. Muistokirjat olivat oikeastaan 
eräänlaisia vieraskirjoja, joihin ystävät piirsivät vinjettejä ja karikatyyrisiä henkilöhah-
moja ja kirjoittivat joko antiikin auktoreiden lentäviä lauseita, itse keksimiään runon-
pätk:iä, onnentoivotuksia tai uskonnolli virittei iä lohdutuksen sanoja. Kirjaa saatettiin 
pitää mukana, kun lähdettiin esimerkiksi matkal.le, eikä ystäviä ollut mahdollista näh-
dä pitkään aikaan. Kaikessa juhlallisuudessaan tämä muistoruno kertonee niistä elä-
mänarvoista, jotka olivat tärkeitä myös kollegineuvos Carl Adolph Sattlerin elämässä. 
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"Freundlichkeit in allen Minne, 
Eifer, jederman(n) zu dienen, 
Edelmuth, Verschwingenheit, 
Menschenliebe, Zartlichkeit, 
Jede Tugend ist dir eigen, 
Jede hast du dir gewählt, 
Und kein Lästrer kann mir zeigen 
daj3 dir auch nur eine fehlt. "51 
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Karjalan mies aikansa aallokossa 

Ludvig Liuksen (1882-1972) omaelärnäkerta 

Toimittanut ja täydentänyt Anni Lampen 

Suvun historiaa 

Valkjärven, pitäjän Siparilan kylässä asui 1700-luvun alkuvuosikymmeninä seuraa-
vat talolliset: Stephan Meuruin Sigfrid Kaurain Georgius Kaulio sekä Georgius, Mi-
kael, Anders Grels Petter ja Jöran Tukiat. En iksi mainitun Stephan Meuruisen ja vai-
monsa Karin Tukian perheeseen kuului myös heidän tyttärensä Brita ja tämän aviomie 
Olof Liu , jotka ovat V alk:järvellä ja sieltä muualle siirtyneiden suvun jäsenten kanta-
vanhemmat 

Liusten sukua on Siparilasta siirtynyt 1700-luvulla VaJkjärven Nurmijärven ja Jutik-
kalan kyliin ja I 800-luvulla Nunnijärveltä Raudun pitäjän Orja a.aren kylään. Tämän 
vuosisadan aikana on Liuksia siirtynyt myö Sakkolaan, Viipuriin Lappeemantaan 
Rautuun, Lahteen, Vuokse)aan, Helsinkiin, Muolaaseen, Sailaan; ja Karjalan luovutta-
misen jälkeen mm. Keuruulle, PetäjävedeUe, Lahteen ja moneJle muulle paikkakun-
nalle. 

Liuksen suku on pääasiassa ollut maanviljelijöitä. Perintätieto mainitsee kantaisän 
OlofLiuksen olleen sotilaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse itä että se olisi ollut hänen 
ammattinsa, sillä siihenkin aikaan oli sodan sattuessa joka miehen oltava sotilas. Kun 
hän solmittuaan avioliiton talontyttären Brita Meuruisen kanssa joutui maanviljelijä-
perheen jäseneksi, tuli hänestä maanviljelijä ainakin silloin, ellei tämä ollut hänen ai-
kaisempikin ammattinsa. 

OlofiJlaja Britalla oli neljä poikaa ja kaksi tytärtä . Tyttäristä Sophia (1723-1761) oli 
naimisissa Jöran Bengtzinin kanssa Bengtsilän kylässä ja Maria (1734-1761) Barthold 
Coiraisea kanssa Nurmijärven kylässä. Yhdellä poji ta JöranilJa, joka oli naimisissa en-
sin Beata Koi(aisenja tämän kuoltua kohta ensimmäisen lapsensa Valborgin (1789- 1815) 
syntymän jälkeen sitten Anna Thusbergin kanssa, ei ollut muita lapsia. Mutta Micha-
el, Thomas ja Erik.jatkoivat sukua. Heidänjälke.i iään asui Valkjärvellä Siparilan, Nur-
mijärven ja Jutikkalan kylissä, kunnes viime sotien jälkeen tapahtunut Karjalan alueen 
pakkoluovutus hajoitti asukkaat muualle Suomeen. 

Stephan Meuruisen tila sijaitsi V alkjärveo Koilli rannalla Nurmijärvelle vievän maan-
tien ja Jyrkjärvet-Lletteenojan välisellä alueella, 50 metriä Valk:järven pintaa kor-
keammalla olevan Kokkomäen länsi-, etelä- ja itärinteillä. Talo oli Valkjärveen laske-
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van Lietteenojan suun lähellä. Ukko Meuruisen ja hänen vävynsä Olof Liuksen kuol-
tua vuonna 1742 jäi tila Liuksen poikien haltuun. 

Ajan kuluessa pojat perheelli tyivätja talo alkoi käydä ahtaaksi parinkymmenen hen-
gen asua, uusien asuntojen rakentaminen oli välttämättömyys. Vanhin poika Mikko siir-
tyi Jyrkjärven suunnassa olevalle palokasken tasanteelle, rakensi sinne jykevistä hon-
gista ison pirtin, jossa oH tilaa yhdeksänhenkisen perheen asua. Tässä tuvas a asui vie-
lä 1880-luvulla Mikon pojanpojanpoika Aapro-ukko (1824-1899) jonka pojat Euse-
bius ja Tobias rakensivat itselleen uudet, uunilla varustetut tuvat ja savupirtti jäi toi-
mittamaan navetan virkaa. 

Toinen Olofin pojista Tuomas (1725- 1786) jäi vanhaan isältä perittyyn kotitaloon. 
Myöhemmin raken i hän uuden rakennuksen Kok.komäelle vievän tien pohjoispuolel-
le, entisen paikan jäädessä naapurikylästä siirtyneen Lemmetyn haltuun. Tämä Tuo-
mas, samoinkuin veljen ä Michael ja Jöran, oli ottanut vaimonsa Nurmijärven Koi-
raisten tyttäristä. Hän harrasti yhteiskunnallisia asioita. Hänet mm. nimitettiin Sexman-
niksi, s.o. kirkon kuudennusmieheksi ja kiitollisena hänen toiminnastaan seurakunnan 
hyväksi, pidettiin hänelle kuoltuaan tavallista juhlavammat hautajaiset seurakunnan toi-
mesta. 

Tuomaan pojan Samuelin mukaan kuulin vielä viime vuosi adan lopulla hänen pe-
rilli iään nimitettävän samulilaisiksi, erotukseksi toisten Liusten taloista. Sarnuelilla oli 
kaksi poikaa Andrea ja Tuomas. Antin pojista mui tan Juhanan (1821- 1889), joka b.'Uo-
linvuoteellaan pyysi isääni ajamaan hänen partansa ja palkkioksi antoi sinettin ä, kun 
oman perheen jäsenille nirnikirjaimet eivät sopineet. Tällä Juhanalla oli poika Anders 
Gabriel joka palveli vapaaehtoisena Suomen vanhassa kaartissa ja sen mukana osal-
listui Turkin sotaan vv. 1877-78. Hänen poikansa Väinö Lumme (nimi muutettu ly-
seolaisena ollessa) toimi Viipurissa oikeuspormestarina. Sen jälkeen Korkeimman oi-
keuden jäsenenä ja on nykyään (1955) kihlakunnan tuomarina For sassa. 

Juhanan veljellä Mikolla (1827- 1908) oLi kaksi poikaa Ludvig (1858- 1915) ja Vik-
tor Emmanuel ( 1864-1937). Mikko harrasti maanviljelyksen ohella hevoskasvamsta ja 
-kauppaa. Talo a oli myö poikien 1890-luvulla perustama ekatavarakauppa. Tämän 
vuoksi ja kylän keskeisellä paikalla sijaiten muodo tui siitä kyläläisten illanviettopaik-
ka, johon miehet ja joskus naisiakin kokoontuivat tarinoimaan ja lehtiä lukemaan var-
sinkin sunnuntai-iltoina. Muistan miten kylän ukkoja istui pitkin suuren ja tilavan tu-
van penkkejä Mikko-ukon jutellessa kauppamatkoistaan. Kerrankin oli hän hankkies-
saan hevosia erään suuriruhtinaan talliin saanut tältä määräyksen tuoda kaksi aivan sa-
man kokoista ja väristä hyvää hevosta. Tehtyään monta matkaa kotimaan parhaimmil-
le hevoskasvatuspaikkakunniUe oli hän vihdoin saanut mielestään vaatimusten mukai-
en hevosparin. Vietyään nämä Pietariin, oli suuriruhtina ollut hyvin tyytyväinen ja 

maksanut niistä siihen aikaan tavattoman korkean hinnan, 700 kultaruplaa kappaleelta. 
Pojat Ludvig ja Viktor E. olivat toimek.kaita maanviljelijöitä ja kauppiaita ja sen ohel-

la huomattavia kunnallismiehiä toimien kunnal.lislautakunnan esimiehinä ja monis a 
lautakunnissa ja muussa yhteistoiminnassa. Ludvigin muutettua Nurmijärvelle lopetti 
Viktor E. kaupan ja perusti sahan Ryönön tilalle Valkojan varrelle. 

Viktor E:n pojista on Rudolf kauppiaana Lahden Okeroisissa, Väinö Viljam maan-
viljelijänä Viialan AlkkuJassa.ja Einarilla on mylly ja saha Petäjävedellä, nyt taitaa ra-
kentaa vielä elokuvateatteria. 

Samuelin nuoremmalla pojalla Tuoroaalla oli kolme poikaa Matti (1823-1910), Jo-
han (1834-1897) ja Heikki (1838- 1916). Matti oli pitkä ja vahva mies. Niinpä elikin 
87-vuotiaaksi. Hänellä oli tila Ryönössä Valkojan varrella. Toinen poika Johan meni 
Pietariin nuohoojaksi, perusti myöhemmin sinne oman nuohousliikk.een. Hänellä oli 
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kaksi tytärtä Eeva jaRoosa. Muistelen toisen olleen naimisissa insinööri Aalbergin kans-
sa. Heikki oli maanviljelijänä Nurmijärven kylässä Ruukilla. 

Olofin nuorimmalla pojalla Erikillä (1732-1807) oli vaimona Katrina Lemmetty. He 
saivat kolme poikaa ja viisi tytärtä. Vanhin pojista oli Matti (1761-1826). Hän oliot-
tanut vaimokseen Helena Sällisen Suontaan Ylä-Sälliseltä. Tästä johtui, että Ylä-Sälli-
siä pidettiin sukulaisina vielä minunkin aikanani. Se oli tapana. Matilla oli myö viisi 
tytärtä mutta vain yksi poika, joka oli isänsä kaima, Matti (1804-1869) joka oli ensin 
ottanut vaimokseen pikkusel'lckunsa Tuomaan tyttären Marian (1815-34) ja tämän kuol-
tua lapsivuodekuumeeseen meni oltuaan kuusi vuotta le kenä toisiin naimisiin Anni 
Tahvontytär Kaulion (1821-1901) kanssa. Hän oli isäni äiti. 

Kun Erikin vanhemmat veljet olivat asettuneet tilan alavammille maille, joutui Erik 
pohjoisen puolella olevan Kokkomäen korkeimman kukkulan haltijaksi. Sieltä oli ava-
ra näköala. Paitsi Valkjärven ympäri töolcyliä näkyi sinne lounaasta Kivennavan kirk-
ko ja Linnanmäki ja etelästä Ylentelän kylä sekä Lempaalasta Korkeamäki . Lähellä mä-
en korkeinta huippua oli pyöreä noin 40 metriä leveä kuoppa, mahdollisesti suuren me-
teorin aikaansaama. Tämä oli pohjalta soistunut ja vesinen. Sateisten syksyjen jälkeen 
pakkasten tultua runsasvetisenä jäätyneenä se oli hyvä lasten liukumapaikka, samoin 
kuin sen rinteet talvisin mainiot mäenlaskupaikat. Tämän l'Uopan reunalle oli raken-
nettu talo ja siihen tuotu Kaulion 19-vuotias Anni-tyttö emännäksi . 

Olin lapsena paljon ihaillut kirkon alttarin yläpuolella olevaa suurta kuJtaista aurin-
koa, jonka parin metrin pituiset säteet k:imaltelivat kauniisti varsinkin jouluna jolloin 
kruunujen kynttilät loivat valoaan niihin. Anni-mummo kertoi isoisäni olleen kirkkoa 
rakentamassa ja tehneen mm. tämän auringon, joka sitten oli kullattu. V alkjärvi-kirjan 
sivulla 181 olevassa kuvassa näkyy alareuna tästä kultaisesta auringosta. 

Matillaja Annilla oli tuo ennenlcin toistunut määrä lapsia: neljä tyttöä ja kolme poi-
kaa (ensimmäi en vaimon lapsi oli kahden viikon vanhana seurannut äitiään hautaan). 
Ensimmäinen oli Helena ( 1841-18 85), meni 18-vuotiaana naimisiin Juho Ikoselle V aa-
limoon. Ikosen kuoltua meni vaimoksi Tuomas Martikaiselle Nurmijärvelle. Ikosen 
kanssa oli hänellä yksi tytär Annija Martikaisen kanssa kolme poikaa, Juho synt. 1872, 
Matti synt. 1878 ja Joosep synt. 1882. Matti ja Joosep kuolivat ennen 20 ikävuottaan, 
mutta Juho eli vanhaksi asuen vaimonsa Maria Sakkosen kanssa pitäjätuvallaja toimien 
seurakunnan haudankaivajana ja kellojen soittajana. Heidän tyttärensä Helvi on Iitin 
Perheniemessä Viljam Anttolan emäntänä. 

Toinen Matin ja Annin tyttäristä oli Valborg (1843-1912). Varpu meni naimisiin Ju-
hana Virolaiselle Aliskalaan. Heidän poikansa Matti oli kauan kihlakunnanoikeuden 
lautamiehenä ja nimitettiin herastuomariksi. Hän kuoli v. 1954 Jämsässä, jossa hänen 
perheensä edelleen asuu. 

Kolmas lapsista oli Joosep, joka k:uolijo kaksi vuotta täytettyään näivetystautiin. Nel-
jäs lapsi oli taas tyttö, Maria (1843- 1880), joka meni vaimoksi Piikkilään Mikko Äi-
käälle. Heillä oli poika Juho. 

Viidennelle lapseUe annettiin nimeksi Fredrik (1851-1922). Hän sairasti lapsena pit-
källisen ankaran taudin, joka lamautti hänen henkisen kehityksensä. Hän omasi vahvan 
taipurn.uksen musiikkiin. Jokaisen kuulemansa sävelmän, virret, kansanJaulut ja tanssi-
ävelmät hän muisti ja lauloi tai rallatti niitä sopivissa tilaisuuksissa. Mielellään hän kä-

vi ropotissa, s.o. suorittamassa tilalle määrättyjä päivätöitä Veikkolan lahjoitusmaaho-
vin pelloilla tai .niityillä. 

Seuraava lapsista oli Juhana (1853-1920), tämän kirjoittajan isä. Nuorimmaisen ni-
mi oli Hedvig ( 1856-1872). Mummo kertoi hänen olleen herttaisin kaikista lapsistaan 
ja sen vuoksi ei hänen sallittu kauemmin elää tässä pahassa maailmassa. 
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Kokkomäen Juho ikämiehenä. 
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Isäni Kokkomäen Juho 

Juhana, kaikkien Valkjärveläisten tuntema Kokkomäen Juho sai kokea elämässään 
paljon vaikeuksia. Hän oli 16-vuotias kun isä kuoli. Kun vanhemmat sisaret olivat men-
neet miehelään, jäi perheeseen nuoren isännän huollettavaksi äiti, sairasvuoteessa työ-
hön kykenemättömänä makaava Rieti-veli ja 9-vuotias pikku Hetti-sisko. Mutta Juho 
ryhtyi tarmokkaasti kyntämään ja kylvämään sekä suoritti hoviin ropottipäivätyöt. V aik-
ka heikoinkin voimin olisi Juho-poika menestynyt tilansa hoidossa, mutta nyt tuli isku, 
joka näytti kerta kaikkiaan katkaisevan hänen uransa maanviljelijänä ja tuhoavan hä-
nen perheensä tulevaisuuden. 

Juhon isältään perimän tilan viljelyksiä olivat edelliset sukupolvet tunnollisesti hoi-
taneet huolimatta tämän isonvihan aikana Venäjän hallintaan joutuneen maakunnan sor -
retusta asemasta, johon sen olivat saattaneet keisarien ja keisarinnojen suosikit saatu-
aan nämä ennen vapaiden talonpoikien maat läänitystiloikseen. Muuan naapuri havait-
si Kokkomäen tilan omaansa paremmaksi ja kotiperheensä oman tilansa kokoon näh-
den liian suureksi. Hän sai hovin silloiselta hoitajalta jollakin tavalla luvan muuttaa vil-
jelemään Kokkomäen tilaa "koska Juho Lius päästää hyvän tilan rappiolle työvoiman 
puutteessa". Valituksesta ei ollut apua, mutta ai Juho kuitenkin perheensä asunnoksj 
lähellä olevan autiotilaan kuuluvan rappioituneen . avupirtin ja keväällä kylvämistään 
viljoista korjata puolet perheensä elatukseksi sekä lupauksen kahden vuoden vero- ja 
päivätyövapaude ta, mikäli haluaa ja jaksaa nurmettuneita peltoja viljellä. 

Mikäs nyt eteen? Juhoon oli vakiintunut se usko, että maa ei petä vaikka kaikki muu 
pettäisi. Hän alkoi pehmitellä peltoja minkä jaksoi. VäUaikoina hän oli Pietarissa enon-
sa luona.joka vuokraajana piti Suomen aition taJos a Gont hamajakadun varrella mat-
kustajakotia ja kauppaa. Täällä hän oppi venäjän kielen ja tutustui kauppatapoihin. Eno 
olisi halunnut hänet pitempiaikaiseksi apulaisekseen mutta Juho ei halunnut luopua 
maasta, siihen hän edelleen luotti. 

Mutta laihtuneiden peltojen sato oli pieni, se ei riittänyt perheelle eikä vähälukuisil-
le kotieläimille. Tarvittiin rahaa. Juho ryhtyi välittämään maalaistuotteiden vientiä Pie-
tariin. Hän kuljetti sinne teuraseläimiä, voita, viljelystuotteita, hirvensarvia, jokisim-
pukan helmiä ja monenlaista muuta, kaikkihan voitiin Pietarissa muuttaa rahaksi. Sillä 
tavoin selvittiin aina eteenpäin. 

Täytettyään 23 vuotta Juho haki emännän itselleen Valkeamatkasta, suuresta Inki-
läisen talosta, jossa kolme veljestä perheineen asui yhdessä taloudessa. Heidän Katri-
sisarensa katsoi Juho elämänkumppanikseen. Ei pelätty perheen lisääntymistä, päin-
vastoin, nyt tarvitaan talossa työmiehiä omasta takaa, sillä edellisenä vuonna 1875 oli 
Suomen valtio ostanut Veikkolan lahjoitusmaan parooni Freedericksz'iltä ja tulee ja-
kamaan tilat niiden alkuperäisille omistajille ja viljelijöilleen. 

Kunnallisessa ja seurakunnallisessa toiminnassa Juho oli myös mukana. Hän kuului 
kunnallislautakuntaan, ensimmäisen kansakoulun johtokuntaan, toimi parikymmentä 
vuotta pyhäkoulun opettajana, metsän vartijana, Järvenpään jakokunnan esimiehenä, oli 
kirkkoherra Kiljanderin kanssa lähetystönä kiirehtimässä jakotoimenpiteitä ja perintö-
kirjoja, toimitteli perunkirjoituksia ja perinnön jakoja sekä hoiteli monia muita asioita 
kaikkien tyytyväisyydeksi. Toimi myös asianajajana oikeuksissa. Rahatulot olivat edel-
leen tarpeen. Ollessaan Pellervoseuran perustavassa kokouksessa Helsingissä hän in-
nostui osuustoimintaan ja perusti Valkjärvelle useita osuuskassoja, jotka myöhemmin 
yhdi tettiin yhdek i suurkassak i. 

Juhan vaimo Katri kuoli v. 1887. Neljästä lapsesta oli kuollut tyttö ja poika, kaksi 
poikaa oli elinvoimaisempia. Mutta talossa tarvittiin emäntää, sillä äiti oli jo vanha ei-
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kä jaksanut enää osallistua kaikkiin talon töihin. Juho löysi toisen vaimon Helena Ju-
vosesta, kotoi in Vuoksen toiselta puolelta olevasta Uudestakylästä. Ennen häitä, jot-
ka vietettiin elokuun 1.9 p:nä 1888 Juho rakensi uuden tuvan etei en toiselle puolelle, 
josta vanha sauna purettiin pois. 

Nyt elämä jatkui rauhallisena hiljaiselona odotellessa perintökirjoja tiloihin. Isojako 
oli toimitettu kohta sen jälkeen kun valtio oli labjoitustilat o tanut. Muna maiden jyvi-
tys ja kartoitu ke ti odotetn,a kauemmin. Vihdoin oli päästy tilusjakoon, mutta tasin-
kolaskelmat veivät vielä pitkän ajan. Juho määrättiin Järvenpään jakokunnan esimie-
heksi, jonka tuJi johtaa ja valvoa jakokirjojeo mukaan tiloille määrättyjä tasinkosuori-
tu ten velvoituksien suorittamista. 

Perhe lisääntyi vähite11en. Useina vuosina oli kaksi tai kolmekin lasta yhtaikaa kan-
sakoulussa. Vanhemmat pojat osallistuivat kykynsä mukaan kaikkiin talon töihin. Pel-
toala laajeni ja karja lisääntyi. 

Helmikuu a v. 1902jaettiin vihdoinkinperintökirjatValkjärven tiloiJJe. Seoliilon-
päivä kaikille valkjärveläi ille eikä vähimmin Juho LiukseHe, joka erikoisen raskaasti 
oli saanut kärsiä lahjoitusmaa-aikana. Lunastushinta ei ollut suuri, vain 300 markan vai-
heilla, mikä johtui siitä, että val.tio oli niiden 27 vuoden aikana, minkä se oli pitänyt 
hallussaan Veikkola-Valkeamatkan lahjoitusmaita myynyt näiltä tiloilta metsää huo-
mattavan paljon sekä jättänyt kantatilat Veikkolassa ja Pähkinämäellä valtion omis-
tukseen. Mutta rahaa oli vähän ja näin ollen Juhon täytyi lainata o a tarvittava ta lu-
nasta hinna ta sillä hän kuten muutkin valkjärveläiset tahtoi mahdollisimman pian 
saada täydelH en omistusoikeuden tilaansa, vaikka aikaa olisi kuoletusmaksuihio ollut 
39 vuotta. 

Kun vihdoinkin oli vapauduttu lähe 200 vuotta kestäneestä lahjoitusmaakaudesta, 
toimitettu jako ja jaettu maanomistajille perintökirjat seurasi tämän jälkeen suuren-
moinen kehityskausi taloudellisella alalla. Met än käyttö jota tähän asti oli ankara ti 
rajoitettu oli nyt vapaa kullekin omaan met äpalstaansa nähden Karjakartanotja asuin-
rakennukset uusittiin karjaa lisättiin, peltoviljelyksiä laajennettiin, otettiin käytäntöön 
uusia työtapoja hankittiin kääotöauroja, viskuukoneita, lannoitteita, heinänsiemeniä 
jopa alettiin kokeilla vehnänkin viljelyksellä. Kaikkialla voi nähdä että uusi aika oli 
tullut valkjärveläisille. Ropottityö oli nyt päättynyt ainaiseksi, se oli vaihtunut rahassa 
suoritettavaksi veroksj valtiolle, kunnalle ja eurakunnalle. Tilalla tapahtuviin uudis-
tuksiin ja varoihin voitiin käyttää metsänmyyntirahoja. Lahjoitu maakau i vouteineen, 
piiskureineen ja kasakkakahakoineen jäi yhä kauemmas menneisyyteen vain vanhuk-
et enää kertoilivat mui tojaan niiltä ajoilta. 
Juho Lluksen perhe oli vuoteen J 920 mennes äja poikien avioiduttua kasvanut 23:ksi 

hengeksi. Heinäkuun 7 päivänä 1920 Juho kuoli vat a yöpään. Juhannuk en aikoina 
hän kävi a ioillaan Viipurissa ja sieltä palatessaan Antrean kautta laivalla Oravanie-
meen hän la keutuessaan laivasta laiturille kompastui ja kaatui. TäJlö.in oJj lääkärin se-
lostuksen mukaan yöpäkasvain mahalaukussa halennut, mahalaukkuun kerääntynyt 
veri tuli ulos maksoittuneena suun kautta ja syöminen oli iitä lähtien mahdotonta. Muu-
tama ruokalusikallinen vettä oli ainoa päiväannos mitä hän voi niellä. Viisi viikkoa hän 
jaksoi kestää ravinnottomuuden ohella alituisesti kalvavaa tuskallista kipua vatsassa, 
kunnes kuolema vapautti siitä. 

Juho Lius, isäni, oli 180 sm pitkä ja solakka mies. Kasvot soikeat, laihahkot. Tukka 
oli tumma, jakaus ke kellä ja latva tasattu niskan ympäri . Parta ja viikset ajel.tu mutta 
po kiparta korvien etupuolella oli tuuhea ja kihara. Lukiessa ja kirjoinaessa käytti il-
mälasejajo ennen 50:tä ikävuottaan. Ryhti oli suora, käyntirauhalHnenja tasainen. Ar-
vokkaimpana kaikista ammatei ta piti hän maanviljelystä, hän oli suorastaan kiintynyt 
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maahan. Meille pojille hän usein sanoi: Ei kukaan ole niin vapaa ja itsenäinen kuin maa-
mies, hän tekee työnsä rauhassa ja lepää milloin haluaa, ei ole hänellä isäntää komen-
tamassa, hän on todellinen vapaaherra. Ollessaan enonsa luona Pietarissa hän osallis-
tui työhön kaupassa ja majatalon ruokalassa, mutta se ei häntä miellyttänyt. Kerrankin 
viikon oltuaan siellä hän lauantaiaamuna lähti kotiin jalkaisin. Enimmäkseen juokse-
malla hän suoritti tämän 90 km:n matkan, niin että ehti illalla saunaan. Hänellä olikin 
terveet keuhkot. Kun hän serkkunsa Kaulion Niilon kanssa oli Pietarin huvipuistossa, 
saivat he siellä mm. koetella keuhkojensa voimaa. Laitteessa olevaan putkeen puhalta-
malla osoitti viisari yhdellähenkäyksellä puhalletun ilmamäärän. Kilpailu oli kova, mut-
ta kukaan ei päässyt lähelle asteikkotaulun maksimia. Juho innostui myös koettamaan 
puhallusvoimaansa vetäen ensin ilmaa keuhkot täyteen. Nyt ei taulun asteikko enää riit-
tänyt, vaikka ilmaa olisi pojan keuhkoissa vielä ollut. Niilo kertoi minulle, että Novo-
ja Vremja-lehdessä oli ollut ihmettelevä kirjoitus tästä suomalaispojan saavutuksesta. 

Isälläni oli yhdeksän lasta, joista neljä ensimmäisestä ja viisi toisesta aviosta. Lap-
sista kolme kuoli aivan pieninä mutta neljä poikaa ja kaksi tytärtä elivät - sen voin nyt 
jo sanoa - vanhoiksi. Juho veljeni ja minä Ludvig olimme Katri-äidin ja Viktor, Hese-
kiel, Maria ja Helena olivat Helena-äidin lapsia. 

Lasten tuli koulun ohella ottaa osaa talon töihin vointinsa mukaan. Poikien huolena 
oli kunkin vuorollaan olla paimenessa, tytöt auttelivat kotitöissä. Juho taisi olla 15-vuo-
tias kun lähti keväällä tukinuittoon. Tämä oli useana vuonna tavallista kevättyötä. Mui-
na aikoina hän ahkerasti perkasi uutta peltoa. 20-vuotiaana meni naimisiin Ida Kontion 
kanssa ja muutamaa vuotta myöhemmin osti samassa kylässä olevan Retsiin tilan ja 
muutti sinne. Tilan hoidon ohella hän toimi A. Ahlström Oy:n metsänostajana 25 vuot-
ta. Hän oli kuten isänikin paljon käytetty asiakirjojen laatijana ja kunnallisissa toimis-
sa. Talvisota tuhosi hänen uuden talonsa. Uuden tilan hän sai Keuruulta välirauhan ai-
kana, palasi takaisin Valkjärvelle mutta jatkosodan aikana muutti uudelleen Keuruul-
le. Hänen vaimonsa oli kuollut v. 1920, solmi toisen avioliiton Anna Ikosen kanssa. 
Lapsia ensimmäisestä aviosta yksi poika ja neljä tyttöä, toisesta yksi poika. 

Kirjailija Unto Seppänen, joka toimitti muistoteoksen Valkjärvi, pitäjä kohtaloitten 
Kannaksella, kertoi saaneensa Juholta 70 lehteä käsittävän kuvauksen Valkjärven olois-
ta ja elämästä, ollen kirjoitus tyyliltään niin hyvä, ettei se kaivannut mitään korjauksia. 

Juho kuoli Keuruulla lokakuun 20. päivänä 1949 ankaran sairauden, todennäköises-
ti vatsasyövän jälkeen. Hänen viimeinen kirjeensä minulle oli sisällöltään hyvin luot-
tavainen vaikka käsiala osoitti heikon käden vapisseen. Ennen kuolemaansa hän ehti 
saada vastaukseni ja Anna kertoi, että sen luettuaan hän oli ikäänkuin vapautunut tus-
kista ja nukkui päivän tai parin kuluttua. 

Juhon vanhempi poika Tuomas toimi maanviljelijänä sekä osuuskaupanhoitajana. So-
tien jälkeen sai maatilan Kemin kaupungin rajalta. Hänen poikansa Olavi on Kemin po-
liisilaitoksen palveluksessa. Nuorempi poika Leo hoitaa isänsä jälkeen jättämää tilaa 
Keuruulla. Tytär Aino elää leskenä Vilppulassaja Helmi on naimisissa Anselm Keski-
sen kanssa Mustialassa. 

Ludvig Liuksen elämänvaiheet 

Varhaisimmat lapsuusmuistoni lienevät kolmannelta ikävuodelta, sillä muistan nuk-
kuneeni vivussa vielä siihen aikaan kun naapurin poika, isäni ikäkumppani Anders Gab-
riel Lius kävi meillä ja kertoili isälle muistojaan Turkin sodasta. Muistan äitini pitkä-
aikaisen sairauden ja hänen kuolemansa kauniina elokuun päivänä. Olin silloin viiden-
nellä vuodella. 

207 



Näihin aikoihin Juho veljeni,joka oli mi-
nua neljä ja puoli vuotta vanhempi, aloit-
ti jo kansakoulun. Minä olin vasta käynyt 
pyhäkouluaja lukusilla seuraavana talve-
na. Olin ehtinyt tavausasteelta suoraan lu-
kuun. Tästä oli kirkkoherran Leidenius hy-
vin tyytyväinen ja antoi palkinnoksi pie-
nen kirjasen, jonka nimi oli Pitk' oli Poh-
jolan yö. Seuraava koulu oli kiertokoulu, 
jossa silloin oli opettajana Antti Martikai-
nen, hän laulatti meillä kevätlaulua: Tau-
on aika lähenee, kylmät hallat vähenee. Sit-
ten oli vuorossa pienten lasten koulu, jota 
pidettiin kaksi viikkoa keväin ja syksyin. 
Se oli valmistusta kansakouluun, jonka 
aloitin syksyllä 1893, opettaja Ahlfors ja 
opettajatar Sohlman sijoittivat minut jo 
alussa toiselle luokalle,jotenkeväällä 1896 
sain päästötodistuksen. Siihen aikaan oli 
Valkjärvellä vain yksi kansakoulu, jossa 
kävivät myös Vuokselasta Uudenkylänja 
Päiväkiven lapset. Koulu sijaitsi kirkon-
ky Iässä, tilava ja komea rakennus, joka tu-
houtui vapaussodassa vihollisen pommit- Ludvig 21-vuotiaana kaupanhoitajana. 
tamana. 

Kouluvuosinani kävin kunnallislauta-
kunnan esimiehen Viktor Emanuel Liuksen luona kirjoittamassa verokirjoja ja kuitte-
ja. Paitsi muita kotitöitä olin isäni mukana perunkirjoituksissajajakotoimituksissa. Ko-
titöihin kuuluivat tietenkin heinän, viljojen ja muun sadon korjuu sekä heinien ja polt-
topuiden rahtaus kotiin. Olinpa keväällä 1897 tukinuitossakin V alkojan varrella. 

Saman vuoden syksyllä, tarkemmin sanoen joulukuun 20. p:nä menin kauppa-apu-
laiseksi Tuomas Paavolaiselle Raivolaan. Isä lähti kyytiin sinne ja ne neuvot ja elä-
mänohjeet, jotka rakas isäni matkan varrella minulle antoi, ovat aina pysyneet mieles-
säni. Tärkein yleinen ohje oli se, että Jumalaa ja maata ei koskaan saa unohtaa. Maa an-
taa viljelijälleen tämän elämän aikana taloudellisen turvan ja Jumalan tahtoa noudatta-
en ja häneen luottaen saamme sisäisen rauhan ja onnen, mikä ei katoa silloinkaan kun 
henki eroaa ruumiista. 

Syksyllä 1989 tulin kotiin käydäkseni rippikoulun. Tämä pidettiin kirkossa, opetta-
jana vanha kappalainen Lilius. Virsilaulutunnit piti kanttori Oskar Kruskopf (myöh. 
Kaakonkalvo). Tällöin minun oli hoidettava pojille virsilaulun opetusta niinä tunteina 
milloin kanttori oli muiden tehtävien takia siitä estynyt. Sain pojat pysymään siivosti 
tuntien aikana. 

Pian kuitenkin sain Paavolaiselta kutsun tulla kiireesti takaisin toimeeni. Noudatin 
kutsua, sillä alusta alkaen olin saanut olla talossa kuin perheen jäsen. Talon emäntä, en-
tinen kansakoulunopettajatar Hanna Streng oli kuin äidin sijainen. Kasvavana lapsena 
olin äidin kuoltua kylläkin saanut herttaisen mummoni hyvää hoitoa, mutta täällä ky-
lässä olin sitä vailla, onneksi sain isäntäväen puolelta hyvää huolenpitoa. Täyshoidon 
ohella oli rahapalkka aluksi 4 ruplaa (mk 10:68) kuukaudelta. 

Raivolassa olin mukana nuorisoseuran toiminnassa. Pidimme iltamia kansakoululla 
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ja kesäjuhlia Södergranin haas a. Tällai essajuhJa sa pidin kerran juhlapuheenkin. Kau-
pan a iakkailta opin käytännölli esti venäjän kielen ja kun sen obeJla luin venäläisiä 
lehtiä ja romaaneja omaksuin kielen melko täyde1li esti. Täällä tutu tui n myös Hanna-
emännän sisarenpoikaan, nyk. professori Edvard Richteriin sekä ylfoppilaihin Sasu Pi-
miään ja Antti Sarveeo. Oli pahin Bobrikoffi.lainen sortokausi. Pimiä ja Sarvi olivat pas-
iivi en vastarinnan miehiä ja pian olin minäkin samoja kagaaleja, jona nimellä suo-

menaret meitä kunnioittivat. Helsingistä alkoi Wentzel Hagel tamin kirjakauppa lä-
hettää minulle Tukholmassa painettuja kiellettyjä kirjoja ja monistettu ja Vapaita Sano-
mia joita levitin tuttavapiirissäni passiivisen vastarinnan tehostamiseksi. 

V. 1902 minua pyydettiin Kanneljärven asemalla olevan Esa Nikkasen omistaman 
sekatavarakaupanhoitajak i. Noudatin kutsua olihan se pieni ylennys, puotipojastakau-
panhoitajaksi. Täällä jouduin mukaan nuoriso euratoimintaan ja sen varae imiehek i, 
kan anopiston johtajan maisteri Juho Hurmalai en olle sa e imiebenä. Olin sekakuo-
ro sa, jota johti opettaja Teuvo Lindberg, liityin myös torvisoittokuntaan, jonka ase-
makirjuri Fredrik Mansneru puuhasi kokoon. Vapaa-ajat kuluivat hyvin laulu- ja oit-
toharjoitu.ksissa,jajoka toinen sunnuntai olin ohjelmaillassa kansanopistolla. Täällä pi-
dettiin myö nuori o eurana iltamia ja esitettiin euranäytelmiä. Sunnuntain aamupäi-
visin olin tavalli e ti i äntä Nikka en talolla. Palkkaetuihini kuului a unto ja ruoka ja 
siellä oli sitäpaitsi talon nuorempi tytär Tilda, joka oli kerrassaan romaanien ja teatte-
rin lumossa. Siellä tutustuin myö maisteri Robert Seppäseen, joka toimi Pietarin suo-
malaisen kirkkokoulun lehtorina. Hän meni naimisiin Tildan kanssa ja heidän pojas-
taan tuli mestarillinen kotiseudun kuvaaja kirjailija Unto Seppänen. 

Kanneljärvellä olles ani sain elämäntoverin Maria Savolaisesta, joka oli oppilaana 
kansanopistossa v. 1903-1904. Olin häneen tutustunut jo Raivolassa olles ani . Häät 
vietimme kotonani V alkjärvellä lokakuun 2. päivänä l 904. Tavan mukaan oli isäni kut-
sunut häihin u.kulaiset monen ukupolven takaa ja myös naapurit. iin häitärnme jub-
liva y täväjoukko nousi kolmeensataan. 

Syksyllä 1906 ero in toimestani Nikkasen kaupa a. Edellisenä talvena oli syntynyt 
en immäinen lap emme Hillevi Viipurin synnytyslaitok elia tammikuun 27 p:nä 1906. 
Olimme aluksi kotonamme V a.lltjärvellä mutta maaliskuu sa 1907 menin Perkjärvelle 
perusterun o uu kaupan hoitajaksi. Seuraavana vuonna syksyllä tulivat luokseni mais-
teri Juho Hurmalainen ja opettaja Tossavainen pyytämään minua Kanneljärvelle, hei-
dän perustamansa osuuskaupan hoitajaksi. En antanut heti suostumu tani, mutta kun he 
parin viikon kuluttua tuJjvat samalle a ialle uude taan, ja kun Ok. Kesku kunnan Vii-
purin konttorinjohtaja A.Z. Bremerkeboitti minua ottamaan toimen vastaan, sillä edel-
linen hoitaja oli vienyt kaupan konlrnrssin partaalle ja lupasi myöntää luottoa jo mi-
nä menen hoitajaksi suostuin ja muutin taa Kanneljärvelle, nyt entisen kauppani naa-
puriin osuuskauppaan. Sen pelastarnistouhussa väsyin kuitenkin niin, että joulukuussa 
1909 sanouduin irti toimesta. 

