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Erkki Kansanaho 

Kaksi Viipurin koulupoikaa -
Mikael Agricola ja Paavali J uusten 

Viipurin piispan kaapu ja sauva 
Viipurin hiippakunnan piispalle luovutettiin 29.5.1935 uusi kaapu ja 

sauva. Molemmat olivat arvokasta tekoa ja herättivät aikanaan suurta 
huomiota. Kaapua varten oli saatu varat seurakunnilta ja sauvan lahjoitti 
Torkkelin Kilta. Tämä juhla-asu oli seuraavana päivänä, helatorstaina, 
piispa Yrjö Loimarannan yllä, kun hänet vihittiin Viipurin tuomiokirkossa 
piispan virkaan. Nykyisin se kuuluu Mikkelin piispalle. Kiinnitän huomiota 
näiden piispallisten insignioiden eli viran merkkien kuvioihin ja symbolei-
hin. 

Silkkikudoksesta valmistetun ja vihreälle ja kullalle välkkyvän kaavun 
etuosassa on leveät hopeakankaiset reunukset, joihin on ommeltu kultaisel-
la silkillä kuvioita ja kirjoituksia. Edestä katsottuna ylinnä vasemmalla on 
rajalinnan suojelijan Pyhän Olavin ja oikealla Suomen ensimmäisen piispan 
Pyhän Henrikin kuvat. Niiden keskellä kaavun yhdistäjässä on Paavali 
Juustenin vaakuna sekä Viipurin dominikaaniluostarin sinetti. Reunusten 
seuraavana parina alaspäin on Viipurin vanha sinetti sekä linnan perustajan 
Torkkeli Knuutinpojan sinetti. Kolmannen parin muodostavat Knut Possen 
ja Kaarle Knuutinpojan vaakunat. Kaavun takana on ns. kilpi, joka on 
alkuaan kuulunut päähineeseen. Siihen on kuvattu Viipurin ja Porvoon 
kirkkojen kuuluisa Sifridus-kalkki. Kaavussa on lisäksi Luther-ruusuja ja 
lauseita Juustenin piispainkronikasta. Lauseiden sanoma on: Kristuksen 
evankeliumi on nostanut Suomen kansan kansakuntien joukkoon. 

Piispan sauva on mustaa puuta ja sen kaari ja puuosien yhdistäjät 
hopeaa. Kaari on patinoitu kullalla ja koristeltu goottilaisin krapu- ja 
lehtikuvioin. Kohdassa, jossa kaari liittyy sauvaan, on roomalaiskatolisissa 
piispansauvoissa pyhäinjäännöslipas. Viipurin sauvassa tämä kohta on 
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varustettu neljäJlä sinetiUä jotka ovat Viipurin kaupungin, tuomiokapjtu-
lin Torkkelin Killan ja Viipurin oppineen fransiskaaniesimiehen Stefanus 
Laurentiin sinetit. Stefanus oli luostarin esimies eli g_uardiaani, ainoa 
suomalainen, jolla keskiaikana oli teologian tohtorin arvo. Hän toimi 
veljeskuntansa Skandinavian (Dacian) provinssin johtajana vuosina 1478---
1493. Viipurissa pidettiin v. 1486 fransiskaanien suuri edustajakokous. 
Sauva on taidokasta hopeasepän työtä. Siinä on sinettien lisäksi raamatun-
lause "Kaitse minun lampaitani" sekä piispojen nimiä, ensimmäisenä 
Paavali Juustenin nimi. 

Mitä nämä Viipurin piispan kaavun ja sauvan kuviot jälkipolville kerto-
vat? 

Ensinnäkin ne osoittavat, että Viipuri oli jo keskiaikana huomattava 
kulttuurikeskus, ylivoimaisesti suurin karjalaisen heimon alueella. Kaupun-
ki eli koko olemassaolonsa ajan sodan varjossa, mutta sen minkä sota 
hävitti, hellittämätön yritteliäisyys ja kaupankäynti rakensivat. Mikael 
Wexionius-Gyldenstolpe kirjoitti 1650-luvulla: "Wiburgo nullum Mars Mer-
curiusque probatum Ad sua sacra magis duceret esse locum." Tämän 
voimme kääntää suomeksi: "Ei Mars eikä Mercurius lie paikkaa Viipuria 
sopivampaa löytäneet, mihin temppelins ois pystyttäneet." Myöhempien 
aikojen runoilija on ilmaissut saman asian näin: 'Niin kuin sola Termopy-
lain, niin on Kannas Karjalan, siin' on osa ostettava elämän tai kuoleman." 
(Eero Eerola) Mutta olisi väärin, jos pitäisimme Viipuria vain sodan ja 
kaupan kaupunkina. Elämä voitti kuoleman ja synnytti tähän Karjalan 
pääkaupunkiin monipuolista kulttuuritoimintaa, jota vilkas kaupankäynti 
edisti. Viipuri oli alusta pitäen kirkkojen, koulujen ja luostarien kaupunki. 
Ne olivat sivistyselämän keskuksia. 

Piispallisten insignioiden kuviot kertovat toiseksi, että Karjalaa elävöittä-
nyt ja sinne pysyvät vaikutuksensa painanut kulttuuri tuli lännestä ja yhdisti 
nämä alueet länteen. Se oli suomalaista kulttuuria. Idästä saadut vaikutuk-
set olivat sen rinnalla vähäisiä, ja niitä pitivät yllä venäläiset. Viipuriin 
rakennetut kivikirkot osoittivat läntisten yhteyksien pysyvyyttä, ja yhteyksiä 
vahvistivat dominikaani- ja fransiskaaniluostarit. Myös birgittalaisilla oli 
omia tukikohtia ja maa-alueita Karjalassa. Piispanistuinta ryhdyttiin suun-
nittelemaan jo 1360-luvulla, vaikka tämä hanke toteutui vasta v. 1554. Se 
sitoi Karjalan entistä kiinteämmin länteen. Viipurin hiippakunta oli Turun 
jälkeen Suomen toinen. Viipurin tuomiokapitulin sinetissä oli kuvattuna 
kyyhkynen lentämässä öljypuun lehti suussaan kohti arkkia. Kyyhkynen toi 
vihreän lehden lännestä, ja se oli peräisin samasta puusta, josta kertoo 
piispa Henrikin hymni Ramus virens olivarum. 

Viipurin vaakunoilla ja sineteillä oli vielä kolmaskin sanoma. Länsimai-
sen vaikutuksen alaisena oli Karjalan väkirikkain ja kehittynein alue. 
Pähkinäsaaren rauhan (1323) rajalinja oli jakanut Karjalan heimon kohta-
lokkaalla tavalla kahteen osaan. Se ei ollut ainoastaan valtiollinen vaan 
myös kulttuuriraja. Lännen puolelle jäivät Viipurin lisäksi Jääsken ja 

6 



Äyräpään kihlakunnat. Keskiajan lopulla oli läntisessä Karjalassa kahdek-
san emäseurakuntaa, nimittäin Viipuri, Muolaa, Virolahti, Vehkalahti, 
Jääski, Lappee, Uusikirkko ja Kivennapa. Kun keinotekoinen rajalinja 
sotien ja asutuksen vaikutuksesta murtui, levisi läntinen kulttuuripaine 
nopeasti kohti itää. Ruotsin valtakuntaan kuulunut Karjala, joka oli sama 
kuin itsenäisen Suomen Karjala ennen toista maailmansotaa, oli kulttuuri-
pohjaltaan melkein kokonaan länsimainen. Ortodoksinenkin Karjalan osa 
sai vaikutteita lännestä. Sen varsinainen alue oli Laatokan Karjalassa. 

Vöpuri vanhana koulukaupunkina 

Viipurissa oli keskiajan lopulla kaksi koulua, nimittäin kaupunkikoulu ja 
dominikaanien luostarikoulu. Mahdollisesti myös fransiskaanit antoivat 
luostarissaan opetusta lapsille, kuten tapana oli. Näistä opinahjoista oli 
erityisesti kaupunkikoulu hyvässä maineessa. Se veti puoleensa oppilaita 
laajalta alueelta, lännessä aina Helsingin seuduilta asti. Koulusta on sen 
varhaisemmilta ajoilta säilynyt niukasti tietoja. Ensimmäisen kerran _ se 
mainitaan v. 1409, jolloin rehtorina oli Jop Joninpoika. Vuosisadan lopulta 
ja seuraavan alusta tiedetään enemmän. Erityistä huomiota ovat herättä-
neet Viipurin yhteydet Tallinnaan ja muuhun Baltiaan sekä Saksaan. Ne 

Mikael Agricolan patsas Viipurissa. 
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eivät olleet pelkästään kaupallisia, vaan Viipurissa tunnettiin myös Keski-
Euroopan aatteellisia virtauksia ja koetettiin seurnta niitä. Kun Mikael 
Agricola ja Paavali Juusten tulivat 1500-Juvuo alkupuolella Viipurin kau-
punkikoulun oppilaiksi oli sen rehtorina Johannes Erasmi, etevä pedagogi 
ja humanisti. Hänellä oli välittömiä yhteyksiä Saksaan. Viipuri oli Turun 
ohella maan toinen kouJukeskus, jolle oli ominaista kansainvälisyys sekä 
kosketus keskieurooppalaiseen kulttuurielämään. 

Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Viipurissa näytti olleen 
hyvä maaperä uskonpuhdistuksen aatteille. Ne eivät saapuneet Suomeen 
yksinomaan Turun kautta. Siihen vaikuttivat kaupalliset yhteydet mutta 
myöskin Viipurin koulun humanismia suosinut opetus. Viipurin linnan 
päällikkö Hoijan kreivi Juhana, Kustaa Vaasan lanko piti kotikappalaise-
naan uskonpuhdistusta kannattavaa Klemens-nimistä pappia. Myös sillä 
täytyi olla oma vaikutuksensa. Klemens oli mm. Paavali Juustenin opettaja. 
Hoijan kreivi sai läänityksinä Viipurin, Savonlinnan ja Kokemäenkartanon 
läänit ja oli Suomen mahtavimpia aatelisia. Hansan liittolaisena hän asettui 
lyypekkiläisten Tanskaa ja Ruotsia vastaan käymässä ns. kreivisodassa 
saksalaisten puolelle, jotka kärsivät tappion. Sen vuoksi hän joutui v. 1534 
pakenemaan Suomesta. Siitä oli seurauksena Viipurin saksalaiskaupan 
taantuminen, mutta kulttuurisuhteisiin se ei päässyt vaikuttamaan. Huma-
nismin ja u konpuhdistuksen aatteilla oli vahva sillanpääasema Karjalan 
pääkaupungissa. 

Paavali Juustenin koulunkäynti Viipurissa johtui siitä, että hänen kotinsa 
oli siellä. Hänen isänsä oli viipurilainen porvari Pietari Juusti, joka omisti 
kivitalon dominikaaniluostarin lähellä sekä maatilan Juustilassa. Isä ja äiti 
kuolivat 1530-Juvun alussa ruttoon. Heidän poikiaan olivat Paavalin lisäksi 
raati.mies Jöns Juusten (k. 1566) ja Hauhon kirkkoherra Severin Jousten (k. 
1578) . Paavali Juusten oli syntynyt n. v. 1516 ja kuoli v. 1575. 

Mutta miksi Mikael Agricola kävi koulua Viipurissa? Niin kuin mainit-
simme, Viipurin kaupunkikoulun vetovoima ulottui kauas länteen, ja mm. 
Pernajasta tuli siihen useita oppilaita. Tiedot Mikaelin lapsuudesta ja 
nuoruudesta ovat niukat, joten monet niitä koskevat kysymykset jäävät 
avoimiksi. Hänen sukuaankin on vaikea jäljittää. Isän nimi oli Olavi, ja hän 
lienee ollut varakas nimi_smies, joka todennäköisesti viljeli myös maata. 
Kertomus, jonka mukaan Mikael olisi ollut kalastajan poika, on melko 
myöhäsyntyinen. PemajaJainen Mikael Olavinpoika oli oppilaana Viipurin 
koulussa vuosien 1520-1528 välisenä aikana. Hän oli syntynyt n. v. 1510. 
Kysymys siitä, mikä oli Mikaelin äidinkieli, on Viipurinkin kannalta 
mielenkiintoinen. Jos se oli ruotsi hänen on täytynyt oppia suomea 
Viipurissa. Pernajassa asui kuitenkin tähän aikaan suomea puhuvaa väes-
töä, joten hän nähtävästi osasi suomenkieltä lapsuudestaan asti. Viipurissa 
Mikael sai nimekseen Agricola. 

Johannes Erasmi, Viipurin koulun oppinut rehtori, siirtyi v. 1528 piispa 
Martti Skytten sihteeriksi Turkuun. Samanaikaisesti muutti Mikael Agrico-
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lakin sinne. Oli mahdollista, että Johannes vei etevän oppilaansa mukanaan 
ja tahtoi pitää hänet lähettyvillään. Turussa Agricola vihittiin papiksi, ja 
siellä hän myös tutustui maisteri Pietari Särkilahteen, uskonpuhdistuksen 
aatteiden edustajaan. Yhdessä ystävänsä Martti Teitin kanssa Agricola lähti 
v. 1536 Wittenbergiin opiskellakseen siellä Lutherin jalkojen juuressa ja 
palatakseen aikanaan kotimaahan toteuttamaan reformaatiota. 

Paavali Juusten kävi Viipurin koulua pitempään. Kun linnan kappalainen 
Klemens oli poistunut Viipurista, Juusten siirtyi v. 1536 jatkamaan opiske-
lua Turun katedraalikouluun. Siihen häntä kehotti hänen Wittenbergistä 
palannut ystävänsä Simon Henrici Wiburgensis, joka toivoi Juustenin 
lähemmin perehtyvän uskonpuhdistukseen. Turun koulun opettajana oli 
tähän aikaan Wittenbergin maisteri Tuomas Keijoi. Simon vaikutti myös 
siihen, että Juustenista tuli piispa Skytten kotiin esilukija (lector mensae) 
sekä Turun koulun apuopettaja (hypodidascalus). Papiksi Juusten vihittiin 
Turussa v. 1540. Sen jälkeen hän palasi kotikaupunkiinsa Viipurin kaupun-
kikoulun rehtoriksi. Hänen vuoronsa matkustaa Wittenbergiin tuli v. 1543, 
ja hänet merkittiin yliopiston matrikkeliin nimellä Paulus Justus ex Finlan-
dia. 

Näin olivat molemmat Viipurin kuuluisat koulupojat lähteneet suureen 
maailmaan. Tapana oli, että nuoret ja lahjakkaat pappismiehet suuntasivat 
matkansa Lutherin kaupunkiin Wittenbergiin tutustuakseen siellä uusiin 
reformatorisiin aatteisiin. Uskonpuhdistus oli tämän aikakauden suuri 
uudistusliike, jonka seuraukset tuntuivat pitkälle tuleviin aikoihin. Suomes-
ta matkusti Wittenbergiin useita opiskelijoita, mutta näistä kahdesta, 
Agricolasta ja Juustenista, tuli maamme reformaation ja samalla suomen-
kielisen kulttuurin kärkimiehiä. Agricola palasi kotimaahan v. 1539 ja 
Juusten v. 1547. Molemmat toimivat ensiksi Turun koulun rehtoreina, mistä 
virasta he siirtyivät vaativampiin tehtäviin. Juusten koki Saksassa kaksi 
järkyttävää tapahtumaa, joiden muisto ei hävinnyt hänen mielestään. Ne 
olivat Lutherin kuolema (1546) ja Schmalkaldenin uskonsodan puhkeami-
nen. Sodan vuoksi hän palasi Suomeen. 

Agricolan ja Juustenin elämäntyö 

Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista yksityiskohtaisesti selostaa 
Mikael Agricolan suurta elämäntyötä. Hän ei ollut ainoastaan Suomen 
kirjakielen perustaja ja suomalaisen kirjallisuuden isä, vaan myös vaikeissa 
oloissa toiminut kirkon johtaja ja reformaattori. Lisäksi hän joutui 
mukaan valtiolliseen toimintaan. Riittää, kun toteamme Agricolan elämän 
tärkeimmät virstanpylväät. Toimittuaan Tuomas Keijoin jälkeen yhdeksän 
vuotta Turun koulun rehtorina hänestä tuli v. 1548 Turun piispan apulainen 
ja sijainen ja v. 1554 piispa. Suomen jakamisesta kahteen hiippakuntaan ja 
Agricolan nimittämisestä Turun piispaksi kerromme kohta erikseen. Oltu-
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aan pari vuotta piispana bänet lähetettiin yhdessä Ruotsin arkkipiispan 
Laurentius Petrin kanssa rauhanneuvotteluihin Moskovaan. Palatessaan 
tältä vaikealta matkalta kuolema kohtasi hänet 9.4.1557 Uudenkirkon 
Kyrönniemessä, ja hänet haudattiin Viipurin tuomiokirkkoon . Agricolan 
hautapaikkaa ei ole myöhemmin kyetty osoittamaan. Piispana Agricola ehti 
olla vaio kolme vuotta. Hänen tärlceimmäksi elämäntehtäväkseen muodos-
tui ensimmäisten suomenkielisten kirkollisten kirjojen kääntäminen. Niistä 
merkittävin oli Uuden testamentin suomennos (1548). Uskonpuhdistuksen 
toteuttajana Agricola oli maltillinen. 

Paavali Juustenista, joka ei ole yhtä tunnettu, on aiheellista kertoa 
enemmän. Hänestäkin tuli, kuten sanottu, Saksasta palattuaan Turun 
koulun rehtori. Tässä virassa hän seurasi Agricolaa, joka oli siirtynyt 
vanhan piispa Skytten apulaiseksi. Rehtorin virkansa ohella Jousten toimi 
tuomiokapitulin kirjurina ja kaniikkina. Skytten kuoltua v. 1550 Suomi jäi. 
yli kolmeksi vuodeksi vaille piispaa, kunnes Kustaa Vaasa kutsutti v. 1554 
luokseen sekä Agricolan että Juustenin ja ilmoitti nähneensä hyväksi jakaa 
Suomen kahteen hiippakuntaan ja nimittää edellisen Turun ja jälkimmäisen 
Viipurin piispaksi. Paavin vahvistusta ei nimitykselle enää tarvittu. Suomen 
uusien piispojen vihkimisen toimitti Strängnäsin piispa, koska arkkipiispa 
oli tähän aikaan kuninkaan epäsuosiossa. Hiippakuntien raja tuli kulke-
maan halki Uudenmaan ja Hämeen siten että Viipurin hiippakm1taan 
kuuluivat Porvoon lääni ja Hollol.an kihlakunta sekä Karjala ja Savo 
(Tractus Wiburgensis et Novae Arcis in Savolax). Itärajana oli 1500-luvun 
tulkinnan mukainen Pähkinäsaaren rauhan rajalinja. Sen itäpuolella sijain-
nut Käkisalmen lääni liitettiin tähän alueeseen vasta seuraavan vuosisadan 
alussa. 

Juustenin tullessa piispaksi Viipuriin oli käynnissä sota. Hän joutui 
kokemaan mm. kaupungin piirityksen sekä Agricolan kuoleman. Koko 
hänen piispuutensa aika Viipurissa (1554-1563) oli epävakainen mikä 
luonnollisesti heikensi hänen työmahdollisuuksiaan. Vaikka kaupungissa oli 
sekä kirkkoherra että koulumestari Juosten joutui yksin vastaamaan 
hiippakunnan hallinnosta. Tuomfokapitulia ei Viipurissa vielä olJut. Tiedot 
Juustenista ovat tältä ajalta vähäiset, mutta hänen tiedetään toimittaneen 
tarkastuksia, huolehtineen virkojen täyttämisestä, toimineen tuomiokirkon 
kunnostamiseksi sekä valvoneen koulun ja hospitaalin toimintaa. Kirkolli-
sista oloista Juosten antoi pessimistisen kuvan. Suomessa vallitsi suuri 
köyhyys, Herran huoneet olivat surkeassa kunnossa, papiston sivistystaso 
oli alhainen kansan käytös hillitöntä ja taikausko yleistä. Kaikki johtui 
tiedon puutteesta ja sotien aiheuttamista rasituksista. "Monet ovat heittä-
neet toivon rauhan palaamisesta ja epäilevät Jumalan kaitselrnusta kysyen, 
tokko Jumala enää lainkaan välittää ihmisestä. ' Erityisen suuri oli 
vihollisen ahdistaman ja hävittämän Karjalan hätä, joka oli samalla synnin 
hätää , totesi piispa. 

Viipurista Paavali Juosten siirtyi piispaksi Turkuun, missä hän ehti toimia 

10 



Paavali Juustenin vaakuna. 

vielä kaksitoista vuotta (1563-1575). Tämä aika oli hänelle jonkin verran 
helpompaa, koska seurakunnat olivat Länsi-Suomessa vauraampia ja kir-
kollinen organisaatio kehittyneempää. Piispan asema oli kuitenkin vaikea, 
mikä johtui paitsi sodista myös kuninkaan kirkkopolitiikasta. Kirkko oli 
kuninkaan määräysvallan alainen ja köyhtyi hänen toimeenpanemiensa 
reduktioiden vuoksi. Kustaa Vaasa tulkitsi uskonpuhdistusta omalla taval-
laan. Viipurin piispana oli Juustenin jälkeen mm. Eerik Härkäpää (1568---
1578), tarmokas ja aloiterikas mies. Hän oli Agricolan tavoin kotoisin 
Pernajasta ja käynyt koulua Viipurissa. Härkäpääkin kuului Wittenbergin 
kävijöihin ja toimi määrätietoisesti uskonpuhdistuksen hyväksi. Kirkollinen 
elämä Karjalassa vakiintui kuitenkin hitaasti, mikä johtui jatkuvasta sotati-
lasta ja epävakaisista oloista. 

Paavali Juustenkin lähetettiin rauhanneuvotteluihin Venäjälle, vieläpä 
lähetyskunnan johtajan ominaisuudessa. Matka kesti kolme vuotta neuvot-
telijoiden joutuessa elämään suuressa kurjuudessa ja osaksi vankeudessa. 
Vastassa oli tsaari Iivana Julma, joka ei antanut periksi, vaan lähetyskun-
nan oli palattava kotiin tyhjin toimin. Tämän rasittavan matkan jälkeen 
Juusten korotettiin aatelissäätyyn ja vaakunaansa hän piirsi puolialastoman, 
itseään ruoskivan miehen. Venäjällä hän oli koettanut kuluttaa aikaansa 
mahdollisimman hyödyllisesti tekemällä mm. kirjallista työtä. Juusten kuoli 
22.8.1575. (Juustenin kuolinvuodeksi on aikaisemmin mainittu 1576, joka 
ilmeisesti on virheellinen.) 

Mikä oli Paavali Juustenin elämäntyö? Hän toimi piispana kaikkiaan 21 
vuotta toteuttaen uskonpuhdistuksen aatteita maassamme. Siten hän loi 
pohjaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työlle. Lisäksi hän harjoitti 
merkittävää kirjallista toimintaa historioitsijana ja kirkollisten kirjojen 
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tekijänä. Juusten täydensi Turun keskiaikaisten piispojen luetteloa ja lisäsi 
siihen laatimansa Arvid Kurjen, Martti Skytten, Mikael Agricolan ja Petrus 
Follingiuksen elämäkerrat. Näin syntyi kuuluisa Suomen piispojen kronik-
ka, maamme historian korvaamaton lähdeteos. Tämän perusteella Juuste-
nia on pidetty ensimmäisenä nimeltä tunnettuna historiankirjoittajanamme. 
Henrik Gabriel Porthan varusti kronikan laajoilla alaviitteillä ja painatti 
sen, mikä tapahtui vuosina 1784--1800. Porthan oli maamme historiantutki-
muksen isä. Paavali Juustenin muita teoksia olivat ohjekirja papeille (1573), 
katekismus (1574) ja messukirja (1575). Professori Martti Parvio on 
toimittanut v. 1978 messukirjan näköispainoksen, johon liittyy Juustenin 
elämäkerta. Juustenin kirjoittama postilla säilyi käsikirjoituksena, mutta 
tuhoutui v. 1827 Turun palossa. Siitä on tallessa vain esipuhe. Paavali 
Juusten, niin kuin Mikael Agricolakin, oli murrosajan mies. Hänen elämän-
vaiheitaan varjostaa vielä kansallisen historiamme aamunkoiton hämärä, 
mutta tiedämme, että hän oli itse luomassa tuota historiaa. 

Karjalan historian suomalainen näkökulma 
Miksi olen kertonut näistä kahdesta viipurilaisesta koulupojasta, Agrico-

lasta ja Juustenista? 
Kuten aluksi huomautin, historialliset todistuskappaleet kertovat, että 

Karjalan pääkaupunki Viipuri ja sen vaikutuspiiriin kuuluneet laajat ja 
väkirikkaat alueet olivat keskiajalta lähtien läntistä ja suomalaista kulttuuri-
maata. Läntinen vaikutus levisi miltei koko Karjalaan, vieläpä Inkerinmaal-
lekin. Karjalan historia liittyy kiinteästi Suomen historiaan. Tätä ei voida 
Karjalan menneisyyttä tutkittaessa ja kuvattaessa sivuuttaa, koska niin 
tehtäessä mitätöitäisiin tosiasiat. Karjalan kansa on myös sotien riehuessa 
aina tuntenut taistelevansa suomalaisen Karjalan puolesta. Paavali Juusten 
kirjoitti aikanaan: "Collocati sumus velut in arce et vigilia quadam." 
"Meidät on sijoitettu kuin linnoitukseen ja vartiopaikalle." Tällä hän 
tarkoitti länsimaisen sivistyksen vartiopaikkaa. 

Viime aikoina on tullut tavaksi tähdentää itäisen kulttuurivaikutuksen 
merkitystä kansamme elämässä. Karjalainen kulttuuri on peräisin idästä, 
niin sanotaan. Tällaiseen toteamukseen sisältyy suurta liioittelua ja yksipuo-
lisuutta. Bysantin merkkejä etsitään nykyisin suurennuslasilla, mutta länsi-
maisen sivistyksen saavutukset unohdetaan. Idän vaikutus on tosiasia, jota 
ei ole aihetta kieltää. Etenkin Karjalassa se on rikastuttanut sekä kulttuuria 
että uskonnollista elämää. Mutta kaikessa tarvitaan myös suhteellisuuden 
tajua ja muutkin tosiasiat on tunnustettava. Karjalan historiaa ei voida 
ensisijaisesti selittää Laatokan takaa eikä idästä käsin, koska sille on ollut 
olennaista nimenomaan länsimainen vaikutus. Konstantinopolissa ei ole 
tiettävästi kukaan Karjalan koulupoika käynyt oppia hakemassa, mutta 
Turussa, Upsalassa ja Wittenbergissä sen sijaan monet. Luovutettu Karjala 
oli sekä talouselämässä että kulttuuritoiminnassa Suomen kiinteä ja luon-
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nollinen osa, maakunta maakuntien joukossa - omaleimainen, mutta 
täysin suomalainen. 

Tämän Karjalan menneisyydestä olen valinnut esimerkkini koulupojista, 
joiden elämä tosin oli lyhyt tuokio tapahtumien pitkässä sarjassa, mutta 
käsittääkseni voimakas ja vaikuttava todistus suomalaisen Karjalan olemas-
saolosta. He ovat raivanneet tietä suomalaiselle kulttuurille. Myös myö-
hemmän ajan viipurilaiset koulupojat, joihin itsekin kuulun, voivat antaa 
siitä oman todistuksensa. Meille on täysin käsittämätöntä selittää Karjalaa 
toisella tavalla. 

Esitelmä Torkkelin killan Studia generalia -tilaisuudessa 2.4.1984. 
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Raimo Ranta 

Kaakkois-Suomi kiistana 
rauhanneuvotteluissa 1718--21 ja 1743 

Tausta 
Suuren Pohjan sodan tärkein syy oli kysymys, kenen haltuun jäisivät 

Baltia ja Suomi. Jo ennen sodan alkua Ruotsin tulevat viholliset Venäjä, 
Puola ja Tanska suunnittelivat vuonna 1699 Ruotsin alueiden jakoa. 
Tsaarin osuudeksi kaavailtiin Inkerinmaata ja Karjalaa, jälkimmäistä tar-
kemmin määrittelemättä. Sodan puhjettua keisari ja Puolan kuningas 
vahvistivat vuonna 1701 kaksi vuotta aikaisemmin tehdyn jakosopimuksen. 
Pääsy Itämerelle merkitsi Venäjälle paljon, mikä näkyy siinä, että vuosina 
1717-19 sen viennistä Länsi-Eurooppaan tapahtui Arkangelin kautta vielä 
9/10, mutta vuosikymmen myöhemmin vain 1/10. Hollantiin ja Englantiin 
suuntautuva kuljetus oli Arkangelista kaksi kertaa kalliimpi kuin Itämeren 
kautta. Sen jälkeen kun Pietaria ruvettiin rakentamaan ja suunnittelemaan 
siitä Venäjän pääkaupunkia, tsaari alkoi vaatia sen turvaksi suojavyöhyket-
tä. Kuinka laajaksi Venäjä sen katsoi , riippui paljolti sodan kulusta. Keisari 
ehdotti ennen Pultavan taistelua (1709) Kaarle XII:lle, että Venäjä saisi 
Pietarin ja sitä ympäröivän Inkerinmaan sekä Narvan ja antaisi tilalle muita 
alueita. Ehdotusta kuningas ei luonnollisestikaan hyväksynyt, sillä se olisi 
merkinnyt tappion tunnustamista jo ennen ratkaisevaa taistelua. Tilanne 
kääntyi merkittävästi Venäjän eduksi Pultavan jälkeen. Kaarle XII lähetti 
venäläisten luo yhden kenraaleistaan neuvottelemaan tsaarin aikaisemmasta 
ehdotuksesta. Keisari ei kuitenkaan enää tyytynyt vain Inkerinmaahan ja 
Narvaan vaan vaati myös Viipuria ympäristöineen, ja Tallinnakin oli esillä. 
Näin vuosisatoja Ruotsiin kuuluneen Kaakkois-Suomen luovutus nousi 
etualalle ja nimenomaan Venäjän pääkaupungin suojavyöhykkeenä. 1 

Sekä Viipuri että Käkisalmi ja Tallinna joutuivat vuonna 1710 venäläisten 
haltuun ja tsaarin mielestä pysyvästi. Hänen ajatuksensa sai Venäjän 
liittolaisten kannatuksen. Niinpä ns. Husumin suunnitelmassa (1713) Saksin 
sotamarsalkka ehdotti Venäjälle Inkerinmaata, Viipuria ympäristöineen ja 
Viroa sekä Puolalle Liivinmaata, jonne venäläiset joukot jäisivät kuitenkin 
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Venäjän aluevaatimukset Ruotsilta 
ennen( A) ja jälkeen( B) Pultavan tais-
telun (1709). Inkerinmaa oli tullut 
Ruotsin haltuun Stolbovan rauhassa 
(1617) ja Venäjä menettänyt silloin 
Itämeren-alueensa. Suuren Pohjan 
sodan alussa tsaari hyökkäsi Narvaa 
vastaan, josta hänellä oli lähin yhteys 
Suomenlahdelle ja sitä kautta Itäme-
relle ja Atlantille. Vaikka yritys tuol-
loin epäonnistui, Pietari I oli päättä-
nyt valloittaa Inkerinmaan keinolla 
millä hyvänsä. Jo vuonna 1701 venä-
läiset tekivät hyökkäys- ja hävitysret-
kiä alueelle ja seuraavana vuonna 
alkoi valtaus idästä, Pähkinälinnasta. 
Nevanlinna oli vuorossa vuonna 
1703, ja paikalle perustettiin Pietarin 
kaupunki, josta tuli pian pääkau-
punki ja Venäjän länsikaupan keskus. 
Länsi-Inkerissä laama ja Kaprio ku-
kistuivat myös ja elokuussa 1704 Nar-
va ja Ivangorod. Näin jo viisi vuotta 
ennen Puitavaa tsaari piti hallussaan Inkerinmaata, joten hänen vaatimuksensa ennen 
kyseistä taistelua oli kohtuullinen. Sitä vastoin Pultavan jälkeen hän ei enää tyytynyt ns. vanhaan venäläiseen maahan, vaan Pietarin turvallisuuteen ja kauppaan vedoten 
hän laajensi suojavyöhykettä (Erkki Kuujo, Inkerin vaiheita keskiajalta 1700-luvun 
loppuun. Inkerin suomalaisten historia. Jyväskylä I969, s. 80; Vedmosti Petra 
Velikovo. Vyp I.M. 1903, s. 95). 

sodan loppuun saakka. Tsaari hyväksyi muodollisesti esityksen, joka meni 
Ruotsin osalta paljon pidemmälle kuin hänen vaatimuksensa vuonna 1709. 
Suunnitelma oli laadittu hetkellä, jolloin Pietari I alkoi toteuttaa koko 
Suomen valtausta. Vaikka hän ei aikonut sitä lopullisesti pitää, rauhanneu-
votteluissa sillä saattoi painostaa Ruotsia myötämieliseksi laajalle Pietarin 
suojavyöhykkeelle. 

Utrechtin rauhan (1713) jälkeen Venäjän asema pian heikkeni, sillä 
Ranskalle kävi mahdolliseksi sekaantua Pohjolan asioihin. Ruotsi käytti 
tilaisuutta hyväkseen ja solmi vuonna 1715 Ranskan kanssa sopimuksen, 
jonka mukaan jälkimmäinen avusti taloudellisesti Ruotsia. Sen jälkeen kun 
Kaarle XII oli palanut Ruotsiin vuoden 1714 lopulla oli maa menettänyt 
kaiken jalansijan Saksassa sekä Suomen lähes kokonaan. Hän ei kuiten-
kaan aikonut lopettaa sotaa ja sysäsi syrjään rauhanpolitiikkaa harrastaneen 
valtaneuvoston. Hallitsijan tärkeimmäksi uskotuksi ja ajoittain lähes kaikki-
valtiaaksi neuvonantajaksi nousi holsteinilainen vapaaherra Georg Heinrich 
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Kaarle XII ja paroni Georg Heinrich 
von Görtz. Kuparipiirros. Museovi-
raston kuvakok. 
Piirroksessa Görtz kuvataan ikään 
kuin hallitsijaksi ja Kaarle XII hänen 
apulaisekseen. Görtzillä oli todella 
vuosia merkittävä asema Ruotsin ul-
kopolitiikan hoitajana. Hän liikkui 
Euroopan hoveissa kuin kotonaan ja 
toimi hallitsijan läheisenä uskottuna. 
Görtz korvasi Kaarien joustamatto-
muutta. Hän orientoitui ulkopolitii-
kassa kuitenkin lähinnä etelään. Idän 
suunta oli hänelle vieras. 

""Cr~---· .. ·t, ---', 

-·:..·,,,.,~ •· 

, ~ -$',I, •• • . ,-, D· ·. råjJ\ .. 1 . "'. ... · . fw ' . ' ' i, ,-,<\ . ' ~-. ' . ' f: • . ,,.,~, . ! 
l .l'1' ~, -'~. . . . 

'

'":1 - ~ t ·-·~· - - • .:.. - . - > ' - ..... 

- - I . . f . ,;- . ,-• ~• 
4'fl /!_ •._, ••_ :\ "1• , ~•••l ~•, ''V ,''I 1 .;_~I, ,. 

,·· •,\.·-...1 '~--' . ' • ' J.i!~ . , ' '\ ' 

f
't·9 4 . --~ - . '•'.t' . . .!_ {<_ 1·_~ ..... 

i/ . . ''l 
1 J " ··"'~ ' : . .. -. 

von Görtz, jonka Kaarle oli tavannut paluumatkallaan Turkista marras-
kuussa 1714. Kuningas näki hänessä joustavan, kekseliään ja perin tarmok-
kaan apulaisen tavoitteidensa ajamiseen. Ei vain sisä- ja talouspoliittista 
valtaa vaan myös yhä enemmän ulkopolitiikan johtoa kertyi Görtzin 
harteille. Ensisijaisesti hän pyrki valvomaan kotimaansa Holstein-Gottorpin 
etuja. Sen hallitsija oli Kaarien lanko, joka oli jo vuonna 1702 kaatunut 
sotatantereella, ja hänen alaikäinen poikansa oli kasvatettu Ruotsissa. 
Vapaaherran tarkoituksena oli palauttaa tälle Tanskan miehittämä Hol-
stein-Gottorpin herttuakunta ja enonsa jälkeen Ruotsin kruunu. Muut 
päämäärät olivat toissijaisia, näiden joukossa myös Suomen-kysymys. 2 

Venäjän mahti synnytti kauppapoliittisista syistä levottomuutta 1710-
luvun puolivälissä sekä Englannissa että Hollannissa. Hannoverin vaaliruh-
tinaana Englannin hallitsija oli valmis tukemaan tsaaria Inkerinmaan, Viron 
sekä "Karjalan" hankkeissa, joten Suomen aluemenetykset olisivat olleet 
samat kuin Husumin suunnitelmassa. Venäjän ja Preussin neuvotteluissa 
(1714) jälkimmäinen lupasi taata keisarille Karjalan ja Inkerinmaan, 
kunhan Venäjä auttaisi Preussia saamaan Stettinin. Länsi- ja Keski-Euroo-
pan valtioita ei kiinnostanut syrjäisen Karjalan asema; vaan päähuomio 
kohdistui Baltiaan, jota ei suotaisi yksin Venäjälle. Suunnitelmissa jäi 
epämääräiseksi, kuinka laaja osa Kaakkois-Suomea luovutettaisiin. Pian se 
täsmennettiinkin Viipuria ja sen ympäristöä koskevaksi. Käkisalmen 
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Karjalalla oli toissijainen merkitys kauppa- yms. politiikassa. Toisaalta 
tsaari näyttää katsoneen, että Käkisalmen lääni oli vanhaa venäläistä 
maata, jonka Ruotsi oli riistänyt 1600-luvun alussa. 3 

Ahvenanmaan ensimmäiset rauhanneuvottelut 1718 

Venäjä suunnitteli yhdessä Tanskan kanssa hyökkäystä Ruotsiin 1710-
luvun puolimaissa. Tarkoituksena oli mm. nousta yhdistynein voimin 
maihin Skoonessa. Operaatioon osallistuisivat muutkin Ruotsin viholliset. 
Lisäksi Venäjä hyökkäisi Suomesta Pohjanlahden yli. Kaarien paluu koti-
maahansa ja Görtzin taidokas k.iilanlyönti vihollisrintamaan alkoivat kuiten-
kin tuottaa tulosta vuosina 1715-16. Englannin kuninkaaksi kohonnut 
Hannoverin vaaliruhtinas rupesi suhtautumaan yhä torjuvammin Venäjän 
vallan kasvuun Itämeren piirissä, mikä uhkasi rajoittaa saarivaltakunnan 
kasvavaa kauppaa alueella ja horjuttaa ulkopoliittista tasapainoa. Englanti 
ei ollutkaan lopulta halukas tukemaan operaatiota laivastollaan. Kaarle XII 
sotki lisäksi vihollisten suunnitelmat ryhtymällä aktiiviseen sodankäyntiin. 
Aluksi oli ehdolla nopea hyökkäys Juutinrauman yli ja Kööpenhaminan 
valtaus mutta tästä sittemmin luovuttiin ja hallitsija käänsi katseensa 
Norjaan sitoakseen samalla Tanskan voimavaroja ja hyökkäyshaluja. Liit-
toutuneiden operaatiot raukenivatkin vuonna 1716 Tanskan alkaessa epä-
röidä tsaarin todellisia aikeita ja pelätessä maan joutumista uudelleen 
sotatantereeksi. Muutenkin keisarin asema vaikeutui Euroopan valtapolitii-
kassa. Siksi hän katsoi tarpeelliseksi toistaiseksi luopua suurimittaisista 
hyökkäyssuunnitelmista ja varmistaa itselleen pääosan valtaamistaan voitto-
maista. 4 

Kun suurhyökkäyksiltä Ruotsiin oli säästytty, Görtz pyrki saamaan sekä 
Englannin että Venäjän luopumaan sodasta. Hänen katseensa kohdistui 
ensin saarivaltakuntaan. Maan hallitsijaksi hän olisi toivonut enemmän 
Stuarteja kuin Hannoverin vaaliruhtinasta, jonka vallan kasvu oli vaaraksi 
hänen Holstein-pyrkimyksissään. Görtz ottikin yhteyttä Hollannin-matkal-
laan Stuartien kannattajiin. Salaisiin neuvotteluihin osallistui myös Ruotsin 
Lontoon-lähettiläs, kreivi Karl Gyllenborg josta tuli Görtzin ohella alka-
vien rauhantunnustelujen yksi pääpromoottori. Stuarteilla ei ollut kuiten-
kaan enää mahdollisuuksia nousta Englannin valtaistuimelle. Sen hallitus 
sai vihiä aikeista ja vangitutti Görtzin ja Gyllenborgin. Näin nolosti 
päättyivät ruotsalaisten rauhanponnistelut, jotka olivat omiaan jarruttamaan 
erillisrauhan solmimista saarivaltakunnan kanssa. Ranskan välityksellä 
Görtz ja Gyllenborg pian kuitenkin vapautettiin joten erityisesti ensiksi 
mainitulle tarjoutui nyt mahdollisuus koettaa saada irti sodasta Venäjä, 
jonka joukot alati uhkasivat Ruotsia Suomesta käsin . Görtz oli tullut yhä 
vakuuttuneemmaksi , että valtakunnan täytyisi ensiksi pyrkiä erillisrauhaan 
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voimakkaimman vihollisen kanssa. Sen jälkeen muut taipuisivat samaan. 
Ranska tuki hänen kaavailujaan ja järjesti neuvottelutilaisuuden holsteinilai-
selle vuonna 1716 venäläisten kanssa. Tunnustelut jäivät tuloksettomiksi ja 
tsaari veti niistä omat johtopäätökset. 

Keisari Pietari valmistutti vuonna 1717 ns. rauhanohjelman, jossa vaadit-
tiin Karjalan, Inkerinmaan ja Baltian liittämistä Venäjään. Tällöin todettiin 
Karjalan ja Inkerinmaan jo vanhastaan kuuluneen keisarille, kuten 
tosiasiassa olikin Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan kohdalla mutta ei 
Viipurin ympäristön. Vielä samana vuonna ko. alueet olivat esillä Ranskan 
ja Venäjän neuvotteluissa , joissa tsaari toivoi Ranskan takuita Viipurin 
Pietarin, Narvan ja Tallinnan seutujen liittämiseksi maahansa. Lopullinen , 
Amsterdamissa solmittu, sopimus oli kuitenkin ylimalkaisempi, ja siinä oli 
myös Preussi mukana. Näin Venäjä alkoi yhä useammin katsoa, ettei se voi 
luovuttaa Kaakkois-Suomea enää takaisin Ruotsille. Varsinaisia rauhanneu-
votteluja ei näiden maiden kesken ollut vielä käyty, vaikka sota oli alkanut 
jo vuonna 1700.5 

Tsaari levitti venäjän- ja saksankielistä "rauhanohjelmaansa" Euroopan 
eri hoveihin ja hallituksille. Lisäksi hän pyrki muulla tavoin aktiivisesti 
vaikuttamaan aikeidensa läpiviemiseen. Kun hän vuonna 1717 vieraili 
Pariisissa, matkaan kiinnitettiin myös Ruotsissa huomiota. Görtz aikaansai 
tällöin ensimmäisen, joskin epävirallisen keskustelun mahdollisesta rauhan 

Kreivi Karl Gyllenborg (1679-1746). 
Gravyyri. Museoviraston kuvakok. 
Görtzin tavoin Gy/lenborg tunsi pa-
remmin Länsi-Euroopan kuin Venä-
jän olot, ja hän oli yhdessä holsteini-
laisen kanssa tunnustellut erillisrauho-
jen mahdollisuutta keskieurooppalais-
ten vihollisten kanssa ennen nimitys-
tään rauhanneuvottelijaksi. Ensim-
mäisissä Ahvenanmaan neuvotteluissa 
hän jäi täysin Görtzin varjoon eikä 
saanut harteilleen myöskään niitä ra-
sitteita, joita tälle kertyi. Niinpä hänet 
kelpuutettiin hallitsijavaihdoksen jäl-
keen jatkamaan rauhantunnusteluja 
vuonna 1719 mutta ei kuitenkaan 
enää Uudessakaupungissa kaksi vuot-
ta myöhemmin. 
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sol~'!)lsesta. _Holstei!lill!ll)_en halusi oiini nnokkaasti neuvotella lopullisesta 
sopimuksesta, jotta hän esitti Kaarle XII:Ue vääriä tietoja keisarin rauhan-
ehtoihin muka tekemistä myönnytyksistä. Kuningas uskoikin hänen sa-
naansa ja suostui viralJisten neuvottelujen aloittamiseen , joita tsaarikin 
kannatti. Kongressipaikaksi sovittiin Ahvenanmaan Sundin pitäjän Lövön 
kylä jossa rauhanneuvottelut alkoivat toukokuussa 1718.6 

Joulukuun 15. päivänä 1717 tsaari ilmoitti Ruotsin kuninkaalle omat 
rauhanneuvottelijansa. Johtajana oli saksalaissyntyinen kreivi ja kanslia-
neuvos Andrei Osterman sekä läheisenä avustajana Suomen miehitysjouk-
koihin kuuJunut kenraaliluutnantti Jacob (Jakov James) Bruce myöntäen 
heille valtakirjat ja antaen ohjeet. Ruotsin neuvottelijoiksi määrättiin 
Georg Heinrich von Görtz ja Karl Gyllenborg. Nämä saivat Kaarle XII:lta 
7.2.1718 ohjesäännöt , joissa korostettiin sitä, että neuvottelijoiden täytyi 
esittää ne rauhan- tai muut sopimukset, joilla Venäjä oli lupautunut 
pysyvästi antamaan Ruotsille sen valtaamat alueet. Niistä ensimmäinen olisi 
Täyssinän rauha (1595), jolla Venäjä luovutti mm. Pohjois-Savon. Seuraa-
vana olisi mainittava Viipurin sopimus (1609), jossa tsaari luopui esittämäs-
tä vaatimuksia Ruotsin Baltian-omistuksiin sekä lupasi Käkisalmen läänin 
keisarille lähetettävien apujoukkojen vastikkeeksi. Tärkeä oli Görtzin ja 
Gyllenborgin tuoda esiin Stolbovao sopimus (1617), jolla Ruotsi sai tsaarin 
nyt vaatimat alueet. Samainen rauhansopimus tuli uudelleen rajojen osaJta 
vahvistetuksi Kardisissa (1661) ja sitten vielä viisi vuotta myöhemmin. 
Lisäksi Moskovan neuvotteluissa 1684 ja 1699 Venäjä oli suostunut pitä-
mään voimassa aikaisemmat rauhan- ja vastaavat päätökset. Kaarle XII 
vaati, että nämä em. sopimukset piti olla pohjana Ahvenanmaan neuvotte-
luille. Pysyvästi ei saanut keisarille mitään Ruotsin alueita luovuttaa 
huolimatta siitä, että Venäjä miehitti koko Suomea. Se oli sodan aloittaja ja 
sopimusten rikkoja, joten sen oli annettava Ruotsille kaikki valtaamansa 
alueet.7 

Görtzin ja Gyllenborgin tehtävä oli alun pitäen vaikea, sillä Kaarle XII ei 
halunnut luovuttaa kuin korkeintaan Pietarin ympäristön ja senkin vain 
tilapäisesti. Jotta täydelliseltä umpikujalta vältyttäisiin ja kongressi ei 
hetimiten hajaantuisi Görtz yritti voimakkaasti vaikuttaa ballitsijaansa 
saadakseen lisämyönnytyksiä. Hän kävi kesällä kahdesti Ruotsissa Kaarle 
XII:n puheilla, mutta ei saavuttanut toivottua tulosta. Lisäksi hän koetti 
vaikuttaa tsaariin, että tämä lieventäisi ehtojaan. Sen vuoksi hän matkusti 
Turkuun tapaamaan sinne saapunutta keisaria. Ainakaan itärajaa koskevia 
myönnytyksiä hän ei kyennyt aikaansaamaan. Hänen päätavoitteenaan 
näyttää olleen hankkia Pietaria tuki Tanskan vastaiselle politiikalleen 
missä hän jossain määrin onnistuikin. 

Tsaari Pietari vaati Ruotsilta lnkeriomaan lisäksi Baltiaa ja Kaakkois-
Suomea. Kaarle XII ei antanut neuvottelijoilleen päätösvaltaa alueita 
koskevissa kysymyksissä. Pian kävi ilmi että Venäjä piti Inkerin.maan 
lisäksi tiukasti kiinni ainakin Virosta, jonka tuli olla Pietarin suojavyöhyk-
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keenä. Sen sijaan Kaakkois-Suomi oli sekundaarinen tavoite kuten Liivin-
maakin. Mikäli tsaari auttaisi Ruotsia valtaamaan Norjan ja menettämänsä 
saksalaiset provinssit, toissijaisetkin alueet olisi silloin liitettävä keisarikun-
taan. Näin Viipurin ja Käkisalmen luovutus pysyi kaiken aikaa esillä. Görtz 
yritti jatkuvasti taivutella hallitsijaansa laajempiin alueluovutuksiin, mutta 
kuningas ei sellaiseen suostunut. Hänen oli mahdotonta luovuttaa ruotsalai-
sena pitämäänsä maata. Varsinkin Viipuri Viro ja Tallinna olivat alueita, 
joita hän ei mitenkään ollut halukas antamaan Venäjälle. Toisaalta jousta 
ei kannattanut kiristää liian tiukalle, sillä Kaarlelle tarjoutui tällöin 
mahdollisuus varustautua sotaan ja erityisesti lännen suunnalla, koska 
Venäjä pidättäytyi neuvottelujen aikana hyökkäämästä Ruotsiin. Ahvenan-
maan kongressi ei saanut juuri tuloksia aikaan, ja hallitsijan kuolema 
marraskuun lopulla muutti tilanteen kokonaan. Görtzin kerrotaan lausu-
neen venäläisille, että Ruotsi voisi luovuttaa lnkerinmaan lisäksi korkein-
taan Käkisalmen läänin. Sitä vastoin Baltian joutuminen Venäjän haltuun 
olisi uhka Suomelle, jonka palauttamista ruotsalaiset neuvottelijat pitivät 
tällöin niin selvänä, ettei siitä edes keskusteltu. Käkisalmen Karjala oli ollut 
Ruotsin voittomaata, periferiaa, eikä Ruotsi hyötynyt siitä paljonkaan 
taloudellisesti. Näin ollen alueesta voitaisiin hädän tullen luopua. Vaikka 

Venäjän primaariset (A) ja lisäksi 
sekundaariset (B) aluevaatimukset 
(katkoviivarasterointi) sekä Görtzin 
lupaukset alueluovutuksista neuvotte-
lujen alkuvaiheessa (/) ja lopulla (/+ 
l/) kesällä 1718 (pisterasterointi). Sa-
manlaista rasterointia on käytetty 
myöhemmissäkin kuvioissa, ellei toi-
sin ole mainittu. 
Vaikka tsaari oli vuosina 1713-14 
valloittanut miltei koko Suomen, hän 
halusi saada lähinnä Suomenlahden 
etelärannikon, mikä riittäisi pääkau-
pungin turvallisuudelle ja kaupalle. 
Liivinmaan omistus oli hänelle ongel-
mallinen, koska alue kuului sodan 
alussa vahvistettuun Puolan etupii-
riin. Neuvottelujen alussa Osterman 
kertoi, että jos Ruotsi luovuttaisi Bal-
tian, Pietari I voisi antaa tasoitukseksi 
alueita muualta ja Suomen rajaa voi-
taisiin siirtää itään päin tai Venäjä 
solmisi liiton Ruotsin kanssa ja auttai-
si maata hankkimaan alueita mm. 
Saksan suunnalla (VA:n mikrofilmit 
NL 19fr-197 fondi 19 nro 6). 
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erimielisyydet alueluovutuksista olivat suuret, Oeorg Görtz valmisteli suun-
nitelman rauhasta ja sen yhteydessä solmittavasta liitosta Venäjän kanssa. Sen mukaan jälkimmäisen tuJi auttaa Ruotsia saamaan korvaus menetetyis-
tä alueista muualta lähinnä Hannoverilta mutta mahdollisesti myös Tans-
kalta ja Preussilta. Lisäksi Suomen rajat olisi saatava sellaisiksi, ettei olisi 
pelkoa hyökkäyksestä. Koska suunnitelmaan kuului Venäjän tuki Ruotsille, 
tsaarille olisi luovutettava myös Kaakkois-Suomi Baltian ohella. Holsteini-
laiselle Görtzille oli tärkeää heikentää Tanskaa ja Hannoveria eikä hän 
ollut kyllin tiukka vaatimaan koko Suomea Ruotsille. Tällä oli myöhemmis-
sä rauhanneuvotteluissa merkitystä , sillä tsaari vetosi Görtzin jo lupaamiin 
alueluovutuksiin. 8 

Toinen neuvottelukosketus Ahvenanmaalla 1719 
Kaarle XII:n kuoltua ei kenelläkään ollut tunnustettua perintöoikeutta 

Ruotsin kruunuun. Miespuolisten kruununperijäin puuttuessa vain naimat-
tomilla prinsessoilla oli sellaiseen oikeus. Näitäkään ei ollut Ulrika Eleono-
ran mentyä vuonna 1715 avioon Hessenin perintöprinssin Fredrikin kanssa. 
Hänen sisarensa oli vuorostaan ollut naimisissa Holstein-Gottorpin herttuan 
kanssa joka oli kuitenkin kuollut ja jättänyt perilliseksi poikansa. Vaikka 
hallitsijavainajan lähisukulaisilla ei ollut virallista oikeutta kruunuun, säädyt 
valitsivat Ulrikan hallitsijaksi, joskin ne samalla rajoittivat suuresti hänen 
poliittista valtaansa. Säätyjen suostumuksella hän luovutti kruunun vuotta 
myöhemmin puolisolleen Fredrikille, jolloin kuninkaan oikeuksia edelleen 
kavennettiin. Jo Kaarien eläessä Ulrika ja hänen puolisonsa olivat katso-
neet karsaasti holsteinilaisen Görtzin toimia, koska tämä tuki Ulrikan sisarenpojan pääsyä valtaistuimelle. Siksi Kaarien kuoltua Ulrikan ja Fredrikin määräyksestä Görtz vangittiin ja tuomittiin maanpetturina kuole-
maan vuonna 1719. Samalla ulkopoliittinen orientoituminen muuttui, ja 
Ruotsi alkoi Venäjän sijasta neuvotella rauhasta Englanti-Hannoverin 
kanssa, jonka toivottiin tukevan Ruotsin vaatimuksia ja estävän Pietarin 
kohtuuttomiksi koetut rauhanehdot. Samalla pidettiin edelleen yhteyttä 
Ranskaan, jonka apuun oli aikaisemmin usein totuttu turvautumaan. 9 

Ranskan Tukholman-lähettiläs de la Marck teki vuoden 1719 alussa 
kuningatar Ulrika Eleonoran puolisolle ehdotuksen tulevasta rauhanpolitii-
kasta, jonka mukaan Ruotsin piti antaa vihollisille vain osa Saksan alueista 
ja saada liiton avulla takaisin Suomi ja Baltia. Ruotsissa oli kuitenkin 
erimielisyyttä siitä, mitkä maat kelpaisivat liittolaisiksi, sekä tulisiko rau-
haan pyrkiä yhteisessä kongressissa vaiko erillissopimuksin. Valtaneuvosto 
päätyi jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Myös kuningattarelle de la Marckin 
suunnitelma esiteltiin, ja sen mukaan tsaarille piti luovuttaa niin vähän 
alueita kuin mahdollista, mutta yhteydenpitoa oli edelleen jatkettava. 
Ranskan, Englannin ja Hollannin kanssa tuli päästä hyviin suhteisiin. 
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Mikäli tsaari ei suostuisi rauhaan, olisi yhdistynein joukoin hyökättävä 
Venäjää vastaan. 

Sekä suorin yhteyksin Venäjään että välikäsien kautta Ruotsi koetti 
saada selville, olivatko keisarin rauhanehdot muuttuneet Görtzin neuvotte-
lujen katkettua. Tsaarilta ja Ostermanilta kuultiin helmikuussa 1719, että 
aluevaatimukset olivat lähes samat. Ruotsin hallitsija sai tietää, että keisari 
halusi koko Liivinmaan, Viron, Inkerinmaan ja Karjalan. Viimeksi mainit-
tua ei tosin tarkemmin rajattu, mikä saattoi olla tahallista. Toisinaan 
venäläiset tarkoittivat sillä Käkisalmen lääniä ja joskus siihen laskettiin 
mukaan myös Viipurin Karjala .10 

Saadakseen nopeasti selville Ruotsin uuden hallituksen kannan alueluo-
vutuksiin ja rauhansopimuksen solmimiseen yleensä Pietari I päätti huhti-
kuussa 1719 lähettää edustajansa Tukholmaan. Erikoislähettilään tuli selvit-
tää Ruotsin rauhanehdot ja uudistaa Venäjän lupaus muualta annettavista 
korvauksista jos sen aluevaatimuksiin suostuttaisiin. Ehdot olivat samat 
kuin Ahvenanmaan neuvotteluissa. Mikäli Ruotsi ei hyväksyisi ehdotusta 
suurin piirtein Venäjän esittämässä muodossa, olisi maata uhattava sotatoi-
milla. Lähettilään piti sen vuoksi selvittää matkalla myös Ruotsin sotilaalli-
nen tilanne. Hän pääsi perille vasta toukokuun lopulla, jolloin Ruotsin 
ulkopoliittinen asema oli aikaisempaa parempi. 

Puolen vuoden tauon jälkeen Ahvenanmaan rauhanneuvottelut alkoivat 
uudelleen. Mestatun Görtzin jälkeen uudeksi edustajaksi määrättiin Porissa 

Johan Lillienstedt (1655-1732) . P. 
Drevetin gravyyri, tehty Pariisissa 
vuonna 1710. Museoviraston kuva-
kok. 
Lillienstedt hankki kannuksia Ahve-
nanmaan toisissa rauhanneuvotteluis-
sa vuonna 1719 ja oli sitten maansa 
kantava voima Uudenkaupungin rau-
hankongressissa. Vastapuolella oli 
molemmissa neuvotteluissa Osterman 
ja Bruce, mikä helpotti hänen toimin-
taansa vuonna 1721. 
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syntynyt Mouhijärven kirkkoherran poika Johan Lillienstedt, joka tunsi 
Suomen olot ja itärajan turvallisuusvaatimukset, ja edelleen kreivi Karl 
Gyllenborg. He saapuivat Ahvenanmaalle toukokuun lopulla 1719, ja heillä oli valtuudet tarjota Venäjälle ainoastaan Pietari ja Inkerinmaa korvausta 
vastaan, siis samaa, mihin edesmennyt Kaarle XII oli suostunut. Aluksi ei 
tosin päästy keskustelemaan edes aluekysymyksistä vaan siitä, oliko venä-
läisten mukana seuranneella Preussin lähettiläällä Gustav Mardefeltillä 
oikeus osallistua kongressiin. 

Sen jälkeen kun ko. kiista oli ratkaistu, venäläisten pääneuvottelija 
Osterman lupasi preussilaisen selän takana ruotsalaisille erillisneuvotteluja, 
ja toisaalta Mardefelt koetti saada Venäjää luopumaan Baltian vaatimises-
ta. Tämä kertoi Gyllenborgille, ettei hänen kuninkaansa soisi tsaarille 
ainakaan Liivinmaata, koska keisarin mahti Itämerellä kasvaisi liian suurek-
si. Sen sijaan Preussi näytti olevan valmis antamaan Pietarille osan 
Karjalaa. 11 

Värsfoai"sisia rauhanehdoista ei Ahvenanmaalla päästy kesällä 1719 vaka-
vasti keskustelemaan. Molempien osapuolten kannat olivat tiedossa ja 
ennallaan. Vehkeilyä oli puolin ja toisin sekä neuvotteluja muiden valtioi-
den kanssa. Niinpä Pietari Suuren "Päiväkirjassa" ei mainita ainoatakaan 
rauhanebtoa, josta olisi todella perusteellisesti neuvoteltu, kun taas Görtzin 
käymistä keskusteluista on runsaasti yksityiskohtaista tietoa. Heinäkuun 
alkupuolella Osterman ilmoitti Ruotsin neuvottelijoille, että Pietari vaatisi 
vähintään lnkerinmaata, Viroa (Tallinna mukaan lukien) sekä vielä Liivin-
maata korvausta vastaan. Ostermanin mielestä jälkimmäisestä voitaisiin 
tarkemmin sopia sekä siitä, että keisari saisi sen mahdollisesti haltuunsa 
vain määräajaksi. 

Ruotsi ei pannut suurta painoa rauhanneuvotteluille vaan pyrki voitta-
maan aikaa ja hankkimaan liittolaisia. Tsaari puolestaan piti kiinni Görtzin 
aikaisemmin lupaamista ehdoista, joten ristiriita oli melkoinen. Euroopan 
hoveissa Ruotsin lähettiläät toimivat aktiivisesti Venäjää vastaan. Niissä oli 
esillä rauhansuunnitelma, jonka mukaan Ruotsi tulisi luovuttamaan saksa-
laisalueet. Niiden saajien oli vuorostaan autettava maata hankkimaan 
takaisin koko Suomi ja Baltia. Tsaari oli pakotettava rauhaan suuren 
sotilasliiton uhalla, eikä Venäjälle pitänyt jättää muita alueita kuin Pietari, Retusaari (Kronstadt) ja Narva ympäristöineen. 12 

Venäjä ei seurannut toimettomana Ruotsin pyrkimyksiä, vaan se koetti 
aikaansaada erillisrauhaa tämän kanssa ja murtaa toisaalta sen laajat 
liittosuunnitelmat Euroopassa. Siksi keisari lähetti vuoden 1719 alkupuolis-
kolla prikaatinkenraalinsa Frans Lefortin Tukholmaan ja näennäisenä 
syynä oli onnitella Ulrika Eleonoraa hallitsijaksi pääsystä. Hän toi muka-
naan viestin, jossa Ruotsille annettiin toiveita Liivinmaan palauttamisesta. 
Tsaarin ehdotuksiin ei suostuttu ja matka jäi tuloksettomaksi. Lefortilla ei 
ollut edes neuvotteluvaltuuksiakaan. Koska Venäjä näytti olevan halukas 
lieventämään ankaria ehtojaan. Lillienstedtille lähetettiin lisäohjeet luovut-
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taa vastavuoroisesti tarpeen tullen Käkisalmen lääni sekä olla vaatimatta 
korvauksia menetetyistä alueista. Kaiken aikaa Ruotsi neuvotteli Englanti-
Hannoverin kanssa rauhasta. Sen estämiseksi tsaari lähetti Ahvenanmaan-
neuvottelijansa Ostermanin Tukholmaan heinäkuun puolivälissä 1719. Sa-
malla tämän tuli uhata Ruotsia sodalla, koska se ei vakavasti neuvotellut 
Venäjän kanssa. Keisarin kirjeessä väitettiin, että Görtz oli luvannut paljon 
parempia ehtoja kuin Lillienstedt. Ostermanin mukanaan tuoma rauhan-
suunnitelma oli kutakuinkin entisenlainen. Venäjä vaati Käkisalmen 
lääniä, Viipurin Karjalaa, Inkerinmaata, Viroa sekä Liivinmaata, joskin 
viimeksi mainitusta se suorittaisi korvauksen ja pitäisi sitä määräajan. 
Lisäksi tsaarin tukijan Preussin tuli saada Stettin ympäristöineen. Samalla 
Venäjä takaisi vuoden 1719 hallitusmuodon säilymisen Ruotsissa peläten 
absolutismin paluuta . 13 

Keisarin ehtoja pidettiin Tukholmassa aivan liian ankarina. Valtaneuvos-
to antoi venäläisten hyökkäyksen pelossa hiukan periksi esittäen uudeksi 
neuvottelupohjaksi Viipurin, Käkisalmen ja Narvan luovuttamista, kuten 
Görtzkin oli vuotta aikaisemmin tehnyt. Niin ikään määriteltiin tarkasti, 
kuinka laaja alue Narvan ympäristöstä voitaisiin antaa Venäjälle. Sen sijaan 
Viipurista mainitaan vain "kaupunki ja linnoitus". Ulrika Eleonoran pää-
töksessä (24.7.1719) lueteltiin ne alueet, jotka keisarin olisi palautettava 
Ruotsille; "Suomen suuriruhtinaskunta Savonlinnan linnoituksen ja läänin 
kanssa kuin myös koko Viro ja Liivinmaa" .14 Valtaneuvostolla lienee ollut 
epäilyksiä, että Baltian saamiseksi voitaisiin joutua luovuttamaan Suomesta 
huomattaviakin osia, joten oli tärkeää mainita Savonlinnan läänin kuulumi-
sesta Ruotsille. Venäjä oli näet vaatinut itselleen Pietarin turvallisuuteen 
vedoten Suomen itärajan linnoituksia, joihin ennen pitkää pelättiin luetta-
van myös Savonlinna. 

Osterman esitti heinäkuussa 1719, ettei Venäjä suostuisi rauhaan, ellei se 
saisi Tallinnaa ja Viroa. Silloin Ruotsin valtaneuvosto vaati niiden vastapai-
noksi muita alueita. Venäjän olisi palautettava "paitsi Suomen suuriruhti-
naskunta Savonlinnan linnoituksen ja läänin kanssa koko Liivinmaa mu-
kaan lukien Riian kaupunki sekä saaret Hiidenmaa ja Saarenmaa kuten 
myös Viipurin linnoitus sekä Käkisalmen linna niihin vanhastaan kuuluvine 
alueineen."15 

Oleskellessaan kesällä 1719 Tukholmassa Osterman huomasi, että Ruot-
sissa oli erimielisyyttä alueluovutusten laajuudesta ( osa valtaneuvoksista 
olisi hyväksynyt hänen ehtonsa) ja yleensä erillisrauhojen solmimisesta, 
mikä oli mieluista kuultavaa tsaarille. Painostukseksi Venäjä hyökkäili 
samaan aikaan Pohjanlahden länsirannikolle. Ruotsin ja Englannin solmi-
man rauhan sekä liiton jälkeen jälkimmäinen yritti välittää Ahvenanmaan 
neuvotteluissa. Niiden lopettaminen alkoi näet häämöttää jo elokuun 
alkupuolella, koska riidat alueluovutuksista olivat ylitsepääsemättömät. 
Ruotsin neuvottelija meni 15.8. keskustelemaan tästä Jacob Brucen kanssa. 
Kongressin jatkamisen ehtona olisi, että sodan aloittajan, Venäjän, olisi 
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Kartta Itämeren piiristä elokuulta 1719, jolloin venäläiset tekivät hävitys-
retkiä Ruotsin länsirannikolle. Varsinkin Suomen osalta kartta on 
summittainen ja epämääräinen. Venäläisten toimet eivät suinkaan vauh-
dittaneet rauhanneuvotteluja vaan katkaisivat ne. Museoviraston kuva-
kok. 

tyydyttävä suurin piirtein Ruotsin tarjoukseen. Tällöin Bruce otti esille 
Viipurin, joka olisi Pietarin turvallisuuden ja kaupan vuoksi luovutettava 
keisarille. Samalla hän korosti, että Görtz oli sen jo luvannut Venäjälle. 
Ruotsalainen väitti Görtzin puhuneen omiaan, jos oli sellaiseen myöntynyt, 
sillä hänellä ei ollut lainkaan valtuuksia suostua tällaiseen. Inkerinmaan oli 
rijtettävä Pietarin turvaksi. Moisista vaatimuksista hän ei voisi edes kirjoit-
taa ballitsijalle. 16 

Ahvenanmaan toisetkin neuvottelut päättyivät umpikujaan, ja kongressi 
hajosi syyskuussa 1719. Suorat yhteydet Venäjään katkesivat, ja Ruotsin 
toivo perustui Eogla.nnin haluun ja kykyyn auttaa sitä sekä painostaa 
Venäjää. Ruotsi keskittyi tämän jälkeen Baltian takaisinsaamiseen, mikä 
sopi myös Englannin kauppapoliittisiin tavoitteisiin. Kaakkois-Suomen 
omistus oli toissijainen. Jo kesällä 1719 valtaneuvosto oli asettanut etualalle 
rauhan solmimisen Englanti-Hannoverin kanssa, mikä kävi hyvin tämän 
ulkopolitiikan johtajan, lordi James Stanhopen, suunnitelmiin. Hänen 
aikeenaan oli rajoittaa Venäjän Itämeren-vallan kasvua. Stanhope ryhtyi 
yhteistyöhön Preussin kanssa ja lupasi taata sille Stettinin ympäristöineen 
sekä Usedomin ja Wollinin saaret kunhan Preussi sanoutuisi irti Venäjän 
liitosta. Vastavuoroisesti sen kuningas Fredrik Wilhelm takaisi Hannoverille 
Bremenin ja Verdenin hiippakunnat, jotka olivat siirtyneet Ruotsille 

26 



Venäjän vaatimukset Ruotsilta syksyl-
lä 1719. A=vähintään, B=lisäehdot, 
joista Liivinmaa mahdollisesti 20-40 
vuodeksi. Ruotsi suostui luovutta-
maan Inkerinmaan lisäksi Kannasta 
linjalle Viipuri-Käkisalmi (/, ruutu-
rasterointi) tai Viron (II), joten vaati-
musten ja tarjousten välinen ero oli 
suuri (V A NL 203-204 fondi 29 nro 
8). 

vuonna 1648. Valtaneuvoston oli pakko taipua näihin vaatimuksiin saadak-
seen erillisrauhat ko. maiden kanssa aikaan, varsinkin kun Venäjä oli jo 
kesällä 1719 hyökännyt Pohjanlahden länsipuolelle ja hävittänyt rannikkoa 
Gävlestä Norrköpingiin. 

Englanti-Hannoverin kanssa solmittiin rauha marraskuussa 1719, ja 
kahden kuukauden kuluttua Tukholmassa allekirjoitettiin rauhansopimus 
Preussin kanssa. Näihin aikoihin Ruotsi ja Englanti sopivat liitosta, jossa 
jälkimmäinen lupasi edistää Ruotsille edullisten rauhojen solmimista. Val-
takunta oli suostunut luovuttamaan saksalaiset omistuksensa ja moniin 
myönnytyksiin toivossa, että se saisi luoduksi voimakkaan liittoutuman 
Venäjää vastaan. 17 

Löttopolitökallako edullisia rauhanehtoja 

Koska Ruotsi näytti antavan periksi Kaakkois-Suomen osalta, Pietari I 
lisäsi vaatimuksiaan tällä suunnalla syksyllä 1719. Niinpä hän esitti rajaa 
Kymijoelle ja Saimaalle asti, mikä olisi ollut Suomen puolustukselle sangen 
epäedullista. Vesitse Venäjällä olisi ollut mahdollisuus sodan puhjetessa 
hyökätä sekä Päijänteelle että Vuoksen vesistöä pitkin nopeasti Savoon ja 
Pohjanmaalle. Toisaalta Baltiaakaan tsaari ei ollut halukas luovuttamaan. 
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Näin hänen ehtonsa selvästi tiukkenivat. Ruotsin ei auttanut muu kuin 
yrittää entistä ponnekkaammin aik.al!-nsaada sotilasliittoa Venäjää vastaan. 
Tarkoitus oli Englanti-Hannoverin, Ranskan ja Hessenin avulla sekä 
Preussin, Puolan ja Itävallan myötävaikutuksella hyökätä Kuuriomaalta ja 
Preussista käsin kohti Pihkovaa sekä toisella armeijalla Riikaa tai Tallinoaa 
vastaan. Lisäksi suuri' laivasto karkoittaisi venäläiset osastot Itämereltä ja 
koettaisi tuhota Venäjän merivoimat. Näin sotilasoperaatioiden painopiste 
oli selvästi eteläisen Baltian ja Puolan suunnalla eikä Suomenlahdella. Se 
sopi varsinkin englantilaisten kaavailuihin. Kun he painostivat Tanskan 
aselepoon Ruotsin kanssa lokakuussa 1719 sekä pian rauhaan, Ruotsin 
ulkopoliittinen asema parani. Toisaalta valtaneuvostossa oli edelleen kiisto-
ja noudatettavasta Venäjän politiikasta, mikä helpotti jälkimmäisen eristy-
nyttä asemaa. 

Pietari I pyrki lyömään kiilaa Englannin ja Ranskan ystävyyteen sekä 
estämään näiden yhteistyötä Ruotsin kanssa häntä vastaan. Varsinainen 
hyökkäys Venäjälle jäi pian suunnitelmista. Erityisesti Englannilla ei ollut 
sotimishaluja kaupallisten etujen vuoksi. Se pyrki edelJeen keväällä 1720 
välittäjäksi. Niinpä Ruotsin hallitsijan saamien tietojen mukaan Englannin 
lähettiläs oli sanonut Kööpenhaminassa venäläiselle virkaveljelleen, että 
Ruotsi saattaisi luovuttaa Tallinnan ympäristöineen. Lisäksi hän oli korosta-

Venäjän aluevaatimukset ja Ruotsin 
tarjoukset keväällä 1720. Nuolet ku-
vaavat lisävaatimuksia ja katkoviiva-
nuoli lisätarjousta. Kuvioon on mer-
kitty Viipurin-Käkisalmen -kesätie. 
Ruotsin ulkopoliittinen asema paran-
tui Ahvenanmaan neuvottelujen kat-
kettua syksyllä 1719, ja se hankki 
liittolaisia. Venäjän suuria aluevaati-
muksia ei Länsi-Euroopassa ymmär- · 
retty. Siksi tsaari antoi periksi nimen-
omaan Kannaksen osalta. Vanha ve-
näläinen maa kuului ilman muuta 
hänelle ja Pietarin turvallisuuden 
vuoksi myös Suomenlahden eteläran-
nikko. Hän halusi niin ikään Viipurin 
provinssin eteläosan, mutta hän lienee 
ollut valmis luopumaan jopa Käkisal-
men pohjoisesta kihlakunnasta, jos 
sillä rauha aikaansaataisiin. Vuoden 
alussa hän oli peruuttanut Viipurin-
Käkisalmen -kesätien pohjoispuolella 
olevat donaatiot, mikä kuvastaa hä-
nen aikeitaan. 
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nut, että maan pitäisi olla tyytyväinen Suomen palauttamisesta. Englannin 
diplomaatti neuvotteli heinäkuun puolivälissä 1720 jälleen Kööpenhami-
nassa Venäjän lähettilään kanssa ja ilmoitti ruotsalaisten suostuvan rau-
haan, jos he saisivat takaisin koko Suomen mukaan lukien Viipurin sekä 
lisäksi Li.ivinmaan. Venäläinen epäili, ettei tsaari tulisi todennäköisesti näitä 
ehtoja hyväksymään. Näin keisari voi jatkossa esittää ankaria aluevaati-
muksia Ruotsille tarvitsematta pelätä saarivaltakunnan jyrkkiä reaktioita. 18 

Englannin lisäksi Preussi osoitti suopeuttaan Venäjää kohtaan vuoden 
1720 alkupuoliskolla ja pyrki välittämään. Kuvaavaa on se, että Englannin 
valtiosihteeri Stanhope neuvotteli Berliinissä Preussin johtajien kanssa. 
Keskustelujen tuloksena hän tiedotti kotimaahansa, ettei Englannille ollut 
tärkeää, saisiko Ruotsi Viron ja Karjalan. Kuitenkin Venäjän itsensä 
kannalta olisi parempi luovuttaa Liivinmaa takaisin. Ehdotukset noudatti-
vat suurin piirtein samaa linjaa, jota Englanti oli seurannut Ruotsin ja 
Venäjän kiistassa. Pietari I tuli joka tapauksessa tietoiseksi, ettei Englanti 
ryhtyisi vastatoimiin häntä kohtaan. Siksi Venäjän vaatimukset kasvoivat ja 
vastaavasti myönnytykset tulivat entistä pienemmiksi. 

Sen jälkeen kun tsaari oli saanut selville Englannin. todellisen kannan 
kiistassa, hän pyrki vaikuttamaan Ranskaan, joka muutenkin alkoi suhtau-
tua Venäjän toimiin aikaisempaa myönteisemmin peläten Itävallan ja sen 
liittoa. Olihan Ranska pitänyt ulkopolitiikassaan Itävaltaa yleensä päävihol-
lisenaan. Tsaari selitti tekevänsä Ranskan välityksellä rauhan Ruotsin 
kanssa mutta entisin ehdoin. Hän antoi kuitenkin epäsuorasti ymmärtää, että 
Viipurin tai Liivinmaan palauttamisesta voitaisiin ehkä keskustella. Venäjä 
ei katsonut tässä vaiheessa Viipuria ensiarvoisen tärkeäksi Pietarin turvaJli-
suudelle, k'1lnhan Viro saataisiin. Joka tapauksessa keväällä 1720 Ruotsille 
selvisi, ettei sotilasliitosta Venäjää vastaan tulisi mitään, mikä teki maan 
aseman entistä vaikeammaksi. Pyrkimys suoriin kosketuksiin Venäjän 
kanssa rauhantunnustelujen aloittamiseksi lisääntyi tällöin Ruotsissa. Merk-
kejä sellaisesta näkyi mm. siinä, että valtakuntien sotakollegiot sopivat 
kirjeitse rajarauhasta Kainuussa ja Lapissa. 19 

Koska Englannin sotilaallinen apu ei ollut varmaa, Ruotsi alkoi lähestyä 
Ranskaa ja toivoi sen rauhanvälitystä, jota jälkimmäinenkin kannatti. 
Toisaalta Ruotsin ja Venäjän lähettiläät Pariisissa ryhtyivät neuvottelemaan 
keskenään. Edellinen esitti Viipurin ja Tallinnan palauttamista, mutta 
jälkimmäinen vaati, että jompikumpi jäisi tsaarille kuten myös osa Viroa ja 
Karjalaa. Ruotsin Erik Sparre koetti saada näitä vaatimuksia pienemmäksi 
viittaamalla Englannin apuun. Venäjän tarjous oli kohtuullinen, ja se lienee 
tarkoitettu lähinnä diplomaattiseksi eleeksi. Varmaa ei ole edes se, oliko 
Venäjän lähettiläällä kyseisiin alueluovutusneuvotteluihin valtuuksiakaan. 
Ne hän näyttää ainakin ylittäneen. Hänet kutsuttiin kotimaahan, mutta hän 
ei totellut. Jotta epätietoisuutta ei syntyisi, Pietari I kirjoitti toukokuun 
lopussa 1720 Ranskan kuninkaalle ja ilmoitti pitävänsä muut valloituksensa 
paitsi Suomen, mutta ottavansa osan Karjalaa. Kun hän lähetti vielä 
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Orleansin herttualle kirjeen, jossa hän lupasi Ruotsille vain suurimman 
osan Suomea, neuvottelut loppuivat.20 

Kohti suoria rauhantunnusteluja 
Syksyllä 1720 Ruotsi aloitti suorat neuvottelut Venäjän kanssa. Kenraali-

luutnantti Alexander Ivanovits Rumjantsev saapui Tukholmaan onnittele-
maan uutta kuningasta Fredrikiä ja samalla keskustelemaan vankien vaih-
dosta. Hänellä oli kuitenkin valtuudet laajempiinkin tunnusteluihin asele-vosta mutta ei rauhan ehdoista. Kaikesta huolimatta alueluovutuksetkin 
saattoivat olla esillä. Ranskan lähettilään Jacques de Campredonin kirjeestä 
päätellen Ruotsi olisi ollut valmis luovuttamaan tsaarille "Pietarin, Narvan , 
Käkisalmea sekä yhden sataman Pietarin ja Tallinnan väliltä". Rumjantsev 
olisi sen mukaan vaatinut lisäksi ainakin Baltiaa. Samalla hän lienee 
korostanut, että Ruotsin pitäisi olla tyytyväinen saadessaan Suomen takai-
sin. 21 

Ulko- ja sisäpoliittinen tilanne muuttui nopeasti loka- marraskuussa 1720. 
Kaarle XII:n toinen sisar oli aviossa Holsteinin herttuan kanssa jonka 
kuoleman jälkeen tämän poika oli myös ehdolla Ruotsin hallitsijaksi. 
Holsteinin salaneuvos uskotteli Wienissä näihin aikoihin Ruotsin lähettilääl-
le, ettei tsaari ollut halukas rauhaan, ennen kuin Holsteinin herttua 
tunnustettaisiin Ruotsin krnununperiUiseksi . Tämä lisäsi kuningas Fredrikin 
rauhantahtoa mutta aiheutti toisaalta rihaa valtaneuvostossa , jossa osa 
neuvoksista oli valmis tarjoamaan keisarille lnkerinmaan ja Narvan lisäksi 
Käkisalmea. Marraskuussa ulkopoliittinen ilmasto parani Ruotsin kannalta, 
joten se oli enää halukas luovuttamaan vain Rajajoen ja Narvan välisen 
alueen . 

Marraskuun puolivälissä 1720 oli Ruotsin valtaneuvostossa jälleen esillä 
rauhantunnustelujen aloittaminen Venäjän kanssa. Varsinkin kuningas 
kiirehti näitä peläten tsaarin vehkeilyjä Holsteinin herttuan kanssa. Jo 
lokakuussa hänellä oli ollut yhteyksiä venäläisiin valtaneuvoston tietämättä. 
Nimenomaan Ranskan lähettiläs Campredon oli innokas aloittamaan tun-
nustelut. Vaikutusvaltainen valtiosihteeri Daniel von Höpken kannatti 
Campredonin lähettämistä Pietariin. Kun vielä Englantikin häntä suositteli, 
valtaneuvosto päätti ranskalaisen neuvotteluvaltuuksista marraskuun puoli-
välissä. Se tosin jakaantui kolmeen ryhmään kun piti sopia alueluovutuk-
sista ja Campredonin Pietarin-matkan ajankohdasta. Ahvenanmaan neuvot-
teluihin edellisenä vuonna osallistunut Lillienstedt, molemmat Homit, Cron-
hielm ja Stromberg eivät olisi suoneet hänelle valtuuksia lainkaan. Suomalai-
nen syntyperä ja olojen tuntemus lienevät vaikuttaneet ainakin jossakin 
määrin ratkaisuun. Pelättiin että hän olisi liian myöntyväinen nimenomaan 
Kaakkois-Suomen osalta. Kun alueluovutukset olivat neuvostossa esillä 
valtaneuvos Tessin olisi halunnut mennä pidemmälle kuin toinen ryhmä, 
jonka mielestä voitaisiin antaa enintään Käkisalmi ympäristöineen , Inkerin-
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Ristiriita Campredonin valtuuksista 
alue luovutuksiin valtaneuvostossa 
marraskuusta 1720 tammikuuhun 
1721. Aluksi suppein ehdotus Inke-
rinmaa (pisterasterointi), !=useat val-
taneuvokset kannattivat Inkerin lisäk-
si, II=laajin ehdotus. 
Lopullinen ehdotus valmistui 
12.1.1721, ja siinä oltiin valmiita an-
tamaan Venäjälle suppeimman tar-
jouksen ohella Käkisalmen eteläinen 
kihlakunta ja Narva ympäristöineen. 
Koska Venäjä oli kiristänyt ehtojaan 
ja vaati itselleen Baltian, Inkerin ja 
Käkisalmen läänin lisäksi Länsi-Kan-
nasta Viipuri mukaan lukien, näke-
myserot olivat tavattoman suuret. 

maa ja Narva sekä Tallinna ja mahdollisesti vielä muu Viro. Höpkenin 
välittämänä valmistuivat vihdoin alustavat ohjeet Käkisalmen, Inkerinmaan 
ja Narvan mahdolliseen luovuttamiseen. Vasta tammikuun puolivälissä 1721 
valtaneuvosto vahvisti ne lopullisesti. Näihin yhtyivät Lillienstedtiä lukuun 
ottamatta muut neuvokset. Campredonin tuli aikaansaada Pietarissa joko 18 
kuukauden aselepo tai väliaikainen rauhansopimus. Jos tsaari ei olisi 
Käkisalmen läänin, Inkerinmaan ja Narvan saantiin tyytyväinen, ranskalai-
nen voisi myöntyä edullisempiinkin ehtoihin niitä kuitenkaan tarkasti 
määrittelemättä. 22 

Jacques Campredonin valtuudet olivat suurin piirtein samanlaiset, kuin 
Ruotsi oli aikaisemminkin esittänyt. Valtaneuvosto hylkäsi ranskalaisen 
pyynnön luvata hädän tullen vielä Tallinna, koska Venäjä menettäisi 
Viipurin. Hänen matkansa päätarkoitus näyttää olleen rikkoa Venäjän ja 
Itävallan liitto, johon myös Puolan ja Preussin uskottiin tulevan mukaan ja 
jonka pyrkimyksenä oli saada Holsteinin herttua Ruotsin kuninkaaksi. 
Campredonin oli joka tapauksessa vaadittava koko Suomea takaisin sekä 
Baltiaa Narvaa lukuun ottamatta. Suomalaisten neuvosten painostus var-
maan osaltaan vaikutti tähän. On myös muistettava se, että jo joulukuun 
puolivälissä 1720 oli valtaneuvostossa päätetty suorista rauhanneuvotteluista 
ruotsalaisten ja venäläisten kesken ja Ruotsin pääedustajaksi nimettiin em. 
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Lillienstedt, joka ei tietenkään voinut hyväksyä kilpailijakseen ranskalaista. 
Yhtä aikaa neuvotteluja ei kuitenkaan käyty, vaan Lillienstedt joutui 
apulaisineen odottamaan, mitä Campredon aikaansaisi. 23 

Jacques de Campredonin rauhantunnustelut Pietarissa 
Saavuttuaan helmikuun alkupuolella 1721 Pietariin Campredon iJmoitti 

tsaarille Ranskan halun solmia liitto Venäjän kanssa sekä Ruotsin rauhan-
ehdot. Kuultuaan jälkimmäisistä venäJäiset "nauroivat täyttä kurkkua ' , 
kuten ranskalainen myöhemmin kirjeessään ilmoitti. Heidän mukaansa 
Ruotsi oli eristyksissä sekä surkeassa tilassa ja oli jo Ahvenanmaan 
kongressissa suostunut enempään. Lisäksi se oli edellisinä vuosina solmimis-
saan rauhoissa antanut alueitaan valtioille, jotka eivät olleet niitä edes 
miehittäneet eivätkä muutenkaan olleet tehneet asian hyväksi mitään. Sitä 
vastoin Venäjä oli käynyt pitkän ja raskaan sodan Ruotsia vastaan. 
Keisarilla olisi oikeus vaatia koko Suomi, mutta hyväntahtoisesti hän oli 
luvannut sen Ruotsille. Campredon kertoi yrittävänsä taivuttaa valtaneu-
vostoa luovuttamaan vielä Tallinnan, mutta venäläiset nauroivat ja sanoi-
vat, että Ruotsin pitäisi solmia rauha mitä pikimmin, ennen kuin se 
menettäisi Suomen. Korkeintaan rahallisiin liennytyksiin tsaari ja hänen 
hallituksensa olisivat taipuvaisia. Ristiriita näytti sovittamattomalta , ja 
Suomen irrottaminen Ruotsista nousi etualaJle. Tosin Pietari I lupasi kaksi 
viikkoa myöhemmin luovuttaa valtaosan maasta, jos rauha pian aikaansaa-
taisiin. Hän ei haJunnut Suomea vaatimalla vaarantaa hankkimiaan voitto-
ja, sillä hänen mahtinsa Itämerellä olisi noussut liian suureksi. Varsinkin 
kun hän havitteli vakavasti myös koko Baltiaa, Puola ja Preussi olivat 
ärsyyntyneitä. Pitkäaikainen sota oli uuvuttanut siinä määrin myös Venä-
jää että keisari pyrki vakavasti rauhaan. Ruotsin liittolaisten heikko tuki 
oli kuitenkin antanut tsaarille varmuutta, joten Suomenkin liittäminen 
keisarin voittomaihin ei enää olJut kokonaan pois laskuista. Jos Ruotsi ei 
pikaisesti tekisi rauhaa, Pietari I tukisi Holsteinin herttuaa sen kruununperi-
jäksi ja hyökkäisi Pohjanlahden länsirannikolle. Herttua oli saapunut 
Pietariin samoihin aikoihin ranskalaisen kanssa, mikä oli keisarille oiva 
diplomaattinen painostuskeino. 

Jacques de Campredonin lähtökohdat Pietarissa eivät olleet kehuttavat. 
Maaliskuun neuvotteluissa oli esillä myös Liivinmaan luovutus, mistä tsaari 
saattaisi maksaa Ruotsille neljä miljoonaa ruplaa. Venäläisten lähteiden 
mukaan Campredon antoi keisarille ja hänen hallitukselleen sen kuvan, että 
Ruotsi ei kykenisi saamaan menetettyjä alueitaan takaisin . Tämä vahvisti 
Pietarin käsitystä , että maa suostuisi lopulta rauhaan hänen ankarilla 
ehdoillaan , jotka keisari uskoi voivansa läpiviedä paremmin ruotsalaisten 
kanssa ilman Ranskan välitystä. 

Holsteinin herttuan oleskelu Pietarissa herätti Ruotsissa kasvavaa levot-
tomuutta. Lisäksi valtaneuvosto ja kuningas alkoivat epäillä Campredonin 
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toimien vilpittömyyttä ja pelättiin hänen lupaavan liikoja. Ahdistusta 
kasvattivat palanneiden sotavankien kertomukset venäläisten suuresta va-
rustautumisesta, minkä tsaarikin oli Campredonille ilmoittanut. Siksi kunin-
gas ja valtaneuvosto päättivät hylätä Ranskan välityksen ja solmia rauhan 
mitä pikimmin ja jopa keisarin ehdoin. Vihollisuudet tuli lopettaa nopeasti 
esisopimukseUa. 24 

Haparoivat alkuneuvottelut Uudessakaupungissa 
hohti-toukokuussa 1721 

Ruotsi oli nimittänyt Uudenkaupungin rauhanneuvottelijansa ennen 
Campredonin Pietarin-matkaa. Pääedustajaksi määrättiin jo Ahvenanmaan 
toiseen raubantunnusteluun osallistunut suomalaissyntyinen kreivi Johan 
Lillienstedt, joka oli päässyt valtaneuvokseksi vuonna 1719 ja Ahvenan-
maan kongressin lisäksi ottanut osaa Hannoverin, Preussin ja Tanskan 
kanssa käytyihin rauhanneuvotteluihin. Hänen apunaan toimi maaherra 0. 
R. Strömfelt, joka oli opiskellut Tartossa ja vuonna 1697 ollut mukana 
~altiassa käydyissä neuvotteluissa Venäjän kanssa. Sittemmin hän oli ollut 
Venäjän-lähettiläänä ja Liivinmaan hovioikeuden asessorina, joten hän 
tunsi hyvin Baltian olot. Maaherraksi hän oli päässyt vuonna 1719 Vestman-
lannin ja sen jälkeen Kopparbergin lääniin. Venäjää edustivat kokeneet 
neuvottelijat, jotka olivat osallistuneet Ahvenanmaan rauhantunnusteluihin 
vuosina 1718-19. Saksalaissyntyinen Osterman oli vuonna 1704 tullut 
tsaarin palvelukseen ja ollut mukana vuonna 1711 Turkin rauhanneuvotte-

Vapaaherra Otto Reinhold Strömfelt 
(1679-1746). J. Strengin öljymaalaus 
vuodelta 1745. Museoviraston kuva-
kok. 
Strömfelt pääsi Ruotsin toiseksi rau-
hanneuvottelijaksi Uudenkaupungin 
kongressiin. Vaikka pääneuvottelija-
na oli Lillienstedt, Strömf elt toimi 
aktiivisesti ja hyvässä yhteistyössä Lil-
lienstedtin kanssa Kaakkois-Suomen 
säilyttämiseksi Ruotsilla. Monesti Lil-
lienstedt vetäytyi taustalle ja antoi 
Strömf eltin taistella edullisen rauhan-
sopimuksen aikaansaamiseksi. 
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Venäläisten salaiset aluevaatimuseh-
dot Uudenkaupungin rauhanneuvot-
teluihin huhtikuussa 1721. A=Pyh-
täältä Saimaan kautta Laatokan poh-
joispuolitse Stolbovan rauhan rajalle 
ja koko Baltia tai B=Käkisalmen lää-
ni ja Inkeri (vanhaa venäläistä maata) 
sekä Baltia, josta Liivinmaasta voitai-
siin antaa rahakorvaus. Ruotsalaiset 
saivat tarjota Inkerinmaata ja jos se ei 
riitä, myös Käkisalmen lääniä (]). 
Mikäli tämäkään ei olisi kylliksi, oli 
lupa antaa itäinen Liivinmaa (Ja). 
Uusissa ohjeissa sallittiin myös Viron 
luovutus (II). Jotta rauha aikaansaa-
taisiin pikaisesti, olisi hätätilassa an-
nettava Venäjälle suuresta rahasum-
masta koko Liivinmaa ja jopa Viipu-
rikin (III). Saarenmaasta ja Hiiden-
maasta ei ollut erityistä mainintaa, 
mutta ne lienee laskettu käsitteeseen 
Liivinmaa. Venäjän ja Ruotsin (laajin 
tarjous) ehdot alueluovutuksista olivat 
melko lähellä toisiaan. Vain Kaak-
kois-Suomen kohdalla oli eroa. 

luissa. Jacob Brucen isä oli muuttanut Skotlannista Venäjälle. Jacob oli 
ollut valtaamassa lnkerinmaata ja Viroa sekä Poltavan taistelussa. Kun 
kongressipaikaksi oli esillä Turku, Pietari I ei sitä hyväksynyt, koska siellä 
oli hänen sotavarastojaan ja hän pelkäsi vakoilua.25 

Ostermanin ja Brucen ohjeissa sai RuotsiUe luvata ainoastaan Suomen ja 
siitäkin Viipuri jäisi Venäjälle. Lisäksi Liivinmaasta maksettaisiin korvaus. 
Heidän piti aktiivisesti pyrkiä takaamaan Ruotsin silloinen hallitusmuoto, 
jotta itsevaltius ei enää maahan palaisi. 

Lillienstedtin ja Strömfeltin ohjeiden mukaan oli vaadittava Ruotsille takaisin koko Suomi ja mainittava erikseen Viipuri sekä alue Rajajokeen 
(Siestarjokeen) saakka. Tsaarin piti palauttaa koko Viro ja Liivirunaa 
sellaisessa tilassa, kuin ne olivat ennen valloitusta. VenäjäUe voitaisiin 
antaa vain Narva, lnkerinmaa, Käkisalmen lääni ja siihen kuuluva osa 
Karjalaa. Kyseiset alueet tuli neuvottelujen kuluessa ottaa esille vähitellen. 
Kuningas uskoi että Pietari tyytyisi näihin ehtoihin. Jos näin ei kävisi , voitaisiin luovuttaa vielä itäinen osa Liivirunaasta. Tsaarin oli luvattava olla 
sekaantumatta Ruotsin sisäpolitiikkaan ja taattava voittomaiden asukkaille entiset edut ja oikeudet. · 

Kaukonäköinen Lillienstedt pelkäsi, ettei Venäjä missään nimessä tyytyi-
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si näin vähäisiin alueisiin, joten Arvid Horn toivoi, että niihin lisättäisiin 
vielä Tallinna. Kuningas Fredrik vastusti tätä, ja hänen kantansa voitti 
valtaneuvostossa. Toisaalta Campredonhan oli luvannut jo Viron, ja esillä 
oli ollut jopa Liivinmaan antaminen. Jotta neuvottelijoiden ehtoja ei heti 
tyrmättäisi, heillä oli myöhemmin lupa luopua myös Tallinnasta ja Vi-
rosta.26 

Ruotsin ja Venäjän rauhanneuvottelijat olivat Uudessakaupungissa huh-
tikuun lopulla vuonna 1721 paitsi keisarin pääneuvottelija Osterman. 
Ruotsin valtuutetut saivat silloin viestin taipua tsaarin vaatimuksiin, jotta 
Venäjän hyökkäykseltä maahan vältyttäisiin. Kuninkaan kirjeessä 22.4. 
kuitenkin käskettiin Lillienstedtiä ja Strömfeltiä pitämään kiinni hätätilassa 
mieluummin Viipurista kuin hyväksymään rahallinen korvaus Liivinmaasta. 
Jos Viipurin säilyttäminen oli mahdotonta, olisi annettava periksi, jotta 
neuvottelut saataisiin pian päätökseen. 

Ennen ensimmäistä virallista kosketusta 15.5.1721, pidettiin keskustelu-
kokous neljä päivää aikaisemmin. Kun Strömfelt tiedusteli Brucelta, mitä 
alueita tsaari haluaisi Ruotsilta, tämä vastasi: "Pietarin, Narvan ja koko 
Viron ja Liivinmaan". Tähän Strömfelt totesi, ettei Ruotsille jäisi siis 
enempää kuin "Suomi ja Viipuri", mihin Bruce vastasi "Suomi yksinään 
eikä mitään Viipuria". Ruotsalainen huudahti tämän jälkeen: "Jumala 
meitä sellaisesta varjelkoon!" Ehdot oli esitetty, ja ristiriita oli melkoinen. 

Alueluovutuskiistat Uudenkaupungin 
rauhanneuvottelujen alkuvaiheessa 
1721. Ruotsalaiset lupasivat 15.5. Ve-
näjälle Käkisalmen Läänin ja lnkerin 
sekä Viron pohjoisrannikkoa (1) sekä 
kolmea päivää myöhemmin korvaus-
ta vastaan Riian ympäristöineen (1/). 
Kuukauden kuluttua ruotsalaiset oli-
vat valmiita luovuttamaan myös lähes 
koko Viron Pärnun tienoota lukuun 
ottamatta sekä korvauksesta Tarton 
seudun sekä Väinälinnan ja koko ltä-
Liivinmaan (1/1). Toukokuun jälki-
puolella neuvottelujen painopiste oli 
Baltian luovutuksessa, jonka eri osis-
ta käytiin kauppaa. Venäläiset puhui-
vat aluksi epämääräisesti Baltiasta 
mutta pian yksilöivät aluevaatimuksi-
aan ja mukaan otettiin myös Hiiden-
maa ja Saarenmaa. 
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Lillienstedt tähdensi, että Viipuri oli "avain koko maahan", mihin Bruce 
vuorostaan sanoi kaupungin sijaitsevan liian lähellä Pietaria, ja Ruotsin 
hallussa sitä voisi helposti käyttää hyökkäyksen tukikohtana. Muutoinkin 
hän korosti voimakkaasti Pietarin turvallisuusvyöhykkeen tarpeellisuutta. 
Strömfelt esitteli tämän jälkeen Ruotsin tarjouksen, joka pohjasi Ahvenan-
maan neuvotteluihin. "Me tarjoamme ei vain koko Käkisalmen lääniä ja 
Inkerinmaata kaikkine linnoituksineen alueita, jotka ovat kaksi suurta ja 
mahtavaa provinssia vaan me tarjoamme myös Tallinnaa, joka kaupunki 
on aina ollut suuressa arvossa ja yksi kallisarvoisimmista helmistä Ruotsin 
kruunulle." Bruce vähätteli kuitenkin Tallinnan merkitystä, jonka jälkeen 
Strömfelt korosti, että tsaari voisi Tallinnan satamasta putjehtia joukkoi-
neen 24 tunnissa Tukholmaan, joten Venäjän halussa se olisi Pietarin 
turvana ja toisaalta oivallinen hyökkäystukikohta. Siksi ehdotus oli todella 
suuri uhraus Ruotsilta, mikä täytyi näkyä myös keisarin ehtojen lieventymi-
senä. 27 

Aluksi ruotsalaiset neuvottelijat olivat todella tiukkoja ja päättäväisiä 
mikä teki vaikutuksen kreivi Bruceen. Niinpä hän kirjoitti tsaarille ettei 
Venäjällä ollut suuriakaan toiveita kaikkien vaatimustensa läpiviemiseen 
koska ruotsalaiset luottivat Englannin laivaston apuun. Bruce ei vielä 
tiennyt että Englanti ja Ranska olivat neuvoneet Ruotsia solmimaan 
rauhan vaikka suurilla myönnytyksillä. Ensimmäisessä varsinaisessa ko-
kouksessa Lillienstedt ja Strömfelt vaativat edeJleen Suomea (ei Käkisal-
men lääniä) sekä Liivinmaata ja Viroa paitsi kaksi peninkulmaa rannikkoa 
ja Tallinnaa. Luovutetuille alueille oli taattava olemassa olevat privilegiot 
sekä uskonvapaus ja muut saavutetut edut. Muutaman päivän kuluttua he 
olivat valmiit antamaan Riian korvausta vastaan.28 

Kiistely Viipurin omistuksesta kesäku~a 1721 
Vasta kun paroni Heinrich Osterman saapui toukokuun loppupäivinä 

1721 Uuteenkaupunkiin, alkoi todellinen rauhanhieronta. Ruotsalaiset toi-
voivat nyt venäläisten ehtojen muuttuvan suopeammiksi kuin aikaisemmin. 
Pääneuvottelija Lillienstedt ei suomalaisena halunnut lainkaan luopua 
Viipurista ja sai tukea Strömfeltiltä. He uhkasivat mieluummin keskeyttää 
neuvottelut. Sen vuoksi kiista Viipurista nousi heti pääkysymykseksi. 
Kesäkuun alussa ei muusta juuri keskusteltukaan. Molemmat osapuolet 
vetosivat turvallisuuteen. 

Saadessaan ensi kosketuksen 1.6.1721 Venäjän pääneuvottelija Osterma-
niin Strömfelt totesi, että "tsaarilla on kansoja, kaupunkeja ja maita 
enemmän kuin tarpeeksi", joten Venäjän vaatimukset olivat täysin kohtuut-
tomat. Kysyttyään, toivoiko Ruotsi pysyvää rauhaa Venäjän kanssa, Oster-
man sai vastaukseksi, ettei sellaista voisi keisari saada, jos hän pitäisi 
kaiken valloittamansa. Osterman muistutti kuitenkin, ettei Pietari I tätä 
halunnut. Suomen hän antaisi takaisin. Tähän Lillienstedt huudahti. "Mitä 
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on Suomen saaminen ilman Viipuria!" Venäläinen tähdensi sen jälkeen, 
että Viipuri oli yleensä ollut Ruotsin hyökkäystukikohta ja sellainen se olisi 
nimenomaan Pietarin valtaamista suunniteltaessa. "Suomi on linnoitettu 
luonnostaan monine virtoineen ... Viipuri ei ole mikään avain meille edetä 
Suomeen vaan teille avain hyökätä Pietariin". Lillienstedt selitti kuitenkin, 
ettei Suomessa ollut Viipurin kaltaisia linnoituksia turvana mahdollisen 
venäläisbyökkäyksen sattuessa. Strömfelt vielä totesi , että jos kaupunki 
annettaisiin pois, se merkitsisi myös Suomen menettämistä. 29 

Venäläiset korostivat Ruotsin rauhanneuvottelijoille 1.6.1721, että Ky-
min seudulle voisi helposti rakentaa uuden linnoituksen. Tähän ruotsalaiset 
vastasivat, ettei valtakunnalla ollut miljoonia uusien linnoitusten pystyttä-
miseen, joten Viipurin luovutuksen jälkeen Suomi olisi täysin suojaton. 
Venäläisten aikaisemmat ja myöhemmät aluevaateet ymmärtää paremmin 
tätä taustaa vasten. He näet pelkäsivät Kymin seudun }innoittamista, joten 
tämäkin alue tuli saada Venäjän haltuun sitten, kun rajalinjaa todella 
ruvettiin suunnittelemaan. Pietarin turvana piti olla riittävän laaja suojavyö-
hyke, joka vedettiin kartalla viivoitinta apuna käyttäen ottamatta huomioon 
luonnonsuhteita. 

Ruotsin neuvottelijat olivat kesäkuun alussa närkästyneitä siitä, että he 
olivat olleet Uudessakaupungissa jo kuusi viikkoa, mutta mitään edistystä ei 
ollut tapahtunut. Vasta nyt oli ensimmäinen neuvottelu, jossa kaikki olivat 
paikalla. Venäläisten pääneuvottelija oli näet saapunut kongressipaikalle 
pitkään viivyteltyään, sen jälkeen kun tsaarin laivasto-osasto oli kolmannen 
kerran purjehtinut Ruotsin aluevesille ja hävittänyt Pohjanlahden länsiran-
nikkoa Gävlestä aina Piitimeen saakka. Operaation tarkoituksena oli 
kypsyttää Lillienstedtiä ja Strömfeltiä hyväksymään keisarin vaatimat anka-
rat rauhanehdot, jotka Bruce oli välittänyt ruotsalaisille. 

Ostermanin mielestä Viipuri oli liian lähellä Venäjän nopeasti kasvavaa 
pääkaupunkia ja uhka sen turvallisuudelle. Tähän ruotsalaiset jälleen 
vastasivat, että Tallinnan luovutus oli samanlainen uhka Tukholmalle. Sen 
jälkeen kiisteltiin tunneista, jotka kuluivat matkaan Viipurista Pietariin. 
Osterman väitti sen kestävän nopeimmillaan kuusi tuntia, ja hän itse kertoi 
matkustaneensa sen kahdeksassa tunnissa, kun taas ruotsalaisten arvion 
mukaan Tallinnasta kesti laivamatka Tukholmaan vuorokauden. Osterman 
ilmoitti tsaarin todella osoittavan rauhantahtoaan ja hyvänsuopaisuuttaan 
lupaamalla takaisin Suomen. Keisari luovuttaisi mielellään myös Viipurin, 
ellei se olisi 13 peninkulman päässä Venäjän pääkaupungista.30 

Tulokseton väittely päätettiin lopettaa, ja kokous hajaantui. Riita oli 
kulminoitunut Viipurin omistukseen. Neuvottelut näyttivät katkeavan al-
kuunsa. Hätääntyneenä Bruce pyysi lisäohjeita Pietarista. Samaan aikaan 
kenraali Rumantsev matkusti Viipuriin tiedustelemaan, oliko lainkaan 
toiveita nopeasta rauhasta. On epäselvää, saivatko venäläiset oikeuden 
luopua Viipurista, jos neuvottelut uhkasivat katketa. Koska kysymys 
alueluovutuksesta aiheutti lähes ylitsepääsemättömän esteen, molemmat 
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osapuolet päättivät jatkaa 7.6.1721 kokousta ja käsitellä välillä muita, 
varsinkin Ruotsin kannalta kiusaJlisia kysymyksiä ja palata aJueluovutuksiin 
vasta, kun rauhanneuvottelijat olivat saaneet ohjeet hallitsijoiltaan. Niinpä 
seuraavassa istunnossa oli esillä Ruotsin vaatimus ettei Venäjä tulevaisuu-
dessa sekaantuisi maan sisäisiin asioihin ja että tsaarin tulisi säilyttää 
Ruotsin luovuttamilla alueilla entiset privilegiot. Edellistä Venäjä oli 
käyttänyt painostuskeinona pehmittääkseen Ruotsin mieleiseensä rauhaan 
uhkaamalla tukea Holsteinin herttuaa. Venäjälle nämä vaatimukset olivat 
kuitenkin toissijaisia, sillä vallattujen alueiden saaminen Suomea lukuun 
ottamatta oli sille pääasia, johon kaikki toiminta tähtäsi. Vain Liivinmaan 
haltuunotosta tsaari oli valmis suorittamaan suurehkon rahakorvauksen. 