Koti Moskovassa 

Tähän aikaan oli Helsingin Sanomissa ilmoitus konttoristin toimesta ranskalaiseen 
turkistukkukauppaan Moskovassa. Pyysin kirjeellä lähempiä tietoja toime ta. Suo-
menkielisessä vastauskirjees ä kehoi tettiin lähettämään omakäti neo venäjänkielinen ha-
kemus ja ilmoittamaan joku tunnettu liike tai henkilö, joka voi antaa minusta uosituk-
sia. Tein niin ja ilmoitin tunnetulta firmalta Häkli, Lallukka ja Kumpp:lta Viipurissa 
voitavan saada lähempiä tietoja. Muutaman päivän kuluttua kävin Lall.ukalla ostok il-
la. Tällöin pro kuristi Sutinen onnitteli minua siirtymiseni johdosta uuteen toimeen. Häm-
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mästykseeni selitti hän heidän saaneen Moskovasta minua koskevan tiedustelun ja vas-
tanneen minun hyvin sopivan hienoon ranskalaiseen liikkeeseen, Ii äsi hän nauraen. 
Kiitin Sutista suosituksesta. Paluumatkalla tapasinjunas a kauppias M. Suurpään Perk-
jä.rveltä. Hän kertoi aaneen a hyvältä turtavaltaan ent. rautatienkirjuri Emil Lippo ei-
ta Moskovasta kyselyn minusta ja antaneensa loistavan lausunnon orninaisuuksistani. 
Sanoi olevansa aivan varma, että tulen hyväksytyksi. 

Tultuani kotiin oli saapuneen postin mukana kirje S.O.K.:n neuvontatoiroistolta, jo -
sa kehoitettiin iirtymään Säkkijärven Osuuskaupan johtajaksi, siellä on viisi sivu-
myymälää ja kauppa muuten hyvässä kunnossa. Kiitin tarjouksesta ja ilmoitin jo sitou-
tuneeni toiseen toimeen. 

Parin päivän 1-uluttua sain kirjeen Moskovasta. Pyydettiin saapumaan henkilökoh-
taisesti ke kustelemaan toimen johdosta matkakustannukset korvataan. Nyt olin jo var-
ma, että minut hyväk ytään toimeen. Ei varmaankaan muuten olisi kutsuneet. 

Uudenvuodenpäivä v. 1910 oli lauantai. Lähdin matkalle Moskovaan. Pietarissa sain 
lipun kuriirijunaan, joka 10 tunnissa ajoi tuon 670 lcro pituisen taipaleen. Ajuri vei mi-
nut annettuun osoitteeseen Pokrooka Degtiernyi pereulok. Siinä asui kyseisen i:urki -
yhtiön kirjanpitäjä Emil Lipponen. Tulokahvit juotuam.me lähdimme liikkeen toisen 
johtajan Mr Paul Brandier'n luokse. Tämä noin 40-vuotias herra oli ummikkoranska-
lainen, taisi myös englantia, mutta näitä kieliä en minä osannut ollenkaan, Lipponen sai 
toimia tulkkina. Lopputulos neuvottelu ta oli että toimi on otettava vastaan mahdolli-
simman pian. 

Palattuani Kanneljärvelle tein osuuskaupassa inventarionja luovutin liikkeen väliai-
kaiselle kaupanboitajalle. Maria ja lapset Hillevi ja Olavi (poika oli syntynyt ollessam-
me Perkjärvellä) jäivät toistaiseksi kotimaahan kunnes olin saanut hankituksi a unnon. 
Tammikuun 10. p:nä 1910 lähdin ottamaan vastaan uuden toimipaikkani. 

Aluksi sain vuokratuksi huoneen rouva von Wallen teinilta Bolshaja Lubiankalla. 
Tänne saapui pian kutsustani perhe.jota olin vastassa ikolain a emalla. Hyvin oli mat-
ka sujunut, vaikka Pietarissa oli ajettava läpi kaupungin asemalta toiselle. Matkalla ei 
ollut tapahtunut mitään selkkauk ia. Myös matkatavarat olivat kaikki äilyneet. Huo-
nekalut oli Maria myynyt, vain ompelulcone seinäkello ja vaatetavarat oli otettu mu-
kaan. 

Liike, jonka myyntiosa ton ja varaston hoito nyt u kottiin rninuJle oli Soc,iete de 
Etabli ements Revillon Freres, jonka pääpaikka Si.ege Social oli Pariisissa Rue de Ri-
voli 77, 79 et 81 . Moskovan haaraosasto oli avattu v. 1906 yhtenä haaraosastoja ja os-
toasemia käsittävistä monilukuisista pisteistä, jotka muodo tivat tämän maailmanliik-
keen turkiskauppaverkoston. Pääliike ja Rue de la Frederationin varrella sijaitsevan vaJ-
mistusosaston henkilökunta käsitti 2000 miestä ja naista pääjohtajana Mr Victor Re-
villon. Suurimmat haarao a tot olivat Lontoo a Regent Streetillä. New Yorkissa 5th 
Avenuella ja Moskovassa Ku netskijmo tiJJa 15, Leipzigissä Ritterstrassella, Mont-
realissa Kra nojarskis aja Shanghaissa. Ostoasemia oli u eita kymmeniä eri puoliJla 
maapalloa. Moskovan osa to toimi silloin Punaisen torin varrella olevassa kauppata-
lossa Torgovye Riadissa. VeoäJäinen osakeyhtiö oli perustettu yhtiön johtokunnan jä-
senen Brocard & Co:n hajuve iliikkeeojohtajan nime ä. Nyt vuokrattiin uusi huonei to 
komeimman kauppakadun Kusnetskimosti:o ja Bol haja Lubian.kan kulma raja toimi-
nimeksi tuli venäjän kielellä Revillon Freres. 

Mitähän luulee tämän lukija maalai pojan ajatelleen siirryttyään Kanneljärven ase-
maseudon pienestä puotipahase ta venäläi en suurkaupungin cityyn ranskalai en maa-
ilmanliikkeen, turkistukkukaupan myyntio astolle, alalle, jonka tavarain tuntemu ta e.i 
virkaan tulijalla ollut nimeksikään. Mitäpä nyt voi muuta sanoa kuin että liikkeen j0h-
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Moskovan talvessa Revillonin tuotteet lämmittivät koko perhettä. 
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tajilla on ollut riittävästi kärsivällisyyttä perehdyttääkseen uuden tulokkaan tähän ääret-
tömän moru äikeiseen alaan turkisten laatuun ja arvoon sekä vallitseviin kauppatapoi-
hin. Tiety ti en ohe a myös ranskan kieleen. Jo sain määrin lienevät sifoä onnistuneet, 
päättäen iitä että tehtävieni tärkey aste ekä palkkatuJot nou ivat vuosi vuodelta, kun-
nes bolshevikkivallankumouk. en luomat olo uhteet v. 1918 asettivat voittamattomat es-
teet liikkeen jatkuvalle toiminna!Je. Kun en immäioeo johtaja Mr Gaston Budelot joka 
oli Pariisis a minua tuJle ani liikkeen paJveluk een, pala i Mo kovaan oltuani kuu-
kauden toimessa, esitteJys ä kysyi kuinka työ sujuu, va ta in, että näin alus a var inkin 
alaa enne tään tuntematta saattaa sattua erehdyksiäkin taputti hän minua olalle ja anoi : 
"Sen voin hyvin ymmärtää, vain henkilö, joka ei tee mitään ei tee erehdyksiä:' 

Ensi työkseni perehdyin turkiksiin, joiden runtemi ·e a minua o,pa tivat myyjät Vol-
demar Urban ja (Viktor Horn) Blomenthal. Horn tuli taloon myöhemmin. Tein luette-
lon turki ten nimityksistä venäjäksi, ranskak i, sak ak ija uomek i. Sitten aloitin kiel-
ten oppimisen. Kävin yhden kuukauden Berlitzin k.ieliopisto sa ranskaa oppima sa ja 
sen jälkeen neljä kuukautta yksityi opettajan Mademoi elle Jeanne Moutier' o luona. 
Lisäksi luin ran kalai ten kirjailijain teok ia alkukielellä ja käytännölli täopetusta ain 
joka päivä konttoris a. Mr Brandier oli kehittyvästä ja edi ryvästä 1,delitaido tani hyvin 
tyytyväinen illä hän taisi venäjää vain muutaman anan. Mr Budelot sen ijaan puhui 
venäjää sujuvasti. 

Niin kuluivat vuodet. Tapaninpäivänä v. 1911 syntyi tyttäremme Toini. Monena vuon-
na vietimme kesäloman Suomessa toisinaan retkeillen Mo kovan ympäristö ä. Lu-
kui at nm eotja taidegalleriat olivat mieluisia käyntipaikkojamme myöskin lasten. V. 
19 l 3 vietin loman ja vähän enemmänkin Takaharjun keuhkotautiparantolassa tutkitut-
tama a keuhkojani sitkeän y kän takia . Tri Seppänen antoi ilok eni lau unnon että 
keuhkot ovat terveet. V. 1914 olimme lomalla Ke älabden Purujärvellä lautamies Lauk-
ka elia. Alkoi ensimmäinen maailmansota. Isäni tuli Laukkaselle ja vaati meitä tule-
maan myö kotiin ennen Moskovaan paluuta. Tiety ti menimme koti io mielihyvin. Siel-
tä meidät aatettiin Rai volan asemalle, jo ta matka jatkui Venäjälle. 

Saksalaisvainoja 

Kesällä v. 1915 saimme kokea kauheat. ak alai vainot. ämä n .. pogromit alko.ivat 
Venäjän kan anliiton , n .. mustan otruan toimeenpanemfoa. Kolmes a eri ryhmässä 
kan anjoukot k-ulkivat kan alli Lippujen huJmutes a pitkin katuja tsaarin hymniä laula-
en. Joukkojen johtaj.illa olleiden luetteloiden mukaan väkijoukot tuho ivat aksalaisten 
ja i1ävaltalai ten omi tamia liikkeitä. Todisteeksi viholli kansalai uude ta riitti aksa-
lainen tai muu vierasta kansallisuutta osoittava nimi. Tällä tavalla tuli kolmen päivän 
kuluessa ryöstetyksi, mur katuksi ja poltetuksi 712 eri liikettä. Näi tä oli 130 todella 
vihollismaan kansalaisten omistamia, loput olivat enimmäkseen saksalaisnimisten itä-
merenmaakuntalaisten, siis Venäjän kansalaisten omia. Muutamia ruotsalaisia liikkei-
tä tuhoutui myös. 

Isorokkoa 

Sota-aika ei säästänyt meitäkään v. 1916 henkilökohtaisilta suruilta. Moskovassa oli 
suuria joukkoja länsiguvemementei ta aapuneita sotapakolai ia. äiden keskuudessa 
raivo ivat kulkutaudit, varsinkin i orokko. Tauti levisi kaupungin asukkaiden keskuu-
teen. Meillekin löy i tien ä hirveä airau . En in ai.rastui Hillevi, itten Toini ja Ola-
vi. Monta päivää ja yötä hoidimme lap iamme lääkärin ohjeiden mukaan, itten Hille-

212 



Ludvig Lius lastensa haudalla Moskovassa. 
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Bolshaja Aleksejevskaja 14, Liusten kotitalo Moskovassa 1914-18. 
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vi alkoi jo toipua, mutta Olavin ja Toinin määräsi lääkäri sairaalaan. Äiti lähti lapsia 
saattamaan, Toini kuoli matkalla äidin syliin ja Olavi seuraavana päivänä sairaalassa. 
Surumme oli ääretön. Ei mikään ole raskaampaa kestää kuin rakkaan lapsen kuolema. 
Pienet valkoiset arkut sylissämme saatoimme rakkaat lapset luterilaisen hautausmaan 
multaan. Peitimme haudat, asetimme kukat kummulle, ja valkoinen risti, johon maala-
sin nimet ja päivämäärät, osoittaa paikkaa, johon meidän täytyi jättää Olavin ja Toinin 
kylmenneet pienet ruumiit. Monta, monta kertaa kävimme, yhdessä ja yksin tätä meil-
le pyhää paikkaa katsomassa, murehtien ja kyynelöiden. 

Toukokuun 22 päivänä 1917 syntyi tyttäremme Marja. Aamulla oli satanut lunta ja 
katu oli sohjoinen, kun saatoin äidin keisarinna Katarinan nimellä olevaan ynnytys-
laitokseen. Menimme kävellen. Seuraavana päivänä kävin laitoksessa ja näin äidin vie-
ressä pienen tytön tyllerön hapuilemassa äidin rintaa. Laitoksen järjestys ja siistey ei 
ollut kehuttava, ehkä keisarinna Katarinan aikana ei parempaa vaadittukaan, siis sama 
riitti nytkin. 

Yllättävä hautalöytö 

Hautausmaalla käydessämme havaitsimme laajan .ristimetsän keskelJä erään ristin, 
jossa oli nimi Vilhelmina Lius, kuolonvuosi muistaakseni 1857. Oli siis joku muukin 
sukuumme kuuluva saanut täällä viimeisen leposijansa. Kirkonkirjoista en löytänyt su-
vussamme Vilhelmiina-nimeä, ehkäpä hän oli sota-aikoina vihollisen Venäjälle kuljet-
taman sukumme jäsenen jälkeläisiä. 

Lokakuu 1917 Moskovassa 

V. 1914 olin vuokrannut hyvän asunnon Tagankalla Bolshaja Aleksejevskaja 14, toi-
sessa kerroksessa. Täällä asuimme vallankumousten ajan. Ensin keväällä 1917 kukis-
tui tsaari, syksyllä sai saman kohtalon väliaikainen hallitus, ja bolskevikit, kommunis-
tit saivat vallan käsiinsä. 

Tsaarin pakkoeroarninen ei Moskovassa eikä muuaJla aiheuttanut paljonkaan veren-
vuodaru ta, muna bol hevikkien toimeenpanema kumous vaati uhreja 6--SOOO henki-
löä yksistään Moskovassa. Taistelevat puolet aloittivat tulen 27.10.1917 aamulla var-
hain. Tullessani konttoriin näin jo kaduilla Lojuvan surmansasaaneita ja kivitalojen sei-
nissä kranaattien repimiä aukkoja. Tultuani konttorille olivat ovien ja ikkunain suojak-
si asennetut aaltopellistä valmistetut verhot alhaalla ja lukittuina. Menin samassa ta-
lossa asuvan Mr Brandier'n luo. Hän sanoi käännyttäneensä työhön saapuneet varasto-
miehet takaisin ja että liikettä ei toistaiseksi avata. Sanoi lähtevänsä aamiaiselle Hotel 
Metropolin ravintolaan ja pyy i minua mukaansa. Kuljettuamme Teatteritorille päin 
näimme muutamien talojen edustalla kiväärivartioita. Samoin oli Hotelli Metropolin 
kulmalla. Tämä kysyi minne olimme menossa. Vastattuamme kysymykseen ilmoitti 
vartija ettei sivullisia päästetä sinne, sillä talo on heidän joukkojensa hallussa. Sitä ky-
syttyämme ilmoitti hän heidän olevan valkokaartilaisia ja huolehtivan järjestyksestä 
kaupungissa. Seuraavan päivän, sunnuntain oli kotona mutta maanantaiaamuna lähdin 
taas Mr Brandier n luo. Koko sunnunraipäivän oli kuulunut kiväärin ja konekiväärin 
pauketta ja öisin oli tykkiruli joskus hyvin ankara. Taistelujen jäljet varsinkin keski-
kaupungilla olivat surkeat. Ruumiita ei näkynyt mutta talot olivat pahoin ruhjottuja. 
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Toimenku\l'an muutos 

Mr Brandier antoi minulle rahaa ja kehoitti välttämään kaupungilla liikkumista, sa-
mana lähetti mukanani rahaa neiti Aino Lipposelle, konttoristillemme, joka asui Sado--
vajalla, sekä muistutti kaiken varalta elintarvikkeiden hankkimisen tärkeydestä. Olikin 
taas päivän kotona mutta keskiviikkona lähdin tarkastelemaan tilannetta. Nyt oli näkö-
ala kaupungilla hyvin lohduton vaikka kaatuneet oli korjattu pois . .Kirkkojen ja eräiden 
muidenkin rakennusten vaiheilJa liikuskeli sotiJaspukuisten miesten ryhmiä joskus hu-
vikseen ammuskellen. Mr Brandier avasi oven järkyttyneen näköisenä. H~ oli edelli-
senä päivänä ollut aikeissa lähteä pienelle kävelylle naapurinsa Mr de Brunier'n kera, 
mutta päästyään ovesta katukäytävälle oli de Brunier Jyyhistynyt maahan kiväärin kau-
lan lävistäroänä. Nyt hän pyysi minua vihdoinkin uskomaan ulkona liikkumisen vaa-
rallisuuteen. Lähdin kotiin poistuen talosta pihan y li Kusnetskimostin puoleisesta por-
tista, mutta juuri silloin alkoivat siellä kuulat vinkua ja napsabdella seiniin, ikkunoihin 
ja rämiseviin rautaportteihin. Portti portilta etenin kuitenkin seuraavaan kadunkulmaan 
ja käännyin siitä sivukadulle. Kaksi vuorokautta jatkui vielä taisteluita, perjantaina an-
tautuivat viimeiset Kremlin muurien suojaan vetäytyneet valkoiset puolustajat. Kadet-
tikoululaiset antautuivat sitä ennen, sillä tyk:kimli oli hajoittanut suurimman osan kou-
lun rakennuksista. Valta siirtyi bolshevikeille. 

Talven kuluessa toteutettiin sosialisointia. Ensin talot ja pankit, sitten kauppa ja teol-
lisuus, tärkeimmät alat ensiksi. Toiminta oli sekavaa ja hapuroivaa ja aiheutti oikeutet-
tua arvostelua, mutta näkyvimmät vastustajat pidätettiin. Näistä useimmat surmattiin 
kohta pidätyksen jälkeen. Vi.imeiset julkiset vastustajat olivat joukko anarkisteja, jot-
ka valtasivat erään suuren yksityis palatsin, varustivat sen runsain elintarvikkeinja asein 
sekä vapauden nimessä kutsujvat kansaa liittymään heidän riveihinsä ja murskaamaan 
bolskevikkien sortovaUan. Nämä puolestaan yrittivät neuvotteluilJa saada heitä alistu-
maan mutta tuloksetta. Lopuksi bolshevikit ampuivat muutamia tykinlaukauksia anar-
kistien linnoitukseen ja sifäen loppui tämä vallankumouksen jälkinäytös. 

Kirjeenvaihto Pariisissa olevan pääkonttorin kanssa jatkui nyt Englannin lähetystön 
kuriiripostin välityksellä. Pääkonttori määräsi toimintamme Moskovassa lopetettavak-
si ja liikkeen varastoineeo siirrettäväksi Krasnojarskiin tai Omskiin Siperiassa, jossa 
vielä vallitsi rauhallisuus ja järjestys. Tavarat pakattiin ja lähetettiin Gerhardt & Heyn 
huolintaliikkeeo välityksellä. Mr Braodier vapautti muun henkilökunnan toimistaan, 
vain kirjanpitäjä Antti Virta ja minä oli määrätty seuraamaan johtajaa Krasnojarskiin. 
Virta, joka oli poikamies, suostui lähtemään, mutta minä kieltäydyin silJä en tahtonut 
näin rauhattomana aikana viedä perhettäni tälle pitkälle matkalle, kohtaamaan ehkä yli-
voimaisia vaikeuksia, eikä ollur mitään mahdollisuutta saattaa perhettä Suomeen, kos-
ka siellä parhaillaan taisteltiin maan vapauttamiseksi itäisestä jäniläisnaapurista. 

Maaliskuun l3 p:nä 1918 saattelin Mr Brandier'in ja Antti Virran junaan, joka oli 
lähdössä kaukoitään. Kansainvälisen yhtiön makuuvaunussa jätin heille viimeiset jää-
hyväiset, sillä sen jälkeen en heitä enää tavannut. Vallankumousaallon ehtiessä Kras-
nojarskiin siirtyi liike Shangbainin ja sieltä Wladivostokiin. Tämän kaupungin joudut-
tua bolshevikkien valtaan siirrettiin liike Jokohamaan. Sieltä kirjoittivat Virta ja Bran-
dier minulle. V. 1921 Virta ankaran hermoväsyrnyksen rasittamana (kuten professori 
Ramstedt minulle kirjoitti) riisti itseltään hengen ampumalla. Mr Brandier kuoli myö-
hemmin Pariisissa. Tämän tiedon sain liikkeen pääkonttorista Mr Deseglis'ltä. 

Niistä turkiksista, jotka oli siirretty johtajan asuntoon, lähetin arvokkaimmat, kuten 
kärpännahat, postipakettina Krasnojarskiin ja Omskiin. Tämäkin tehtävä vihdoin kes-
keytyi kun Uralin taakse muodostui amiraali Koltshak.in johtama n.s. valkoisten venä-
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Viimeinen kuva Moskovan-kodista. Vasemmalta Maria, Marja, Hillevi ja Ludvig. 

läisten ja tsek.ko lovak:ien rintama bol bevikkeja va taan. Tämän armeijan otaliikkeet 
kuitenkin epäonnistuivat ja armeija hajaantui. VähiteBenjoutui koko laaja Siperia bols-
hevildåeo valtaan. Venäjän laaja valtakunta oli kääntynyt, kuten klovni Bim havain-
nollisesti esitti hopeanuppisella kepillä, ylösalaisin. 

Vaikeuksia kotimatkalla 

Ryhdyin valmistelemaan matkaa kotimaahan. Talonkomitean sihteerin ent. kapteeni 
Karrnanovin avulla ain työväenneuvo tolta matkaluvan Pietariin. Lähdimme Mosko-
vasta kesäkuun 27 p. 1918 illalla pikajunalla. Mukaan otimme jonkun verran vaatteita 
ja runsaasti ruokatavaraa, illä olimme kuulleet Pietarissa olevan kovan pulan elintar-
vikkeista. Seuraavana päivänä puolen päivän aikaan olimme Pietari a. Maria ja lap-
set, Hillevi ja pikku Marja jäivät Nikolain asemalle odottelemaan, minä lähdin tiedus-
telemaan Suomeen pääsyn mahdollisuuksia. 

Eräältä Suomen rautatieaseman virkailijalta sain tietää, että asiasta on puhuttava ko-
missaari Millerin kanssa, jonka virkahuone on toisen luokan vaunussa junalaiturin vie-
ressä. Vaunu oli kuitenkin suljettu, mutta ovelle liimatussa lapussa tiedotettiin, että mat-
ka-asioissa on käännyttävä Pietarin kommuunihallituksen ulkoasiainkomissaarin puo-
leen entisessä aatelisneitojen kasvatuslaitoksessa huone 8. Ajoin sinne raitiotievaunul-
la, mutta siellä oli arviolta sata henkeä odottamassa puheillepääsyä. Asetuin jonon pää-
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hän ja 2 1/2 tuntia seistyäni tali vuoroni. Esitin asiani. Vastaus oli lyhyt: "Raja on sul-
jettu. Seuraava." Koetin vielä puhua pitkästä matkasta, lornastaja asemalla odottavas-
ta perheestäni turhaan. Ennenkuin lähdin kysyin vielä milloin raja avataan. - Ehkä ei 
koskaan, ehkä huomenna, oli kiukkuinen vastaus. iine hyvineni lähdin odottavien 
omai teni luo. 

Nyt oli tarpeelli ta aada ensin majapaikka jossa voisimme asua iksi kunnes pää-
semme matkalle. Suomen rautatien henkilökunnan asuntolasta tapa in junailija He-
linin , joka y tävälJi esti antoi a unron a käytettäväksemme. Ränen perheensä oli jo 
siirtynyt Suomeen. Nyt oli aika odotella sopivaa tilaisuutta matkan jatkamiseen. Aa-
mulla lähdin kaupungille toivossa tavata joku lempaalainen jonka kyydis ä pääsi-
imme läheromäk i rajaa. Tiesin että heitä majailee Udelnajan ruokaloi a hevo ia 
yöttämä ä ennen kuin tulevat kaupunkiin. Menin junalla Udelnajaanja eräässä ruo-

kalassa tapasinkin suomalaisia. Ky yttyäni onko ketään Lempaala ta, olikin erään 
teepöydän ääressä heitä kaksi rnie tä . Selitin asiani ja he lupasivatkin kyydin aa-
tuaao ensin viedyksi sovittuihin paikkoihin kuorman a sysisäkit ja maidon. Mää-
rättyämme kobtau paikan ja ajan menin hetkeksi lepäämään omaisteni luo Helinil-
le. 

Sovittuna aikana kyytimiehemme, Piipari en veljekset Lempaalan kylästä, tulivatkin. 
Haimme ensin matkatavaramme ikolain asemalta ja niin lähdimme kaupungi ta. Par-
galan mäellä oli vartio,joka tarka ti matkatavaroitamme. Nähtyään ruokatavarat, evääm-
me, oli tie nou ta kerra saan pystyyn, mutta elvisimme kuitenkin melkein vain hyväl-
lä puhelulla. Pieni pysähdys oli myö Ohalatvas a, jossa yöllä tuli va taan tyki tökara-
vaanija ajoi meidät maantien ojaan. Vielä oli vartio lähellä Lempaalan kylää, täs ä ky-
syttiin vain, mihin olemme matkalla. 

Sunnuntaiaamuna olimme perillä. Vietimme sen päivän Piiparisella. Kun tarkoituk-
semme oli mennä Kirsaloon ja . ieltä rajan yli Lipolaan, oli hankittava lupa rajavartio -
tosta. Mikäs mukaan auttoi. Maanantaiaamuna menin rajavartio roon ja saatuani ori-
Jaan avu]la vartiopääl likön hereille, pyysin rohkea ti matkalupaa Suomeen. Tietenkään 
hän ei voinut antaa sitä ja minä ihmettelin, ettei vielä ole saapunut määräystä rajaa avaa-
misesta mikä kuitenkin kohta toteutuu. Pyys.in kuitenkin ajolupaa Kir aloon ja ain en 
muina mutkitta. 

Talon vanha isäntä lähti kyytiin. Korkeamaalla oli taas konekiväärein varustettu var-
tio to, vilautin matkalupaa ja tie oli eivä. Tulimme K.ir aloon Simo LemmetyHe. Ky-
lässä oli vartiostooa vain neljä miestä ja Simon miele tä oli helppo kulkea rajan yli lä-
pi metsän uoraan Ylentelään. En kuitenkaan voinut antaa perheeni joutua ampurnis-
vaaraJle alttiik i emmekä matkaravar0ita olisi voineet ottaa mukaan. Käytyäni vartios-
tos a missä en kuitenkaan tavannut päällikköä, pyy in Simon kyyti.mieheksi Lipolaan. 

Tultuamme vartio ton kohdalle, oli portilla kaikki neljä miestä. PäälJikkö kieltäytyi 
jyrkästi antamasta lupaa, se olisi haettava Mustilan kylä sä sijaitsevasta esikunnasta, 
johon o.li matkaa 40 km. Pysähtyikö nyt matka 200 metrin päähän rajasta? 

Päällikkö meni kauemmas pihalle, minä perässä. Koetin pehmittää hänen mieltään 
tavalla jo toisellalån ja lopulta onnistuin. Tultuamme lähelJe siltaa näin toisella puo-
lella suomalaisia otilaita. Mutta vielä ainakin viivyty vaikk' ei estettä. Simo anoi, et-
tei hän uskalla lähteä rajan yli jo pa ei sieltä päästetä takaisin kotiin. Vakuutin vastaa-
vani kotiin pääsy tä. Simo vaati lupalappua. Nyt tulin sillan yli ja sotilaan saattamana 
uojeluskunnan esikuntaan. Siellä oli jo tuttuja miehiä, Johannes Karvonen lähti mu-

kaani luvaten Simolle vapaan pääsyn takai in. Ajoimme Tuomas Ilosen taloon, jossa 
joimme t:uliaiskahvit. Vaiherikas matka oli päättynyt. 

Ilosella kerrottiin, että veljeni Viktor on juuri Lipolassa ja tulee kohta heillekin. Kun 
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hän oli kiesseillä, johon emme olisi kaikki tavaroinemme sopineet, en malttanut odot-
taa Viktoria vaan lähdin jalkaisin Rampalan kautta Siparilaan. Oli outoa nähdä sodan 
jälkiä, kranaattien repimiä kauniita taloja, palaneiden rakennusten jäännöksiä. Hiekka-
mäeltä näin jo kotitaloni, ilokseni se näytti olevan ehjänä, vain piharakennuksen ka-
tossa näkyi suuria aukkoja. 

Kotona ensin ihmeteltiin kun tulen yksin, mutta lohdutin heitä, että pian tulevat toi-
setkin. Nyt riitti puhetta sotatapahtumista kotiväellä sekä naapureilla. Ikätoverini sekä 
vanhemmat että varsinkin nuoremmat pojat kertoilivat omakohtaisia muistojaan pari 
kuukautta sitten päättyneistä taisteluista, ikään kuin ne olisivat olleet melko jokapäi-
väistä hommaa, kalastusretki, tukin uitossa olo tahi muuta tavallista työtä ja raadantaa: 
"Ko sielt lähettii ni siin mäen pääl ensi vähä tapella kahhaatettii, sit ko se poika toi sa-
nan jot siel on vähä suurempi joukkoni myö kierrettii ... ", "myö oltii siin pellol vatsal-
laa ja vuorotelle tehtii syöksyi ni mieko taas heitäisin hankee ni sillo nii kois risu raa-
past kaulaa ja verta alko tippuu kaulasta molemmi puoli, ko se kuula ol mänt kaulan läp 
justii henktorvenja ruokatorven välist..." ja "a mieko läksinjust syöksymää ni kivär tä-
räht miun käessäin, kuula ol käynt kivärin tukkii ja se män pirstaleiks ... " Kaikki ker-
rottii ilman minkäänlaista tärkeilyä ja itsensä korostamista. Me teimme niin ja niin, kaik-
ki sankariteot olivat yhteisiä. Ja minä ajattelin: Nämä ovat kuin esi-isiemme kertomia 
kautta vuosisatojen, tämä on aina ollut tuttua työtä Kannaksen miehille. 

Vöpurissa 1919-39 

Tein kotitöitä sen kesän ja seuraavan talven. Kesäkuussa 1919 tapasin Viipurissa hy-
vän tuttavani Antti Himasen, jonka vuotta aikaisemmin perustettu lakki tehdas toimi Ot-
soyhtiön talossa Kannaksenkatu 1. Hän sanoi muuttavansa tehtaan osakeyhtiöksi ja pyy-
si minua tehtaan apulaisjohtajaksi ja osakkaaksi. Suostuin ja pian muutinkin Viipuriin. 
Ostin pienen omakotitalon Loikkasesta, se maksoi 12 000 markkaa, ja muutin sinne per-
heineni. Kaksi vuotta myöhemmin myin sen J oosep Sipposelle 19 000 markasta. 

V alkjärvellä ollessamme syntyi meille Lauri 22.7.1918. Viipuriin muutettuamme saim-
me 12.7.1921 toisen pojan Aimon. Olimme iloisia vaikka kovasti kaipasimme Mosko-
van multaan jääneitä rakkaitamme Olavia ja Toinia. Ajattelin, että nämä pienokaisem-
me olivat lähettäneet meille tyhjää paikkaansa täyttämään kaksi poikaa. 

Toukokuun 22. päivänä 1922 järjestimme tehtaan, joka tällä välin oli muutettu rait-
tiusseuran taloon Brahenkatu 17, niin että minä muodostin uuden osakeyhtiön Hattu ja 
Turkis Oy:n, jonka osakkaiksi tulimme molemmat. Hirnanen luopui tehtaan toimitus-
johtajan toimesta minun hyväkseni ja antautui hoitamaan perustamaansa kangaskaup-
paa Oy Sesonkia. Uusi liikkeeni jatkoi vanhalla toirninimellä alkamaansa toimintaa hy-
vällä menestyksellä. V. 1928 ostin Helsingissä vararikkoon joutuneen Uusi Lakkiteh-
das Oy:n varaston ja koneet 561 000 markasta, näiden kirjanpitoarvo oli 1 300 000 mark-
kaa. Jälkeenpäin havaitsin, että tämä kauppa oli virhe, sillä se sitoi Hattu ja Turkis Oy:n 
pääomaa liian suureen varastoon. Kun sen jälkeen alkoi taloudellisessa elämässä ylei-
nen lamakausi, joutui Hattuja Turkis Oy, kuten moni pitemmänkin ajan toiminut tuk-
kuliike, rahallisiin vaikeuksiin, ja oli pakotettu lopettamaan toimintansa. Tämä oli mi-
nulle taloudellisesti varsin raskasta, sillä menetettyäni Moskovaan jääneen omaisuute-
ni pankkitileineen, Hattu ja Turkis Oy:n mukana menetin taas siihen sijoittamani varat, 
200 000 markkaa sen aikaista rahaa. Seitsemän vuoden työ oli mennyt hukkaan. V. 1931 
olin samassa asemassa kuin Moskovasta palattuani. Oli vaikeata mutta toivoin parem-
paa. 
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Hattuja Turkis Oy:n tehdassali Viipurissa Brahen- ja Suokatujen kulmassa v. 1929. 

V. 1923 joulukuun 10. pnä syntyi meille viides lapsi, Anni-Katri. Asuimme silloin 
samassa talossa, jo a tehdas ja konttod olivat. Kun tehtaan toiminta päättyi, muutim-
me Pantsarlahdenkatu 3:een ja vähän myöhemmin Pontuk enkatu 24:ään. * 

V:na 1932 Viipurin kaupungin naisten työkoclin toimitusjohtajan virkajoutui avoi-
mek i. Hain itä ja 41 :stä hakijasta minut valittiin toimeen. Työkoti sijaitsi Sairaalan-
ja Kalevankatujen kulmas a, vanhassa puutalo a, jo sa ennen oli majoitettuna venä-
läistä otaväkeä. Työttömyy aikoina oli to.imintaa laajennettava, niinpä u eina vuo ina 
oli toiminnassa haarao astoja Suokadulla Monrepo saja Uuraa a. Talvisodan alka-
essa oli työkodi sa valmi tettava uuria tilauksia puolusru laitokselle. Kuitenkin jat-
koimme töitä joulukuun loppuun, jolloin viimeisetkin työntekijät poistui.vat kaupun-
gi ta. 

Puolustuslaitok en määräyksestä iirrettiin työkoti vuoden vaihtees a Mikkeliin, jos-
a paitsi uusia alusvaatteita otilaille tehtiin varu kunnan pesuJasta aapuneiden asepu-

kujen, alusvaatteiden ja lumipukujen korjauk ia. Työtä jatkui vielä talvisodan päätyt-
tyä elokuun loppuun 1940, jolloin koneet ja muut Viipurin kaupungille kuuluvat tava-
rat siirrettiin kaupungin hoitokunnan määräyksestä Helsinkiin. 

* Tä sä on muisti virhe. Mainitut asunnot kuuluivat vielä perheen hyvinvoinnin kauteen. Tehtaan 
toiminnan päätyttyä muutettiin Pontuksenkadun kodista vaatimattomampaan asuntoon Hirvika-
tu 8:aan. eljän vuoden kuluttua siirryimme Lylynkadun varrelle ja vii mei et kaksi vuotta ennen 
talvi otaa o oitteemme oli Pantsarlahdenkatu 2. (AL) 
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Helsingissä 1940-48 

Saatuani Mikkelissä asiat selväksi ja tehtyäni talouspäällikölle tilityksen suoritetuis-
ta töistä ja maksetuista työpalkoista, lähdin Helsinkiin toivoen sieltä saavani toimipai-
kan. Aluksi asetuin asumaan Hillevin ja Väinö luo kun Väinön oli sotavammansa ta-
kia jäätävä Hei inkiin. Soitin So ialirnioi :teriöön työtupien tarkastaja Maija Stenij' il-
le. Hänet tapasin Suomen huollon varastopäällikkönä Katajanokalla. Hän sanoi hoita-
van a tätä tointa väliaikaisena ja pyysi minua siihen kun hänen on lähdettävä var inai-
seen virkaansa Jyväskylän kesäyliopistolla. Puhuttuani asiasta vielä Suomen huollon 
toimikunnan sihteerin tuomari Valinin kanssa otin toimen vastaan. Kolmen kuukauden 
kuluttua kutsuttiin minut pääkonttorin virkaili j aksi ja kun kamreeri Rautjärvi joutui rin-
tamalle, nimitettiin minutkamreeriksi. Tällä välin oli Suomen Huollon toimikunta muut-
tunut ja tohtori, nyk. profe ori Heikki Wari oli nyt toiminnanjohtajana. Jatkosodan, 
alus a olin komennettuna otavankien kuulusteluJ...'111' sille Mikkeliin. Kaksi kertaa mää-
rättiinkin minut menemään kuulustelijaksi kun moteista oli saatu suuria vankijoukko-
ja, mutta tohtori Waris vetosi Lyövoiman puutteeseen Suomen Huollos aja ain va-
pautuk en. V. 1943 olin kahden kuukauden ajan Viipurin vapaan huollon lääninkes-
kuksen v.a. hoitajana ja illoin kävimme Marian kan sa yntymäkodi sani Valkjärvel-
lä viimei en kerran. Viktor veb oli tullut jo takaisin ja kunnostanut asunnoksi vilja-ai-
tan, sillä asuinrakennus oli talvisodan aikana poltettu. Kävin myös kesäasunnollani Hein-
joella, sekin talo oli poltettu. Omenapuista oli suuri osa säilynyt, useat puut olivat kas-
vattaneet tuuhean juurivesakon. 

Sota oli nyt kehittynyt siihen pi tee een että kaikki liikenne meritse ulkomailta Suo-
meen oli lamassa ja avustustavarain tulo Suomen Huoltoon meriteit e tyrehtynyt. Va -
taavasti väheni työ Suomen Huollos a. Tri Wari ehdotti minulJe nyt lomaa yhdeksi 
kuukaudeksi. Se olikin minulle hyvin tarpeellinen, sillä vointini oli huononlainen var-
sinkin sen jälkeen kun tieto oli tullut Aimon kaarurni e ta. 

Loma-aikana kävin kansanbuoltomini teriös ä Matti Kemppaisen luona tiedustele-
massa toimipaikkaa. Saatuaan tietää missä toimissa olin aikai emmin ollut, hän lupa i 
melko vanna ti toimen ja käytyäni vielä osa topäällikkö Reino Teerisuon luona e it-
täytymä sä sain o astosihteerin toimen tekstiilihinrao astolla tehtävänä käsitellä puku-
• paita-, hattu- lakki- ja adetakkitehtaiden tuotteiden hinnanvabvistushakemukset sa-
moin turkistavarain hinta-asiat. Tätä virkaa hoidin vii i vuotta eli kesäk-uuhun 1948. 

Kouvolassa 1948-53 

Huhtikuussa 1948 pyysi johtaja Harsi Kouvola ta minua tulemaan liikkeensä kont-
coripäällikök i ja kirjan pitäjäksi kun ei itse voinut enää hoitaa kirjanpitoa ja tuotteiden 
hinnoittelua luvaten hyvät palkkaedut. Kun hinta äännö telyä oli jo melkoi e ti upi -
tettu ja J...-y ymyksessä oli koko mirri teriön lakkauttaminen, joka tapahtuikin sitten a-
man vuoden lopulla niin suostuin Harsin tarjoukseen. To in Kemppainen koetti aada 
minut peruuttamaan ha.k.emukseni luvaten tämän ministeriön lakkauttamisen jälkeen 
toimen jos ain toi e sa mini teriös ä. En kuitenkaan peruuttanut, sillä palk.kaero oli 
120 000 mk vuodessa. 