Ruotsin valtaneuvostossa seurattiin uhkaavaksi kehittyvää tilannetta. Se 
piti 8.6. kokouksen, jossa rauhanehtoja käsiteltiin. Kuningas oli valmis heti 
luopumaan Viipurista eikä sallinut turhia viivytyksiä. Lillienstedtin ja hänen 
välilleen puhkesikin konflikti. Fredrik lähetti neuvottelijoilleen 9.6. kirjeen 
jossa häo kertoi huolestuneensa Viipurin kiistasta. Vaikka kaupungin 
takaisinsaaminen olikin tärkeää Ruotsille, myös tsaarin kanta täytyi ottaa 
huomioon. Viipuri oli todella liian lähellä Pietaria. Hänen mielestään sen 
voisi tiukan paikan tullen luovuttaa, mutta rajan pitäisi kiertää kaupunkia 
korkeintaan 1/4 peninkulman etäisyydellä. Samalla tulisi tiedustella suostui-
sivatko venäläiset purkamaan linnoituslaitteet ja Viipuri toimisi tavallisena 
rajakaupunkina. 31 

Lillienstedt ja Strömfelt jatkoivat kuninkaan kirjeestä huolimatta tiukalla 
linjalla. He laativat 13.6.1721 alustavan rauhansopimuksen jossa oli Ruot-
sin alueluovutukset (Tallinna mukaan lukien Virumaa, Narva, Pietari ja 
Pähkinälinna sekä koko Inkerinmaa Siestarjokeen saakka, Käkisalmi ja 
sen puoleinen Karjala) . Näiden aJueiden privilegiot olisi säilytettävä ennal-
laan. Lisäksi korvausta vastaan annettaisiin Riika, Väinälinna ja Tartto 
ympäristöineen. Venäjän oli palautettava Suomen suuriruhtinaskunta mu-
kaan lukien Viipurin Karjala Rajajokeen saakka sekä BaJtiasta Pämun piiri 
sekä Hiidenmaan ja Saarenmaan saaret. Samalla ruotsalaiset ilmoittivat 
jyrkästi venäläisille, ettei heillä ollut hallituksensa lupaa Viipurin luovutta-
miseen. Silloin Osterman kehotti Lillienstedtiä ja Strömfeltiä lukemaan 
paremmin ohjesääntönsä. Venäjän edustajien oli näet onnistunut Tukhol-
massa saada käsiinsä lahjuksin ruotsalaisten neuvottelijoiden uusimmat 
ohjeet (7.6.1721), joiden mukaan he saisivat luovuttaa Viipurin Hiiden-
maan ja Saarenmaan, mikäli oli vaarana neuvottelujen katkeaminen. 
Viipurin kohtalo alkoi olla sinetöity. Kaikesta huolimatta Lillienstedt ja 
Strömfelt pitivät itsepintaisesti kiinni Viipurista vielä kesäkuun lopulla, 
vaikka valtaneuvoksetkin kehottivat heitä taipumaan. 

Kesäkuun 18. päivänä 1721 valtuutetut jälleen kokoontuivat Uudessakau-
pungissa. Tärkeänä kysymyksenä oli edelleen Viipurin omistus. Erityisesti 
Lillienstedt korosti Viipurin suurta merkitystä Venäjälle ei vain linnoitukse-
na vaan myös huomattavana kaupan keskuksena. Keisarikunnalle kaupun-
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gista olisi Ruotsiakin moninkertaisempi hyöty, sillä Vuoksen vesistöalueen 
kaupankäynti suuntautui sinne. Näin Itä-Suomen kaupan kautta Ruotsi 
menettäisi taloudellisesti paljon enemmän kuin vain yhden kaupungin 
ympäristöineen. Ruotsalaiset varoittivat venäläisiä kiristämästä jousta liian 
tiukalle. Koska Osterman tähdensi , että Viipurista voisi ratsuväki kahdek-
sassa tunnissa marssia Pietariin, Strömfelt esitti, että Ruotsi voisi purkaa 
Viipurin linnoituslaitteet. Toinen vaihtoehto olisi , että kaupungin tilalle 
Venäjä luovuttaisi alueita muualta. Tähän venäläiset totesivat, että Liivin-
maa voitaisiin ostaa mutta ei Viipuria. Ruotsalaiset yrittivät vielä vaisusti 
vedota maansa oikeuksiin pitää Venäjän valloittamat alueet ja toivat esiin 
Kardisin rauhansopimuksen 19. pykälän, jolla keisari oli ikuisesti luovutta-
nut ko. alueet eikä niitä koskaan valloittaisi. Sitä paitsi Viipuri oli ikivanha 
ruotsalainen kaupunki. Venäläiset totesivat kuitenkin ykskantaan että 
vanhat sopimukset oli jo unohdettu. Heillä ei liene ollut tarkkoja ohjeita 
Viipurin suhteen, sillä he eivät kyenneet vastaamaan Lillienstedtin ja 
Strömfeltin tiedusteluun , kuinka suuren alueen Ruotsi saisi korvaukseksi 
Käkisalmen läänistä, jos se antaisi Viipurin . 32 

Venäläiset neuvottelijat näyttävät kesäkuussa 1721 tahallaan puhuneen 
epämääräisesti vain Viipurin luovutuksesta. Siksi ruotsalaiset luulivat, että 
tsaari vaatisi vain itse kaupunkia. Pian kävi kuitenkin ilmi, että sen suojaksi 
pitäisi saada laaja alue. Venäläiset vähättelivät aluksi asiaa. Maa-alueen 
suuruudesta olisi turhaa keskustella. Sillä raja olisi heidän mielestään pian 
vedetty. He eivät ajattelisi taloudellista hyötyä vaan ainoastaan sotilaallisia 
näkökohtia. Lillienstedt ja Strömfelt halusivat tarkat tiedot alueesta mutta 
Osterman ja Bruce ilmoittivat , etteivät he osaa sanoa mitään sen koosta. 
He väittivät kuitenkin 18.6.1721, että he olivat lausumista päätelleet 
vastapuolen suostuneen Viipurin luovutukseen. 

Kirjoittaessaan 26.6.1721 kuninkaalle Lillienstedt ja Strömfelt kertoivat 
olleensa päivittäin yhteydessä venäläisiin , jotka jatkuvasti tähdensivät, ettei 
rajaa voitaisi vetää aivan Viipurin tuntumaan. Keisarille olisi annettava 
kappale rannikkoa Viipurin länsipuolelta minkä vastineeksi ruotsalaiset 
saisivat kaksinkertaisesti alueita Käkisalmen läänistä (vanhaa venäläistä 
maata). Osterman ja Bruce ehdottivat, että raja alkaisi Pyhtäänjoesta ja 
kulkisi Lappeenrantaan, jonka he arvelivat voivansa pitää sekä sieltä 
edelleen Laatokan ylimmän kärjen yli Suistamoon ja sitten Kuikkajärven 
Tolvajärven ja Ägläjärven läpi Torasjoelle ja vanhalle Venäjän rajalle. 
Näin ollen koko pohjoinen osa Käkisalmen lääniä palautettaisiin. Venäläi-
set lienevät esittäneet tämän tarjouksensa epävirallisesti neuvottelujen 
pohjaksi. Lillienstedt ja Strömfelt pyysivät kuninkaaltaan vanhoja karttoja 
rajapisteiden selvittämiseksi. 

Kesäkuun lopulla 1721 ruotsalaiset neuvottelijat suostuivat antamaan 
vihdoin periksi. Tähän vaikutti osaltaan se, että silloin Osterman ja Bruce 
käyttivät painostuskeinona entistä enemmän Holsteinin herttuaa. Vaikka he 
olivat periaatteessa samaa mieltä , ettei Venäjän tule sekaantua Ruotsin 
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sisäisiin asioihin he vaativat sopimukseen salaista pykälää jossa keisarilla olisi oikeus toimia herttuan hyväksi niin että tästä tulisi Ruotsin kruunun-
perijä. Kysymys oli esiUä valtaneuvostossa 1.-3.7.1721. Samaan aikaan saapui Uudestakaupungista tieto että elle_i Viipurin luovutukseen suostuta tsaari vaatisi rauhanehtoihin pykälää kyseisen herttuan oikeuksista. 33 

Pyhtäältä Virolahteen 

Uudessakaupungissa neuvoteltiin l. 7 .1721, ja paaasiana oli edelleen 
Viipurin omistus. Ruotsalaiset ehdottivat jälleen linnoituksen purkamista saadakseen pitää kaupungin , mutta Osterman ja Bruce eivät ha.lunneet 
enää keskustella asiasta . Rahalliseenkaan korvaukseen ei suostuttu. Sitten 
oli esillä kaupungin ympäristön luovuttaminen. Lillienstedt ja Strömfelt korostivat , ettej Viipurilla ollut omaa territoriota, joten sellaista ei voitaisi 
vaatiakaan. Tätä venäläiset eivät kuitenkaan hyväksyneet. Vaikka oli 
selvää, että Viipuri ympäristöineen menetettäisiin, ruotsalaiset neuvottelijat eivät ruvenneet ponnekkaasti vaatimaan sen asukkaiden entisten oikeuksien 
ja privilegioiden säilyttämistä, vaikka kuningas oli jo toukokuussa kehotta-

Kaakkois-Suomea koskevat alueluo-
vutuskiistat Uudenkaupungin rauhan-
neuvotteluissa heinäkuun alkupuolel-
la 1721. Suurista alueriidoista ei ollut 
kysymys, mutta paikat olivat strategi-
sesti tärkeitä. Venäjällä näyttää olleen 
jonkin verran tinkimisvaraa, joskin se 
pyrki mieluummin saamaan haltuun-
sa mahdollisimman paljon Suomen-
lahden rannikkoa kuin sisämaata ja 
Saimaan vesistöä (katkoviiva) . Sen 
sijaan Laatokan tsaari halusi itselleen, 
mikä näkyy myös lahjoitusmaiden 
myöntämisenä vuoden 1721 alkupuo-
liskolla sen luoteiselta rantamaalta. 
Kymijoen suupuoli olisi ollut talou-
dellisesti tärkeä saada, ei niinkään 
sotilaallisesti. Samalla kun Ruotsi ei 
ollut suostuvainen luovuttamaan ran-
nikkoa Viipurista länteen, se halusi 
takaisin Kannasta ja työntää Venäjän 
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mahdollisimman etäälle Saimaa/ta. Toisaalta se oli valmis antamaan Venäjälle harvaan asutun Pohjois-Karjalan ja Vuoksen vesistön yläjuoksua. Alueellisesti Lillienstedtin ja Strömfeltin tarjous oli suurempi kuin Ostermanin ja Brucen vaatimus, joten ruotsalaisetkaan eivät panneet suurta painoa Käkisalmen pohjoisen kihlakunnan omistamiseen. 
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nut näin tekemään. Heidän päähuomionsa kohdistui alueluovutusten mini-
mointiin. 

Osterman ja Bruce ilmoittivat jo kesäkuun lopulla 1721 Pietariin: "Nyt 
näemme selvästi, että he ovat taipuvaisia rauhaan ja pelkäävät ennen 
kaikkea, että Teidän Korkeutenne sitoutuu johonkin Holsteinin herttuan 
kanssa." Suurin uhka näyttääkin olleen muu kuin venäläisten hyökkäys 
Ruotsiin. Varsinkin Fredrik uskoi tsaarin sekaantuvan maan sisäpolitiik-
kaan ja hänen vahingokseen, ellei pian päästäisi sopimukseen. Toisaalta 
hän kirjoitti 6.7.1721 katkerana ja epäluuloisena neuvottelijoilleen keisarin 
vaatimasta rajasta Pyhtäältä Lappeenrannan kautta Laatokan pohjoisnie-
meen, minkä linjan venäläiset olivat jo huhtikuussa asettaneet ensisijaiseksi 
tavoitteekseen ja mitä tsaari oli jo lähes kaksi vuotta aikaisemmin esittänyt. 
Näyttää siltä, että aina kun Ruotsi antoi periksi Viipurin-kysymyksessä, 
Venäjä lisäsi aluevaatimuksiaan. Viipurin turvallisuuden ja sinne vievän 
laivaväylän suojelemisen kannalta tällainen rajalinja oli kuninkaan mielestä 
kohtuuton. Pääsy Saimaalle merkitsisi suurta uhkaa koko Suomelle. Muuta-
malla kaleerilla venäläiset voisivat häiritä kriisin tullen koko Itä-Suomea. 
Siitä olisi tuhoisat seuraukset tervanpoltolle ja kaupalle. 

Fredrik määräsi, että Lillienstedt ja Strömfelt saisivat luovuttaa Viipurin 
ympäristöstä mahdollisimman suppean alueen. "Rajalinja alkaisi Viipurin-
lahdelta Ykspään luona ja kulkisi siitä koilliseen 1/ 2 tai korkeintaan 3/ 4 
peninkulman päähän luoteeseen Viipurista ... ja sieltä lähintä reittiä koh-
taan, jossa Vuoksi erottaa Viipurin läänin Karjalasta sekä Inkerinmaan ja 
Käkisalmen lääneistä." Kuninkaan mielestä rajan täytyi kulkea niin etäällä 
Vuoksesta, etteivät venäläiset voisi myöhemmin sitä kautta hyökätä Sai-
maalle. Samalla hän käski neuvottelijoita huolehtimaan, että luovutettavien 
alueiden edut ja oikeudet säilytettäisiin ennallaan. Lisäksi hän lähetti 
uuden, alustavan rauhanehdotuksen. Mikäli keisari ei suostuisi näin lähellä 
Viipuria kulkevaan rajalinjaan, se voitaisiin vetää peninkulman päähän.34 

Ruotsin ohella Venäjä halusi pikaista rauhaa heinäkuun alkupuolella, 
sillä Preussi lupasi maksaa Ruotsille suuren summan rahaa, jos se luovuttai-
si Pommerin ja Stralsundin. Näin maa voisi jatkaa mahdollista sotaa ilman 
rahahuolia. Valtakunta oli suostuvainen antamaan keisarille Baltian, Inke-
rin, Käkisalmen ja Viipurin. Kuitenkin jatkossa Viipurin-kysymys vaikeutti 
edelleen neuvotteluja. Rajan linja oli kaiken aikaa akuutti ongelma. 
Heinäkuun 12. päivän kokouksessa Lillienstedt luki otteen kuninkaallisesta 
kirjeestä, jonka mukaan mitään muuta rajan alkukohtaa ei tultaisi salli-
maan kuin 1/ 2 peninkulmaa Viipurista länteen. Hän oli tuonut kartan 
istuntoon ja esitti rajapisteen siinä. Tämä ei alkuunkaan tyydyttänyt 
venäläisiä. Viipurista täytyisi olla vapaa ja esteetön pääsy Suomenlahdelle. 
Siksi alkukohdan pitäisi sijaita paljon lännempänä. Osterrnan tähdensi 
lisäksi, että Viipurin ympäristö oli muutenkin autiota ja arvotonta maata. 
Laivaväylän turvaavasta rannikosta venäläiset lupasivat kaksinkertaisia 
korvauksia Käkisalmen läänistä. 
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Pyhtäältä Viipurinlahreen. Venäläisten (viivarasterointi) ja ruotsalaisten 
neuvottelijoiden (musta rasterointi) aluevaari.muserot heinäkuun jälki-
puoliskolla 1721. Erimielisyyttä oli lähinnä rannikon luovutuksesta. 
Kahdessa viikossa näkemyserot kaventuivat kymmeniä kilometrejä. 
Venäjä tinki enemmän kuin Ruotsi. Kuitenkin eroa jäi vielä lähes sara 
kilometriä, jos miltana käytetään rantatietä. Lappeenrannan suwmalla ei 
tapahtunut lähentymistä, ja ero oli 3~ kilometriä. Venäläisille 
vaatimus Lappeenrannan saamisesta oli oiva keino pakouaa LilliensredJ 
ja Strömfelt suostumaan myönnytyksiin Säkkijärven-Virolahden seut.u-
villa. Kuvioon on merkitty tiestö pisteviivalla sekä purjehdusväylä 
Viipuriin piste-katkoviivalla. 

Bruce ja Ostennan vaativat jatkuvasti rajaa Kymijoelle ja Saimaaseen 
asti (Pybtäältä Lappeenrannan yli Suistamoanjemeen Laatokan seudulle). 
Lillienstedt ja Strömfelt eivät voineet sellaiseen suostua. Kaleereillaan 
tsaari voisi uhata Sisä-Suomea ja kriisin tullen edetä nopeasti rantatietä 
kohti Helsinkiä ja Suomen keskusseutuja. Kun Viipurin ympäristöä koske-
va rajalinja oli esillä 15.7.1721, Lillienstedt piti edelleen kiinni rajan 
alkuk.ohdasta ja täsmensi linjausta siten, että raja tulisi kulkemaan Ykspään 
kartanoa pohjoispuolitse 2/3 peninkulman päässä ja sieltä lähinnä Vuoksea 
olevaan pisteeseen. Linjan hän esitteli venäläisille kartasta. Osterman 
korosti että molemmat Viipuriin johtavan laivaväylän rannat oli oltava 
venäläisillä. Sen sijaan keisari ei olJut kovin kiinnostunut Lappeenrannan 
saamisesta, minkä Lillienstedt ja Strömfelt panivat myönteisenä merkille. 
Rajakiista ei niin vain ratkennut ja siirtyi tuleviin kokouksiin . Jatkoneuvot• 
teluja haittasi se, ettei keisarilta saatu uusia ohjeita pitkään aikaan. Nämä 
saapuivat 18.7. ja esiteltiin ruotsalaisille vasta 24.7.35 

Ruotsin valtaneuvosto näyttää olleen heinäkuun puolivälissä 1721 taipu-
vainen venäfäisten ehtoihin, sillä maan talous oli lamassa varat kulutettu 
sotajoukkojen ylläpitoon , Englannin laivasto uhkasi purjehtia kotiin Itäme-
reltä ja todella sen tekikin ennen rauhan solmimista. Lisäksi Venäjän 
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armeija tavan takaa aikoi nousta maihin Ruotsissa. Sen kaleerilaivasto 
oleskeli Ahvenanmaalla. Jatkuvasti tsaari näyttää käyttäneen Holsteinin 
herttuaa painostuskeinona. Jotta lukkiutunut tilanne Viipurin ympäristön 
luovuttamisesta saataisiin ratkaistuksi, kuningas kirjoitti 24.7.1721 Uuteen-
kaupunkiin ja lähetti kartan rajapisteineen. Venäläisten vaatima Viipurin 
laivaväylän turvallisuus oli otettu uudelleen tutkittavaksi. 

Kuningas Fredrikin mielestä Ostermanille ja Brucelle tulisi ensiksi 
tarjota rajan alkukohdaksi Säkkijärven Heinlahtea. Mikäli he eivät tähän 
tyytyisi , viimeisin ehdotus olisi lännempänä Santajoella, mistä raja kulkisi 
rantaviivan tuntumassa. Näin koko Viipurinlahti jäisi venäläisten haltuun. 
Kuninkaan valitsemat kohteet oli huolella suunniteltu. Ensimmäisessä vaih-
toehdossa Ruotsi olisi saanut pitää Vilaniemen, josta voisi valvoa Viipuriin 
menevää liikennettä. Santajoesta länteen sijaitsi vuorostaan mereen pistävä, 
Ruotsille jäävä Ristniem.i , jonka eclitse laivat Suomenlahdelta purjehtivat 
Viipuriin. Toisaalta 24.7. pidetyssä kokouksessa Osterman ja Bruce vaati-
vat edelleen rajalinjaa Pyhtäänjoesta Lappeenrannan läpi Suistamon kautta 
vanhalle rajalle, joten tilanne näyttää siltä osin entiseltä. Tosin ruotsalaiset 
arvelivat istunnon jälkeen tsaarin luopuvan Lappeenrannasta ja Saimaan 
rantamaista mutta pitävän tiukasti kiinni merenrannikolta Laatokalle vedet-
tävästä rajalinjasta. Alkukohtaa ei tiedetty.36 

Lillienstedt ja Strömfelt eivät pitkään aikaan paljastaneet korttejaan ja 
olivat tottuneet venäläisten uhkauksiin. He tinkivät ja tinkivät aluevaati-
muksista Suomenlahden rannikon osalta. Jo heinäkuun lopussa he saattoi-
vat ilmoittaa kuninkaalle, että Bruce ja Osterman eivät enää tiukasti 
vaatineet rajaa Kymijoelta Saimaalle, vaan alkukohta voisi olla Mustasaari, 
joka ei tosin löytynyt Strömfeltin ja Lillienstedtin mukanaan tuomista 
kartoista. Kysymyksessä näyttää olleen Vehkalahden kaupunkiin johtavan 
laivaväylän tuntumassa sijaitseva saari. Näin ollen kyseinen kaupunki olisi 
joutunut venäläisten haltuun . Jotta ruotsalaisetkin olisivat voineet antaa 
venäläisten tarjoukselle jotakin vastikkeeksi , he esittivät rajan lähtökoh-
daksi Säkkijärven Nisajoen suupuolessa olevaa kahta kylää joiden välistä 
raja voisi seurailla 1/4 peninkulman etäisyydellä rannikkoa aina Ykspäähän 
ja siitä Viipurin kiertäen itään kohti Käkisalmen läänin rajaa. Näin vedetty 
linja olisi kulkenut noin ~12 peninkulmaa etelämpänä kuin kaksi viikkoa 
aikaisempi suunnitelma ja olisi ollut korvauksena tärkeän rannikkoalueen 
luovutuksesta. 

Kun seuraavan kerran rajalinja oli esillä elokuun 9. päivänä, Osterman ja 
Bruce olivat saaneet hallitsijaltaan viestin, jonka mukaan alkukohta täytyi 
olla Vehkalahden pitäjässä. Tinkimisvaraa oli hiukan sikäli, että Vehkalah-
den kaupunki saattaisi jäädä Ruotsin puolelle. Alkukohdan lisäksi oli 
ongelmana se , että tsaari vaati usean peninkulman levyistä rannikkokaistaa , 
kun taas ruotsalaiset suostuivat vain 1/ 4- 1/ 2 peninkulman laajuiseen vyö-
hykkeeseen. Varsinkin Strömfelt tiukkasi Ostermanilta miksi Venäjä vaati 
merenkulun suojaksi näin kohtuutonta aluetta rannikolta, koska Vehkalahti 
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Vehkalahdelta Säkkijärvelle. Aluekiistat Uudenkaupungin rauha11neu-
votJeluissa elokuussa 1721 sekä rajankäy11tiriidat vuosina 1722-23. 
Elokuun alkupuolella näkökannoissa tapahtui vain vähän lähentymistä. 
Venäläiset suostuivat siirtämään rajan alkukohtaa ensiJI. noin peninkul-
man Vehkalahden kaupungin itäpuolelle ja Ruotsi vastaavasti saman 
verran Säkkijärvellä länteen (Heinlahdesta Santajoelle). Kiistely siirtyi 
koskemaan myös Viipurin-Käkisalmen kesätien omistusta. Lilliensted-
tin ja Slrömfeltin oli taivuttava elokuun puolimaissa luovuttamaan 
rancakaistale Säkkijärven Santajoelta Virolahden itäosaan Urpalanjo-
keen tai Orslahteen. Nyt ero kulminoitui lähinnä ns. RauJalanselän 
(Virolahden kirkonkylän ja lähitienoiden) hallintaan, mikä jäi tarkasti 
sopimatta lopullisessa rauhansopimuksessa 30.8.1721 . Kuvioon on piir-
retty kiistamaa Virolahde/la rajankäynnin aikaan 1722-23 (rasteroilu) , 
jonka Ruotsi sai sekä katkoviivalla lopullinen rajaliJ1ja. 

ei ollut edes Viipurin väylän tuntumassa. Lillienstedt ja Strömfelt tiedotti-
vat kuninkaalle, että he pyrkivät saamaan rajalinjan Vuokseen mahdolli-
simman lähelle Viipurin-Käkisalmen kesätietä. Näin Ruotsille jäisi koko 
Jääsken pitäjä ja osa Muolaasta. 

Venäläiset neuvottelijat perustelivat laajoja aluevaatimuksiaan merenku-
lun turvallisuudella sekä sillä, että oikeastaan Kannas ja Viipurin ympäristö 
eivät kuuluneetkaan vanhaan Suomen alueeseen vaan Karjalaan ja sjis 
keisarille. Ruotsalaiset vastasivat ikimuistoisista ajoista Viipurin läänin eli 
Karjalan kuuluneen Ruotsille rajana Siestarjoki. Venäläisten tulkinnan 
mukaan Karjala oli ollut Suomesta erillään oleva provinssi rajana Kymijoki, 
joten ainakin Mustasaareen ulottuva rajalinja oli perusteltu. Lillienstedt ja 
Strömfelt kertoivat Ostermanille ja Brucelle, etteivät he voisi ilmoittaa näin 
suurista aluevaatimuksista kuninkaalleen, vaan he toivoivat, että nämä 
tyytyisivät heidän ehdotukseensa. Venäläiset kiihtyivät ja selittivät varmis-

44 



tavansa vain turvallisen purjehdusreitin Viipuriin, jonka itäpuolella oli 
tavoitteena vanha Ruotsin ja Venäjän välinen rajalinja. Heidän mielestään 
vesitie Viipuriin alkoi jo Vehkalabdelta. 

Ruotsalaisten valittaessa tsaarin lisääntyneistä aluevaatimuksista venäläi-
set totesivat keisarin päinvastoin suostuneen palauttamaan Lappeenrannan. 
Samalla Osterman tähdensi, että Venäjän oli turvattava Viipurin itäpuolella 
liikenneyhteys Käkisalmeen, joten ko. kaupunkien välinen kesätie oli 
kokonaan jäätävä keisarin haltuun . Neuvotteluissa ei edistytty lainkaan. 
Bruce ja Osterman uhkasivat jopa keskeyttää koko konferenssin. Lisäksi he 
vaativat niin laajaa rannikkokaistaa, että rantatie jäisi selvästi Venäjän 
puolelJe. Kuningas Fredrik oli 4.8.1721 lähettänyt neuvottelijoilleen kir-
jeen, jonka mukaan kansliakollegiossa toivottiin mahdollisen Karjalan 

Amsterdamilaisen Petrus Schenkin kuparipiirros Uudenkaupungin rau-
hanneuvotteluista 20.8.1721. Museoviraston kok. 
Näkemys on tyypillisen hollantilainen ja istuntosali palotsimaisen mahta-
va samoin kuin sitä ympäröivät rakennuksetkin, jotka muistuttivat 
Amsterdamissa olevia taloja. Petrus Schenk ei liene käynytkään Uudes-
sakaupungissa. Ehkä hän halusi korostaa merkittävän kongressin suu-
ruutta. Piirroksesta ei voi nimetä rauhanneuvottelijoita, sillä kaikki on 
tehty samannäköisiksi. Elokuun 20. päivänä ei ollut edes istuntoa, ja 
ilmeisesti Schenk tarkoittikiri sopimuksen ratifiointia 30.8.1721 tai sitten 
hän käytti venäläistä ajanlaskua. 
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luovuttamisen yhteydessä sovittavan, että siellä tilat palautettaisiin entisille 
omistajille. Tämä ei ollut vielä esillä em. istunnossa, sillä kirje oli perillä 
vasta 16.8. 37 

Kiistoja ei kyetty sopimaan elokuun alkupuolella, ja näkökannat rajasta 
olivat perin etäällä toisistaan huolimatta siitä että lähentymistä oli tapahtu-
nut. Kun kuukauden puolivälissä valtuutetut jälleen kokoontuivat, he 
katsoivat, ettei neuvottelijoilla ollut valtuuksia sopia varsinaisesta rajasta, 
vaan se oli jätettävä ' bovien ' päätettäväksi ja jäätävä odottamaan näitä 
tuloksia. Kirjeenvaihdossa kuningas Fredrikin kanssa Lillienstedt totesi, 
että tsaari pyrki estämään ruotsalaisten sotasatamien pystyttämisen Viipurin 
läheisyyteen, jotta vihollinen ei saisi tukikohtia hyökkäykselleen. Siksi hän 
koetti saada haltuunsa sekä Vehkalahden että Virolahden, jotka oli 
mahdollista !innoittaa. Toisaalta ruotsalaiset pelkäsivät keisarin tekevän 
saman, jos hänellä olisi kyseiset paikat käytettävissään. Sen vuoksi oli 
kaikin keinoin saatava rajalinja ainakin Virolahden itäpuolelle. Ristniemes-
tä voitaisiin tarkkailla venäläisten toimia, joten sen tulisi säilyä Ruotsin 
hallussa. 38 

Sopimus rajalinjasta 

Elokuun puolivälissä 1721 tilanne oli Ruotsin kannalta vaikea, ja venäläi-
set neuvottelijat hankaloittivat sitä entisestään . Viikkoon he eivät saapu-
neet edes istuntoihin. Sopimusta hiottiin 23.8. kohta kohdalta mutta 
rajalinjasta ei päästy vieläkään yhteisymmärrykseen. Erimielisyyttä aiheutti 
myös se, mikä oli Karjala ja tulisiko se määritellä erikseen. Lillienstedt 
toivoi, että sopimuksessa mainittaisiin Karjalan ulottuvan Siestarjokeen, 
mutta Osterman ja Bruce eivät halunneet Karjalaa varta vasten rajata, sillä 
heidän mielestään täytyisi silloin myös Käkisalmen lääni mainita, koska ne 
yhdessä muodostivat Karjalan. Sitä taas ruotsalaiset eivät hyväksyneet · 
koska he kaavailivat ainakin läänin pohjoisosaa palautettavaksi. Viipurin 
aluekiista ja rajan suunta olivat jälleen 25. päivänä elokuuta esillä neuvotte-
luissa, joiden tarkasta kulusta ei ole tietoa. Näyttää kuitenkin siltä, että 
ruotsalaiset sekä kotoiselta taholta että Venäjän painostuksesta olivat silloin 
suostuvaisia siirtämään rajan alkukohtaa Säkkijärven Santajoelta Virolah-
delle, jotta tsaarin vaatima turvallinen laivaväylä Viipuriin toteutuisi. 39 

Ruotsalaiset valtuutetut kuulivat 26.8.1721, että Venäjän laivasto suun-
nitteli hävitysretkeä Gävlen suunnalle. Nyt ei heillä ollut enää aikaa 
hukattavana turhiin istuntoihin, varsinkaan kun tsaari ei näyttänyt juuri 
antavan periksi. Elokuun 28. päivänä pidettiin ratkaiseva neuvottelu. 
Valtuutettujen lisäksi venäläisten joukkoon oli saapunut pari päivää aikai-
semmin Viipurin ylikomendantti Ivan Shuvalov mukanaan keisarin uusi 
ultimaatumi. Tilaisuudessa olevia karttoja vertailtin keskenään. Osterman 
ja Bruce näyttivät, että Viipurista oli Vehkalahdelle ainoastaan 9 1/2 
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peninkulmaa, joten sekään ei ollut mikään pitkälle ulottuva suojavyöhyke 
merenkululle. Pietari I suostuisi viimeisenä tarjouksenaan siihen, että raja 
alkaisi Virolahdelta (venäläisten tekstissä Virilax, ruotsalaisilla Vederlax), 
joka oli Viipurista seitsemän peninkulman päässä. Laivaväylä Viipurista 
seurasi rannikkoa Virolahdelle saakka ja etääntyi vasta sieltä. Varsinkin 
Säkkijärven Ristniemessä se ulottui aivan rannan tuntumaan, joten sieltä 
olisi voinut kriisiaikana häiritä merenkulkua ja sotalaivojen liikkeitä. 
Samalla venäläiset esittivät kartalta sen rajalinjan, joka sitten vahvistettiin-
kin lopullisessa sopimuksessa. Koska Virolahden pitäjä oli laaja, käytiin 
keskustelu rajan tarkasta alkukohdasta. Tätä ei kuitenkaan kirjattu aina-
kaan ruotsalaisiin keskustelu- ja varsinaisiin pöytäkirjoihin. Kun kiista 
myöhemmin puhkesi rajankäynnin yhteydessä 1722, Shuvalov väitti kirjalli-
sessa vastineessaan ruotsalaisten määritelleen Virolahden kirkon alkukoh-
daksi. Hän ilmoitti, että Lillienstedt oli eräästä painetusta merikartasta 
osoittanut ko. kirkkoa rajan lähtökohdaksi ja että Shuvalov oli tästä 
tiedottanut tsaarille. Näin ollen koko laaja lahti tuli jäämään Venäjän 
haltuun. Strömfelt ja Lillienstedt olivat pakon edessä, sillä Venäjän laivasto 
oli lähtövalmiina Ahvenanmaalla Gävleä kohti. 

Rajan linjaus jäi melko epämääräiseksi ratkaisevassa neuvottelussa. 
Epäselvän alkukohdan lisäksi oli vain muutamia kiintopisteitä, joiden 
kautta tai joiden suuntaisesti rajan piti kulkea. Koska sen tuli seurata 
rantaviivaa, näin voitiin menetellä vain varsin ylimalkaisesti. Lisäksi mai-
ninta Rohällin saarista eräänä kiintopisteenä aiheutti hämminkiä. Rajan 
olivat venäläiset suunnitelleet kartalla ottamatta huomioon asutusta ja 
luonnonsuhteita, mm. vesistöjä. Neuvottelussa päätettiin, että myöhemmin 
suoritettavassa rajankäynnissä tultaisiin sopimaan tarkasti linjauksesta. Ei 
ole ihme, jos vaikeita riitoja syntyi. Molemmille osapuolille oli tarpeen 
aikaansaada rauha, eikä enää rohjettu lähteä rajan kulkua erikseen kohta 
kohdalta tutkimaan. Kiistat Viipurin ympäristön omistuksesta olivat muu-
tenkin tulehduttaneet suhteet. Ajan katsottiin parantavan haavat. Ainakin 
ruotsalaiset näyttävät näin ajatelleen ja odottivat valtakunnan saavan vielä 
varsinaisessa rajankäynnissä lisämyönnytyksiä. Uhkavaatimuksen edessä 
sellaisiin ei ollut mahdollisuuksia. 40 

Sen jälkeen kun Lillienstedt ja Strömfelt olivat hyväksyneet Ostermanin 
ja Brucen esittämän summittaisen linjauksen, Ivan Shuvalov poistui välittö-
mästi kokouksesta jättäen neuvottelijat hiomaan sopimukseen tulevia muita 
kohtia kuten korvauksia, privilegioiden säilyttämistä Baltian osalta, uskon-
vapautta jne. Pykälä pykälältä he kävivät alustavan sopimustekstin läpi. 
Osterman ja Bruce lähettivät pikalähetin viemään viestiä, ettei Venäjän 
laivasto lähtisi hävitysretkelle Pohjanlahden länsirannikolle, koska aluekiis-
tat oli sovittu. Äärimmäisen jännittynyt tilanne laukesi. Rauhanneuvotteli-
jat päättivät kokoontua vielä 29.8.1721, mihin tilaisuuteen Venäjän edusta-
jat lupasivat muotoilla tarkasti artiklan vaadituista alueista. Näiden sihtee-
rin tuotua ruotsalaisille pykäläluonnoksen Viipurin alueen luovuttamisesta 
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Lillienstedt ja Strömfelt huomasivat, ettei siinä mainittu lainkaan alueen 
asukkaiden oikeuksista ja omaisuuden säilyttämisestä, vaikka ratkaisevassa 
neuvottelussa oli sellaisesta ollut puhe. Sihteerin läsnäollessa tehtiin artik-
laan muutos, jonka mukaan väestölle taattiin samanlaiset oikeudet kuin 
Virossa ja Liivinmaalla. Saman päivän illalla sihteeri palasi takaisin ilmoit-
taen, etteivät Bruce ja Osterman olleet hyväksyneet lisäystä. Ruotsalaiset 
lähettivät vielä oman sihteerinsä venäläisten luo. Ostermanin mielestä nämä. 
vaativat taas uusia asioita. Koska nämä ei eivät olleet aikanaan ilmoittaneet 
mielipidettään privilegioista, lisäystä ei enää voitaisi ottaa huomioon. 
Osterman uhkasi jopa perua aselepokäskyn. Sihteeri kuitenkin vakuutti, 
että jo 18.8. keskustelussa ruotsalaiset olivat oman ehdotuksensa 13. 
pykälässä käsitelleet kyseistä asiaa, eivätkä tällöin venäläiset olleet sitä 
vastustaneet. Lillienstedt ja Strömfelt vaativat vielä uutta kokousta mutta 
tuloksetta. Viimeisenä keinona he yrittivät saada rauhansopimukseen eri-
tyistä artiklaa Viipurin privilegioiden säilyttämisestä mutta tämäkään yritys 
ei onnistunut. Ruotsalaisten aikaisempi huomio olikin kiintynyt miltei 
yksinomaan alueJuovutukseen kaupungin ympäristössä joten privilegioiden 
pitäminen ennallaan oli ollut toissijaisena vaatimuslistalla, ja vasta viime 
tingassa sitä ruvettiin i.nnokkaasti ajamaan. Luovutetun alueen tulevaisuu-
den kannalta saadut erioikeudet olisivat kuitenkin merkinneet enemmän 
kuin peninkulman siirto rajan alkukohdassa. Sopimuksen viimeistelytyö vei 
aikaa, varsinkin kun ruotsalaiset toivat uusia esityksiä. Rauhansopimus 
allekirjoitettiin lopulta 30.8.1721. 

Sopimuksen kahdeksannessa pykälässä määriteltiin rajalinja Kaakkois-
Suomessa. Se alkaisi Suomenlahden pohjoisrannikolta, Virolahdelta ja 

Lopullinen rajalinja 30.8.1721 sekä 
venäläisten vaatima linja heinäkuun 
25. päivään asti. Venäjä menetti 
enemmän kuin sai rauhanneuvottelu-
jen Loppuvaiheessa ja korvaukset oli-
vat lähinnä asumattomia erämaita, 
kun taas Kymen ja Lappeen kihla-
kunnat olisivat olleet väekkäitä ja ta-
loudellisesti merkittäviä. Myös kau-
pan etu olisi ollut huomattava, sillä 
tsaari olisi silloin saanut sekä Lap-
peenrannan että Vehkalahden ja sa-
malla myös Savon ja osaksi jopa 
Hämeen kaupan. Rajalinja olisi ollut 
keinotekoinen eikä olisi ottanut huo-
mioon maantieteellisiä, hallinnollisia 
eikä muitakaan tekijöitä. Näin ei suu-
remmin tehnyt myöskään vahvistettu 
Lopullinen raja. 
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kulkisi aluksi noin 1/2 peninkulmaa rannikolta sisämaassa kääntyen sitten 
itään ja jatkuen taas 1/2 peninkulman etäisyydellä rantaviivasta Vilajokeen 
ja edelleen sille kohdalle, missä Suomenlahdessa oli Rohällin saaret, jonka 
jälkeen se seuraisi noin 3/4 peninkulman pituisen matkan rannikon suunnas-
sa ja kääntyisi sitten koilliseen sekä kulkisi suoraviivaisesti Viipurin pohjois-
puolitse noin kolmen peninkulman etäisyydellä ja suuntautuisi koh•• 
vanhaa Viipurin-Käkisalmen läänin rajaa, jota se seuraisi noin kahdeksan 
peninkulmaa kääntyen sen jälkeen koilliseen suoraviivaisesti Stolbovan 
rajaa kohti. 41 

Kuninkaalle kirjoittamassaan kirjeessä ruotsalaiset neuvottelijat korosti-
vat saavuttamiaan voittoja. Rajan alkukohdan he olivat kyenneet tinkimään 
monta peninkulmaa idemmäksi kuin venäläiset olivat aluksi vaatineet kuten 
myös paljon lähemmäksi rannikkoa. Myös laajan Käkisalmen läänin poh-
joisosan he olivat saaneet Ruotsille, vaikka sitä oli monissa aikaisemmissa 
yhteyksissä tarjottu Venäjälle. Tsaaria ei näy kiinnostaneen harvaan asuttu 

Tsaari Pietari I kertoo rahvaalle Uudenkaupungin rauhan solmimisesta. 
Museoviraston kuvakok. 
Tsaari voi olla tyytyväinen rauhanneuvottelujen tuloksiin, joiden mu-
kaan Ruotsi menetti vuosisatoja aikaisemmin hankkimiaan alueita ja 
suurvalta-asemansa. Kiitosjumalanpalveluksia pidettiin Venäjän kirkois-
sa ja valloitetuilla alueilla kuten Viipurin provinssissa ja ylistettiin tsaarin 
voitokkaita aseita ja Herraa, joka oli suonut maalle tällaisen voiton. 
Saadut alueet muuttivat keisarikunnan ulkopoliittista ja kaupallista 
orientoitumista etelästä länteen. 
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Pohjois-Karjala, kunhan hän sai koko Laatokan ympäristön hallintaansa. Useaan otteeseen Venäjän neuvottelijat puhuivatkin vain Käkisalmesta tai epämääräisesti ainoastaan Karjalasta tarkoittaen Käkisalmen seutua. Oli-vathan he rajanneet Ruotsille Pohjois-Karjalan jo Uudenkaupungin neuvot-telujen alkuvaiheessa vaatien siltä aluetta linjalla Kymijoki, Lappeenranta ja Laatokan pohjoisranta. Toisaalta rauhansopimuksen 9. pykälässä Pietari I lupasi säilyttää vain Baltian asukkaiden entiset privilegiot, ja Viipurin alue oli jätetty artiklasta pois. Lillienstedt ja Strömfelt havahtuivat liian myö-hään vaatimaan Viipurin Karjalalle entisiä erioikeuksia. Tosin jo neuvotte-lujen alkuvaiheessa tsaari suhtautui tähän alueeseen tiukemmin kuin Baltiaan, jossa varsinkin aateliset olivat innokkaasti ajamassa vanhoja oikeuksiaan. Sen sijaan Viipurin seudulla ei aatelistiloja juuri ollut, mihin seikkaan myös Osterman ja Bruce kiinnittivät huomiota. Näin ollen aatelisten etujakaan ei tarvinnut turvata. Viipurin alue mainitaan Baltian rinnalla artiklassa 12, jossa keisari kieltäytyi korvaamasta sodan aikana 
tuhoutunutta omaisuutta. 42 

Rajankäynnin ongelmalliset alkuvaiheet 1722 
Erityisesti tullivalvonnan ja kaupan vuoksi rajankäynti oli mahdollisim-man pian suoritettava. Siksi jo syksyllä 1721 ruotsalaisen komission johtoon nimitettiin kenraalimajuri, linnoituskonttorin johtaja Axel Löwen, jonka tuJi katsella rajaseudulta linnoittamiseen soveliaita paikkoja päätehtävänsä lisäksi. Valtakirjan hän sai tammikuussa 1722 sekä avukseen eräitä upsee-reita ja virkamiehiä. Saavuttuaan helmikuun lopulla Porvooseen hän kirjoitti Viipurin ylikomendatille Ivan Shuvaloville, joka oli määrätty venäläisen rajakomission johtajaksi ja pyysi tätä ehdottamaan kokouspaik-kaa. Sellaiseksi hän ilmoitti Virolahden kirkkoa. Odotellassaan turhaan venäläisiä Virolahden pappilassa Löwen sai tiedon näiden tulosta Säkki.jär-velle. Sinne päästyään hän kuuli Shuvalovin menneen Lappeenrantaan . Ensimmäinen neuvottelu pidettiin vasta maaliskuun lopussa. 
Monta mutkaa oli ollut matkassa, mutta jatkossa niitä oli paljon enemmän. Muodollisten seikkojen lisäksi ensi kosketus oli kariutua käytet-tävään pituusmittaan ja rajan alkukohtaan. Ruotsalaiset näet halusivat matkat mitattavan Venäjän peninkulmissa (pk = 6.6 km) , kun taas vastapuoli vaati käytettäväksi ruotsalaista peninkulmaa (10.7 km) . Kysy-myksen tärkeys johtui siitä , että rauhansopimuksen mukaan rajan piti aluksi kulkea puolen peninkulman päässä rannikosta. Jos olisi otettu Venäjän peninkulma, Ruotsi olisi hyötynyt ja menettänyt vähemmän maata. Vielä suurempi erimielisyys koski rajan alkua meren rannassa. 
Ivan Sbuvalovin mukaan Virolahti tarkoitti pitäjän kirkkoa, jonka tuJi siis olla yhtenä rajapisteenä. Axel Löwen katsoi puolestaan, ettei sillä tarkoitet-tu vain kirkkoa vaan koko pitäjää ja erikoisesti merenlahtea~ josta pitäjä oli saanut nimensä. Hänen mielestään rajan piti alkaa tämän lahden itärannal-
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ta. Sekä Ruotsi että Venäjä halusivat itselleen Virolahden (ns. Rautalanse-
län), jota pidettiin sopivana sotasatamana, varsinkin kun se olisi rajan 
tuntumassa. Lisäksi Löwenin mukaan lahden säilyttäminen oli merkittävää 
myös tervakaupan vuoksi. "Tervaa voidaan koko maassa tuoda siinä oleviin 
saariin edelleen laivattavaksi". Hän oli myös huolestunut venäläisten 
kaupankäynnistä ruotsalaisten kanssa. Jos raja kulkisi kirkon luona, marke-
tantit myisivät maalaisille rajan takana ja itse kirkolla tupakkaa ja suolaa. 
Kaupustelijat voisivat tulla Ruotsin Suomeen "aina ja ilman estettä". 43 

Kummassakaan pääkiistassa ei aluksi edistytty lainkaan. Siksi sekä 
Shuvalov että Löwen kirjoittavat hallitsijoilleen huhtikuun lopulla 1722 
pyytäen lisäohjeita. Jo toukokuun puolivälissä Viipurin ylikomendantti 
ilmoittikin saaneensa ukaasin, jossa tsaari piti ruotsalaisten menettelyä 
suoranaisena rettelöintinä. Sellainen olisi sopiva syy rauhan rikkomiseen. 
Sen sijaan Ruotsin hallituksen vastausta saatiin odotella kauan turhaan. 

Koska lähtökohdasta näytti tulevan suuri kompastuskivi, Axel Löwen 
ehdotti, että rajankäynti aloitettaisiin Lappeenrannan seudulta ja jätettäi-
siin kiistamaa viimeiseksi. Shuvalov ei kuitenkaan tähän suostunut. Löwe-
nin esitys on sikäli ymmärrettävä, että valtaosa neuvotteluista käytiin 
Lappeenrannassa, joten komissioilla olisi ollut lyhyt matka tutustua raja-
kohtiin ja merkitä ne. Molemmat valtuuskunnat olivat täysilukuisina 
paikalla vasta 19.4., mutta jo viikon kuluttua venäläiset palasivat takaisin 
Viipuriin pääsemättä sopimukseen. Toukokuun alussa ruotsalainen komis-
sio Löwenin ja Kymenkartanon maaherran Frisenheimin johdolla saapui 
neuvottelemaan Viipuriin. Tilanne oli erittäin kireä. Uhkasipa tsaari pidät-
tää ruotsalaiset siellä, elleivät he kymmenen päivän kuluessa taipuisi hänen 
ehtoihinsa. Alun pitäen venäläinen sotaväki vahti heitä, eikä kukaan saanut 
poistua kaupungista, ennen kuin rajan alkukohdasta oltaisiin yksimielisiä. 
Shuvalov ilmoitti keisarin olleen sangen pahoillaan ruotsalaisten kannasta ja 
näiden haluavan muuttaa sopimusta,kuten heidän rauhanneuvottelijansa 
olivat yrittäneet vielä viime hetkillä. Odotettuaan turhaan hallituksensa 
ohjeita ja neuvoteltuaan Frisenheimin kanssa Axel Löwen päätti suostua 
venäläisten vaatimuksiin, "koska brigadööri kirjallisessa vakuutuksessaan 
nimenomaan väittää meidän valtuutettumme Uudenkaupungin rauhanneu-
votteluissa määritelleen Virolahden kirkon rajan lähtökohdaksi. "44 Shuva-
lov itse oli ollut läsnä ko. kokouksessa ja siitä tsaaria yksityiskohtaisesti 
informoinut, joten muutosta oli enää mahdotonta saada aikaan. 

Toukokuun 18. päivänä 1722 pidettiin kokous, jossa kenraalimajuri 
Löwen kirjallisesti vahvisti myönnytyksensä, ettei sen jälkeen enää pääsisi 
väärinkäsityksiä syntymään. Frisenheim ja Löwen selostivat sittemmin 
valtaneuvostolle taipuneensa olosuhteiden pakosta. Samalla jälkimmäinen 
pyysi eroa rajakomissaarin tehtävästä, mutta tätä ei hänelle suotu. Shuvalov 
ja Löwen olivat sopineet rajan merkitsemisen aloitettavaksi alkuperäisten 
suunnitelmien mukaisesti Virolahden kirkolta kuitenkin sillä ehdolla, että 
sitä voitaisiin myöhemmin tarkistaa, jos tulisi toteennäytetyksi, etteivät 
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Uudenkaupungin rauhanneuvottelijat olleetkaan tarkoittaneet nimenomaan 
kirkkoa. Myöhemmin Löwen puolusteli taipumistaan sillä , että Venäjältä 
oli odotettavissa puolen miljoonan talarin erä rauhansopimuksen mukaises-
ta alueluovutusten korvaussummasta, eikä hän halunnut vaarantaa sen 
saamista. Samasta syystä lienee kuninkaan vastausta viivytelty. Se saapui 
kuitenkin liian myöhään. Kirjeessä ei sallittu rajan aloittamista Virolahden 
kirkolta mutta kylläkin hyväksyttäisiin ruotsalaisten peninkulmien käyttö 
mittauksissa . Tässä vaiheessa Löwen piti kuitenkin kirjeen sisällön salassa , 
ja rajan merkitsemiseen ruvettiin venäläisten vaatimusten mukaisesti . 45 

Molemmat komissiot lähtivät Viipurista kohti Virolahtea toukokuun 
lopulla 1722 ja kokoontuivat kesäkuun alkupäivinä pitäjän pappilaan. 
Venäläisten kannan mukaan rajan oli joka kohdassa oltava puolen penin-
kulman päässä rannasta, mikä merkitsi sitä, että raja kiersi suurena kaarena 
Virolahtea, sen jälkeen kun oli sovittu, että se alkaisi Hm:puoniemestä ja 
vedettäisiin kirkon kautta. Rajan tarkempi kulku määrättiin siten, että 
tietyistä paikoista vedettiin rannasta suoraan sisämaahan puolen peninkul-
man linjat ja näiden päätepisteet yhdistettiin sekä merkittiin raja maastoon. 
Kun mittauslinjat oli aikaansaatu, niiden päätepisteisiin sytytettiin tulet, ja 
savujen mukaan ruvettiin hakkaamaan linjaa , jonka piti olla 3--4 syitä 
leveä . Aluksi työhön komennettiin molemmin puolin sotaväkeä, jota oli 
noin 50 miestä, mutta pian joutuivat lähistön talollisetkin auttamaan. 
Lisäksi hallitseva senaatti vaati, että Viipurin provinssista tuli lähettää 
työmiehiä ja hevosia rajankäyntiä varten. Rajamerkit hakattiin sopiviin 
kallioihin ja kiviin tai niiden puuttuessa kiviröykkiöihin pystytettyihin 
puupaaluihin. Axel Löwen kieltäytyi kuitenkin asettamasta Ruotsin merk-
kejä kiistanalaiselle rajaosalle Virolahdella. Viikossa linja oli maastoon 
merkitty Virolahden pitäjässä. 

Heinäkuun alussa 1722 Ruotsin rajakomissio sai kuninkaalta kirjeen , 
jonka mukaan Uudenkaupungin rauhanneuvottelujen pöytäkirjat eivät 
"antaneet vähintäkään aihetta otaksua, että kirkkoa olisi tarkoitettu" . Siksi 
Löwenin käskettiin ilmoittaa, ettei kuningas hyväksynyt rajan lähtökohtaa. 
Selkkauksen välttämiseksi tämä piti jälleen kirjeen sisällön omana tietonaan 
ja päätti ottaa sen esille, vasta kun rajankäynnissä olisi päästy Käkisalmen 
läänin puolelle. 46 

Heinäkuussa 1722 komissioilla oli istuntoja Lappeenrannassa, ja rajan 
linjaus eteni kohti Käkisalmen lääniä. Kuukauden lopulla kokous pidettiin 
Jääsken kirkossa. Silloin tuli · esille mm. Virolahden-kysymys ja rajan 
lopullinen alkukohta. Tällöin Axel Löwen ilmoitti kuninkaan kirjeen 
sanoman. Venäläiset esittivät jyrkän vastalauseen, mutta hän ei vieläkään 
suostunut rajamerkkejä kiistanalaisiin paikkoihin asettamaan. Asia jäi 
ratkaisematta sillä kumpikaan osapuoli ei peräytynyt. Löwen oli ovelasti 
siirtänyt kiistan ratkaisua, sillä heinäkuussa saatiin valmiiksi linja Käkisal-
men läänin rajalle. Ruotsiin oli Löweoin tiukan kannan vuoksi liitetty laaja 
alue, jota venäläiset olivat pitäneet siihen saakka miehitettynä ja itselleen 
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kuuluvana (koko Rautjärvi, suuri osa Kirvua sekä kolmannes Jääskeä). 
Elokuun alkupuolella aikaansaatiin perusviivoitus pitkin Viipurin-Käkisal-
men läänin rajaa, ja kuukauden lopulla venäläinen luutnantti tiedotti Axel 
Löwenille Rautjärveltä, että myös kahdeksan peninkulman osa "vanhaa 
rajaa" oli jo merkitty. Työ oli ollut vaikea, sillä vanhat merkit olivat 
hävinneet ja oli ollut pakko turvautua iäkkäiden talonpoikien muistitietoon. 
Lisäksi Viipurin maistraattia oli pyydetty 22.8.1722 lähettämään vartion 
mukana alkuperäinen Viipurin ja Savonlinnan lääniä sekä Venäjän rajaa 
koskeva kartta ja siihen liittyvät asiakirjat venäläiselle komissiolle. 