Niinpä jouduin viiden vuoden aikana hoitamaan tämän liikkeen kirjanpidon, vaate-
tuspi stetilitykset valtion ja kunnan verovalitukset, liikevaihtoveroasiat , tuontilisenssi -
asiat ym. ekä kaikista vaikeimman tehtävän: tarka tamaan vero- ja liikevaihtoverotar-
kastajien kanssa aikaisempien vuosien tilikirjat ja puolustamaan liikettä Lappeenran-
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nan kansanhuoltopiirin nostamassa jutussa, jossa vaadittiin aikaisempina vuosina ta-
pahtuneiden säännöstelymääräysten laiminlyömisestä korvausta valtiolle 9 1/2 mil-
joonaa markkaa. Tämä korvaus supistui kihlak.oikeuden päätöksessä, joka pysyi muut-
tamatta ylemmissä asteissa, 150 000 markkaan. Verotuksessa sain viimeksi v:lta 1951 
valtioveron laatimallani valituksella alenemaan 900 000 markasta 500 000 markkaan, 
vaikka Harsi suuria kuluja peläten ei olisi tahtonut valittaa. Kun sai päätöksen, tuli 
iloisena kertomaan siitä kun olimme parhaillaan kuuntelemassa sunnuntaiaamuista 
jumalanpalvelusta. Vasta kun se oli päättynyt, sai hän selittää kuinka hyvin asia päät-
tyi. 

Näinä aikoina olin hyvin rasittunut ja väsynyt. V. 1952 lopulla sanouduin irti toi-
mestani. Paul ei vastannut mitään, meni Helsinkiin ja oli siellä kolme päivää. Palattu-
aan kysyi haluanko todella erota liikkeestä. Vastasin myöntävästi ja lupasin kuitenkin 
päättää 1952 tilit. Niin teinkin ja kun tilintarkastus oli pidetty Helsingissä, tarkastajina 
pankinjohtaja Kalervo Laine ja maist. Jonne Anttonen, päätin työni yhtiössä. Samalla 
päättyi 55 vuotta kestänyt työpäivä, josta 40 v. kauppa-alalla ja 15 v. virkamiehenä se-
kä alkoi n.s. vanhuuden lepo. 

Mitäpä sanoisin lapsistani? Hillevi aloitti koulunkäyntinsä Moskovasta palattuamme 
Käkisalmen yhteiskoulussa vaikka ei ollut koulussa päivääkään sitä ennen. Vihittiin v. 
1940 talvisodan pommitusten pahimmillaan riehuessa helmikuulla Viipurissa Väinö 
Anttoseen, joka toimituksen päätyttyä palasi takaisin Summan rintamalle. Marja kävi 
keskikoulun samoin kuin Hillevikin, oli talvisodassa rintamaesikunnan kirjurina Har-
lussa ja jatkosodassa Äänislinnassa samassa tehtävässä. Vihittiin dipl.ins. Pertti Eerik-
ki Vuentoon huhtikuulla 1944 Suurkirkossa. Oltuaan myönnetyn hääloman hiihtämäs-
sä Lapin tuntureilla he palasivat takaisin rintamalle, Marja Äänislinnaan ja Pertti Kar-
humäkeen luutnantiksi. 

Lauri suoritti ylioppilastutkinnon v. 1938 ja pari päivää myöhemmin meni vapaaeh-
toisena suorittamaan asevelvollisuuttaan ja kävi Suomenlinnassa Merisotakoulun. Lii-
kekannallepanon ja alkaneen sodan johdosta keskeytyivät opinnot Teknillisessä kor-
keakoulussa kuukauden kuluttua niiden alkamisesta. Talvisodassa rannikkopatterin tj-
upseerina Säkkijärvelläjajatkosodassa oli mm. mukana Suursaaren valtauksessa ja sen 
jälkeen Suursaaressa. Päätettyään Teknillisen korkeakoulun määrättiin insinööriksi 
Maanmittaushallitukseen ja pari vuotta myöhemmin kutsuttiin Helsingin kaupungin 
kiinteistötoimiston insinööriksi. Vihittiin 1.1.1946 Inkeri Anttilan kanssa. 

Aimo osallistui talvisotaan Viipurin suojeluskunnan II komppaniassa ja pääsi yliop-
pilaaksi keväällä 1940. Oltuaan kotiopettajana eversti Pertamonjajohtaja Engelbergin 
lapsille hän ehti yhden lukuvuoden opiskella yliopistossa lakia, kunnes lähti kesäkuun 
1 p:nä 1941 Saksaan,jossa muodostettiin uutta suomalaistajääkäripataljoonaa SS. Täs-
sä pataljoonassa Aimo kulki taistellen läpi Ukrainan ja Etelä-Venäjän aina Kaukasus-
vuoristoon asti. Viimeinen valtaamansa kaupunki oli Malgobek Terekjoen eteläpuolel-
la. Täällä erään kukkulan valtauksessa Aimo lokakuun 11 p:näjoukkueenjohtajana haa-
voittui kranaatin sirpaleista ja kuoli 16.10.1942. Haudattu Terekin varrella olevan luos-
tarin puutarhaan. 

Anni-Katri, nuorimpamme, tuli ylioppilaaksi v. 1943 ja suoritti filosofian kandidaa-
tin tutkinnon v. 1950. Vihittiin samana vuonna varatuomari Lauri Veikko Lampeniin. 
Toimi vv. 1954--55 lehtorina Lappeenrannan lyseossa. 

Kaikki lapsemme ovat tuottaneet meille iloa monella tavoin. Emme ole voineet kas-
vattaa heitä ylellisesti, mutta he ovat oma-aloitteisesti hankkineet itselleen rahaa toi-
mimalla eri tehtävissä ja siten vähentäneet huomattavasti koulutuskustannuksia meiltä. 
Toivomme heille edelleen runsasta Kaikkivaltiaan siunausta joka suhteessa. 
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Ludvig Lius 87-vuotiaana. 

Lapsenlapsia 

Meillä on lisäksi ilo omata neljä lastenlastakin. Marjalla ja Pertillä on Aimo Erkki 
synt. 8.6.1948, Laurillaja Inkerillä tytär Leena-Maija synt. 19.4.1947 ja poika Jaakko 
Antero synt. 10.8.1953 sekä Annilla ja Veikolla Riitta-Helena synt. 12.5.1955. Kaikki 
ovat terveitä ja reippaita lapsia. 

Jätän tämän hajanaisen ja varsin puutteellisen kirjoitukseni pojalleni Lauri Ludvigil-
le, diploorni-insinöörille. Jatkakoon ja täydentäköön hän ja hänen poikansa polvesta 
polveen näitä muistiinpanoja myöhempien sukututkijoitten työn helpottamiseksi. 

Kouvolassa syksyllä 1955 
Ludvig Lius 
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AnniLampen 

TYTTÄREN TÄYDENNYKSIÄ ISÄ-LUDVIGIN TEKSTIIN 

Saatuaan päätökseen kertomuksen sukunsa ja omista vaiheistaan isä eli verraten hy-
väkuntoisena vielä eitsemäntoi ta vuotta. Vanhempani a uivat Rovaniemellä tyttären-
ä Marjan luona vuodet 1956-58 ja palasivat itten Helsinkiin. Äiti kuoli pitkään ai-

rastettuaan 12.5.1967 ja isä oltuaan puoli vuotta sairaana 20.7.1972. Isän mainitsemien 
lastenlasten pientä parvea lisäsi poikani Erkki Tapani 11.3.1959. Hyvillä mielin isä to-
tesi nuorimman polven nimien paljolti noudattavan suvun vanhaa nimistöä, vaikka uu-
dessa muodossa. 

Jo ennen talvisotaa isä selvitti esivanhempansa V alkj ärven kirkonkirj oista Olof Liuk-
seen asti 1700-luvun alkupuolelle. Kun talvisodan jälkeen muutimme Helsinkiin, hän 
alkoi Valtionarkistossa etsiä lisätietoja suvun muista haaroista ja etenkin Olofia edel-
täneistä polvista. Vaikka ikää karttui, hän istui arkistossa pitkät päivät muistiinpanoja 
tehden, usein sulkemisaikaan asti. 

Karjalan Liiton sukututkija FM Heljä Pulli tutki Lius-sukua 1990-luvun alussa su-
kuseuramme pyynnöstä. Hän päätyi pääpiirtein samoihin tuloksiin kuin isäni, mutta joh-
tui arvelemaan, että Olof L. oli pikemmin Meuruisen lanko kuin vävy. Pulli löysi li-
säksi useita Lius-nimisiä 1600- ja 1700-luvuilta Pyhäjärven (Vpl.) pitäjästä, joten Olof 
oli mahdollisesti siirtynyt täältä Valkjärvelle. 

Olen säilyttänyt isän kieliasun käsikirjoituksen mukaisena, mutta korjannut joitakin vir-
heitä vuosiluvuissa ja muissa faktoissa. En tiedä, miksi isä unohti kirjoittaa eräistä mieles-
täni hyvinkin kertomisen arvoisista tapahtumista, joista hän vuosikymmenten mittaan mo-
nesti puhui niin omaisten parissa kuin vieraillekin. Täydennän perhehistoriaa näillä sekä 
parilla äitini kertomalla lisäyksellä ja hieman omilla muistoillani kesistämme Karjalassa. 

* * * 
Isä mainitsi häihinsä kutsutun paljon väkeä. Äiti kertoi kuokkavieraitakin tulleen run-

saasti, sillä hän oli ollut paikkakunnan ensimmäinen valkopukuinen morsian, mitä kum-
majaista tahdottiin tulla näkemään. 

* * * 
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset saksalaisvainot Moskovassa olivat käydä koh-

talokkaiksi myös vanhemmilleni. Kerran, kun he puhuivat raitiovaunussa keskenään 
suomea, muuan mies tokaisi heille vihaisesti: - Ootte saksalaisia! Ajan tapaan vaunus-
sa oli vain kaksi vastakkaista pitkää penkkiä ja tuossa tuokiossa vanhempani näkivät 
vastassaan rivin pahansuopia katseita. Isän rauhallinen selitys "me puhumme suomea, 
olemme uomalaisia ei ehk:äi yt yltyvää syyttelyä saksaahan tuo on" ja 'kyllä en 
kuulee ' . I ä kui ka i äidille: - oustaan seuraavalla. Vaunun py ähtyessäbe syöksyi-
vät ulo mutta kintereillä tuli kiihtynyt parvi venäläisiä. joka piiritti heidät ja alkoi jo 
tyrkkiä. Manan ohikulkija py ähtyi paikalle ky yen tiukasti mitä on tekelllä. Lauman 
huudellessa vastauksia mies kääntyi isäni puoleen tiedustellen hänen kansallisuuttaan. 
Sen kultuaan mies sanoi tyynesti asian selviävän läheisellä miliisiasemalla. Sinne nyt 
mentiin, koko joukko. Onneksi siellä sattui olemaan suomea auttavasti ymmärtävä mies, 
ja tilanne laukesi. 

* * * 
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Isä mainitsi Revillonin konttoristin Antti Virran. Oulusta kotoisin ollut Virta siirtyi 
turkisliikkeen mukana Kaukoitään, jossa kuoli. Mies oli riistänyt itseltään hengen ra-
kastuttuaan epätoivoisesti Tokiossa Suomen a iainJ1oitajana toimineen Ramstedtin tai 
jonkun muun diplomaatin tyttäreen, eikä avioliitto voinut tulla kyseeseen. 

* * * 
Moskovassa virolaisilla ja suomalaisilla oli paljon yhteyksiä. Suunniteltaessa Suo-

meen paluuta isä kävi lähellä kaupunkia asuvalta tutu.lta virolaismylläri.Itä hakemassa 
jauhoja eväsleipHn. Venäjällä oli tuolloin erittäin vaikea elintarvikepula. 

Perheen päästyä Pietarin asemalle isä meni kyselemään junien lähtöä Suomeen päin. 
Äiti asettui syöttämään Hilleviäja Marja-vauvaa. A emahallissa oli pa.Ijon väkeä. Muu-
an herrasmies kumartui äitini puoleen sanoen hiljaa: - Madame, olkaa varovainen, tääl-
lä on paljon nälkäisiä, kat okaa heidän ahneita ilrniään. Pyydän, pankaa leipä pois nä-
k-yvi tä. Äiti työnsi eväät käsikassiin. - Oletteko yksin? mies kysyi. - Mieheni on otta-
massa selvää junien lähtöajoista. - Jos sallitte madame.jään luoksenne kunnes hän pa-
laa. Näin tapahtui. 

* * * 
Kun i ä kesäkuussa 1918 oli tuonut perheen turvaan lapsuudenkotiinsa Valkjärvelle, 

hän palasi Moskovaan aadakseen pela tetuksi omai uuttaan enemmän kuin oli ollut 
mahdolli ta äskei ellä matkal.la,jolloin oli pidettävä huolta keskenkasvuisesta tyttäres-
tä, vuoden vanhasta vauvasta ja lähiaikoina synnyttävästä vaimosta. 

Isän avatessa Moskovan-kotinsa ovea eteiseen astui sisätiJoista univormupukuinen 
mies. Tämä ky yi tyly ·ti tulijan asiaa. Va tauksen aatuaan mies kysyi edelleen, eikö 
isäni tietänyt, että yksityi omaisuu on kansallistettu. Isä vasta i ti.etävänsä, että kiinteä 
omai uus kuuluu nyt valtiolle, mutta ei irtaimi to, jota hän halu i ottaa mukaan ajon-
kin verran. Mies tarttui käsiaseeseen ja kehoitti poistumaan heti. 

KaduUe päästyään i ä pohti, mitä oli i vielä tehtävissä ja lähti pyytämään yösijaa tu-
tun virolai perheen luota. Täällä oli kotona vain rouva, joka iltateetä tarjotessaan ker-
toi tapahtunei ta levottomuuksista. Niiden vuoksi hänen miehensä ja poikan a olivat 
nyt toistaiseksi "maan alla , välttääk een joutumasta puna-anneijaan tai teloitetuiksi. 

I ä oli paneutunut levolle. kun ovikello oi. Hän ln1uli rouvan menevän avaamaan ja 
karskin äänen tiedustelevan 'Ludvig Ivanovitshia' . Rouva vastasi tämän menneen nuk-
k"llmaan, eikä sanonut tahtovansa häiritä. Sitten kuului askelia ja hänen huoneensa ovi 
tempai tiin auki. Sisään astui kaksi miestä toinen oli kirka ilmäinen nuorukainen, toi-
nen iäkkäärnpi yhtä karkeanoloinen kuin äänensä. - Ludvig Tvanovitsh? hän kysyi. Isä 
myönsi oJevansa tämä ja pyy i tietää, mikä on kysee ä. Kä iastetta pyöritellen mies 
kehoitti pukeutumaan ja läbtemään "mukaan' . 

Kolmikon kuljettua jonkin aikaa tultiin lähelle metsikköä, jo ta rouva oli ä ken ker-
tonut kuuluvan öisin laukauksia. Vanhempi mies kehoitti nuorempaa lähtemään jo ko-
tiin nukkumaan, anoi yksinkin voivan a hoitaa asian. Nuorempi anoi voivansa hyvin 
tulla per.iJJe asti. Jonkin ajan kuluttua mies uudi ti kehoituksen, mutta toinen ei eronnut 
teilleen. I ä kertoi tuolloin tuntuneen, että ellei tuo suojelu enkeli olisi kulkenut vie-
rellä, olisi hänenkin taipaleensa ehkä päättynyt öi een laukaukseen metsässä. 

Mentiin suuren kivitalon kellariin. Siellä o]j parissa hämärä ti valaistussa huoneessa 
joukko miehiä, ovella ka,ksi k:iväärimie tä vartio sa. T hekan vankila! Jotkut kävelivät 
levottomina edestakaisin, yksi oli nurkassa polvillaan tehden ristinmerkkejä. Toisaalla 
kovaäänisesti naurava ja kiroileva porukka läiski pelikortteja. Muutamat i tuivat la-
maantuneina, jostain kuului nyyhkytystä. 
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Silloin tällöin ovi avattiin ja uusi mies tyrkättiin sisään, tai joku pidätetyistä kutsut-
tiin nimeltä mainiten-ties minne. Niin tulijat kuin lähtijät saivat kohtalotovereiden ter-
vehdykseen, siunaavan tai karkean, keneltä mitenkin. 

Kello oli jäänyt aiottuun yöpymispaikkaan, ajan kulkua oli vaikeaa arvioida ikku-
nattoma sa paikassa. Väli ·tä saatiin jotain keiton tapai ta . Oli kulunut ehkä pari vuo-
rokautta,kun oveltakuului kutsu: - Ludvig Ivanovitsh ! Tuli iis i än,i vuoro nousta ovel-
le vievät portaat jäähyväisten aattelemana. Ajettiin hi siJJä viidenteen kerrokseen jo -
sa eräässä avara a huoneessa komean kirjoituspöydän takana i tui mies, kaiketi joku 
päällikkö. Tämä lähetti saattajan poi , kehoitli i tumaan ja alkoi kuulustella asi.alli es-
ti. Henkilölli yys, matkan tarkoitus ja muuta sellaista. Vastaukset saatuaan mies istui 
tuokion ääneti. Lopulta hän ilmoitti, ettei mitään omaisuutta voinut viedä asunnosta, 
kirjoitti litteran paluumatkaa varten ja kehoitti matkustamaan ensi tilassa. 

Ennen asemalJe lähtöä isä kävi kwtenkin kertoma sa ystävälliselle virolaisrouvalle, 
mitä hänelle oli tapahtunut. Tåmä puolestaan sanoi, että heti kun miehet olivat vieneet 
.i än hän oli rientänyt Saksan lähetystöön pyytäen ryhtymään toimiin viattoman uo-
malaisen pelastami ek i. Venäjän ja Saksan suhteet olivat täysin muuttuneet, sillä val-
tiot olivat maaliskuu a 1918 olmineet erillisrauhan. Juuri tuolloin, muutaman kuu-
kauden ajan niiden välit olivat verraten ystävälliset. Isä arveli rouvan neuvokkuuden 
lopulta pela taneen hänet. 

Matkanteko oli Venäjällä sisällissodan takia mennen tullen hidasta ja katkonaista. 
V alkjärvellä pelättiin pahinta, kun isä ei suunniteltuun aikaan palannutkaan. Tämän ar-
vaten hän Suomen puolelle päästyään juoksi lähes parikymmentä kilometriä voidak-
seen mahdollisimman pian näyttää selviytyneensä hengissä. 

* * * 
Isä kirjoitti vuoden 1914 lomasta Kesälahdella. Vuosina 1922-24 perhe asui kesät 

eri buvilois a Terijoella. Syksyn 1924 poikkeuksellisen ankara myrsky rikkoi silloisen 
kesäkotimme, emmekä enää palanneet Terijoelle. Joka vuosi pistäydyttiin Valkjärven 
Siparilassa i än Jap uuden maisemi sa Kokkomäellä. Joskus iellä oltiin pitempään. 
Parina 1920-luvun kesänä asuimme Muolaanjärven rannal Ja, ielläkin oli venäläi iä hu-
viloita. Vuo ik:ymmenen lopulla vietimme kaksi ihanaa kesää Saarelan kartanon mail-
la sijaitsevassa huvilassa ja 1930-luvulla niinikään kak i kesää Vuoksen sivujoen Sal-
menkaidan varrella Jokisuussa. Asuimme Ri to Huotari en pienessä talossa. Isäntäm-
me oli viimeisiä Itä-Karjalasta Suomeen asettuneita kiertäviä rihkamakauppiaitaja he-
vosineen melkein aina matkoilla. 

Vuonna 1936 isä osti pienen puutarhatilan Heinjoen Tuokkolasta. Rytöjärvi, jonka 
rannalla se sijaitsi, oli osa sitä entistä Vuoksen väylää,joka 1600-luvulle asti oli laske-
nut Viipurilahteen. Aivan lähellä oli Vetokallio, kivikkoinen alue, joka maan vähitel-
len kohotessa oli tullut ensimmäiseksi kulkuesteek i tuhan ia vuosia käytetylle vesi-
reitille, niin että alukset oJj vedettävä sen yli . Sittemmin koko reitti madaltui ja katke-
i erilli tenjärvien ketjuk i. Nimi Vetokallio' äilyikuitenldn samoin enti en mahta-

van virran rantavallit joista ve i oli etääntynyt jo atojen metrien päähän. 
Aidantolpalle kuoppaa kaivaes aan isä löy i kampakeraamisen ruukuopalan noin a-

dao metrin pää sä möki tämme. Se oli meille viesti ihmi istä, jotka olivat kivikaudel-
la asuneet samalla hiekkaisella rannalla kuin mekin, kalastaneet lähi vesissä kuten isäm-
me ja kyp yttäneet ruokaa savipotis ajo ammoin ennen äitiämme. Nämä eudun his-
toriaa kertovat eikat tekivät kesäkotimrne ja sen kauniin , rauhalli en ympäristön meil-
le yhä rakkaammiksi. I ä nikkaroi taloon tarvittavat huonekalut ja ehti kesällä 1939 poi-
kiensa kanssa laajentaa rakennusta kahdella huoneella. 
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Perhe kesälllä v. 1924 Terijoella. 
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Syynä kesien viettoon eri puolilla Kannasta saattoi oUa i än baJu kiinnytt.ää meidät 
maaseuruun niinkuin hän it e oli siihen kiintynyt vaikka työpaikat olivat tehneet hä-
nestä myö kaupunkilai en. EdelJä tek ti sään hän kertoo oman isänsä täbdentäoeen 
ettei Jumalaa ja maata aa unohtaa. Meillä äiti piti huolen Jumalan muistamisesta, isä 
teld tutuksi ja läheiseksi alueen Vuoksen eteläpuoli ta Karjalaa. Me ldinnyimme 'maa-
han ' ja vaikka olimme viipurilaisia uskon meidän kaikkien tunteneen kotiseuduksem-
me Etelä-Karjalan laajemminkin. 

Luonnollisesti isä oli myö maanpuolustushenkinen. Selviydyttyään Venäjän va!Jan-
kumouksen jaloista perheensä luokse Valkjärve!Je hän liittyi paikallise·en suojelu kun-
taan. Ilmeisesti hän vuonna. 1919 kuului sen esikuntaan ja piirsi Valkjärven suojelus-
kunnan lipun joka ommeltuna annettiin marttojenlahjana suojeluskunnalle. (Kalle Vää-
nänen, Vainotien vartijat Viipuri 1939. Ss. 488-489). Pian tämän jälkeen perhe muut-
ti Viipuriin, jossa isän SK-harrastus jatkui. Niinpä myös pojista tuli aikanaan suojelus-
kuntalaisia ja tyttäristä lottia. Useita vuosia isä toimi Viipurin SK-kuoron puheenjoh-
tajana, ja iitä johtuen aimme vuo ittain yölJä Ludviginpäivää vasten 1,amlla onnitte-
luserenadin, jonka ryhmä kuorolaisia aloitti ulko-oven takana, jatkoi eteise säja vielä 
il]alJa tarjoilun lomassa kotonamme. 

Kuoroharrastu vei isän myö Agricolan kirkkokuoroon jossa hän oli amalla rahas-
tonhoitajana. Kotona meillä mu isoitiin etupäässä laulamalla, joskus kak i- tai kolnri-
äänisesti. Piano oli lähinnä Marjan käytö sä, mutta i äkin jo kus soitteli. 

Eräiden Kannaksen pitäjien euvostoliitolle luovuttamisen uhka sai isän kirjoittamaan 
syksy1lä 1939 Erkki Paavolaiselle mielialoi ta Etelä-Karjalassa seuraavaan kirjeen: 

Kansanedustaja, Maisteri Erkki Paavolainen 
Helsinki 
Eduskuntatalo. 

En voi enää olla kirjoittamatta siitä asiasta, joka koko Kannaksen asukkaiden mie-
liä raskaasti painaa tällä hetkellä. Osoitan nämä rivit Teille, kun tiedän, että Te Kan-
nakselaisena tunnette ne mielialat, jotka tänä aikana liikkuvat jokaisen Kannakselai-
sen rinnassa. Tarkoitan kysymystä Kannaksen osan mahdollisesta luovuttamisesta Neu-
vosto-Venäjälle. Tämän mielialan aiheuttama pelko ei vähäisimmässäkä.än määrässä 
johdu Kannasta himoitsevan vihollisen voimasta ja suuresta lukumäärästä, sillä siihen 
on Suomen kansa heikompanakin ollessaan tottunut tyynesti suhtautumaan, vaan pel-
ko johtuu siitä, että on julki lausuttu mahdollisuus jonkin Kannaksen osan luovunami-
sesta viholliselle taistelutta. Tämä on synnyttänyt pelon sekaista uhmaa,joka vaivaa ja 
kalvaa pahemmin kuin mikään muu puute ja rasitus näinä vakavina aikoina. 

Meitä on lohdutettu rauhoittavilla selityksillä. Me olemme toinen toisellemme va-
kuuttaneet, ettei mikään vapaaehtoinen luovutus voi olla mahdollinen, sillä kuka suo-
malainen voisi ottaa vastuun siitä ·itselleen. Olemme varmoja siitä, ettei kukaan sitä 
tulisi tekemään nytkään, sillä kokemus 011 opettanut, ettl.i jos vastuu jakaantuu monen 
osalle, ei kukaan myönnä olevansa henkilökohtaisesti vastuussa. 

Kaukana siitä, että tahtoisin synnyttää epäluuloa ketään kohtaan, sillä vakaasti us-
kon, että jokainen jyrkästi kieltäisi luovuttamisen. Näyttää kuitenkin siltä, että kun täl-
lainen mahdollisuus on laus1ittu julki, jo se sinänsä johtaa epäröimiseen vannan kan-
nan oikeutuksesta ja myöntyminen saattaa tulla kysym kseen kenenkään ottamatta sii-
tä vastuuta itselleen. 

Mielialan kehitys tähän suuntaan ei ole ollut rohkaisevaa. "Sitäkö varten ovat esi-
isämme Kannaksen hiekkaan verensä vuodattaneet raskaissa taisteluissa, että se maa 

228 



kerran luovutettaisiin taistelutta?" "Sitäkö varten on vapaaehtoisin voimin suoritettu 
linnoitus töitä, että ne jätettäisiin viholliselle?" "Siksikö ei Kannaksen talonpojille ole 
luovutettu heille kuuluvia valtion huostassa olevia metsiä, kun oltiin epäröivällä kan-
nalla koko Kannaksen puolustamiseen nähden ja otettiin jo silloin huomioon mahdol-
linen evakuoiminen?" Esiintyy monenlaisia kysymyksiä, joihin odotetaan vastausta, 
rauhoittavaa vastausta, jonka tänne saapuneet reserviläiset ovat lausuneet lyhyesti: ei 
tuumaakaan! 

Jos ajatellaan asiaa Venäjän kannalta, niin mitä hyötyä olisi heille rajan siirrosta. 
Se ei yhtään lisäisi Pietarin turvallisuutta, sen käsittää jokainen. Käytännöllinen hyö-
ty viholliselle olisikin siinä, että meidän liikuttavan yksimielinen rintamamme hajaan-
tuisi. Tämä tulisi olemaan äärettömän suuri voitto Neuvosto-Venäjälle. Mutta meille -
häpeä, Viapori! 

Neuvostolehdistön kiukkuiset ja uhkaavat sanat olisi jätettävä omaan arvoonsa. Va-
paussodan aikana lausui Pyhäjärven mies: Kyl mie ryssän tunnen, mitä kovemmin se 
huutaa, sitä enemmän se pelkää. - Siinä on totuus. - Periaate: ei tuumaakaan, olisi to-
dellista puolueettomuutta. 

Käsitän hyvin, että Te siellä eduskunnassa tulette myös arvioimaan luovutuskysy-
myksen tällä tavalla. ]ahtakaa siis ratkaisu siihen, että tuleville sukupolville voisimme 
jättää sen perinnön, jonka me olemme isäimme työn, uhrausten ja taisteluiden ansios-
ta saaneet, vähentymättömänä. 

Korkein antakoon viisautta isänmaamme asian hoitajille ja johtakoon nyt yksimieli-
sen kansamme ponnistelut onnelliseen tulokseen. 

Herra Maisteri! Ajattelin ensin lähettää nämä mietelmät Uudelle Suomelle julkais-
tavaksi, mutta kun siinä on kohtia, jotka ehkä eivät vielä sopisi julkaistavaksi ja joista 
en ole kenenkään kanssa antautunut keskusteluihin, jätän Teidän harkittavaksenne, voi-
taisiinko tästä jotain julkaista. Kannaksen mielialat olisi nyt saatava tunnetuksi, ettei 
tapahtuisi uutta vääryyttä, mikä ehkä vielä olisi estettävissä onnellisin tuloksin. 

Kunnioittavasti 
Ludvig Lius 

J.k. Muiden kannakselaisten mukana tunnen syvästi uhkaavan onnettomuuden, sillä 
syntymäkotini on vain 11 km päässä rajalta. 

Sama. 
Kannaksella, 9.11.1939. 

Talvisodan alettua pakenimme äidin ja parin viipurilaisen tuttavamme kanssa Rytö-
järven-kotiin kuin piilopirttiin ikään, vaikka se sijaitsi kolmisenkymmentä kilometriä 
Viipurista itään. Meitähän oli rohkaistu muun muassa koulun maanpuolustusopin tun-
neilla samana syksynä kertomalla, ettei vihollinen voi päästä läpi Kannaksen kapeik-
kojen. Viikon maalla oltuamme Heinjoen siviiliväestölle tuli lähtökäsky. Kun syksyl-
lä -41 kävin katsomassa paikkoja, mökin raunioilla jo vihersi kasvillisuus ja uimaran-
nassamme lojui kookas ammuksen hylsy. 

Isäni vaiheet kuvastavat monin piirtein hänen aikansa yleisiä ilmiöitä Suomessa ja 
muualla maailmassa. Maaseudun nopea talouskehitys ja Venäjän rajan läheisyys tarjo-
sivat nousuväylän. Molemmat maailmansodat ja niiden välillä maailmanlaajuinen ta-
louslama löivät sen mitä toimeliaisuus oli rakentanut. Kolme lasta kuoli ja haudattiin 
vieraalle maalle. Isäni jaksoi kuitenkin aina nousta luomaan uudet puitteet omalle ja 
perheensä elämälle. 
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Jaakko Paavolainen: 

Onni Johannes Brummer 

Lapsuus ja kouluvuodet 

Onni Johannes Brummer syntyi Hiitolassa 24. kesäkuuta 1878 rovasti Fredrik Alek-
sander Brummerin (1848-1904) ja hänen vaimonsa Vilhelmi inan (o.s. Jaatinen) 
(1852-1915) poikana. Avioliiton Fredrik Alexander oli solminut 1872 ollessaan kirk-
koherran apulai ena Hiitola sa. Vilhelmiinan i ä oli maanviljelijä ja valtiopäivämie 
Heikki Matinp. Jaatinen ( 1829- 79) Pälkjärveltä. äin Brummeris a tuli hämäläisyyden 
ohe.Ua olemaan myös .itäsuomalaista veren perintöä. Avioparille syntyi kaikkiaan eit-
semän la ta, joista Onni Johannes oli kolma . Hän siis vietti lapsuutensa l'1lusibenki-
essä i arusparvessa (yk i oli lrnollut alle vuoden ikäisenä) pääosin Hiitolassa ja v ta 

1881 Joutsassa isän kuolemaan asti (1904). Vuoden 1873 Fredrik Alexander Brummer 
oli kuitenkin toimittanut virkaa Ruokolahdella. 

Brummerien lähimmät sukujuuret vetivät vahvasti Hämeeseen. Onni J. Brummerin 
isoi ä Robert Wilhelm (1817- 80) oli syntynyt Sysmässä kersantin poikana ja hänen iso-
äitinsä (Robert Wilhelrnin 1. vmo) oli syntyisin Sumiai i ta. 

Arvatenkin suhteellisen vaatimattomasta kersantintalosta isoisä Robert Wilhelm -
kuten myös hänen veljensä Alexander Magnus - sonnustautuivat papin uralle. Robert 
Wilhelm Brummer vihittiin papiksi 1844 ja hoiti sen jälkeen kirkollisia virkoja Jyväs-
kylässä, Uuraisissaja lopuksi Joutsa a 1864-80). Avioliiton hän solmi kahdesti ja lap-
ia kertyi kaikkiaan kolmetoista heistä seitsemän tyttäriä. - Koska Joutsa itsenäisenä 
eurakuntana oli aivan uusi, sai Robert Wilhelm asuttavakseen ruliterän pappilan, Rau-

halan, jo a oli 11 huonetta ja mahtava uusklassisen tyylin kuisti, sekä l.ähes 500 ha kä-
sittävän tilan. Tässä rakennuksessa sitten vuosina 1881- 1904 asui hänen poik:an aja 
seuraajansa Fredrik Alexander, Onni J. Brummerin isä. 

Robert Wilhelmin pojista kaksi jatkoi i än pappisu:ralla, mutta muitakin pyrkimyksiä 
ilmeni. Eräs veljeksistä Joki filosofian kandidaatiksi, eräs päätyi merikapteenina 
USA:han, Onni Wilhelm eli toimittajana omaksuen kirjailijanimen Arima, ja Uno Wil-
helm ryhtyi ylioppilaaksi tultuaan kirjailijaksi nimimerkillä Uno Osmio. Robert Wil-
helmin lapsiparves a oli siis suomalaisuuspyrkimystä ja vetoa maallisiin ammatteihin. 
Onni-nimeäkin oli käytetty jo v.1865 . Sitä saanee pitää melko varhaisena. 

Robert Wilhelmin tyttäristä ainakin kolme avioitui. Perheeseen liittyivät näin nimet 
von Schrowe, GyllenbögeJ ja Jäderholm. Nuorta Onni Johannes Brummeria ympäröi 
isarusparven li äksi myös lukuisa setien ja tätien joukko. 
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Brummerin perhe 1890-luvulla: Joutsan kirkkoherra, rovasti Fredrik Alexander Brummer ( 1848 
- 1904) ja hänen vaimonsa Wilhelmina o.s. Jaatinen ( 1852 - 1915) sekä lapset vas: Armas Ale-
xander (s. 1882), Lyyli Wilhelmina (s. 1885), Onni Johannes (s. 1878), Väinö Wilhelm (s. 1881) 
ja Toivo Alexander ( s. 1873 ). Toivo Alexander tuli ylioppilaaksi 1893. Kuvasta puuttuu Sisko El-
na Wilhelmina (myöh. Vilkarna), joka syntyi lokakuussa 1893 

Nuori Onni Johannes aloitti koulutien Jyväskylän Suomalaisessa Lyseossa v.1889, 
jolloin hänet kirjoitettiin II luokalle. Syystä tai toisesta koulu ei aluksi maistunut. On-
ni Johannes näet "tuplasi" sen luokan ollen edistyksessä surkeasti luokkansa viimeinen. 
Mutta se olikin pohjanoteeraus. Hitaasti mutta varmasti poika alkoi nousta sijoituksis-
saan, ja kun tultiin kevääseen 1897 hän oli luokkansa priimus, mikä merkitsi kymppien 
ja yhdeksikköjen rivistöä, jollakin kahdeksikolla täydennettynä. 

Yliopisto 

Ylioppilastutkinnon Brummer suoritti 12.6. 1897. Kolmessa vuodessa hän opiskeli 
filosofian kandidaatiksi saavuttaen tämän arvon 17.5.1900. Hän oli suorittanut yleises-
sä historiassa laudaturin, suomen kielessä ja kirjallisuudessa cum lauden sekä filoso-
fiassa ja matematiikassa approbaturit. (Brummerilla oli jokin "lukkarinrakkaus" mate-
matiikkaan, niin täydellinen humanisti kuin tulikin olemaan. Hän lienee opintojensa 
alussa ajatellut siihen suuntautumista.) Kevätkaudella 1901 Brummer auskultoi suo-
messa, historiassa ja latinassa, mikä oppiaine oli kuulunut Jyväskylän lyseon opetus-
ohjelmaan. Julkinen kasvatusopin tutkinto siirtyi v:n 1903 tammikuuhun. Ainakin kol-
me kertaa opiskelunsa aikana Brummer sai yliopistolta jonkin pienen stipendin, ja ker-
ran hänelle annettiin palkinto "kirjoituksesta", nimittäin syyslukukaudella 1900. 

Voinee olettaa, että jo nyt Brummerin ajatuksia on askarruttanut myös väitöskirjan 
teko, mikä ilmeisesti on merkinnyt oleskelua Helsingissä loma-aikoina. Lokakuun 17 
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pnä 1908 Brummer puolusti Kei ariJli es a AJek anterin yliopistossa Helsiogi sä väi-
töskirjaa "Ober die Bannungsorte der finnjscben Zauberlieder'' (Suomalai ten loitsu-
jen manauspaikoista), minkä tutkimusaiheen hän oli saanut prof. Kaarle Krohnilta. Lau-
sunnossaan Krohn pitää esitystapaa etevänä. Hän toteaa, että "loitsurunoutemme kris-
tilli peräisyy ja sen leviäminen Suomessa lännestä itään on saanut lisätodistuksen, jo-
ka tekee pakanuuden aikui eo loitsurunouden löytämisen yhä vähemmän luultavak i". 
Kun tutkimuksessa oli osoitettu läheinen yhtey ' uomalaisten loit urunojen ja geana-
nilaisten loitsolokujeo välillä" arvelee Krohn että ulkomaalaisten huomio nyt enti tä 
enemm.än kohdistuu uomalaiseen kan anruoouteen, "etenkin Saksassa, missä parast-
aikaa puuhataan täydelli tä loitsulukujen kokoelmaa". Jo aivan en i luvussa Brummer 
oli osoittanut, että länsisuomaJaiset manaukset asumattomiin paikkoihin, helvettiin, ve-
teen, kiveen, maahan, puuhun, tuuleen ja tuleen olivat aiheutuneet germaanisista ma-
nauksista ja että omintakeista oli vain Lappiin manaaminen. Manaamista takaisin ko-
tiin Brummer oli pitänyt itäsuomalaisena, mutta Krohn kat oi hänen siinä erehtyneen. 
Luonnolli esti myös itäsuomalaiset manauksettulivatmtkimukses a huomion kohteeksi, 
samoin mm. virolaiset - Brummerin väitöskirjasta välittyy meille tietopiiri ja proble-
matiikka, joka vie kauas siitä maailma ta,jos a Brummerin muu elämä sitten kulki. Jäl-
kiviisauden valossa on helppo puhua pääomasta joka jäi uoranaisesti hyödyntämättä. 
Eri asia on miten suuresti tämä nuoruuden ponnisro heijastui hänen persoonassaan 
myöhemmin . Epäilemättä Brummerin - kuten niin monen muunkin - henkilökuvaan 
tuli kuulumaan toteutumattoman unelman alue, - tässä tapauksessa tutkijan ja tiede-
miehen. - Kalliit myös olivat olleet "laulujen lunnaat''. Toimittaja Lepolle - läheiselle 
työtoverille - Brummer on kuvaillut opiskelunsa kaiken kaikkiaan aiheuttamia velko-
ja todella suuriksi .. - Väitöskirja johti filosofian lisensiaatin arvoon 29.10.1908. Filo-
sofian tohtorin arvon hän sai omasta anomuksestaan 15.10.1915. (Aiemmin tohtoriksi 
voitiin tulla vain promootion kautta. Tohtorin arvon saavuttaminen anomuksella oli ai-
van uusi mahdollisuu ,ja Brummer Jjenee ollut aivan ensimmäisiä. jotka sitä käyttivät.) 