Rajan linjaus ja maastoutus jatkuivat syyskuussa, ja lokakuun alkupuo-
lella Axel Löwen tiedotti päästyn jo Porajärvelle saakka. Ongelmana oli 
osuttaa rajalinjat vastakkain, sillä Parikkalan·, Kesälahden ja Kerimäen 
kulmauksesta Tetrisuolta rajan piti kulkea suoraan koilliseen Stolbovan 
rauhan rajalle. Koska kysymyksessä oli 16 Ruotsin peninkulman matka ja 
ruotsalaiset aloittivat viitoituksen länsipäästä sekä venäläiset idästä, linjat 
eivät alkuunkaan sattuneet yhteen. Näyttää siltä, että venäläiset koettivat 
saada lisäalueita Pohjois-Karjalasta ja ruotsalaiset vetää linjan mahdollisim-
man läheltä Laatokkaa. Koska uuteen, työlääseen rajankäyntiin ei enää 
vaivauduttu , päätettiin, että Jänisjä,rvestä Korpijärven länsipuolelle vede-
tään kohtisuora linja molempia viitoituksia vastaan. 47 

Virolahden-kysymys rajankäynnissä 1722-23 

Koko rajankäynnin ajan komissioiden työtä hiersi avoin Virolahden-
kysymys. Niinpä Venäjän komissio kirjoitti Sortavalasta syyskuun puolivä-
lissä Rautjärvellä oleskelevalle Löwenille tiedustellen "Virolahden asiois-
ta". Tämä ilmoitti, ettei hän voi ohjeidensa mukaan tehdä mitään kiistan 
hyväksi, eikä Ruotsi tunnustaisi riitamaita. Raja käytiin loppuuh, mutta sen 
läntisin osa ei tullut molemmin puolin virallisesti vahvistetuksi. Rajako-
missaari Axel Löwen ei saanut Virolahden-kysymyksessä valtaneuvoksilta 
eikä kuninkaalta selvää vastausta, miten pitäisi jatkossa menetellä. Vasta 
22.10.1722 Virolahden kiista oli perusteellisesti esillä hallituksessa. Kysy-
mystä ei kuitenkaan kyetty ratkaisemaan. Sen sijaan muusta linjasta olisi 
aikaansaatava mitä pikimmin rajakirja. Elleivät venäläiset sellaiseen suos-
tuisi, rajakomissaarin olisi käytettävä erouhkaa painostuskeinona. 

Kun Axel Löwen esitti Lappeenrannan kokouksessa 30.11.1722 salaista 
artiklaa koskevan ehdotuksen Virolahdesta, mikä olisi suurin piirtein 
vastannut Ruotsin aikaisemmin esittämiä vaatimuksia, venäläiset eivät 
tällaista hyväksyneet. Hän uhkasi erota, mikä olisi merkinnyt komissioiden 
työn keskeytymistä ja rajalinjan jäämistä pitkäksi ajaksi lopullista vahvis-
tusta vaille. 48 

Tsaari Pietari oli tiukkana rajan alkukohdasta, jona piti olla Virolahden 
kirkko. Hän lähetti joulukuun puolivälissä 1722 ylikomendantti Shuvaloville 
ukaasin, jossa kiellettiin tinkimästä yhtään rajan länsiosasta, ennen kuin 
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Virolahden kirkko olisi sovittu lähtökohdaksi. Kiista ei ratkennut, ja 
komissiot hajaantuivat. Löwenkin siirtyi Haminan linnoittamista suunnitte-
lemaan. Kuitenkaan asia ei täysin unohtunut, ja hän toimi edelleenkin 
virallisesti rajakomissaarina. Neuvoteltuaan maaherra Frisenheimin kanssa 
hän lähetti helmikuussa 1723 asessori Paulinin Moskovaan selvittämään 
kiistaa diplomaattisella tasolla ja samalla ilmoitti päätöksestään valtaneu-
vostolle. Ruotsin Venäjän-lähettiläs ehdottikin tsaarin ulkoministerille ja 
entiselle rauhanneuvottelija Ostermanille että riitamaa jaettaisiin kahtia. 
Raja aloitettaisiin Rautalanselän pohjoispäästä ja vedettäisiin suoraan 
Kittavuoreen. Silloin kun rajan.käyntiin oli ryhdytty, komissaari Ivan 
Shuvalovilla oli ollut ohjeet suostua sellaiseenkin vaihtoehtoon mutta 
siihen hänen ei tarvinnut mennä. Kyseiseen ehdotukseen Osterman ei 
kuitenkaan myöntynyt vaan sanoi keisarin pitävän lahden molemmat rannat 
hallussaan. Toisaalta Pietari I oli halukas tapaamaan Ruotsin lähettilään 
keskustellakseen vaikeasta kiistasta. Asian ratkaisu siirtyi, vaikka ruotsalai-
set esittivät rajan vetämistä läntisimmältä osaltaan lähemmäksi merta. 
Sitäkään keisari ei voinut hyväksyä, koska "Ruotsin puolelta voitaisiin 
heittää kivillä hänen laivojaan '. 

Helmikuun lopussa 1723 keisari ilmoitti yllättäen suostuvansa siihen, että 
Virolahden kirkko, pappila ja niitä ympäröivä kylä jäisivät Ruotsille. 
Kittavuoren länsipuolinen raja saisi kulkea puolen peninkulman (viiden 
virstan) sijasta vain kolmen virstan päässä rannikosta. Ruotsalaisista tämä-
kin oli parempi kuin ei mitään. Maaliskuun alkupuolella Paulin saapui 
Moskovasta mukanaan ilmoitus tsaarin myönnytyksestä. 

Uusi raja piti sitten merkitä maastoon. Jo kuukauden puolivälissä entiset 
rajakomissiot kokoontuivat Virolahden kirkolle. Silloin venäläiset kuitenkin 
ilmoittivat, että raja tultaisiin vetämään mahdollisimman läheltä kirkkoa. 
Ruotsalaisten esityksen mukaan sovittiin, että uusi linjaus eroaisi vanhasta 
vähän ennen kirkkoa ja kulkisi suorasti Kirk.kolahden rannan suuntaisesti 
Virojoelle kolmen virstan päähän suupuolesta ja sieltä entiseen hakkauk-
seen Kittavuoren luona. Yllätys oli se, että Virojoen suulta mitattu linja 
päättyi joen varrella olevaan sahaan, jolloin se oli jaettava kahden 
valtakunnan kesken. Maaliskuun lopulla raja hakattiin maastoon ja myös 
ruotsalaiset asettivat nyt rajamerkkinsä kiviin tai paaluihin. Varsinaisen 
rajakirjan laatiminen tapahtui Viipurissa 30.3.1723, ja seuraavana päivänä 
sen allekirjoittivat ruotsalaisista komissaarit Löwen ja Faber sekä Venäjän 
puolelta Shuvalov ja Strekalov. Tsaari vahvisti sen kesäkuun 21. päivänä. 
Ruotsi oli näin tehnyt jo huhtikuun lopussa. Siten yli vuoden kiistelyn 
jälkeen oli lopulta päästy sopimukseen, jossa päätettiin rajan tulevasta 
hoidosta, linjan leveydestä rajamerkeistä ja -pisteistä. 4Y 

Vaikka rajakirja oli allekirjoitettu ja rajankäynti suoritettu, ongelmat 
valtakuntien välillä eivät siltä osio väistyneet. Jo vuoden 1723 syksyllä 
Kymenka.rtanon läänin maaherra Frisenheim kirjoitti kuninkaalle rajan 
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aiheuttamista vaikeuksista ja pyysi valtaneuvoston mielipidettä esille tulleis-
ta probleemeista. Näitä hän luetteli kuusi: 
1) Miten piti toimia rajan halkomiin tiloihin nähden, saiko näitä viljellä 

yhtenäisinä ja kuinka veronmaksussa tuli menetellä? 
2) Saisiko rahvas käydä niissä kirkoissa, jotka olivat rajan jakamina 

joutuneet toiselle puolelle? 
3) Venäläiset olivat vaatineet Kymen.kartanon läänistä ne tervat ja viljat, 

jotka he olivat kantaneet talonpojilta miehityksen aikana mutta jotka 
olivat jääneet rajan taakse. Onnettomuudeksi tervaa oli vuotanut 
maahan ja viljavarastot olivat joko tuhoutuneet tai hävinneet. Ketkä 
olivat tällaisesta vastuussa ja oliko todella nämä luovutettava? 

4) Venäläiset olivat luvanneet tehdä tiilistä rajamerkit ja vuosittain puhdis-
taa linjauksen, jos vastapuolikin näin menettelisi. Frisenheim kysyi 
valtaneuvoston kantaa asiassa. 

5) Maaherra ja Viipurin ylikomendantti olivat sopineet, ettei kukaan 
saanut ylittää rajaa ilman asianomaisen virkavallan passia, joka oli 
näytettävä ja hyväksyttävä vastapuolella. Tähänkin Frisenheim halusi 
virallisen vahvistuksen. 

6) Ongelmallista oli oikeusasioiden hoito ja järjestäminen. Kuinka piti 
menetellä, jos venäläinen teki rikoksen rajan takana? Oliko tällainen 
selvitettävä rikospaikan tuomioistuimen vai erityisten uskottujen mies-
ten välityksellä? 

Valtaneuvostolla ei ollut pitkään aikaan tilaisuutta tai haluakaan vastata 
tiedusteluun, sillä varsinkin sisä- ja talouspolitiikka vei hallituksen tarmon 
tyystin. Lisäksi muut ongelmat Ruotsin ja Venäjän rajapolitiikassa sekä 
rauhansopimuksen toteuttamisessa piti ratkaista ensin. Vasta 15.6.1724 
Frisenheim sai haluamansa vastaukset ja silloinkin osaksi ylimalkaisina tai 
myöhempään ajankohtaan siirrettyinä. 

Valtaneuvosto hyväksyi maaherran ja Viipurin ylikomendantin menette-
lytavan, jonka mukaan rajan halkomia tiluksia sai viljellä yhtenäisinä. 
Samaa oli noudatettu jo 1600-luvulla Liivinmaan, Viron ja Inkerinmaan 
vastaavien tilojen osalta. Uusi tilusjako ja maanmittaukset eivät olisi 
tarpeen. Lisäksi ei ko. toimesta aiheutuisi vaikeuksia veronkannossa eikä 
uudisasutuksessa tai kantatilojen jakamisessa. Hallitus lupasi Frisenheimille 
kääntyä Pietarin hallitsevan senaatin puoleen. 

Koska valtaneuvoston tietoon oli saatettu, että keisari oli kieltänyt 
jaettujen pitäjien alamaisia käymästä jumalanpalveluksessa rajantakaisissa 
kirkoissa, hallitus tahtoi menetellä samalla tavoin. Kysymykseen tuli Uuku-
niemen kirkko, joka oli jäänyt rajan taakse. Venäjän puolella oli useita 
vastaavia. Jakopitäjien osalta pappien oli tyydyttävä toistaiseksi vähempään 
palkkaan, niin kauan kuin taloudellinen tutkijakunta selvittäisi asian. 
Frisenheim sai tehtäväkseen tuomiokapitulin kanssa neuvotella, miten 
Uukuniemen ruotsinpuoleisten osien kirkolliset olot oli järjestettävä. 

Mitä venäläisten saataviin (viljaan ja tervaan) tuli, valtaneuvosto oli 
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lähettänyt maaherran tiedustelun kanslia- ja kamarikollegioon lausunnon 
saamiseksi. Koska sellaista ei ollut kesään 1724 mennessä kuulunut, hallitus 
lupasi vastata maaherran kyselyyn myöhemmin. Rajamerkkien pystyttämi-
sessä se oli tyytyväinen Frisenheimin ja Shuvalovin keskinäiseen sopimuk-
seen kuitenkin sillä ehdolla, että paalujen rakentamisessa olisi noudatettava 
säästäväisyyttä. Rajan kunnostamisesta maaherraa kehotettiin tekemään 
esitys kuninkaalle, sen jälkeen kun hän oli neuvotellut perus_teellisesti 
Viipurin ylikomendantin kanssa. Näyttää siltä, että neuvonpidon tuloksena 
rajaa ei ruvettu vuosittain puhdistamaan, kuten alkuperäisesti ajateltiin 
vaan korkeintaan joka toinen vuosi tai tarpeen mukaan. Niinpä hallitseva 
senaatti antoikin kesällä 1726 ukaasin rajalinjan tarkistamisesta ja raja-alu-
een puhdistamisesta. Vastaavaa lienee tapahtunut samaan aikaan Ruotsin 
puolella. 

Valtakuntien välisen passisopimuksen valtaneuvosto hyväksyi, joskin se 
määräsi siihen lisäämään, että Tukholman ylikäskynhaltijaviraston passin 
saaneet henkilöt voivat matkustaa rajan yli mutta eivät muilla todistuksilla 
varustetut. Oikeusasioiden järjestelyssä tuli noudattaa 30.10.1684 annettua 
kuninkaallista asetusta. Rajantakaisten rikollisten rankaisemiseksi oli mene-
teltävä siten , että Frisenheim ottaisi avukseen kaksi henkilöä läänistään ja 
päättäisi tapaukset välittömästi. Tuomioistuimen ratkaisua ei tarvitsisi 
odottaa.50 

ltäraja muuttumaton? Rauhanpolitiikkaa 1721-26 
Uudenkaupungin rauhansopimus oli pitkällisen ja raskaan kiistelyn tulos, 

eikä raja noudattanut luonnonsuhteita ja vaikutti muutenkin viivoittimella 
vedetyltä sekä alun pitäen tilapäiseJtä. Viipurinlahti y!}lpäristöineen jäi 
Venäjälle, mutta kaupungin laaja takamaa säilyi Ruotsilla. Tämä tosiseik-
ka merkitsi jatkossa paljon. Kaupallisten tekijöiden lisäksi puolustus- ja 
turvallisuuskysymykset näyttelivät tärkeää osaa. Jo rauhantunnustelujen 
aikana Pietarin turvallisuus yhtäältä sekä Suomen puolustaminen mahdoUis-
ta hyökkäystä vastaan toisaalta muodostivat ne kehykset, jotka vaikuttivat 
Ruotsin ja Venäjän keskinäisiin suhteisiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin. 
Edellisen tappio suuressa Pohjan sodassa oli niin raskas, että jälkimmäinen 
saattoi helposti katsoa uuden rajan vain väliaikaiseksi. Tämä näkyi keisarin 
toimissa Ruotsia kohtaan 1720-luvun alkupuoliskolla. Rauhansopimus oli 
monin osin niin tulkinnallinen, että se jätti tsaarille mahdollisuuden 
sekaantua Ruotsin asioihin. Kun rajalinjastakaan ei tahdottu päästä yhteis-
ymmärrykseen, kriisin vaara oli jatkuvasti ovella. Venäjä uhkasi useasti 
sodalla Ruotsia, jonka oli heikon tilan vuoksi vähä vähältä tehtävä 
myönnytyksiä. Oli kuitenkin selvää, että valtakunnan alistaminen ei voinut 
pitkään jatkua aiheuttamatta kiihtyvää varustautumista ja tyytymättömyyttä 
raskaisiin ehtoihin. 

Suuren Pohjan sodan päätyttyä Suomen rajalinnoituksista olivat jäljellä 
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vain Savonlinna ja Kajaanin linna. Ainoastaan edellisellä laajan vesistöalu-
een solmukohdassa oli enää jonkin verran puolustusmerkitystä, mutta siitä 
käsin ei voitaisi yksin turvata Suomea, joka oli sotilaallisesti siis miltei 
suojaton. Oman ongelmansa aiheutti Venäjän pääkaupungin sijainti lähellä 
rajaa. Pietarissa pidettiin "useimmat ja parhaimmat joukot, samoin laivas-
to", kuten Suomen sotilasylipäällikkö lausui vuonna 1722. Retusaareen 
tsaari oli rakennuttanut linnoituksen ja suuren sotasataman, josta oli 
Virolahdelle vain kymmenen peninkulman matka. Lisäksi Viipuri, Narva ja 
Tallinna olivat venäläisten tärkeitä sotilas- ja meritukikohtia. Epävarmuus 
oli Ruotsin johdossa niin suuri, että hallituksen ensi tehtäviä oli sotilasyli-
päällikön asettaminen rajamaahan. Sellaiseksi määrättiin kenraali B.O. 
Stackelberg, jonka mielestä Suomi oli täysin Venäjän toimista riippuvainen. 
"Useita linnoituksia on heti toisella puolella meitä vastapäätä ja niiden 
joukossa itse pääkaupunki Pietari ... Niin on myös Viipuri kuin Suomeen 
johtava tie ja Lilvinmaasta, etenkin Tallinnasta, on lyhyt ja helppo tulla 
tänne" kuten ylipäällikkö kirjoitti kuninkaalle keväällä 1723.51 

Maahan saavuttuaan Stackelberg ryhtyi jo kevätkesällä 1722 suunnittele-
maan Suomen puolustusta. Uusi tukikohta oli välttämätön ja nimenomaan 
Suomenlahden rannikolle. Linnoituskonttorin päällikkö ja rajakomissaari 
Axel Löwen sai tehtäväkseen laatia Suomen puolustussuunnitelman, joka 
valmistui vuoden 1723 valtiopäiville. Rajan lähelle pitäisi pystyttää linnoitus 
ja kauemmaksi, mahdollisesti Helsinkiin päätukikohta. Suomenlahdelle oli 
sijoitettava riittävän voimakas laivasto-osasto ja Saimaalle ns. puolikalee-
rien järvilaivasto. Löwenin suunnitelma oli paitsi puolustuksellinen myös 
tähdätty Kaakkois-Suomen ja Pietarin takaisinvalloittamiseen. Näin ollen 
välittömästi rauhansopimuksen solmimisen jälkeen nousi esille menetetty-
jen alueiden valtaus tavalla tai toisella. Sotatoimien kannalta oli Saimaan ja 
Suomenlahden välinen kannas ensiarvoisen tärkeä. Löwenin ehdotuksia 
ruvettiinkin panemaan toimeen vuodesta 1722 lähtien. Vaikka alkuperäisis-
tä hankkeista tingittiinkin sittemmin paljon, Haminaa ja Lappeenrantaa 
linnoitettiin ja muutenkin kiinnitettiin huomiota Suomen puolustukseen. 
Koko ajan varottiin kuitenkin ärsyttämästä Venäjää liikaa tai provosoimas-
ta sitä aloittamaan sotaa vastapuolen varustautumiseen vedoten. 

Uudenkaupungin rauhan jälkeen Pietari I:n politiikkaa Tukholmassa ajoi 
lähettiläs Mihail Bestuzev. Hän tarjosi maaliskuussa 1722 välitystä Arvid 
Hornin, Karl Gyllenborgin ja Daniel von Höpkenin kanssa neuvotellessaan, 
jotta Ruotsin ja Holsteinin herttuan välille aikaansaataisiin sopu. Hän 
neuvoi antamaan jälkimmäiselle "kuninkaallisen korkeuden" arvon. Fred-
rik oli raivoissaan ja vetosi rauhansopimuksen 7. pykälään, jossa tsaari oli 
luvannut olla sekaantumatta Ruotsin sisäpolitiikkaan. Keisari tulkitsi pykä-
lää omalla tavallaan ja katsoi oikeudekseen näin menetellä. Muutenkin 
valtakunnassa voimistui holsteinilaisten kannatus, ja vuoden 1723 valtio-
päivillä herttualle myönnettiinkin ko . arvonimi ilman kruununperimysoi-
keutta. Pietari I halusi Holsteinin herttuan nousevan Ruotsin valtaistuimelle 
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Fredrikin jälkeen ja uhkasi jopa la.ivastollaan maata. Bestuzev sai kuitenkin 
keisarin oivaltamaan, että tällainen vain pahensi herttuan asemaa ja ' laivasto palasikin taka.isin Tallinnaan.52 

Jotta valtakuntien välit eivät katkeaisi lcriisin jälkeen Pietari I houkutteli Ruotsia liittoon lupaamalla epämääräisesti tukeaan Bremenin ja Verdenin 
palauttamisessa. Tällainen herätti vuorostaan levottomuutta sekä Tanskassa että alueet saaneessa Hannoverissa. Syyskuussa 1723 Bestuzev teki tsaarin 
pyynnöstä ehdotuksen Ruotsin ja Venäjän välisen pitkäaikaisen ystävyys- ja 
liittosopimuksen muodostamiseksi, ja neuvottelut aloitettiinkin. Keisari 
halusi liittää sopimukseen kaksi salaista artiklaa, joista ensimmäisen mu-kaan Slesvigin tuli kuulua herttuan omistukseen ja toisessa tsaarilla olisi 
jonkinlainen lupa vaikuttaa hallitusmuodon säilyttämiseen sekä Holsteinin 
herttuan oikeuksien valvomiseen. Jälkimmäistä Ruotsi vastusti jyrkästi, eikä sopimuksesta näyttänyt tulevan mitään. Keisarin oli taivuttava. Ruot-
sin ulkopolitiikkaan vaikutti näihin aikoihin suuresti suomalaissyntyinen 
kansliapresidentti Arvid Horn, jonka mielestä kyseinen liitto tarjoaisi ainakin hetkeksi suojaa valtakunnalle ja antaisi hengähdysaikaa. 

Oli selvää, että lupaukset keisarin tuesta Hannoverin ja Tanskan suunnal-
la jäivät alun pitäen kuolleeksi kirjaimeksi eikä sellaisiin varmasti uskottu 
valtaneuvostossa, mutta säädyt saatiin niiden varjolla helposti kannatta-maan entisen vihollisen kanssa solmittavaa liittoa. Liekö neuvotteluissa 
ollut Kaakkois-Suomi esillä, se ei ole tiedossa. Joka tapauksessa rajalinja 
oli juuri ennätetty vetää maastoon, Viipurin provinssin oloja ei helpotettu 

Kansliapresidentti Arvid Bernhard 
Horn (1664-1742). Kuparipiirros. 
Museoviraston kuvakok. 
Suomalaissyntyinen Horn toimi 
maansa Venäjän-politiikan johtajana 
lähes kaksi vuosikymmentä ja halusi 
saada Ruotsille ensin kunniakkaan 
rauhan tsaarin kanssa ja sitten ylläpi-
tää hyviä suhteita itäiseen naapuriin. 
Hän vaikutti taustalla jo Uudenkau-
pungin rauhanneuvottelujen aikaan ja 
tuki Lillienstedtiä ja Strömfeltiä näi-
den tiukoissa vaatimuksissa Kaak-
kois-Suomen säilyttämiseksi. Hän 
vahvisti vähitellen poliittista asemaan-
sa. Venäjän-kysymys nosti hänet aal-
lonharjalle ja vei hänet lopulta turmi-
oon. Hän oli näkemässä uuden sodan 
mutta ei enää Turun rauhan tuloksia. 
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eikä entisiä privilegioita hyväksytty, mitä Ruotsi oli rauhanneuvottelujen 
loppuvaiheessa voimakkaasti vaatinut. Liittosopimus aikaansaatiin 
22.2.1724 ja solmittiin peräti 12 vuodeksi . Erityisesti Englanti oli huolissaan 
siitä ja pelkäsi Ruotsin vajoavan Venäjän syliin. Diplomaatti Stephen 
Poynz saapuikin puolen vuoden kuluttua Tukholmaan ottamaan selvää 
maan suhteista Venäjään sekä ehdottamaan vastavuoroisesti Englannin 
kanssa aikaansaatavaa liittoa. Tilanne helpottui jossakin määrin jo seuraa-
van vuoden alussa, jolloin lujatahtoinen tsaari kuoli. Tosin seuraaja, 
keisarinna Katariina kannatti innokkaasti Holsteinin herttuan toimia. Tämä 
herätti pelkoa Ruotsissa. Myös Arvid Horn oli huolestunut. Vaikka 
kansliapresideotti oli tarmokkaasti ajanut liittoa, hän ei suhtautunut myön-
teisesti maan periviholliseen. Hän tajusi varsin hyvin Venäjän kasvavan 
merkityksen. Hän oli aina varuillaan sitäkin suuremmalla syyllä kun hän 
tunsi maassaan holsteinilaisryhmittymän sympatiat ja suunnitelmat. Holstei-
nin herttua Karl Fredrik oli kaiken lisäksi kihlannut vielä tsaarin eläessä 
tämän tyttären Annan. Tosin mahdollisen avioliiton laskettiin helpottavan 
menetettyjen alueiden (mukaan lukien Kaakkois-Suomi) takaisinsaamista. 
Keisarin uskottiin näin menettelevän. Kuten arvata saattaa holsteinilais-
puolueella oli Suomessa kannatusta. 53 

Kansliapresidentti Hornin mielestä liitto Venäjän kanssa ei olisi riittävä 
tae maan turvallisuudelle, ja hän alkoi tähyillä muita liittolaisia, sen jälkeen 
kun vuoden 1724 sopimus oli aikaansaatu. Näihin aikoihin Englanti ja 
Ranska solmivat ns. Hannoverin liiton vastapainoksi Venäjän, Itävallan ja 
Espanjan muodostamalle Wienin liitolle. Erityisesti suomalaiset johtomie-
het olisivat halunneet valtakunnan kannattavan jälkimmäistä. Horn toimi 
varovaisesti Hannoverin liiton hyväksi ja pyrki osoittamaan puolueetto-
muutta eikä halunnut millään muotoa ärsyttää Venäjää, joka kuitenkin 
kokeili Ruotsin todellista kantaa tarjoamalla avustuksia mm. sotaväen 
ylläpitämiseksi. Valtaneuvosto kieltäytyi avusta. Horn pelkäsi tällöin Venä-
jän väkivaltaisia toimia, mitä tukivat maahan saapuneet tiedot sen voimak-
kaasta varustautumisesta ja joukkojen siirrosta rajan tuntumaan. Siksi 
kansliapresidentti esitti lähettiläs Poynzille pyynnön että Englanti siirtäisi 
mitä pikimmin Itämerelle laivastoeskaaderin suojelemaan Ruotsia mahdol-
liselta venäläisten merihyökkäykseltä. Silloin Poynz asetti ehdoksi maan 
taipumisen Hannoverin liittoon. Kun Horn ei katsonut voivansa tähän 
suostua lähettiläs luopui ehdosta. Pitkien ja vaikeiden neuvottelujen 
jälkeen Arvid Horn sai hallituksensa hyväksymään Hannoverin liiton, ei 
kuitenkaan yksimielisesti vaan kuninkaan äänten ratkaistessa. Tämä ta-
pahtui kesällä 1726. Venäjä koetti kaikin keinoin estää ko. sopimuksen 
mutta ei onnistunut. Holsteinilaispuolue kukistui samalla, mihin vaikutti 
osaltaan myös se, että Venäjällä syntyi tyytymättömyyttä herttuaa ja hänen 
puoluelaisiaan kohtaan. Seikkailupolitiikka näytti siellä vievän välirikkoon 
paitsi Länsi-Emoopan myös Tanskan kanssa. Arvid Hornilla oli nyt 
ulkopoliittinen valta tiukasti käsissään, ja uuteen valtaneuvostoon tuli 
etupäässä hänen kannattajiaan.54 
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Tavoitteena ja yrityksenä Kaakkois-Suomen takaisinvaltaus 
Arvid Horn elätti kaiken aikaa toiveita saada pian takaisin Uudenkau-

pungin r auhassa menetetyt alueet. Hänen ulkopolitiikkansa toimintaohje 
näkyi mm. vuosien 1726-27 valtiopäivien salaisen valiokunnan hyväksy-
män ohjeen ns. salaisessa liitteessä. "On mahdotonta pitää valtakuntaa 
pystyssä niin kauan kuin Uudenkaupungin rauhassa menetetyt ihanat maat 
ja linnoitukset ovat pysyvästi Venäjän vallassa". Salainen valiokunta olikin 
suonut säätyjen nimissä kuninkaalle ja valtaneuvostolle toimintavapauden 
otollisen tilaisuuden tullen "yrittää työntää venäläiset jälleen entisten 
rajojensa taakse ja ainakin Itämereltä, etteivät nämä merivoiminensa pitäisi 
enää kauemmin Ruotsia ja si en myös koko Pohjolaa levottomuuden ja 
uhan alaisena" . Sinetöity asiakirja tuli avata suotuisissa olosuhteissa ja 
noudattaa sen ohjeita. Missään tapauksessa Venäjälle ei saanut antaa syytä 
epäluuloihin, vaan hyvää naapurisuhdetta oli ylJäpidettävä.55 

Tilanne säilyi 1720-luvun lopulla ennallaan, joskin sekä Ruotsi että 
Venäjä varustautuivat rajan molemmin puolin. Maiden välinen ystävyys 
riippui suuressa määrin Hornin valta-asemasta. Vuonna 1731 olivat rikkou-
tuneet kuninkaan ja hänen välit. Lisäksi hänen toinen ulkopoliittinen 
pilarinsa, Hannoverin liitto hajosi, ja Englanti liittoutui Itävallan kanssa. 
Samaan aikaan alkoi maassa esiintyä vastustavia ääniä hänen suhteistaan 
Venäjään. Aikaisemman holsteinilaispuolueen kannattajat olivat kääntä-
neet selkänsä Venäjälle ja etsivät Ranskan tukea. Valtakunnassa oli 
otollinen ilmapiiri lietsoa Venäjän vastaista mielialaa, sen jälkeen kun 
sodan kärsimykset alkoivat unohtua, sekä elätellä aikaisempaa voimak-
kaammin toiveita uuden sodan avulla saada takaisin menetetyt alueet. 
Suunnitelmat rakentuivat pääasiassa ulkomaisten edullisten suhdanteiden 
varaan sekä liittoihin ja raha-avustuksiin. Hornkin oli valmis solmimaan 
liiton Ranskan kanssa, joka halusi tukea Puolan perimyssodassa vuodesta 
1733. Hän ei kuitenkaan sellaiseen suostunut ehdoitta. Kokeneena poliitik-
kona hän sai pidettyä maan irti sodasta, mikä aiheutti kiihkoilijoiden 
piirissä lisääntyvää kaunaa häntä kohtaan. Kuvaavaa on se, että häntä 
vastustava ryhmä koostui monista sellaisista henkilöistä, jotka olivat olleet 
muovaamassa Ruotsin ulkopolitiikkaa ja neuvottelemassa Venäjän kanssa 
sekä vaikuttamassa Uudenkaupungin rauhansopimuksen sisältöön, mm. 
Ahvenanmaan neuvottelija Karl Gyllenborg ja Daniel von Höpken. Rans-
kan Tukholman-lähettilään onnistui saada nämä johtavat poliitikot puolel-
leen. Oppositio saavutti enemmistön jo vuoden 1734 valtiopäivien salaisessa 
valiokunnassa, jonka tuli johtaa ulkopolitiikkaa. Liitto Ranskan kanssa 
solmittiinkin vuonna 1735, mutta samoihin aikoihin Horn uudisti ystävyys-
ja liittosopimuksen Venäjän kanssa. Tätä ei Ranska hyväksynyt ja irtisanoi 
juuri aikaansaadun sopimuksen , mikä heikensi Hornin asemaa. Lopulta 
hänen oli erottava, ja Venäjään perin vihamielisesti suhtautuva hattupuolue 
pääsi valtaan 1730-luvun lopulla. 
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Suomalaiset olivat yleensä Hornin ja tämän rauhanpolitiikan kannalla, 
mutta heidän sanansa ei valtiopäivillä painanut. Menetetyt alueet oli 
saatava hinnalla millä hyvänsä takaisin ja vielä enemmänkin. Valtakunta oli 
nostettava jälleen suurvaltojen joukkoon. Venäjää aliarvioitiin, mihin olivat 
antaneet aihetta sekavat sisäpoliittiset olot Pietari Suuren kuoleman 
jälkeen. Sotalaitos ja talouselämä olivat melkoisesti rappeutuneet, ja 
juonittelu johtopaikoilla oli yleistä. Lisäksi keisarikunta oli usein sodassa 
naapureitaan vastaan. Erityisesti Turkin suunnalla oli kiistoja ja sotakin 
vuodesta 1736 lähtien, mikä paransi Ruotsin mahdollisuuksia. Tosin ko. 
sota päättyi kolmen vuoden kuluttua, mutta Ruotsissa oli jo aloitettu 
sotavalmistelut ja Venäjäkin keskitti joukkojaan Viipurin ympäristöön. 
Keisarinna Anna kuoli vuonna 1740, jolloin myös alkoi Itävallan perimysso-
ta. Venäjän kehitystä seurattiin Tukholmassa suurella valppaudella ja 
päätettiin ryhtyä tukemaan prinsessa Elisabetia valtaistuiokiistassa. Näin 
hän joutuisi k:titollisuudenvelkaan ja korjaamaan Uudenkaupungin rauhan 
rajoja.56 

Salainen valiokunta sai hattuenemmistöisillä valtiopäivillä 1738-39 teh-
täväkseen laatia mietinnön ulkopoliittisesta tilanteesta. Työ annettiin evers-
ti K. 0. Lagercrantzille, joka valmisti suunnitelmat noudatettavasta liitto-
ja sotapolitiikasta. Suomen asema oli toissijainen. Sodasta johtuva ainoa 
uhka voisi olla "itämaan" hävitys ja menettäminen. Jokainen saattoi 
epäonnistua, mutta jos Suomi todella jouduttaisiin luovuttamaan ja emä-
maata uhkaisi vaara, valtakunnan saattaminen ennalleen olisi koko Euroo-
pan yhteinen asia. Tällaista tuskin tarvitsisi kuitenkaan ottaa huomioon. 
Jolleivät liittolaiset auttaisi, "kumpi on ruotsalaisille miehille kunniakkaam-
paa, parempaa ja hyväksyttävämpää: kuolla rohkeana kansana vai elää 
surkeudessa, riippuvaisuudessa, häpeässä ja halveksittuna". Vaikka suoma-
laiset vastustivat mietintöä ja monet muutkin epäilivät maan kykyä selviytyä 
kriisistä, hattuhallitus ja salainen valiokunta olivat valmiita aloittamaan 
sodan huolimatta siitä, että maan Venäjän-lähettiläs varoitti valtaneuvostoa 
asettamasta liian suuria toiveita Elisabetiin ja mahdolliseen vallanvaihdok-
seen keisarikunnassa. Salaisessa valiokunnassa korostettiin, että valtakunta 
oli kohotettava jälleen suurvallaksi ja sen turvallisuus taattava valtaamalla 
takaisin menetetyt provinssit. Voitosta oltiin varmoja. Olihan maalla hyvin 
varustettu armeija, riittävät rahavarat ja luotettavat liittolaiset. Tosiasiassa 
kaikissa oli toivomisen varaa. Hyvässä uskossa Ruotsi julisti sodan Venäjää 
vastaan kesällä 17 41. 57 

Hattujen voitonvarmuus kuvastui etukäteen laadituista rauhanehdoista, 
jotka oli kirjattu kolmeen suljettuun asiakirjaan. Nämä oli avattava 
sotaonnen perusteella. Numero l:n mukaan oli, Venäjän pyytäessä sodan 
lopettamista, pantava preliminäärirauhan ehdoksi Karjalan ja Nevan ranto-
jen luovutus kaupunkeineen ja linnoituksineen. Varsinaisessa sopimuksessa 
oli vaadittava kaikki Venäjälle Uudenkaupungin rauhassa menetetyt alueet 
sekä lisäksi Aunus ja Viena. Numero 2 oli avattava aseellisen menestyksen 
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Ruotsin aluevaatimukset (piscerasteroimi) heinäkuussa. 1741 sekä Venä-
jän vastaavat (viivarasterointi) Turun rauhanneuvottelujen alkuvaiheessa 
puolitoista vuotta myöhemmin. Väliin mahlui ns. haJtujen sota ja 
venäläisten miehitysaikaa Suomessa. Sodalla oli palautettava suurvalta-
asema Ruotsille ja otettava Venäjä/Jä lisäalueila. Pyrittiin luonnollisiin 
rajoihin, ja Venäjältä vaadittiin Suomen turvaksi ja kaupan lisäämiseksi 
koko Karjalaa (AuniLS ja Viena), jota oli toivottu jo 1600-luvun alCLSsa 
mutta jota ei saatu Stolbovan rauhassa. Koko laatokkaa ei haluttu. 
Rauhanehdot nro 1 = l + II+ lll, ehdot nro 2 =II+ 111, ehdot nro 3 = lll. Noin vuoden kuluttua sodan ensimmäisestä taistelusta venäläiset 
olivat vallanneet koko Suomen ja tsaaritar vaati sitä itselleen pyvyvästi. 

kääntyessä huonommaksi tai "naapurien osoittaessa kasvavaa kateutta". 
Alustavan rauhan ehdot olivat edelleen samat, mutta varsinaisissa vaati-
muksissa itäraja tingittäisiin vuoden 1700 tilanteen mukaiseksi. Numero 3:n 
mukaan oli "tyydyttävä" lopullisesti preliminääriehtoihin. Lisäksi Venäjää 
oli kiellettävä pitämästä sotalaivoja Suomenlahdella, ja sen oli suostuttava 
tullivapa~iin viljatoimituksiin Baltiasta. Mikäli Ruotsi joutuisi alakynteen ja hyökkäyksen kohteeksi, sen olisi vaadittava rauhanteossa kuitenkin 
takaisin Karjalaa, Käkisalmea Viipuria ja Pietaria Kronstadtia ja Pähkinä-linnaa ympäristöineen. Jollei tällaisia ehtoja voitaisi saada säädyt olisi 
kutsuttava kokoon. 58 

Ruotsi oli antanut sodanjulistuksen _heinäkuun lopulla 1741, mutta 
minkäänlaista hyökkäystä ei aikaansaatu, joten aloite siirtyi heti venäläisil-
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le. Nämä ylittivät elokuun puolivälissä rajan ja lähestyivät Lappeenrantaa, 
joka joutui taisteluin antautumaan kuukauden lopulla. He eivät kuitenkaan 
aikoneet pitää kaupunkia miehitettynä vaan vetäytyivät Viipuriin etupäässä 
huoltovaikeuksien takia. Itse taistelulla oli vähän strategista merkitystä, 
mutta se oli jatkoa ajatellen pahaenteinen. Heti alkuun oli kärsitty tappio, 
joukot olivat olleet kurittomia ja pakoilua oli esiintynyt eikä päällystöön 
luotettu. Ruotsin sotajoukkojen ylipäällikkö K. E. Lewenhaupt saapui 
rintamalle vasta kymmenen päivää ko. taistelun jälkeen. Hänen ensimmäi-
senä tavoitteenaan oli vallata Viipuri sekä maitse että meritse. Ylipäällikön 
rynnistys Viipurin suuntaan oli pantu rajan takana merkille ja varustauduttu 
kiireisesti. Lisäksi ruotsalaisten aikeet vauhdittivat Elisabetin suunnitelmia 
kaapata hallitusvalta maassaan. Näin tapahtuikin marraskuun lopulla 1741. 
Uusi keisarinna pyysi välittömästi aselepoa Ruotsilta, mihin ilomielin 
suostuttiin. Joukot vedettiin rajan taakse ja jäätiin odottamaan Elisabetin 
"lupausten" täyttymistä. 

Ruotsin hallitus oli syksyllä 1741 aselevon jälkeen avannut ensin rauhan-
ehtokirjeen nro 1. Vaikka siltä tuntuikin, etteivät vaatimukset olleet "aivan 
soveliaita vallitsevissa oloissa", se antoi Lewenhauptille määräyksen voi-
makkain sotilaallisin toimin ja luottamatta lupauksiin ajaa Ruotsin vaati-
mukset lävitse. Todettuaan kuitenkin, että Lewenhaupt oli jo vetäytynyt 
talvileiriin ja Pietariin lähetetty ranskalainen neuvottelija pysyi toimettoma-
na, valtaneuvosto etsi kohtuullisempia vaatimuksia ohjeista nro 2 ja 3. 
Ylipäällikkö sai käskyn tehostaa varustelua mutta pyrkiä rauhaan viime 
kädessä ehdon nro 3 pohjalla. Mikäli sellainen epäonnistuisi, maan pitäisi 
valmistautua pitkälliseen sotaan. Epäröivän ranskalaisen tueksi valtaneu-
vosto päätti lähettää aikaisemman Pietarin-lähettiläänsä E. M. von Nolcke-
nin Venäjälle. Edellinen olikin menettänyt välitysmahdollisuutensa, sillä 
Elisabetin Ruotsia kohtaan tuntema vihamielisyys laajeni pian koskemaan 
myös Ranskaa, sen jälkeen kun keisarinnan tietoon saatettiin, että tämä 
yritti yllyttää Turkkia Venäjää vastaan.59 

Elisabet oli jo aikaisemmin saanut kuulla Ruotsin vehkeilevän Turkin 
kanssa. Lisäksi Ranskan kardinaali oli lähettänyt diplomaatilleen Pietariin 
kirjeen, jossa tämän tuli vaatia Ruotsille ainakin Uudenkaupungin rajaa 
sekä myös Viipuria. Jälkimmäinen olisi tosin voinut jäädä Venäjälle, jos se 
olisi suostunut purkamaan linnoituslaitteet kaupungista. Keisarinnan ker-
rottiin erityisesti katkeroituneen aluevaatimuksista ja sanoneen käyvänsä 
sotaa Ruotsia vastaan mieluummin vaikka 30 vuotta kuin luovuttaisi 
jalankaan leveydeltä niitä alueita, joita hänen isävainajansa oli valloittanut. 

Nolcken saapui huhtikuussa 1742 Moskovaan, ja hänen ohjeensa perustui-
vat kokonaan Ranskan välitykseen. Siksi hän ei saanut mitään konkreettista 
aikaan. Suurkansleri antoi kuitenkin ymmärtää, että Venäjä olisi valmis 
solmimaan rauhan Uudenkaupungin sopimuksen pohjalla ja suostuisi ehkä 
Viipuriin rakennettujen uusien linnoituslaitteiden purkamiseen. Lisäksi 
Ruotsin turvallisuus voitaisiin taata yhteisellä ystävyysliitolla Ranskan ja 
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Venäjän kanssa. Eri sopimuksella keisarinna voisi sitoutua Uudenkaupun-
gin rauhan mahdollisten loukkausten hyvitykseen sekä Ruotsin sotakuJujen 
korvaamiseen. Koska parempaa tulosta ei aikaansaatu Nolcken matkusti 
toukokuun lopulla Tukholmaan ja lähti sitten heinäkuun alussa armeijan 
päämajaan ollakseen valmiina neuvotteluun, kun tieto kokouspaikasta 
saapuisi. Valtaneuvosto ei aluksi katsonut voivansa suostua Venäjän tar-
joukseen suurkanslerin ehdotusten pohjalta. Lewenhauptin perääntyessä 
joukkoineen rantatietä Helsinkiä kohti hallitus taipui lopulta ottamaan 
neuvottelujen perustaksi Uudenkaupungin rauhan rajan jos se olisi niiden 
alkamisen edellytys. Tästä tiedotettiin Venäjän armeijan ylipäällikölle Peter 
de Lacylle, joka jatkoi kuitenkin etenemistään. Helsingin antautumisen 
jälkeen Nolcken sai suurkanslerilta kehotuksen, että Ruotsi esittäisi neuvot-
telupaikkaa ja valitsisi valtuuskunnan. Kun Lacy vihdoin ilmoitti Alexander 
Rumjantsevin odottelevaa Viipurissa ryhtyäkseen neuvotteluihin von Nolc-
kenin kanssa , tämä oli jo kutsuttu Tukholmaan saamaan uusia ohjeita.6() 

Venäläisten hyökätessä Suomeen väestön keskuuteen levitettiin Elisabe-
tin manifestia jossa hän lupasi tehdä Suomesta itsenäisen valtakunnan ja 
antaa sille Venäjän jatkuvan tuen eikä vaatisi Suomelta aluekorvauksia 
mikäli sotilaat laskisivat aseensa ja kansa ei nousisi valloittajia vastaan. 
Manifestia täydensi Etelä-Suomessa etenevän de Lacyn julistus (14.7.) 
suuriruhtinaskunnan asukkaiden suojelemisesta ruotsalaisten sorrolta ja 
hävitykseltä. Samalla hän levitti huhua, että holsteinilaista Karl Peter 
Ulrikia oli ajateltu itsenäisen Suomen hallitsijaksi. Hän oli myös ollut 
yhtenä kruununperijäehdokkaana Ruotsin valtaistuimelle Ulrika Eleonoran 
kuoltua marraskuussa 1741 lapsettomana. Syntyperänsä mukaan hän olikin 
luonnollinen kruununperijä Kaarle XII:n sukulaisena. 

Objekirjeessään Rumjantseville 28.8.1742 (ennen tietoa Helsingin antau-
tumisesta) Elisabet kertoi olevansa valmis täyttämään manifestin lupaukset, 
jos Suomen säädyt sitä todella haluaisivat ja myöntäisivät tarvittavat varat 
maan itsenäistymiselle. Hän piti ajatusta kuitenkin epärealistisena Suomen 
köyhyyden ja ruotsalaisten vastustuksen vuoksi. Samanlaisia itsenäisyysaja-
tuksia esiintyi Alexander Rumjantseville 20.9.1742 ja 28.10.1742 lähetetyis-
sä ohjeissa, joiden mukaan autonomia olisi mahdollinen vain Venäjän 
suojeluksessa. Sen jälkeen kun maa oli joutunut Venäjän haltuun, ei 
asukkaille enää puh11ttu itsenäisyydestä. Suomi oli aseellisesti vallattu ja 
kokonaan keisarinnan käskyvallasta riippuvainen. 

Lähes koko Suomen miehitysajan oli Ruotsissa esillä kruununperillisen 
valinta. Tsaaritar pyrki osaltaan sekaantumaan asiaan esittämällä Holstein-
sukuista Adolf Fredrikiä sellaiseksi ja estämään tanskalaisen kruununprins-
sin vaalin, joka toisi mukanaan vaarallisen pohjoismaisen unionin. Elisabe-
tin oli vaikea vaikuttaa sekä Adolf Fredrikin valintaan että samalla pitää 
kaikki valloituksensa. Siksi Venäjän hallintopiireissä puhkesi kiista , kumpi 
painaisi rauhanneuvotteluissa enemmän: mieleisen henkilön valinta Ruotsin 
kruununperijäksi vai Suomen liittäminen keisarikuntaan. Jälkimmäistä kan-
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Alexander lvanovits Rumjantsev 
(Rumjantsov 1677-1745). Pistegra-
vyyri. Museoviraston kok. 
Rumjantsev oli ollut jo Pietari Suuren 
aikana Tukholmassa neuvottelemassa 
Ruotsin kanssa rauhasta ainakin 
vuonna 1720. Hänen asiantuntemus-
taan tarvitsi tsaaritar Elisabet kesällä 
1742, kun rauhantunnusteluja käytiin 
hattujen sodan aikana, ja puoli vuotta 
myöhemmin hänet nimitettiin Venä-
jän valtuuskunnan toiseksi neuvotteli-
jaksi Turkuun vuoden lopulla. Eh-
dolla oli tosin ollut myös Mihail Bes-
tuiev, mutta Rumjantsev tunsi parem-
min Suomen olot. Koska Venäjän 
toinen edustaja ei pitkään aikaan saa-
punut Turkuun, Rumjantsev joutui 
yksin kantamaan huolta neuvottelujen 
edistymisestä, ja muutenkin hän esiin-
tyi aktiivisesti ja ponnekkaasti rau-
hansopimuksen aikaansaamiseksi ja 
lupaili suullisesti sellaistakin, mihin 
tsaaritar ei suostunut. Tämä saattoi 
olla tosin taktiikkaa sen selvittämisek-
si, mitä alueita Ruotsi oli valmis anta-
maan Venäjälle. 

nattivat erityisesti vaikutusvaltaiset Bestuzevin veljekset. He pelkäsivät 
holsteinilaisten vaikutusvallan -kasvua jälleen Venäjällä.61 

Rauhantunnustelut Turussa tammikuusta 
helmikuun puoliväliin 1743 

Sen jälkeen kun Elisabet oli joulukuussa 1742 virallisesti ilmoittanut 
nousustaan valtaistuimelle, oli kirjeenvaihdon jälkeen vihdoin saatu sovi-
tuksi rauhanneuvottelujen aloittaminen Turussa seuraavan vuoden alussa. 
Ehdotuksen Englannin välityksestä hylkäsivät sekä Ruotsi että Venäjä. 
Edellinen ei tätä hyväksynyt, koska Englanti vaati Ranskan sulkemista 
neuvottelujen ulkopuolelle. Jälkimmäinen vastusti ajatusta, sillä Englanti ei 
etukäteen luvannut tehokkaasti tukea Adolf Fredrikin kruununperimystä. 
Niinpä neuvottelut tulivat käytäviksi ilman välitystä. Molempien valtakun-
tien, jo aikaisemmin nimitettyjen, neuvottelijoiden valtakirjat annettiin 
20.12.1742. Ruotsin päävaltuutettuna oli englantilaisystävällisen hovikansle-
rin kieltäydyttyä valtaneuvos Herman Cedercreutz ja toisena E. M. von 

65 



Elisabetin kruunajaiset Moskovan tuomiokirkon edessä vuonna 1742. 
Ivan Sokolovin gravyyri. Museoviraston kuvakok. 
Kruunajaisiin osallistui myös Ruotsin virallisia edustajia (mm. E. von 
Nolcken), jotka kävivät keskusteluja rauhanneuvottelujen aloittamiseksi. 
Ruotsissa uskottiin Elisabetin valtaannouswi tarjoavan mahdollisuuden 
saada takaisin huomattavia osia Kaakkois-Suomesta, koska Ruotsi oli 
diplomaattisesti häntä tukenut ja myös sen sotatoimien kaJSottiin edistä-
neen epäjärjestystä Venäjällä ja auttaneen E/isabetia valtaan. Suomi 
kuiJenldn vallattiin ja Elisabet suunnitteli siitä Venäjän käskyvallassa 
olevaa autonomista aluetta. Ruotsi oli selvästi alakynnessä ja Venäjä 
voimansa twinossa. 

Nolcken. Venäjän valtuutetuiksi oli määrätty Alexander Rumjantsev ja 
kenraali Johann Ludwig Pott von Luberas sekä molemmille valtuuskunnille 
sihteeri. Kummankin maan edustajien vaali lupasi hyvää kongressin myön-
teiselle ilmapiirille. Ruotsin neuvottelijat olivat olleet lähettiläinä Pietaris-
ssa ja tunsivat hyvin sikäläiset olot. Cedercreutzia oli Elisabet arvostanut ja 
von Nolckenin kanssa hän oli usein ollut yhteydessä varsinJcin valtaannou-
sunsa aikoihin joten heillä oli toiveita aikaansaada Ruotsille edullinen sopimus. Rumjantsev ja Luberas kuuluivat Bestuzevien vastapuolueeseen 
ja työskentelivät Elisabetin holsteinilaisten intressien mukaisesti. Jälkim-
mäinen oli opiskelJut Lundissa, puhui ruotsia ja mainittiin hattuystävälli-seksi. 62 

Ruotsalaisten salaisissa ohjeissa vaadittiin palautettavaksi Uudenkaupun-
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gin rauhan raja sekä lisäksi, jos ei saataisi Viipuria, ainakin jokin muu 
rajalinnoitukseksi sopiva seutu. Neuvottelujen kulkua hidasti ja vaikeutti 
se, ettei ruotsintaitoinen Luberas saapunut lähes kahteen kuukauteen 
Turkuun, joten Cedercreutz ja Nolcken joutuivat käymään keskusteluja 
Rumjantsevin ja hänen sihteerinsä välityksellä. Rumjantsevkin viivytteli 
saapumistaan, ja paikalla oli ensin vain sihteeri Neplujev, joka esiintyi alun 
alkaen hyökkäävästi ja tinkimättömästi. Sen sijaan Suomen kenraalikuver-
nöörin Balthasar von Campenhausenin ja sotapäällikön James Keithin 
kanssa käytiin keskusteluja ystävällisessä hengessä, joskin yleensä epäviral-
lisesti. Molemmat olivat tehneet parhaansa myönteisen ilmapiirin luomisek-
si ja osallistuivat silloin tällöin yhteisille päivällisille tai illallisille. Tammi-
kuun 11. päivänä 1743 istunnossa oli alustavasti esillä alueluovutukset. 
Neplujev korosti tällöin keisarinnan useita kertoja sanoneen, että valtaan-
noustuaan hän noudattaisi isävainajansa periaatteita tinkimättömästi eikä 
sallisi minkään isänsä valloittaman alueen luovuttamista. Sen sijaan Elisabe-
tin mielestä Ruotsi voisi osoittaa ystävyyttään ja auliuttaan häntä kohtaan 
valitsemalla hänen ehdokkaansa kruununperijäksi. 

Ruotsalaiset neuvottelijat vaativat Suomen palauttamista. Venäläiset 
puolestaan uhkasivat hyökätä kaleerilaivastolla Ruotsiin, ellei maa taipuisi. 
Cedercreutz ja Nolcken varoittivat sellaisesta ja kertoivat valtakunnan 
taistelevan siinä tapauksessa aivan eri tavalla kuin Suomessa ja hankkivan 
liittolaisia. Ongelmia lisäsi se, että Rumjantsev saapui Pietarista vasta 
23.1.1743. Ruotsalaiset edustajat saivat ohjeet vaatia koko Suomea mutta 
luvata keisarinnalle sotakorvaukset tai toisena vaihtoehtona antaa toiveita 
Adolf Fredrikin tukemisesta. 