Kohoaminen tohtoriksi ei tuohon aikaan ollut vähäinen aavutus. Rohkeniko Brum-
mer heti en jälkeen ehkä unelmoida tiedemiehen urasta on tuntematonta. Täy työlli-
syy koulu sa tuli kuitenkin sitomaan voimia. Brummer oli ilti läpi elämänsä vaJmi 
tarttumaan kynään ja o oittamaan luontai en kyvykkyytensä asiatekstin parissa. Mää-
rätietoista pano tusta tieteeseen ei hän väitöskirjan jälkeen näytä tehneen. Tämä aat-
taisi olJa myös heijastu ta ristiriidasta kahden niin itsenäisen ja eri suuntiin vetävän op-
pialan kuin suomenkielen ja kan anrunouden yhtäältä ja historian kesken toi aalta. Kun 
Brummer lisäksi sekä suomen että historian auskultoinneissaan liikkui arvosteluasteik-
kojen ylärajoilla, hänen lahjansa viittasivat myös tarpeeseen vaikuttaa elävässä ihmis-
yhteisössä. Tietty monilahjaisuus siis ikäänkuin hajotti Brummerin huomion pois tie-
teellisestä urasta. 

Väitö tään edeltäneenä kesänä Brummer oli tehnyt opintomatkan Saksaan ja Sveit-
siin kasvatusopillisten opintojen merkei ä. 

Opettajana seminaarissa 

Nuoren filosofian kandidaatin ensimmäinen työpaikka oli Laatokan rannalla. Sorta-
valan reaalily eossa oli avoinna viransijaisuus suomen, sak an ja historian kollegana 
lukuvuonna 1901-02, kun toimen vakituinen hoitaja filosofian maisteri A. A. Aarne oli 
virkavapaana. AuskuJtointinsa suorittanut nuori mies joutui ensi töik een opettamaan 
keskll<oulun luokilla mainitmja oppiaineita ja valvomaan I !k:n 41 poikaviikaria. Jae. 
Abrenbergin piirtämä koulun uusi talo vihittiin arvokkain juhlallisuuksin 30.11.01. On-
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Onni Johannes Brummer (1878-1944) noin 
vuonna 1910. Mainittuna vuonna Brummer jät-
ti toimensa Jyväskylän seminaarissa ja muutti 
Joensuun lyseoon lehtoriksi. Väitöskirja ja 1. 
avioliitto olivat jo takanapäin, ja 2. avioliitto 
oli juuri solmiutumassa. 

Elsa Matilda Mäkinen noin vuonna 1910, jol-
loin hän oli myös avioitumassa Onni J. Brum-
merin kanssa. Hänen isänsä oli alkuaan vesi-
lahtelainen maanviljelijä, joka oli muuttanut 
Paimioon. Hänen äitinsä oli o.s. Grönvall. 

ko maist. Aamella ollut jokin vaikutus siihen, että Brummer pian suuntautui väitöskir-
jassaan kansanrunouteen, ei ole tässä ratkaistavissa.* 

Sitten avautui toimipaikka Jyväskylässä, koulukaupungissa,jonka seminaarissa Brum-
mer sai suomen, ruotsinjahistorian v.t. kollegan toimen syksyllä 1902. Siellähän vii-
pyi 8 lukuvuotta, minkä aikana virka ensin vakinaistui 1903, jolloin hänestä tuli suo-
men, ruotsin ja historian kollega,ja sitten kollegan virka muuttui lehtorin viraksi (1906). 
Näinä vuosina - kuten olemme todenneet - Brummer tarmokkaasti vei läpi tohtorin-
väitöksensä. 

Oppikouluun 

Saatuaan 1.5.1910 nimityksen Joensuun lyseon historian ja suomen lehtoriksi Brum-
mer muutti majaa ja aloitti työnsä syksyllä tässä Albert Wegeliuksen johtamassa laitok-
sessa,jotammkemaalikuvemööri Seynkävi pikimmiten katsastamassa heinäkuussa 1910. 

Joensuussa Brummer viipyi kaksi lukuvuotta opettaen historiaa III - VIII luokilla ja 
suomea VI - VIII luokilla. - Kun Brummer keväällä 1912 erosi koulun palveluksesta, 
rehtori Wegelius lausui hänelle vilpittömät kiitoksensa toimen hoidosta. Brummerin oli 

* Aarne on myöhemmin tullut kansainvälisestikin kuuluisaksi suomalaisten satujen luetteloijana 
ja määrittelijänä. 
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onnistunut herättää harrastusta historiaan, mikä maininta oppikoulun oloissa on käsi-
tettävä merkittävä!< i tunnustuksek i. - Tämän taas voisi arvioida heija tuneen positii-
vi esti aineki:rjoiroksen ta oon iJl ä ylioppilaskirjoitu ten aineen aiheetol.ivatu ein kuin 
reaalikoekysymyksiä. (Reaalikoe tuli käyttöön vasta 1920-luvun alussa.) 

Kenties Brummer ei ollut ajatellut Joensuuta lopullisena kotipaikkanaan. Hänen tiede-
tään samanaikai e ti hakeneen keväällä 19 L2 ekä Tampereella että Viipurissa avoinna ole-
vaa tointa, mutta tulleen vaHruksi jälkimmäi een. äin Brummer ruli liittymään niihin län-
sisuomalaisiin jotka kohtalo ohjasi itäiseen Suomeen ja jotka löy ivät koti n a ieltä. 

Varhaiset vuodet Viipurissa (1913-1916) 

Viipurin Suomalai essa Realily eossa Brummer aloitti yk yllä 1913 lebtorina, jonka 
opetustoimeen tuli kuulumaan suomea luokilla ill- VTIT ja historiaa luokilla V- VIIJ. Vie-
lä amana syksynä tuli uusi asetu , jonka mukaan kollegat muuttuivat nuoremmiksi leh-
toreiksi ja lehtorit vanhemmiksi lehtoreiksi. Näin Brummer tuli vanhemmaksi lehtorik-
si, jonka palkkaedut olivat pian samat kuin Helsinginkin koului sa (4000 mk/ vuosi). 
Opinnoissaan velkaantuneelle tämä varmasti oli mieluista. (Jo nyt oli muuten lisäkor-
vauksia pitkästä palveluk e ta nykyisten ikäfäien tapaan.) Vuo i.na 1903-19 Viipurin 
suomalaista realiJyseota johti rehtorina uskonnon lehtori Lauri Pohjala, koulumie . jon-
ka ura jatkui ittemmin Hei ingi ä. - Oltiin lähellä oppilaitok en nimen lopulli ta va-
1<:iintumista. KouluylibalJitus oli - venäläisten ilmei e tä tau rapaino tukse ta - innok-
kaasti rationali oimassakoulujen ohjelmia, li.njajakojaja nimityksiä. Astui voimaan uu i 
selväjakok:lassilliseenja reaaliseen linjajakoi uuteen jolloin koulun illoinen nimi ("rea-
lily eo") kävi häiritseväksi. Vuosikertomukse a 191 4-15 koulu en i kertaa on Viipu-
rin Suomalainen Ly eo minkä nimisenä e on jäänyt hi roriaan. - Todettakoon vielä, et-
tä Pohjalan jälkeen rebtorik i tuli Otto Nordensvao (1919- 23) ja sen jälkeen Aaro Mark-
kanen (1923-). Brummer sai määräyksen vararehtoriksi 20.1.1921, mikä kenties kertoo 
hänen asemastaan opettajakunnan ke kuudes aja o aksi selittää hänen jäämistään opet-
tajaksi Karjala-lehden päätoirnittajuuden ohellakin aina v:een 1929 asti. 

Viipurin Suomalaiseksi Lyseoksi muuttuneen "realilyseon" tila Brummerin tullessa 
ei varmaankaan ollut para mahdollinen. Pyrkijöitä näyttää olleen hyvinkin runsaa ti, 
niin että keskikoulussa (I- V luokat) oli ajoittain kahdet rinnakkaisluokat. mutta eron-
neiden ebtolai.sten ja luokalle jääneiden määrät vaikuttavat suurilta ja oppi uoritusten 
keskiarvot perin alhaisilta. Koulu itsekin näyttää tästä olleen tietoinen. Keväällä 1916 
se suoritti tutkimuksia nii tä olosuhteista, joi sa en oppilaat joutuivat tekemään läk-
syjään. Ne olivat o in perin masentavia; asuttiin uure sa ahtaudes a ilman vähintäkään 
mahdollisuutta lukea omas a rauhassaan. Luokanvalvojia keboitettiin käynteihin oppi-
laidensa. kodei sa. Myös Brummer on epäilemättä joutunut tällai een osalli tumaan. 

Kentän laajeneminen 

Brummerin elämänkuvio oli kylläkin alkanut laajentua jo Jyväskylässä. Hänet oli 
1908 valittu kaupungin valtuu toon. Ja nuoren tohtorin työpanosta käytettiin heti hy-
väksi. Jo 1909 Jyväskylän valtuu ro asetti valiokunnan pohtimaan kaupungin omaa -
seminaarista irroitettua - kansakoulua ja toisen uunnittelemaan kauppa.koulua. Brum-
mer oli jä en niissä molemmi sa. 

Viipurissa Brummer tuli valtuustoon jo 1915 istuen siinä v:een 1934. Vuodet 1924-26 
hän oli sen varapuheenjohrajanakin. Kunnallisrniehen uran täydensi jäsenyys Viipurin 
kaupunginhallituksessa 1930-33. 
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Kun Brummer ensi kerran valittiin valtuustoon 8.12.14 nuorsuomalaisten listalta, hän 
oli viipurilaisena uusi. Hänen aikaisempaan toimintaansa Jyväskylässä saatettiin kui-
tenkin vedota, samoin hänen työkykyynsä ja luonnollisesti tohtorin arvoonsa. Joutuu 
joka tapauksessa hämmästymään siitä, että hänet valittiin kolmanneksi suurimmalla ää-
ni- ja äänestäjämäärällä. Monien tunnettujen nimien joukosta hänen ohitseen menivät 
vain "ääniharava" insinööri A.L. Hilden ja kaupunginlääkäri M. Gadd. Kenties jo nel-
jä kuukautta riehunut "yleiseurooppalainen sota" oli suunnannut katseet myös oppi-
neeseen lehtoriin liikemiesten ja varatuomarien vaihtoehtona. Ja muodostivathan opet-
tajat ja oppilaiden vanhemmatkin melkoisen äänestäjäjoukon Viipurissa. - Nuor-
suomalaisten lista sai muuten kolminkertaisesti enemmän ääniä kuin sen vastustajan 
"Pamauksen" lista. Ehkä sekin kuvasi aatteellisille arvoille herkistymistä. 

Viipuriin tullessaan Brummerilla oli vielä kesken kirjallinen työ, joka oli uskottu hä-
nelle jo v.1910, nimittäin Jyväskylän kaupungin historia. Hän saattoi sen päätökseen 
kesällä 1916 päiväten alkulauseen Nuijamaalla 19.7.16. Laaja teos merkitsi Brumme-
rille varmastikin eräänlaista valmiuskurssiajoumalismiin hänen sitä tietämättään. Ak-
tuaalisesti merkitsi tutkimus syventymistä Keski-Suomen kulttuuriin ja talouteen. 

Opintomatka Ruotsiin 1914 näyttää sekin tapahtuneen historian merkeissä, kuten tut-
kielma "Elämää Pohjoismaissa 1500-luvulla" (1917) osoittaa. Brummerin yhteiskun-
nallisen toimikentän laajentuminen näkyi paitsi em. valtuuston jäsenyytenä, myös va-
lintana Viipurin museon johtokuntaan (1916--31), pestautumisena Viipurin yhteiskou-
luunkin suomenkielen tuntiopettajaksi (1915-20) ja jopanuorisoseuratoimintaankin osal-
listumisena. Tapaamme hänet Etelä-Karjalan Nuorisoseuran (EKNS) johtokunnan jä-
senenä jo 1914 ja vuosijuhlan esitelmöitsijänä 1915. 

Vuosikokouksessa 3.2. 1915 Viipurin Suomalaisen kirjallisuusseuran uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Onni J. Brummer, joka hoiti tätä tehtävää kuolemaansa asti. Hä-
nen edeltäjänsä oli 10 vuoden ajan ollut tarkastaja Anton Valtavuo. Sihteerinä toimi sil-
loin toimittaja Kaapro Moilanen ja hallituksen muina jäseninä lehtori F .P. Oinonen, leh-
tori J.P. Tirkkonen, pormestari Ivar Alopaeus ja agronomi A.Sirola. Paitsi että seura 
hoiti kahta rahastoaan, omaa sekä Adam Wilken rahastoa, sillä oli 1915-16 vireillä Kan-
sanrunouskokoelma, Wilke-vainajan elämäkerran aineskokoelmaja myös Wilken tes-
tamenttiin perustuva kansanopistokysymys. Tarjottiinpa sille v:n 1915 aikana ostetta-
vaksi erästä tilaa Vainikkalasta. 

Suuretmurrosvuodet(1917-1920) 
Maan historian suurimman murroksen vallankumous- ja vapaussotineen, itsenäisyys-

julistuksineen ja tasavaltalaisine hallitusmuotoineen Onni Johannes Brummer joutui koh-
taamaan n. 40 vuoden iässä, elämänsä laki pisteessä. Vaikka hänestä ei tullut poliitikkoa 
sanan varsinaisessa mielessä, hän kuitenkin nyt määritteli poliittisen kantansa liittymäl-
lä vuoden 1918 lopulla (9.12.) perustettuun Kansalliseen kokoomuspuolueeseen. 

"Kapinanaika" , kuten usein sanottiin, lienee Brummerin osalta sujunut suhteellisen 
ongelmattomasti. Viipurin punaisen johdon valvontaresurssit eivät riittäneet lähestul-
koonkaan kaikkien kansalaispiirien tarkkaan seurantaan, ei sittenkään, vaikka valkois-
ten rintamalle karanneita koululaisia oli runsaasti. (Viipurin Suomalaisen lyseon poi-
kia kaatui kahdeksan.) Eikä Brummerin mahdollisesta poliittisesta kansalaistoiminnas-
ta v:n 1917 aikana liioin ole toistaiseksi tietoja. 

Potentiaalisesti vaara oli aina mahdollinen, ja Brummerin vanhin poika Pekka onkin 
muistellut seuraavasti: "Maalis-huhtikuussa pakoittivatpunakaartin sotaväkeen otot ase-
kelpoiset miehet katoamaan mahdollisuuden mukaan "maan alle". Muistan isänikin pii-
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leskelleen useampaan otteeseen, kunnes hän tuttavien avulla pääsi Englannin konsu-
laatin väliaikaiseksi virkamieheksi ja saavutti täten diplomaattisen koskemattomuuden. 
Ovellemme ilmestyi pahville maalattu Englannin lippu, joka ihmeellistä kyllä auttoi." 
Brummer asui ennen päätoimittajaksi tuloa Torkkelinkatu 7:ssä. 

Pekka Brummer arvelee isänsä tunteneen "syyllisyyttä", ettei sen kummemmin ollut 
osallistunut vapaustaisteluun. Heti Viipurin valtauksen jälkeen Brummer liittyikin suo-
jeluskuntaan, ja hänen mainitaan palvelleen jossakin niistä monista esikunnista, joita 
kaupungissa oli alkukesästä 1918. 

"Kaksoiselämää" (1920-1929) 

Brummer oli tietenkin joutunut tekemisiin Viipurin valtalehden Karjalan kanssa. Hän 
oli laatinut ainakin kirjallisuusarviointeja, ja varmaankin seurannut selostuksia kau-
punginvaltuuston keskusteluista, samoin ehkä kaupungin kulttuuriuutisia. Mutta epäi-
lemättä hän oli leimallisesti koulumies silloin kun hänet ensi kertaa - v.1920 helmi-
kuussa - asetettiin eräänlaisen toimitus-troikanjäseneksi. Tällöin näet lehden etusivul-
le tuli vastaavan toimittajan Erkki Paavolaisen tilalle "toimitus", jonka muodostivat 
Brummer, Paavolainen ja Kaapro Moilanen, viimeksi mainittu "vastaavana". Kysees-
sä oli jonkinasteinen vallansiirto, jonka perusteita emme tunne, mutta jonka taustana 
voi kuvitella niitä asennekysymyksiä, jotka sodan päättyessä leimasivat koko yhteis-
kuntaa, erityisesti kokoomuspuoluetta, joka koostui sekä nuorsuomalaisesta että van-
hasuomalaisesta ainesosasta. Niin tärkeän lehden kuin Karjalan saaminen lujasti sen 
johtoon oli olennaista. - Kun Paavolaisen nimi syksyllä 1920 katosi lehden etusivulta 
- hän siirtyi Uudenkirkon kansanopiston johtajaksi-, jäivät Brummer ja Moilanen kah-
destaan toimittajiksi Moilasen ollessa edelleenkin "vastaava". Tätä asiaintilaa jatkui sit-
ten 29.11.1926 asti. Vasta nyt Brummer on "päätoimittaja". Oletettavaa on, että "kak-
soismiehitys" on ollut välttämätöntä Brummerin koulutuntien takia; Brummerin tosi-
asiallistajohtovaltaa lehdessä ei liene koskaan kiistetty. Mikä vuoden 1926 lopulla vaa-
ti siirtymistä keskitettyyn päätoimittajuuteen, jää arvattavaksi. Kenties taustalla oli si-
säpolitiikan kuumeneminen - aitosuomalaisuus, Tannerin hallitus tms. - tai muut hen-
kilökohtaisemmat syyt. - Brummer ei kuitenkaan vielä nytkään jättänyt kouluopetus-
ta, vaan jatkoi kevääseen 1929. Hänen työkykyään kuvastaa, että hän lähes vuosikym-
menen saattoi viettää tätä "kaksoiselämää". 

Karjala-lehden toimitus ja konttori olivat sijainneet "lopullisella" paikallaan eli Alek-
santerinkatu 19:ssä (vsta 1929 Karjalankatu 19:ssä), mutta vuokratiloissa. Kova paine 
suurempiin tiloihin oli olemassa, sillä v:n 1916 päättyessä lehden arkilevikki oli 17 .000 
ja sunnuntailevikki 21.000 kappaletta. Karjala väitti olevansa maan levinnein maaseu-
tulehti, ja Viipurin läänin valtalehti se kiistatta olikin. Yritykset päästä oman katon al-
le olivat vetäneet vesiperän. Brummerin tullessa remmiin jatkuvat ponnistelut olivat 
johtaneet siihen, että vuokralaisasema Aleksanterinkadulla oli muuttunut omistajuu-
deksi, mutta edelleenkin hiukan riittämättömissä tiloissa. Uusi rotaatiokone oli tilattu 
Saksasta jo joulukuussa 1918 ja Brummerin ensimmäisiä kokemuksia keväällä 1920 oli 
tieto, että rotaatiokone oli valmis, mutta hinnaltaan n. 150 % kalliimpana kuin tilatta-
essa. Hirrnustuneena lehden johtokunta jo perui koko kaupan, mutta sai myyjältä il-
moituksen, että kone oli jo matkalla Suomeen. Niinpä oli alistuttava jonkinlaiseen so-
puratkaisuun ja rakennettava lisätilat uudelle mahtavalle laitteelle. 

Lehden tulevaisuudennäkymiä saattoi hetken himmentää se, että Venäjän tapahtu-
mien myötä oli menetetty n. 5000 tilaajaa Pietarissa ja Inkerissä, mutta tämä oli het-
kellistä. Elämä alkoi virota Viipurissa, kuten koko maassa. V.1924 levikki nousi 
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25 000:een, 1928 34.000:een, mutta laski 1936 31.300:aan sunnuntailevikin osalta. (Ar-
kilevikki oli jatkuvasti muutamaa tuhatta pienempi). Ensimmäisen erillisen sunnuntai-
osastonsa lehti julkaisi helmikuussa 1924. Vuoden 1925 alusta Karjala ilmestyi 7-päi-
väisenä ( sitä ennen 6-päiväisenä). Kuvapalvelut paranivat lehdessä jatkuvasti. Kun J aak-
ko Leppo Brummerin pyynnöstä astui lehden palvelukseen v.1927, hän luonnehti sitä 
jo "loistavasti" toimitetuksi. 

Jo v.1924 Karjalan kirjapaino Oy:n koko henkilökunta oli 185 henkeä. Se oli Viipu-
rin suuria "teollisuuslaitoksia". Uusi oma talo kävi välttämättömyydeksi. Uno Ullber-
gin piirtämä liikepalatsi pantiinkin alulle v.1928, ja läpi 30-luvun sen massiivinen ko-
meus välittyi jokaisen kaupungissa kävijän silmään. Se edusti silloisessa Viipurissa kor-
keaa tasoa. Lehti kuitenkin painettiin ja toimitettiin tontin piharakennuksessa, jonka ylä-
kerrassa myös päätoimittajan virka-asunto oli. 

Epäilemättä kohtalo tässä johdatti Brummeria toimialalle, johon hänellä oli hyviä 
edellytyksiä, vaikka sekä tutkijan että koulumiehen kutsumukset olivat myös vallan-
neet osan hänen kapasiteetistaan. Tärkeintähän tietysti oli hänen kykynsä kirjoittaa hel-
posti ja iskevästi, mutta aluksi häneltä lienee puuttunut sen kaltainen halu vaikuttaa yh-
teiskuntapolitiikassa, joka aina on liittynyt journalistiikan parhaisiin traditioihin. Täs-
sä suhteessa hän nyt aloitti pitkän itsekoulutuksensa, joka 1930-luvulla kantoi lopulli-
set hedelmänsä. Nyt 20-luvun alussa lehti kuitenkin tarvitsi - tai ainakin uskoi tarvit-
sevansa - arvovaltaista viipurilaista johtohahmoa, ja siihen Brummer kykyineenja toh-
torin arvoineen todellakin oli omiaan. Kaupunginvaltuutettuna ja Kokoomuksen kan-
sallisklubin puheenjohtajana häneltä myös odotettiin poliittisen linjan vastuullista mää-
rittelyä. 

Poliittisesti Brummer edusti maltillista kokoomuslaisuutta. Hän oli ollut puolueessa 
aivan alkuvaiheesta lähtien ja osallistui sen toimintaan Viipurin kansallisseuran pu-
heenjohtajana ja kokoomuksen Viipurin läänin läntisen vaalipiirin piiritoimikunnan ja 
läänin molempien vaalipiirien toimeenpanevan valiokunnan puheenjohtajana aina nii-
den perustamisesta talvisotaan asti, silti antautumatta kansanedustajaehdokkaaksi. Pre-
sidentin valitsijarniehenä hän oli 1931, 1937 ja 1940. Lehteään Brummer, työmyyrä, ei 
halunnut jättää, vaan halusi olla kuin paimen laumansa keskellä. Brummer oli myös 
Viipurin työväenopiston johtokunnan puheenjohtaja vuosina 1917-39, mikä osoittaa 
tiettyä liberalismia hänen yhteiskunnallisessa asenteessaan. - Mainittakoon, että Brum-
mer valittiin Viipurin uuden yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtajaksi v. 1920. (Täs-
sä koulussa hänen vaimonsa oli opettajana; ks. myöh) 

Varsinaiseen puoluepolitiikkaan Brummer ei suoranaisesti kovin paljon osallistunut, 
joskin hän kokoomuksen huomattavan valtalehden mukana joutui mm. puolue- val-
tuuskuntaan ja osallistui puoluekokouksiin. Ensimmäinen näistä oli v:n 1929 puo-
luekokous,jota oli edeltänyt ankara sisäinen riita aitosuomalaisen opposition ja vanhan 
puoluejohdon välillä. Siinä Brummer asettui vanhan puoluejohdon kannalle, mutta lie-
nee kaiken kaikkiaan vaikuttanut riidan kärjistymistä vastaan. 

Luonnollisesti Brummer joutui lehdessä ottamaan välittömästi kantaa ajan kaikkiin 
ilmiöihin. Kun lapualaiskausi oli saanut alkunsa ns. paitojen riisumisessa Lapualla mar-
raskuussa 1929, Brummer kuten laajasti muukin Suomi otti myötämielisesti kantaa pai-
tojen riisujien puolesta. Päivänä, jolloin vasemmiston välikysymys Lapuan tapahtu-
mista esitettiin eduskunnassa, Karjala otsikoi pääkirjoituksensa "Kansan kärsivällisyys 
loppuu". Ja kun erilaiset kansalaiskokoukset silloin olivat päivän sana, kirjoitti Karja-
la (3.12.29), että "niiden on ravistettava hereille kaikki isänmaalliset voimat kommu-
nistista vaaraa torjumaan. 'Ilkka' lausuu, että se on 'yhteisen kansan tahto' ja uskom-
me lehden oikein tulkinneen asian ytimen". 
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Kun ensi tiedot Mäntsälän tapahtumista olivat tulleet, kysyi Karjala (29.2.32) "Mikä 
on tarkoituksena?" ja ihmettelee "miten on noin suuri liikehtiminen voinut tapahtua". 
Kyse ei ollut irrallisista joukoista, vaan "suuri järjestö on parhaillaan kiihkeässä toi-
minnassa". Lehti tiesi, että Länsi-Suomesta ja Hämeestä oli paljon miehiä liikkeellä ja 
että karjalaistenkin liikkeelle lähtöä voitiin odottaa. Se vain ei käsittänyt kaiken tarkoi-
tusta ja vaati "että väkivallan tieltä oli heti käännyttävä takaisin". 

Brummer oli läsnä Kokoomuspuolueen keskusliiton kokouksessa 4.4.32 sisäisen ti-
lanteen ollessa hyvin jännittynyt. Valmisteltiin puoluekokousta, ja puolueen uuden val-
tuuskunnan koostumuksesta oli kyse. Sen puheenjohtajuudesta kilpailivat Paavo Tal-
vela ja jyrkästi lapualainen Eino Suolahti. Brummer kuului tällöin niihin, jotka puhui-
vat Suo lahtea vastaan. Ybdessä Pekka Pennasen ja Erkki Paavolaisen kanssa Brummer 
näin oli hahmottamassa puolueessa kehkeytyvää erityistä viipurilaista suuntausta. Ää-
nestyksessä Suolahti kuitenkin voitti. 

Brummerin asema Karjalan johdossa oli tuulinen. Päätoimittajaa ilmeisesti painos-
tettiin ankarasti. Lehden vaatimus kuitenkin oli, että Lapuan liike oli saatava ainakin 
laillisiin uomiin. Toukokuussa 1932 pidetyssä puoluekokouksessa jatkui kädenvääntö 
maltillisten ja lapuanmielisten välillä. Brummer oli nytkin maltillisten riveissä. Hel-
sinkiin Brummerin oli matkustettava vielä kesäkuussakin kutsuttuna Kämpin kokouk-
seen 16.6. pohtimaan Uuden Suomen ongelmia. Kyseessä olivat jälleen lehden johdon 
suuntariidat. Puolueen maltillinen johto halusi estää Uutta Suomea joutumasta vasta-
leirin käsiin, mutta ilman mainittavia tuloksia. 

Euroopan ajautuminen sotaan kesällä 1939 oli Brummerille raskas pettymys, vaikka 
hän päätoimittajana ja historian miehenä osasi kirjoittaa hillitysti ja analyyttisesti. Kun 
ensi tiedot ns. Ribbentrop -sopimuksesta olivat ilmassa, hän vielä yritti vähätellä vaa-
raa (22.8.39), mutta pian oli todettava tilanne "vakavaksi" ja vaaran kasvavan tunti tun-
nilta. Kaikille oli selvää, että oli kyse Saksan ehdoista Puolalle ja Puolan ryhtymisestä 
vastarintaan Englannin ja Ranskan asenteisiin nojaten. Brummerin oli pakko todeta, et-
tä ratkaisu oli Saksan käsissä, että sen edesvastuu oli "suunnaton" ja että nykyaikaista 
sotaa ei kukaan voinut voittaa (25.8.39). Kun Saksa oli hyökännyt, mutta länsivallat ei-
vät vielä olleet sodassa, Brummer totesi, että "kaamea onnettomuus" oli tosiasia. Hän 
toteaa, että Saksa ei olisi saanut ampua ensimmäistä laukausta, mutta vetoaa silti Ver-
saillesin rauhan virheisiin kaiken alkusyynä. (2.9.39) Kun länsivallat olivat julistaneet 
sodan, Brummer vielä syyttää Saksaa siitä, että se oli itse alunperin hylännyt oikeus-
periaatteen haluamalla kohtuuttomuuksia - kuten Tshekkoslovakian. Lehti kuitenkin 
julisti Suomen jyrkkää puolueettomuutta sodan suhteen; tunnesyyt olivat nyt huono 
opastaja. (4.9.39) 

Koti- ja perhe-elämä 

Brummer solmi ensimmäisen avioliittonsa 26-vuotiaana Helma Abraharnina Nyströ-
min kanssa 9.8.1904. Nuorikko oli kruununvouti Johan Abraham Nyströmin (1816-83) 
tytär tämän 1. aviosta Clara Charlotta Wikmanin (1831-74) kanssa. Vihkiminen ta-
pahtui Virroilla, jossa Nyström tällöin oli toimessa. Nuoret ilmeisesti tutustuivat Jy-
väskylän seminaarissa, jossa molemmat olivat opettajina. Morsian oli sulhastaan 11 
vuotta vanhempi. Avioliitto jäi lyhyeksi ja lapsettomaksi, sillä Helma kuoli 14.12.1907 
lapsivuoteeseen. Menetys oli siis nuoren aviomiehen kannalta kaksinkertainen. Helma 
Nyström oli ollut seminaarin palveluksessa jo vsta 1897 aluksi lastentarhan opettajat-
tarena, sitten voimistelun ja terveysopin opettajana. Seminaarin muistosanoissa häntä 
kuvattiin erityisen lahjakkaaksi alallaan. Ulkonäöltäänkin Helma Nyström oli ollut lä-
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Päätoimittaja "siviilissä". Vas. 
O.1.Brummer ( ojassa), Elsa Paavolainen, 
Erkki Paavolainen. - Kuva ajoittunee 30-
luvun alkupuolelle. Kyseessä on vierailu-
käynti Brummerien luona Joutsan kesä-
maisemissa. Kahdesta autosta oik. puolei-
nen on Erkki P:sen Studebaker. Vasen on 
oletettavasti Brummerin auto, jota Pekka-
poika on ollut ajamassa, koska Brummer 
itse ei ajanut. - ( Kuva säilynyt Erkki Paa-
volaisen albumissa. - Koko tämän artik-
kelin kuvitusta haittaa Brummerien per-
heen valokuvien tuhoutuminen Viipurissa. 
Ainakin Pekka Brummer pojista oli inno-
kas valokuvailija.) 

Mies parhaimmillaan. - Onni Johannes 
Brummer ( 1878 - 1944) 1930-luvulla vii-
purilaisen E.M. Andersenin liikkeen ( Kar-
jalank. 25) kuvaamana 

239 



Perhekuva vuodelta 1938 - Kuva lienee otettu Brummerin 60-vuotispäivän merkeissä. Pojat vas: 
Pekka Aleksander (s. 1911), Heikki Johannes (s. 1912)ja Jaakko Fredrik (s. 1915). Pekka oli jo 
lääket. ja kirurg. toht. ja avioitumassa, Heikki oli suorittanut yl. oikeustutkinnon ja Jaakko oli 
vasta aloittelemassa opintojaan kemiassa. 

hes kaunotar, ja hänen muotokuvansa koristi Brummerin kodin seinää läpi elämän. 
Toisen avioliittonsa Brummer solmi 13.6.1910 Turussa. Nuorikko Elsa Matilda Mäki-

nen (29.10.1882 - 27.7.1964) oli vesilahtelaisen maanviljelijän Antti Edvin Mäkisen (s. 
1851) ja hänen puolisonsa Josefina Mathilda Fredrikan ( o.s. Grönvall) tytär. Perhe oli muut-
tanut kuitenkin Sauvoon ja Elsa Mäkinen tullut ylioppilaaksi Turussa 1902, opiskellut Hel-
singin yliopistossa matemaattisia aineita ja suorittanut opettajatartutkinnon 1904. Ennen 
avioitumistaan hän oli ollut opettajana sekä Jyväskylässä että Turussa. Brummerin uuden 
perheen esikoinen Pekka Aleksander syntyi Joensuussa 6.5.1911. Heikki Johannes näki 
päivänvalon Viipurissa 1 l.12.1912ja Jaakko Fredrik Onninpoika 17.4. 1915. 

Kaiken tiedon mukaan Brummerin perhe Viipurissa varttui onnellisten tähtien alla. 
Elsa-äiti oli perheestään vaarin pitävä säästäväinen emäntä, joka alkuaikoina antoipa-
noksensa niiden velkojen maksamiseen, joita Brummerille olivat tuottaneet hänen opin-
tovuotensa. Hän toimi Viipurin Uuden Yhteiskoulun laskennon opettajana alaluokilla 
(I-III) aina vsta 1915 alkaen. Elsa-vaimolleen Brummer, toimittaja Lepon mukaan, oli 
paljon velkaa menestymisestään. Vaimo oli "hiukan käskevä ja komea, mutta tarmokas 
ja oikeamielinen nainen". Myöhemmin rahahuolet eivät liene perhettä häirinneet. Ym-
päristö kai näki Brummerit hyvinkin vakavaraisina porvareina. Jo 20-luvun puolesta-
välistä lähtien he viettivät kesiä Joutsassa, Onni J:n lapsuuden maisemissa. Brummer 
oli vuokrannut ns. Pekkasten pappilan Joutsan seurakunnalta 15 vuodeksi 1000 mk:n 
vuosi vuokraa vastaan. (Lapsuudenkoti taas oli ollut ns. Rauhalan pappilassa). Myös au-
to tuli välttämättömäksi. Aluksi hankittiin Chrysler, sitten Reo keväällä 1938, varsin 
korkeaa hintaluokkaa sekin. Sillä oli tallinsa Papulan kaupunginosassa. 
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Auton kohdalla täytynee kuitenkin puhua status-symbolista, sillä Onni J. ei koskaan 
tarttunut auton rattiin, vaan pojat vuorollaan saivat olla kyytimiehinä - ja riidellä kes-
kenään onnesta päästä autoilemaan. Brummer oli tyypillinen humanisti, jota vain kä-
vely ja kalastaminen veti puoleensa. 

Brummer oli pannut kaikki kolme poikaansa muuhun oppikouluun kuin omaansa eli 
Viipurin klassilliseen lyseoon. Kaikki menestyivät opintiellä hyvin, mutta hakeutuivat 
aikanaan muille aloille kuin isänsä tai äitinsäkään. Pekka tuli ylioppilaaksi 1929, val-
mistui lääketieteen kandidaatiksi 1932, lisensiaatiksi 1936 sekä lääketieteen ja kirur-
gian tohtoriksi 1941. Vuosina 1938-45 hän palveli Helsingissä Kivelän sairaalassa. Hän 
solmi avioliiton 1938 Rauni Tuulikki Ahtiaisen kanssa ja heille ehti isoisän eläessä syn-
tyä kaksi poikaa ja tyttö. - Heikki Brummer tuli ylioppilaaksi v. 1930, suoritti ylem-
män oikeustutkinnon 1937, palveli hovioikeuden auskultanttina ensin Viipurissa sitten 
Vaasassa tullen varatuomariksi 1940. Hän siirtyi asianajajaksi Kotkaan 1941 ja avioitui 
194 2 Gunnel Margaretha B j ömbergin ( s.1917) kanssa. Heille syntyi isoisän eläessä poi-
ka Onni Kalevi (1943). 

- Kolmas poika Jaakko tuli ylioppilaaksi ja joutui asevelvollisena palvelukseen 1935 
ja sitten reserviläisenä 1939. Toisin kuin veljiensä, joista Pekka oli Äänislinnan sota-
sairaalan päällikkölääkärinäja Heikki sotatuomarina, Jaakon sotavuodet kuluivat voit-
topuolisesti rintarnapalveluksessa. Hänet vapautettiin vänrikkinä palveluksesta syksy!-

Brummerien kodin ruokasali - Päätoimittajan käytössä ollut asunto oli Karjalank. 19: ssä (ai-
emmin Aleksanterink. 19 ), joka kuului Karjalan Kirjapaino Oy: lle. Talossa oli myös lehden kont-
tori ja painalustilat. Kyseessä oli tontinpiharakennus, 4-5 kerroksinen kivitalo ilman. hissiä. (Ei 
Karjalan turmettu liikepalatsi kadun puolella.) As1111to oli 4 kerroksessa, mutta Brnmmeril jou-
tuivat kuulemaan painokoneidenjyskeen. 
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Näkymä Brummerien asunnon salista ruokasaliin päin. 

lä 1944. Hänen oli onnistunut selvitä kuitenkin vain pienin haavoittumisin. Jaakko Brum-
mer olmi ensimmäisen avioliittonsa 19.10194 l Saara Maija-Liisa Säilän ( .1916) kans-
sa. A viosta yntyi tytär Riitta Helena t946, mutta se päättyi eroon v .1958 ja uuteen 
avioliittoon Marjatta Koposen (s.1914) kanssa v 1958. Jaakko Brummer uoritti fil.kand. 
tutkinnon v.1948, ja on palvellut senjätkeen mm keskuslaboratorioissa, tehtaan tekni-
senä johtajana ja sosiaaliministeriössä. 

Onni J. ja Elsa Brummeria eurasi siis onnellinen perhepiiri koko elämän ajan ja en 
jälkeenkin. Lap uu vuosina perheen kurinalai uus oli tiukkaa mitä tottelemiseen ja 
määräaikoihin tulee. Turhia ei ruokapöydässä aanut puhua. Ankara ti työlli tetyn isän 
jälkikasvu oli kuitenkin paljolti äidin ja palvelijattaren hoido sa. I ä olikin u ein pojil-
leen lempeäluontoisempi ylijumala kuin arjen taakkaa kantava naisväki . 

Tietty partalai uu leima i Brummerin asennetta poilciinsa sotavuosinakin. Isän-
maallisuu oli ankara kurinalainen velvolli uu eikä tunteilun paikka. Sik i hän ei kir-
joittanut sotavuosinakaan kirjeitä pojilleen, ei edes rintamalla olevalle. Kohtaami et 
sääntömääräisillä lomilla tai puhelinyhteydet olivat riittävät. 

Suuri murros 

Karjalan päätoimittajana Brummer joutui syksyllä 1939 sitä vaikeampiin ristiriitoi-
hin mitä pitemmälle tilanne kehittyi. Hi torian miehenä hänen ajatuksensa saattoivat 
kulkea muita latuja kuin ympäri tönsä. Esim. lokakuun lopulla (29.10.) hän arvioi Sak-
san tilanteen samaksi 'kuin v. 1914 Marnen taistelun jälkeen. Se ei ole hävinnyt soda -a. mutta e ei enää voi itä voittaa" -lausuma, johon si ältyvä profetia on vasta paljon 
myöhemmin voinut tulla ymmärrettäväksi. 
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Brummerien asunnon sali kuvattuna ruokasalista. 

Suomen ja Neuvostoliiton neuvottelujen sisältö oli pitkään vain rajoitetun piirin tie-
dossa. Niiden tultua julki Brummer kirjoitti (2.11.): "Venäjällä on paljon suurempi hyö-
ty sellaisesta Suomesta, joka tiukasti noudattaa asemastaan johtuvia vaatimuksia anta-
matta minkään suurvallan loukata alueellista koskemattomuuttaan ... Totuus on nyt ker-
takaikkiaan sellainen, että Neuvostoliitto puhuu Moskovassa liioiteltujen turvallisuus-
takeiden merkeissä, mutta Suomi elinehtojensa puolesta. Tätä totuutta ei muuta se voi-
masuhteiden epätasaisuus, joka Moskovassa neuvottelijoiden välillä vallitsee". Vaisto-
maisesti Brummer myös liittyi "ei tuumaakaan" -ajatteluun, joka oli ehkä voimakkain-
ta Karjalassa. Kun pääministeri oli radiopuheessa viitannut "rajan suoristamisen" mah-
dollisuuteen, kirjoitti Brummer: "Tämä on sellainen asia, joka täällä Viipurissa ja ko-
ko Karjalassa ei jätä meitä hetkeksikään rauhaan, vaan täyttää mielemme kolkoilla aa-
vistuksilla." 

Mainilan laukauksiin tultaessa kaikki optimismi alkoi olla lopussaan. Brummer kir-
joitti (28.11.): "Pienen kansan paras turva on oikeus ja totuus ja siihen me olemme ko-
ko ajan vedonneet ja vetoamme edelleen. On vaikeaa uskoa, että suuri ja mahtava val-
takunta painostaessaan pientä naapuriaan turvautuu tietoisesti perättömiin ja vääriin pai-
nostuskeinoihin." Kun sota oli alkanut, Karjala kirjoitti (1.12.) "Totuus onja totuutena 
pysyy sekä historian edessä säilyy, että me emme ole ketään häirinneet emmekä lou-
kanneet... Me muistamme vain, että olemme tuhatkunta vuotta olleet Venäjän naapu-
reina ja saaneet paljon kärsiä, mutta me elämme vielä." 

Karjala jatkoi ilmestymistään, mutta Brummer vaimoineen oli jo joulun tienoilla siir-
tynyt asumaan Joutsan kesäkotiin, josta käsin kirjoitti artikkeleitaan lehteen. 

Oleskelu Joutsan henkisessä yksinäisyydessä oli Brummerille vaikeaa. Pessimistinä 
hän pelkäsi lehtiuransa päättyvän ja etsi uutta sopivaa työtä ministeri Hannulan puo-
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leen kääntyen, mutta ei saanut. Kuvaavaa näille yksinäisyyden ja katastrofin tunnel-
mille on hänen kirjeensä Erkki Paavolaiselle 19.2. 

"Sulimmat kiitokset pitkästä ja eloisasta kirjeestäsi, joka minua suuresti huvitti tänä 
raskaana aikana. Olet totjse ti vastauksen an ainnut, mutta mitäpä minulla täältä yksi-
näi yydestä olisi kertomista. Ei ole radiota eikä puhelinta, minkä li äksi pakkanen tah-
too tehdä haittaa joka päiväi eUe "uutishankinnaUe '. Eikä ole ruin hauskaa kuljek ia 
tuttavien luona uutisnälkäänsä tyydyttämäs ä. Minu!Ja olisi ky!Jä asunto tarjona Hel-
ingissä Elsan veljen luona, mutta enpä tiedä mitä tehdä. Minun on vaikea ilman pak-

koa olla vieraiden, vaikkapa sukulai ten, luona, sillä täällähän olen tavallaan omas a 
kodissaru. Eikä minua kuvaama i "Kämpin klubi' ainakaan houkuttele, mutta ensijaan 
toivo saadajotalcin hommaa. Kirjoitin tästä a iasta viikkoja sitten HannuJaUelånja sain 
y tävälli en vastauksen. jos a puhuttiin elämäntyöni arvosta(?!) kolmesta rintamalla 
olevasta pojastani, iästäni ynnä muita kohteliaisuuksia, mutta työtä ei löytynyt. Eihän 
meikäläinen humarusti kelpaa tällaisena aikana halkojenkaan pilkkojaksi. - Tämä ei ai-
nakaan ole valitusta, sillä onhan minulla toiselta puolen liiankin hyvä olla, vaan aino-
astaan oloni kuvausta. 

Kaikissa piireissä vallitseva optimismi on todellakin ihmeellinen ja - niinkuin sa-
noitkin - pelottava. Järki ja usko taistelevat keskenään; kukaan, eivät edes Stalinit, Hit-
lerit ja Chamberlainit, tiedä, miten tämä vyyhti lopulta selviää- on vain uskottava! Ja 
usko on: vahva luottamus siihen mitä toivotaan ja ettei näkymättömistä epäillä. Ainoa 
tosiasia ja ihme tähän asti on ollut poilåemme ihmeelliset saavutukset, jonka vuoksi on 
edelleen ihmeisiin uskottava. Credo, quia absurdum! Mutta kovin tämä kaikki ahdistaa 
mieltä ja panee sielun pyristelemään siipiänsä. 

Melkein joka päivä kirjoitan "Karjalaan", vaikka en tiedä, ilmestyykö se enää. Mo-
neen viikkoon ei siinä ole ollut kuin pari muiden kirjoittamaa artikkelia. Saa siinä sa-
maa asiaa monelta taholta pyörittää. Tänään en kirjoita muuta kuin tämän kirjeen. Ka-
tilalla on raskas taakka, jota hän suurenmoisesti kantaa, kuinka kauan sitten kestänee. 

Puhuessaru äsken yleisestä optimismista en malta olla lisäämättä, että Paloheimo kir-
joitti minulle eräästä asiasta lyhyen kirjeen, jossa oli seuraava jälkikirjoitus: Onnea Si-
nulle karjalaisena, kyllä tästä vielä hyvä tulee. Jäin tuijottamaan noihin sanoihin, sillä 
eipä luulisi kenenkään meitä karjalaisia onnittelevan, - - -" 

Karjala ilmestyi viimeisen kerran Viipurissa aamulla 19.2.1940, ns. tuhosunnuntain 
jälkeisenä aamuna. Lähes 500 lentokonetta oli tuolloin, 18.2., kylvänyt pommejaan kau-
pungin alueelle. Karjalan talokin syttyi palamaan yläkerroksistaan, mikä merkitsi tu-
hoa myös Brummerin kodille, jossa mm. lähes kaikki valokuvatkin tuhoutuivat. - Leh-
ti siis kuitenkin ilmestyi. 

Viipurissa viimeiseen asti ollut talousjohtaja A.A. Katila oli myös ensimmäisenä he-
rättämässä lehteä henkiin Helsingissä Moskovan rauhan jälkeen. Hänen ja Kaarlo Sa-
vonlahden voimin työt 1.ehden uudessa konttoris a alkoivat jo 19.3 .. Lehden näytenu-
mero ilmestyi 21.3. Se oli painettu Hufvudsrad Pörlags och Tryckeri A.B:n kirjapai-
nos a, ja kun lehden johtokunta kokoontui 1.4., • e aattoi vahvi taa opimuksen jatku-
vasta painatuksesta mainitun liikkeen kanssa. Vaatimattomat toimitustilat lehti sai Huf-
vudstadsbladetin talosta. Jo toukokuussa lehdellä oli 21 000 tilaajaa ja vuoden lopussa 
yli 28 500. 

Uudesta asunnostaan - Erottajankatu 11 - käsin Brummer nyt jatkoi päätoimittajan 
uraan a suure ti muuttuneissa olosuhtei a. Hänen terveytensä ei enää ollut paras mah-
dollinen mutta työkyky säilyi sentään kesään 1944 saakkajolti enakin. Olipa hänellä so-
tavuosina jälleen hiukan historiantuntejakin (Suomalaisessa NormaaWy eossaja Vaasan 
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Brummerien asunnon salin sohvaryhmä. Seinällä Onni J:n vanhempien kuvat. Oikealla näkyvä 
takka sijaitsi eteishallissa. 

lyseossa). Uskolliset taistelutoverit 30-luvulta, kuten toimittaja Kaapro Moilanen ja kan-
sanedustaja Erkki Paavolainen, olivat lähietäisyydellä ja osallistuivat eritoten siihen uu-
teen työsarkaan, joka oli edessä: siirtoväen ongelmien ja oikeuskysymysten ajamiseen. 

Jatkosodan karjalaisväestössä herättämät toiveikkaat mielialat veivät Brummerinkin 
mukanaan. Niinpä hän kirjoitti itsenäisyyspäivän numerossa 1941: "Ja tämä historian 
määräämä tie onkin johtanut meidät kukkuloille, joilta avautuvat laajat näköalat luva-
ten meille ja heimolaisillemme turvattua ja onnellista tulevaisuutta. Tällaisen tulevai-
suuden perspektiivin edessä häipyvät kärsimyksemme ja vaikeutemme vähäisiksi tai 
paremmin sanoen sellaisiksi, jotka meidän on tulevien polvien onnen nimessä kärsi-
vällisesti ja nöyrästi kärsittävä. 

Niin on tehtävä meidän karjalaistenkin ... " 
Jatkosodan vuosina lehden palstat täyttyivät paluusta Karjalaan ja kuumeisesta jäl-

leenrakennustoiminnasta siellä. Myös Karjalan Kirjapaino Oy pani liikkeelle kaikki voi-
mansa kunnostaakseen tuhoutuneen Viipurin toimitalonsa uuteen uskoon. Se onnis-
tuikin valtavan lainoituksen ym. ansiosta niin, että v:n 1944 alussa voitiin jo odottaa ai-
kaa, jolloin lehti saisi palata kotikaupunkiinsa. Sitä se ei kuitenkaan ehtinyt tehdä. Uu-
den uutukainen talo jäi kaikkineen vihollisen saaliiksi. - Karjala oli jo maaliskuussa 
1943 julistautunut puolueettomaksi - sitähän se oli tosiasiallisesti ollut jo talvisodan 
alusta lähtien. Karjalaisten yhdyssiteenä sen suosio oli vain kasvanut. Kesäkuussa 1944 
tilaajamäärä oli 40 000. 

Missä määrin Onni J. Brummerin terveydentilan lopullinen horjuminen kytkeytyi ke-
sän 1944 uusiin traagisiin käänteisiin, jää tietenkin avoimeksi. Nykymittojen mukaan 
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Brummer ei - 66-vuotiaana - vielä ollut vanhus muna toi aalta hän kylläkin oli elänyt 
äärimmäi en työntäyteisen elämän, jo kin myös rikkaan ja menestyksellisen. Brummer 
kuoli Helsingissä 11.10.1944, vähän sen jälkeen kun aseleposopimus Neuvostoliiton 
kanssa (14.9.) oli solmittu. Hänet haudattiin Helsingin Hietaniemeen 18.10. - Mies to-
dellakin meni manan majoille ajanjaksonsa mukana. 

Kirjallisuusseura Brummerin aikana 

Lienee perusteltua nimenomaan tässä yhteyde sä omistaa erityi tä huomiota Viipu-
rin Suomalai elle Kirjaili uusseuralle, jonka puheenjohtajana Brummer tuli olemaan 
tasan kolme vuo ikyrnmentä eli pitempään kuin kukaan seuran tähänastisesta puheen-
johtajasta. Jos euran toiminta Brummerin kautena 1915-44 01i i ollut näyttävämpää, 
tällä puheenjohtajuudelJa hänen elämänkaaressaan olisi varmasti ollut suurempi sija 
kuin nyt, jolloin e mainitaan vain yhtenä hänen moni ta luotramustoimistaan. Seura 
vietti juuri itsenäistyneessä Suomessa eräänlaista vaimeata hiljaiseloa, kuten sen histo-
rioitsija Kauko Kyyrö teoksessaan "Tuulta ja tyyntä" vlta 1966 asioita luonnehtiikin. 
Mutta ajat ja olosuhteetkin olivat- kuten professori K yyrö myös toteaa - suuresti muut-
tuneet. Kysymy tä ei siis voida a ettaa niin yk ioikoi e ti, että ns. syyllisyys lankeai i 
yksin puheenjohtajan puuttuvan innostuksen tilille, eikä professori Kyyrökään tee itä 
suoranaisesti, vaikka puhuukin "Prinsessa Ruususen unesta". 

Kirjallisuusseuran suureksi tavoitteeksi oli alkavan vuosisadan myötä muodostunut ns. 
Wilken koulun - .o. kan anopi ton - aikaan aaminen jonnekin Viipurin lähei yyteen. 
Vuonna 1907 oli asiasta tehty kiinteä päätö , mutta heti sen jälkeen alkoi itkeä kilpailu 
kolmen paikkakunnan (Joutsenon, Vainikkalan ja Nuijamaan) kesken sijoituspaikasta. 
Asia pit.kistyi ja mutkistui ja vasta vuoden 1914 vuosikokoukse sa voitiin lopullisesti päät-
tää kaksivuotisen kan anopi ton ijoittami esta Lappeen pitäjän Vainikkalaan. Siinä vai-
heessa vetäytyi kuitenkin syrjään seuran puheenjohtaja vsta 1907, nimittäin Anton Val-
tavuo (ent. Rikström) kansanopiston keskeinen ajaja. Myös Juho Lallukka-monen mo-
nien asioiden todellinen primus motor - oli kuollut 1913. Enne merkit ensimmäisestä maa-
ilman oda ta olivat v.1914 alkupuolelta alkaen jo ilma a, ja odan puhjettua kaikki ai-
keet rakentaa opistoa raukenivat. Kun Brummer vuosikokouksessa 3.2.1915 valittiin joh-
toon, ei mitään ollut vähään aikaan tehtävissä., - näin näkee asian prof. Kyyrökin. 

Sodan päätyttyä ja rauhalli ten olojen palattua asia virisijälJeen. Mm. 1920 pidettiin 
Lappeenrannassa suuri kansalai kokous Vilkkeen kansanopi toraha ton kannatusyh-
distyksen" perustami eksi. Karjalan palstoilla asiasta oli u ein puhetta. 

Perussyy siihen ettei asia edennyt, oli kuitenkin inflaatio, joka oli syönyt Wilken ra-
ha ton täy in riittämättömäk i. 

Kuten Kyyrö seikkaperäisesti kertoo, kansanopistoasia oli esillä koko 20-luvun esiin-
tyen seuran pöytäkirjoissa viimeisen kerran vielä 1936. Ei siis voida olettaa, että Brum-
mer olisi tieten tahtoen antanut seuran nukkua "prinsessa Ruususen unta". Vain vähän 
oli tehtävi ä huolimatta siitä että kentällä oli innostu ta asfan hyväksi. Seura itsessään 
oli var in pieni yhteisö, ja lukemattomat muut hankkeet olivat kilpailemassa sekä nuo-
risosta että raha ta. 

Kalevalan 100-vuotisjuhlassa v .1935 Viipurin Suomalainen kirjallisuusseura oli aloit-
teen tekijänäkotikaupunk:insa osalta. Sitä vietettiin Viipuri a niin näyttävästi kuin mah-
dolli ta. Juhlapuheessaan Brummer tavallaan tuo ilmi 0mankin suhteensa kirjallisuus-
seuran ajatu maailmaan joka aikanaan niin syvällisesti oli o.llut uomalaisuus -liikkeen 
osa. Niin tottunut kuin Brummer puhujana olikin - hänhän oli joutunut tuhkatiheään 
varsinkin nuorempana puhumaan ja esitelmöimään - tämä Kalevala-juhlan puhe tun-
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tuu kumpuavan aivan erityisestä innoituksesta. Lähtien Snellmanin tunnetusta epätoi-
vosta Suomen kansan tulevaisuuden suhteen se päätyy ylistämään Lönnrotin elämän-
työn suuruutta ja sitä uupumatonta ponnistusta, joka on sen takana. Eräänlaisena koke-
mustensa yhteissummana Brummer toteaa, etteivät ns. olosuhteet voi koskaan lopulli-
sesti estää ihmistä tekemästä työtä päämääränsä hyväksi. 

Brummer kirjoittajana 

Tässä yhteydessä ei Brummerin koko kirjallisen tuotannon tarkastelu voi tulla kysy-
mykseen, sillä yli kaksi vuosikymmentä kirjoittaneen päätoimittajan artikkelit ym. sa-
naan tarttumiset olisi ensin kerättävä ja edes jotenkin analyyttisesti jaoiteltava. Se teh-
tävä on jätettävä tulevaisuudelle. 

Väitöskirjan jälkeiset painetut tuotteet jakautuvat kolmen aihepiirin kesken. Brum-
mer käsittelee historiaa, kirjallisuutta ja opetustointa erilaisina yhdistelminä. Joensuun 
kaudella hän julkaisi koulun vuosikertomuksen yhteydessä 20-sivuisen esityksen "Piir-
teitä sodan tuottamista rasituksista Kyminkartanon läänissä vuosina 1808-1809". 

Samanlaisessa yhteydessä hän julkaisi Viipurissa 1914 tutkielman "Renessanssi- ja 
valistusajan sekä herbartilaisen historian opetuksen tarkoituksesta." Suomen Nuorison 
Liiton esitelmä-sarjassa v.1915 ilmestyi lyhyempi esitys "Aleksis Kivi" (12 s.). Kou-
lun vuosikertomuksessa 1915 hän samana vuonna julkaisi tutkielman "Kansanrunou-
den opetuksesta lyseoissarnme" - terävästi ajatellun ja pedagogista oivallusta osoitta-
van puheenvuoron. 

Jo 1913 ilmestyi painosta koululaisten käyttöön tarkoitettu "Poimintoja vanhemmasta 
suomalaisesta kirjallisuudesta", josta sitten sotavuosiin asti otettiin useita uusia pai-
noksia. Sen olivat yhdessä toimittaneet W. Tarkiainen ja O.J. Brummer, mutta on säi-
lynyt muistitietoa, että valintatyö on pääasiassa ollut Brummerin ja että Tarkiainen on 
tahtonut vain arvovallallaan edistää valikoiman käyttöä. Tämän seikan Tarkiainen itse 
on kerran todennut. Kirja sisältää näytteitä n. 40:ltä kirjailijalta Agricolasta alkaen, ja 
on kulunut koululaisten käsissä. 

Tässä yhteydessä on mainittava-kronologiasta poiketen - Brummerin epäilemättä myy-
dyin teos, Historian kertauskirjal-11 (1931, 1932),josta on vuosikymmenien myötä otet-
tu lukuisia painoksia. Se lieneekin ollut paras apuneuvo reaalikokeisiin varautuville lu-
kiolaisille. Siinä on keskitetysti koottuina "vastaukset" kaikkein keskeisimpiin yleisen ja 
Suomen historian kurssin "kysymyksiin" (esim: Englannin kansan synty; Habsburg-suku 
keskiajalla, Löytöretkien seuraukset jne.) Kun tällaisia kertauskysymyksiä on yhteensä lä-
hemmäs kolme sataa, teos onjo varsin kattava. Tyyliltään iskevänäja selväpiirteisiä kan-
toja ottavana sen teksti on mieliinpainuvaa, mikä parhaiten selittääkin sen menestyksen. 

Vuonna 1916 Brummer sai valmiiksi Jyväskylän kaupungin historian vuosilta 
1837-1912. Se alkaa siis varsinaisesti Jyväskylän tulosta kaupungiksi. Kaupunginval-
tuuston jo 1910 tilaama teos paisui yli 800 sivun. Tämä teos jäikin hänen ainoaksi var-
sinaiseksi historiantutkimuksekseen ja on yhtälailla elävästi kirjoitettua kuin Brumme-
rin muukin kynän jälki. Tekijä otti tietoisesti mukaan paljon sellaista materiaalia, joka 
paikallisesta näkökulmasta katsoen palveli maallikkojen intressiä. - 1930-luvulla Jy-
väskylän täyttäessä sata vuotta Brummerilta tilattiin parikin artikkelia kaupungin his-
torian merkeissä. ("Suomen Ateena" (1935) ja "Miten Keski-Suomi sai pääkaupunkin-
sa" (1937).) 

Teoksen mittainen (158 s.) tosin oli hänen 1918 julkaisemansa "Elämää Pohjoismaissa 
15. sataluvulla. Sivistyshistoriallisia kuvauksia Troels Lundin y.m. mukaan", mutta si-
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tä voi tuskin pitää varsinaisena "tutkijan" puheenvuorona. Kirjoittajaa siivittää tuossa 
teoksessa halu viihdyttää lukijaa sillä elämänläheisellä todellisuudella, joka useimmi-
ten jää virallisemman ongelmanasettelun varjoon. Puheeksi tulevat syömä- ja juomata-
vat uskonnolliset käsitykset, onnettomuuspelot ym. Tuntuu siltä kuin hi torian popu-
larisoija ja kirjailija etsisi väylää itselleen. - Mahdollisesti Brummerin matka Ruotsiin 
1914 on pannut alulle tähän teokseen johtaneita virikkeitä. Muuten tuo matka liittyi Jy-
vä kylän bj torian tutkimi een. 

Kun uuden maailmanpalon merkit 30-luvulla ilmestyivät taivaanrannalle ja aika 
muuttui dynaamiseksi, temmattiin suuren lehden päätoimittajakin hetkeksi kotoisis-
ta ympyröistään eri tahoille. Maaliskuussa 1932 Brummer käväisi Mussolinin Ita-
liassa stipendien turvin, marraskuussa 1933 Hitlerin Saksassa ja huhtikuussa 1934 
Stalinin Neuvostoliitossa lehtimiesretkikuntien mukana. Ideologiat ja suurvallat oli-
vat alkaneet "vaikutuksensa". Vaikutelmansa matkoilta Brummer koosti kirjaksi "Sa-
nomalehtimiehenä diktatuurimaissa" kesällä 1934. Siitä on luettavissa hänen yleisiä 
asenteitaan näihin maihin. Tosin hän oli kaikkiin kolmeen nähden peruskriittinen, 
mutta selvästi eniten hän tunsi myötätuntoa Italiaa kohtaan ja vieroi eniten Neuvos-
toliitoa; Brummer olisi mm. hävittänyt sieltä lahjaksi annettuja muistoja, kuten esim. 
venäjänkielisin kirjaimin ladotun Kalevalan. Perinteisesti saksalaista kulttuuria ar-
vostaneen Brummerin oli tietenkin vaikeinta ottaa kantaa natsi-Saksaan, mutta sel-
västi skeptinen hän on kansallissosialistien tulevaisuuden suhteen. Sisältörikkain kir -
janjaksoista on kuitenkin Neuvostoliiton matkan kuvaus. 

Viimeiseksi jäänyt painettu teos: "Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain seura Pa-
maus 1891 - 1941" on jo ennen talvisotaa vireille pantu tilaustyö (50-vuotishisto-
riikki), joka painettiin Helsingi sä vasta 1944. Sen alkulauseen Brummer päiväsi kui-
tenkin jo 28.10.1941, siis jatkosodan olle a parhaassa vedossaan. Talvisodan syn-
nyttämä pessimismi oli vaihtunut uudeksi nousuksi. Pamauskin oli siirtymässä "uu-
teen Viipurin kauteen' . Syy kokouksessa 1942 Brummer kutsuttiin seuran kunniajä-
eneksi. Mutta painatus siirtyi mm. kunnianhimoi en kuvitus uunnHelman aiheutta-

mien ongelmien vuoksi. Monet suunnitellut kuvalähteet olivat tuhoutuneet. Kuvitus 
jäi kuin jäikin puutteelli eksi. Teo iJmescyi painosta vielä sodan aikana ja Brumme-
rin eläessä. - Painovuosi jättää tä ä tapaukse a helposti väärän vaikutelman tekstin 
syntyajasta. 

Kaikkiaan Pamaus-historiikki käsittää atakunta ivua. Siinä on jäsenluettelo ja huo-
mattavien henkilöiden matrikk.eli.osa. Yleistä historia-o aa on siten vain n. 50-60 sivua, 
ja sekin on alkupainotteisesti jäsentynyt, t.s. seuran "tulemiselle" ja ajalle "ennen seu-
raa" on annettu enemmän sijaa kuin kokonaisuus edellyttäisi. Todennäköiseltä tuntuu, 
että talvisota muodosti lamauttavan katkeamisen koko työhön, jonka silti piti valmis-
tua määräaja sa. Kuitenkin Pamaus-historiikin tek ti muodo taa erittäin kiintoisan ja 
kokonai valtaisen hahmotuksen euran synnystä ja alkuajoista. Kirjoittaja on punnitusti 
tietoinen yht-ei kunnan voimavirroistaja niiden rintamalinjoi ta. - Näin Brummer tuli 
antaneeksi oman lisänsä kotikaupunkinsakin historia-kirjoihin. Tosin hänen tiedetään 
osallistuneen myös J.W. Ruuthin Viipurin historiaa käsittelevän tunnetun teoksen mo-
dernisoimiseen. 

Brummerin viimeiseksi kirjalliseksi tuotteeksi näyttää jääneen n. 20-sivuinen "Elä-
mää hämäläispitäjässä 1800-luvun lopulla", joka sisältyi Eino E. Suolahden toimitta-
maan teokseen Muistikuvia II (1946). Se on kirjoitettu kesällä 1944 ja on - Brumme-
rin pahasti horjuneen terveyden huomioon ottaen - erittäin täy ipainoista tekstiä. Se on 
kuitenkin selvästi jäänyt kesken. - Se on avaus muistelmakirjaUi uuteen, jossa Brum-
mer varmastikin olisi voinut luoda merkittävää. 
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Henkilökuva 

O.J. Brummer oli omana aikanaan eräs "suurista viipurilaisista", mies joka tunnettiin 
ja jonka persoonallisuutta seurattiin. Syyskuussa 1927 hän pestasi Karjalan ulkomaan-
osaston toimittajaksi Jaakko Lepon,joka sitten noin vuosikymmenen oli läheisessä työ-
yhteydessä Brummeriin sekä itsekin kaikkien viipurilaisten tuttu. Teoksessaan "Viipu-
rilaisia" (1946) Leppo karakterisoi hyvin monia viipurilaisia ja tietenkin esimiestään, 
noin kolme vuosikymmentä itseään vanhempaa. Hän kirjoittaa mm: ... "Ken joskus oli 
ollut Brummerin oppilaana, oli aina tyytyväinen häneen opettajana. En ole vielä ke-
nenkään kuullut moittivan pedagogi Brummeria, enkä vielä kenenkään jättävän häntä 
tässä mielessä vaille kiitosta .... Niin pedagogi kuin Onni Johannes Brummer olikin, hän 
ei kuitenkaan koskaan muodostunut tyypilliseksi, ahtaaksi tämän elämänalan edusta-
jaksi, vaan hänen suuri elämänvoimansa ohjasi häntä mitä erilaisimmille aloille (kun-
nalliseen ja valtiolliseenkin politiikkaan). Mutta paljon huomattavampi merkitys hä-
nellä sittenkin lienee ollut ahkerana kirjallisen työn harjoittajana, jolloin hän liikkui mi-
tä moninaisimmilla aloilla ... 

Kirjallinen harrastus ohjasi - Lepon mukaan - Brummerin lehtialallekin. Se antoi va-
kavuutta kuin painolasti alukselle, mutta myös hidasti vauhtia. Myös asiallinen ja tun-
nepohjainen kiintymys saksalaisuuteen leimasi häntä, joskin hän ihaili myös keveäm-
pää skandinaavista kulttuuria. Slaavilaisuutta, anglosaksilaisuutta tai romaanisuutta hän 
ei koskaan harrastanut. V aikein ristiriita ammatillisesti Lepon ja Brummerin kesken pe-
rustuikin juuri anglosaksisen journalistiikan esiin tuomiin virtauksiin. Kun Brummer 
sanoi: Pääkirjoitus on tärkein, vastasi Leppo: Uutisosasto on tärkein. Riidassa päästiin 
kompromissiin: "Ja niin ahersimme taas eteenpäin yhdessä, istuimme kumpikin huo-
neessamme lasiovi välissä. Brummer oli tavattoman ahkera ja työteliäs. En luule koko 
maailmassa olevan vastaavassa asemassa päätoimittajaa, joka kirjoittaisi niin paljon 
kuin Brummer viime vuosina (s.o. 30-luvun puolivälissä) .... Brummerin kynä oli suju-
va. Vaikkakin se piti kiinni kvantiteettivaatimuksesta (Kirjoittaja viittaa Brummerin 
vaatimukseen ja ihanteeseen tekstin runsaudesta), oli se aina erittäin asiallinen ja vuo-
sien varrella hänen taitonsa jatkuvasti parani. Siinä ei ollut taiturimaisuutta ... Mutta se 
ei myöskään asiallisuudessaan koskaan vaipunut virastomaiseksi. Sen ominaisuus oli 
selvyys ja yksinkertaisuus. Luulen, että jokainen ainekirjoituksen opettaja asettaisi juu-
ri hänen tyylinsä tavoiteltavaksi ihanteeksi." Mutta tästä syystä- arvelee Leppo- Brum-
mer myös saattoi olla oikukas niitä kohtaan, jotka kokeilivat erilaisia, keveämpiä tyy-
lejä. Patrioottista kontrollia ja sensuurimentaliteettia Leppo kuvaa muillakin tavoin. 

Brummer ei koskaan ylpeillyt omasta persoonastaan ja saattoi olla ystävällinen auttaja 
asiapojallekin, mutta hänessä kehittyi epäluuloisuutta,joka osaksi suuntautui mahdollisesti 
hänen valta-asemaansa kohdistuvaan uhkaan yleensä tai myös siihen, että hänen ohjeitaan 
vastaan toimittiin. Läheisissä ihmissuhteissaan hän saattoi olla perin herkkä. Kerran kun 
toim. Leppo oli palannut työpöytänsä ääreen "raskaasta neuvottelusta" (s.o. oli nautittu 
konjakkia) tuli Brummer huoneeseen ja alkoi tarkkailla pihalla näkyvää liikennettä. Pelä-
ten, että päätoimittaja huomaisi jotain, Leppo silloin tällöin vilkaisi tätä. Brummer havait-
si vilkuilun "ja hermostui siitä kysyen, mitä minä oikeastaan tuijotan, meni kiukustunee-
na huoneeseensa, otti päällysvaatteensa ja poistui tulematta enää sinä päivänä takaisin". 
Päätoimittajan oikullisuus saa ehkä valaistusta siitä, että alkoholi oli lähes täydellisen per-
heenisän ja työmyyrän ainoa ns. heikkous, -joskaan ei siten, että siihen olisi koskaan vii-
tattu julkisuudessa tai että sillä olisi ollut vaikutusta virantoimituksessa. Mutta "pitkät joh-
tokunnan kokoukset" lienevät olleet ainoa perheriidan aihe aviopuolisoiden kesken. 

Patriarkaalisuuden juonne Brummerissa teki hänestä myös suurpiirteisen ja oikeu-
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denmukaisen toimittajia kohtaan etenkin raha-asioissa. Niissä hän, Lepon sanoin "osoit-
tautui useamman kuin kerran herrasmieheksi". Hän saattoi oma-aloitteisesti hankkia 
johtokunnalta korotuksen palkkoihin. Hän takasi nöyrästi vekseleitä - omia nuoruusai-
kojaan ehkä mui tellen. Myös alaistaan toimittajaa hän oli aina valmis puolustamaan, 
kun tätä vastaan hyökättiin. Taisteluihin Brummer itsekin sai tä ä uhteessa tottua sil-
lä "viipurilaisi a oli hämmästyttävän runsas annos häijyyttä., mikä useinkin ilmeni pu-
belinsoittoina toimitukseen , kirjoittaa Leppo. Aivan tuntematon henkilö aattoi pitää 
pitkän herjausesitelmän, jonka 'anateemat' aattoivat myös olla inänsä riemastuttavaa 
kuunneltavaa. Leppo olisi tässä yhteydessä voinut mainita myös ne paineet poliittises-
sa kentässä, jotka kohdistuivat 30-luvulJa niin lehteen kuin päätoimittajaan. 

Leppo toteaa, miten Brummerin persoona kohosi hänen ilmis ään 30-Iuvun pula-
kauden vuosina: "Hän oli aikanaan omaksunut. konservatiivisen demokratian periaat-
teet ja viitoittanut niiden mukaan tiensä. Näistä pääsuuntaviivoista hän ei milloinkaan 
poikennut. Kokoomuspuolue kuohui, fascistiset ja kansalJissosialistiset ideologiat myl-
lersivät kaikkialla rnaailmas a niinikään, ja oikeistopuolueista etsittUn niille hedelmäl-
listä maaperää. Kun kokoomuksen johtoportaissa alettiin kallistua sinne päin, Brum-
mer piti suoran linjansa ... Hän pääsi lopulta voittajaksi ja horjahtaneet palasivat hänen 
luok en a. Täten näin Brummerin voimakkaana miehenä, suurena persoonallisuutena. 
Ja tuskin kukaan niin läheltä saattoi tätä nähdäkään kuin juuri minä lasioven takana. Lä-
hellä ollen myöskin huomasin kaiken sen vastatuulen ja sadattelumyrskyn, mikä tuon 
tuo takin kohdistettiin häntä vastaan." -Jos siis Brummerin per oonassa oli epäluuloi-
suutta ja kulmikkuutta kovin sileä ei ollut se maailmakaan joka häntä ympäröi. 

Jos Leppoon on uskominen Brummerilla oli vielä hänen tullessaan taloon suorastaan 
puritaanisia- ja osin demokraattisia-pitämyksiä suhteessa ns. yläluokkaisuuteen. Hie-
noja vaatekappaleita kiiltonahkakengistä silinteriin hän nauroi sanoen, että vain nuore-
na maisterina kerran osti silinterin ja hansikkaat kävelJen niissä E planaadilla. Leppo 
kuitenkin kertoo: "Mutta hän osti vielä kaikki nämä tarvikkeet. Vuosi vuodelta hänjou-
tui yhä enemmän ja enemmän mukaan julkiseen seurapiirielärnään, ja niin hän havait-
si, että lähetystön lounaalle mentäes ä jätetään tohtorinhattu kaappiin ja päähän pan-
naan silinteri. Niinä 20-Juvuo loppuvuosina hänelle kuitenkin tohtorinhattu merkitsi hy-
vin paljon. Puhelimessa rettelöiväHe asiakkaalJe kuulin hänen useaankin otteeseen lau-
suvan tuon klas illisen kehoituksen: - Valitkaa ananne, olen filosofian tohtori. ' Myös 
kunniamerkkejä ja yhteiskunnan arvojärjesty ten mutkaisia portaita entinen erninaa-
rinlehtori piti aluksi naurettavina asioina muuttaakseen käsityksiään vuosien myötä suu-
resti. Mutta toisin oli vielä 30-Juvun alussa. Kun Leppo kerran mainitsi Brummerille, 
että kaupunginjohtaja (lnstituutio, joka oli peru tettu vasta 1929.) on Viipurissa arvo-
järjestyk essä viides piispan, armeijakunnan komenLajan hovioikeudenpresidentin ja 
maaherran jälkeen, sanoi Brummer: 'Jos Tuuma ( illoin vielä Thuneberg) on inulle 
tuon kertonut, on hän varmasti otaväessä tullut hulluksi . 

Kaikkein suurimmissa vaikeuksissa Leppo varmastikin oli yrittäessään tavoittaa Brum-
merin suhdetta kulttuuriin rajatussa mielessä eli taiteisiin. Brummer tietoisesti korosti 
vierauttaan taiteelle kuten uskonnollekin, mutta Leppo sanoo, että tuo vieraus lienee ol-
lut codellista vain musiikkiin nähden. Kuvataidetta Brummer kenties myös harrasti vel-
vollisuudesta ja ehkä piti Edelfeltin taulua ' Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ntu-
mista ' alan korkeimpana saavutuksena. Mutta k.'Un Brummer saattoi väittää, ettei ym-
märtänyt mitään runoudesta, jatkaaLeppo: "Tämä ehkä aattoi pitää paikkansa dadais-
tniin nähden. Monessa vaihees a saatoin havaita että. vanha kansanrunouden, kirjal-
li uudenh.istorian ja suomen kielen tutkija oli varsin herkkävaistoinen lyriikan ja epii-
kan edessä". Myös draamaakin Brummer seura ijonkin verran, mutta Lepon mielestä 
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Brummer oli teatterissa kiusaantunein katsoja, mitä hän koskaan muisti nähneensä. Voi 
suorastaan aistia, että hän olisi halunnut olla jossain muualla. Vain yksi tapaus teki poik-
keuksen. Brummer oli rauhallinen ja innostunutkin kun sai itse esiintyä näyttämöllä ja 
pitää sieltä loistavan puheen. (Tarkoitetaan e.m. Kalevalan 100-v.juhlan puhetta.) 

Huomattavan pitkäaikaisen yhteistyö- ja puoluekumppanuuden pohjalta arvioi Brum-
merin henkilökuvaa aikanaan myös Erkki Paavolainen, lehden entinen päätoimittaja, 
sitten kansanopistonjohtaja, kansanedustaja ja vsta 1925 alkaen myös Karjalan sään-
nöllinen eduskuntapakinoitsija. Hän kirjoittaa: "Onni J. Brummer on maamme sano-
malehtimieskunnan merkittävimpiä persoonallisuuksia. Hänen opintonsa ja harrastuk-
sensa antoivat lehtityölle varman pohjan ja avartuneen näkemyksen, monet hänen ar-
tikkeleistaan varsinkin kansainvälisen politiikan alalta olivat pieniä tutkielmia. Niihin 
liittyy hyvin selvästi persoonallinen arviointi ja tyyli. Tuhansien artikkelien joukosta 
on helppo löytää ne, jotka Onni J. Brummer on kirjoittanut. Niissä on asiat esitetty sel-
keästi ja rohkeasti. Tuskinpa mikään inhimillinen heikkous oli tälle miehelle niin vie-
ras kuin laskelmallisuus. Tinkimätön rehellisyys, koruttomuus ja yksinkertaisuus, par-
haimmissa tapauksissa intuitiivinen ajattelu ja omintakeisuus antavat leiman hänen kir-
joituksilleen. Hänen kynänsä on iskevä, johtopäätöksensä suoraviivaiset ja käsittelyta-
pansa nopea. Vaikka Brummer joutui lehtialalle vasta täyteen miehuuden ikään ehti-
neenä, hän osoitti vuosien mittaan huomattavaa kehitystä. Voidaan havaita melkoinen 
ero hänen kirjoituksissaan uran alku- ja loppupuolella." 

Kirjailija ja taidemaalari Viljo Kojo sanoi: "Brummer oli meille alaisilleen samalla 
isällinen ja veljellinen. Hänen johdollaan oli miellyttävää työskennellä. Outo saattoi 
erehtyä luulemaan häntä karuksi ja ylpeäksi, todellisuudessa hän oli hyvä ihminen, lei-
kin ymmärtävä ja lämminsydäminen". -Myös Eino Parikka, Brummerin entinen oppi-
las, sitten Karjalan toimittaja ja lopuksi monitahoinen viipurilainen kulttuuripersoona, 
ylisti Brummeria, hänen oikeudentuntoaan, suurpiirteisyyttään ja työteliäisyyttään, jot-
ka tekivät hänestä esikuvan alaisilleen. 
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Marja Päivänsalo 

Heikki Lähimaa, viipurilainen pankkimies 

Heikki Lähimaa (Henrik Lund) syntyi Viipurissa marraskuun 16. päivänä 1890. Hänen 
jsänsä oli toimitusjohtaja Wilhelm Lund ja äitin ä Matilda o .. Hunnalainen. Lapsuu-
denkoti sijaitsi Viipurin vanhassa kaupungissa osoitteessa Katariinankatu 13. Jo varhain 
hänessä heräsi kiinnostus vanhan kaupunginosan rakennuksiin ja Viipurin historiaan. 