Kun Turun neuvotteluja käytiin helmikuun alussa 1743, Alexander 
Rumjantsev kertoi, että keisarinna tuskin suostuisi Suomen luovuttamiseen. 
Silloin ruotsalaiset ilmoittivat kongressin olevan turha. Sen jälkeen Neplu-
jev sanoi luottamuksellisesti, että Elisabet saattaisi palauttaa jotakin, jos 
neuvottelijat vaikuttaisivat Lyypekin piispan Adolf Fredrikin valintaan. 
Cedercreutz ja Nolcken olivat tällaisesta närkästyneitä ja pitivät vaalia 
yksin säätyjen asiana. Kuitenkin he tiedustelivat, mitä alueita Venäjä 
myönteisessä tapauksessa luovuttaisi. Venäläiset eivät osanneet tähän 
vastata vaan kertoivat odottavansa lisäohjeita Pietarista. Toisessa tilaisuu-
dessa Rumjantsev ilmoitti Cedercreutzille, että Nolckenilla olisi viime 
huhtikuussa ollut mahdollisuus saada rauha aikaan Uudenkaupungin sopi-
muksen pohjalta, mutta silloin hän ei ollut sitä hyväksynyt. Nyt oli Suomi 
valloitettu, eikä sama tarjous enää ollut voimassa. Tällöin Nolcken korosti, 
ettei hän ollut tuolloin hylännyt ehtoja vaan ainoastaan pyytänyt lykkäystä 
voidakseen noutaa ohjeita Tukholmasta. Ellei keisarinna suostuisi Ruotsin 
tarjoukseen, tämä jatkaisi sotaa "ystävien" avustuksella. Elisabet saisi 
taistella yksin, sillä liittolaisia hän ei kykenisi hankkimaan. Venäläiset 
vuorostaan uhkasivat, että tsaaritar määräisi pian maa-armeijan hyökkää-
mään Länsipohjaan ja kaleerilaivaston hävittämään sekä polttamaan Gäv-
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len ja Tornion välistä rannikkoa, kuten oli menetelty Uudenkaupungin 
neuvottelujenkin aikaan. 63 

Alexander Rumjantsev esitti helmikuussa 1743 Venäjän entisen vaati-
muksen: koko Suomi ja Ahvenanmaa sekä sotakorvaus, josta Elisabet 
luopuisi Adolf Fredrikin vaalia vastaan . Neuvottelut katkesivat joksikin 
aikaa , kun kumpikaan puoli ei tahtonut ensiksi tehdä uutta ehdotusta. 
Valtaneuvosto määräsi edustajia pyytämään varman vastauksen, aikoiko 
Elisabet pitää Suomen vai ei. Jos edellistä vaadittaisiin, heidän olisi 
vibjattava valtaku.nnan kallistavan silloin korvansa Tanskan tarjouksille. 
Rumjantsev antoikin toiveita kohtuullisemmista vaatimuksista, ja pikalähe-
tin tuli hakea Pietarista ohjeita. 

Kirjoittaessaan kuninkaalle 17.2.1743 Cedercreutz ja Nolcken kertoivat 
että vaikka venäläiset eivät hyväksyneet neuvottelujen pohjaksi Uudenkau-
pungin rauhan rajaa, eri tilanteista ja sanonnoista he olivat päätelleet, että 
keisarinna olisi e.hkä suostuvainen luovuttamaan Suomen "Keitin virtaan", 
siis Kymijokeen asti sillä edellytyksellä, että Adolf Fredrik valittaisiin 
Ruotsin kruununperijäksi. Mihinkään asiakirjoihin täl1aista ei ollut kirjattu 
vaan asiasta oli epävirallisesti puhuttu. Kun kuriiri oli lähetetty Pietariin , 
Nolcken ja Cedercreutz uskoivat tämän palaavan mukanaan tsaarittaren 
kirje ko. alueluovutuksesta. Koska heillä oli ohjeet neuvotella ainoastaan 
edellisen rauhansopimuksen pohjalla , he tiedustelivat kuninkaalta, miten 
heidän pitäisi menetellä , jos keisarinna todella suostuisi palauttamaan 
Ruotsille Suomen vain Kymijokeen saakka. Samalla he kertoivat että 
Alexander Rumjantsevilla oli toisetkin ohjeet muuttuneita olosuhteita 
varten. Samalla he pyysivät, etteivät säädyt ottaisi vielä lainkaan kantaa 
kruununperimykseen, koska neuvottelut olivat vasta alkuvaiheessa. Tällä 
tavoin voitaisiin tinkiä Venäjältä mahdollisimman edulliset rauhanehdot. 
Vaikka Cedercreutz ja Nolcken epäilivät, ettei tsaaritar taivu luovuttamaan 
Kymijoen itäpuolista aluetta häneltä voitaisiin saada muita myönnytyksiä, 
raha-avustuksia kauppaetuja jne. 64 

Suuria ristirötoja alueluovutuksista 
Johann Luberas saapui Turkuun 17.2.1743 ja venäläisten asenne kävi 

myöntyväisemmäksi. Hän ei ollut ruotsin kielen taitoisena Rumjantsevin 
tavoin riippuvainen Neplujevin tulkkauksesta. Hän kertoi luottamukselli-
sesti hallitsevan senaatin kiistoista alueJuovutus- ja kruununperimyskysy-
myksessä sekä että Elisabet saattaisi luopua Suomesta Adolf Fredrikin 
vaalin hyväksi. Myös monet huomattavimmat venäläiset valtiomiehet pitivät 
hänen valitsemistaan tärkeänä asiana mikä olisi aikaansaatava vaikka 
huomattavin myönnytyksin. 

Suuressa konferenssissa 24.2.1743 Elisabet pyysi osanottajilta lausuntoa 
rauhanehdoista. Mihail Bestuzev lausui, että rauhan piti palvella valtakun-
nan kunniaa ja menestystä. Venäjän oli hankittava varmat takeet Ruotsin 
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mahdollista uhkaa vastaan. Tärkeimpänä vaatimuksena olisi Suomen liittä-
minen voittomaihin Pohjanlahtea myöten. Tästä voitaisiin ehkä suorittaa 
tietty korvaus, kuten tehtiin Uudenkaupungin rauhassa Liivinmaan kohdal-
la. Ellei Ruotsi tähän suostuisi eikä muiden naapurien taholta mitään 
vaaraa esiintyisi, Elisabetin oli sotaa jatkamaJla pakotettava vihollinen 
myöntymään. Jos taas naapurit uhkaisivat tai Venäjällä ei olisi muuten 
edellytyksiä kyllin voimakkaaseen vastarintaan , Ruotsille voitaisiin palaut-
taa Suomi Helsingistä länteen . Tällöin se olisi pakotettava valitsemaan 
kruununperijäksi Adolf Fredrik. Ellei tämäkään onnistuisi, keisarinnan olisi 
tehtävä ko. henkilöstä Venäjän suojeluksen alaisen Suomen suuriruhtinas. 
Se olisi sopusoinnussa manifestin lupausten kanssa. Kansa oli varmojen 
tietojen mukaan tyytymätön siellä Ruotsin valtaan ja tulisi suhtautumaan 
tähän järjestelyyn tyydytyksellä. Venäjän aikeet eivät muualla synnyttäisi 
vihamielisyyttä, ja Suomesta saataisiin puskuri Ruotsin ja Venäjän väliin. 

Varakansleri Alexei Bestuzev vaati niin ikään koko Suomen luovuttamis-
ta keisarikunnalle. Ruotsi voisi saada siitä korvauksen, esimerkiksi kaksi 
miljoonaa ruplaa ja tullivapaan kaupan Suomeen. Ellei sellainen olisi 
mahdollista, ei olisi pyrittävä liittämään vain osia maasta Venäjään, vaan 
olisi käytävä toteuttamaan Suomen itsenäisyysajatusta. Tässä tarkoituksessa 
oli Turun rauhanneuvotteluihin kutsuttava myös suomalaisten edustajia, 
jotka varmaan kannattaisivat mieluummin itsenäisyyttä kuin antautuisivat 
alttiiksi ruotsalaisten kostolle siitä alistuvaisuudesta, jota he olivat Venäjän 
sodanaikaisen vallan alla osoittaneet. Uusi valtio olisi vahvistettava Euroo-
pan suurvaltojen takuulla. Vain jos keisarinna ei haluaisi tätäkään vaatia, 
voitaisiin tyytyä Etelä-Suomeen. 

Eräs valtaneuvos korosti , että ellei koko Suomea voitaisi pitää, olisi siitä 
tehtävä joko itsenäinen ruhtinaskunta tai tasavalta. Suuria alueluovutuksia 
vaati myös sotamarsalkka Vasili Dolgorukij , joka olisi tahtonut antaa pois 
vain Pohjanmaan. Hän puolsi kuitenkin lisämyönnytyksenä Adolf Fredrikin 
valintaa vastaan myös Turun lääniä Ruotsille. Sitä vastoin salaneuvos Karl 
von Brewem tähdensi rau:han tärkeyttä, vaikka Suomesta ei saataisikaan 
kuin osa. Hän epäili, että Suomen hallussapito tuottaisi vaikeuksia. Maan 
itsenäisyydestä voitaisiin rauhanneuvotteluissa tehdä ehdotus, mutta ruotsa-
laiset eivät siihen koskaan suostuisi. Holsteioilaisten huomattavin tukija, 
sotamarsalkka Jurij Trubetzkoi puolsi Adolf Fred.rikin asian tehokasta 
ajamista pitkälle menevin myönnytyksin. Jos hänet valittaisiin Venäjä 
voisi luovuttaa Suomen Helsinkiä ja Savoolinnaa myöten. Muussa tapauk-
sessa hän suositteli joko Suomen pitämistä tai sen muodostamista erityiseksi 
puolueettoman hallinnon alaiseksi valtioksi. 

Suomen kohtalo kytkeytyi näin ollen Venäjän hallituspiirien johtaviin 
mielipiteisiin. Ruotsalaiset neuvottelijat pyysivät kuoinkaaltaan lisäohjeita 
saadessaan kuulla ko . kongressin erilaisista näkemyksistä. Samalla he 
ilmoittivat hallitsijalleen, että Venäjällä oli voimistunut kanta valloittaa ja 
pitää Suomi jo siinä vaiheessa, kun Ruotsi alkoi vuonna 1739 kuljettaa 
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Luberasin ja Rumjantsevin epämää-
räiset lupailut maaliskuun alussa 1743 
Suomen palauttamisesta Kymijokeen 
ja Karjalaan saakka edellyttäen, että 
Adolf Fredrik valittaisiin. Näin ollen 
Ruotsi olisi menettänyt Haminan ja 
Lappeenrannan ympäristöineen sekä 
Pohjois-Karjalan mutta saanut pitää 
koko Savon. Elisabetin virallista kan-
taa Nolcken ja Cedercreutz eivät saa-
neet selville. 

joukkoja Suomeen. Pietarissa oli silloin keisarinna Annan ja herttua Ernst Johann Bironin läsnäollessa pidetty neuvottelu ja päätetty, että mikäli Ruotsi aloittaisi sodan, keisarikunta tulisi tekemään kaikkensa valloittaak-seen koko Suomen, ja rajaksi olisi saatava pysyvästi Pohjanlahti. Puolitie-hen ei jäätäisi, kuten oli tapahtunut Pietari Suurelle Uudenkaupungin rauhassa. Kyseinen neuvottelupöytäkirja oli jälleen haettu esiin ja painos-tus Elisabetia vastaan kasvanut ettei tämä luovuttaisi lainkaan Suomea. Olihan päätös tehty tsaaritar Annan läsnäollessa, joka oli Pietari I:n tytär ja jonka isä oli valloittanut Suomen 1710-luvulla. Ranskan markiisin de la Chetardien tiedonannot Venäjältä kertoivat samanlaisesta ilmapiiristä, kuin Luberas oli informoinut ruotsalaisia Turussa. 65 

Kirjoittaessaan salakirjoituksella kansliapresidentille 27.2.1743 olcken ja Cedercreutz ilmoittivat vaatineensa kolmea päivää aikaisemmin venäläi-siltä takaisin Suomea Uudenkaupungin rajaan saakka. Sellaiseen olisi mahdollisuus, jos käytettäisiin taitavasti hyväksi kruununperijän vaalia. Samasta asiasta neuvottelijat tiedottivat maaliskuun alkupuolella. Kun vaali oli tuolloin esillä, Luberas ja Rumjantsev ilmoittivat, että jos Lyypekin piispaa ei valittaisi kruununperijäksi, keisarinna voisi luovuttaa korkeintaan Pohjanmaan takaisin. Jos hänet nimitettäisiin, Venäjä saattaisi antaa Suomen Kymijokeen asti. Kuitenkin koko Karjala jäisi Elisabetille. Samalla ruotsalaiset neuvottelivat tähdensivät kirjeessään, kuinka tärkeänä tsaaritar piti Adolf Fredrikin valintaa. 
Rumjantsev ja Luberas alkoivat vähitellen tuskastua, kun ruotsalaiset neuvottelijat esittivät istunnosta toiseen samoja ehtoja, siis Uudenkaupun-
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gin rauhan rajaa, minkä vuoksi Nolcken ja Cedercreutz tiedustelivat 
kuninkaaltaan uusia ohjeita. Kaikesta huolimatta he ilmoittivat vielä maalis-
kuun alkupuolella venäläisille, kuinka välttämätöntä Ruotsin oli saada koko 
Suomi takaisin. Rumjantsev ei millään katsonut voivansa näin menetellä, 
mutta hän lupasi kirjoittaa Pietariin, että Ruotsi tuskin tyytyisi vähempään. 
Hän kehotti säätyjä ottamaan ensiaskeleen. Keisarinna ei sitä hienotuntei-
suudesta Ruotsin vapaudentunnetta kohtaan tekisi. Toisaalta ilman mitään 
takeita ei Ruotsi voinut vaaliin käydä, mutta otollisen tilaisuuden avautues-
sa pyysivät ruotsalaiset neuvottelijat Tukholmasta määräystä epävirallisesti 
ilmaista säätyjen taipuvaisuuus Adolf Fredrikin valintaan. 

Luberas ja Rumjantsev antoivat maaliskuuun lopulla 1743 ymmärtää, 
että mikäli Lyypekin piispa valittaisiin tai edes saataisiin sellaisesta var-
muus, ruotsalaisten pitäisi vuorostaan tehdä Venäjälle ehdotus, mitä osia 
Suomesta he haluaisivat takaisin. Missään tapauksesta Elisabet ei suostuisi 
näin vähäisestä edusta antamaan Suomea. Kaikesta huolimatta kun maalis-
kuun lopussa oli jälleen istunto Cedercreutz ja Nolcken vaativat entiseen 
tapaan Uudenkaupungin rauhan rajaa., jos säädyt valitsisivat Elisabetin 
ehdokkaan valtaistuimelle. Molempien osapuolten tulisi antaa kirjallinen 
takuu, että näin meneteltäisiin. Erimielisyydet olivat suuret, sillä tsaaritar 
halusi pitää lähes koko Suomen. Cedercreutz ja Nolcken syyttivät Elisabe-
tia siitä, ettei hänellä ollut pyrkimystäkään aikaansaada rauhaa. Uudenkau-
pungin sopimus täytyi olla pohjana keskusteluille, joskaan sitä ei sellaise-
naan tarvitsisi noudattaa.66 

Ruotsalaisten neuvottelijoiden tiedotettua säätyjen mahdollisesta myön-
teisestä valinnasta venäläiset suhtautuivat asiaan yllättävästi ja ristiriitaises-
ti. He näet halusivat edelleen tietää, kuinka suuri osa Suomea pitäisi 
palauttaa, vaikka yli kuukauden ajan Ruotsi oli vaatinut Uudenkaupungin 
rauhan rajaa ja venäläiset olivat sittemmin lupailleet palauttaa alueet 
Kymijokeen ja Karjalaan saakka. Kun Ruotsi suhtautui kruununperijän 
valintaan Elisabetin toivomalla tavalla Venäjä näyttää kiristäneen vaati-
muksiaan eikä paljastanut enää korttejaan. Tällaisesta olivat tuskastuneita 
Cedercreutz ja Nolcken, jotka vaativat todellista näyttöä eikä epämääräisiä, 
suullisia lupauksia epävirallisissa tilaisuuksissa. 

Rumjantsev ja Luberas ilmoittivat, ettei heillä ollut uusia ohjeita huoli-
matta siitä, että he olivat saaneet Pietarista kaksi pikakirjettä. Keisa.rinna ei 
heidän mielestään ollut kuitenkaan altavastaajana ja ehdotuksen tekijänä 
vaan ruotsalaiset, jotka eivät olleet lainkaan tinkineet vaatimuksistaan. 
Näiden tulisi ensin valita Lyypekin piispa kruununperijäksi ja siten osoittaa 
hyvää tahtoa neuvottelujen edistämiseksi. Tärkeimmästä painostuskeinos-
taan Nolcken ja Cedercreutz eivät halunneet niin vain luopua. Samassa 
yhteydessä he paheksuivat sitä, että Holsteinin ministeri oli keskustelussa 
venäläisten kanssa tullut luvanneeksi Suomesta alueita Elisabetille, jos tämä 
painostaisi Ruotsia holsteinilaisen valitsemiseksi. Lisäksi ruotsalaiset olivat 
huolissaan siitä että tsaaritar oli myöntänyt ViipuriUe entiset privilegiot ja 
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Lyypekin piispa Adolf Fredrik 
(1710-71, Ruotsin kuningas vuodes-
ta 1751). Fritsch Dennerin kuparipiir-
ros vuodelta 1745 (?). Museoviraston 
kuvakok. 
Sen jälkeen kun kuningatar Ulrika 
Eleonora kuoli marraskuussa 1741 
lapsettomana, Ruotsin kruununperi-
mys tuli akuutiksi ja näytteli keskeistä 
osaa maan ja Venäjän suhteissa. Val-
taannoustuaan Elisabet ilmoitti, että 
Holsteinin herttua olisi Venäjän kruu-
nunperijä. Kyseisellä henkilöllä oli oi-
keuksia myös Ruotsin kruunuun. 
Niinpä Nolckenin piti ilmoittaa helmi-
kuussa 1742 Venäjän edustajille, ettei 
herttual/a ollut mahdollisuuksia pääs-
tä Ruotsin kruununperijäksi eikä asia 
muutenkaan ollut neuvoteltavana 
vaan yksin säätyjen asia (V A FR 499, 
Nolcken, voi 25, 48v-50). Ajatus jäi 
Venäjällä kytemään ja siellä etsittiin 
Holstein-sukuista toista henkilöä eh-
dokkaaksi Ruotsin kruununprilissiksi ja samalla Elisabetin uskotuksi. Tällainen Löytyi syksyllä 1742. Kun Ruotsin valtuuskun1a matkusti Pietariin tiedustelemaan nyt Holsteinin herttuaa mahdolliseksi kruununperijäksi, siellä ilmoitettiin tämän tulleen valituksi Venäjän kruununperilliseksi, mutta sotakorvauksista luovuttaisiin, jos Ruotsi hyväksyisi kruununpriJissiksi Lyypekin piispan. Tästä Lähtien A dolf Fredrikin nimi oli esillä sekä rauhantunnusteluissa että -neuvotteluissa lähes vuoden ajan. 

pelkäsivät, ettei hän tulisi luovuttamaan Karjalaa takaisin. 
Maaliskuun lopulla rauhanneuvottelut polkivat paikallaan. Elisabetilta ei saatu tietoa Suomen kohtalosta, vaikka venäläiset antoivat lupauksia valtaosan palauttamjsesta, mikäli Adolf Fredrik valittrusiin ja Ruotsi 

maksaisi sotakorvaukset. Keisarinnan mielestä vastapuoli oli hyökkääjä ja sai kantaa sodasta vastuun. Venäläisten mukaan Elisabet ei suostuisi 
luovuttamaan palaakaan Suomesta, ennen kuin kruununperimys oli ratkrus-
tu häntä tyydyttävästi . Cedercreutz ja Nolcken vaativat puolestaan että 
"melkoinen ja tärkeä osa Suomesta tulisi palauttaa Ruotsille' . Holsteinilru-
sen ministerin toiminta venäläisten hyväksi vrun huonontaisi rauhanneuvot-
telujen edistymistä. Rumjantsev ja Luberas uskoivat vastapuolen kaikesta 
huolimatta valitsevan Adolf Fredrikin. Ruotsalaiset kertoivat muitakin 
ehdokkruta olevan ja tulevan helposti valituksi jos Venäjä ei muuta 
asennettaan. Lisäksi he tähdensivät, että Adolf Fredrikiä oli ensiksi 
ehdottanut Venäjä eikä Ruotsi .67 
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Yritettyään taivuttaa ruotsalaisia tekemään jonkin alueluovutustarjouk-
sen Luberas ja Rumjantsev ilmoittivat vihdoin ehdot. Edellinen lupasi 
maaliskuun 31. päivänä pidetyssä istunnossa Adolf Fredrikin vaalia vastaan 
vain Pohjanmaan. Jälkimmäinen lisäsi siihen ruotsalaisten ilmaistua häm-
mästyksensä myös "Porin läänin" ja Ahvenanmaan. Pikalähetti oli jo 
kuitenkin lähetetty Pietariin, ja Luberas antoi myöhemmin ymmärtää, että 

Luberasin ja Rumjantsevin lupailut Suomen eri osien palauttamisesta 
31.3.1743 (/ ja Ja), 13.4. (II ja Ila) sekä Elisabetin lisämyönnytys 
6.5.1743 (III). Vaikka jo maaliskuun alussa venäläiset neuvottelijat 
olivat antaneet epämääräisiä lupauksia Suomen palauttamisesta (lukuun 
ottamatta Kymijoen itäpuolista aluetta ja Karjalaa), ehtojen kerrottiin 
olevan tiukempia, mikä näkyi kuukauden lopussa. Venäläisten ja 
ruotsalaisten näkemysten välillä oli tuolloin suuri ero (Varsinais-Suomi, 
Uudenmaan ja Hämeen lääni, Savo ja ns. Kymenkartanon alue sekä 
Karjala). Kaksi viikkoa myöhemmin oli Ruotsille luvassa virallisesti 
lisäksi Varsinais-Suomi ja ehkä Ahvenanmaa sekä epävirallisesti Häme 
ja Savo. Jälkimmäiset Elisabet oli suostuvainen antamaan virallisesti 
6.5.1743 Adolf Fredrikin vaalia vastaan sekä vielä Pohjois-Karjalan ja 
sallimaan kauppakonttorit hämäläisille, savolaisille ja karjalaisille Hel-
singissä, Porvoossa ja Haminassa sekä Viipurissa. 
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paremmat ehdot olivat mahdolliset. Näitä todella tarvittiinkin, sillä Nolcken 
ja Cedercreutz vaativat edelleen Uudenkaupungin rauhan rajaa, jos he 
ryhtyisivät todella taivuttamaan säätyjä Lyypekin piispan valinnan kannalle. 
He halusivat venäläisiltä kirjallisen vahvistuksen ko. rajasta. Sellaiseen 
nämä eivät luonnollisestikaan suostuneet. He korostivat, että he olivat 
tarjonneet kaiken, mihin keisarinna oli antanut heille luvan. Luovutettava 
alue olisi paljon suurempi , kuin Elisabet itse saisi Suomesta. 

Maaliskuun lopussa 1743 Herman Cedercreutz ja E. von Nolcken 
viittasivat aikaisemmin Rumjantsevin suullisesti lupailleen rajaa Kymijoel-
le. Luberas epäili kuitenkin, ettei hallitsija tällaiseen suostuisi, vaikka hän 
ei täysin sellaista ehdotusta tyrmännytkään. Siinä tapauksessa Ruotsin 
pitäisi luovuttaa alueita muualta. Hän ilmoitti konferenssissa 5.4.1743, että 
lisämyönnytyksiä oli odotettavissa, mutta koko Suomen palauttamiseen 
Elisabet tuskin taipuisi. 

Venäjällä oli kyllä aihetta suurempaan myöntyväisyyteen. Sisäisesti maa 
oli epäjärjestyksessä. Hovijuonet jatkuivat, ja kukistunut puolue oli tyyty-
mätön. Persian taholta uhkasi sota, ja jos vaatimuksia pidettäisiin lifan 
kireinä, Ruotsi saattaisi solmia pohjoismaisen unionin. Lisäksi Elisabetilla 
oli syytä pelätä von Nolckeain taholta epämiellyttäviä paljastuksia vehkei-
lyistään valtaannousunsa yhteydessä. Hallitsevan senaatin ja hovin keskuu-
dessa oli ristiriitaisia käsityksiä keisarikunnalle edullisista rauhanehdoista, 
mikä jarrutti neuvotteluja. Venäjän valtuutetuista erityisesti Luberas teki 
parhaansa rauhan edistämiseksi, yritti taivuttaa hovia myönnytyksiin sekä 
samalla saada Cedercreutzin ja Nolckenin vakuuttuneiksi ainakin jonkin 
alueluovutuksen välttämättömyydestä. Ruotsalaiset pitivät edelJeen tiukasti 
kiinni Uudenkaupungin rauhan rajalinjasta.68 

11.4.1743 saapui taas pikalähetti Pietarista ilmoitaen Elisabetin nyt 
luopuneen myös "Turon läänistä" Hankoniemeen saakka sekä luvanneen 
antaa Tanskalle takuut Slesvigin omistuksesta sekä Ruotsille apua Adolf 
Fredrikin vaalin mahdollisesti aiheuttamista selkkauksista . Tsaaritar oli 
erityisen tyytyväinen niistä tiedoista, että Nolcken ja Cedercreutz yrittäisi-
vät taivuttaa säätyjä hyväksymään hänen ehdokkaansa kruununperijäksi. 
Alueluovutuksissa ei tällä kertaa mainittu lainkaan Ahvenanmaata, joka 
lienee jäänyt epähuomiossa pois tai sisältyi käsitteeseen "Turun lääni". 
Tähän seikkaan kiinnittivät ruotsalaiset kuitenkin huomiota, joskaan sitä ei 
erikseen virallisissa neuvotteluissa otettu esille. 

Ruotsalaiset valtuutetut osoittivat pettymyksensä ja haluttomuutensa 
nostattaa säädyissä tyhjiä toiveita Elisabetin näin mitättömistä myönnytyk-
sistä. Kuninkaalta oli tullut vihje, että kruunun alus oli valmiina viemään 
neuvottelijat kotiin, ellei Ruotsin tarjousta hyväksyttäisi. Siksi Rumjantsev 
ja Luberas kiirehtivät antamaan Lupauksia myös Hämeen ja Savon palautta-
misesta. Keisarinnan haltuun jäisi ainoastaan Karjala ja Uusimaa. Ruotsa-
laiset halusivat tietää tarkasti Elisabetin kannan, ja pikalähetti saatettiin 
taas matkalle kohti Pietaria. He vaativat yhä koko Suomen palauttamista 
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tinkimättä alueista lainkaan. Venäläiset taivuttivat Nolckenin lähtemään 
Tukholmaan ja viemään heidän uusimman ehdotuksensa valtaapitäville 
toivoen, ettei kruununperillisen vaalissa kiirehdittäisi. Hän saapui pääkau-
punkiin 19.4.1743. 

Huhtikuun jälkipuolella ei rauhanneuvotteluissa edistytty. Cedercreutz 
syytti venäläisiä tahallisesta viivyttelystä ja ehtojen panttaamisesta sekä 
vaati suurempia myönnytyksiä. Venäläiset kertoivat saaneensa kuriirien 
mukana kirjeitä Pietarista, mutta niissä ei käsitelty alueluovutuksia. He oli 
jo luvanneet kaiken, joten parempia ehtoja ei ollut tiedossa. Lisäksi he 
paheksuivat sitä, ettei heidän viimeisimpään tarjoukseensa ollut tullut 
kuninkaallista vastausta. Molemmat osapuolet odottivat hoviensa kannanot-
toja.69 

Rauhanneuvottelujen kulkuun vaikuttivat Suomessa kapinahankkeet se-
kä ruotsalaisten joukkojen hyökkäyssuunnitelmat huhtikuussa. Toukokuun 
alkupuolella maan laivasto liikehti Suomen rannikon edustalla ja otti yhteen 
venäläisten kanssa. Koska Elisabet oli ruotsalaisten pettymykseksi esittänyt 
maaliskuun lopussa tiukat ehdot ja vaatinut valtaosaa Suomesta eikä ollut 
alueesta paljonkaan tinkinyt, hankkeet Suomen takaisinvaltaamiseksi voi-
mistuivat. Keisarinna näyttää toukokuun alussa huomanneen viisaimmaksi 
antaa jonkin verran periksi ja suostuneen luovuttamaan entistä enemmän 
alueita. Toisaalta kumpikin osapuoli pelkäsi koko ajan rauhanneuvottelujen 
katkeamista. 

Käytiin todellista viivytystaistelua. Kun Elisabet sai kuulla, että Ruotsissa 
tultaisiin suorittamaan kruununperijän vaali toukokuun alkupuolella, hän 
lähetti neuvottelijoilleen uudet ohjeet. Samalla hän kuitenkin suuresti 
ihmetteli, ettei vastapuoli ollut esittänyt omaa tarjoustaan hänen lähes 
kuukausi sitten tekemiinsä ehdotuksiin. Sellainen osoitti kylmäverisyytttä ja 
piittaamattomuutta, joten tsaaritar saattaisi pitää koko Suomen. Uhkaus 
olikin otettava vakavasti. Muutama päivää myöhemmin Cedercreutz sai 
Neplujevin välityksellä tietää, että kenraali Keith oli valmiina eskaaderil-
laan lähtemään liikkeelle Ahvenanmaalta. Lisäksi Rumjantsev ilmoitti 
sotamarsalkka Lacyn parhaillaan purjehtivan laivastollaan Kronstadtista 
kohti Ruotsia. Toimettomana ei oltu vastapuolellakaan, vaan varustaudut-
tiin hyökkäämään Suomeen. Maan molemmat laivastot liikehtivät Suomen 
vesillä ja Pohjanmaalla odotettiin kenraalimajuri Kristoffer Freidenfeltin 
saapuvan joukkoineen minä hetkenä hyvänsä Länsipohjasta ajaakseen 
venäläiset ainakin maakunnan pohjoisosasta.70 

Uusimaa vai Itä-Suomi Venäjälle 

Mieliala Ruotsissa alkoi käydä kärsimättömäksi. Epäiltiin Venäjän vain 
pyrkivän voittamaan aikaa päästäkseen meren auettua hyökkäämään Poh-
janlahden länsirannikolle. Aatelittomat säädyt päättivät käydä kruununpe-
rijän vaaliin, ellei 9.5.1743 mennessä saapuisi varmaa ja tyydyttävää tietoa 
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Cedercreur;zin lupaus 14.5.1743 Ruotsin alueluovutukseksi (/) sekä 
Rumjantsevin vaarimus kolme päivää myöhemmin (II + lla) sekä Elisabetin vaihtosuunnilelma 1.6. (alue ll:n tilalle alue Jll) . Sen jälkeen 
kun tsaaritar huomasi, kuinka tärkeänä Ruotsi piti Kymenkartanon läänin Kymijoen länsipuolisen alueen palauttamista, hän vaati siitä ainakin 20 kertaa suurempaa aluetta Savosta ja Karjalasta. Vasra 
toukokuun puolivälissä ruotsalaiset neuvouelijaJ peräytyivät alkuperäi-sestä ehdostaan, Uudenkaupungin rauhan rajasta. Tarjous jäi sikäli 
epämääräiseksi, ettei ol/uJ selvää, kumpaa Kymijoen haaraa Cedercreut;z tarkoitti, itäistä vai läntistä, mikä aiheutti sittemmin ristiriuaa. 

tsaarittaren rauhanehdoista. Sanoma tuli ja oli esillä Turun kongressissa toukokuun 6. päivänä. Elisabet halusi palauttaa (jos Adolf Fredrik valittai-siin) aikaisempien lupausten lisäksi Savon ja Hämeen sekä Ruotsin Karja-lan mutta vaati koko Suomenlahden pohjoisrannikkoa. ' Pitäen itsellään siis vain Kymenkartanon läänin ja koko Uudenmaan keisarinnan aikeena ei ole laajentaa maitaan eikä muuta senkaltaista vaan vain varmistaa valtakuntan-sa turvallisuus lisähyökkäyksiltä tulevaisuudessa: ollen sitä paitsi suurin osa alueesta, mitä hän ajattelee pitää, niin hävitettyä, että Hänen Majesteetil-
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leen tulee maksamaan melkoisesti, ennen kuin sen voi jälleenrakentaa 
hyödyttämään häntä". 

Koska Ruotsi menettäisi kokonaan Suomenlahden rannikon, jonne oli 
Hämeestä ja Savosta toimitettu kauppatavaroita, keisarinna sallisi sisämaa-
laisten kuljettaa merikaupunkeihin perustettaviin kauppakonttoreihin tuot-
teita. Niissä majailevien ruotsalaisten kauppaporvarien ei tarvitsisi suorittaa 
Venäjän kruunulle lainkaan tullia, kuten he olivat emämaalle tehneet. 

Elisabetin myönnytykset olivat huomattavat, ja hän näyttää todella 
pelänneen pohjoismaisen unionin syntymistä. Vaikka Venäjä oli tarjonnut 
koko Sisä-Suomea, Cedercreutz arveli saatavan myös Uudenmaan. Saman-
laisia uutisia toi Englannin lähettiläs Pietarista. Tosin Luberas ja Rumjant-
sev kertoivat tsaarittaren tarjouksen olevan viimeinen, ja sen pohjalta oli 
sopimus aikaansaatava. Cedercreutz ilmoitti kansliapresidentille 14.5.1743 
sanoneensa venäläisille, että mikäli keisarinna pyrki nopeaan päätökseen, 
hänen tuli luovuttaa muu osa Suomea paitsi Kymenkartanon "alue", jonka 
hän oli täsmentänyt koskemaan rannikkokaistaletta Kymijokeen asti ja 
sisämaassa siihen kohtaan, jossa Hämeenlinnasta tuleva maantie ylitti ko. 
joen. Tästä vedettäisiin suora linja Viipurin - Lappeenrannan tielle 
Taskulaan. Näin ollen Lappeenranta ympäristöineen jäisi Ruotsille. Ra-
jaukseen venäläiset eivät olleet alkuunkaan tyytyväisiä ja ilmoittivat, ettei 
Elisabet ikinä tulisi tyytymään näin vähäiseen luovutukseen, vaan hänen 
aikeenaan oli pitää ainakin koko Kymenkartanon lääni tai maaherrakunta. 

Vaikka Rumjantsev ja Luberas olivat useassa yhteydessä vaatineet myös 
Uuttamaata, varsinkin Cedercreutz näki sen vain taktiikkana. Siksi hän 
ilmoitti valtaneuvoston voivan suostua venäläisten ehdotukseen, jos kysei-
nen maakunta jäisi siitä pois. Valtiopäivillä hatut yhtyivät tähän Tanskan 
kruununprinssin kannattajien asettuessa sitä kiihkeästi vastustamaan. Aate-
listo, porvaristo ja papisto päättivät hyväksyä 11.5.1743 hallituksen esityk-
sen ja myöntää lykkäystä vaalissa. Papisto lisäsi kuitenkin päätökseensä 
Tanskan kruununprinssin ehdollisen valinnan, ellei rauhaa tiettyyn päivään 
mennessä olisi solmittu. Talonpojat pysyivät jyrkästi entisellä kannallaan. 
Nolckenilla oli valtuudet luovuttaa Suomenlahden rannikko Kymijokea 
myöten ja antaa lupaus Adolf Fredrikin vaalista. Hän saapui takaisin 
Turkuun 19.5.71 

Neuvottelut polkivat paikallaan toukokuun puolivälissä 1743, sillä mo-
lemmilta osapuolilta puuttuivat uudet ohjeet. Rumjantsev ilmoitti tuolloin 
valalla vannoen Cedercreutzille, ettei hän uskonut Elisabetin luovuttavan 
Uuttamaata eikä ikinä jakavan Kymenkartanon lääniä, joka ulottui myös 
Keitin virran länsipuolelle. Cedercreutz esitti vuorostaan Rumjantseville, 
kuinka kohtuuton sellainenkin olisi Ruotsille; olisi luonnollisempaa saada 
raja Kymijokeen. Siitä voitaisiin vetää suora linja tiettyyn kohtaan vanhalle 
rajalle kuten esimerkiksi Valkealasta Taskulaan. Näin kannat olivat entiset. 
Cedercreutz halusi Rumjantsevin osoittavan kartalta, mitä hän tarkoitti 
Kymenkartanon läänillä. Kuuluihan siihen tosiasiassa myös Savo ja Ruotsin 
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Venäläisten ehdotus Ruotsin alueluovutukseksi 17.5.1743 Nolcke11in ja 
Cedercreutzin piirtämän luonnoksen mukaan (RVA Muscovitica 213, 
neuvottelijoilta kansliapresidentille 17.5.1743). 
Kartasta huomaa, mihin seikkoihin venäläiset kiinnittivät huomiota. He 
halusivat saada haltuunsa tärkeimmät tiet ja Kymijoen sekä Haminan ja 
Lappeenrannan kaupungit. Raja olisi vedettävä läänien mukaan, mikä 
sopi hyvin varsinkin Rumjantsevin näkemyksiin. Hän olikin sangen 
aktiivinen tässä neuvottelujen vaiheessa. Karttaan on merkitty em. lisäksi 
myös Ahvenkosket, Kymenkartano Högfors, Valkealan kirkonkylä ja 
Taskula valtakuflllan rajalla sekä Viipuri. Saimaa on piirretty epämää-
räisesti. 

Karjala. Venäläinen näyttää sisällyttäneen käsitteeseen kuitenkin ainoas-
taan läänin eteläiset kihlakunnat. Cedercreutz toivoi kuninkaansa lähettä-
vän Turkuun maanmittausinsinöörin auttamaan ja opastamaan neuvotteli-
joita, varsinkin kun rajalinjaa alettiin nyt tarkemmin hahmotella. 

Samoihin aikoihin kun Nolcken oli lähtenyt Tukholmaan, Herman 
Cedercreutz päätti käyttää vanhoja ystävällisiä suhteitaan kirjoittamalla 
Elisabetille. Luberas oli häntä kauan tähän kehottanut, ja Rumjantsev yhtyi 
ajatukseen. Myös valtaneuvosto oli kannattanut asiaa. Cedercreutz pyysi 
lähettiläskauteensa viitaten ja tsaarittaren jalomielisyyteen sekä rauhanrak-
kauteen vedoten hartaasti tätä myöntymään ruotsalaisten toiveisiin. 

Konferenssissa 20.5.1743 ruotsalaiset ottivat puheeksi Kymenkartanon 
läänin jakamisen ja halusivat Venäjän valtuutettujen ilmoittavan Elisabetil-
le, ettei rauhaa ilman Uudenmaan palauttamista solmittaisi. Cedercreutz 
kertoi kansliapresidentille (23.5.) olevan perusteltuja syitä uskoa Venäjän 
luovuttavan Uudenmaan Kymijokeen asti. Muussa tapauksessa hän oli 
ilmoittanut venäläisille, että tsaaritar saisi kantaa vakavat seuraukset 
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vaatiessaan lisää alueita. Valtakunta mieluummin sotisi kuin alistuisi. Tähän 
Rumjantsev vastasi, että Ruotsille voitaisiin myöntää korvaukseksi Kymi-
joen länsipuolen luovuttamisesta kulkuväylä Saimaalta Suomenlahteen. 
Cedercreutz ei kuitenkaan hyväksynyt sellaista vaan vetosi kuninkaan 
ultimaatumiin. Koska oltiin umpikujassa, ruotsalaiset neuvottelijat päättivät 
pakata tavaransa ja tehdä sen niin verkallleen, että huhu poislähdöstä kiirisi 
venäläisten korviin. Sillä olikin myönteinen vaikutus. He olivat valmiit 28.5. 
suostumaan Uudenmaan palauttamiseen, joskaan ei korvauksetta. Elisabet 
oli myös varoittanut armeijansa johtoa suorittamasta mitään sellaista 
sotatointa, joka häiritsisi loppusuoralla olevia rauhanneuvotteluja. 

Kun neuvottelijat seuraavan kerran kokoontuivat, z:!10tsalaiset olivat 
välikäsien kautta saaneet kuulla, että Luberas ja Rumjantsev olivat lähettä-
neet muutamia maanmittareita Turusta Kymenkårtanon lääniin. Vaikka 
tehtävä oli naamioitu muuta tarkoitusta varten, Nolcken ja Cedercreutz 
päättelivät, että maanmittarit hankkivat tarkempaa tietoa ja katsastivat 
paikkoja, jotka voitaisiin antaa takaisin Ruotsille. Joka tapauksessa Venäjä 
aikoi pitää Lappeenrannan ja sieltä Haminaan johtavan tielinjan hallus-
saan. Alueelta täytyisi löytää sopiva varastopaikka Ruotsin nimiin savolais-
ten kauppatuotteille ja toinen Lappeenrannan läheltä Saimaalta, josta 
tuotteet voitaisiin kuljettaa meren rantaan Ruotsin saaman väylän kautta, 
mikäli Venäjä ei antaisi Suomenlahden rannikkoa. Koska tsaaritar ei ollut 
Pietarissa, kuriirin sanoma viipyi. Kaikesta huolimatta Cedercreutz korosti 
27 .5. venäläisille, ettei valtakunta tekisi rauhaa il.rpan Uuttamaata. Nepluje-
vin välityksellä ruotsalaiset saivat kuulla pikalähetin palanneen tuolloin 
mukanaan kirje Elisabetilta, joka oli kuitenkin ilmoittanut, ettei hän 
esittäisi lopullista kantaansa ennen kuin oli saanut tietää Nolckenin tuomis-
ta viesteistä. 72 

Kesäkuun alussa 1743 ruotsalaiset kuulivat Elisabetin luovuttavan Uu-
denmaan, "ottaen huomioon Ruotsin puoletta esitetyt syyt, että nimittäin 
Uusimaa on ollut vanhoista ajoista lähtien ruotsalaisten siirtolaisten asutta-
maa sekä että ilman Uuttamaata ei riittävää satamaa Ruotsille jäisi 
jäljelle". Luovutus ei tsaarittaren mielestä voinut kuitenkaan olla yksipuoli-
nen, vaan Ruotsin oli annettava vastikkeeksi alueita muualta. "Hänen 
Majesteettinsa on valtakuntansa turvallisuuden vuoksi huomannut välttä-
mättömäksi pitää koko Savon tai Savonlinnan läänin Kymenkartanon läänin 
ohella sekä kaiken sen, mikä Ruotsille Uudenkaupungin rauhassa jäi 
Karjalasta jäljelle." Korvaus olisi siis Savo ja Pohjois-Karjala. Alue oli 
paljon suurempi kuin Uusimaa, eikä Venäjä olisi tarvinnut tällaista turvalli-
suutensa takeeksi. Koska Elisabet huomasi, että ruotsalaiset halusivat 
keinolla millä hyvänsä Uudenmaan, hän katsoi tilaisuuden tulleen esittää 
runsaasti lisäalueita. Toisaalta Cedercreutz ja Nolcken olivat valmistautu-
neet vaatimaan korvauksetta Uuttamaata Kymijokeen asti. Näin ollen 
Venäjälle jäisi kyseisen joen takainen rantakaistale Virojoelle saakka. 

Ruotsalaiset olivat Elisabetin lisävaatimuksista ymmällä. He halusivat 
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Luberasin ja Rumjantsevin ehdotus Ruotsin alueluovutukseksi 2.6.-
6.6.1743 sekä alueiden vaihtosuunnitelma, mikä olisi merkinnyt, eitä 
Ruotsi olisi saanut Kymijoen länsipuolen (viivarasterointi) mutta menet-
tänyt kreikkalaiskatoliset seurakunnat (/ ). Varsinkin Liperin Taipaleen 
seurakunnan Luovutus oli Ruotsille hankalaa, koska sen myötä Venäjä 
olisi saanut haltuunsa Vuoksen. vesistön tärkeitä solmukohtia. Lisäksi oli 
vaarana, että Venäjä olisi vaatinut koko laajaa Liperin pitäjää. Esillä oli 
niin ikään Lappeen ja Pyhtään välisen maakaistaleen (pisterasterointi) 
luovutus Ruotsin kaupa11käyntiä varten edellyttäen, että Venäjä saisi 
Kymijoen länsipuolenkin Kymenkartanon läänistä. 

katsoa alkuperäistä kirjettä nähdäkseen, oliko se todella keisarinnan 
allekirjoittama. Näin tapahtuikin. Sen jälkeen Cedercreutz ja Nolcken 
ilmoittivat, ettei tsaarittarella ollut aikomustakaan pyrkiä rauhaan, vaan 
hän viivytteli saadakseen enemmän myönnytyksiä. Heidän mielestään 
Holsteinin herttualla saattoi myös olla sormensa pelissä. Pitkäaikaiset ja 
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vaikeat neuvottelut tuntuivat hetkessä valuneen hukkaan. "Neuvottelujen 
aika näyttää olleen ohi", he kirjoittivat alakuloisina kuninkaalleen. Oli 
aseiden vuoro puhua, ja tämän tiedon he välittivät myös Luberasille. Hän 
kertoi vuorostaan saaneensa toukokuun lopussa kenraali Keithiltä kirjeen, 
jonka mukaan tämä oleskeli laivastoineen Ahvenanmaalla valmiina taiste-
luun. Sotamarsalkka Lacy oli Tvärminnen edustalla eskaaderinsa kanssa. 
Toisaalta Ruotsin laivastoa oli Hankoniemen seutuvilla. 73 

Analysoidessaan Elisabetin kiristyneitä ehtoja ruotsalaiset neuvottelijat 
olivat sillä kannalla, että myös Englanti oli sekaantunut neuvottelujen 
kulkuun ja epäillyt, ettei Tanskan kruununprinssi olisikaan halukas Ruotsin 
kruununperijäksi, vaikka sitä hänelle ehdotettaisiin. Näin Adolf Fredrikin 
mahdollisuudet paranisivat ilman alueluovutuksiakin. Toisaalta Cedercreutz 
ja Nolcken arvelivat myös sitä, että Savo oli tullut ikään kuin vahingossa 
Elisabetin antamiin ohjeisiin tai teksti oli kirjoitettu väärin. Kirjeessä 
mainittu kaksikirjaiminen sana oli näet niin epäselvä, ettei saatu selville, 
oliko se do vai da. Edellinen olisi merkinnyt sitä , että keisarinna sisällyttäisi 
Kymenkartanon lääniin Savon. Venäjän ankaraa ehtoa Savon ja Karjalan 
luovuttamisesta Herman Cedercreutz ja von Nolcken eivät halunneet 
säädyille ilmoittaa. Se olisi merkinnyt Tanskan kruununprinssin valitsemis-
ta. Hämmästyneet Luberas ja Rumjantsev arvelivat vaatimuksen Savosta ja 
Karjalasta olevan joko kirjoitusvirhe tai Bestuzevien omavaltaista aikaan-
saannosta. Ruotsalaiset kertoivat, että heillä oli nyt määräys matkustaa 
kotiin, mutta he lupasivat venäläisten pyynnöstä viivyttää matkaansa noin 
12 päivää, jona aikana kuriiri ennättäisi käydä Pietarissa. Nän ikään he 
suostuivat esittämään näiden toivomuksesta kruununperijän vaalin lykkää-
mistä vielä vähäksi aikaa. Luberas antoi näet toiveita asian onnellisesta 
päätöksestä. 

Nolckenilla oli Tukholmasta palatessaan mukanaan kuninkaan kirje ja 
ultimaatumi, jonka mukaan sopimus oli saatava valmiiksi alueluovutusten 
osalta kesäkuun 6. päivään mennessä, jolloin suoritettaisiin kruununperijän 
vaali. Venäjän täytyisi suostua Ruotsin ehtoihin ja tyytyä vain Virolahden 
ja Kymijoen väliseen rantakaistaleeseen. Muut vaatimukset olisivat esteinä 
rauhalle. Jotta umpikujasta jälleen päästäisiin , venäläiset lähettivät Elisabe-
tille kirjeen. He kertoivat ruotsalaisten pyytäneen keisarinnaa allekirjoituk-
sellaan vahvistamaan alueluovutukset, jos Adolf Fredrik valittaisiin. He 
olisivat suostuvaisia antamaan takaisin "Pohjanmaan, Porin, Turun, Hä-
meen kuin myös Savonlinnan läänit sekä koko Uudenmaan". Sen sijaan 
Ruotsin Karjalasta pitäisi saada kreikkalaiskatoliset pitäjät. Kun neuvotte-
lut jatkuivat, Cedercreutz ja Nolcken ilmoittivat, että venäläisillä täytyi olla 
takataskussa vielä edullisempi esitys, koska he olivat aina myöntyneet. 

Luberas tähdensi, ettei Elisabet pyri saamaan lisäalueita niiden itsensä 
vaan turvallisuuden takia. "Sitä vastoin nyt viime hetkellä näyttää siltä, että 
tarvittaisiin koko Ruotsin raunioittamista ja keisarinnan voittoisaa sotaa." 
Kumpi olisi maalle edullisempaa, Savonlinnan lääni tai raskas taistelu. 
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Tähän sisältyi selvä uhkaus. Vastapuoli oli kiristänyt venäläisten kärsiväJJi. syyden äärimmilleen. Kun ruotsalaiset halusivat tarkasti tietää mitä alueita tsaaritar piti välttämättöminä, Luberas ja Rumjantsev vaativat Kymen.kar-tanon lääniä, siis myös Kymijoen länsipuolista aluetta. Jälleen Cedercreutz ja Nolcken toivat esiin Ruotsin keskiaikaisen siirtolaisuuden Kymijoelle saakka ja esittivät että ainakin Pyhtään ja "Lappeen' pitäjissä oli ruotsa-laista alkuperää olevaa väestöä, joten näiden seutujen oli katsottava kuuluvan Uuteenmaahan. Tällöin venäläiset tiedustelivat, voisiko Ruotsi vaihtaa em. pitäjät Karjalan kreikkalaiskatolisiin pogostoihin. Sellaiseen ruotsalaiset eivät taipuneet ja vetosivat kuninkaan päätökseen. Mielenkiin· toista on joka tapauksessa huomata se, kuinka sisukkaasti Nolcken ja Cedercreutz koettivat saada koko Saimaan vesistön takaisin. Lappeella ei tosin ollut ollut ruotsalaista uudisasutusta kuin keskiajalla siellä täällä, mutta he koettivat samaa keinoa kuin Uudenmaan kohdalla.74 

Elisabetin uudet aluevaatimukset kesäkuun alussa aiheuttivat suurta päänvaivaa Nolckenille ja Cedercreutzille. ilnpä he tiedustelivat kanslia-presidentiltä 6.6.1743 tulisiko heidän pitää tiukasti kiinni Pyhtään ja Lappeen pitäjistä sekä mahdollisesti niiden välisestä maakannaksesta . Samalla he toivoivat ohjeita, kuinka suuri osa kreikkalaiskatolisista pitäjistä voitaisiin vaihtaa Kymijoen länsipuolisiin alueisiin. Toiseksi he halusivat kuulla valtaneuvoston kannan Venäjän vaatimuksiin Pohjois•Karjalassa. Miten heidän olisi silloin toimittava ja mitä saatava vastikkeeksi? 
Neuvottelijoiden vastavuoroiset tarjoukset, vaatimukset ja uhkaukset olivat ominaisia kesäkuun alkupuoliskolle. Ruotsi tulisi suorittamaan pian kruununperijän vaalin, joten siihen mennessä täytyisi päästä selvyyteen edes summittaisesta rajalinjasta. Kun rauhanneuvottelijat söivät illallista Luberasin luona 12.6. , venäläiset ilmoittivat saaneensa pikakirjeen Elisabe-tilta, joka kertoi tehneensä vastapuolelle jo nyt sangen suuria myönnytyk-siä. "Savosta ja Kymenkartanon läänistä" ei tingittäisi, eikä mitään muutoksia enää sallittaisi. Rauhan solmiminen jäisi kokonaan Ruotsista riippuvaiseksi. Venäläiset lähtisivät kongressista, jos hänen ultimaatumilnsa ei suostuttaisi. 
Ilmeisesti Cedercreutz ja Nolcken saivat myös kuulla Luberasilta , että Lacy oli toukokuun ensimmäisellä viikolla kyennyt purjehtimaan laivastol-laan Hankoniemen ohi kohti Ahvenanmaata ruotsalaisten valppaudesta huolimatta ja yhtynyt ·venäläiseen kaleeriosastoon. Näin ollen Ruotsin rannikko oli vakavasti uhattuna. Lisäksi kasakkajoukkoja oli matkalla Hämeestä kohti Pohjanmaata ja Länsipohjaa. Kaikesta huolimatta Rnm-jantsev ja Luberas ilmoittivat ruotsalaisille, että Venäjä saattaisi luovuttaa Savon läänin ilman Savonlinnaa ja aluetta, joka olisi Kymenkartanon ja Karjalan välissä. Nolcken jå Cedercreutz tarjosivat vuorostaan kaupungin tilalle vähäistä osaa Pohjois-Karjalasta. Sopimus alkoi vähitellen muotou• tua. Tingittiin puolin ja toisin. Ruotsalaiset pyysivät siksi hallitukseltaan vapaita käsiä päättää ehdoista olosuhteiden mukaan, koska tilanteet muut• tuivat niin nopeasti. 
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Ruotsissa oli asetettu erääksi kruununperillisen vaalin määräpäiväksi 
6.6.1743. Sisäpoliittinen tilanne oli käynyt maassa niin uhkaavaksi, että 
pikainen rauha oli välttämätön. Sen vuoksi valtaneuvosto ehdotti, että 
Turusta vielä odotettaisiin tietoja kesäkuun 20. päivään asti ja alisti 
säätyjen harkittavaksi, eikö rauhanneuvottelijoita olisi valtuutettava hätäti-
lassa noudattamaan venäläisten vihjausta vaihtokaupasta. Sillä Ruotsi 
luovuttaisi kaksi Karjalan kreikkalaiskatolista pitäjää Kymijoen länsipuolis-
ta aluetta tai sellaista maakaistaletta vastaan, joka avaisi yhteyden Suomen-
lahdelta Savoon. Lausunnon laati hattujen johtaja Tessin.75 

Lopullinen sopimus muotoutuu 

Turussa jatkui taistelu Savosta ja itäisestä Uudestamaasta sitkeänä. 
Venäläisten epäluulot ja pelko suomalaisten kapinasta olisivat tehokkaasti 
kiirehtineet rauhansopimuksen valmistumista, ellei taalalaiskapina olisi 
tullut väliin. Luberas ja Rumjantsev ilmoittivat, että he matkustaisivat 
Pietariin, ellei Elisabet saisi joko Uuttamaata tai Savonlinnan lääniä. 
Nolckenin ja Cedercreutzin pyynnöstä kokoonnuttiinkin 14.6.1743 viralli-
sesti katkaisemaan neuvottelut. Silloin Alexander Rumjantsev huomautti, 
että monet katkenneet neuvottelut on heti uudelleen saatu käyntiin ja 
ruotsalaiset saisivat kantaa seurauksista kaiken vastuun. Nämä selittivät, 
ettei valtakunta luovuttaisi mitään muuta kuin Kymenkartanon maakunnan. 
Luberas ja Rumjantsev eivät tehneet uutta ehdotusta, ja neuvottelut 
päättyivät. 