Heikki Lähimaan isänisä Abraham Anders Lund oli kotoisin Pohjanmaan ruotsin-
kieliseltä rannikkoseudulta, Mustasaaresta Vaasan läheltä. Hän tuli nuorena miehenä 
Viipuriin tullilaitoksen palvelukseen ja solmi avioliiton viipurilaisen Katharina Heikan 
kanssa. Katharina Heikan isä David Heikka puolestaan oli vanhaa talonpoikaissukua 
Savitaipaleelta. Kun pitäjällä liikkui laittomia sotaväkeenottajia, mikä oli mahdollista 
ennen Vanhan Suomen liittämistä muun Suomen yhteyteen, hän joutui näiden saaliik-
si, vaikka oli piiloutunut kotitilansa perunakuoppaan. Venäjän armeijan laivastossa hän 
palveli pakolliset 25 vuotta. Hänen palatessaan kotiseudulleen ei häntä ensinäkemältä 
tunnettu. Pietarissa hän oli solminut avioliiton sievän nuoren saksalaisen leski.rouvan 
kanssa, jonka oli tavannut päällikkönsä luona. He asettuivat Viipuriin ja ostivat talon 
Neitsytniemeltä niillä rahoilla jotka David Heikka oli sotaväessä ollessaan säästänyt ot-
tae saan viina- ja tupakka-annoksen a rahana. 

Abraham Anders Lund kuoli halvauskohtaukseen ennen nuorimman, yhdeksännen 
lapsensa syntymää. Perhe joutui taloudelliseen ahdinkoon. Katharina Lund sai siihen 
aikaan harvinai ta leskeneläkettä valtiolta. Hän teki myös hienoa liinavaateompelua ti-
laukse ta perheen talouden tukemisek i. Kerrotaan että kun Viipuriin tuotiin ensim-
mäiset ompelukoneet- kolme kappaletta, merkkiä Weller & Wilson - Katharina Lun-
dille tuli näistä yksi. Farmor ja monnor Katharina oli kaikkien lastenlastensa ihailema. 
Luonteeltaan hän oli tasainen ja hyväntahtoinen. Hänellä oli lämmin katse ja vielä van-
hanakin hän oli kaunis. Hän käytti ujuvasti ja vaivattomasti neljää kieltä suomea, ruot-
sia, saksaa ja venäjää. 

Katharina Lundin viide tä poja ta vanhin, Wilhelm otti äitinsä tueksi vastuuta per-
heen toimeentulosta ja meni viipurilaisen rautakauppiaan Seth Sohlbergin palveluk-
een. Eri oppi vaiheiden jälkeen hänestä tehtiin liikkeen toimitusjohtaja. Liike oli silloin 

muodostettu osakeyhtiöksi. Sen osakepääoma oli yksi miljoona markkaa, mikä silloi-
sissa oloissa, v. 1904, oli huomattava summa. 

Wilhelm Lund solmi vuonna 1889 avioliiton Mathilda Hurmalaisen, puutarhuri Hen-
rik Hurmalaisen tyttären kans a, joka oli 18-vuotias miestään 10 v. nuorempi. Heille 
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Tilda ja Wilhelm Lund perheineen n. v. 1905. 

syntyi esikoispojan lisäksi toinen poika, Wilhelm (Wili) v. 1892 ja tytär Sirkku (myö-
hemmin Alfthan) vuonna 1899. Wilhelmin äidinkieli oli ruotsi, Lundin suku piti tiu-
kasti kiinni suomenruotsalaisesta identiteetistään. Ainoastaan Heikki Lähimaa suomensi 
nimensä suumirnenmuutossa 1936. Tildan äidinkieli oli suomi ja hän kuten hänen su-
kunsakin oli hyvin suomenmielinen. Hänet oli pantu Suomalaiseen Tyttökouluun sen 
toiselle vuosikurssille ja hän oli sieltä saanut voimakkaita vaikutteita. Hänen serkku-
jaan toimi Viipurissa ja Kannaksella erilaisissa kansanvalistustehtävissä. Kuuluttiin ruot-
salaiseen seurakuntaan mutta kotikieli oli suomi ja lapset pantiin suomalaiseen kou-
luun. Koti oli harmooninen. Joskus sota-ajan melskeiden keskellä Tilda Lund totesi tyy-
neen tapaansa että oli hänen aikansa nyt kokea tällaisia elämän kolhuja kun hänellä ai-
kanaan oli niin hyvä aviomies että "hää minnuu iha kanto käsillää." Wilhelm Lund oli 
kunnioitettu, urallaan menestyvä perheenisä joka hyvin viihtyi perheensä parissa kai-
paamatta muuta seuraa. Tilda Lundin mieli paikka Katariinankadun avarassa kodissa oli 
salin kulmaikkunan äärellä jossa hän istui käsitöineen samalla kadun tapahtumia tark-
kaillen. Kanssakäyminen Hurmalaisten suvun ja myös Lundin suvun kesken oli todel-
la vilkasta. 

Myöhemmin hankittiin Neitsytniemeltä oma talo perheen kodiksi ja vanhuuden päi-
vien taloudelliseksi turvaksi. Yksityisen palveluksessa ei silloin tunnettu eläkkeitä. Ta-
lo sijaitsi vastapäätä Neitsytniemen apteekkia, Pekonkatu 6:ssa (myöhemmin Neitsyt-
niemenkatu). Viihtyisää pihaa, jossa kukkaistutusten lisäksi kasvoi valtava marja-
omenapuu, ympäröi neljä asuntoa. Viisi huonetta ja keittiön käsittävä kulma-asunto oli 
perheen käytössä ja kolmea asuntoa vuokrattiin. Aitoon viipurilaistapaan asukkaita oli 
kolmesta kieliryhmästä. Isäntäväki ja yhden vuokra-asunnon asukkaat olivat suomen-
kielisiä, suuressa vuokra-asunnossa asui pitkään Hästön ruotsinkielinen ja pienemmäs-
sä saksalainen Dreyerin perhe. Talonmiehen tehtävistä huolehti vuosikymmenien ajan 
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pihamies Puikkonen, joka vaimoineen asui kellarikerroksen asunnossa, saunaa vasta-
päätä. Vielä talvisodan aikana hänen tuli huolehtia talosta ja lämmittää tyhjiä asuntoja 
ettei talo olisi päässyt kylmenemään ja putket jäätymään vaan asunnot olisivat lämpi-
miä kun asukkaat palaisivat. 

Heikki-pojan koulunkäynti ensin valmistavassa koulussa ja sitten Klassillisessa ly-
seossa sujui suotuisissa merkeissä. Ahkeralle, hyvin kirjojensa ääressä viihtyvälle kou-
lulaiselle tuli koulunkäynnissä pakollinen koko lukuvuoden kestävä tauko terveydelli-
sistä syistä, keuhkokatarrin takia. Siinä vaiheessa hän vaihtoi koulua, hän siirtyi Van-
haan yhteiskouluun. Oli helpompaa aloittaa lukio uusissa olosuhteissa ja uusien luok-
katovereiden kanssa. "Siinn o miull poika joka ei oo millokaa aiheuttant mittää huolta 
muuta ko heikoll terveyvellää" oli Tilda-äidin huoahdus esikoisensa eri elämänvaiheissa, 
joita hän sai pitkään seurata, sillä hän oli poikansa syntyessä 19-vuotias. Wilhelm-isän 
oli tapana talvi-iltaisin käydä poikien huoneen ovella tarkastamassa, istuiko Heikki lu-
kulampun ääressä pää kirjansa puoleen taipuneena ja pysähtyä ovelle antamaan lyhyt 
määräys: "Nyt Henri luistinradalle." Luistelussa poika kehittyi todella taitavaksi, niin 
että hän vielä keski-ikäisenä väitti päihittävänsä jälkipolvensa siinä lajissa, jos sopiva 
tilaisuus tarjoutuisi. Luistellen pitkin Viipurinlahden ja Samolanlahdeu jäätä saatettiin 
myöhään syksyllä käydä kesäkodissa Samolan kylässä isän ja poikien yhteisillä retkil-
lä, jos oli kierä jää, jos jää jo kantoi eikä vielä ollut tuiskuttanut lunta. Myöhemmin oli 
jääpallo-otteluiden seuraaminen Salakkalahden luistinradalla talvisunnuntaiden mie-
luisa harrastus. 

Vanhassa yhteiskoulussa hänet valittiin toverikunnan puheenjohtajak i. Hän piti kou-
lun legendaariselle johtajattarelle Viola Relanderille lennokkaan puheen tämän täyttä-
essä viisikymmentä vuotta: 

"Väliin tuntuu kuin väistyisivät kaikki varjot ja elämän päivyt olisi niin kultaisen kir-
kas, kuin säteilisi hohtoisa taivas loppumattoman sinisenä valomerenä - - - kuin tau-
koisi taistelu, asettuisi alituinen pyrkiminen, katoaisi hetkeksi kaikki ristiriidat ja sora-
äänet lakkaisivat soimasta - - - kuin vaihtuisi arkipäivä suureksi juhlaksi - - - Meillä 
on nyt sellainen sydänten yhtymishetki. 

Johtajatar! Täyttäessänne tänään 50 vuotta ovat ystävänne ja toverinne läheltä ja kau-
kaa ympäröineet Teidät ystävyyden, rakkauden ja ymmärtämisen tunnustuksin ja kaik-
kien hyvien ja kauniiden toivojen upeilla ruusuilla. Sallikaa minun, toverikuntamme 
puolesta, tähän riemuseppeleeseen kiinnittää vaatimaton kiebkura. Sen kukat ovat kainoja 
eivätkä muuta pyydä kuin saada nyt riemupäivänne tulkita nuorten sydäntemme vilpit-
tömät tunteet. - - - Nuorekas, lämmin sydämenne on aina ollut meille avoin. Se on tah-
tonut ja myös osannut ymmärtää tekojamme ja vaikutteitamme. Ja juuri sillä se onkin 
sydämemme voittanut. - - - Ja minkälaiseksi muodostuukaan tulevaisuus meille kai-
kille - myrskyjäkö se tuo mukanaan vai uutta onnen aikaa - se vaan on varmaa että Tei-
dän muistonne on valoisana säilyvä sen nuorison rinna sa jolle olette antaneet par-
haimman mitä ihminen antaa voi: elämäntyön ja sydämenne lämmön. 

Kunnioitettu Johtajatar! Koko toverikunta ekä laaja oppilasparvi toivoo vilpittömin 
mielin että vielä kauan sai itte olla keskuude amme. Karut ovat Karjalan .kunnaat ja 
yhä synkkenee en taivas mutta e kylvö jonka kylvine Karjalan lasten sydämiin oo 
kerran kantava kultaisen viljan. EJähyttäköönja Jämmittäköön Teitä tämä tieto senkin 
jälkeen kun viimeinen lehti tämänpäiväisistä kukistanne on kuihtunut." 

Heikki Lähimaa kirjoitti ylioppilaaksi v. I 910. Syksyllä alkoivat opinnot yliopi tos-
sa. Aineyhdistelmään kuuluivat germaaninen ja laavilainen filologia, e teti.ikka ja ny-
kyiskansain kirjallisuus sekä taidehistoria. Vuosina 1911- 14 hän reki opintojen vaati-
mat matkat Saksaan ja Venäjälle ekä myös Ruotsiin. Opiskelun ohella hän osallistui 

254 



Ylioppilas v. 1910. Elsa Lähiman 

ylioppilaselämään Wiipurilaisessa osakunnassa ja nautti pääkaupungin rikkaasta kult-
tuuritarjonnasta: taidenäyttelyistä, teatterista ja konserteista. Opiskelijat saivat näihin 
edullisia pääsylippuja. Taidehistorian laitoksella voi käydä kehittämässä omaa piirus-
tustaitoaan. 

Hän valmistui filosofian kandidaatiksi v. 1915 ja sai silloin myös maisterin arvon. 
Sen jälkeen oli vuorossa kasvatusopin tutkinto ja auskultoiminen Normaalilyseossa leh-
torin virkoja varten. Sen suoritettuaan hän toimi ensin Helsingissä ja sitten Kuopiossa 
saksan kielen ja venäjän kielen opettajana kunnes hän teki täydellisen alan vaihdoksen 
ja antautui pankkialalle. Filologia pysyi silti harrastuksena koko elämän ajan. Työpöy-
dän kulmalla pankissa oli kodin kirjahyllystä tuotu latinan sanakirja, josta tutkittiin sa-
nojen etymologiaa. Helsingissä löytyi Viipurissa tuhoutuneen tilalle pääkonttorin kir-
jahyllystä vastaavanlainen sanakirja jälleen työpöydän kulmalle. Kukaan muu ei sitä 
koskaan käyttänyt ja niinpä hän eläkkeelle lähtiessään ilmoitti hymyillen vievänsä tä-
män nyt mukanaan ellei kellään ole mitään sitä vastaan. Eikä kenelläkään ollut mitään 
sitä vastaan. 

V. 1919 Heikki Lähimaa solmi avioliiton kihlattunsa Elsa Ehderin kanssa. Elsa-mor-
siamen vanhemmat olivat Baltian saksalaisia ja perheen kotikieli oli saksa. He olivat 
päättäneet jäädä Suomeen ja määrätietoisesti he panivat kaikki viisi lastaan suomalai-
seen kouluun, Vanhaan yhteiskouluun. Kauppaneuvos Hallenberg oli aikanaan kutsu-
nut Elsan isän, Robert Ehderin valvomaan Tammisuolle rakennettavan tiili tehtaansa ra-
kentamista ja sen valmistuttua Robert Ehder toimi sen isännöitsijänä vastaten tehtaan 
tuotannosta. Perhe oli musikaalinen ja johdatti Heikki Lähimaan musiikin maailmaan. 
Elsa oli ylioppilastutkinnon jälkeen aloittanut pianonsoiton opiskelun Helsingin Kon-
servatoriossa, mutta ajan tavan mukaan omistautui kodilleen ja perheelleen avioliiton 
solmimisen jälkeen. Heidät vihittiin Pietari-Paavalin kirkossa vain lähiomaisten läsnä-
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ollessa, sillä kumpikaan ei ollut suurten seremonioitten ystävä- Heikki Lähimaa ei kos-
kaan suostunut viettämään merkkipäiviäänkään. 

Koti perustettiin K.O.P.:n taloon ja Heikki Lähimaa toimi myös talon isännöitsijänä. 
Elsa-rouvan myötäjäisinään kotiin tuoma Rönisch-merkkinen piano oli ahkerassa käy-
tössä, sillä hän alkoi opettaa pianosoittoa suvun nuorisolle oman soittonsa lisäksi. Per-
heeseen syntyi kaksi lasta, tytär Marja ja poika Antti, joka kuoli nuorena. Tyttären ris-
tiäisiin isoisä Wilhelm saapui frakkiin pukeutuneena ja opetti nuorelle isälle viipuri-
laista pukeutumisetikettiä: "Muista, ristiäiset, häät tai hautajaiset - aina frakki." Nuo-
ren äidin sisaruksista muodostettu trio juhlisti tilaisuutta esittämällä Händelin Largon. 
Pastori Pentti Mäkelä, vanhempien koulutoveri ja ystävä, löysi sanoillaan tien kuulija-
kuntansa sydämiin, sillä tilaisuuden tunnelmaa muistelivat läsnäolijat vielä silloin kun 
itse kastettava oli saavuttanut keski-iän. 

Elsa Lähimaa jatkoi painonsoiton opiskelua yksityisopettajan johdolla tavoitteenaan 
suorittaa pianonsoiton opettajan tutkinto. Vakava sairaus keskeytti opinnot ja useita 
vuosia sairastettuaan hän kuoli sodan aikana tuberkuloosin uhrina. 

Kansallis-Osake-Pankki perustettiin v. 1889 edistämään Suomen kansan enemmis-
tön aineellista ja sen kautta henkistä nousua. Silloisissa oloissa oli myönteinen kehitys 
vaarassa pysähtyä ja kansan enemmistö oli jäädä riippuvaksi ruotsinkielisestä vähem-
mistöstä. Kansallis-Osake-Pankkia on usein kutsuttu suomalais-kansallisen liikkeen lap-
seksi. 

Jo v. 1890 perustettiin K.O.P.:n konttori Viipuriin. Konttori avattiin Piispankatu 6:ssa 
heinäkuussa 1890. Vuodesta 1901 lähtien se toimi omassa talossaan Torkkelinkadunja 
Tavastinkadun kulmassa. Talon oli piirtänyt arkkitehtitoimisto Usko Nyström - Pet-
relius - Penttilä. 

Tämän konttorin palvelukseen Heikki Lähimaa tuli v. 1918, ensin prokuristiksi, sit-
ten kolmanneksi esimieheksi ja joitakin vuosia myöhemmin toiseksi esimieheksi. Pank-
kityön ohella hän toimi kaupungin tilintarkastajana, samoin tilintarkastajana mm. Kar-
jalan Kirjapainossa ja Repolan sahalla. Vuodesta 1930 hän toimi myös Viipurin suoje-
luskunnan talouspäällikkönä. 

Työpäivät pankissa venyivät usein pitkiksi, esim. uudenvuoden aaton vietti koko hen-
kilökunta alkuvuosina työn merkeissä. Aikaa jäi myös harrastuksille, postimerkkeilyyn 
ja valokuvaukseen. Lauantai-iltaisin rentouduttiin kotiin kokoontuneen skruuviseuru-
een parissa. Harrastuksista tärkein oli kuitenkin metsästys. Metsästyskauden aikana va-
kiintunut seurue ajoi lauantaina työajan päätyttyä tutuille seuduille Viipurin lähistölle 
jänisjahtiin. Usein oli määränpäänä Eino Hevonpään maatila Kämärällä. Retken tu-
loksena riippui monella pihanpuoleisella parvekkeella jänis, jonka vatsaontelo oli puh-
distettu ja täytetty havunoksilla. Perheen urakkana oli sitten senjänispaistin syöminen, 
kun se ensin ennen valmistusta oli riippunut mureaksi. 

Heikki Lähimaa ei koskaan tuonut työkiireitään kotiin. Hymy silmäkulmassa hän se-
litti vieraille kotiaan esitellessään että tässä on sitten koti jossa ei ole työpöytää isän-
nälle. Perheelle liikeni aina aikaa. Kun radio yleistyi ja lähetykset paranivat, hankittiin 
varsin laadukas radio, koska haluttiin kuunnella sinfoniakonsertteja kotimaasta ja ul-
komailta. Wienin Filharmonikkojen konsertti oli odotettu tapahtuma. Joskus toiveissa 
petyttiin, kun sääolosuhteet, lumipyry tai sankka sumu aiheutti niin paljon häiriöitä, et-
tä radio oli napsautettava kiinni. Kirjallisuuden hankinnoissa oli etusijalla kirjallisuus 
jolla on pysyvä arvo. Suuret saksalaiset kertojat olivat ehkä ensisijalla mutta myös ve-
näläiset löysivät paikkansa ja englantilaisesta kirjallisuudesta oli ykkössijalla Dickens. 
Kotimaisen kirjallisuuden kehitystä seurattiin ja sen klassikoista olivat suosikkeja Nor-
tamo ja Aleksis Kivi. 
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Säännöllisin väliajoin tebtiin kävelyretki Neitsytniemelle, jossa Tilda-mummo asui 
entisessä koclissaan kotiapulaisensa kan sa. I tuttiin teepöydän ääressä, käsiteltiin po-
liittiset tapahtumat perheen ja suvun asiat ja talon tarvitsema huolto. Teepöydässä oli 
tarjolla hyvää pullaa piparkakkuja ja. hapankermakakkua, aina aman re eptin mukaan 
leivottuja ja useimmiten myös k:ristalliskoolillinen pusuja, suuria marenk:ileivoksia. Pa-
luumatkalla saattoi Lionansilta olla auki laivaliikennettä varten ja jouduttiin jonkin ai-
kaa seisomaan illalla ja odottelemaan. 

Suojeluskunnan toimintaan Heikki Läbimaa osallistui kohta sen perustamisvaihees-
sa. Talvella 1918 joukko punakaartilai ia tunkeutui perheen ruokavara toon ottaen siel-
tä omavaltaisesti suuren määrän elintarvikkeita mm. Wilhelm Lundin erikoisruokava-
liota varten varattuja vihanne umpioita. Hänen Heikki-poikansa joka yleensä hyvin hal-
litsi mielenliikkeensä tokaisi suuttuneena että vielä koittaa aika jolloin ryöstäjät joutui-
vat tällaisista teoistaan vastuuseen. Tunkeutujat pakottivat hänet mukaansa ja veivät 
suoraa päätä vankileirille. Hän joutui iellä olemaan melko pitkään kunnes kuulustelu-
jen ja tutkimusten jälkeen lopulta vapautettiin. ElsaEhder hänen morsiamensa haki hä-
net leiriltä ja vei varmuuden vuoksi turvaan Tammi suolle vanhempien a luo. Siellä hän 
viipyi kunnes olot olivat rauhoittuneet. 

Suojeluskunnan harjoituksissa Heikki Lähimaa keskittyi harrastamaan pienoiskivää-
riamrnuntaa ja kotiin kertyi useita palk:intolusikoita 

Sk. korpraali Heikki Lähimaa nimitettiin Viipurin suojeluskunnan talou päällikök i 
v. 1930. Suojeluskunnan talouden perustana oli vuosittain kaupungilta aatu määrära-
ha Ii äksi lahjoitukset, sitoutumismak utja kannatusmaksut. Varojen keräyksestä huo-
lehtiminen yhdessä rahainkeräystoimikunnan kanssa kuului talouspäällikön tehtäviin . 
Lisäksi hänelle kuului kirjanpito, varushank:inta sekä varo teiden ja aseistuksen jake-
lun valvominen. Hän oli suojeluskunnan hallussa olevan talon i änoöitsijä ja huolehti 
varastojen ja kaluston hoidosta ja korjauksesta. Kaikes a täs ä oli kansliahenkilökunta 
apuna. V. 1930 vallinneen vaikean taloudellisen tilanteen takia oli kaikin keinoin var-
mistettava suojeluskunnan taloudellista a eroaa. Laajennettiin ja tehostettiin kolmi-
vuotis itoumu teo keruuta ja saatiin siihen mukaan suojeluskuntaa kannattavia paikka-
k:untalaisia entisten lisäk i. Seuraavana vuonna uu ittiin taisteluväline- ja varu .kirjan-
pito ja suoritettiin perusteellinen tarkistus suojeluskuntalai ten haJlu a olevi ta varu -
teista. Aseiden huoltoon kiinnitettiin uurra huomiota vuoden 1932 aikana tarkastettiin 
ja luokiteltiin 92 % kivääreistä, 1260 kappaletta. 

Inventaarion arvoa pudotettiin koska monet omaisuuteen kuuluvat esineet oli laatuun 
ja aikaan nähden arvioitu liian uurek i arvoltaan. 

Viipurin suojeluskunnan kanslia toimi kaupungilta vuokrata a kiinteistössä o oit-
teessa Harmaiden veljesten katu 6. Harjoitustiloja oli eri puolilla kaupunkia. V. 1937 
nimitettiin talotoimikunta jonka tehtävänä oli tutkia tarkoin eri mahdolli uuksia suoje-
luskunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen oman yhteisen talon rakennuttamiseksi joko kor-
jaamalla tai rakentamalla. Talouspäällikkö oli talotoimikunnan jä en, amoin myö ta-
lotoimilcunnan keskuudestaan valitseman pienemmän toimikunnanjäsen. Harkittiin u ei-
ta ehdotuksia, mm. Pohjoismaiden Yhdyspankin Viipurin toimitalon ostami taja kun-
nostamista. Talouspäällikkö muistutti siitä että suojeluskunnan menot olivat suuret kas-
vavan koulutustarpeen takia. Hänen ehdotuksensa oli että ostettaisiin kaupungilta ny-
kyisin vuokralla oleva ja lisäksi viereinen tontti. Ylärakennus purettaisiin ja sen tilalle 
rakennettaisiin uusi talo. 

V. 1938 Heikki Lähimaa valittiin Viipurin suojeluskunnan esikunnan varajäseneksi. 
Kesäkuun l. päivänä 1939 pidettiin Viipurin uojeluskunnan ylimääräinen kokou Pai-
kallisesikunta oli monien tiedu telujen ja pitkäaikaisen harkinnan jälkeen tullut siihen 
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tulokseen että suojeluskunnalle oli edullisinta ostaa Viipurin kaupungin sille 125.00 
markan hinnasta tarjoama tontti n:o 52, Repolan kaupunginosan korttelista 20, sekä ra-
kentaa sille oma talo. Talouspäällikön ehdotuksesta kesk."llsteltiin uuden suojeluskunta-talon rakentamisesta ja päätettiin valtuuttaa paikallisesikunta edelleen ajan1aan asiaa 
ryhtymällä kaikkijn valmistaviin toimenpiteisiin kuten talon suunnitteluun ja mahdol-
lisen piirusruskilpailunjärjestämiseen. Kun valmistavat toimenpiteet oH suoritenu voi-
tiin suojeluskunta kutsua uuteen kokoukseen asiasta lopuLJjsesti päättämään. 

Talvisodan alkaessa pääosa Viipurin K.O.P.:n konnorista siirrettiin Mikkeliin. Heik-
ki Lähirnaa jäi hoitamaan Viipuriin jäävää konttoria viiden virkailijan ja vahtimestarin 
kanssa. Perhe lähetettiin turvaan Ranta-Toivalaan Kuopion lähelle. Liikuntavammai-
nen Tilda-äiti sai veljentyuärensä ja kotiapulaisensa kanssa turvapaikan läheltä Mik-
keliä. Perheen uskollinen kotiapulainen jäi vähäksi aikaa mutta lähti sitten kotiseudul-
leen LappeeUe. Tärkeä perheenjäsen pystykorva Hara pelkäsi pommituksia siinä mää-
rin, ettei voinut kauan olla isännän seurana. Perheenisä joutui selviämään yksin. Kau-
poista sai säilykkeitä ja sopivan tilaisuuden tullen voi ruokailla Lehtovaarassa tai Es-
pilässä. Aamupäivisin lentelivät usein "Molotovin varikset" ja oli suojauduttava pom-mfauojana toimivaan pankkiholviin. Siitä syystä pankkia pidettiin avoinna illalla kello 
yhdeksään. Kotia uskalsi lämmittää vasta työajan päätyttyä. Kovien pakkastenjatk."Uessa 
talo kylmeni, vesijohtoputket menivät osittain rikki ja lopulta lämpöä oli asuinhuoneissa vain kuusi astetta. Silloin täytyi muuttaa pankkiin asumaan. Koko henkilökunta oli kai-
kesta huolimatta reippaalla mielellä. Omasta puolestaan Heikki Lähirnaa piti itseään etuoikeutettuna kun sai olla Viipurissa vaikka myönsi että kaupunki näytti paikoteUen 
aika surkealta. 

Helmikuun 3. päivänä oli Viipurissa ankara pommitus ja myöskin K.O.P.:n konttori 
joutui sen kohteeksi. Pommi putosi pankkisaliin kolmen kerroksen läpi ja räjähti vasta 
pankk:iholvin katon kohdalla. Heikki Lähimaan veli joka toimi sodan aikana Viipurin 
suojelusk.-u:nnan asepajalla ilmoitti tapahtumasta perheelle varovaisin sanakääntein, sa-
moin äidilleen. Sisarelleen hän kuvaa tapahtumaa yksityiskohtaisesti: 

"Kun muuten katsoo Kansallispankin sisustaa nykylrunnossa, tuntuu suorastaan mah-
dottomalta, että yksikään siellä olleista pelastui. Pommi tuli suoraan välikerrosten lä-
pi, arvioivat 500 kg pommiksi, putosi noin metrin päähän siitä ovesta josta tullaan toi-
mistoon sisälle. siis holvin katolle, räjähti siinä, silpoi toimiston hangolla korjattavak-
si silpuksi jokseenkin ja pudotti holvin noin 60-70 cm paksuisen kivi katon holvissa oli-
joiden joukkoon palasina. Rikkoi vielä vesijohtoputket siellä niin että Heikkikin joutui 
makaamaan pitkän ajan jääkylmässä vedessä. On siinä kärsimistä kerrakseen, mutta kai-
kesta sitä näkyy hengissä selviävän. Holvissa oli kai 7 henkeä, miehiä Heikki ja vahti-
mestari, hän sai rautaisen välioven päähänsä ja kuoli. Heikki joutui toisen puolikkaan alle puristuksiin, mikä ehkä oli onni, sillä se suojasi kai osittain. Kyllähän hän kovin 
murjotru on, luultavasti kylkiluita. vahingoittanut, sekä koko ruumis niin hellänä, että 
hän ei voi j uuri liikutella itseään." 

Kaikki onnettomuudessa haavoittuneet vietiin Viipurin sairaalaan joka oli sijoitettu 
entisen mielisairaalan tiloihin. Siellä todettiin aivotärähdys, ruhjevammoja joka puo-
lella. katkenneita kylkiluita ja muuta pientä, mutta jalat eivät olleet menneet poikki, ai-
noastaan kovan puåstuksen takia pitkään vaikeasti liiJrnteltavat. Viipurista toipilaatsiir-
rettiin Parikkalaan jossa oli rauhallista lepäillä Viipurin jatkuvan pommitusuhan jäl-
keen. 

Maali.skuun lopulla hän pääsi sairaalasta vain hiljaa kävellen kepin varassa ja ja vie-
lä väsyneenä. Hän matkusti ensin Mikkeliin, jonne vähän perheen vaatteita oli viety 
pankin tavaroiden mukana ja aikoi jatkaa matkaa Kuopioon perhettä tapaamaan, mut-
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Heikki Lähiman työpöytänsä ääressä K.O.P.:n pääkonttorissa 1950-luvun lopulla. 

ta huomasi tarvitsevansa erikoislääkärin apua korvalleen jonka tärykalvo oli onnetto-
muudessa vaurioitunut ja joutui matkustamaan Helsinkiin. Huhtikuun alussa hän pys-
tyi alottamaan Viipurin K.O.P.:n konttorin lopettamiseen liittyvät työt Lahdessa. Työ-
tä oli ylenmäärin, mutta se saatiin loppuun suoritetuksi syyskuun alkuun mennessä. 

Rauhan solmimisen jälkeen hän totesi kirjeessään perheelleen että koti on mennyt, 
ominaisuus samoin. Mutta ei meillä ole mitään hätää. Pienen kodin saamme kyllä pys-
tyyn kun vain tietäisimme mihin sen perustamme. Pankki on jo sijoittanut osan Viipu-
rin konttorin henkilökuntaa ja on todennäköistä että se hänetkin sijoittaa. 

Syyskuussa 1940 Heikki Lähimaa nimitettiin K.O.P.:n pääkonttoriin haarakonttorien 
tarkastajaksi. Perustettiin uusi koti. Saatiin valita asunto kolmesta eri talosta - Helsin-
gissä ei silloin ollut asuntopulaa. Työsuhdeasunto oli tarjolla Eirassa, Vanhan kirkon 
puistonkulrnauksessa tai Kruunuhaassa. Valittiin Kruunuhakakoska vastanimitettypank-
kitarkastaja oli siellä asunut opiskeluvuosinaan. Molemmat muut ehdolla olleet talot 
vaurioituivat pahoin Helsingin pommituksissa mutta Kirkkokatu 5. säilyi ehyenä koko 
sodan ajan. Tehtiin periaatteellinen päätös ettei enää hankita kirjoja vaan turvaudutaan 
kaupunginkirjaston kokoelmiin, mutta päätös ei oikein pitänyt. Alkusysäyksen kirja-
hyllyjen hankkimiselle antoi Viipurin K.O.P. :n yllätyslahja syksyllä 1940: Aleksis Ki-
ven kootut teokset kauniina kokonahkasidoksina. Kävelyretket suuntautuivat nyt Kai-
vopuistoon, Eiraan tai Kasvitieteelliseen puutarhaan. 
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Haarakonttorien tarkastajan vastuualueena oli koko maa, Helsinkiä lukuunottamatta. 
Matkoilta tuli tervehdyksiä aina Ääni linnasta ja Aunuksesta saakka. Työ oli antoisaa, 
vaikka matkustaminen ota•ajan kulkuneuvoissa usein hankalaa. 

Keväällä 1942 tarkastusmatka suuntautui Viipuriin ja silloin järjestyi myös mahdol-
lisuus käydä Samolas a kesäkodissa jonka Wilhelm Lund oli vuosisadan vaiheessa per-
heensä käyttöön hankkinut. Hän päätti viettää nuorisonsa kanssa pari loma viikkoa siel-
lä. Rakennukset olivat käyttökelvottoma sa kunnossa mutta naapuriperheeltä liikeni 
pienoinen kesähuone jonne joten kuten ahtaodottiin. Ruoka valmistettiin venäläisväes-
tön rakentamilla tuli ijoilJa ulkona. Tukevasti muurattu jääkellari oli jäljellä, se oli lä-
hellä riehuneiden Lassinsaaren taistelujen aikana toiminut sidontapaikkana. Suunnitel-
tiin tulevaisuutta, arvioitiin mitä rakennuksille voitaisiin tehdä. Katkennut pihatammi 
saatiin vedetyksi pienen huvilan puoleksi sortuneelle tasiverannalle suojaan, sitä var-
ten että siitä myöhemmin voitaisiin teettää huonekaluja sukulaisperbeen huonekalu-
tehtaassa. Leikattiin mustaherukkapensaat ja kuohkeotettiin maa. Venekuuriin oli tul-
lut täysosuma ja Heikki Lähi.maa löysi lautasilpun joukosta aikoinaan joululahjaksi saa-
mansa Tähti-nimisen veneen keolaosan ja ilahtui löytämästään kun sai nyt kiskoa van-
han palvelijansa kunnialliseen Jepoon lehtikasan alle. Saatiin lainaksi vene kalastusta 
varten ja kala söi hyvin. Heikki Lähimaa uistelemassa Samolanlahdella oli aikanaan 
paikkakuntalai ille tuttu näky. Viipurilaistaistelija Torsten Tisell joka asui paikkakun-
nan kou lulla i.kui ti hänet kerran viehättävään miniatyyrimaalaukseensa. Todettiin että 
kalakanta oli taitanut Ii ääntyä, niin hyviä olivat aaliit. Kun palattiin Helsinkiin olimu-
kana suuri kantamus Samolan merituulessa kujvatettuja hauen selkärnyksiä. 

Ke ällä 1944 hän solmi uuden avioliiton laulajatar Inkeri Hyvärisen kanssa. Koti täyt-
tyi jälleen musiikista, täll.ä kertaa laulusta pianosäestyksineeo. Aikanaan saivat Heikki 
Lähimaan lapsenlapset Inke-tädistä sydämellisen isoäitihahmon. 

V. 1947 Heikki Lähimaa nimitettiin K.O.P.:n johtokunnan varajäseniksi ja seuraa-
vana vuonna sen varsinaiseksi jäseneksi. Tässä työssä hän voi käyttää hyväksi sitä haa-
rakonttori verkostona iantuntemusta minkä oli saavuttanut toimiessaan haarakonttorien 
tarka tajana. Hänet nimitettiin myös Rauma-Repolan hallintoneuvoston jäseneksi sen 
perustamisesta lähtien. 

Kun uuden kesäkodin hankkiminen 1940-Juvun lopulla tuli ajankohtaiseksi, oli 
tärkeätä löytää se paikasta jota ei menetettäisi missään tilanteessa. Heikki Lähimaa 
ajatteli että sellainen paikka olisi Päijänteen länsiranta. Jos se menetetään, menee 
koko Suomi. "Sataprosenttinen harkinta" oli impulsiivisen Inkeri-vaimon kommentti 
tällaisissa tilanteissa. Toivottu paikka löytyi Padasjoen pitäjästä Kellosalmen ran-
nalta. Kaunis näköala Päijänteelle, rantaviivaa yllin kyllin, vaatimaton mökki sau-
noineen ja ympärillä Päijänteen rantojen koivikkoa ja kuu imet iä loputtomasti ja 
ennen kaikkea hyvät kalavedet. Ei ähköä, ei puhelinta eikä myöskään tietä periJle, 
mutta ei näitä mukavuuksia kaivattu en kummemmin. Veneet olivat mökin isännän 
todellinen harra tu , veneen piti olla kauniisti muotoiltu kevytsoutuinen ja kevyes-
ti keinua aaltojen harjalla kovas akin tuulessa. Pian nousi rantaan venevaja ja ione 
hankitti in Lovii asta saakka lehtikuu esta veistetty vene joka äärimmäisen huolel-
li esti tilk.ittiinja lakattiin joka kevät. Myöhemmin vene varustettiin kevyellä moot-
torilJa. Souturnatlcat ulottuivat uotui alla säällä Kelveneelle saakka. Kalasta oli 
kaikkein tärkein harrastus ja Päjjäntee tä nou i kalaa etenkin alkuvuosina jokaisel-
la uisteluretlcelJä. Padasjoella säi lytettiin joitakin Samolan ke ien aikaisia perintei-
tä: valoja ei saanut ytyttää ennen kuin en immäinen kuhilas ilmestyi. pellolle. Sil-
loin va ta oli öljylampun ja kynttilöiden sytyttämisen aika. Ainoa huvila tyyli tä muis-
tuttava yksityi kohta oli isännän omakäti e ti muotoonleikk:aamat leppäpensaat. Au-
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totie perille, puhelin ja sähkövalo tulivat ajankohtaisiksi vasta seuraavan sukupol-
ven alkaessa isännöidä. 

Heikki Lähimaajäi eläkkeelle K.O.P.:njohtokunnasta v. 1958 68-vuoriaana. Hän oli 
silloin työskennellyt K.O.P.:ssa melkein 40 vuotta, muutamia kuukausia vaille. Hän jat-
koi vielä Rauma-Repolan hallintoneuvostossa vuoteen 1966. 

'Kullakin ajalla on omat vaikeutensa, mutta kun ihminen ei niitä suurentele vaan suh-
tautuu niihin tyyneydellä ja luottaa kaiken järjestyvän niin kyllä sitä jaksaa vaikea ta-
,kin ajasta selviytyä", hän kirjoitti perheelleen kun ensimmäisen kerran oli jouduttu läh-
temään Viipuri ta. Kanssaihmisiinsä hän uhtautui myönteisesti ja ymmärtäen. Nuo-
relle sukulaismiehelle joka kiukusruneena purki sydäntään kertoen mitä vääryyttä oli 
kärsinyt työtovereiden taholta ja ihmetteli, eikö edäUe koskaan tapahtunut tällaista, hän 
sanoi veitikkamainen pilkahdu silmäkulmassaan: "Mie nääs vanhannakki tuun ihmi-
sii kans toimee". 

Hänen hautajaisissaan tammikuussa 1969 hänen vävynsä siunasi hänet haudan le-
poon. Pääjohtaja Matti Virkkunen, jonka kanssa hän oli lämpimästi ystävystynyt, piti 
n:mistopuheen, jossa hän kuva i Heikki Lähimaata humanistina ja isänmaan ystävänä 
joka jo varhain oli omaksunut suomalais-kansallisen ajattelutavan ja omisti näille aat-
teille koko elämänsä. 
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Kalevi Tilli 

Toivo Kuula Viipurissa 

uomen säveltaidetta rika tutti 1900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä 
nuori lahjakas säveltäjä Toivo Kuu la. 

Kuulan rou ijkille oli leimaa antavana lämmin suomalainen melodiikka, jonka taus-
tana oli säveltäjän voimakas pohjalainen temperamentti. 

Kuulan rikkaat luonnonlahjat ja korkeat taiteelliset ihanteet olisivat suoneet hänelle 
maailmanlaajuisen maineen, ellei hänen traaginen kuoleman a Viipuri sa vuonna 1918 
vain 34 vuoden ikäisenä olisi järtänyt hänen tuotteliaan sävellystyönsä tulokset melko 
uppeaksi luomiskauden lyhyyden takia. 
Jo musiikkiopistovuo inaan Hei ingi sä Kuula loi oppilastöiksi harvinaisen kyp iä 

karnaåmusiikkiteoksia. Suomen kansalle hänen rousilkkin a on tuttua ja raka ta erityi-
sesti hänen lauluis aan joiden säveHyriikat ovat kansalli en musiikkimme todellisia 
aarteita. 

Kaksi viimei tä elinvuottaan Toivo Kuula toimi Viipurin musiikkielämä sä arsin 
buomanavalla paikalla Viipurin Musiikiny tävien Orke terin kapellimestarina vuo ina 
1916-1918. Jo aikaisemminkin KuuJa oli tullut tutuksi viipurilaiselle ylei ölle Viipu-
rin uurilla laulujublilla vuonna 1908. 

Kun Kuulan uuri rakkaus, hänen toinen vaimonsa Alma oli Lappeenrannan Skinna-
rilasta kotoisin oleva karjalaistyttö, lienee tuok:i.n seikka o altaan kirvoittanut häntä an-
tamaan joihinkin sävellyksiinsä karjalaisiakin helähdyksiä hänen musiikkinsa muutoin 
pohjalai een pohjasävyyn. 

Lapsuus ja ensimmäiset musiikkiharrastukset 

Jota kuva siitä, miten Toivo Kuula päätyi kasvuvuosinaan uravalinnassaan säveltä-
jäksi ja itten myös kapellime tariksi, lienee syytä lyhyesti kertoa hänen lapsuudestaan 
ja ensimmäisistä musWckiharra ruksistaan. 

Vuonna 1883 syntynyt Toivo Kuula vietti lap uuten a yntymäkodissaan Vaasassa. 
Hänen isänsä Matti Kuula oli Tu.rkjn sodan veteraani , joka sodassa vaikeasti haa-
voituttuaan tuli hartaaksi laestadiolai ek ija palveli en jälkeen Vaasan tarkk'ampuja-
pataljoonan sairaalan vääpelinä. 

Koska Toivo Kuulan äiti Sanna Vehkakoskikin oli laestadiolainen, ka voj poikaan-
karasti uskonnollisessa, vakavassa kodin henges ä. Kehdosta asti hän tottui k,rnlemaan 
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hengellisiä sävelmiä, joko yvä ti surumieli iä tai karun riemukkaita lauluja, joita lau-
lettiin seuroissa. I ä opettikin pojan jo pienenä veisaaman ja pian Toivo osasi vaivatta 
laulaa virheettömästi virren kuin virren. 

Pian seurakuntalaiset sanoivatkin että pojasta tulee lukkari, kun Toivo jo poikasena 
rohkeni sanoa väärin veisanneiUe naisihmisille: - Täclit laulavat nyt väärin. 

Kun isä Matti Kuula osti kotiin urkuharmoonin, Toivo oppi uskomattoman pian soit-
taman sillä. Vähitellen hän keksi, että voisi itsekin sommitella 'omia kappaleita" ja niin-
pä hän teki Jauluja ihailemansa Eino Leinon runoihin. 

Vastapäätä Toivo kotia kasarmin pihan vastakkaisella puolella asui vääpeli Kärkkäi-
nen. Tämä ryhtyi opettamaan Toivolle viulunsoittoa hänen ehdittyään koulussa opin-
tiellä Vaasan lyseon viidennelle luokalle. Toivo oli näet ostanut säästämillään rahoilla 
itselleen viulun ja pakeni usein kasarmin mankelihuoneeseen, jossa yksikseen sitten 
vingutteli soitintaan. 

Viulun oiton ohella Toivo oli ottanut jonkin pianotunnin koulun laulunopettajalta nei-
ti Karstenilta. Noihin aikoihin hän ävelsi sydän täynnä traagista tunnetta Eino Leinon 
sanoihin "Älä itke neito nuori, jos ystäväs pettikin ... " ja varusti sen merkinnällä "An-
dante quasi adagio". 

Ensivuodet Helsingin Musiikkiopistossa 

Kuula oli jo poikasena uneksinut merimiehen urasta. Vaasan satama oli hänelle ih-
meellinen paikka. Oli jännittävää nähdä, kun suuret kuunarit lähestyivätpullistuvin pur-
jein Vask:iJ.uodon takaa. Merimiehet toivat satamassa viestejä kaukaisista mai ta. 

Toivo-pojan toiveet elämänurasta merillä muuttuivat kuitenkin, kun merimiehet soit-
telivat vain hänen halveksimaansa haitaria. Vääpeli Kärkkäisen opetukset saivat hänet 
iba tumaan viulunsoittoon ja niinpä hän päätti valita mu iikin elämänurakseen. 

Toivo Kuula pääsikin hakemuksesta oppilaaksi Helsingin Musiikk:iopistoon, ensin 
vuo iksi 1900-1903. Siellä johtaja Martin Wegelius näki Kuulassa aivan harvinaista 
lahjakkuutta, jaloa metallia Suomen musiikin viljelyyn. 

Musiikkiopisto oli Hei ingis ä ruohon aikaan aristokraattinen laitos, jonne kerättiin 
oppilaiksi lähinnä ruotsinkielisiä kulttuuriperbeitten lapsia. Suomenkielisenä maaseu-
tunuorukaisena Toivo Kuula erosi heistä sekä kieleltään että ulkoasultaan. Niinpä hän 
ei malttanut pysyä kolmea vuotta kauempaa pääkaupungissa vaan palasi Vaasaan kun 
hän oli tulise ti rakastunut vaasalaistyttö Silja Silta een. Kuula eli muutoinkin Helsin-
gissä opiskeluaikanaan suurissa taloudellisissa vaikeuksissa niin ettei hänen kannatta-
nut mennä ede syömään kunnon aterioita. Opiskelutuloksetkinjäivät tuolla kertaa Hel-
singissä heikonlai iksi. 

Ensimmäinen epäonnistunut avioliitto 

Kuulan intohimoinen rakkaus Silja Siltaseen johti ennen pitkää avioliittoon ja nuoret 
vihittiin Vaasassa vuonna 1905. 

Nuori vaimo ei kuitenkaan ymmärtänyt alkuunkaan mu iikk:ia. Tuo piirre vaimon ole-
mukses a myrkytti pian Kuulan mielen ja hän alkoikin vähitellen tuntea suorastaan vas-
tenmielisyyttä nuorta puolisoaan kohtaan. Kuula katuikin, ettei ollut lopettanut jo kih-
lausaikana tuota suhdetta. Niinpä hän tunsi elämänsä menevän Vaasassa hukkaan. 

Avioliitosta syntyi pikku tyttö, joka kuitenkin kuoli jo vuonna 1906 Saarijärvellä, 
missä Kuulat viettivät silloin kesäänsä. Tyttö haudattiin Saarijärvellä Pylkönmaan hau-
taa maalle. Kuula sävel i tuolloin Kantelettaren sanoihin ''Tuuti lasta kuolemahan" . 
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Kauniin kalmiston tunnelmat purkautuivat silloin myös hänen sävellykseensä "Ke-
säyö kirkkomaalla" Eino Leinon sanoin. 

Saarijärvellä Kuula tapasi pelimanni Matti Meronniemen, jolta hän kuuli pohjalaisia 
kansanlauluja. Niinpä hänen eteläpohjalaisen kansanlaulukokoelmansa kaikki laulut ovat 
peräisin sieltä. Saarijärvellä Kuula sävelsi myös "Pirun polskan", missä piru istuu kos-
ken kivellä kohmelossa ulvoen ja uikuttaa kun akka häntä rannalta sättii. Tuolta ajalta 
on myös Kuulan sävellys "Virta venhettä vie" myös Eino Leinon sanoilla. 

Vuonna 1906 Kuula jätti entisen elämänsä taakseen ja lähti uudelleen Helsinkiin jat-
kamaan opintojaan Musiikkiopistossa. Hänen vaimonsa Silja jäi asumaan Kuulan van-
hempien luo. 

Juuri silloin Toivo Kuula tarvitsi inspiroivaa naista, jonka luonteenominaisuudet ja 
taiteellisen lahjakkuuden hän saattoi asettaa jalustalle. Hän tutustuikin Helsingin Mu-
siikkiopistossa neiti Alma Silventoiseen. Kuultuaan tämän ihanan sopraanoäänen hän 
ihastui tuohon tummaan opintotoveriinsaja sanoi tälle: "Olen valinnut Teidät neiti Sil-
ventoinen laulujeni esittäjäksi". 

Kuula rakastui pian tulisesti karjalaiseen laulajatyttöön ja tunsi yhä voimakkaammin, 
miten hänen entinen elämänsä oli ollut katkeroittavaa. Hän koki nyt uutta ja virkistä-
vää elämää, joka todella inspiroi häntä sävellystyössä. 

Viipurissa ja ensi kertaa Skinnarilassa 1907 

Masentava käynti kotona Vaasassa 

Kesällä 1907 Kuula lähti Viipuriin tapaamaan kunnioittamaansa opettajaa Armas Jär-
nefeltiä. 

Tällä matkalla hän kävi ensi kertaa Lappeenrannan Skinnarilassa tervehtimässä ra-
kastettuaan tämän kotona saatuaan Alman vanhemmilta luvan tuohon käyntiin. 

Kun Kuula astui Skinnarilan niemeen sen juhlallisen hongikon poikki, hän koki tuon 
maiseman tunnelman sisimmässään aurinkoisena kesäaamuisena A-duurina. Tuosta tun-
nelmasta oli aikanaan syntyvä hänen suuri A-duuri trionsa. 

Joulukuussa Kuula kävi Vaasassa ja pyysi Silja-vaimostaan eroa. Kuulan äiti piti Sil-
jasta ja yritti puhua pojalleen, että tämä luopuisi eroaikeistaan. Kuula itse vaati silti eh-
dottomasti eroa eikä sanonut voivansa enää elää vaimonsa kanssa. Tämä halusi kuiten-
kin noudattaa Kuulan vanhempien tahtoa eikä suostunut eroon. Kun Kuula ei kuunnel-
lut äitiään eikä Silja-vaimoaan isä julmistui ja kirosi poikansa, joka palasi allapäin Hel-
sinkiin. 

Isä kirjoitti vielä Alma Silventoisen vanhemmille ikävän kirjeen, jolla hän pahoitti 
tämän kotiväen mielen. 

Läpimurto Viipurin suurilla laulujuhlilla 1908 

Kuulan mieliala kohentui kuitenkin hänen palattuaan Helsinkiin, missä ylistettiin hä-
nen sävellyksiään. Hän oli ollut Helsingin Musiikkiopiston näytteissä niitä esittämässä 
ja etenkin Nya Pressenin musiikkiarvostelija Karl Flodin uhrasi puolet näytteiden ar-
vosteluista pelkästään Toivo Kuulan osalle. 

Flodin kirjoitti arvostelussaan mm. näin: - ''Toivo Kuula, uusi suomalainen säveltä-
jä- - -". Hän ylisti etenkin Kuulan "Tuijotin tulehen" -laulua, jonka tunnepohja oli hä-
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nestä lauJavan leveä ja ilmensi säveltäjän omaperäisyyttä, sävelten melodista tuoreutta 
ja soinnin välitöntä nuorekkuutta. 

Kuulan läheinen tuttava oli säveltäjä Toivo Saarenpää, joka myöhempinä vuosina tu-
li viipurilaisille läheiseksi hänen toimiessaan monia vuosia mm. Viipurin Suomalaisen 
Lyseon lauJunopettajana Emil Sivorin jälkeen. 

Ystävykset lähtivät vuonna 1908 Viipurin uurille laulujuhlille. Siellä Toivo KuuJa 
toivoi tapaavansa rakastettunsa Alman, vaikka Saarenpää epäilikin itä. Saarenpää ar-
velikin oikein sillä Alma Silventoisen vanhemmat olivat kieltäneet tytärtään tapaamasta 
Kuulaa juJkisuudessa Al.man isän saatua Kuulan isältä vihaisen kirjeen nuorten suh-
teesta. 

Kuula sai kuitenkin ilokseen kutsun saapua viettämään juhannusta Skinnarilaan. 
Viipurin Laulujuhlat vuonna 1908 olivat suuri menestys ja läpimurto Kuulalle tun-

nustettuna uutena suomalaisena säveltäjänä. 
Laulujuhlien konsertissa esitettiin Kuulan "Pohjalainen tans i" ja 1600-henkinen kuo-

ro lauloi juhlakonsertissa ensi kerran "HautalauJun" minkä hän oli säveltänyt nimen-
omaan Viipurin Laulujuhlia varten. Siinä hänen sävelensä virittivät jälleen Eino Lei-
non sanat soimaan: 

Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti 
ei se ijäks sammu, ken elämästä lähti - - - . 

On kohtalonomaista että hän juuri Viipurin Laulujuhlia varten sävelsi tuon laulun, 
joka tavallaan ennusti hänen tulevan kohtalonsa siellä. 

Suomen Laulu esitti Viipurin laulujuhlilla vielä Kuulan Koskenniemen sanoihin sä-
veltämän "Omenapuut" ja Eino Rautavaara lauloi omassa konsertissaan Kuulan sovit-
tamia pohjalaisia kansanlauluja. Lisäksi viulutaiteilija Halonen esitti laulujuhlien yh-
teydessä pitämässään konsertissa Kuulan sonaatin toisen osan. 

Näillä koko kansaa yhdistävillä Viipurin Laulujuhlilla, joita kuunteli kolmisenkym-
mentätuhatta ihmistä, Kuulan Maine nuorena suurena suomalaisena äveltäjänä levisi 
yH koko Suomen. 

Jonas Castrenin mukaan Viipurin Laulujuhlilla pyrittiin tuona aikana luomaan kan-
saan isänmaallista innostusta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Niistä muodostuikin 
suuri kansallinen merkkitapaus, joka nostatti isänmaallista mieltä niin kuin oli toivot-
tukin. Tilaisuuden merkitystä li äsi se tosiasia, että t aari-Venäjä salli näiden laulujub-
1.ien järjestämisen, vaikka sen virkamiehet ubtautuivatkin noihin aikoihin kansanjub-
liin muutoin varsin kielteisesti. Mainittakoon vielä, että laulujuhlilla esitettiin myös lcan-
taesityksenä Oskar Merikannon ooppera "Pohjan Neito'' säveltäjän itsen ä johtamana. 

Helsingissä lokakuun 7. päivänä vuonna 1908 pidetty Kuulan sävellyskonsertti nos-
ti hänet lopullisesti yhdeksi maamme huomattavimmista äveltäji tä. 

Niinpä Heikki Klemetti antoi parhaat mahdolliset arvosanat nuorelle säveltäjälöy-
dölle. 

Vuonna 1909 Kuula meni kapellimestarikursseille Leipzigiinja vuonna 1911 hänet 
kutsuttiin Oulun orkesterin kapellimestariksi. Vuosiksi 1912-1913 hänet valittiin Hel-
singin Filharmonisen Orkesterin varajohtajaksi Robert Kajanuksen rinnalle. Tätä opi-
musta ei kuitenkaan uusittu, vaan hänet syrjäytettiin keväällä vuonna 1914 tuosta teh-
tävästä. Kuula oli tullut liian pidetyksi kapellime tariksi Helsingissä ja syy hänen erot-
tamiseensa johtui häntä kohtaan tunnetusta kateudesta ja juonitteluista johtavissa mu-
siikki piireissä. 
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Toivo Kuulan ja Alma Silventoisen häät Lappeenrannan Skinnarilassa 29.4.1914. 
( Kuva: Museovirasto) 

Toinen avioliitto ja kutsu Viipuriin 

Saatuaan vihdoin eron Silja Siltasesta Kuula vihittiin avioliittoon Alma Silventoisen 
kanssa Skinnarilassa 29.4.1914 pidetyissä häissä. 

Menetettyään varajohtajan tehtävän Helsingin Filharmonisessa orkesterissa Kuula ai-
koi keskittyä täysin säveltäjän työhön. Tällöin hänelle tuli yllättäen kutsu ottaa vastaan 
Viipurin Musiikin Ystävien Orkesterin kapellimestarin paikka. 

Viipurista tullut tarjous tuntui mielenkiintoiselta. Viipurihan oli jo vanhastaan tun-
nettu musiikkikaupunki. Sillä oli sijaintinsa puolesta erinomaiset edellytykset nousta jo 
1800-luvulla merkittäväksi musiikkikaupungiksi. Olihan Venäjän pääkaupunki Pietari 
lähellä ja etenkin sen jälkeen kun junarata Pietarin ja Viipurin välille 1870 valmistui, 
yhteydet kaupunkien välillä paranivat huomattavasti. 

Viipurissa konsertoivat monet kansainväliset kuuluisuudet Pietarista käsin etenkin 
viikonloppuisin kun Venäjällä ei tsaari vallan aikana saanut kirkollisista syistä pitää kon-
sertteja lauantaisin eikä sunnuntaisin. 

Etenkin 1800-luvun loppupuolella Viipuria kunnioittivat mm. pianisti Emil Sauer ja 
kuuluisat violistit Pablo de Sarasate, Henryk Wieniawskija Jenö Hubay pitämällä kon-
sertteja kaupungissa. 

Viipurin historian ensimmäinen sinfoniakonsertti pidettiin vuonna 1860. Sen johta-
jana oli Viipurin silloinen keskeinen musiikkimies Richard Faltin, joka vuonna 1856 
oli tullut Viipuriin Leipzigin konservatoriosta valmistuneena muusikkona. Hän oli mo-
nipuolinen musiikkimies, pianisti, konserttisäestäjäja musiikin opettajana Papulassa si-
jainneessa ns. Boehmin koulussa. 
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Faltinin orkesterin pääjoukkona oli ns. Spohrin orkesteri, joka muutoin soitti pää-
asiassa Viipurin ravintoloissa, avusti iltamissa ja Seurahuoneella pidettävissä suurissa 
tanssiaisissa. 

Vuonna 1969 Faltin muutti Helsinkiin ja hänen työtään jatkoi orkesterinjohtajana 
Ernst Schneevoigt, tunnetun Georg Schneevoigtin isä. Silloin saatiin paikallisesta va-
ruskunnan sotilassoittokunnasta tarvittavat puhaltajat. 

Schneevoigtinjälkeen Pietari-Paavalinkirkon urkuri Th. Sörensen perusti vuonna 1883 
jousiorkesterin, mikä muodosti uuden sinfoniaorkesterin rungon. Hänen erottuaan teh-
tävästä orkesterin jäsen R. Moser tuli kapellimestariksi, kunnes vuonna 1894 perustet-
tiin Viipurin Musiikin Ystävät, joka alkoi ylläpitää jatkuvasti orkesteria ja sittemmin 
Erkki Melartinin toimesta orkesterikoulua. 
Musiikin Ystävien orkesterin alkuvuosien kapellimestarit olivat: 
R.Moser 1894-1898 
Armas Järnefelt 1898-1903 
Juho Leino 1903-1908 
Erkki Melartin 1908-1911 
Leo Funtek 1909-1910 
Ilmari Weneskoski 1911-1914 
Leevi Madetoja 1914-1916 

Syksyllä vuonna 1916 Musiikin Ystävien Orkesteri joutui harkitsemaan toiminnan 
lopettamista kaupungin avustuksen pienuuden takia, joka oli vain 6000 mk. 

Edellinen toimintakausi Leevi Madetojan aikana saatiin ylläpidettyä suurten arpa-
jaisten avulla vaikka kaupungin avustus silloinkin oli yhtä pieni. 

Nyt todettiin, ettei Musiikin Ystävillä ollut enää mitään mahdollisuuksia järjestää tois-
tamiseen suuria arpajaisia. Valtuuston myöntämän 6000 markan ja konsertti tulojen li-
säksi oli vielä saatava kokoon 30.000 markkaa. 

Sanomalehti Karjalan musiikkitoimittaja, säveltäjä Lauri Ikonen ilmaisi lehdessä 
9.9.1916 olleessa kirjoituksessa vakavan huolensa siitä, jääkö kaupunki tulevana tal-
vena todella ilman orkesteria ja orkesterikoulua. 

Musiikin Ystävien johtokunta päätti silloin kutsua koolle musiikista kiinnostuneita 
kansalaisia kokoukseen Seurahuoneelle. 

Seurahuoneen kokouksessa päätettiin alkaa hankkia Musiikin Ystäville kannatusjä-
seniäja ulottaa jäsenien hankinta mahdollisimman laajoihin piireihin. Karjala-lehdes-
sä olikin sitten päivittäin tilannekatsaus, paljonko rahaa oli saatu uusilta kannattajajä-
seniltä ja paljonko rahaa puuttui vielä tavoitteeksi asetetusta 30.000 markan rahasum-
masta. 

Orkesterin kapellimestarikysymys päätettiin ratkaista vasta sitten kun oli saatu var-
muus varojen riittävästä karttumisesta. Musiikin Ystävien yhdistyksen syyskokoukses-
sa 29.9.1916 todettiin että kokoon oli saatu vasta 11. 000 markkaa. 

Lauri Ikonen kirjoitti silloin 4.10.1916 Karjala-lehdessä hätähuudon orkesterin yllä-
pitämisen puolesta. Otsikolla "Näinä päivinä ratkaistaan orkesterikysymys" varuste-
tussa kirjoituksessa hän sanoi mm.: 

"Kaupunkimme on vanhastaan tunnettu musiikkikaupunki. On väärin jo yhdistystä 
kohtaan jättää se pulaan hetkenä, jolloin kaikki muut avustustiet siltä ovat suljetut. Sa-
moin tekisi perin oudon vaikutuksen, jos niin varakas kauppakaupunki kuin Viipuri ei 
saisi kokoon tarvittavaa rahamäärää, kun pienemmätkin kaupungit, yksinpä Joensuu-
kin ja Kotka, ylläpitävät koko lailla suurta orkesteria. Pääasia on vain, että käsitämme 
asian vakavuuden ja toimimme sen mukaan." 

Tiistaina 10.10.1916 Karjala-lehdessä kerrottiin, että tavoitteesta puuttuu enää 6000 
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markkaa, kun uusia kannatusjäseniä oli tullut lisää runsaasti. Niinpä Viipurin Musiikin 
Ystäväin Seura pani kapellimestarin toimen vihdoin haettavaksi. 

Sanomalehti Karjalan 20.10.1916 uutisessa kerrottiin, että tointa olivat hakeneet seu-
raavat henkilöt: säveltäjä maisteri Lauri Ikonen Viipurista, kapellimestari Aatto Lilje-
ström Savonlinnasta sekä Toivo Muren, sellisti Karl Wasenius ja Toivo Saarenpää Hel-
singistä. 

Viipurin Musiikin Ystävien johtokunta ei kuitenkaan valinnut ketään heistä vaan päät-
ti tarjota, kuten edellä jo tuli ilmi, tuota tehtävää säveltäjä Toivo Kuulalle Helsingistä. 

Kuula ottaa vastaan orkesterinjohtajan paikan Viipurissa 

Toivo Kuulalle Viipurin orkesterinjohtajan paikan tarjous Madetojan jälkeen oli luon-
nollisesti tervetullut, tarjosihan se hänelle vakinaisen toimeentulon. Niinpä hän päätti 
vastaanottaa tuon tehtävän. 

Samana päivänä kun Kuula saapui Viipuriin 25.10.1916, Alma Kuula kirjoitti päivä-
kirjassaan näin: 

"Toivo sai aivan äkkiarvaamatta tarjouksen tulla Viipurin Musiikin Ystävien orkes-
terinjohtajaksi. Se tuli ihan yllätyksenä, sillä eihän hän hakenut sinne, vaan hakijoina 
oli monta muuta säveltäjää ja musiikkimiestä. Olimme järjestäneet jo elämämme niin, 
että Toivo tekisi tämän talven täällä sävellystyötä, mutta kun monasti olemme olleet 
kovin vähissä rahoissa, rupesi Toivo ajattelemaan asiaa." 

Kuula kirjoitti 25.10.1916 Viipurissa Viipurin Musiikin Ystävien Yhdistyksen kans-
sa välisopimuksen. Orkesterin kokoonpanoksi sovittiin 21 vakinaista soittajaa. Tarvit-
taessa pyrittäisiin suurempiin konsertteihin saamaan tilapäisiä apulaisia. 

Toivo Kuulan haastattelu sanomalehti Karjalassa 26.10.1916 

Lauri Ikonen kiirehti jo samana päivänä haastattelemaan uutta kapellimestaria, mitä 
tointa hän itsekin oli hakenut. 

Seuraavan päivän Karjalassa julkaistussa haastattelussa Kuula piti tärkeänä, että oli-
si järjestettävä paitsi n.s. kansankonsertteja myös muita arvokkaita konserttitilaisuuk-
sia, koska juuri niissä orkesterimusiikki pääsee kaikella vakavuudella oikeuksiinsa. Kuu-
la halusikin saada tuolla kaudella aikaan muutamia sinfoniakonsertteja, joihin saataisiin 
täysin päteviä solisteja ja hyviä teoksia esitettäviksi. Hän sanoi: ''Tarkoitan hyvillä teok-
silla sellaisia, jotka ovat arvokkaita ja lisäksi vievät yleisön mukaan." 

Kansankonserteissa tulisi Kuulan sanoman mukaan olla kahta lajia. Toisissa niistä 
esitettäisiin hyvää, lyyristä musiikkia: "Näissä taotaan ne naulat, joilla yleisö kiinnite-
tään sinfoniakonsertteihin." Toisissa kansankonserteissa esitettäisiin kevyempää mu-
siikkia, mutta ei mitään ns. kahvilamusiikkia. 

Kuula halusi myös järjestää kirkkokonsertteja, joiden ohjelmissa olisi soololaulua, 
viulu- ja urkusooloja. Hän lausui vielä, että "kirkkokonsertit ovat minun rakkaimpia 
aatteitani." 

Lauri Ikonen kysyi haastattelussa Kuulalta mitä muita suunnitelmia hänellä oli mie-
lessä. Toivo Kuula kertoi silloin suunnittelevansa kolmatta sävellyskonserttiaan Hel-
singissä maaliskuussa vuonna 1917. Siellä tulisi päänumeroina olemaan Eteläpohjalai-
nen sarja II, sinfoninen legenda "Impi ja pajarin poika" sopraanolle ja orkesterille, Sta-
bat Mater kuorolle ja orkesterille sekä 3-osainen orkesterisarja. 

Kuulan tarkoituksena oli säveltää myös pieniä teoksia pianolle, viululle, uruille, yk-
sinlauluja sekä mies- ja sekakuorolauluja "koko joukon toista sataa". 
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Lisäk i Kuula kertoi alkavan a säveltää balettia Juhani Ahon "Karhunpeijai iin". Ba-
letin pääosaan tuli i Maggie Gripenberg, sen ajan kuului impia suomalaisia tanssijat-
taria. 

Kuulan aika meni kuitenkin Viipurissa käytännön järje telytöihin. Hän sai tehdä jo-
pa monia Pietarin matkoja aadakseen riittävästi päteviä oittajia orkesteriin. iinpä 
' Karhunpeijai i ta ' ei jäänyt en enempää kuin 3-o ai esta orkesteri arja takaan. nuor-
tiakaan jälkimaailmalle. 

Orkesterin kokoaminen täysilukuiseksi oli hankalaa kun oltiin jo lokakuussa, ja mo-
net paikalliset oittajat olivat löytäneet paikkoja jo muualta. Tilannetta kuvaili Karja-
la-lehti numero aan 29.10.1916 runo sa näin: 

"Kuulan, miehen ketterän me saimme mestariksi, 
mutta kutka saataneekaan hälle soittajiksi? 
Musikantit matkata näät muille markkinoille 
ennättivät kaikki tyyni, aimo ansioille" 

Orkesterin toimikausi 1916--1917 

Musiikin Ystävien konsertit Kuulan johdolla alkavat Viipurissa 

Niin kuin lukija on jo edellä voinut todeta "Karjala-lehti" oli kaupungin kulttuuri-
rientojen täydellisin kuvastin. Niinpä lehti oli harvinaisen valveutunut myös orkesterin 
kaltaisen kulttuuritekijän suhteen. Se tuki ihailtavalla tarmolla jatkuvasti orkesteriasi-
aa Viipurissa. 

Vihdoinsunnuntainamarraskuun 19. päivänä 1916pidettiin toimintakauden 1916-1917 
ensimmäinen kansankonsertti Keskuskansakoulun juhlasalissa. Vielä silloinkin orkes-
terista puuttui konserttimestari ja tämän tärkeimmän ensiviolistin lisäksi pari muutakin 
tärkeätä soitinta. Tässä konsertissa viipurilaiset ottivat hyvin vastaan uuden kapelli-
mestarinsa ja kansakoulun juhlasali oli ääriään myöten täynnä innostunutta yleisöä. 
Myö 'Karjala-lehden' mu iikkiarvo telija toivotti numerossa 21/1916 uudelle kapel-
limestarille onnea tehtävässään ja kiitti häntä onnistuneesta konsertista. 

Vaikka Viipurin Musiikin ystävien konserttikausi alkoi edellä mainituista syistä lähes 
puolitoi ta kuukautta myöhä tyneenä, orke teri ja orkesterikoulu toimivat sotatilasta ja 
muutoinkin vaikea ta aja ta huolimatta yllättävän hyvin. 

Toivo Kuula sai infoniakonserttien olisteiksi monia arvo tettuja taiteilijoita. En-
simmäisessä infoniakousertissa 14.12.1916 Ernst Linko oitti T haikov lein piano-
konserton. Toisessa infoniakonserrissa 1.2.1917 Selim Palmgren oitti oman piano-
konsertton a "Metarnorfoo eja" Kan an infoniakonsertissa4.2.1917 viulutaiteilija Su-
lo Hurstinen e itti Tsbaikov kin viulukonserton. Kuula it e oli varsin tyytyväinen sii-
hen saakka pidetyistä sinfoniakonserteista ja hän kirjoitti Alma-vaimolleen 5.2.1917: 

'Lähetän inulle vielä sanomalehtileikkeen näytteek i iitä, mitä mieltä viipurilaiset 
olivat viime sinföniakon erti ta. Eikö e ole jo loistavaa. Vähitellen olen täällä pääs-
syt suosioon ja toivottavasti itä ke tää pitemmälti. Kumpa vaan olisi suurempi orkes-
teri. 

Sanomalehti Karjalassa oli 2.2.1917 Lauri Ik:o en arvostelu missä hän kirjoitti mm. 
toisesta infonia:kon ertista, mjs ä esitettiin Palmgrenin pianokonserton ohella päänu-
merona Mendels ohnin 'Italialainen ' infonia: 

"Orkesteri virkistyy päivä päivältä, kiitos intomiel.isen johtajansa" ja "konsertti oli 
ensimmäinen sinfoninen minkä aJJekirjoittanut muistaa kuulleensa." 
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Kolmas sinfoniakonsertti, missä esitettiin Beethovenin VI sinfonia, pidettiin 8.3.1917. 
Konsertin solistina oli maailmankuulun Pietarin Musiikkiakatemian prof. Leopold von 
Auerin oppilas viulutaiteilija Thelma Given, joka soitti Paganinin viulukonserton. Täs-
tä sinfoniakonsertista Lauri Ikonen kirjoitti 9.3.1917 sanomalehti Karjalassa: 

"Viipurissa ei sinfonista musiikkia pitkiin aikoihin ole hoidettu niin huolellisella an-
tautumuksella kuin nykyään. Yleisökin on jo huomannut orkesterielämässämme ta-
pahtuvan merkittävän taiteellisen edistyksen". 

Maaliskuun vallankumous keskeyttää hetkeksi orkesterin toiminnan 

Venäjällä tapahtunut maaliskuun vallankumous keskeytti konserttitoiminnan Viipu-
rissakin levottomuuksien takia muutamiksi päiviksi. Nikolai II luopui 15.3.1917 kruu-
nustaan ja hänet siirrettiin perheineen Tsarskoje Seloon. Parin päivän kuluttua tilanne 
kaupungissa rauhoittui siinä määrin, että orkesteri pystyi taas jatkamaan toimintaansa. 
Niinpä 9.4.1917 Agricolan uudessa kirkossa pidettiin orkesterin kirkkokonsertti, jolle 
erityisen sävähdyksen antoivat Frida Sergejeffin loistavat lauluesitykset sekä Maa-
seurakunnan kirkon sokean urkurin Varjangon Bach-tulkinnat ja osa Widerin urkusin-
foniasta. 

Toivo Kuula toimi myös Erkki Melartinin perustaman orkesterikoulunjohtajana. Kou-
lun oppilasnäytteet pidettiin 29.4.1917, mistä sanomalehti Karjala kirjoitti hyvin myön-
teisen arvostelun. 

Kevätkauden 1917 viimeinen sinfoniakonsertti oli Toivo Kuulan sävellyskonsertti, 
mikäli oli myös hänen lahjailtansa. Illan kohokohta oli hänen loistava A-duuri trionsa. 
Tuon pianotrion esittivät pietarilaiset pianisti rouva Wolkoff, viulutaiteilija herra Wol-
koff ja sellotaiteilija herra Tarle. Inspiraation Kuula oli saanut suureen A-duuri trioon-
sa, kuten edellä mainitsin, ensikäynnillään Skinnarilassa rakastettunsa Alman luona. Il-
ta oli suuri menestys Kuulalle. Konsertti oli loppuunmyyty, yleisö innostunutta ja Kuu-
laa juhlittiin laakeriseppelein orkesterin kajauttaessa fanfaarit hänen kunniakseen. 

Samana yönä syntyi Helsingissä Toivo Kuulalle Sinikka-tytär. Onnellinen isä kiirehti 
heti suoraan konsertista asemalle matkustaakseen Helsinkiin. Hän vei konsertin run-
saasta kukkasadosta kauneimmat kukat ikionnelliselle vaimolleen. Riemu Sinikan syn-
tymisestä oli Kuulalle rajaton, kun hän Helsingissä sitten onnitteli Alma-vaimoaan ja 
tervehti sylissään pitäen vastasyntynyttä pienokaistaan. 

Kuulat eivät olleet vielä saaneet perheelleen sopivaa asuntoa Viipurista, vaan Alma 
Kuula jäi edelleen asumaan Oulunkylään Helsingissä Fazerin heille vuokraamaan hu-
vilaan. Viipuriin yksin lähtiessään Kuula yritti saada heille heti asuntoa, mutta ei siinä 
aluksi onnistunut. Siksi Kuulan oli tyydyttävä asumaan väliaikaisesti yksin Viipurissa 
runoilija Eero Eerolan luona Maaskolan kartanossa. 

Kuula-puolisoiden elämä vaikeutui entisestään kun Fazer ilmoitti myyvänsä heille 
vuokraamansa Oulunkylän huvilan, jolloin Alma Kuula oli vaarassa jäädä Sinikka-pien-
okaisensa kanssa ilman asuntoa. Monien tiedustelujen ja sanomalehti-ilmoitusten jäl-
keen Kuulan onnistui vihdoin löytää syksyllä 1917 sopiva ja hauska asunto insinööri 
Hartmanin huvilasta Säiniöltä, noin 10 kilometrin päässä Viipurin keskustasta. 

Kuulan ensimmäisen toimintakauden aikana 1916-1917 sattui huvittava tapaus. Kon-
serttirnestari viulutaiteilija pietarilainen A. Bersin sairastui juuri ennen Kuulan järjes-
tämää aamupäiväkonserttia. Silloin Kuula kääntyi orkesterikoulun ja yksityisen viu-
lunsoiton opettajan Boris Sirobin (Sirpo) puoleen. Sattui kuitenkin niin että Sirob viet-
ti juuri silloin häitään nuoren vaalean Greta-rouvansa kanssa. Hääpari oli hääaterialla 
hotelli Finlandiassa, mitä piti nuoren rouvan ruotsinmaalainen äiti rouva Ollberg. 
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Kesken aterian sulhasta tultiin pyytämään eteiseen. Siellä kapellimestari Kuula pyy-
si hädissään Sirobia tulemaan konserttimestariksi konserttiin, minkä piti alkaa hetken 
perästä. - "Teette minulle korvaamattoman palveluksen, jos voisitte tulla sairastuneen 
konserttimestarini sijaiseksi. Pyydän syvästi anteeksi, että häiritsen Teidän hääateri-
aanne", Kuula sanoi. - "Odottakaa hetken, kysyn vaimoltani Gretalta, suostuisiko hän 
siihen", Sirob vastasi. Niinpä sulhanen frakkipukuisena ja myrtinoksa napinlävessä soit-
ti nuoren vaimonsa luvalla matineassa ja lähti sitten jatkamaan häiden viettoaan hotel-
li Finlandiaan. 

Orkesterin toimintakausi 1917-1918 

Viipurin Musiikinystävien Orkesterin seuraavan toimikauden 1917-1918 alkaessa Kuu-
la oli huolissaan uusien soittajien saamisesta orkesteriin vapaaksijääneille paikoille. 

Niinpä Kuula kirjoitti ilmoituksessaan 28.6.1917 "Karjala"-lehdessä: - Orkesterin 
soittajille vapaana paikkoja musiikinystävien orkesterissa tulevana soittokautena. Lä-
hempiä tietoja antaa Toivo Kuula - - -. 

Orkesterin rahoitusongelma näytti nyt valoisalta. Viipurin kaupunki on myöntänyt 
avustusta 20.000 markkaa ja keräyksellä oli saatu kokoon lisäksi 25.000 markkaa. Nyt 
oli siis mahdollista saada orkesteriin enemmän soittajia ja esittää vaativampia sinfo-
nioita paremmin kuin edellisellä kaudella. 

Konserttimestariksi onnistuttiin saamaan A. Bersinin tilalle loistava violisti Paul Tsher-
kassky, joka sitten myöhemmin oli konserttimestarina mm. Helsingin kaupunginor-
kesterissa. Toiseksi konserttimestariksi tuli Boris Sirob, joka konserteissa esiintyi soti-
laspuvussa, koska hän suoritti silloin sotapalvelusta Venäjän armeijassa Viipurin lin-
nan esikunnassa. 