Cedercreutz kertoo olleensa varma siitä, etteivät venäläiset lähtisi Turus-
ta pois, vaan heidän toimensa olivat vain näytelmää. Hän oli ottavinaan 
katkeamisen todesta. Teeskennellyn iloisena hän lateli Rumjantseville ja 
Neplujeville keksimänsä jutun, miten muka Tanskan kuningas oli luvannut 
hänelle 40 000 riikintalaria, mikäli hän lopettaisi neuvottelut. Hän voi nyt 
tehtyään kaikkensa näiden saattamiseksi onnelliseen päätökseen hyvällä 
omallatunnolla ottaa tämän lahjan vastaan, joten hänellä oli syytä kiittää 
venäläisiä. Nämä hymyilivät ja sanoivat, ettei ollut niinkään varmaa, saisiko 
Cedercreutz näitä rahoja. Kohteliaat hyvästit jätettiin, ja viimeksi mainittu 
antoi pakata kaikki tarpeettomat tavaransa lähettäen ne jokea alas Rum-
jantsevin asunnon ohi. Tämän nähdessään ja saatuaan tiedustelijoiltaan 
vahvistuksen ruotsalaisten matkavalmisteluista venäläiset lähettivät 15.6. 
päivällä lähetin kysymään Cedercreutzilta, saisivatko he illalla käydä häntä 
tapaamassa. Hän suostui, ja neuvottelut pantiin taas alulle pohjana ruotsa-
laisten laatima luonnos. Venäläiset ilmoittivat luopuvansa Savosta lukuun 
ottamatta Savonlinnan ympäristöä. Toisaalta ko. kaupungin palautus sisäl-
tyi ruotsalaisten luonnokseen, jossa korvaukseksi tarjottiin Pälkjärveä, 
Tohmajärveä ja Ilomantsia. Tämä kohta jäi vielä avoimeksi, kun illalla 
muista alueluovutuksista oli päästy yksimielisyyteen. 

83 



84 

Vaihtoehdotukset 15.6.1743. Nolcken ja Cedercreutz ehdottivat Savon-
linnan ja sen lähilienoon (I) tilalle kolmea karjalaista pitäjää (A + B) tai 
sitten yhden pitäjän (B) vaihtoa Kymijoen suistoon (11). Kiistaa kliytiiri 
Savonlinnan ympäristön laajuu.desta. Venäläiset halusivat kolmea penin-
kulmaa, mikä olisi merkinnyt sitä, että huomattava osa Puumalaa ja 
tärkeä salmi olisivat tulleet Venäjälle sekä miltei koko Sulkava ja suuri 
osa Rantasalmea sekä Heinäveuä ja samalla olisi katkennut vesiyhteys 
Karjalasta Savoon. Lisäksi lähes koko Kerimäki olisi kuulunut keisari-
kuntaan, ja idässä raja olisi siirtynyt suurin piinein vanhalle Savon ja 
Karjalan rajalle. Toisaalta ruotsalaiset neuvoctelijat olivat valmiita tar-
joamaan korkeintaan kah1a peninkulmaa eikä Savo,uinnan pohjoispuo-
lella sitäkään. Pälkjärven vaihtaminen Pyhtääseen olisi ollUJ Ruotsille 
edullista ja he vetosivat siihen, että jo Uudenkaupungin rauhassa osa 
Pälkjärveä liitettiin Venäjään, joten tällä keinoin entinen pitäjä yhdistyi-
si. 



Luberasin kanssa käymiensä neuvottelujen tuloksesta ruotsalaiset olivat 
informoineet kansliapresidenttiä 16.6. He olisivat suostuvaisia vetämään 
rajan alkukohdan Kymijoen läntisimpään haaraan ja myös valmiit vaihta-
maan Pälkjärven pitäjän Pyhtääseen. Jos Venäjä vaatisi tiukasti Savonlin-
naa ympäristöineen, he voisivat tarjota kahta peninkulmaa mutta ei 
korvauksetta. 76 

Kesäkuun 16. päivänä soviteltiin näkökantoja Rumjatsevin luona venäläi-
sen luonnoksen pohjalta. Mielessään Ruotsin heikko ja vaarallinen asema 
ja Suomen tila sekä hallussaan valtuudet lisämyönnytyksiin Nolcken ja 
Cedercreutz suostuivat lopulta luovuttamaan Savonlinnankin, sen jälkeen 
kun Rumjantsev oli useaan kertaan ristiä suutelemalla vakuuttanut, ettei 
Elisabet tässä suhteessa taipuisi. Tosin kaupunki saatettaisiin hänen mieles-
tään Adolf Fredrikin vaalin jälkeen palauttaa jonkin ajan kuluttua. Yöllä 
sopimus valmistui, tarkistettiin ja kirjoitettiin puhtaaksi sekä allekirjoitet-
tiin seuraavana aamuna päiväyksellä 16.6. 

Ensimmäisessä pykälässä julistettiin "ikuinen rauha ja täydellinen ystä-
vyys" Ruotsin ja Venäjän välille. Vihollisuudet oli lopetettava sotapäälliköi-
den saatua tiedon sopimuksesta. Toisen pykälän mukaan säädyt valitsisivat 
keisarinnan ehdokkaan Adolf Fredrikin kruununperilliseksi niin pian kuin 
mahdollista. Maa luovuttaisi Venäjälle Kymenkartanon läänin Kymijokea 
ja sen läntisintä haaraa myöten sekä pohjoisessa Hämeen läänin ja Savon 
rajaan saakka ja lisäksi Savonlinnan ympäristön maastosta riippuen noin 
kahden Ruotsin peninkulman etäisyydeltä. Kolmannessa artiklassa keisari-
kunta lupasi loput Uudenkaupungin rauhan Suomesta takaisin. Suuriruhti-
nas Pietari luopui Adolf Fredrikin vaalin johdosta niistä vaatimuksista , joita 
hänellä itsellään ja Holsteinin suvulla oli Ruotsin kruunuun. Jos Ruotsia 
ahdisteltaisiin kyseisen vaalin vuoksi, Venäjä ryhtyisi auttamaan sjtä. 
Viimeisessä pykälässä määrättiin , että varsinaisen sopimuksen laatimista oli 
jatkettava viivyttelemättä ja keskeytyksettä. Se solmjttaisiin Uudenkaupun-
gin rauhan mukaisena ko. alueluovutuksia sekä rauhanartikloja lukuun 
ottamatta, jotka eivät soveltuisi nykyisiin oloihin. Preliminäärirauha tuli 
ratifioida viimeistään kahden viikon kuluessa. 

Sopimus oli yleensä venäläisen luonnoksen mukainen. Kuitenkaan Lube-
ras ja Rumjantsev eivät enää esittäneet kruununperijän vaalia vahvistetta-
vaksi Englannin takuulla ja olivat tinkineet Savonlinnan turvavyöhykkeestä 
joka olisi ollut kolme peninkulmaa kaupungista etelään ja pohjoiseen sekä 
itä- ja koillispuolella käsittänyt Kerimäen. Myöskään lupaus Venäjän tuesta 
Ruotsille ei ollut heidän ehdotukseensa sisältynyt. Enempiä muutoksia 
Cedercreutz ja Nolcken eivät kyenneet aikaansaamaan. He olivat tosin 
yrittäneet taivuttaa venäläisiä luovuttamaan Kymenkartanon läänistä myö-
hemmin määriteltävän pienen alueen, jonka kautta savolaisilla olisi vapaa 
pääsy Suomenlahden rannalle sekä saada sopimukseen määräystä, että 
keisarinna palauttaisi muun Suomen heti vaalin jälkeen. Samaten Venäjän 
tuki Ruotsille jäi rajoitetummaksi kuin he olivat toivoneet . Nämä olivat 
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Kiista Savonlinnan ympäristön luovuttamisesta Venäjälle heinäkuun 
puolivälissä 1743. Ruotsin neuvottelijat oliva1 suostuvaisia antamaan noin puolta pienemmän alueen kuin venäläiset vähintiiiin vaativat, sen 
jälkeen kun oli päästy yhteisymmärrykseen kahden peninkulman sovel-tamisesta. Suurin erimielisyys koski Sulkavaa ja Puumalaa, jotka Ceder-
crewz ja Nolcken halusivat säilyttää Ruotsilla. Kuvioon on merkitty piläjänrajaJ pisteviivalla, Savon maakuntaraja ka1koviival/a sekä valta-kunnanraja piste-katkoviivalla. 

lisäksi halunneet takeet siitä, että maiden välinen puolustussopimus laadit-taisiin samanaikaisesti rauhansopimuksen kanssa sekä pykälää, jolla annet-taisiin Venäjälle luovutettavien alueiden asukkaille heidän ruotsinaikainen omaisuutensa, uskonvapautensa ja privilegionsa. Kohta kun alustava rau-hansopimus oli valmis, lähetettiin ruotsalaisten sanansaattaja viemään tietoa Tukholmaan, jonne hän saapui kehnolla aluksellaan kesäkuun 19. päivän iltana kapinallisten lähestyessä kaupunkia. Niin pian kuin järjestys kaupungissa on palautettu, säädyt kokoontuivat 23.6. valitsemaan kruunun-perillistä. Talonpoikaissäädyn vastarinta oli nyt nujertunut. Äänestyksessä sekin hyväksyi yksimielisesti Adolf Fredrikin valinnan muutamien skoone-laisten vielä keskustelussa puollettua Tanskan kruununprinssiä.77 
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Venäläiset neuvottelijat ottivat alustavan sopimuksen jälkeen esille, että 
Savonlinnan ympäristössä heikäläiset voisivat myöhemmin rakentaa kalee-
reja, kuten Ruotsi oli tehnyt rauhan aikana. Cedercreutz ja Nolcken 
koettivat osoittaa perättömäksi tämän väitteen ja estää alusten tekemisen. 
Lopulta he pääsivät yhteisymmärrykseen, että Saimaa olisi sotalaivoista 
vapaa alue. Varsinaiseen sopimukseen tätä ei kuitenkaan kirjattu. 

Heinäkuun alussa Cedercreutz ja Nolcken pyysivät Savonlinnan palautus-
ta Ruotsille. Sen tilalle voitaisiin antaa muita alueita. Kuningas oli tästä 
neuvottelijoilleen kirjoittanut jo kesäkuun lopulla. Venäläiset korostivat 
kuitenkin, että oli enää myöhäistä palata asiaan. Varsinaista rauhansopi-
musta ei näet saataisi silloin aikaan. Kun virallinen konferenssi lopullisen 
sopimuksen hyväksymiseksi alkoi 12.7.1743, Luberas ja Rumjantsev esitti-
vät, että Savonlinnan luovutukseen voitaisiin ehkä palata silloin, kun 
maiden välisestä liittosopimuksesta neuvoteltaisiin. Ruotsalaiset pyysivät 
kaikesta huolimatta heitä kääntymään Elisabetin puoleen ja toivoivat asian 
esille ottamista. Kun heinäkuun lopussa oli viimeisteltävänä alueluovutuksia 
koskeva pykälä, Nolcken tiedusteli Luberasilta, olivatko venäläiset saaneet 
keisarinnalta vastausta Savonlinnan luovuttamiseen. Nämä kielsivät ja 
vaativat pykälän lopullista muotoilemista alustavan sopimuksen mukaiseksi. 

Nolcken ja Cedercreutz ehdottivat heinäkuun puolivälissä, että jos 
Ruotsin oli luovuttava varsinaisessa sopimuksessa Lappeenrannasta ja 
Savonlinnasta, täytyisi näihin kaupunkeihin saada kauppakonttorit, joihin 
voisivat Vuoksen vesistöalueen rajantakaiset talonpojat saapua tavaroi-
neen. Tämäkin ehdotus jäi lopulta kirjaamatta sopimukseen. 

Ruotsalaiset neuvottelijat ilmoittivat valtaneuvostolle 20.7.1743, että 
konferenssissa oli ollut esillä Savonlinnan ympäristön rajaaminen. He 
väittivät, että preliminäärisopimuksen mukaan raja tulisi vetää Savonlinnan 
pohjoispuolelta suoraan kaakkoon paikkaan jossa Ruotsin ja Venäjän 
Karjalan rajat kohtasivat Savonlinnan läänin. Rumjantsev ja Luberas 
ottivatkin ehdotuksen harkittavakseen. Sen sijaan he eivät millään muotoa 
suostuneet ruotsalaisten esittämään linjaukseen, että länsipuolinen raja 
vedettäisiin Karjalan, Savonlinnan ja Kyrnenkartanon läänin yhteiseen 
leikkauspisteeseen, vaan sen tulisi kulkea pohjoispisteestä suoraan Kymen-
kartanon rajaan. Kiistaa ei kyseisessä istunnossa kyetty sopimaan. 

Muiltakaan osin rajan linjaus ei ollut selvä. Niinpä kolme päivää 
myöhemmin ruotsalaiset ottivat esille Kymijoen ja Savon välisen rajan. 
Sopimusluonnoksessa (16.6.) mainittiin linja Kymijoen läntisimmästä haa-
rasta (Keitin virta) Kymijokea pitkin Hämeen ja Savon rajan taitekohtaan. 
Ruotsalaisten mielestä Keitin virta meni pitkälle Hämeeseen Keitin kylän 
kohdalla ja sieltä vasta suuntautui koilliseen. Venäläiset halusivat kuitenkin 
pitää ko. joen rajajokena. Sen mukaan myös Mäntyharjun kirkko jäisi 
Venäjälle, mutta ruotsalaiset tähdensivät koko pitäjän kuuluvan heille. 
Väite oli kuitenkin perusteeton, eikä sillä ollut vaikutusta venäläisiin, jotka 
olivat alun pitäen päättäneet vetää rajan vesistöjä pitkin. Heillä oli 
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Erimielisyydet rajalinjasta Kymijoella 
ja Mäntyharjussa 23.7.1743 (pisteras-
teri). Sen jälkeen kun ruotsalaiset 
neuvottelijat huomasivat, ettei Pyh-
tään palauttamisesta edes vaihtaen tul-
lut mitään, he esittivät, että rajalinja 
kulkisi niin, että Ahvenkosket jäisivät 
kokonaan Rwtsille sekä siten Pyh-
1ään lä11siosa. Venäläiset eivät sellais-
ta hyväksyneet. Samalla tavoin kiistel-
tiin Keitin kylästä ja Keitin virrasta 
Valkealassa. Muutenkin Ruotsi halusi 
itselleen Valkealan läntisiä kyliä ja 
suoristaa rajalinjaa kuten Mäntyhar-
jussa, jossa vain kaakkoisosa olisi 
jäänyt Venäjälle. Loppujen lopuksi 
Ruotsin oli taivuttava Venäjän vaati-
muksiin, ja raja vedettiin lähinnä ve-
sistöjä pitkin. 

. . .. .... : .... 
••. MÄNTYHARJU . 

.. ... .. .. ... . .. .. : .. 

.. .. 
.. ········ 

·.•·· .· ... .. 

VEHKALAHTI 

. ._ . 
.-·· 

.. · . .. . ·. :·· 

mukanaan omat karttansa joiden mukaan Keitin virta kulki Hämeen ja 
Savon rajajokena niin, että Mäntyharjun kirkko sijaitsi Kymenkartanon 
läänissä. Siksi sen oli kuuluttava Venäjälle. Koska molempien osapuolten 
näkemykset poikkesivat toisistaan venäläiset päättivät jättää asian myö-
hemmin ratkaistavaksi.78 

Cedercreutz ja Nolcken yrittivät vielä 23.7.1743 muuttaa rajalinjaa 
ehdottaen aluevaihtoja nimenomaan Savonlinnan ja Pyhtään osalta. Edelli-
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sissä istunnoissa venäläiset olivat antaneet toiveita sellaisesta. Koska tsaarit-
tarelta ei ollut tullut mitään tietoja, ruotsalaiset halusivat kuulla hänen 
lopullisen kantansa vaihdoista. He ehdottivat, että Venäjä saisi huomattavia 
korvauksia kyseisistä alueista Ruotsin Karjalasta. Rumjantsev ja Luberas 
toistivat Elisabetin aikaisemmat määräykset, ettei hän sallisi menettävän 
pienintäkään lohkoa jo sovitusta luovutuksesta. Samanlaista oli ehdotettu 
15.6. 

Kaikesta huolimatta Nolcken palasi vaihtoajatukseen jälleen 25.7.1743 ja 
vetosi kuninkaansa kirjeeseen. Samassa tilaisuudessa oli esillä jaettujen 
pitäjien luetteleminen erikseen rauhansopimuksessa. Vaikka rajan piti 
kulkea Kymijokea pitkin, epäselvyyden välttämiseksi venäläisten mielestä 
näin tulisi menetellä. Tosin heidän sihteerinsä esitti, että iso joki jo sinänsä 
muodosti selvän rajan valtakuntien välille. Kuudennen artiklan tekstiä rajan 
kulusta täsmennettiin jälleen kahden päivän kuluttua erityisesti Uudenmaan 
ja Hämeen osalta. Venäläiset ehdottivat taas sopimukseen pitäjäluetteloa ja 
halusivat häivyttää Kymijoen maininnan rajajokena. Nolcken kertoi saa-
neensa keskusteluissa sellaisen vaikutelman, että venäläiset pyrkivät tällä 
tavoin ottamaan haltuunsa joen jakamat pitäjät kokonaan ja viemään rajan 
tosiasiassa itäiselle Uudellemaalle, siis Kymenkartanon läänin länsirajaan 
saakka. Vielä viime hetkessä ruotsalaiset yrittivät saada rajan alkua 
idemmäksi Kymijoella sekä aluevaihdoin osaa Kymenkartanon läntisistä 
osista , mutta Luberas ja Rumjantsev eivät hyväksyneet enää muutoksia.79 

Monien vaikeiden neuvottelujen jälkeen rauhansopimus allekirjoitettiin 
7.8.1743. Sen viidennessä pykälässä juhlallisesti ja monisanaisesti annettiin 
Venäjälle täydellisenä ja ikuisena omistuksena preliminäärirauhassa sovittu 
alue (ja vastaavat Suomenlahden saaret) kaikkine asukkaineen, omaisuuksi-
neen, oikeuksineen ja tuloineen poikkeamatta entisestä käytännöstä. Sa-
malla Ruotsi luopui ikuisiksi ajoiksi kaikista vaatimuksista niihin nähden, 
vapautti asukkaat uskollisuudenvalastaan entiselle kuninkaalle ja vakuutti 
Venäjälle alueiden loukkaamatonta omistusta. Näistä luetellaan erikseen 
Haminan , Lappeenrannan ja Savonlinnan kaupungit sekä !innoitukset ja 
Pyhtään pitäjän Venäjään liitettävä osa. Rajan alku täsmennettiin koske-
maan Kymijoen läntisintä haaraa , josta se kulkisi Iso- ja Vähä-Ahvenkos-
ken kylien välistä. Tuloksetta ruotsalaiset olivat viime vaiheessa ehdotta-
neet, että Savon asukkaille jätettäisiin yhdystie rannikolle Kymenkartanon 
läänin pohjoisimman kulman kautta. 

Raja täsmennettiin tarkemmin seitsemännessä pykälässä. Alkaen Suo-
menlahdesta se kulki Keitin virtaa pitkin Kymijoen pääuomaan, sitten tätä 
Hämeen läänin rajaan saakka ja sieltä seuraten Hämeen ja Kymenkartanon 
läänien rajaa, kunnes tämä kohtasi Savon läänin rajan. Tästä se kääntyi 
itään kulkien pitkin Savon ja Kymenkartanon läänien rajalinjaa Puuma-
laan, josta uusi raja ulottui etelästä pohjoiseen noin kahden Ruotsin 
peninkulman etäisyydellä Savonlinnasta länteen sekä saman verran pohjois-
puolella. Sen jälkeen se kääntyi itään paikkaan, josta Savonlinna oli kaksi 
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Turun rauhassa (7.8.1721) sovittu raja. 
Rajalinja noudatti paljolti vanhoja lääni- tai maakuntarajoja sekä vesis-
töjä paitsi Savonlinnan ympäristössä. Uudenkaupungin rauhan rajan tavoin se halkoi pitäjiä, ja seudulle muodostui ikään kuin ei kenenkään 
-vyöhyke, jolla oli muista alueista poikkeavia etuja varsinkin taloudessa ja verotuksessa. Raja jakoi Vuoksen vesistöä niin, että eteläosa kuului 
miltei kokonaan Venäjään ja näytti tarjoavan Viipurille lähes entisen 
takamaan. Aika ja olot olivat muuttaneet kuitenkin kehitystä, ja vanha raja jäi vaikuttamaan sekä kaupallisesti että hallinnollisesti, oikeudelli-sesti ja kirko//isesti. Jos oli Uudenkaupungin rauhan jälkeen rajanveto maastoon vaikeaa, Turun rauhan rajaa ei kyetty koskaan koko matkalta 
merkitsemään eikä linjaa raivattu, mikä johti varsinkin 1740-luvul/a 
toistuviin kahinointeihin ja riitoihin valtakuntien välillä. Turun rauhassa 
Elisabeti/le tuli Kymijoen itäpuolisista alueista reilusti se, mitä hänen isänsä (Pietari /) ei ollut saanut mutta mitä oli vaatinut (Pyhtään-Lap-
peenrannan -linja, katkoviiva). 



Venäläisten lyöttämä Turun rauhan 
mitali, johon vaakunoiden ohella piir-
rettiin vuolas Kymijoki sekä symboli-
sesti sen ylittävä silta valtakuntien yh-
teistyön merkiksi. Museoviraston ku-
vakok. 

peninkulmaa suoraan etelään. Tähän piti asettaa kiinteä rajapyykki. Sitten 
linja suuntautui kaakkoa kohti siihen pisteeseen, jossa Savon ja Karjalan 
raja yhtyi Uudenkaupungin rauhan rajaan jatkuen entisellään itään ja 
pohjoiseen. Kaikki rajaan kuuluvat virrat ja purot jaettiin puoliksi. Kohta 
ratifioinnin jälkeen tuli asettaa komissaarit rajaa käymään. He saivat 
kuitenkin keskinäisin sopimuksin vaihtaa samanarvoisia maa-alueita, mil-
loin raja jakoi yksityisten tiluksia. 

Luovutettu alue oli noin 226 neliöpeninkulmaa. Siihen kuuluivat Hami-
nan tapulikaupunki sekä Lappeenranta ja Savonlinna, jotka viimeksi 
mainitut olivat monessa mielessä Haminan alaisia. Mukaan mahtui sekä 
laajoja pitäjiä että niiden osia. Näiden myötä Ruotsi menetti sotaväkeä 
tuhatkunta miestä sekä alueen melko huomattavan viennin tulleineen. 
Luovutus sinänsä ei ollut suuri, mutta Suomelle sillä oli ollut suuri merkitys 
sotilaallisesti ja kaupallisesti. Strategisesti tärkeän Vuoksen vesistön etelä-
osa siirtyi nyt keisarikunnan haltuun. Haminan, Lappeenrannan ja Savon-
linnan mukana menetettiin linnoitukset, jotka olivat tosin olleet heikohkot, 
mutta venäläisten käsissä ne saattaisivat olla vaarallisia. 80 

Elisabet oli Turun rauhassa saavuttanut isänsä, Pietari Suuren, Uuden-
kaupungin neuvotteluissa (1721) vaatiman alueen Kymijoelta Lappeenran-
nan kautta Suistamolle ja rajalle. Tämä rajalinja oli hiukan ylitetty 
Laatokan pohjoisosassa jo Uudenkaupungin rauhassa ja oli varmaan 
minimivaatimuksena venäläisten saapuessa Turun konferenssiin 1743. Ruot-
sin sisä- ja ulkopolitiikka vaikutti tällöin enemmän kuin 22 vuotta aikaisem-
min. Valtakunnalla oli mahdollisuus painostaa Venäjää uhkaamalla valita 
Tanskan kruununprinssi maan kruununperijäksi. Vaali näytteli keskeistä 
osaa koko neuvottelujen ajan. Sitä siirrettiin kuukausi kuukaudelta, koska 
Elisabetilta ei saatu kirjallista vahvistusta alueluovutusten suuruudesta. 
Ellei vaalia olisi ollut, Venäjä olisi vaatinut ja ilmeisesti saanutkin koko 
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Kymenkartanon läänin mukaanlukien Savon ja Karjalan. Tämä oli esillä 
vielä kesäkuussa 1743. Toisena vaihtoehtona oli ranta.kaistale joko koko 
Uudenmaan pituudelta tai Helsingistä saakka. Tsaaritar halusi ottaa hal-
tuunsa Ruotsin rajalinnoitukset mahdollisen uuden sodan estämiseksi. Näin 
Savonlinnakin tuli vaatimuksiin mukaan. Kullekin linnoitukselle keisarinna 
vaati riittävää suojavyöhykettä. 

Turun rauhanneuvotteluissa Ruotsi pyrki pitämään korttinsa mahdolli-
simman pitkään piilossa ja vaati rajaa samaksi kuin vuonna 1721. Sellainen 
oli utopistista, sillä maa oli sodan aloittanut ja Venäjä vallannut sittemmin 
koko Suomen. Kaikesta huolimatta Cedercreutz ja Nolcken onnistuivat 
melko hyvin. Heillä oli valtaneuvoston ja kuninkaan tuki vankemmin 
takanaan kuin vastaavilla edustajilla Uudessakaupungissa. Suurin mittelö 
käytiin Kymijoesta rajalinjana ja loppuvaiheessa Savonlinnan omistuksesta. 
Ruotsalaisten onneksi neuvottelujen ilmapiiri oli suhteellisen rauhallinen, 
sillä venäläiset joukot ja laivasto eivät uhanneet Ruotsia samalla tavoin 
kuin vuonna 1721. 

Tahallisesti tai tahattomasti neuvotteluja vaikeuttivat pitkät yhteydet 
Pietariin ja jopa Moskovaan. Yleensä Rumjantsev ja Luberas lupailivat 
alueita ja maavaihtoja paljon enemmän kuin keisarinnan kirjeissä sallittiin. 
Näin ainakin ruotsalaisille asia esitettiin. Tosiasiassa venäläisillä näyttää 
olleen suuret valtuudet neuvotella ja tsaaritar hyväksyi heidän ehdotuksen-
sa. Odotusaika pehmensi ruotsalaisten kantoja varsinkin kun myös uhkai-
luja käytettiin. Neuvottelut olivat useasti katkeamassa , ja viimeisiä tarjouk-
sia esitettiin puolin ja toisin. Joka tapauksessa Cedercreutzille ja Nolckenil-
le muodostui sellainen kuva, että venäläisten esityksissä oli aina runsaasti 
tinkimisen varaa. Kun sitten tuli päätepiste, he eivät tahtoneet sitä itselleen 
eikä valtaneuvostolle tunnustaa ja vaativat päätettyihin sopimuksiin run-
saasti muutoksia alueluovutusten osalta. Kauppaa hierottiin , vaikka se oli 
jo ratkaistu. Ruotsin molemmilla neuvottelijoilla oli hyvät edellytykset 
onnistua tehtävässään, sillä he tunsivat Suomen ja Venäjän olot, varsinkin 
Nolcken joka oli pitkään ollut lähettiläänä Pietarissa. Lisäksi Rumjantsev 
ja Luberas tukivat näkemyksillään keisarinnaa ja hänen ehdokastaan Adolf 
Fredri.kiä sekä olivat valmiit luovuttamaan suuren osan Suomea myönteistä 
valintaa vastaan . Luberas hallitsi ruotsin kielen ja näyttää paljastaneen 
Nolckenille ja Cedercreutzille sellaisia tietoja maansa sisäpolitiikasta ja 
neuvottelujen ehdoista, mitkä helpottivat näiden vaikeaa tehtävää. Turun 
rauhankongressissa valtuutetut olivat ikään kuin toveruksia keskenään. 81 
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vottelijat tähdensivät , että valtakunnan oli helpompi luopua muista alueista kuin Baltiasta. Sen 
joutuminen Venäjän haltuun olisi suuri uhka Ruotsille (RVA Salaisen valiokunnan pöytäkirjat 
5.3 .1720 sekä vastaus kuninkaan salaiseen ehdotukseen 31.5.1720. Svenska riksdagsakter II. l , 
s. 120) ; VA NL 201 fondi 23, s. 85--SS v. 
19 Salo 1974, s. 17; Ruohonen 1966, s. 11~117, 149-151; Luukko 1967, s. 780. 
20 R uohonen 1966, s. 166-171 . 
21 Wittram II, s. 445--447; Salo 1974, s. 19; Ruohonen 1966, s. 175-176; Sinivuori 1935, s. 
18. 
22 Wensheim 1973, s. 82, 108-109; Sinivuori 1935, s. 1~20; Wittram II, s. 449; Nikiforov 
1959, s. 375. 
23 Ruohonen 1966, s. 184; Wensheim 1973, s. 109-110; Malmsrröm I s. 307- 308; Venäjä 
oli aluksi ehdottanut neuvottelupaikaksi Pietaria, Narvaa, Käkisalmea tai jotakin satamaa 
Suomenlahden eteläpuolelta. Tätä ei Ruotsi hyväksynyt vaan toivoi Suomea (Salo 1974, s. 19). 
Sitten tsaari oli suostuvainen neuvonpitoon joko Raumalla tai Uudessakaupungis,sa (Sinivuori 
1935, s. 19). 
24 Sinivuori 1935, s. 21 ; Ruobonen 1966, s. 188-190; Wensheim 1973, s. 110, 120-131; 
Pietari I pyrki käyttämään laivastoaan Ruotsin painostamiseksi rauhaan ja suuriin alueJuovu-
tuksiin. Maaliskuun lopussa hän kuitenkin kuuli että Englannin laivasto tulisi Ruotsin avuksi. 
Siksi hän käski laivojaan olemaan varovaisia ja ärsyttämättä Englantia. Sen sijaan Pohjanlah-
della kaleerilaivat voisivat tehdä hävitysretki.ä (Zumal II. 1, s. 155-157) ; RVA Muscovilica 
134, Carl Posse KM:lle 24.3.1721. 
25 RVA Muscovitica 133, pöytäkirjat s. 1-4; Sinivuori 1935, s. ~26. 
26 RVA Muscovitica 134, Carl Posse KM:Ue Berliinistä 24.3.1721. Muscovitica 134, KM 
neuvottelijoille 22.4.1721; Salo 1974, s. ~24' Wensheim 1973, s. 92; Nikiforov 1959, s. 
397-400; RVA Muscovitica 131 , KM:lle 16.5.1721 , 18.5.1721. Muscovitica 134. KM neuvotte• 
lijoille 8.6.1721 (kuninkaan ohjeet privilegioiden säilyttämisestä mahdollisesti luovutettavilJa 
alueilla 3.5.1721). 
27 Ruotsalaiset olivat saapuneet Uuteenkaupunkiin jo kuukautta aikaisemmin. Brucen tultua 
voitiin neuvottelut vähitellen käynnistää. Tosin niiden aloittamista viivästytti kokouspaikan 
keskeneräisyys, joten Bruce viivytteli jonkin aikaa Turussa. Osterman oleskeli sitä vastoin 
Riiassa neuvotellen tsaarin kanssa (Salo 1974, s. 2~27); RVA Muscovitica 134, KM 
neuvottelijoill.e 22.4.1721. Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 11.5.1721 (Ruotsin neuvot-
telijat korostivat lisäksi, kuinka raskain ponnistuksin maa oli vallannut Käkisalmen läänin ja 
Inkerinmaan, joiden menetys olisi tod.eJla suuri taakka Ruotsille. Näihin tsaarilla ei olisi 
mitään oikeutta aikaisempien Stolbovan rauhan (1617), Kacdisin rauhan (1661) ja vuoden 1684 
sopimuksen mukaisesti , jotka Venäjä oli ratifioinut. Kun Bruce painotti, että Ruotsin 
tarjouksiin oli saauva vielä Viipuri ja Liivinmaa , Lillienstedt sanoi, että sellaisten ehtojen 
hyväksyminen "on meille vaikeampaa kuin itse sota". Ennen kuin istunto päättyi , jäJkimmäi-nen painokka_asti lausui , että ellei Ruotsi saisi Viipuria, sopimusta ei syntyisi. Kun venäläinen 
vielä tiedusteli , olisiko Ruotsi valmis sitten luovuttamaan Liivinmaan , vastaus oli jyrkkä ei. 
Kuultuaan ruotsalaisten tarjouksen 11.5. 1721 Bruce vihjasi, että Jacques de Campredonin 
Pietarissa tekemä ehdotus oli olJut paljon parempi alueluovutusten osalta); Wittram II , s. 
453--454 (Toukokuun jälkipuolella 1721 Venäjän laivasto hävitti Pohjanlahden länsirannikkoa 
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Gävlestä Uumajaan, millä tsaari pyrki painostamaan neuvottelujen kulkua). 
28 RVA Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 15.5.1721, KM:lle 16.5.1721 (Lillienstedt ja 
Strömfelt taivuttivat Brucen lähettämään muistion tsaarille ja kirjoittamaan Ruotsin esittämis-
tä perusteluista Viroon ja Liivinmaahan ja toivoivat keisarin tarkistavan rauhanehtojaan. He 
vetosivat Täyssinän sopimukseen 1595, Viipurin neuvotteluihin 1609, Stolbovan rauhanehtoi-
hin 1617 ja Kardisin rauhansopimukseen 1661, joissa Venäjä oli luopunut kaikista ko. 
aluevaatimuksista. Tällä ei ollut kuitenkaan Pietariin vaikutusta), Muscovitica 133, pöytäkirjat 
15.5.1721, Muscovitica 131, Ruotsin neuvottelijoiden memoriaali 15.5.1721 (Bruce vaati 
vastapuolen tarjouksen lisäksi ainakin Pämua ja Tarttoa ympäristöineen sekä Saarenmaata), 
Muscovitica 131, KM:lle 18.5.1721; Nikiforov 1959, s. 406---407. 
29 RVA Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 1.6.1721. 
30 RVA Muscovitica 133, pöytäkirjat 1.6.1721, Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 
1.6.1721; Venäjän laivasto purjehti jo ensimmäisten rauhanneuvottelujen aattona kohti 
Pohjanlahden länsirannikkoa ja niiden alkaessa hyökkäili Gävlen seutuville ja sittemmin 
pohjoisemmaksikin. Kuningas Fredrik lähetti kiireesti Lillienstedtille ja Strömfeltille viestin, 
jossa kehotettiin myönnytyksiin. Toisaalta keskeytysuhkauksin piti painostaa tsaaria lopetta-
maan hyökkäykset (RVA Muscovitica 134, KM neuvottelijoille 26.5.1721); Nikiforov 1959, s. 
409; Luukko 1967, s. 781; R. Rosen, Vanha Suomi. Historian aitta VIII. Helsinki 1938, s. 
118--119. 
31 Ennen Uudenkaupungin rauhanneuvotteluja Osterman ja Bruce olivat tiedustelleet hallitsi-
jaltaan, voisivatko he käyttää Holsteinin herttuaa painostuskeinona, mihin tsaari oli vastannut 
sen riippuvan olosuhteista (Nikiforov 1959, s. 399 ja 409, 411--414, 438); RVA Muscovitica 
134, KM neuvottelijoille 9.6.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 7.6.1721; Malmström I, s. 324. 
32 RVA Muscovitica 131, KM:lle 16.6.1721; Fredrik lähetti 13.6. neuvottelijoilleen kirjeen, 
jossa kehotettiin solmimaan alustava sopimus ja siihen liittämään pääkysymykset. Sellaista 
olivat Lillienstedt ja Strömfelt suunnitelleet jo ennen viestin saapumista (RVA Muscovitica 
134, KM neuvottelijoille 13.6.1721); RVA Muscovitica 133, pöytäkirjat 18.6.1721, Muscovitica 
131, KM:lle 20.6.1721, keskustelupöytäkirjat 17.6.1721, 18.6.1721; Wensheim 1973, s. 166; 
RVA Muscovitica 134, KM neuvottelijoille 21.6.1721; Campredoninkin kirjeenvaihdosta 
ilmenee, että Lillienstedt ja Strömfelt pitivät itsepintaisesti kiinni Viipurista, vaikka valtaneu-
vosto taivutteli heitä (Sbomik imperatorskago russkago istoriceskago obscestva 40. S:t 
Petersburg 1884, s. 68). 
33 RVA Muscovitica 133, pöytäkirjat 23.6.1721, Muscovitica 131, KM:lle 26.6.1721, Muscovi-
tica 133, pöytäkirjat 26.6.1721; Pietari I käytti oivallisesti hyväkseen Holsteinin herttuaa 
painostuskeinona saadakseen Viipurin haltuunsa (Nikiforov 1959, s. 456--462); Wittram II, s. 
455; Wensheim 1973, s. 196---197. 
34 RVA Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 1.7.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 
1.7.1721, Muscovitica 134, KM neuvottelijoille 6.7.1721; Nikiforov 1959, s. 417. 
35 Nikiforov 1959, s. 417--418; RVA Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 12.7.1721, 
15.7.1721, 24.7.1721, KM:lle 15.7.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 12.7.1721, 15.7.1721. 
36 RVA Muscovitica 134, KM neuvottelijoille 24.7.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 
24.7.1721, 25.7.1721, Muscovitica 136, Lillienstedtin paperit 24.7.1721 (selvitys rajalinjasta 
kohta kohdalta); Nikiforov 1959, s. 438, 447. 
37 RVA Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 25.7.1721, 31.7.1721, 9.8.1721, KM:lle 
9.8.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 2.8.1721, Muscovitica 134. KM neuvottelijoille 
4.8.1821. 
38 RVA Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 16.8.1721, Muscovitica 134, KM neuvotteli-
joille 16.8.1721, Muscovitica 136, Lillienstedtin paperit (päivätty saapuneeksi 18.8.1721). 
39 RVA Muscovitica 131 , keskustelupöytäkirjat 23.8.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 
23.8.1721, Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 29.8.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 
29.8.1721; Wittram II, s. 458. 
40 RVA Muscovitica 136. Lillienstedtin paperit 26.8.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 
28.8.1721, Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 28.8.1721. 
41 RVA Muscovitica 131, keskustelupöytäkirjat 29.8.1721, Muscovitica 133, pöytäkirjat 
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29.8.1721, 30.8.1721; Rauhansopimuksen mukaan tuli " ... jakaa Valtakuntien väliset Rajat ja 
maat siten, ettei kumpikaan voi toista saattaa mihinkään epätietoisuuteen, vaan päinvastoin 
molemmat voisivat toivon mukaan rauhassa ja turvallisesti pitää hallussaan ja käyttää sitä, 
mikä n.äille tässä rauhassa luovutetaan, sen tähden molempien rauhaa tekevien korkeiden 
Osapuolten välillä on kohteliaasti sovittu, että tämän jälkeen ja aina ikuisiin aikoihin saakka 
molempien valtakuntien välinen Raja on oleva ja pysyvä" (HYK Calonius-Naumanin kokoel-
ma A. 13.133 sekä A. 95.125); Nikiforov 1959, kartta kirjan lopussa, VA Hallitsevan senaatin 
aktit nro 3819; Reinhold Gustaf och Hedvig E . Modee, Utdrag af de emellan Hans Konglige 
Majestät. .. Alliancetractater och afbandlingar. Stockholm 1761, s. 115-118. 
42 RVA Muscovitica 133, pöytäkirjat 2.9.1721 Muscovitica 131, KM:lle 4.9.1721; Fred 
Fördraget i Nystad 1721. Acta Historica 1697-1721; Zurnal II. 2. s. 751-756. 
43 RVA Muscovitica 2. Rajakomission asiakirjat. Löwen KM:lle 20.3.1722, 23.3.1722, 
4.4.1722, 10.4.1722, 23.4.1722, päiväkirjat 22.1.1722, 6.3. 1722, 7.3.1722, 10.3.1722, 
14.3.1722, 19.3.1722, 4.4.1722, 7.4.1722, 17.4.1722, 19.4.1722, 23.4.1722; Sinivuori 1935, s. 
45-46; Rajankäyntiä nopeutti kaupallisten seikkojen ohella myös se, että talvella 1722 
venäläiset tekivät verotus- ja ryöstöretkiä erityisesti Ruotsin Karjalaan, minkä vuoksi maaher-
ra Frisenheimin oli ryhdyttävä varotoimiin ja hän valitti ko. retkistä kuninkaalle (RVA 
Maaherrojen kirjeitä KM:Ue. Kymenkartanon lääni 26.4.1722, ks. myös 14.12.1722). Retket 
jatkuivat vielä rajankäynnin jälkeenkin (Frisenheim KM:lle 31.1., 14.3.1725); Kong). Fortifi-
kationens historia IV:2. Stockholm, s. 313--314. 
44 Kongl. Fortifikations historia IV:2, s. 26--28, 36--39, 54-56, RVA Muscovitica 2. 
Rajakomission asiakirjat. Päiväkirjat 23.4.1722, 24.4. 1722, 2.-5.5.1722. 
45 RVA Muscovitica 2. Rajakomission asiakirjat. Löwen KM:Ue 19.5.1722, 28.5.1722. 
Päiväkirjat ja pöytäkirjat toukokuulta ja erityisesti päiväkirjat 27.5.-28.5.1722. 
46 RVA Muscovitica 2. Rajakomission asiakirjat s. 34-37 v, päiväkirjat 1.6.-17.6.1722, 
22.6.1722, 27.6.1722, Löwen KM:Ue 14.7.1722, 26.7.1722, 30.7.1722; VA Rosenin kokoelma 
13. Kirja II. Asia 28; Yrjö Kaukiainen, Virolahden historia I. Lappeenranta 1970; s. 358--360. 
47 RVA Muscovitica 2. Rajakomission asiakirjat. Päiväkirjat ja pöytäkirjat heinä-syyskuulta 
1722 ja varsinkin 2.7.1722, 6.7.1722, 10.7.1722, 27.8.1722, 4.9.1722, 12.9.1722, 19.9.1722, 
23.9.1722 sekä Löweniltä KM:lle 7.10.1722; MMA Viipuri A II 1 a (maistraatin asiakirjat 
22.8.1722); Sveriges trakiater med fremmande magter VIII: 1. Stockholm 1915, s. 3. 
48 RVA Muscovitica 2. Rajakomission asiakirjat. Löwenin saamia kirjeitä syys-lokakuulta 
1722, pöytäkirjat 30.11.1722; Sinivuori 1935, s. 52. 
49 RVA Muscovitica 2. Rajakomission asiakirjat. Ruotsin Venäjän-lähettiläs KM:lle 
15.2.1723, 22.2.1723, 27.2.1723, pöytäkirjat 4.2.1723, 15.3.1723; Kaukiainen 1970, s. 360-
362; Sinivuori 1935, s. 56; VA Hallitsevan senaatin aktit nro 4189. 
50 RVA Maaherrojen kirjeitä KM:lle. Kymeokartanon l.ääni 26.4.1722; MMA Viipuri A II 4 
(maistraatin asiakirjat 8.8.1726); A. R. Cederberg Suomen historia vapaudeaajalla r. Porvoo 
1942, s. 39--40. 
51 Kong). Fortifikations. historia IV:2, s. 2,24,3B--314; RVA Stackelberg KM:lle 14.2.1723, 
14.3.1723, 2.5.1723, 30.5.1723, 2.7.1723, 28.5.1724, 18.10.1724, 26.11.1724. 
52 Kongl. Fortifikations historia IV:2, s. 24-27, 36--39; RVA Stackelberg KM:lle 4.8.1722, 
12.8.1722, 30.8.1722, 12.9.1722, 4.10.1722, 11 .10.1722; Sinivuori 1935, s. 98--101. 
53 Aulis J . Alanen Suomen historia vapaudeoajalla. Suomen historia IX. Porvoo 1963, s. 89; 
Sinivuori 1935, s. 101-105; C. G. Malmström, Sveriges politiska historia II. Stockholm 1895, 
s. ro-61, 70--74; Sten Carlsson, Svensk historia II. 3. upplagan. Stockholm 1970 s. 94-95; 
VA Hallitsevan senaatin aktit aro 4465 . 
54 Sinivuori 1935, s. 106--109; Alanen 1963, s. 88--89; Carlsson 1970, s. 94-95. 
55 RVA Salaisen valiokunnan pöytäkirjat 1726--1727; RVA Stackelbergiltä KM:lle 
21.3.1728. 
56 Alanen 1963, s. 96--98; VA Hallitsevan senaatin aktit nro 6782; Tunnusteltuaan ensin 
maaperää ballitsijakysymyksessä hallitsevalta senaatilta ja sitten Elisabetin kannattajilta 
Ruotsin Venäjän-lähettiläs E . M. von Nolcken päätti liittyä alkuvuodesta 1741 jälkimmäisten 
näkemyks.iin. Sovittiin suunnitelma jonka mukaan Ruotsin oli annettava syy vallankeikau.k-
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seen, marssitettava armeijansa rajalle ja ilmoitettava aikomuksensa auttaa Pietari Suuren 
jälkeläinen valtaistuimelle. Elisabetin nimeä ei saanut kuitenkaan mainita. Huolimatta 
Nolckenin pitkäaikaisista ponnisteluista Elisabet ei suostunut kirjallisesti pyytämään apua 
Ruotsilta eikä myöskään korvaussitoumuksiin. Olihan Ruotsin toiveena ollut jo Uudenkau-
pungin rauhan jälkeen saada menetetyt alueet takaisin. Elisabet antoi vältteleviä vastauksia ja 
lupasi ylimalkaisesti Ruotsille kaikenlaisia ystävyydenosoituksia (Presidenten baron E. M. von 
Nolckens berättelse on rikets tillstånd från 1719 tili 1742. Historisk Tidskrift 1888. Stockholm 
1889, s. 182-188, 195, 197-202; RVA (FR 498 VA:ssa) Yksityiskokoelmat. Nolcken voi 24, 
s. 19--26, 164--166 v, 171-175 v, 269--272, 355--356 v, voi 21 s. 18--32 sekä 147-154, 
189--190, 288--300. 
57 Malmström II, s. 422--429; RVA Carl Cronstedtilta KM:lle 5.6.1740, 20.6.1740, Henrik 
Magnus von Buddenbrockilta KM:lle 11.3.1741; Cederberg 1942, s. 288--289; RVA (FR 497) 
Nolcken voi 22, s. 642-646, 702-707, voi 23, s. 259, voi 24, s. 57--60, 98--99, voi 24, s. 
265-266. 
58 Carl Gustaf Malmström, Sveriges politiska historia III. Stockholm 1897, s. 31-37; 
Carlsson 1970, s. 108--109; Alanen 1963, s. 221-222. 
59 Pekka Toivanen, Lappeenrannan kaupungin historia 1649--1743. Lappeenranta 1979, s. 
522-531; Alanen 1963, s. 239; RVA Buddenbrockilta KM:lle 21.7.1741, 31.8.1741, Lewen-
hauptilta KM:lle 21.9.1741, 9.11.1741, 10.1.1742, 12.1.1742, 22.2.1742; RVA Käsikirjoituksia 
100:10. Upseerien kirjeitä Lappeenrannan taistelun jälkeen (FR 365 VA:ssa); Malmström 111, 
s. 37--43; Niklas Tenberg, Bidrag tili historien om Sveriges krig med Ryssland åren 
1741-1743. II. Lund 1860, s. 43--48; RVA (FR 498 VA:ssa) Nolcken voi 25, s. 4--12 v, 
43--50 (FR 499), 70. 
60 RVA Muscovitica 213. Rauhanneuvottelijoilta kansliapresidentille 5.2.1743; Tenberg II, s. 
45--47, 81--82, 116--119; Malmström III, s. 60---61, 93--94; RVA Lewenhauptilta KM:lle 
12.1.1742, 3.2.1742, 13.4.1742; RVA (FR 499) Nolcken voi 25, s. 107-110, 123--126, 
147-148, 223--226, 229--230, 260----261 V. 

61 K.O. Lindeqvist, Eräs venäläisen ylipäällikön de Lacyn manifesti 1741--43 sodan aikana. 
HAik 1921, s. 178--179; Joh. Rich. Danielson, Die Nordische Frage in den Jahren 
1746--1751. Helsingfors 1888, s. 39--40, 48--49. 
62 Antti Selänne, Turun rauha 1743. Pro gradu. Turku 1936, s: 55--56; Cederberg 1942, s. 
403; Ruotsalaiset neuvottelijat lähtivät matkalle kohti Turkua jo ennen joulua ja lähettivät 
viestin kuninkaalle Grisslehamnista Ahvenanmeren rannalta (RVA Muscovitica 212, KM:lle 
24.12.1742), Elisabetin valtakirjoista neuvottelijoilleen Muscovitica 212, s. 94--95 (päivätty 
Moskovassa 20.12.1742); RVA Muscovitica 213, neuvottelijoilta kansliapresidentille 5.2.1743; 
RVA (FR 499) Nolcken voi 25, s. 9, 11, 42, voi 26, s. 1--8 v. 
63 RVA Muscovitica 212, KM:lle 11.1.1743, 20.1.1743, 5.2.1743, 9.2.1743, Muscovitica 213, 
neuvottelijoilta kansliapresidentille 5.2.1743; Kansliapresidentti Karl Gyllenborg ja kreivi Karl 
Tessin olivat laatineet ohjesäännön, jonka salassapysymistä tosin epäiltiin. Vuodot olivat 
mahdollisia salaisessa valiokunnassa ja valtaneuvostossa (Cederberg 1942, s. 404); RVA (FR 
499) Nolcken voi 26, s. 18--24, 78--81 v. 
64 RVA Muscovitica 212, KM:lle 17.2.1743, Muscovitica 213, neuvottelijoilta kansliapresiden-
tille 17.2.1743. 
65 Luberas lähti Pietarista tammikuun lopulla kohti Turkua (V A Kamarikonttorin pöytäkirjat 
16.1.1743 v.l.); Danielson 1888, s. 54--58; RVA Muscovitica 212, KM:lle 27.2.1743; K. 0. 
Lindeqvist, Pikku vihan aika Suomessa. Hämeenlinna 1889, s. 30-33. 
66 RVA Muscovitica 213, neuvottelijoilta kansliapresidentille 27.2.1743, 9.3.1743, 13.3.1743, 
Muscovitica 212, KM:lle 2.3.1743, 9.3.1743, 23.3.1743, 31.3.1743; Malmström III, s. 143--144; 
RVA (FR 496) Nolcken voi 6 (11.3.1743), voi 26 (FR 499), s. 155--158, 199 v. 
67 RVA Muscovitica 213, neuvottelijoilta kansliapresidentille 18.3.1743, Muscovitica 212, 
KM:lle 18.3.1743, 23.3.1743; VA Hallitsevan senaatin aktit nro 8652; RVA (FR 496) Nolcken 
voi 6 (22.3.1743). 
68 Tengberg II, s. 151-152, 163--164; Malmström III, s. 171-172; RVA Muscovitica 215, 
registratuura 31.3.1743, Muscovitica 212, KM:lle 31.3.1743, 2.4.1743, Muscovitica 213, 
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neuvottelijoilta kansliapresidentille 8.4.1743. 
69 RVA Muscovitica 215, registratuura 13.4.1743, Muscovitica 213, neuvottelijoilta kanslia-
presidentille 13.4.1743, Muscovitica 212 KM:lle 13.4.1743 23.4.1743; Selänne 1936, s. 59; 
RVA (FR 499) Nolcken voi 26, s. 253--255. 
70 Cederberg 1942, s. 404--407, 413-414; Alanen 1963, s. 273--275; RVA Muscovirica 212, 
KM:lle 2.3.1743, 9.3.1743, 8.4.1743, 23.4.1743, 3.5.1743, 6.5.1743, 14.5.1743, 20.5.1743, 
21.5.1743, 27.5.1743, 1.6.1743, 2.6.1743 , Muscovitica 213, neuvottelijoilta kansliapresidentille 
14.5.1743, 17.5.1743, 21.5.1743, 6.6.1743; RVA (FR 496) Nolcken voi 6 (23.4.1743). 
71 Selänne 1936, s. 59-60; RVA Muscovitica 215, registratuura 6.5.1743, Muscovitica 212, 
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Väinö Raution näkemys Vikistä Lappeenrannassa vuonna 1946. 
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Lukijalle 

Tuoko tanakka partaniekka kaksijakoinen oli isäni Väänäs-Kalle, Rieska-
Kalle tahi perheen piirin Viki! Ehkäpä Väinö Raution taiteilijan silmä 
havaitsi, että Vikin luonne ei ollut kuvattavissa muutoin kuin kubistisin 
siveltimen vedoin: profiilista "hyökkäävänä" ja en face "mietteliäänä 
korsukolportöörinä", kuten hän sanoi. Rautio oli katsellut kuvattavaansa 
liki parinkymmenen vuoden ajan Viipurissa ja tehnytkin silloin alkuvuosina 
"normaalin" muotokuvan. Mutta siihen eivät kuvaaja eikä kuvattavakaan 
olleet olleet tyytyväisiä - ja niin jäi kuva kotimme seinälle ripustamatta ja 
tuhoutui sitten sodanaikaisissa pommituksissa. Sotien päätyttyä Rautio ja 
Viki tapasivat Lappeenrannassa, jossa maalausajatus toteutettiin. 