Orkesterissa oli tuolloin myös vain 13-vuotias Sulo Aro, jonka isä toimi orkesterissa 
kontrabasistina. Sulo-poika oli ollut orkesterissa myös Leevi Madetojan aikana. Hänen 
kertomansa mukaan Madetoja oli kuivan asiallinen kun taas Kuula oli hyväntuulinen 
ja leikkiä laskeva. Aro sanoikin, että ero johtajien välillä oli suuri kun Madetoja oli to-
siaan oikea "mörökölli". Aron mieleen oli jäänyt Kuulasta se erikoisuus, että hänellä 
oli johtaessaankin frakin liepeitten alla vasemmalla puukko, mikä tapa osoittautuikin 
hänelle myöhemmin kohtalokkaaksi. 

Lokakuun vallankumous sotkee orkesterin esiintymiset 

Orkesterin ensimmäinen kansankonsertti pidettiin 14.10.1917. Toivo Kuula oli on-
nistunut hankkimaan hyvän soittajiston ja orkesteri oli myös täysilukuinen. Tulokset 
olivat sen mukaiset. 

Helppotajuisessa konsertissa 26.10.1917 Paul Tsherkassky soitti Tshaikovskin viu-
lukonserton, mikä sai erinomaisen tulkinnan ja lopuksi orkesteri esitti Kuulan "Pirun 
polskan", joka sai arvostelijan sanomaan: " - - - Etenkin eilen kun säveltäjä sai itse sen 
johtaa, - - - se kestää kuunnella useampaan kertaan, ainakaan "Pirun polska" ei kos-
kaan vanhene." 

Lokakuun vallankumous Venäjällä muutti tilanteen Viipurissakin uhkaavaksi. "Kar-
jala" -lehdessä 27.10.1917 ollut vaatimus hulinoitsevien Suomeen sijoitettujen kasak-
kajoukkojen siirtämisestä pois Suomesta johti lehden lakkauttamiseen. Lehti ei enää 
ilmestynyt 30.10.1917 ja seuraavana päivänä kasakat pidättivät lehden päätoimittajan 
Erkki Paavolaisen ja vastaavan toimittajan Viljo Häyhän. 
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Alma Kuula Sinikka-tytär sylissään. (Kuva: Museovirasto) 
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Viipurin linnan komendantti Obernibesow lakkautti "Karjala"-lebden joka ilme tyi 
seuraavan kerran vasta 1.5.1918, jolloin Viipuri oli jo vapaa suomalainen kaupunki. 

' Karjala' -lehden lakkauttaminen herätti suurta katkeruutta ja sanomalehti 'Viipuri" 
kirjoitti.lein 2.11.1917: "On siis alettu sanomalehtiä vastaan samanlainen väkivalta kuin 
tsaari vallan rnu timpina vuosina tapahtui ja tämä tapahtuu "vapaan Venäjän" muka laa-
jinta vapauttaja oikeutta vaativan komitean toimesta.' 

Tämän jälkeen musiikkiarvostelut julkaistiin "Karjalan Aamulehdessä". 
Ensimmäiseen kauden infoniakonserttiin 8.11.1917 solisti Charles Gri.gori.vitsch ei 

voinut Pietarista saa_pua hulinoiden takia. 
Tilanne Viipurissa kävi uhkaavaksi k.-un punakaartilaiset toimeenpanivat laittomia ko-

tietsintöjä ja harjoittivat veristä terroria. Punakenraali Kaljunen riehui edesvastuutto-
masti kaupungissa. Venäläinen sotaväki käytti omankädenoikeuksia murhaten upsee-
reitaan ja siviilihenkilöitä. 

Silti pidettiin vielä toinen sinfoniakonsertti 20.12.1917 minkä päänumerona oli Tshai-
kovskin V sinfonia ja solisti Yrjö Somersalmi lauloi aarioita saman säveltäjän ooppe-
rasta "Jolanda". 

Lauri Ikonen kirjoitti konsertista "Karjalan Aamulehdessä" 21.2.1917: "Tshaikovs-
kin taiteen lämmin intohimo ja harras surumielisyys on sangen lähellä Kuulan omaa 
luonteenlaatua - - -. Niinpä esityksestä muodostuikin mitä antavin, monipuolisesti va-
laiseva ja kokonaisuutena ehyt." 

Punaisten vallankaappaus Viipurissa 

Vuosi 1918 aloitettiin levottomista olosuhteista huolimatta Musiikin Ystävien or-
kesterin pitämällä kirkkokonsertilla Agricolan kirkossa (Uudessa kirkossa). Tuolloin 
Alma Kuula lauloi ensimmäisen kerran viipurilaiselle yleisölle hänen miehensä olles-
sa kapellimestarina. 

Tammikuun kymmenentenä päivänä pidettiin Suomen itsenäistymisen johdosta Raa-
tihuoneeUa juhlakonsertti, missä orkesterin lisäksi esiintyi myös Wiborgs Sångarbrö-
der ittemmin kuuluisaksi tullut Viipurin LauJuveikot. 

Tammikuun 24. päivänä oli vielä tarkoitus pitää sinfoniakonsertti, missä aiottiin esit-
tää Debussyn "Pieni sarja". Tuo konsertti jouduttiin kuitenkin peruuttamaan uhkaavan 
tilanteen vuoksi, sillä yhteiskunnallinen elämä oli luisumassa anarkian tielle. 

Kuula ehti kuitenkin jo kirjoittaa "Wiipurin sanomien" viimeiseen numeroon kon-
sertin ohjelmaan sisältyvästä Debussyn sävellyksestä ja säveltäjän kuuluisuudesta mm. 
näin: 'Debussy on yksi niistä äveltäjistä, jonka ibailijajoukk.o kasvaa päivä päivältä. 
Hän onkin jo ruttu yli maailman. - - - Hänen teostensa esittäminen pienellä orkesteril-
lamme tulee olemaan merkkitapaus oloissamme." 

Viipurissa huolestuttiin tammikuun 20. päivän vastaisena yönä Pietisen tehtaalla ta-
pahtuneesta kahakasta. Punakaartilaiset olivat saaneet vihiä sinne varastoiduista suoje-
lu kuntalaisten aseista ja ryhtyneet hyökkäykseen rakennusta va taan. Yksi talossa ol-
leista suojeluskuntaJaisista sai surman a toisen joutuessa haavoittuneena punaisten van-
giksi. Muut suojeluslmntalaiset pääsivät pakenemaan. 

Silloin viidettäsataa karjalaista uojeluskuntalaista saapui junalla Viipuriin lopetta-
maan kaupungissa vallit evan punaisten anarkian. Venäläinen sotaväki ryhtyi kuiten-
kin avoimesti tukemaan punakaartia ja uojeluskuntalaiset näkivät parhaaksi poistua 
kaupungista jäitse jääkäri W. H:ägglundin johdolla Venäjänsaareen. Sieltä retkikunta 
lähti hiihtäen Viipurin itäpuolitse Antreaan, minne muodostui valkoisen Vuoksen rin-
taman keskuspaikka. 
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Alma ja Toivo Kuula. (Kuva: Museovirasto) 

Venäjänsaarelaiset olivat kuitenkin unohtaneet Viipurin asemalle joukon vartiomie-
hiä, jotka joutuivat epätasaiseen taisteluun punaisten ja venäläisten sotilaiden kanssa. 
Punakenraali Kaljunen ampui asemahallissa vangiksi joutuneen ylioppilas Peter Siilin. 

Toivo Kuula kirjoitti veljelleen Arvolle Suomalaisessa Maaseututeatterin esittämäs-
tä Larin Kyöstin "Tuhkimo ja kuninkaan tytär" -näytelmän ensi-illasta (22.1.1918), mis-
sä orkesteri huolehti musiikista: 

"Yleisö oli ensi-illassa rauhatonta kun kaupungista kuului kovaa ammuntaa. Tilai-
suus saatiin kunnialla läpi, mutta yleisön ja näyttelijöiden sekä orkesterilaisten pois-
pääsyssä oli vaikeuksia. Heti kadulle päästyä punakaartilaisjoukko avasi tulen suoja-
tonta joukkoa vastaan. Tällöin yksi nainen kuoli välittömästi." 

Toivo Kuula ja hänen vaimonsa sekä joukko orkesterilaisia vietti yönsä teatterissa 
kuunnellen Kuulan kirjeessään mainitsemaa "kuularuiskujen" rätinää. 

Kuulat pääsivät vasta seuraavana iltapäivänä hädin tuskin junalla kotiinsa Säiniölle. 
- Junassa "meitä porvareita" katsottiin sangen julmin silmäyksin, Kuula kirjoitti Ar-

vo-veljelleen peräti 40-sivuisessa kirjeessään. 

Vapaussota, Viipuri valloitetaan 

Vapaussodan katsotaan alkaneen tammisunnuntaina 28.1.1918, jolloin senaatin jouk-
kojen ylipäälliköksi valittu kenr. Mannerheim antoi käskyn riisua Pohjanmaan venä-
läiset varuskunnat aseista. Sosialidemokraattien kumouksellisen siiven toimeenpano-
komitea oli jo 24.1.1918 antanut punakaarteille käskyn olla taisteluvalmiina. Vallan-
kumouksellinen toimeenpanokomitea olikin sitten 27.1.1918 suorittanut vallanku-
mouksen Helsingissä ja muissa Etelä-Suomen asutuskeskuksissa. 
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Valkoisen armeijan valloitettua Tampereen sen päätavoitteena oli Viipurin saartami-
nen huhtikuussa 1918 kolmelta taholta. Huhtikuun 23. päivänä valkoisten onnistui kat-
kaista punaisten rautatieyhteys Pietariin ja kaksi päivää myöhemmin he valtasivat Säi-
niön. Tuolloin Toivo Kuula kirjoitti jälleen Arvo-veljelleen: 

"Olemme helvetin tuskista päässeet taivaan kirkkauteen. Se vapautuksen tunnelma, 
joka ensin pani minut puristamaan valkoisten käsiä ja kohosi kiitokseksi kaikkivaltiaan 
puoleen, yleni ylenemistään. Ja se on ollut voimakkaimpia tunnelmia, joita elämässäni 
olen tuntenut." 

Sarkatakkisten vapaussoturien tunkeuduttua Viipuriin huhtikuun 29. päivänä Kuulat 
kutsuttiin Vaasan rykmentin II pataljoonan kunniavieraiksi vappuaaton paraatiin ja juh-
laillallisille Viipurin Seurahuoneelle. 

Paraatin ottivat vastaan kenraali Mannerheim, maaherra ja hovioikeuden presidentti. 
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja tervehti valkoista armeijaa innostavalla pu-
heella ja kohotti eläköönhuudoo kaupungin vapauttajille. 

Mannerheimin puheen jälkeen kohotettiin eläköönhuuto isänmaalle ja laulettiin 
Maamme-laulu. Lopuksi laulettiin kirkkoherra Vallinheimon puheen jälkeen virsi "Oi 
Herra siunaa Suomen kansa". 

Kohtalokkaat juhlaillalliset Seurahuoneella vappuaattona 1918 

Juhlaillallisilla Seurahuoneella oli riemukas tunnelma. Toivo Kuula oli sinä iltana 
kuin irti maasta, kun pitkän ja lohduttoman odotuksen jännitys oli vihdoin lauennut. 
Hän oli sanomattoman suuren kiitollisuuden vallassa niitä kohtaan, jotka olivat lah-
joittaneet hänelle takaisin isänmaan ja uudet luomisen ja työnteon mahdollisuudet. 

Juhlamielen innostamana Alma Kuula lauloi puolisonsa säestämänä Kuulan rak-
kaimman laulun "Lauantai-ilta" Lauri Pohjanpään sanoilla: 

"Niin minä kerran kuolla tahdon, hiljaa niin kuin tuuli. 
Katsoen kauas taivaan ruskoon, onnen hymyssä huuli. 
Sammuvan päivän siunatessa kultamaita, 
kellojen soittaessa suurta sunnuntaita. " 
Noin puoli kymmenen tienoissa illalla alkoi viereisestä huoneesta kuulua äänekästä 

remuarnista, kun taas heidän omassa kabinetissaan tunnelma oli pysynyt koko ajan ar-
vokkaana. 

Alma Kuula lauloi naapurihuoneen melusta huolimatta vielä miehensä säveltämän 
toisen laulun "Syystunnelman" Eino Leinon sanoilla. 

Kymmenen maissa heidän huoneensa ovelle ilmestyi päihtyneitä miehiä, jolloin rou-
va Kuulaa alkoi pelottaa. Hän ehdottikin miehelleen, että lähdettäisiin kotiin heidän 
kaupunkiasuntoonsa pankinjohtaja Lintulahden luo. Tämä oli näet luovuttanut huoneen 
Kuula-puolisoiden käyttöön. 

Toivo Kuula oli kuitenkin juuri tavannut erään vaasalaisen tuttavansa, josta hän ei 
pitkän aikaan ollut kuullut mitään. Niinpä hän jäi vielä kuulemaan Vaasan tapahtumia 
ja kehotti vaimoaan lähtemään kotiin sanoen: - "Sinut saatetaan turvaan kaupunki-
asuntoomme!" Taputtaen Alma-puolisoaan poskelle hän sanoi vielä: - "Tiedäthän ra-
kas, että minä aina pidän sanani. Tulen kahdeksitoista kotiin!" 

Siitä mitä sitten tapahtui Alma Kuulan poistuttua Seurahuoneelta, Helsingin sotayli-
oikeuden paperit kertovat mm. seuraavaa: 

- Siihen kabinettiin, mi ä Alma ja Toivo Kuula olivat viettäneet Viipurin vapautus-
juhlaa juWailJallisten merkei sä saapuj myöhemmin joukko jääkäreitä. Ylei essäjuh-
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lahumussa syntyi riitaa siitä, kenen ansio oli suurempi Suomen vapauttamiseen, jääkä-
reiden vai talonpoikaisanneijan. Kuula oli sitä mieltä että talonpoikaisanneijan. 

Joku jääkäreistä huusi silloin: 
- "Deutschland, Deutschland iiber alles!" 
Tähän Kuula vastasi omasta pöydästään: 
- "Suomi, Suomi yli kaiken!" 
Enempää ei tarvittu ja ilmiriita puhkesi. 
- "Mitä sinä olet meitä arvostelemaan, mitä sinä olet tehnyt muuta kuin heiluttanut 

tahtipuikkoa ryssille!', huusi eräs jääkäreistä. 
Äkkipikaisena ja hurjana luonteeltaan Kuula suuttui moisesta solvauksesta, että sil-

mät musteni. 
Sanalåistan yhä kärjistyessä, missä kielikysymykselläkin lienee ollut osuutensa, eräs 

joukosta ajoi Kuulan peräytymään huoneen läpi uunia vastaan. Saadessaan nyrkiniskun 
kasvoihinsa Kuula sieppasi puukkonsa esiin ja vetäisi haavan uhkaajansa niskaan. 

- "Verta, verta, täällä on loukattu jääkäriä", kuului kaikkialta. 
- "Täällä on punakaartilainen! Ottakaa hänet kiinni ja ampukaa!" 
Silloin Kuula pakeni huoneesta ja juoksi ulos pihalle päästäkseen turvaan, mutta kom-

pastui hiekkaan. Samalla luoti lävisti hänen päänsä. 

Toivo Kuulan kuolema 

Toivo Kuula vietiin välittömästi Viipurin Lääninsairaalaan. 
Alma Kuula oli puolestaan huolissaan pariskunnan kaupunkikodissa pankinjohtaja 

Lintulahden luona, kun miestä ei kuulunutkaan kotiin sovittuna aikana eikä koko yönä. 
Hän riensi heti aamulla Vaasan rykmentin esikuntaan ja kysyi miestään. Sieltä hänet 
osoitettiin Seurahuoneelle, missä Kuula oli viimeksi nähty. 

Seurahuoneella Alma Kuula sai vain vältteleviä vastauksia. Lopuksi hän kysyi pois-
lähtiessään eräältä sotilaalta miestään. Sotilas, joka ei tuntenut rouva Kuulaa, vastasi: 
- "Hänet ammuttiin viime yönä." Alma Kuula kaatui silloin tajuttomana portaisiin. 

Monien puhelinsoittojen jälkeen ilmeni, että Toivo Kuula makasi vaikeasti haavoit-
tuneena Lääninsairaalassa. 

Alma Kuula vietti sairaalassa päivät ja yöt seuraten miehensä kamppailua elämän ja 
kuoleman välillä. Hän on merkinnyt muistiin miehensä viimeisiä katkonaisia lauseita, 
kuten: - - - Eikö kukaan voi minua auttaa? - J etzt können wir ganz ruhig sein. - - Ke-
rää lehtiä ja rukoile isäsi ja äitisi, Sinikan ja minun puolestani. - Ich habe noch zwei 
Tausend Melodien zu schreiben und spielen. Aber warum bin ich so miide. 

Toivo Kuula menehtyi vihdoin toukokuun 18. päivänä 1918. 
Toivo Kuulan uskovainen isä Matti Kuula saapui pari päivää ennen poikansa kuole-

maa Viipuriin. Rakastavalle isälle tuotti suurta lohtua kun hän kuuli kuolemaa tekevän 
poikansa puhkeavan sanomaan: - "Hyvä Jumala, kaikki tekosi ovat oikeat. ' 

Viikko Toivo Kuulan kuoleman jälkeen hänen maallisetjäännöksen ä siirrettiin Vii-
purin Lääninsairaalasta Helsinkiin kätkettäväksi ikuiseen lepoon Vanhaan hautaus-
maahan. 

Viipurin Musiikin Ystävien orkesterin toiminta keskeytyi Toivo Kuulan traagisen 
kuoleman jälkeen kymmeneksi vuodeksi. 

Toivo Saarenpää kirjoitti Suomen Musiikk:ilehdessä no 8/1923 seuraavasti: 
"Tuntuu siltä kuin Toivo Kuulan väkivaltainen kuolema yhä lepäisi raskaana paina-

jaisena viipurilaisten yllä. Ei tunnu olevan halua todenteolla ryhtyä toimenpiteisiin va-
kinaisen orkesterin uudelleen pystyttämiseen." 
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Viipurin Musiikin Ystävien orkesteri aloitti toimintansa uudelleen vasta vuonna 1929, 
jolloin sen jobtajana oli Eino Raitio . Jo vuonna 1930 hänen tilalleen tuli johtajaksi Bo-
ris Sirob (vuodesta 1935 Sirpo), joka toimi orkesterin johtajana aina marraskuuhun 
vuonna 1939. 

Erkki Melartinin perustaman Viipurin Musiikinystävien orkesterikoulun toimintaa 
jatkoi Sirobin vuonna 1918 perustama Viipurin musiikkikoulu, joka vuonna 1923 muut-
tui Viipurin musiikkiopistoksi. Sen johtajana oli vuodesta 1918 lähtien marraskuuhun 
1939 saakka Boris Sirob (Sirpo). 

Lahteen sotien aikana siirtyneen Viipurin Musiikkiopiston nimi on nyttemmin Päi-
jät-Hämeen kon ervatorio. 
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Ilkka Korhonen 

Torkkelin killan Viipuri-kirjasto 

Viipuri-kirjaston syntyvaiheet 

Perinteikäs viipurilaisseura Torkkelin kilta sai vuonna 1985 aivan uudenlaisen toi-
mintamuodon retkien, illanviettojen ja luentosarjojen lisäksi, kun sen puitteissa ryh-
dyttiin harrastamaan kirjallisuutta, lähinnä kirjojen keräysmielessä. Killan kirjastotoi-
minnan syntysanat lausuttiin tosin jo edellisenä vuonna, mutta varsinainen toiminta pää-
si käyntiin 1. helmikuuta 1985. 

Alkuunpanevana voimana oli professori Jaakko Paavolainen. Aloite Viipurin muis-
ton säilyttämisestä jälkipolville kirjaston muodossa oli hänen ajatuksensa. Hän loi ko-
ko toiminnalle puitteet, jotka pääpiirteissään ovat edelleen voimassa. Hän oli luonnol-
lisesti myös toimintaa organisoimaan perustetun toimikunnan ensimmäinen puheen-
johtaja ja antoi lahjoituksellaan kirjastolle runsaan pesämunan. 

Jaakko Paavolaisen lähtökohta oli luoda kirjastosta eräänlainen Viipurin linna, elävä 
monumentti jälkipolville menneestä Viipurista. Tässä hänen värikkäitä ajatuksiaan vuo-
delta 1984: 

"Lähtökohtana on ajatus, että kaikki Viipurista kirjoitettu on meille rakastaja arvo-
kasta. Hanke tähtää siihen, etteivät Viipurin muistoja säilyttävät kirjat katoaisi taivaan 
tuuliin sukupolvien vaihtuessa ja että Viipurin muisto näiden kirjojen kautta aina py-
syisi verevänä ja todellisena eikä vaalenisi kalpeaksi, verettömäksi ja kaavamaiseksi. 
Haluamme Viipuri-kirjaston kautta kertoa jälkipolville, mikä kaupunki Viipuri oli, ke-
tä siellä asui ja mitä se toimitti historiansa aikana. - Viipurin linnaa meillä ei enää ole. 
Torkkelin kilta haluaa tällä keräyksellä oman 'linnansa ', jonka rakennus aineksina ovat 
kirjat, tiedon ja sivistyksen välikappaleet. Se linna voi tarjota palveluksiaan kaikille tut-
kijasta omien juuriensa etsiskelijään asti. " 

Paavolainen ei tietenkään voinut aavistaa, että ennen pitkää oikean linnan takaisin-
saanti voisi näyttää mahdolliselta. Silti ajatukset ovat edelleen ajankohtaisia. Onhan 
hienoa, kun Torkkelin kilta kerran voi luovuttaa kauniiseen, taidolla entisöityyn Aal-
lon piirtämään kirjastoon oman kokoelmansa. Siis tietenkin Suomeen kuuluvan Viipu-
rin kirjastoon. Tai ehkä kirjasto säilytetäänkin linnaan sisustetussa Torkkelin killan omas-
sa huoneistossa. 

Kirjastosta ei kuitenkaan ollut ainakaan alkuvaiheessa tarkoitus luoda mitään laina-
kirjastoa, sillä pääosa kirjoista on luonnollisesti saatavissa eri julkisista kirjastoista. Eräi-
tä harvinaisuuksia kirjojen joukossa toki on, ja näitä voidaan antaa tutkimuksen käyt-
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töön. Koska kirjaston luetteloa ei ole painettu eikä muutenkaan levitetty ulkomaail-
maan, edellyttää en käyttö, että rarvitsijalla yleensä on tieto koko kirja to ta. Lainau -
paJ.veJua vaikeuttaa pysyvän ·ijoituspaikan puuttuminen. 

Mikä on Viipuri-kirja? 

Tähän asti on ollut puhe Viipurista ja kirjastosta, mutta ei ole sanallakaan kerrottu, 
millai ia kirjoja kirja toon halutaan saada. Pääperiaatteettässäkin asiassa luotiin jo kym-
menen vuotta sitten. Keksittiin nimi Viipuri-kirja. 

En inoäkin Viipuri-kirjaksi kelpaa itsestäänselvänä kirja joka käsittelee pel.kä tään 
Vi.ipuria en hi toriaa, taloutta, ihmi iä, arkkitehtuuria, mitä vain. Sana Viipuri on u ein 
jo tällai en teok en nimessä. Samaan kategoriaan kuuluvat teok et, jotka kä ittelevät 
jotain Viipurissa toiminutta yhteisöä liikeyrity tä tai henkilöä. Kolmantena ryhmänä 
ovat teok et, yleensä kaunokirjalliset jotka tapahtuvat Viipuri a. 

åennäinen ongelma tulee eteen teoksen kohdalla, joka vain osittain kertoo Viipu-
rista tai tapahtuu siellä. Tu lkinta on tä sä tapauk essa var in väljää. Mutta jo teoksen 
ainoa kosketu Viipuriin on ivulau ee sa e iintyvä maininta Viipurin rinki Iästä, taisit-
ten KaUeKustaa Korkki seikkailuissaan ajaa junal la Viipurin läpi, ei tällaisen kirjan or-
tami ta Viipuri-kirjastoon voine pitää tarpeelli ena. Tarkkoja kriteerejä ei voi kokaan 
anoa hankalis a tapauk issa on käytetty tervettä järkeä. 
Toinen pääryhmä ovat kirjojen rekijät. Kirja toon kuuluvat ilman muuta viipurilaiset 

kirjailijat. Kuka sitten on viipurilainen kirjailija? Kysymys on yhtä moniulotteinen kuin 
edellinen ky ymy Viipuri ta kirjan kohteena. Viipuri sa yntynytja siellä asunut kir-
joittaja on itsestäänselvä ti Viipuri-kirjailija, vaikka hänen koko tuotantonsa käsitteli-
si Australian alkuasukkaita. 

Viipuris a läpikulkumatkalla syntynyt kirjailija ei varma ti J...,mlu joukkoon, jo tä-
mä jää hänen ainoak i iteekseen Viipuriin. Sen sijaan henkilö, jonka elämäntyöstä ja 
toiminnasta joltinenkin o a on liittynyt Viipuriin, oteuakoon mukaan. 

Viipurissa kustannetut teok et aattavat kuulua kirjastoon myös, varsinkin erikois-
teokset, tosin ei esim. Helsingin puhelinluettelo vaikka se olisikin painettu Viipurissa. 
Teoksen laadulla on tässä kohdin ratkai eva osuu . 

Viipuria e ittävät kartat ja Viipuri a ilmestyneet lehdet ovat kirjaston perusainesta, 
samoin viipurilaisjärje töjen painotuotteet. 

Entäpä sitten ns. arkistoaineisto jota ovat valokuvat kirjeet, käsikirjoitukset muis-
tiinpanot, to irteet piirrokset ym. Näitäkään kirjastotoimikunta ei hyljeksi koska kaik-
ki tällainen aines on tärkeää saada talteen. 

Kattavammin viimeeksiroaioittaa aioei toa kerää toki Viipurin arkistoyhdisty , mutta 
mikään ei estä Torkkelin kiltaakaan tällai ia a iakirjoja hankkima ta, samaan hyvään tar-
koitukseen kumpildn aineistoa kerää. Toisaalta taas arki toyhdistyksellä on oma pieni kir-
jakokoelmansa. Ehkä rulevai uude sa voidaan kirjat liittää yhtei eksi kirjastoksi ja arkis-
toainei to puolestaan jättää kokonaan arki toyhdi tyksen haltuun. Yhtä kaikki, esimerkik-
si nuotti, jossa on Boris Sirpon omistuskirjoitus, sopisi Viipuri-kirjastoon mainiosti. 

Kirjaston karttuminen 

Kirjaston kartunta lähti liikkeelle siis keräyk en muodossa. Oltiin itä mieltä, että kil-
lan jäsenillä oli i nm aasti Viipuri-aiheista kirjallisuutta, josta be ennemmin tai myö-
hemmin oli ivat valtniit luopumaan näin tärkeän a ian vuoksi. Tiedotuskampanja sa 
korostettiin, että kaikki kirjat, myö ravaJlisimmi ta tavallisimmat ovat arvokkaita. Kak-
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soiskappaleita ajateltiin voitavan käyttää harvinaisten kirjojen "vaihtorahana". Näin pääs-
tiin hyvää alkuun. Lahjoituksia alkoi tulla. 

Viipuri-kirjaston nyt toimittua viitisentoista vuotta, on toimintaperiaate hieman muut-
tunut, laajentunut. Kiltalaisten alkuinnostus lahjoituksiin on jostain syystä laantunut, 
ehkä mainonta ei ole ollut tarpeeksi näyttävää tai sitten kellään ei ole enää mitään luo-
vutettavaa. Moni ei tietenkään ole halunnut luopua rakkaista kirjoistaan, ehkä siitäkin 
syystä, että ei tiedä, mihin tarkoitukseen hänen kirjansa joutuisivat. Vähitellen onkin 
siirrytty yhä enemmän aktiiviseen hankintaan. 

Toimikunta on viime vuosina kääntynyt lahjoitusmielessä yhä ahkerammin kustan-
tajien puoleen. On saatukin mukavasti lahjoituksia, mainittakoonpa vaikka Kariston 
luovuttama Ryhmy ja Romppainen -kirja, johon on koottu kymmenen näiden herrojen 
seikkailua, tai Olavi Suhosen Viipurin pojat talvisodassa. WSOY on lahjoittanut mm. 
Kalevi Tiliin viimeisimmät teokset ja Nölo Lappalaisen Viipuri toisessa maailman-
sodassa. Tammelta puolestaan on saatu mm. Katri Veltheimin ja Jaakko Paavolaisen 
teoksia sekä Kaari Utrion Vuosisatainen Viipuri. Gummeruksen painama on Jaakko 
Terenttilän teos Rakkauden hauta. Otavalta tullut mm. Laila Hietamiehen Hylätyt ta-
lot, autiot pihat. Suoraan tekijältä on saatu esimerkiksi Jorma Pasasen Granaattiristi. 

Helsingin kaupunginarkistoon on killalla ollut hyvät suhteet, ja se onkin lahjoittanut 
eräitä harvinaisuuksia. Kaupunginarkistosta ovat kotoisin mm. Viipurin kaupungin ter-
veydenhoitolautakunnan vuosikertomukset vuosisadan alusta alkaenjaKertomukset Vii-
purin kaupungin Vaivaishoidosta v:sta 1885 lähtien, samoin Viipurin kaupunginval-
tuuston kokouksen esityslista torstailta 29. helmikuuta 1940. 

Se, että Helsingin kaupunginarkistoon oli joutunut tällaisia asiakirjoja, johtuu siitä, 
että vuonna 1945 perustetun arkiston ensimmäinen päällikkö oli Viipurin maakunta-
arkistonhoitajana sodan aikana toiminut Ragnar Rosen. Hänen ansiostaan myös Tork-
kelin killan arkisto on sijoitettu Helsingin kaupunginarkistoon. Eräästä Helsingin ruot-
sinkielisestä koulusta puolestaan on löytynyt Svenska Lyceum i Wiborg'in vuosiker-
tomuksia vuosisadan alusta. 

Toimikunnan suhteet pariin muuhun viipurilaisjärjestöön ovat myös tuottaneet kir-
jastolle iloa. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura on lahjoittanut omat toimitteensa 
sekä teossarjan Viipurin kaupungin historia. Viipurin arkistoyhdistys puolestaan luo-
vutti killalle teoksen Viipurin seitsemän vuosisataa. 

Tässä muutamia esimerkkejä killan ulkopuolisista lahjoittajista. Kiltalaisten omasta 
noin viisikymmenpäisestä lahjoittajajoukosta ei ole syytä sen kummemmin ottaa ke-
tään esiin, koska kaikkien lahjoitus on arvokas asia. 

Huomattavaa laajenemista toiminnassa merkitsi Killan hallituksen myöntämä mää-
räraha kirjojen hankkimista varten. Tämän johdosta lähdettiin kiertelemään antikvari-
aatteja, joista verkkoon on tarttunut muutama todellinen helmikin. Myös jonkin verran 
uusia teoksia on ostettu killan varoilla. 

Kirjaston helmiä 

Kirjakokoelmasta löytyy Lempi Jääskeläisen, Unto Seppäsen, Kersti Bergrothin 
ym. rakastetuimpien ja luetuimpien romaanien vastapainoksi todellisia harvinaisuuk-
siakin. Kirjakokoelma on siis varsin monipuolinen. Sieltä löytyy teoksia Viipurilaisen 
osakunnan historiasta Viipurin Puhelinosakeyhtiön 50-vuotishistoriikkiin, Ilja Repi-
nin ma.alauksista Viktor Hovingin Viipuri-kuvauksiin, Viipurin mummon keittokir-
jasta Pekka Luoman graduun Karjalan väestönsiirroista, Pamaus r.y:n 65-vuotisjul-
kaisusta Gunnar Mårtensonin vaelteluun Viipurissa vuonna 1954. 
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Eri aloista mainittakoon teatteri, jota edustavat mm. Sven Hirnin Teater i Viborg 
1743-1870 sekä Verneri Veistäjän Viipurin ja muun Suomen teatteri. Kouluhistoriaa 
edustavat mm. Viipurin reaalikouluna alkaneen Kaksoislyseon muistojulkaisu, Klas-
sillisen lyseon 50-vuotisjuhlakirjanenja Viipurin uuden yhteiskoulun/Karjalan yhteis-
koulun historia. Musiikkipuolta ovat mm. Viipurin Musiikkiopiston ja Viipurin Laulu-
veikkojen historiikit. Esikaupungeista ovat mukana Sorvali ja Kelkkala. 

Viipuri on jatkuvasti joutunut sodan jalkoihin, ja niinpä kaupungista sodan pyörteissä on 
kokoelmassa useita teoksia. Mainittakoon vaikkapa Sam Sihvon Palava kaupunki va-
paussodan ajalta tai viime sodista kertovat Lauri Jäntin Sota Kannaksella 1944 ja Viipu-
rin viimeinen päivä, Lappalaisen Viipuri toisessa maailmansodassa, Tillin Takaisin Vii-
puriin, Unto Aholåven Kannaksen valtateillä, Suhosen Viipurin koulupojat talvisodassa 
sekä edellä mainittu Graniittiristi. Samaan asiaan liittyvät luettelo Viipurilaisen osakunnan 
talvisodan sankarivainajista sekä Karjalan Kaartin Rykmentin historia. 

Lopuksi on syytä mainita esimerkkinä neljä erilaista julkaisua, jotka kuvaavat kir-
jaston harvinaisempaa puolta. Näitä ovat Viipurin kaupungin kansakoulun johtajan joh-
tosääntö, Svenska Lyceum i Wiborgin vuosikertomus 1910-11, johon liittyy Viipurin 
yläalkeiskoulun matrikkeli vuosilta 1857-1874, K.-A. Wreden - Gabriel Laguksen 
teos Skisser från det gamla Wiborg sekä kokoelman vanhimpana painotuotteena vuo-
delta 1836 oleva Viipurin poliisijärjestys eli Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Stadga 
och Kungörelse, angående en Police inrättning i Wiborgs Stad. 

Kirjaston laajuus 

Vuoden 1998 alkaessa kartuntakirjaan merkittyjen teosten yms. määrä on n. 600. Osa 
näistä on kuitenkin kaksoiskappaleita, joten kertaalleen laskettujen teosten määrä jää 
alle viidensadan. Se on kohtuullinen määrä, mutta kuitenkin toivottavasti vasta alkua. 
Kokonaismäärästä on kiltalaisten lahjoittamia n. 85 %. Kustantajilta ja vastaavilta on 
saatu viitisen prosenttia. Näin ollen kymmenesosa on hankittu killan varoilla. 

Kartuntakirjan lisäksi kirjoista on olemassa aakkosellinen, manuaalinen hakukortis-
to. Kirjaston koko hyllymetreissä mitattuna on n. 15. 

Tilakysymys 

Hankalin ongelma kirjaston toiminnan kannalta on ollut se, missä säilyttää koko ajan 
kasvava kirjarnäärä. Alkuvaiheessa tehtiin Karjalan Liiton kanssa sopimus, jonka mu-
kaan Karjala-talosta luovutettaisiin hyllytilaa kirjoja varten. Näin toki tapahtuikin, ja 
kirjoja ruvettiin sijoittamaan Käpylään. Kasvunvaraa ei talo kuitenkaan tarjonnut ja hyl-
lytilakin muuttui laatikkosäilytykseksi. 

Ratkaisu tässä vaiheessa oli se, että toimikunnan puheenjohtaja varasi tarvittavan hyl-
lytilan työpaikaltaan Helsingin kaupunginarkistosta. Vaihtaessaan työpaikkansa Sota-
arkistoksi, hän vei tietenkin kirjat mukaansa. Sinne kirjat kyllä mahtuvat, oli niitä kuin-
ka paljon tahansa, mutta ratkaisu voi silti olla vain väliaikainen. 

Toimihenkilöt 

Kirjatoirnikunnan ensimmäinen puheenjohtaja oli siis Jaakko Paavolainen. Kun toi-
minta oli saatu hyvään vauhtiin, hän luopui tehtävästä, ja uudeksi johtohahmoksi tuli 
varatuomari Onni Turtiainen. Hänen jätettyään puheenjohtajuuden kuitenkin varsin 
pian, oli fil.maist Ilkka Korhosen aika ottaa tehtävä hoitaakseen. 
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Tässä vaiheessa toimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi enää fil.maist Marja 
Päivänsalo sekä fil.kand Leena Reijonen. Tehtäväjako näiden kesken on muodostu-
nut sellaiseksi, että edellinen on hoitanut kirjojen leimauksen ja kortittamisen, jälkim-
mäinen puolestaan on hankkinut kirjoja suoraan kustantajilta sekä kolunnut menestyk-
sellä antikvariaatteja ja kirjakauppoja. 

Kirjaston tulevaisuus 

Kirjaston toiminta jatkuu entisin periaattein ainakin toistaiseksi. Ratkaisua odottavia 
asioita ovat ainakin kokoelman tuleva haltija, kirjojen säilytyspaikka, kokoelman käyt-
tö ja kartunnan jatkuminen. 

Huolimatta kirjastotoimikunnan kampanjoista ja myönnetyistä hankintamäärära-
hoista on toiminta kirjastona jäänyt vieraaksi Torkkelin Killan jäsenistölle. Näin ollen 
on herännyt ajatuksia kirjakokoelman siirtämisestä jollekin ammattimaisesti kirjojen 
kanssa toimivalle yhteisölle, esim. Yliopiston kirjastolle tai Helsingin Kaupunginkir-
jastolle. Tällaisessa laitoksessa pieni Viipuri-kokoelma olisi kuitenkin kuin pisara me-
ressä, joten sen erikoisluonne katoaisi pois. 

Mikäli kirjat edelleen jäävät Torkkelin Killan haltuun, se joutuu varautumaan siihen, 
että niiden säilytyksestä on ruvettava jossain vaiheessa maksamaan. Mainituilla kirjas-
toilla olisi tietenkin tarjota asianmukaiset säilytystilat. Luovuttaminen yleiskirjastoon 
toisi myös kirjat kaiken kansan ulottuville atk-hakujärjestelmineen kaikkineen. 

Ratkaisu mainittuihin ongelmiin voisi kuitenkin tulla lähempää. Viipurin Suomalai-
nen Kirjallisuusseura ei nimestään huolimatta omista minkäänlaista kirjastoa. Kukapa 
siis olisi Viipuri-kirjaston parempi haltija kuin VSKS ! Seura on juuri vuokrannut Kar-
jala-talosta säilytystilaa, johon kaikki kokoelman kirjat hyvin mahtuisivat. Tilat mah-
dollistaisivat myös kirjakokoelman aivan uudenlaiset käyttömahdollisuudet. Vuokraan 
kuuluu virkailija,jonkakautta teoksia voisi saada tutkittavakseen tai luettavakseen Kar-
jala-talon tiloissa. VSKS:lla olisi myös resursseja saattaa kirjaston hakemisto atk-poh-
jaiseksi, joten asioiden löydettävyys olisi taattu. 

Kohtuullisesti varoissaan olevana yhdistyksenä VSKS voisi panostaa huomattavia-
kin summia harvinaisten julkaisujen hankkimiseksi ja näin kirjaston arvon ja merki-
tyksen edelleen lisäämiseksi. Oikeata Viipurin linnaa odoteltaessa voitaisiin näin ra-
kentaa alussa mainittua Jaakko Paavolaisen linnaa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi, 
kertoa entistäkin äänekkäämmin jälkipolville ja tietämättömille nykyihmisillekin, mi-
kä Viipuri oikein oli ja mikä se voisi taas olla. 
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