Profiilikuvan "hyökkäävyys" ilmaisee epäilemättä Vikin ulospäin suun-
tautuvaa piirrettä ja vasten katsojaa oleva puolikas luovaa ajatustyötä. -
Viki esöntyi monien taiteilijain tavoin mielellään kotipiirin ulkopuolella ja 
hankki näin ystäviä, joiden parissa saamistaan virikkeistä hän muovasi 
aiheita töilleen. Muistan nähneeni meillä poika-ajoista alkaen useasti 
vieraita, jotka virkistivät käynneillään arkista elämää. Viki puuttui myös 
mielellään julkisiin keskusteluihin, joita käytiin lehtien palstoilla ajankoh-
taisista aiheista koiran syljessä tavatusta ekinokokkimadosta alkaen musiik-
kiopiston opettajiston palkkauskysymyksiin. Tällöin hän kantaansa puolus-
taessaan teräväsanaisesti saattoi herättää toista mieltä olevissa pahaa verta 
ja joutua ankariin polemiikkeihin. Useista tällaisista sanasodista hän kirjoit-
ti myöhemmin ryhdyttyään julkaisemaan muistelmiaan. Aikanaan ne olivat 
tuoneet jännitystä perheen kotoisiin keskusteluihin. 

Minulle, perheen ainoalle lapselle kehittyi isästäni käsitys, että hän oli 
varsin työteliäs, mutta silti kanssaihmisistä kiinnostunut vilkas seurustelija. 
Varttuessani huomasin hänen käyttävän runsaasti aikaa teostensa ainesten 
keruuseen sekä muuhun valmisteluun varsinaisen muodonantamisen ajatuk-
sille vaatiessa sitävastoin suhteellisen vähän aikaa. Runot syntyivät suoras-
taan vauhdilla. Ideat pyörivät hänen mielessään varsinkin iltaisin ennen 
uneen vaipumista: "Kuvat alkoivat keträtä silmieni edessä ja nousin usein 
ne tallettamaan paperille, jotteivät häviäisi - sitten sain unen päästä 
kiinni", hän sanoi. Ennen pitkää oivalsin, milloin luomisprosessi oli 
vallannut Vikin - se oli hänelle tärkeä, suorastaan välttämätön elämänosa, 
jonka tulokset tuottivat hänelle tyydytystä. Viimeisten kahdenkymmenen-
viiden vuoden aikana, jolloin olin irronnut vanhempieni kodista, Vikin 
perusolemus ei itse asiassa tässä suhteessa muuttunut. 

Vikin kuoleman jälkeen havaitsin, että hänen persoonansa eli monien 
kirjallisten tuotteittensa ansiosta kansan tietoisuudessa ja tuli erityisesti 
Alex Matsonin muistelmien välityksellä (1971) tutuksi monille sellaisillekin, 
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jotka eivät olleet häntä varemmin tunteneet. Matson kuvaili Vikiä teräväsil-
mäisesti nuoruusvuosien tiimellyksessä - vahinko vain, että tuo jakso 
supistui muutamiin vuosiin. Minäkin olisin mielelläni halunnut tietää hänen 
kommenttinsa hyvän ystävänsä miehuusvuosista. 

Matsonin isääni kohdistama huomio antoi minulle kimmokkeen tämän 
kronikan laatimiseen. Aineiston ollessa pääpiirtein koossa arvelin, että sen 
käsittely saattaisi helposti muodostua liian "yksisilmäiseksi". Siksi pyysin 
eräitä Vikin hyvin tunteneita ulkopuolisia ystäviä kertomaan käsityksensä 
hänestä. Haluan heistä tässä mainita "PALLEN" (majuri R. W. Palmrolh), 
joka oli Vikin reipas työtoveri sotien aikana ja joka kertoi Vikistä kaikelle 
kansalle radion sekä omien muistelmiensa välityksellä; samoin agronomi 
Ilmo Voipion puolison, rva Ainikki Voipion, jonka kautta sain hänen 
miehensä - Vikin koulutoverin - luonnehdinnan, sekä vielä rva Kerttu 
Kupiaisen, joka täydensi Vikin luonnekuvaa miehensä professori Unto 
Kupiaisen - Vikin "kummipojan" - kertomuksilla. Useat Vikin oppilaat 
lähettivät myös muistikuviaan isästäni pedagogina. Kaikkia heitä sydämelli-
sesti kiitän. 

Erityisesti muistan myös Vikin synnyinseudun kulttuurin harrastajia: 
Siilinjärven sukulaisia agronomi Marja Linnovea sanarieskain esityksistä 
vuosien mittaan, kuvanveistäjä Kalle Väänästä, joka valmisti Vikistä prons-
sisen muotokuvan kunnan kirjastoon 1978, sekä opettaja Erkki Eskelistä, 
joka Maaningan Vätysteatterille kirjoittamallaan näytelmällä• TOELAE-
LUA VIÄNÄS-KALLE ELOVV AEHEISII JA SANARRIESKAM 
MAESEMII riemastutti kymmenenä kesäpäivänä 1984 yleisöä Maaninka-
järven rannalla. 

Kronikan julkaisemisen ovat tehneet mahdolliseksi Viipurin Suomalaisen 
Kirjallisuusseuran a.o. toimikunnan esimiehet professorit Viljo Nissilä ja 
Erkki Kuujo, joilta molemmilta olen saanut arvokasta asiantuntija-apua 
työlleni. 
Keravalla helmikuussa 1985 
Jorma Väänänen 
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1 Juuret 

Motto 
- Niin monesti illalla iteksen 
kum muistelin niät - ihan tottai -
minä elämätä entistä immeisten, 
näen ihan niinkuin näätöstä, jottai. 

Salosaanat näen minä mustuneet 
ja erakkoeläjät niihen, 
jotka sirkan on laalua kuunnelleet 
ja illalla nukkunna siihen, 
joella mehtä olj antiaettana, 
joka vuoroon otti ja anto: 
kum mies sae salolta sualista, 
verom mieheltä karhu kun kanto. 

Minä näen, miten korpi ja immeinen 
ne toestesa voemoo koetti, 
miten mies siinä taltutti korven sen 
ja viljelykselle voetti. 
Näen asujat aekaen entisten 
vuosjsattaen monniin takkoo, 
esj-issäen joukon entisen, 
joka Savommuan mullassa makkoo1• 

Väänäsen suvun pohjoissavolaisen haaran 
kantaisän ANTTI WÄÄNÄSEN muistokivi, 
joka pystytettiin Kehvolle 1939. 
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Niin ulotti Kalle Väänänen, Savolaisten sanarrieskain runoilija katseensa 
esi-isäinsä juurille, vangitsi säkeisiinsä muinaisten eränkävijäio elämän 
alkamisen Savon saloilla, ankaran työn niitä asutettaessa ja viljelyksen 
päättämisen maakunnan multiin . Sitähän se oli tietojemme mukaan: ANT-
TI IW ANINPOIKA W ÄÄNÄIN oli saanut Savonlinnan päälliköltä Kustaa 
Finckeltä valtakirjan Tavinsalmen Kehvolla olevan eräalueensa viljelemi-
seen 1540-luvuna. Yhtiömiehinä hänellä olivat Antti Korhoin ja Olli 
Ikäbeimoin , jotka olivat harjoittaneet eränkäyntiään Rantasalmen Tuusmä-
estä käsin.2 Vuonna 1552 perustettiin Tavinsalmen (myöh. Kuopion) 
seurakunta ja silloin mainitaan Antti Wäänäisen toimineen lautamiehenä 
kevät- ja syyskäräjillä. Kun tämä tosiasia osoittaa Antin aseman tiettyä 
vakiintumista , se ikuistettiin 1939 Kehvon kylään pystytettyyn muistoki-
veen, johon hakattiin seuraava teksti: 

Urohista uutterista 
rauhan työn rakentajista 
kivi kerro puhu paasi 
sukupolville sanele 
Tällä seudulla eli ja maata viljeli 
Antti Wäänänen lautamiehenä mainittu 

[1552] 
Pystytti 26.6.1939 Väänästen Suku.seura 

Missä olivat tämän ANTTI IWANINPOJAN juuret? Nykytutkimuksen 
valossa näyttää olevan kaksi mahdollisuutta: Etelä-Karjala tai Koillis-Karja-
la Laatokan pohjoispuolella . Kaarlo Teräsvuori (1884--1977) ulotti oletta-
muksensa Väänäsen suvun alkuperästä peräti Suomenlahden eteläpuolelle 
Viroon. 3 Hän luki Väänäsen nimen kuuluvaksi keskiaikaisiin nimiin huo-
mauttaen , että nykykielessä sen kantaosaa "väänä ei esiinny emmekä 
tunne sen merkitystä. Säämiogin nimismieskunnan vuoden 1561 maakirjasta 
hän oli löytänyt paikan niminä 'Wäänän saari" - ja "Wäänän niemen 
luhta" - nimet, joiden hän oletti olevan muistomerkkejä kaikkien Väänäs-
ten kanta-isästä. Teräsvuoren tiedossa ei ollut että Viipurin pitäjän 
historiassa mainitaan keskiajalla ol1een myös Väänä-järvi. Tämä tieto voisi 
kuitenkin tukea Pohjois-Virossa sijaitsevan Väänan kunnan mahdollista 
yhteyttä suomenkielen sanaan. Teräsvuori poimi Wiedemannin virolais-sak-
salaisesta sanakirjasta sanat: "wääoak:as" - taipuvainen, "wäänikas' = 
pilkallinen, vastahakoinen, uppiniskainen. Hän esitti vielä artikkelinsa 
lopussa retoorisen kysymyksen (kun virolaisilla on keskiajalla todettu olleen 
Suomenlahden tälle puolen runsaasti yhteyksiä): ' olisikohan joku näistä 
kalastajista tai heidän jäJkeläisistään syystä tai toisesta siirtynyt Saimaan 
kalarikkaille vesille ja antanut nimensä Väänän saarelle?" Mainittu Väänä-
niminen järvihän on vielä lähempänä Viroa! Edellä mainitut vironperäiset 

106 



sana.merkitykset sulkevat kyllä pois toisensa - tai sitten lienevät molemmat 
osoittamassa niin heimoveljiemme kuin meidän luonteiden vastakkaista 
jakautumista myöntyväisiin ja uppiniskaisiin - kumpia lieneekin enem-
män! Tämä huudahdus on tehtävä seuraavasta syystä: 

E. Granit-llmoniemi (sukututkimuksen harjoittaja 1866-1945) kävi 
luonamme Viipurissa 1925 suunnitellessaan laajan Sukukuvaston laatimista 
- tämä toteutui kymmenen vuotta myöhemmin.4 Ilmoniemi haastatteli 
käynnillään isääni , joka merkitsi jonkin käytetyn kirjekuoren taakse siinä 
yhteydessä muutamia lähisukulaisten nimiä ja - mikä mielenkiintoisinta -
näiden joitakin peruspiirteitä. kuten "avuliaisuus", ''neuvokkuus ' "uppi-
niskaisuus" (sic!) ja "kuumeinen toimeliaisuus". Minä kuuntelin haastatte-
lua istuessani viereisen huoneen lattialla omissa puuhissani ja ilmoitin sitten 
lehtorin lähdettyä, että ryhdyn tutkimaan sukuamme - minkä sitten 
teinkin. Joskus myöhemmin sukelsi tuo kirjekuori esiin isäni papereiden 
joukosta ja pysähdytti miettimään mainittuja luonteenpiirteitä, joista mm. 
uppiniskaisuus näytti varsin tutulta niin itseäni kuin eräitä lähisukulaisia 
analysoidessani - muuten isäni äiti oli omaa sukuaan NISKANEN. Hänen 
veljensä Augustin, joka toimi työnjohtajana Uuraan saarella , Alex Matson 
sanoo Muistelen-teoksessaan esiintyneen itsetietoisesti ja rajuotteisesti. 5 

IW AN W ÄÄNÄISEN etunimen venäläinen muoto viitannee Pähkinäsaa-
ren saaressa 1323 sovitun maamme itärajan tuolle puolen - rajankulku 
Savon vesillä ja varsinkin Säämingin tienoilla oli epäselvä eikä venäläistyyp-
pisen muodon tarvitse osoittaa henkilön alkuperää. 

Antti Korhoisen ja Olli Ikäheimoisen kanssa Antti sai hallita suurta 
maa-aluetta Kallaveden pohjoisrannalla ja hänen jälkeläistensä pääpaikaksi 
tuli ns. Puiroolahti (puiroo = balkometsä). Satakunta vuotta myöhemmin 
maakirjojen mukaan isännyyttä piti hallussaan NUUTTI Nrn.,ONPOIKA 
KALLINEN,6 jonka tyttären kanssa MIKKO MATINPOIKA WÄÄNÄI-
NEN näyttää 1662 vihityn. Tämän Mikon pojanpoika Nuutti Nuutinpoika s. 
1709 siirtyi 1739 vähän pohjoisemmaksi Pöljän kylään joka silloin kuului 
Maaningan pitäjään ja perusti talon (virallisissa asiakirjoissa verotalo n:o 1 
KNUUTILA). Nuutin vaimo oli SIGNE TOSSAVATAR ja heidän poikan-
sa Lassi Samuli s. 1759 kirkonkirjoissa Lars Samuel, 7 tuli Knuutilasta 
erotetun LASSILAN talon isännäksi. Lassilla kerrottiin olleen pitkä keller-
tävä tukka, jonka mukaan häntä nimitettiin "Lassilan kuhilaspääksi" -
hänen sanotaan kantaneen tynnyrin rukiita kummassakin kainalossaan. Hän 
nai 1796 ANNA-STIINA HAKKARATTAREN ja heidän vanhin poikansa 
PEKKA (kirkonkirjoissa Petter), joka syntyi 1797, oli Lassilan isäntänä 
1840-1860, jolloin kuoli. Pekka näyttää olleen aikansa taustaa vasten 
valistunut, lukutaitoinen kirkon "kuudennusmies" eli kylänvanhin, isän-
maallinen mieleltään. Tallella on vuodelta 1857 kuittikirja, joka on tehty 
"tarkka-ampuja 3n kompanian 4ssä Pataljoonassa No 93 Johan Widin ja 
Ruotumestarin Petter Väänänen Pöljän kylästä Kuopion pitäjästä välillä". 
Kirjassa on merkitty vuosina 1857, 1858, 1860 ja 1864 (jolloin hänen 
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poikansa LASSI SAMULI oli isäntänä) ruotusotamiehelle kuuluva palkka 
ruplina ja kopekkoina sekä tämän varusteet luettelon mukaan. 

Lassi Samuli oli syntynyt 1823 ja avioitunut EEVA SOFIA PITKÄSEN 
kanssa 1853. Hän vanhimpana poikana peri isännyyden, jota hoiti 1860----
1865. Isä Pekka oli vaimonsa LOVIISA RUUSKASEN kuoltua mennyt 
toiseen avioon 1840 HELENA PEKKARISEN kanssa. Lassi Samuli kylläs-
tyi isännyyteen ja muutti Nilsiän Sänkimäen kylään - hänen vaimonsa oli 
sieltä kotoisin - ja rupesi torppariksi. Hän myi perintöosansa velipuolil-
leen, joista isännäksi tuli ensin SALOMO ja hänen vanhanapoikana 
kuoltuaan JUHO PEKKA. Miksi näin kävi , ei ole tämän kirjoittajan 
tiedossa. Jotenkin olen vain uumoillut, ettei Lassin vaimo miniänä oikein 
sopinut saman lieden ääreen miehensä äitipuolen kanssa. Lassilan tila joka 
tapauksessa sen jälkeen seuranneiden sukupolvien aikana vaurastui ja nousi 
johtoasemaan Pöljän kylässä. 

Lassi Samulin ja Eeva-Sohvin muuttokuormassa oli vain kaksi poikaa 
Aaro Heikki s. 1856 ja KAARLO VILHO s. 1860 kahden tyttären kuoltua 
vuoden vanhoina. Nilsiässä syntyi vielä kaksostytöt Anna Katri ja Loviisa 
1866, joista jälkimmäinen jälleen vuoden päästä saatettiin multiin. Anna-
Kaisa avioitui aikanaan kauppias Aappo Käärmekankaan kanssa Viipurissa, 
josta he vuosisadan alussa muuttivat Kanadaan asumaan siirtolaisina. 

Vikin vanhemmat Kalle Ville Väänänen ja Maria Niskanen Kuopiossa vuonna 1883. 
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Lassin torpan viljelykset näyttävät olleen vähätuottoiset - voi olla niin, 
ettei Lassista ollut maatöiden puskijaksi, koska hänen aikansa Lassilassa oli 
pääasiassa kulunut kävijöitä jututtaessa. Vieraita oli aina Ouluun tai 
Kuopioon päin menossa ja talo oli maantien laidassa. Isäni sanoi ukkiosa 
sanoneen: Siinolj alituiseen seUaenen kuohakka talossa, että yhen naesim-
meisen aeka mänj vieraeta liähkäästäessä ja passatessa ja yhem miehen 
aeka niitä huastatellessa. 

Mitä me tiedämme esivanhemmistamme ja heidän elämästään! Vastauk-
set ovat yleensä varsin niukat. Jo isoisä ja -äiti tai äidinisä ja -äiti jäävät 
tuntemattomiksi - ja pelkäänpä pahoin: nykyisen yhteiskuntarakenteen 
vallitessa tulevat edelleenkin niiksi jäämään. Toisaalta juurien hakeminen 
on nyt muodissa ja voi hiukan korjata tätä puutetta. Voin tässä sanoa, että 
omalta osaltani olen saanut kiinnostuksen aikaisempien sukupolvien elä-
mään varsin suureksi osaksi isäni perintönä. Hänellä puolestaan oli onni 
ukkinsa kohdalla tavata kertoja, joka pystyi vaikuttavasti tarjoamaan 
tarinoita kiinnostuneelle nuorelle kuuntelijalle niin, että tämä ilmeisesti 
viritti mielikuvitusta ja loi pohjaa myöhemmälle kynänkäytölle. - Kun 
seuraavassa "käännän" osan isäni tekstiä savon murteesta normaalikielelle, 
teen sen siksi, että käsitykseni mukaan murteen lukeminen on hankalaa. 
Muistan hyvin, kuinka tutustuminen esimerkiksi Nortamon kirjoittamiin 
raumanmurteisiin tarinoihin alkoi jo muutaman sivun jälkeen väsyttää. 
Otaksun, että raumalainen jaksaa sitä katsoa helpommin pitemmälti. 
Samoin otaksun puolestani, että koska olen varsin paljon, enimmät kesät 
viettänyt savolaisten parissa jaksan myös heidän kieltään kirjoitettuna 
pitkälti lukea ja käsittää - ilman sanaJdrjaakin. Mutta eri asia on 
mielestäni k u u n n e l l a murretta - korva sopeutuu siihen paremmin. 
Nyt ajatellen keventää lukija n osuutta siirrän seuraavat sivut (11- 14) 
teoksesta LETKUVARREV VIERELTÄ sanatarkasti normaalikielelle.8 

Oli siinä ukki-vainaassa vielä muutakin makua, jonka tähden ne ihmiset 
pitivät sitä vähän arvokkaampana kuin muita miehiä. Sillä oli näet sellaiset 
veret, että se näki enemmän kuin muut. Mistä tuo lie sen luonnon saanutkin 
- mutta kyllä se näki sellaista, mitä eivät muut nähneet. Ei se ollut mikään 
velho, niin kuin niitä oli siihen aikaan, mutta sille jokin tyhjä olematon 
näyttäytyi hyvin tiheään, ja niin se sanoi itse, että kun se erikoisempana 
olentona näyttäytyi, niin silloin aina tuntui, niin kuin olisi jokin tulemus ollut 
tulossa. Ei se itsekään aina osannut selvittää, että mikä se oli tulossa, mutta 
se vain silloin pelkäsi tulevan. 
Se oli ollut jo ihan poikasesta asti sillä se mahti. Kahdentoista vanhana oli 
ensi kerran nähnyt pientä väkeä, kun sitä oli tullut yhdestä lähteestä niin 
paljon, että yhden kerran vain sanoi myöhempään nähneensä enemmän. Oli 
näet sitten jo ikämiehenä ollessaan käynyt kerran yhden velhon kanssa yöllä 
kirkossa. Se velho oli mennyt kirkkoon yöllä parantaakseen yhden miehen, 
jota kehno rettuutti ja johonka joku toinen velho oli taudin nostattanut. Ja 
silloin tarvittiin toveriksi sellainen mies, joka ei pelännyt. Ja kun ukki-vai-
naalla oli kovat veret, niin velho pyysi sitä toverikseen. Silloin sanoi 
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ukki-vainaa nähneensä pientä väkeä niin paljon, että sitä oli ollut kirkko täynnä. 
Nijstä muista sen oäyistä tekisi mieli haastaa moniaita. Surman se näki kulkevan hyvin tiheään. Saattoi iban ybt äkkiä sanoa, että 'taas meni surma tuosta" taikka että 'kukahan taas henkeänsä haukkaa". Taikka sitten sanoi kuin jollekin toiselle että "so so" . Sen piti näet sille näyttäytyjälle jolloinkin sanoa jokin sana, muuten se ei eronnut pois. 
Mutta oli sillä kummempiakin näkyjä. Muutaman kerran oli kaksi sukulais-poikaa käymässä vieraisilla ja ukki-vainaa lähti niitä kyytiin. Yht'äkkiä siltä ihankuin hiukset nousivat pystyyn ja se katsoi jonnekin mihin lie katsonut . Sitten sanoi pojille: "Menkäähän siivosti älkääkä tehkö kenellekään mitään." Myöhemmin se kertoi, että hän näki, kun ihan.kuin vene olisi kulkea huilutellut jossain ja kaatunut äkkiä ihan alaspäin. Ja samana iltana oli KaUavedeUä yksi mies tyttöineen hukkunut, kun vene kaatui tuulessa. Ja siitä, missä ukki sen näkynsä näki, oli ainakin viisi peninloilmaa KallavedelJe. Yhden kerran se oli ollut ukki muutamassa talossa , kun sikaa lahtasivat ja monta kertaa sen aamupäivän kuluessa nähnyt, kun jokin olio riippui tikapuissa. Vähän väliä se oli ukille näyttäytynyt ja ukki pelkäsi , että jotakin tapahtuu , mutta ei osannut sanoa että mitä. Se varoitteli niitäkin miehiä , jotka sitä sikaa lahtasivat, että "olkaa varova~sia. Tänä päivänä jotain tapahtuu. " 

Ja keskipäivällä oli talon emäntä kuo!Jut ihan äkkiä pellon pientarelle. Jos vielä haastaisin yhden sen näkyjä. Se oli kulkenut kerran kesäisenä päivänä sellaista metsätaivalta ja tullut muutaman puron luo ja kun juuri oli yli menossa niin oli nähnyt siinä liejussa kaksi jälkeä, toinen oli ihmisen ja toinen vesilinnun. Ukki sanoi itsekseen sanoneensa että "onpahan siinä kaksi jälkeä ihan.kuin Sibyllan mennessä Kidronin puron yli". 
Silloin oli sellainen olento tullut katajapensaan takaa ja oli kuljettanut lasta matkassaan . Ukki sanoi, että hänen hiuksensa nousivat pystyyn, ja hän noitua vätkäytti että " olen minä ennenkin jauttailta rauhan saanut; mene sinäkin matkaasi' . 

Silloin oli lähtenyt. Ja ukki oli vielä kysynyt, että "minnekä sinä menet?" niin oli ibankuin olisi sanonut, että "maailman ääreen". 
Sellaisia se ukkivainaa näki , ja niitä olisi hyvin paljon sen näkemiä , jos niitä rupeaisi baastelemaan. Ja sekin se vaikutti, että ihmiset katsoivat sitä tavallista kummallisemmaksi, ja niinhän se toki olikin. 

Oli siltä kerran pappikin kysynyt, mistä se johtuu, että hän näkee sellaisia, vaan ukki oli sanonut että • sitä minä en osaa selvittää". 
"Eikä s.itä pidä kaikkia salaisuuksia kyselläkään", oli sanonut siihen pappi , ja tokkopa tuo olisi pappikaan osannut selvittää, mitä se sellainen mahti oikein oli . 

Kertoillessaan ukistaan isäni useasti liitti verensulk:emiskyvyn tämän eri~ koisominaisuuksiin: joku tuli naapurista kertomaan, että mies oli siellä lyönyt kirveellä polveensa ja veri oli alkanut vuotaa. Ukki sanoi: "Ei vuua ennee." Samalla hetkellä kuului veri lakanneen vuotamasta. - Selvänäkijä-
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nä ukkia oli myös pidetty. Sanansa: "Tänäpäevänä tulloo kuolinsanomia" 
toteutuivat sen päivän nimissä. 

Vaikka tuollaiset "kuudennen aistin" ilmiöt ovat niukasti tutkitut ja 
monet pitävät niiden todenperäisyyttä hölynpölynä ja monia temppuilijoita 
huijareina, on selvänäköisyydessä ja esimerkiksi enneunissa jotain sellaista-
kin, jota tuskin voi selittää pelkäksi sattuman leikiksi tai arvaamiseksi. 
Muistan lukeneeni, että tämäntapaiset kyvyt saattavat periytyä hyppäämällä 
jonkin sukupolven yli ja siitä voin kertoa pari läheistä esimerkkiä. Isäni 
nuorempi veli Oskari joutui 1930-luvulla Helsingissä asuessaan umpisuolen 
leikkaukseen, joka oli määrätty suoritettavaksi tiettynä päivänä joulukuus-
sa. Pari kolme viikkoa ennen leikkausta hän näki unen, jonka muisti 
seuraavana aamuna kertoa omaisilleen: Hän oli leikkuupöydällä, kun 
puhelin soi ja joku tuli kysymään neiti Sucksdorffia. Toinen vastasi: eihän 
hän ole Sucksdorff, vaan rouva Peternolli, mihin edellinen sanoi: eihän sitä 
mistään voi tietää, ettei hän ole neiti S., vaan rouva P., kun hän on niin 
vähän aikaa ollut vasta naimisissa. Uni päättyi siihen. (Mainitut henkilöt 
olivat sedälleni tuntemattomia). Tämä oli hänestä joka tapauksessa siksi 
merkillistä, että hän kertoi unen. Kun sitten leikkaus sovittuna päivänä 
tapahtui, tapahtui myös edellä mainittu keskustelu setäni ollessa leikkuu-
pöydällä. Narkoosi oli jo vaikuttamassa, mutta siitä herättyään hän muisti 
asian ja kysyi, oliko tällainen keskustelu käyty. Se oli (!). - Toinen tapaus 
myös setäni kertomana: Isä Kalle Ville sairastui vakavasti 1933 tammikuun 
alkupäivinä Lappeenrannassa, jossa hän asui tyttärensä Hannan talossa. 
Hanna pyysi niin isääni kuin Oskari-veljeään saapumaan sairasvuoteen 
ääreen. Helsingin suomalaisessa lyseossa oli juuri koulutyö alkamassa eikä 
setäni voinut heti noudattaa kutsua, mutta hän ilmoitti saapuvansa ajoissa, 
koska oli nähnyt unessa isänsä yrittävän saada veneen irti laiturista 
lähteäkseen soutamaan, mutta ei ollut onnistunut ennenkuin setäni oli tullut 
ja pannut peräsimen paikoilleen ( on muuten mainittava, että Kalle Ville oli 
nuorena kahdeksan vuoden ajan seilannut laivamiehenä Saimaata). Niin 
lähti pappa matkalle, jolta ei enää palannut. - Tämäntapaisia unia 
varmasti voivat monet kertoa - nythän niitä on kerätty taiteenkin 
kansanperinteellistä tutkimusta varten - mutta jos hyväksytään Lassi 
Samulin "oudot veret" ja niiden periytyminen hänen pojanpojalleen Oska-
rille ja Kallelle, jonka toimista esimerkiksi hypnotisoijana tulee myöhem-
min puhe, ja jos havaitaan ja joskus todistetaan tieteellisesti näiden 
ilmiöiden välinen yhteys, selittyy myös joukko ilmiöitä, jotka on luettu 
"humbuugin" piiriin, mutta jotka eivät sinne aina kuulukaan! 

Runouteen ja sen sisareen musiikkiin sisältyy mystisiä aineksia ehkä 
enemmän kuin muihin taiteisiin - nuo kaksi muodostivat jo alkuaankin 
ykseyden, kuten kreikkalaisten mousike-sanan sisällöstä tiedämme. Heidän 
Orfeuksensa, meidän Väinämöisemme ja monien muiden kansojen runon-
laulajat, samaanit ja poppamiehet ovat näiden taitojensa avulla luoneet 
sanoinkuvaamattomia tunnelmia kuulijakuntansa mieleen: ei vain Lapin 
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raukoilla rajoilla tai muinaisen Arabian kerjäläismunkkien keskuudessa 
langettu loveen, vaan esimerkiksi Intiassa jo vuosituhansia sitten musiikin 
avulla parannettiin mielen sairauksia - mikä terapia vasta viime vuosikym-
menen aikana on saapunut Suomeen. Musiikin avulla aikaansaamastaan 
vaikutuksesta kertoi Giuseppe Acerbi matkakuvauksessaan 1798---1799, 
että matkailijat soittaessaan kvartetissa kokeilivat kuulijainsa tunteita esi-
merkiksi "siirtymällä yht'äkkiä voimakkaasta fortesta vienoimpaan pianissi-
moon ja päinvastoin kuinka kyyneleet virtasivat tunteellisten kuulijoitten 
silmistä, kuinka kaikkien katseet ja koko ulkonainen elehtiminen kuvastivat 
esitetyn musiikin luonnetta jae. "9 Tällaista ei satu vain niin sanoakseni 
alkukantaisella tasolla, senhän kokee nykyaikainenkin kuulija syvästi musi-
kaalisten orkesterin johtajien elämyksellisissä tulkinnoissa. 

Edellä tuli mainituksi italialaisen Acerbin nimi. Tämä kaunopuheinen ja 
'valpas matkailija sai silloiselta Vaasan läänin maaherralta K.F. Krabbelta 
Henrikki Väänäsen runon "Lystillinen runolaulu siitä kummasta kalakukos-
ta'', jonka hän sitten englanninkielelle käänaätti ja julkaisi em:ssa matkaku-
vauksessaan vuonna 1802.10 Acerbi on sanonut runoilijasta, että tämä oli 
köyhä, koska hän enemmän rakasti mielikuvituksensa suomia iloja kuin 
maamiehen velvollisuuksia, mutta että hän oli erittäin ilomielinen ja 
tervetullut vieras kaikkiin maalaistaloihin, koska hän huvitti ihmisiä kerto-
muksillaan ja leikkipuheillaan. - Oulun piirilääkäri Z. Topelius (vanh.), 11 

joka tuli tunnetuksi muinaisrunojen kerääjänä esitti runoilijaa elämäkerran 
seuraavasti: "Henrikki Wäänänen myöskin kutsuttu Konsa Heikki oli 
muinen Oulusa köyhä työmies, joka kulkein ympärin kyliä elätti ittensä 
wiulun soitolla ja omatekemäin runoin weisaamisella. Jotenkin wiinaan 
menewä oli hän, aina saapuilla pidoissa ja tanssi paikoissa, aina nöyrä ja 
aina iloinen. Hänellä oli ankara muisto ja erinomainen sukkeluus kokoon-
panna weisuja aiwan walmistamatonna ja mistä aineesta tahtonsa. -
Wiimein kuoli tämä mno-niek.ka lämpöisessä uunissa, johonka hän oli 
wiinapäissä kontannut. Ne paremmat hänen jälkeensä säilyneistä runoista 
owat: Kala-kukosla, Kaffen juomingista, Oulun orja-wäestä ja Kellon kylän 
Mariasta. Kala-kukko on jo ennen präntätty Waasassa w. 1801, ehkä nyt 
harwasa löytty." 

Näitä Topeliuksen luettelemia ominaisuuksia oli myös isälläni, vaikka 
elämänkulku ei samanlainen ollutkaan. Kun ei Henrikin alkuperää ole 
onnistuttu selvittämään, voisi vihjeeksi (?) mainita, että Voionmaa kertoo 
Juvalla käytetyn Väänäsistä myös Konsa-nimitystä. 12 

Puiroolahden kannasta Murtolahteen siirtyneeseen sukuhaaraan kuului 
kansanrunoilija ja valtiopäivämies Pietari Wäänänen s. 1764. Hänen isänsä 
Lauri Petterinpojan (s. 1737) tiedetään osanneen mm. loitsuja, kuten 
esimerkiksi Tulen ja Raudan synnyn. Pietarin eräässä arkkiveisuna vuonna 
1800 ilmestyneessä runossa on ohje: "Laula, laula weitoseni, W. wanhalla 
Sawon maan tawalla, että toinen puoli sanasta jatketan toist kertan, Laula 
laula weitoseni, Anna aikasi ilohon''. Runon ja sävelmän yhteys on siis 
täsmälleen määrätty. LJ 
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Talonpoikaisrunoilijoiden joukkoon kuuluu vielä Puiroolahden Kehvon 
haaran Fredrik Petterinpoika Wenell (s. 1813), jolle koulussa oli annettu 
muukalaissävyinen sukunimensä. Hänen eriaiheisia runojaan on tallennettu 
n. 800 säettä. 

Nämä Kalevala-mittaa käyttäneet sukumme vanhat runoniekat14 olen 
tahtonut tässä mainita, koska isänikin varsin mielellään rytmitti säkeitään 
tähän mittaan ja koska perinteen vaikutus on mielestäni ilmeinen. 

Muutama sana mainittakoon myös joistakin sukumme musiikkimiehistä 
noilta varhaisemmilta ajoilta. Olavinlinnan historiassa kerrotaan, että lin-
nan lukkarina on 1700----1702 toiminut Heikki Wäänänen - enempiä tietoja 
ei kerrota eikä selville käy sekään, soittiko hän vain linnan kelloja vai 
toimiko myös kirkonmenoissa kanttorina - noihin aikoihin lukkarille oli 
sälytetty hyvinkin monenlaisia tehtäviä aina välskärin hommiin saakka.15 

Heikin lähtökohta oli kyllä saattanut olla jossain linnan lähistöllä Suur-Sää-
mingin alueella, koskapa näillä seuduilla asuneilla talonpojilla oli ollut 
ainakin linnan alkuaikoina sekä 1500----1600-luvuilla linnan määräämiä 
tehtäviä, joissa myös esiintyy Wäänäs-sukuisia asiakirjojen mukaan. -
Toistasataa vuotta Heikki Wäänäsen jälkeen ilmaantuu Sääminkiin lukkari, 
tällä kertaa Wenell-nimisenä Petter Petterinpoika edellä mainitun Fredrikin 
veli , joka oli syntynyt 1815. Hänen isänsä veljistä Erik Weoell s. 1776 pääsi 
ylioppilaaksi Porvoon lukiosta, suoritti maisterin ja pastorin tutkinnon ja 
kuului opiskeluaikanaan Turussa 1801 sekä 1804 Turun Soitannolliseen 
Seuraan passiivijäsenenä. Hänen nuorempi veljensä Aron Wenell s. 1784 
kulki veljensä rataa ja on varmaankin ainakin osannut messuta pappi kun 
oli. Mainitulla Säämingin lukkarilla oli aviopuolisona laamanni Nils Arppen 
ja Amalia Beata Caireniuksen tytär Aleksandra Nikolina Amalia vuodesta 
1843 ja heillä mm. tytär Ida Wenell s. 1846, joka toimi Helsingin 
Suomalaisen tyttökoulun saksan ja ranskan kielen opettajana, minkä ohessa 
antoi yksityisopetusta pianonsoitossa - Armas Järnefelt on kertonut 
saaneensa häneltä alkeisopetusta. ldan veljistä Klas Benjamin Wenell s. 
1855 toimi historian, maantieteen ja suomen kielen kollegana Jyväskylän 
tyttökoulussa, hän suomensi Klara Mundt'n (salanimellä Louise Miihlbach) 
julkaiseman novellin "Kuurirubtinas ja vaaliruhtinas" saksan kielestä. 16 

Hänen jälkeläisensä ovat ottaneet sukunimekseen Vaheri . 
Ammattimuusikkoihin ovat kuuluneet edelleen sotilaskapellirnestari Kal-

le Väänänen s. 1881 ja hänen veljensä viulutaiteilija Antti Väänänen s. 1885 
- he kuuluivat vanhasta Kehvon sukuhaarasta Siilinjärvelle siirtyneeseen 
oksaan. 

Palataksemme takaisin isäni ukkiin Lassi Sarnuliin liitettäköön tähän 
kehtolaulun sävelmä, joka on säilynyt perimätietona. 

Hänen velipuolellaan Salomolla - josta tuli isäntä hänen jälkeensä -
kerrotaan olleen niin voimakas ääni, että kun hän oli kerran metsässä 
laulun kajauttanut, oli sen voimasta renkipoika niin säikähtänyt, että oli 
pudottanut sylyksen halkoja maahan ja juossut kiireesti pihaan, jossa vasta 
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Tällä laululla Mari tuuditteli lapsiaan uneen Kuopiossa. 

selvisi, että isäntähän se siellä joikui. - Isäni isä Kalle Ville osasi soittaa 
jonkin verran viulua ja virsikannelta korvakuulolta ja veisasi virsiä eläk-
keelläkin ollessaan osallistuessaan Lappeenrannassa jumalanpalvelusmenoi-
hin. Siionin virsien tuntemus tuli isälleni äitinsä äidin puolelta. 

Eräällä lailla kirjailijana ja nimenomaan suomentajana elätti itseään Antti 
Juhana Weänänen s. 1820. Hänen isänsä oli kuopiolainen kirjakauppias 
Pietari Joosef Wäänänen, jonka isä Kehvon Haapalahden isäntä Iwar 
Mikonpoika Wäänänen s. 1742. Antti Juhanalle oli koulussa annettu 
sukunimeksi Wenell, kuten monelle edellä mainitulle, mutta päästyään 
ylioppilaaksi Porvoon lukiosta 1841 hän suomensi sen takaisin Weänäseksi. 
Hän yritteli heti seuraavana vuonna runonteon taitoa kääntämällä Runeber-
gin runon "Saarijärven Paavo" suomeksi. Tämän sekä erään Bellman-lau-
lun suomennoksen hän jätti Sawo-Karjalaisen Osakunnan kirjalliseen kil-
pailuun 1842 ja hyväksyttiin 1844 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
jäseneksi. Yliopistossa hän opiskeli jumaluusoppia, mutta jäi paitsi papiksi 
vihkimystä, kun viinan käyttö sai hänessä kohtuuttomat mitat ja asia tuli 
konsistorin tietoon. Hän julkaisi 1854 opettavaisen raittiuskirjasen " aapu-
ritalot' sekä 1857 omalla kustannuksellaan kirjasen "Kuningas Gustaw 11 
Adolphin Historia". Kaikkiaan hän suomensi nelisenkymmentä hengellistä 
kirjasta sekä mm. Z. Topeliuksen tarinoita. Hän kuoli 1863 ja haudattiin 
Helsinkiin. 17 

Kun liitteen (s.255--259) lisäksi esitän kaavion näistä edellä mainituista 
musiikin ja kirjallisuuden alalla ansioituneista Puiroolahden Väänäs-sukuun 
kuuluvista henkilöistä, lisään siihen viime sukupolvien ne jäsenet, jotka 
ovat toimineet yliopistossa tai korkeakoulussa tai yleensä tehneet tieteellisiä 
tutkimuksia. Mukaan mahdutan myös urheilun ja kuvataiteen edustajan 
sekä Suomen sodassa 1808--1809 aliupseerin vakanssilla toimineen ja 
sodassa ansioituneen henkilön. Tässä sodassa Sandelsin joukkoja tukeneet 
Maaningan (Pöljän) talonpojat osoittivat erityistä puolustustahtoa ja neu-
vokkuutta. 18 
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· Pöljän Lassila 1930. 

Liitteenä esitetystä kaaviosta löytyvät 10. sukupolvesta alkaen tummalla 
ympyrällä osoitetut seuraavat henkilöt vasemmalta lukien. (Heidän äitinsä 
nimi on myös mainittu, koska puolet geeneistä jakautuu kummallekin 
vanhemmista.) 
10. 1 Aron Wenell, FM ja FT ajan tavan mukaan 1810 promovoituna. Rehtori, 

rovasti, P. Annan ritari. 
2 Johan Wenell, furiiri, tykkijunkkari Suomen sodassa 1808-1809. 19 

3 Pietari Wäänänen, kansanrunoilija, valtiopäivämies 1800 ja 1809. 
11. 1 Fredrik Wenell, kansanrunoilija. 

2 Antti Weänänen, kirjailija, suomentaja. 
12. 1 Kalle Väänänen, kuvanveistäjä. 
13. 1 Iivari Väänänen, mestariampuja, olympiaedustaja. 

2 Eino Vaheri, LT, apu!. professori . Vk: Bakteriologischklinische Untersuc-
hungen iiber operativ behandelte Komplikationen der akuten Mittelohr-
entziindung_. 1938. 

3 Ilmari Wäänänen, VT. Kaupallinen attasea. Vk: Rotterdam als Seehafen. 
1924. 

4 Kalle Väänänen, sotilaskapellimestari, säveltäjä. 
5 Antti Väänänen, viulutaiteilija. 
6 Kalle Väänänen, FM. Runoilija . 
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7 Oskari Väänänen, VO, Yliopiston opettaja. Julk.: Miekkailun käsikirja 
1-III. 1923-56. 

8 Erkki Väänänen, konserttilaulaja. 
9 Heikki Väänänen, FM, Yliopiston amanuenssi. 
10 Jouko Väänänen, MMM, päätoimittaja, professori. 

14. 1 Alpo Väänänen, Dl Tekn. Korkeakoulun assistentti. 
2 Antti Vaheri, LT, apul.professori. Vk: Heparin and related polyonic 

Substances as Virus lnhibitors. 1964. 
3 Jorma Väänänen, FL, korkeakoul.lehtori. Julk.: Rytmin opetus peruskou-

lun ala-asteella. 1974. 
4 Ilkka Väänänen, LT, dosentti, professori. Vk: Sosiaaliset tekijät ja lasten 

sairaaJahoito. 1962. 
15. 1 Pertti Väänänen, FT. Vk: lnteraction of Togaviruses with red Cells. 1981. 

2 Jouko Väänänen , FT, apul.professori. Vk: Application of set Theory to 
generalized Quantifiers. 1977. 

3 Kyösti Väänänen, TT. dosentti. Vk: Pappissivistys Vanhassa Suomessa. 
1975. 

Monet muillakin aloilla ansiokkaasti toimineet olisivat varmaankin olleet 
kelvolliset kaavioon merkittäviksi. Tähän tehty valinta ei ole johtunut 
heidän saavutustensa syrjinnästä , vaan puhtaasti omista mieltymyksistäni. 
- Esimerkiksi 1800-luvulJa edeltävien polvien saavutukset esitellyillä aloilla 
tulivat enimmäkseen suvun jäsenten tietoon mikä epäilemättä johtui 
kyläyhteisöjen läheisyydestä ja staattjsuudesta. Toisekseen Savossa osattiin 
laskea serkut sukulaisiksi monessa polvessa - siten varakkaista taloista 
opintielle läbteneitten ja menestyneitten saavutukset olivat kannustimena ja 
heijastivat hohdettaan muihin sukulaisiin . 

2 Vanhempien vaellus Kuopion kautta · Viipuriin 

Elämä näyttää Sänkimäen torpassa olleen kituliasta , poikain aikuistuessa 
se tuli vain hankalammaksi. Niinpä he hankkiutuivat tuottoisampiin hom-
miin. Vanhempi Aaro , nai Kuopion maalaiskunnasta Toivalan kylästä 
torpparin tyttären Eeva Raatikaisen 1880 ja teki vaimonsa torpassa jonkin 
aikaa töitä, kunnes muutti 1889 laivamieheksi Kuopioon, jonne Kaarlo 
Vilho oli vuosikymmenen alussa siirtynyt "merimieheksi '. Hän nai siellä 
1882 Kuopion maalaiskunnan Jänoevirran kylästä rengin tyttären Maria 
Niskasen, joka oli palveluksessa Kuopion kaupuoginviskaalilla. Maria oli 
kurkistellut tyttökaveriensa kanssa aidan raosta olul<ulkevaa ryhdikästä 
meripoikaa ja sanonut sitten: Tuon minä kyllä vielä otan mieheksenj !20 
1886 Kalle Ville asettui paikoilleen päästessään vuoden alussa Kuopion 
lääninvankilaan vartijaksi. Hän oli matkusreUut kesäisin liki kahdeksana 
vuonna Kuopion ja Pietarin välillä joskus käväisten Ruotsin ja Saksankin 
satamissa. Talvisin hän oli ollut töissä sahoilla ja minkä missäkin. 'Vank-
nihtinä'' hän oli viisi vuotta ja pääsi sitten huhtikuussa 1891 poliisikonstaa-
peliksi Viipuriin. 
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Kuopiossa syntyivät Kalle Villen ja Marian lapset, joista ensimmäinen 
Oskari Vilho eli vain vuoden 1883--84. Näin jäi Anna Johanna sisaruksista 
vanhimmaksi - hän syntyi 8.9.1885. Kalle Vihtori syntyi 22.3.1888 ja 
Oskari Gabriel 24.3.1890. Silloin perhe asui Vahtivuoren- ja Niemenkadun 
kulmauksessa merimies P. Rissasen omistamassa puutalossa. Vaikka Kuo-
pion ajan asumisen puitteet olivat varsin yksinkertaiset elämä muotoutui 
vilkkaaksi mailla ja meriJJä virikkeitä saaneen isän ja toimeliaan äidin 
ansiosta. Ympäristö antoi sydän.savolaisen ilmeensä lapsille ja isäni imi siitä 
ensimmäiset sanallista laatua olevat lähtemättömät vaikutelmansa noina 
ikävuosina, joina persoonallisen kehityksen pohja laskettiin. 

Miten Kalle Villen siirtyminen Kuopiosta Viipuriin kävi päinsä? Oletetta-
vissa on, että eteenpäin pyrkivä mieli ajoi hänet hakemaan parempaa 
tienestiä ja ammattia, johon näyttäisi olevan luontaisia edellytyksiä . Kun 
ajatellaan , että laivamiehen työssä oli totuttava pitämään kurssi vakaana ja 
rahtaustehtävät satamissa suoritettava rivakasti ja täsmällisesti , oli siinä 
ollut pohjustusta vanginvartijan järjestyksenpitoon ja siitä taas oli vain 
askel poliisin toimiin . Viipuri oli Pietarin matkain välietappina tullut Kalle 
Villelle tutuksi ja niinpä siellä pysähdyttäessä oli ollut aikaa kuulostella 
työmahdollisuuksia joista poliisin ammatti näytti sopivalta ja palkaltaan 
paremmalta. Muuttoajatus oli näin vähitellen kypsynyt ja toteutui sitten 
tilaisuuden tarjoutuessa. Vesiteillä , jotka olivat siihen aikaan tavarain 
kuljetuksessa nykyisiä maanteitä tärkeämmät, liikkui savolaisia niin sukulai-
sia kuin muita tuttavia. Vanhan kotitalon Lassilan voita vietiin aina 
Englantiin samoin kuin nahkoja ja lintuja, eräs sukulaismies toimi koneen-
käyttäjänä Volgalla asti. Viipuri oli erityisesti Saimaan kanavan rakentami-
sen ansiosta koko Itä-Suomen henkireikä. Ympyrät olivat siellä suuremmat 
ja Kalle Ville oli päättänyt antaa jälkeläisilleen paremmat kehittämisen 
tilaisuudet . 

1800-luvun lopulla Viipuri oli koko Itä-Suomen kaupankäynnin ja kult-
tuurin keskus. Siellä asui saksalaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia, joilla oli 
omia kouluja lapsiaan varten, mutta äskettäin (1879) oli perustettu yliopis-
toon johtava oppikoulu suomenkielisille lapsille, kansakouluja oli toimin-
nassa heille jo kymmenkunta. Tämä Viipurin suomalainen klassillinen lyseo 
toimi ensimmäiset viisi vuottaan yksityisenä oppilaitoksena ja sen jälkeen 
vuodesta 1884 valtion lyseona. Tuolloin olivat toiminnassa myös seuraavat 
suomenkieliset koulut: Valtion neliluokkainen realikoulu, joka oli perustet-
tu 1874 käytännön elämään suuntautuvien opintojen harjoittajia varten, 
sunnuntaikoulu etupäässä käsityöläisoppilaita varten vuodesta 1839, Wilken 
alkeiskoulu , joka kuitenkin 1893 lopetti toimintansa sekä valtion tukema 
merikoulu vuodesta 1868. 1890-luvulla perustettiin mm. Viipurin kirkkomu-
siikkiopisto sekä oppikoulut tytöille ja pojille. Näin ollen tarjolla olivat tiet 
moniin opillisiin ja ammatillisiin suuntiin. 21 

Konstaapeli Kalle Ville Väänäsen perhe sai ensimmäisen asuntonsa 
Vanhankaupungin alueelta, josta oli kauan käytetty myös nimeä Linnoitus, 
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Perheen muutettua Viipuriin 1891 
Mari ja hänen äitinsä Anna Katri 
Niskanen, o.s. Pitkänen kävivät ~- • . 1'PIBORG. siellä valokuvassa. ., 

koska se oli ollut erotettuna ympäristöstään muurilla. Sen tultua sittemmin 
asutuksen levitessä revityksi muurin torneista jäi jäljelle Pyöreätomi. 
Melko pian Väänänen sai alueekseen itäisessä kaupunginosassa sijaitsevan 
ns. Pietarin lopotin . Siellä oli muutamia vaatimattomia puutaloja Rosuvois-
sa Kannaksentien oikealla puolen mäellä vastapäätä Sergejeffin oluttehdas-
ta. Viitisentoista vuotta aikaisemmin siellä oli ollut krouvi matkustajia 
varten, mahdollisesti sama kuin Tarpeentorppa joka nyt vuosisadan lopulla 
oli kaupungin palvelusväen juoma- ja tanssipaikka. Sen lähellä oli ollut 
aikaisemmin hevosten juottopaikka "Kopekkalähde". Alueella saattoi sat-
tua levottomuuksia ja järjestysvallan edustajia oli sijoitettava paikalle. 
Tässä Rosuvoin ja Tiiliruukin tienoossa oli Ruukinalussuo josta oli sadan 
vuoden ajan nostettu savea, mikä sai aikaan lukuisia kulppia. Lähiasukkai-
den sukunimien mukaan oli esimerkiksi Pahikaisenkulppa, Pesos-kulppa 
poliisi Kalle Pesosen mukaan , josta tuli Kalle Villen työtoveri , ja Väänäsen-
kulppa, kun he olivat siellä jonkin aikaa asuneet. 22 Näiltä tienoilta kaak-
koon ja etelään päästiin Kelkkalan asutusalueelle, johon 1892 perustettiin 
mäelle kansakoulu. Talot olivat yksikerroksisia puusta rakennettuja ja 
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yleensä niin sijoitettuja, että niissä oli oma pihamaa, jonka lauta-aita erotti 
naapurista. Niinhän oli ollut Kuopiossakin, muutos ei siten ollut suuri siinä 
suhteessa. Pihalla oli ulkorakennus: halkovaja eli "liiteri" ja "huussi" 
(käymälä). Kun asuinrakennuksessa oli useita huoneistoja, saattoi ulkora-
kennuksiin kuulua talli tai versta (työpaja) ammatinharjoittajasta riippuen. 
Kauempana olevasta kaivosta haettiin tynnyrillä vesi asukkaiden tarpeisiin 
ja takapihalla voitiin kuivata pyykkiä. Maitomuijat kuljettivat rattailla 
maitoa ja kermaa, joskus voitakin "tingin" mukaan taloihin. Entisen 
vanknihdin perheellä oli aluksi pieneläjän asuntona keittiö ja kamari. 
Säästäen päästiin poliisin palkalla muutaman vuoden kuluttua sitten huo-
netta suurempaan. 

Lapsuusaikaansa ja sen merkittäviä tapauksia pääasiassa äitinsä ja sisa-
rensa kertoman mukaan isäni käsitteli myöhemmin omaelämäkerrallisessa 
romaanissaan POLIISIN POIKA, jossa hän oli muuttanut Väänäsen 
perheen Pitkäseksi Hanna-sisarensa Annaksi, oman perhepiirissä käytetyn 
nimensä Vihtorin Villeksi ja veljensä Oskarin nimen Erkiksi. Myöhemmin 
käyttönimet vaihtuivat todellisuudessa Vikiksi ja Okiksi. 

Muutto uusiin oloihin oli neljännellä ikävuodella olevalle pojalle jännittä-
vä elämys, jonka hän kaikin aistein talletti muistissaan alkaen vorttuskapa-
karin vastaleivotun pullan hajusta ja maitomuijain huhuilusta aina ikkunan 
särkemiseen ja painajaisuniin. Maailma oli tuolloin vielä varsin jäsentymä-
tön ja monessa suhteessa hänessä pelkoa herättävä. Kerran ollessaan 
sisarensa kanssa kadulla lapset kohtasivat humalaisen, jota lähdettiin 
pakoon. Hanna oli huutanut: Humalainen tulee, humalainen tulee! Viki oli 
käsittänyt kuulemansa väärin: Jumala tulee, Jumala tulee! Tästä seurasi 
Jumalan muuttuminen hyvästä pahaksi pelottavaksi olennoksi, jota kuiten-
kin piti iltaisin ennen maatamenoa rukoilla, ettei yöllä kuolisi vaan heräisi 
seuraavana aamuna terveenä. Kuitenkin Jumala saattoi näköjään tehdä 
pahaa ja uneen vaipuminen kävi hankalaksi, joskus pelosta ruumis tuli 
hikeen pimeässä. Kaikki muuttui huoneessa oudonnäköiseksi ja oli parasta 
piiloutua huppuun peiton alle. Usein oli herätettävä äiti, jotta pääsi hänen 
turvalliseen kainaloonsa ja unen päästä kiinni. 

Painajaisuniin ilmeni Vikillä taipumus varhain. Sellaisten laukaisijana 
saattoi olla jokin järkytys ja tuska oli käsittämättömän suuri. Lääkäri oli 
neuvonut äitiä pyyhkimään kasvoja kostealla pyyheliinalla. Isä Kalle Ville 
muisti, että hänen äitinsä oli pannut hänet seisomaan märälle pyyheliinalle 
ja jonkin ajan kuluttua painajainen oli hävinnyt. Kuvailut isän, pojan ja 
myöhemmin pojanpojankin tuntemuksista olivat paljolti samanlaisia, sikäli 
kuin niitä pystyi määrittämään: yleensä päälle pyrki kaatumaan jokin suuri, 
vaalea, tornimainen olematon, joka liikkui hiljaa ja hitaasti kohti muser-
taakseen tämän pienen avuttoman, mitättömän ja voimattoman kohteensa. 
Olivatko ne ehkä aivoverisuonten supistumisen seurausilmiöitä - perintö-
tekijöillä lienee kuitenkin ollut osansa asiassa. 

Merkille on pantava, että vaikka Väänästen pieni perheyhteisö, jossa isän 
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ja äidin lisäksi iso sisko Hanna ja pikku veli Oki olivat Vtkin kahta puolta 
oli sinään rauhallinen ja siksi turvallinen; arkatuntoinen Viki oli ikään kuin sidoksissa muihin perheenjäseniin peljätessään yksinoloa, jota ei tietenkään 
ajoittain voinut välttää. 

Voitolla olivat kuitenkin yhdessäolon hetket, ja äidin tuutulaulut vaivutti-
vat pienet uneen iltaisin: 

Unen poika porstuassa, 
tervatuohinen käissä, 
tervaapas sen lokin silimät, 
joka oli äsken äissään. 

Pikku veljen nenä oli myös kerran tullut tervatuksi pihan leikeissä ja 
siitäpä Kalle korjasi heti illalla äidin laulua: tervaapa senkin nenä (!) , niin 
että laulu katkesi ja oli alettava uudestaan. Muuten tämä "uoenpoika" oli 
niin todellinen Kallen mielessä, että hän kerran kävi kurkistamassa keittiön 
ovelta eteiseen nähdäkseen , oliko poika siellä nurkassa seisomassa. 

Monien tuutulaulujen joukossa parhaita oli: 
Soutaa soutaa Sorolaan 
pitkän matkan tätilään. 
Täti se leipoi suuren pullan, 
pani paljon voita päälle. 
Kukko se keitti puuroo, 
kana se lämmitti maitoo, 
västäräkki se voita suolas 
ja pienet linnut lusikoita pes'. 

Nämä laulut, jotka nykyään ovat uudelleen tulleet kansanmusiikin 
harrastuksen myötä tunnetuiksi ympäri maata, olivat yleisiä aikanaan niin 
Savossa kuin muuallakin ja olivat helpot laulaa yksinkertaisen sävelmänsä 
ansiosta. Väänäsen perheessä viljeltiin mummon opettamia hengellisiä 
lauluja ja Suonin virsiä joita isä soitti virsikanteleellaan. Eräässä laulussa 
oli sanoja, joiden merkitystä Viki ei ymmärtänyt, ja väärinkäsitys antoi 
kerran virikkeen leikille, jonka todistajaksi äiti naapurissakäynniltään 
silloin ehätti. Oki oli istumassa keittiön tuolilla balkolaatikon päällä kasvot 
noessa ja lakaisuvasta kädessä sillä itseään ropsutellen. Viki taas keinutuo-
lissa isän buopabattu päässä koukkukeppi kainalossa ja piippu hampaissa. 
Välillä hän otti piipun suustaan ja lauloi: 

Työhön Herran joudu jo! 
Suuri suli' on palkinto. 
Kylvön aika päättyy, kiire, kiire on. 
Kylvä siis ja ollos musta huoleton! 

Oki kylpi iloisena hampaitten toistaessa mustasta naamasta ja äidin 
tullessa sisään hän alkoi entistä innokkaammin hutkia itseään. Oli siinä 
äidillä sanan selitystä tehtävä. 

Kalle Villellä oli ilmeisesti taiteellisuuden itua olemassa , koskapa tiedossa 
on hänen tehneen runon esimiehensä hopeahääpäiväksi. Hän oli kesteissä 
kohottanut maljansa hääparille ja nousten seisaalleen alkusanoiksi sanellut, 
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ettei hän voinut runontöille ruveta, kun ei ollut runoilijaksi syntynyt, mutta 
oli sitten jatkanut: 

Vaan tuosta suuhuni sujahti 
savolainen sananparsi: 
vuotta viisikolmattainen 
toistan vielä toisen kerran: 
Viisikolmatta vuotta teillä 
on ollut yhtä elämää. 

Vuodet haihtuu aina meillä 
ajan virran vierimään. 

Loppu jossa oli kuvailtu ihmisen elämänvirran juoksua, tyyntä jopa 
pyörteistäkin jotka toisiaan rakastavat ihmislapset kuitenkin onnellisesti 
voivat välttää, oli sanalleen kertojilta unohtunut. Runo oLi päättynyt onnen 
ja Jumalan siunauksen sekä terveyden ja pirteyden toivotuksiin, kun 
kahdenkymmenviiden vuoden kuluttua tultaisiin hääparin kultahäitä juhli-
maan. - Tällaisena juhlapäivänä äiti Mari tunsi suorastaan ylpeyttä Kalle 
Villen esiintymisestä, tuntui kuin oltaisiin peräti herrasväkeä! 

Pikku Kallen varhaislapsuuden voi sanoa sujuilleen ilman kolhaisuja. 
Viipurin aika jolloin Kalle aloitti neljännen ikävuotensa, jäi mieleen 
sattumuksiltaan kiintoisana ja antoisana, ja on syytä arvioida sen kuvausten 
pääosin säilyneen muistissa - myöhempien kertomusten täydentämänä. 
Virsien ja hengellisten laulujen sanojen väärinkäsittäminen, mistä edellä on 
ollut esimerkkejä, vaikuttaa tarkoitukselliselta: opetusopillinen arvostelu 
mainittujen laulujen ymmärrettävyydestä tällä ikäkaudella on saattanut olla 
sitten merkitystä kielteisen asenteen syntymiseen uskontoon nähden. Tie-
tenkin vanhemmat niitä viljellessään toimivat "hyvässä uskossa". 

Kalle aloitti koulunkäynnin Myllymäen kansakoulussa opettaja Vilhelmii-
na Nikoskelaisen johdolla, niin alkoi maailman kehä laajentua. Pysyäksem-
me vielä laulujen teksteissä kerrottakoon laululeikistä, jonka opetuksessa 
opettajalle sattui erehdys. Teksti kuului: 

Pyssyn näin kannan olallain. 
Kapteenin jos kohtajaisin, 
pyssyn näin mä asettaisin. 

Viimeisen säkeen aikana opettaja oli neuvonut ojentamaan pyssyn 
eteenpäin kuin ammuttaessa. Nyt sattui äidin asevelvollisuuttaan suorittava 
Aku-veli seuraamaan poikien esittäessä laululeikkiään mutta eno ei hyväk-
synytkään sen viimeisen säkeen ilmaisua -pyssy ojennetaan ampuma-asen-
toon vain vihollista kohdattaessa! Tottahan Aku-eno, joka oli sotilas tiesi 
asian paremmin kuin opettaja. Uskontotunneilla kerrottiin kuinka Kain 
tappoi veljensä, Jaakobin pojat aikoivat tappaa veljensä, Mooses tappoi 
egyptiläisen ja kätki santaan - mitä santaan kätkeminen oli, sitä opettaja 
ei selittänyt - näin jäi asioista hämäriä kuvitelmia. "Kun himo on siittänyt, 
niin se synnyttää synnin, ja kun synti on täytetty, niin se synnyttää 
kuoleman." Mitä merkitsi: "himo on siittänyt"! Sitä ei tarvinnut ymmärtää, 
sitähän ei selitetty, mutta se piti osata ulkoa opettajan kysyessä. "Isän 
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Marin veli August Niska-
nen Viipurissa 1900. 

siunaus rakentaa lapsille huoneen, mutta äidin kirous sen maahan kukis-
taa", oli läksynä sen kertomuksen yhteydessä, jossa puhuttiin hemerokasta. 
Kuinka äiti voisi kirota niin kovasti, että talo särkyisi! "Älä tee huorin"! 
Siinä oli outo, mutta epäilemättä tuhma sana. Tuli mieleen naapurin tyttö , 
joka oli pari vuotta vanhempi ja joka oli opettanut liiterin pimennoissa, 
mikä ero on poikien ja tyttöjen välillä ja varottanut asiasta puhumasta. Kun 
Kallea oli opetettu lukemaan läksynsä ääneen, teki hän sen nytkin , vaikka 
tuon tuhman sanan kohdalla vähän lopussa nielaisten. Oki oli kuitenkin sen 
kuullut, koska osoitti sen eräässä leikissä osaavansa. Kalle oli keksinyt , että 
leikitään huutokauppaa. Kotona oli vain Oki ja mummo joka nyökytteli 
keinutuolissa Siionin virsiään hyräillen. Tuumasta toimeen: pojat kasasivat 
tavaroita huoneen nurkkaan ja toimivat vuoron perään huutajana ja kaupan 
pitäjänä. Huuto oli kuitenkin niin kova, että mummo sekosi nuotissaan, ja 
keskeytti huutokaupan juuri kun ' ranstakkaa' kaupattiin. "Nyt jos ette ole 
hiljaa, niin saatte kumpikin siitä ranstakasta pyl1yllenne!" hän sanoi 
siepaten hiilihangon Okin kädestä. Tämä harmitti Okia, joka oli juuri 
päässyt kauppaa pitämään. Hän hoki: "Akka houra! Akka houra"' ja meni 
huoneen mnkkaan johon Kalle tuli ja kuiskasi sanan korjatussa muodossa. 
Seurauksena oli lopulta selkäsauna kummallekin vanhempien tultua kotiin. 
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Kuten tämän ajan ihminen tietää, tuolloin sukupuoliasiat olivat tabuja, 
niistä puhuminen kiellettyä, häpeällistä ja rangaistavaa. Toisaalta kansan 
keskuudessa maaseudulla laulettiin lauluja, joiden sisältö ei ollut mitään 
pyhäkoulutekstiä, mutta kun kirkolla oli luja kasvatuksellinen ote jäseniin-
sä, piiloutuivat nämä asiat ja paJjastuessaan joutuivat tuomituiksi. Nelisen-
kymmentä vuotta myöhemmin Kallen kirjoittaessa lapsuudenmuistojaan 
hän jo käsitteli näitä tabuja kuvauksissaan ja - kuten tulemme huomaa-
maan - aikaisemminkin. Muutaman vuoden kuluttua kun isän osuus 
sukupuoliaktiin selvisi, muodostui tärkeäksi pohdinnan aiheeksi kuitenkin 
se, mitä seuraisi siitä, että isä olisi kuollut ennen naimisiin menoaan. Missä 
hän Kalle, silloin olisi ollut - ei missään! Entä muutkin lapset -
pelottavaa olisi olla olematon! 

Kysymys oli juolahtanut pikku Kallen mieleen isän kertoessa, kuinka 
hänen ohjaamansa laiva kymmenkunta vuotta sitten Itämerellä oli joutunut 
myrskyn kourun. Kalle Ville kertoili matkasta Aaro Rissaselle, joka oli 
kipparina eräässä kuopiolaisessa laivassa menossa Pietariin ja oli pistäytynyt 
sukulaismiestä Viipurissa jututtamaan. Tarina oli jännittävä, koska kovan 
merenkäynnin takia isä oli antanut köyttää itsensä ruoriin kiinni, laiva oli 
ollut kaatua ja kapteenikin oli luullut laivan katkeavan. Sen hän oli sanonut 
vasta satamaan päästyä. Muuan pelosta kalvennut laivamies oli sanonut 
isälle: älä toki naura! kun tämä oli hymyillyt siinä ruorissa seistessään. 
Vastaukseksi hän oli saanut: eihän tässä osaa itkemäänkään ruveta! 
Oikeaoppinen savolaissutkaus! Mutta KaJleapa ei juttu naurattanut ja siksi 
hänen oli pohdittava olemassaolonsa arvoitusta. - Aaro Rissanen , äidinäi-
tinsä kautta Kalle Villen sukulainen, oli silloin päässyt laivamieheksi aluksi 
Kalle Villen veljen suosituksesta ja sitä kautta ystävystynyt Kalle Villeen, 
niin että nytkin aina keskiviikkoisin laivan pysähtyessä Viipurissa hän kävi 
ystäväänsä tapaamassa. Muutaman kerran pojat pääsivät Aaron laivaa 
katsomaan satamaan. Kesäillan hämärtyessä liikenne hiljeni kaduilla, kuu-
luviin tulivat vanhan kellotornin lyönnit, jotka soivat joka neljännestunnin 
päästä. Epäilemättä tämä tunnelma painui syvälle muistin lokeroihin, koska 
se vielä lähes puolen vuosisadan kuluttua ikuistui runoksi. Puheena olevana 
keväänä Kalle oli päässyt toiselle luokalle ja kesäloma oli alkanut. Kesä oli 
merkittävä siksi, että Aaro Rissanen oli luvannut ottaa perheen laivaan 
palattuaan Pietarista ja viedä Kuopioon asti. Äiti oli usein toivonut 
pääsevänsä käymään synnyinseudullaan ja toive näin tuli toteutumaan. 
Savossa asuvat läheiset sukulaiset ottivat Marin lapsineen loppukesän 
muutamiksi viikoiksi lomailemaan. Siten palautuivat jälleen lapsuuden 
varhaisimmat vaikutelmat lasten mieleen. 

Kansakouluaikana Kalle koki kertomansa mukaan ensimmäisen ihastuk-
sensa toiseen sukupuoleen: kohteena oli naapurin herrasväkeen kuuluva 
pikku tyttö, jonka olemukseen sisältyi ihanaa kaukaista tavoittamattomuut-
ta, jota ei voinut lähestyä, vain katsoa matkan päästä - ja joka sitten 
vähitellen häipyi näköpiiristä Väänästen muutettua muutaman vuoden 
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päästä lähemmä keskustaa, mistä isä oli ostanut talon. Näin tultiin vuoteen 
1899, jolloin Kalle syksyllä astui klassillisen lyseon I luokalle oppilaaksi. 

Lyseon opetussuunnitelma oli varsin kielipainotteinen: heti I luokalta 
äidinkielen lisäksi kahta muuta kieltä, ruotsia ja venäjää. Viimeksi mainittu 
oli vallitsevan sortokauden aikaansaannos. Opettajisto oli pätevä paria 
tilapäistä lukuunottamatta, jotka vuoden kuluttua siirtyivät muualle virkoja 
täytettäessä. Siihen kuului enin osa pitkäaikaisia kokeneita pedagogeja, 
kuten äidinkielen kollega Emil Huhtinen, maantieteen ja historian kollega 
Axel Hjalmar Corander (myöh. Kaihovaara), musiikkitirehtööri Emil 
Sivori sekä vähän myöhemmät uskonnon ja logiikan (psykologian) lehtori 
Martti Ruuth, äidinkielen ja historian lehtori Antti Helander, venäjän 
kielen kollega Fredrik Maximilian Schvindt, ruotsinkielen kollega Karl Emil 
Auer, matematiikan kollega Verner Theodor Bergroth, saman aineen sekä 
fysiikan lehtori Karl Johan Leonard Tammela, saksan ja ranskan kielen 
kollega Adolf Vilhelm Rankka, lisäksi kreikan kielen lehtori Julius Ans-
helm Lyly (jonka oppilaaksi Kalle ei ehtinyt tulla tämän kuoleman takia 
vuonna 1903). 

Mainittuna vuonna 1899 kolmekymmentä poikaa aloitti opiskelunsa lyseossa. Pääsytutkinnon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä ensimmäise-
nä oli Ilmo Åkerman (myöh. Voipio) toisena Hugo Hukkanen, alkupäässä 
olivat myös Kalle Väänänen, Yrjö Ora sekä Vilho Torniainen. II luokalle 

Klassillisen lyseon oppilaita 1899 takarivissä mm. 4:s vasemmalta Eino Hägglund 
(myöh. Tuomivaara); keskirivissä J:nen Yrjö Durchman (Raikas) , 3:s Viki Väänä-
nen, eturivissä 4:s Vilho Torniainen ja 5:s Yrjö Ora. 
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tuli heidän joukkoonsa seuraavana vuonna Alpo Kupiainen. Tällöin ystä-
vyyssuhteiden alkaessa muotoutua nämä mainitut muodostivat piirin, joka 
sitten aikojen kuluessa pieneni vain paikallisten tai ajallisten poismuuttojen 
takia. 

Kallen opinnot olivat I luokalla sujuneet niin hyvin, että hän sai keväällä 
10 markan stipendin ahkeruutensa ansiosta, myöhemminkin hän pääsi 
apurahoista osalliseksi harva se vuosi ja rahamäärät kohosivat aina 30 
markkaan. Oki-veli tuli koulun oppilaaksi 1901 ja pääsi hänkin apurahoista 
osalliseksi. Kalle sai isältään näihin aikoihin viulun ja ryhtyi sen soittamista 
harjoittelemaan kanttori Otto Huuskosen johdolla menestyen niin hyvin, 
että pääsi parin vuoden opintojen jälkeen soittajaksi koululaisorkesteriin, 
jossa oli jäseniä sekä suomalaisesta että ruotsalaisesta, vieläpä venäläisestä 
oppikoulusta. Tämän orkesterin konsertista Kalle kirjoitti myöhemmin 
Viipurin taide-elämää koskettelevassa pakinassaan, jonka hän laati viipu-
rinmurteisena ja julkaisi muistelmateoksessaan "TÄSS' ON TEILLE TER-
VEISIÄ"23. Se kertomus on muuten ainoa, jossa hän käytti tätä kotikau-
punkinsa kieltä kirjallisesti. 

- No meil ol sit yhe kerra oma konsertti V.P.K:n talos. Ohjelmas ol 
monellaisii pienii kappaleit, ja yhe nimi ol "Martin valssi" . Se ol siihe aikaa 
kaikil viipurilaisil tuttu, posetiivit sitä yleaikaa soittiit talloihe pihois. Kyl mie 
ossaisi sen rallattaa vielkii. - No siin toise viulu pit soittaa koko aja vaa 
semmost säestyst, et paus tat-tat, paus tat-tat ja nii iellee, koko aja vaa sitä 
sammaa. - No nyt sattu täi viisii: siin valssis o sellaisii kertausmerkkilöi -
repriisikshä niit sanottii siihe aikaa - jois pit kääntyy ain taaksepäi. Mut yks 
toise viulu soittaja ol nii innostunt mänemää etteepäi, ettei huomant kääntyy 
ympär sellaise repriisi kohal, senku sahas vaa ain etteepäi. Ja nii hää ol pääst 
jo loppuu, ku toiset olliit vast se valssin puoles välis. 
Ja nyt miu pittää kehhuu vähä issiäi. Mie luule, et mie oli ainua soittaja koko 
orkesteris, joka tuon virheen huomasi. Mie oli nääs isse just se sama hölmö 
soittaja, joka ei muistant kääntyy ympär repriisihe kohal. 
Sit mie kasseli Sulo Leinost siin vierelläi ja ihmetteli , et mitä hää viel 
soitteloo, ku mie oli jo pääst loppuu. Ja ku mie näi et kaik muutkii soittiit, ni 
siilo miul vasta kirkastu, et mie issehä se olinkii erreykses. Ja mie muista mite 
miu poskei tulliit punasiks, mut mie aatteli sit peräspäi, et jos joku kuulija 
sen huomas, ni hää luul sen johtuva musiikillisest innostuksest. -

Veljekset KaJle ja Oki olivat erilaisia niin rakenteeltaan kuin luonteen 
ominaisuuksiltaan: Kalle ujo, voi sanoa: arka (pikkupoikana), enemmän 
kirjojensa parissa viihtyvä, myös taiteellinen, kun taas Oki liikkuvaisempi , 
aina valmis kepposiin, joita Kalle mielellään suunnitteli. Näin veljekset 
täydensivät toisiaan sopivasti, erimielisyydet heidän keskenänsä olivat 
harvoja. Oki kelpuutettiin jo III luokalla koulun jalkapallojoukkueeseen, 
mikä oli alaluokkalaiselle melkoinen saavutus ja kunnia. Kalle , joka viihtyi 
paremmin kentän laidalla, suuntautui niihin aikoihin enemmän nuotteihin 
ja kirjoihin päin . Hänen ensimmäinen luova yrityksensä tapahtui laulunteon 
alalla koulun yläluokilla. Siitä tuonnempana. 
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Itäisten kaupunginosien puutaloissa oli runsaasti asukkaita, jotka erityi-
sesti 1890-luvulla olivat saaneet lapsilleen mahdollisuudet koulunkäyntiin, 
mutta monet heistä eivät tyytyneet pelkästään kansakouluun, vaan halusivat 
kouluttaa lapset eteenpäin. Sama kulttuuri-innostus oli tuottanut kaupun-
kiin maaseudulta lapsia, joiden koulunkäynti oli järjestettävä vuokra-asun-
toihin, koulubokseihin. Näitä oli varsinkin itäisessä Lopotissa. Niinpä 
saattoi nähdä monia koululaisryhmiä marssimassa aamuisin pitkin Pietarin-
katua (myöh. Kannaksenkatu) Rosuvoista ja Kelkkalan suunnalta Pantsar-
lahden tienoilta keskustaa kohden. Sergejeffin oluttehtaan vastapäätä oli 
Rosuvoin eli Suurenkivenmäki, jonka eteläpuolella olivat aikaisemmin 
mainitut kulpat. Kun Pesoskulman kulmilta lähti neljäsluokkalainen Kalle 
Pekka Pesonen ja Väänäsenkulpan vaiheilta toisluokkalainen Väänäsen 
Kalle, he saattoivat pysähtyä tuon suurenkiven kupeeseen kilpailemaan 
korkeuspissinnässä - siinä lajissa alaluokkalainen pystyi kamppailemaan 
tasapäisesti voitosta, kertoi isäni myöhemmin. (Tätä urheilulajia on kehu-
nut harjoittaneensa itse UKK:kin menestyksellä - ja luultavasti moni 
muukin pienenä ollessaan!) 

Koulutalo joka oli arkkitehti Jae. Ahrenbergin piirustusten mukaan 
laadittu ja valmistunut 1892, näkyi idän suunnalta tuleville juhlavan 
fasaadinsa puolelta . Siinä oli klassillista harmoniaa korkeine ikkunoineen, 
pylväineen ja Zeun sekä Heran rintakuvaveistoksineen. Kaksikerroksinen 
rakennus tuli arvokkaasti esiin laajan sen edessäolevan kentän takaa. 
Rakennus oli mitoitettu kahdeksaa varsinaista luokkahuonetta, juhlasalia 
Uoka toimi myös voimistelusalina) , muuramia kanslia-, erikoistiloja ja 
vastaavia varten. Kummankin kerroksen halki kulki laaja ilmava käytävä. 
Pienessä sivurakennuksessa oli vahtimestarin asunto, karsseri ja WC. Noin 
3 1/2 metriä korkea kerrostila oli omiaan luomaan luokkahuoneisiin arvok-
kuutta , antoi ilmaa ja hyvän akustiikan. Näissä mitoissa koulu säilyi koko 
olemassaolonsa ajan - (ja senkin jälkeen kuuleman mukaan!) - syksyyn 
1939. Koulu institutiona lopetettiin virallisesti 1940. Sen oppilasmäärä oli 
pysytetty 200-250 vaiheilla ja viimeiset ylioppilaat saivat lakkinsa keväällä 
1940 Helsingissä. 

Pieni oppilasmäärä - myöhempiin suuriin mammuttikouluihin verraten 
- loi tietyn läheisen toverihengen, jota erityisesti tuki latinan kielen ja 
yläluokilla toimivan kreikankielisen linja opiskelu. Antiikin maailma , länsi-
maisen kulttuurin perusta, välittyi näiden opintojen kautta varmastikin 
lähtemättömästi oppilaitten mieleen ja sen myötä he tulivat omaksumaan 
ihanteita, joita pystyivät myöhemmässä elämässään monesti toteuttamaan. 
Näitä olivat epäilemättä isänmaanrakkaus, uhrautuvaisuus ja ystävähenk:i 
sekä tieteille ja taiteille osoitettava ymmärtämys. 

Opettajakunnassa, joiden edustajat vuosisadan vaihteen ajalta edellä on 
mainittu, oli muutamia persoonallisuuksia, jotka vaikuttivat suuntaa luovas-
ti yli opiskelun nuoriin kasvatteihin. Näistä isäni on maininnut erityisesti 
kaksi: ruotsinkielen lehtorin Kalle Auerin sekä latinan ja kreikan kielen 
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lehtorin Julius A. Lylyn - edellisen opetusta hän nautti suoranaisesti 
kuuden vuoden ajan (1901----07) ja jälkimmäinen vaikutti välillisesti oppilai-
hin voimakkaan yhteiskunnalHsen toimintansa kautta 1889-1903. Hän oli 
mm. Viipurin kaupungin valtuuston jäsen, työväen yhdistyksen puheenjoh-
taja, Uudenkirkon kansanopiston johtokunnan puheenjohtaja, Etelä-Karja-
lan nuorisoseuran johtokunnan puheenjohtaja, sanomalehden "Viipurin 
Sanomat" päätoimittaja. Hän sai myöhemmin nimikkokadun "Lylynkatu", 
mikä huomionosoituksena mainittakoon. Lyly vaati työväestön yhteiskun-
nallisen aseman parantamista ja taisteli venäläistä sortovaltaa vastaan. Kun 
hän sai Berliiniin tiedon, että hänet oli karkoitettu Suomesta, hän teki 
itsemurhan. Tämä sekä venäläisten harjoittamat sortotoimet herättivät 
luonnollisesti kuohuntaa koulunuorisossakin, joka myös lyseon oppilaiden 
keskuudessa sai aktiivisia muotoja. Kenraalikuvernööri Bobrikovin murhan 
(1904) ja os. suurlakon (1905) jälkeen syntyi mm. Viipurissa oppikoululais-
ten yhdistys, joka pian laajeni koko maan käsittäväksi liitoksi. Tämän 
hankkeen keskeisin henkilö oli klassillisen lyseon VII luokan oppilas K. V. 
Hoppu, joka jo syksyllä 1906 valittiin ns. Voima-liiton piiritoimikuntaan. 
Tämän järjestön tarkoituksena oli kohottaa kansan ruumiillista kuntoa, 
mutta samalla voimisteluharjoitusten varjolla valmentaa myös aseelliseen 
toimintaan. Tähän järjestöön kuului muutamia oppilaita muistakin kouluis-
ta ja johdossa oli Ruotsalaisen lyseon oppilas Isac Alfthan. Marssiharjoituk-
sia pidettiin kesällä ja hiihtoharjoituksia talvella, ammuttiin pilkkaan 
Pappilanniemen kupeella - mausereita oli k~psäkillinen tähän tarkoituk-
seen käytettävänä. Santarmit alkoivat kuitenkin pian vainota liittoon 
kuuluvia ja senaatti määräsi sen lakkautettavaksi jo vuoden 1906 lopussa. 
Järjestöllä oli kuitenkin aatteellista merkitystä, koska siihen kuuluvien 
nuorukaisten ja miesten kautta itsenäisyysaate levisi niittenkin mieleen, 
jotka eivät olJeet mukana aktiivisessa toiminnassa. Einar W. Juva on 
arvostellut Voima-liiton merkitystä seuraavasti:24 "Voimaliitto kuuluu tär-
keänä renkaana siihen tekojen ja tapausten ketjuun, joka johti Suomen 
täydelliseen itsenäisyyteen. Voimaliiton miehistä useimmat jatkoivat työ-
tään jääkäriliikkeen päivinä ja siten mieskohtaisesti olivat vapaussodassa 
mukana toteuttamassa liittonsa varsinaista suurta tarkoitusta." Tästä todisti-
vat lyseon juhlasalin seinälle myöhemmin sijoitetun sankaritaulun vapausso-
dassa kaatuneiden seitsemäntoista oppilaan sekä yhdeksän murhatun nimet. 

Eräällä lailla odottamatonta oli, että johtavaksi isänmaallisen hengen 
hahmoksi kohosi ruotsin kielen lehtori. Tämä tulisieluinen Kalle Auer, 
josta tuli Kallen opettaja hänen ollessaan 111 luokalla, osasi vaikuttaa 
innostavasti poikiin erityisesti lukioasteella, jolla tutustuttiin oppisuunnitel-
man mukaisesti varsinkin Runebergin runoteoksiin, kuten esimerkiksi 
'Kuningas Fjalariin' . Yrjö Ora kirjoitti myöhemmin Auerista:25 "Ollen 
suuri runouden rakastaja hän osasi avata eteemme runouden kauneusmaail-
moita sellaisella eläytymisen hehkulla ja intomielisellä antaumuksella, joka 
teki hänen parhaista tunneistaan todellisia hartaushetkiä, hetkiä, joiden 
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henkisesti rikastuttavasta vaikutuksesta tuntee saaneensa saaliikseen jota-
kin, mikä pysyy halki elämän. Se, joka on saanut kuulla hänen - korkeana 
varreltaan, jalomuotoisena piirteiltään - selvittävän esim. "Fjalar-kunin-
kaan" suurpiirteistä, mahtavaa kauneutta, hän siirtyy vieläkin hengessä 
siihen hartaaseen mielialaan, millä Aueria sellaisina tunteina kuunneltiin. 
Suurimpaan innostukseen suorastaan taiteilijamaiseen haltioitumiseen , hän 
kohosi Runebergin isänmaallisen runouden parissa - olihan isänmaallisuu-
den aate, jonka hän oli perinyt kansallisen herätyksemme iltahohteen 
valaisemilta ylioppilasajoiltaan (1880-luvulla) pysyvästi jäänyt hänen elä-
mänsä hallitsevaksi aatteeksi." - Toverikunnan kuraattorina hän toimi 
lähes koko opettaja-aikansa kuolemaansa saakka (1927). Tähän hänet 
lukion oppilaat toistuvasti pyysivät; isäni oli puolestaan toverikunnan 
varaesimiehenä ( = puheenjohtajana) vuoden 1905-06 - oppilaat valittiin 
siihen tehtävään silloin aina vuodeksi kerrallaan - ja joutui siten läheisem-
min opettajansa kanssa tekemisiin tutustuen häneen ihmisenä jota oppi 
ihailemaan vielä enemmän opetustyön ulkopuolella. Vajaat kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin hän muisti runolla "Kylvömiehen kunniaksi" Aueria 
tämän täyttäessä 60 vuotta toukokuun 20. päivänä 1924.26 (Ks. tuonnempa-
na s. 191) 

Vielä on opettajista mainittava musiikkitirebtööri Eemil Sivori, joka 
toimi koulun musiikinopettajana vuodesta 1899 kuolemaansa saakka 1929. 
Hän innosti musikaalista Kallea omassa aineessaan, kuten käy ilmi seuraa-
vasta pakinasta. 

- "Jos saap haastaa miu nuoruuve aja merkkim.iehist Viipuri musiikkielä-
mäs, ni siilo miu tekis miel mainita semmone mies, joka tek mont vuoskym-
ment urauurtaja työt Viipuri$. Ja se mies o Eemil Sivori. - Kukaba oikee 
tietääkää kui mones mei maa kirkos vielkii veisaa ja soittaa se Sivori 
lukkarkoulu käyneet lukkarit. Ja bäähä se sai ka0$a kaik kerrokset laula-
maan, ku hää perusti monellaisii lauluköörilöi Viipurii. Mie muista täst 
Sivorist, et hää ku opetti meit koulupoikii laulamaa - siilo myö oltii jo 
yläluokil - ni hää komens et meijä pittää Laulaa sil viisii et ään männöö 
ensiks kurkust päähä, tuon johoki ossa paikoil ja sit sielt vasta tulloo suu 
kantta ulos. Ehä mie sitä siilo ymmärtänt, et hää vällee meinas täi sitä 
resonanssii - vai mite ne oikee fiinist sannoo - mut siin häne opetukses tais 
olla iha nykyaikast meininkii. Miehä oon nääs myöhemmi kuult jonku 
lauJuopettaja sanova et mies ku laulaa ni joka jäsene pittää soija mukan. En 
mie oo kylkää vie! isse oppint sil viisii laulaa - en mie saa ainakaa kovi 
monest paikast issestäi ääntä lähtemää- mut mää tiijä, ku oikee hyvä laulaja 
laulaa, ni mist kaikist jäsenist hänest ääntä lähtöökää." 

Palaamme Kallen ja hänen ystäviensä pariin lyseon yläluokille. Kun 
alaluokilla muotoutuneesta toveripiiristä Ilmo Voipio oli IV luokalta 
siirtynyt Helsingin Normaalilyseoon, Kallen ja Yrjö Oran välinen läheinen 
ystävyys syveni nyt hedelmälliseksi kebittyen myös vankkumattomaksi - se 
päättyi vasta isäni kuolemassa. Yrjön selkeällä ajattelutavalla ja varmalla 
tyylitajulla oli ensiarvoinen vaikutus Kallen myöhempien kirjallisten töiden 
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kannalta. Isäni kääntyi usein Yrjön puoleen saadakseen neuvoja erityisesti 
muotoseikkojen tarkistukseen. (Tämän kirjoittajalla oli onni nauttia Yrjö 
Oran loisteliasta äidinkielen opetusta samaisessa lyseossa sen VI luokalla 
ollessaan, minkä vuoden Ora toimi entisessä koulussaan, ja voin sanoa, että 
Oran tunnit kuuluivat antoisimpiin, mitä missään opetusaineessa olen 
seurannut.) 

Yrjöllä oli koulussa neljä luokkaa ylempänä veli Väinö, josta myöhem-
min tuli lääkäri, Ilmo Voipiolla samalla luokalla edellisen kanssa veli 
Väinö, jolla oli myöhemmin osuutensa Kallen maailmankatsomuksen kehit-
tymiseen, Alpo Kupiaisella samoin vanhempia veljiä, kuten Kusti, joka 
aluksi oli edellisellä luokalla, mutta luettuaan yhden luokan ylitse pääsi 
kaksi vuotta aikaisemmin ylioppilaaksi. On selviö, että näiden vanhempien 
koulutovereiden vaikutus oli merkittävä, voin sanoa suuntaa antava, heidän 
ollessaan esikuvina nuoremmille. Mainittakoon myös eräänlaisena johtava-
na hahmona kolme luokkaa ylempänä oleva Kyösti Kehvola, joka sai 
legendaarisen taistelijan maineen VI luokalla ollessaan ja kamppaillessaan 
yksinään neljää venäläistä matruusia vastaan sekä verissäpäin selviytyessään 
Viipurin Tarkka-ampujapataljoonan sairashuoneelle hoidettavaksi. Kehvola 
asusti kasarmilla. Mainittuna vuonna (1902) Suomen sotaväki lakkautettiin, 
mikä sortotoimenpide koski siten läheisesti Kehvolan mieltä. Isäni mainitsi, 
että kun Kehvola ilmestyi kouluun pää vaikeisiin siteisiin käärittynä, tieto 
tapahtumasta levisi pian koko poikajoukkoon." Me alempiluokkalaiset 
ainakin katselimme tuota nyyttipäistä miestä suurella ihailulla ja olisimme 
tunteneet itsemme onnellisiksi, jos olisimme saaneet koskettaa sormellam-
me hänen nuttunsa lievettä." 

Näistä vuosisadan alkuvuosien ajoista on siten painotettava, että ympäris-
tön - koulutovereiden - vaikutus oli Kalle-pojan nuoreen mieleen 
voimakas: se muovasi selvän idun isänmaanrakkaudelle, joka alkuvaihees-
saan ilmeni vastustuksena venäläisten sortotoimenpiteitä vastaan ja aiheutti 
jopa kitkaa kotona. Konstaapeli Kalle Ville pyrki täyttämään kuuliaisesti 
virkatehtävänsä. Hän onnistuikin, koska sai parin vuoden kuluessa kaksi 
mitalia: 1901 "Stanislain" hopeisen mitalin "uutteruudesta" ja 1903 "Pyhän 
Annan" hopeaisen "nuhteettomasta palveluksesta". Toimenpiteet, joita 
hänen järjestysvallan edustajana oli suoritettava, herättivät kuitenkin ympä-
ristössä pahaa verta, jotkut pojat siksi puhuivat Kallelle ja Okille isästä 
halventavassa äänensävyssä. Näin syntyi veljeksissä epäluuloisia ajatuksia ja 
aiheutui ristiriitaisia tilanteita kotona. Pitkään jäi selvittämättä, että isä oli 
yhtä isänmaallinen mieleltään kuin pojatkin, vaikka hänen virkatehtävänsä 
saattoivat osoittaa muuta. Bobrikovin murhan aikoihin (1904) , jolloin Kalle 
oli juuri päässyt Vl:lle ja Oki-veli IV:lle luokalle, poliisien puvut muutettiin 
venäläismallisiksi: leveät housunlahkeet pussiksi saappaanvarsien suulle ja 
furaska päähän. Ei ihme, että koulutoverit alkoivat pitää poliiseja ryssinä! 
Kalle Ville suhtautui ystävällisen luonteensa mukaisesti kaikkiin ihmisiin, 
osasi myös venäjää muutaman sanan, jotka oli oppinut Pietarin matkoil-
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!aan, saattoi sanoa joskus mennessaan saunaan kassaluukulla istuvalle venäjää puhuvalle naiselle huvikseen: 'Tri tsheloveeka. Skoljko stooit? 
Pojista se kuulosti oppineelta heidän pieninä ollessaan. Mutta muutamaa 
vuotta aiemmin sattunut tapaus oli jo hämmentänyt poikain ja heidän isänsä välit. Pojat olivat kuulleet laittomista asevelvollisuuskutsunnoista, arvannostoista: joka siihen osallistui, oli Bobrik.ovin, Suomen syöjän , puolella. Kävi niin , että eräs yläluokkalainen joka oli niin "ahkerasti' 
käynyt koulua että oli yltänyt jo asevelvollisuusikään, oli jättäytynyt pois kutsunnasta. Viranomaiset olivat käskeneet poliisin noutamaan 
pojan koulusta kutsuntatil.aisuuteen , mikä rehtorin luvalla tapahtuikin. 
Kolmas luokka jota Kalle silloin kävi , sijaitsi seitsemännen vastapäätä 
ja Kalle huomasi luokkansa avoimesta ovesta virkapukuisen poliisin 
kiiltävine saappaineen ja pussihousuineen, mustan sineUin heiluvat hel-
mat ja ryssän furaskan alla isänsä kasvot. Välitunnilla selvisi myös miksi 
isä oli koululla käynyt. Näin asettui isäkin Kallen mielestä santarmival-
lan puolelle. Tätä hän jäi hautomaan tohtimatta selvittää asiaa koto-
naan. 

Murrosiän vaihe oli tärkeätä aikaa jolloin pojat pohtivat keskenään paitsi edelläolevia poliittisia, myös maailmankatsomuksellisia kysymyksiä , aatteita, jotka tekivät tuloaan Suomeen, kuten sosialismia anarkismia, 
uskonnonvapautta , sukupuolimoraalia ms. Lukioon saavuttaessa oltiin siinä 
vaiheessa, että siirryttiin lyhyistä housuista pitkiin , alettiin muutenkin 
kiinnittää huomiota ulkonaiseen esiintymiseen ja vähin erin enemmän 
vastakkaiseen sukupuoleen. Historian lehtori Antti Helander, vanhapoika, 
oli ilveillyt poikien kanssa ja käyttänyt keksimäänsä komentoa "Haa 
syleilkääpä toisianne" jos oli saanut kaksi kaveria kiinni samasta kysymyk-
sestä. Hän ei ollut onnistunut saamaan kehoitustaan läpi. Mutta sattuipa, 
että seitsemännen luokan pojat Alpo Kupiainen ja KaJle Väänänen, jotka olivat hyviä ystäviä ja laiskuuden puuskassa jättäneet läksynsä lukematta, 
joutuivat kiinni tietämättömyydestä peräkkäin. Pojat seisovat pulpetin 
vieressä Kalle edessä ja Alpo hänen takanaan. Antti: "Haa syleilkääpä 
toisianne!" Kupiainen pyörähtää Väänäsen eteen ja tarttuu hänen käskyn 
mukaan syliin. Väänänen 'plyykinä ' vastaa heikosti syleilyyn. Antin hämmästynyttä naamaa on vaikeata kuvata. Mutta parin sekunnin kuluttua 
se kirkastuu voitonriemusta ja korkealla istuen hän kopahuttaa lyhyitä 
jalkojaan, jotka ilmassa heiluen eivät lattiaan yltäneet, pari kertaa yhteen 
niin, että kengät napsahtavat ja laukaisee: 'Haa näkeehän sen , että 
Kupiainen on harjoitellut. ' Kupiainen vastaa maailman rauhallisimmalla 
äänellä "No jonkun verran". 

Koulun juhlassa ns:ssa tyttökonventissa , joka järjestettiin pari kertaa 
vuodessa, oli tilaisuus myös tanssimiseen jota oli etukäteen ahkerasti 
harjoiteltu poikaparissa. Koettiin myös se ensi rakkaus joka Kallen 
kohdalla sai merkillisen dramaattisen käänteen. Ruskeasilmäinen siro lehtorintytär oli hänessä sytyttänyt roihuavan liekin, joka nuoren lukiolai-

130 



sen rohkaisi viemään tytön kävelylle keväisille teille. Jälkeenpäin kuvaillut 
tapaamiset henkivät isäni arkaa ja kunnioittavaa suhtautumista tätä sääty-
läistyttöä kohtaan. Iltakävelyä intiimimpää lähestymistä ei kuitenkaan 
tapahtunut. Mutta sitten kävikin niin, että Alpo ihastui tähän samaan 
neitoseen, mistä oli seurauksena mustasukkaisuusdraama, joka huipentui 
traagiseen kohtaukseen: Alpo iski rintaansa puukolla todistaakseen rakkau-
tensa voiman - onneksi ei puukko käynyt sydämeen eikä vahingoittanut 
muitakaan arempia elimiä! Voi vain kuvitella, minkä selvittelyn teko 
aiheutti tässä triangelissa. Kalle väistyi ja Alpo ja Aune saivat toisensa. Se 
johti heidän avioliittoonsa muutaman vuoden päästä. Ystävyys säilyi silti 
loppuun saakka kaikkien kesken. 

Jotain oli kuitenkin tapahtunut: Kallen kynästä kirvonneet säkeet eivät 
kerro mitään rakkaudesta, mutta mollisävelmä voi toki viedä ajatuksen 
kaihon suuntaan. Laulun nimi oli VUOKKO. 

Oi vuok-ko vie-no kuk- ka pie-no, kuin-ka kyl-mää kes-tää voit. hun 

, 
hiiri - get su-li, k e - vät tu-li, n ou- s it kas- va- maan. 

Laulu ja sen teksti ovat vuodelta 1906. 

Tämä yritys "muusain" palveluksessa oli nähtävästi salainen, koska Yrjö 
Ora, joka muuten oli isäni tuotteista selvillä, mainitsi myöhemmin, että 
sellaisia ei hänen tietämänsä mukaan ollut olemassa kouluajalta, vaan että 
ensimmäiset runotuotteet ovat peräisin opiskeluajoilta. Niitä julkaistiin 
TUULISPÄÄ-pilalehdessä. Edellä olevan VUOKON muisti isäni sisar 
Hanna Visakanto ja lähetti laulun myöhemmin minulle. Ehkäpä ei Aune-
neitokaan saanut siitä koskaan tietää. 

Merkillepantavaa on, että isäni luovan työn ensimmäinen ilmaus tapahtui 
musiikin ja tekstin ykseydessä. Näin tapahtui monesti myöhemminkin, mikä 
osoittaa niitä yhdistävän tekijän, rytmin, vahvaa vaikutusta. Runorytmien 
hallintaan oli varmastikin vaikuttanut latinalaisten runojen mittoihin paneu-
tuminen Horatiuksen, Vergiliuksen, Ovidiuksen ym:n tuotannossa. Vergi-
liuksen Aeneidiä luettiin skandeeraten, samoin erinäisiä Horatiuksen Oode-
ja. Niin silloin ja vielä 25 vuotta myöhemmin, jolloin tämän kirjoittaja 
näihin klassikoihin tutustui. Mielestäni näiden runojen opintojen hyväksi on 
laskettava vankan rytmisen pohjan luominen tulevalle runoilulle. 

Maaliskuussa 1906 Väänäsen perhe muutti Mikkeliin, jossa Kalle Villelle 
oli löytynyt konstaapelin vakanssi. Sitä ennen olivat myös isän ja poikien 
ristiriidat poliittisessa mielessä tulleet ratkaistuiksi ja sovinto oli syntynyt. 
Isäni jäi viimeiseksi kouluvuodekseen asumaan Viipuriin ystävänsä Alpo 
Kupiaisen kotiin. 
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3 Mikkelin kautta Helsinkiin - yliopistoon 
Kesä 1905 oli Kallelta (jota tästä lähtien ryhdyn nimittämään VIKIKSI, 

väännös Vihtorista) , siis VIKILTÄ kulunut tukkitöissä Mäntyharjussa. 
Siellä hän oli kuullut tukkijätk:ien laulelevan kotipuolensa rekilauluja: 
Taavetti Tanttu osasi sellaisia runsaasti, kun oli kuullut seutukunnalla 
kuuluisan pelimannin Pekka Kompan niitä soittelevan. Viki merkitsi 
Tantulta muistiin kymmenkunnan sävelmää ja soitteli niitä viulullaan. 
Monen laulun sanoissa oli "ronskia" huumoria, jota Viki ei paperille 
tallentanut. 

Seuraavana kesänä 1906 hän pääsi Uuraaseen lautatarhaan töihin joita 
johti Aku-eno . Enon asunto oli Ravansaaren puolella. Siinä huvilatyylisessä 
rakennuksessa oli sopivasti tilaa Vikillekin , koska eno oli vielä poikamies. 
Oki oli puolestaan seurannut vanhempiaan Mikkeliin koulun päätyttyä . 
Hän oli ilmoittanut lopettavansa koulunkäynnin nyt keskikoulun läpäisty-
ään ja päässyt siellä rautakauppaan työhön. Vuoden päästä hän kuitenkin 
tuli toisiin ajatuksiin : perheen muuttaessa Helsinkiin Oki ryhtyi jatkamaan 
opintojaan Suomalaisessa Normaalilyseossa. 

Elämä Uuraassa meren hengessä ja sen satamatyömiesten parissa muo-
dosti vastakohdan kodin kurinalaise!Je perhepiirille. Se avautui nuorukaisel-
le vapauttavana ja eräällä lailla kiihottavana maininkina mihin sisältyi 
ulkomailla seilanneiden merimiesten rentoa menoa: viinan virtaa ja laulujen 
kajahtelua. Emännätön eno vei Vikin aterioimaan kauppias Peltosen 
perheeseen , jossa vanhempien lisäksi oli kolme aikuistuvaa tytärtä - heistä 

Alpo Kupiainen 
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vanhin Margit meni myöhemmin enon kanssa na1m1snn. Vilkkaat tytöt 
olivat hanakoita seurustelemaan ruokamiesten kanssa. 

Kesän mentyä Viki siirtyi asumaan Alpo Kupiaisen kotiin. Sitä isännöi 
leipuri Juhana Kupiainen Vilhelmiinansa, o.s. Noponen, kanssa. Juhana oli 
tullut vuosisadan alussa Viipuriin Kesälahdelta ja Vilhelmiina oli kotoisin 
Rantasalmelta. Hänen veljensä Alpo Noponen tuli tunnetuksi runoilijana. 
Perheen vanhemmat lapset Antti, Hilda ja Kusti olivat jo päässeet 
ylioppilaiksi ja kotona oli Alpon lisäksi vain nuorin veljeksistä Yrjö, joka 
oli V luokalla klassillisessa lyseossa. Viki tuli Alpon kanssa hyvin toimeen: 
hän pystyi tarpeen tullen rauhoittamaan tätä kiivasluontoista toveriaan, 
varsinkin sen jälkeen kun helliä tunteita herättänyt Aune-neito oli suonut 
suosionsa hänelle ja Viki jättänyt "kentän vapaaksi" (ks. Alex Matson 
Muistelen). 27 

Perheympäristön muutos tavallisesti aiheuttaa outoudellaan hankaluuk-
sia, mutta Viki näyttää sopeutuneen pian uusiin oloihin. Hänessä alkoi 
näkyä enemmän ulospäin suuntautuvia haarastuksia: olihan hän jo VII 
luokalla ryhtynyt toverikunnan puheenjohtajaksi. Siitä todistuksena on 
kevätjuhJapuhe joka sisältyy JUNKKARIEN JOUKKO -nimiseen kouluai-
koja kuvaavaan romaaniin Uulkaistu 1928)28 . Hallussani olevan kappaleen 
alkusivulle hän kirjoitti "Maissulle tervehdys 50 vuoden takaa. 2.12.56 -
Viki, alias "Catilina", alias Kalle Väänänen." (Toinen painos). Puhe, jonka 
hän on ilmeisesti muistanut lähes sanasta sanaan, on seuraava: 

"Hyvät toverit, Sodales abituri. - Eron katkera hetki on pian käsissä. Te 
lähdette pois koulusta, pois toverijoukosta, lähdette ulos suureen maailmaan 
tarttuaksenne itse purtenne peräsimeen. Me jäämme tänne tähän kouluun, 
tähän toverikuntaan, missä olemme vuosien vieriessä monet muistorikkaat 
hetket yhdessä viettäneet." Sitten palautettiin puheessa muistiin yhteisiä 
harrastuksia toverikunnassa, kuinka oli monta kertaa innostuttu ylevistä 
asioista, kuinka oli joskus ehkä kamppailtukin asiain niin vaatiessa ja kuinka 
kahdeksasluokkalaiset vanhempina ja viisaampina olivat olleet nuoremmille 
ohjaajina ja opastajina. Mutta ennenkaikkea oli yhdessä iloittu ja riemuittu. 

Sitten ylisti puhuja elämän riemuja, joista ihminen ammentaa itselleen 
voimia jaksaakseen kantaa sen työtaakan, mikä hänen hartioilleen on 
elämässä sälytetty. "Siksi iloitkaamme ja riemuitkaamme, silloin kun siihen 
on tilaisuutta, niin kauan kuin nuoruuden veri vielä palavana suonissamme 
vierii. Iloitkaamme, niin kauan kuin silmämme kykenevät kirkkaasti elämää 
katselemaan, niin kauan kuin jalkamme vielä keveänä nousevat. Iloitkaamme 
ja riemuitkaamme, että vielä sittenkin, kun vanhuus on veremme jäähdyttä-
nyt ja jalkamme askeleet hitaiksi tehnyt, kun pakenevat vuodet ovat 
hiuksillemme lumiaan kylväneet, voisimme iloita ja nauttia nuoruuden 
muistoista." 

Lopuksi puhuja kiitti kahdeksasluokkalaisia hyvästä toveruudesta ja kohot-
ti heidän kunniakseen eläköön-huudon. 

Keväällä 1907 kymmenen Viipurin klassillisen lyseon oppilasta, joukossa 
Yrjö Ora, Alpo Kupiainen, Hugo Hukkanen ja Kalle Väänänen, matkusti 
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Helsinkiin suorittamaan suullisen tutkintonsa Keisarillisen Aleksanterin 
Yliopiston professoreiden edessä ja sai ylioppilastodistuksensa. Kaveruksis-
ta Ora sai suullisista kuulusteluista ääniä 32 (yleisarvosana K = kiitettävä) , 
Kupiainen 31 (K) , Hukkanen 18 (H = hyväksytty) ja Väänänen 22 (KH = 
kiitoksella hyväksytty) . 

Tämän ensimmäisen ylioppilaskesän Viki oli lähes kokonaan jälleen 
Aku-enon alaisena Uuraassa nyt Peltosen Hiljan ja Impin, Margitin 
nuorempien sisarten, kotiopettajana. Koska hän tällöin tutustui Alex 
Matsoniin, josta tuli hänen hyvä ystävänsä ja joka on muistelmissaan 
kuvaillut tätä tutustumisvaihettaan piirtäen Vikistä osuvan luonnekuvan -
1910-luvulla myös konkreettisen muotokuvan - kerron siitä seuraavassa. 

Alex Matson oli koivistolaisen merimiehen - myöhemmin kauppiaan -
poika (sukunjmi oli alkujaan Tiltti) , joka joutui lapsuutensa viettämään 
Hull issa Englannissa. Hän harjoitti sielJä mm. piirustuksen opintoja, joita 
jatkoi sitten 1910-luvuHa Suomessa. Kesällä 1906 hän oli tullut Uuraaseen 
Paul Wahl & Co:n puutavaraliikkeeseen konttoristiksi.29 

Talvikauden hän oli viettänyt sitten kotonaan Hull 'issa ja palattuaan 
keväällä Uaraaseen hän tutustui Niskasen (ks. siv. 132) kautta Viki Väänä-
seen joka asui enonsa luona kesällä. He ystävystyivät ja viettivät ilJat ja 
pyhät yhdessä. Matson mainitsi muistelmissaan Vikin tunnustautuneen 
ateistiksi ja olevan kiinnostunut sosialismista runoudesta ja maailman 
luomisesta. Näiltä aloilta ystävykset hankkivat kirjallisuutta joka siivitti 
heidän keskustelujaan. Viihteellisyyttä syntyi Vikin lauluista ja viulunsoi-
tosta sekä tansseista. Valssia Viki yritti "Sasulle" opettaa vaikkakin heikolla 
menestyksellä. Polkkamasurkkaa eivät osanneet tytötkään, mutta Viki 
näytti koulutoverinsa Durchmanio Yrjön (myöh. Raikas) kanssa, kuinka 
sitä tanssittiin. Alpo Kupiainen oli myös mukana mutta ei ollut tanssimises-
ta innostunut. Matson saattoi kesän lopussa Vikin Viipuriin , jossa he 
viettivät "erojaisia" Torkkelinkadun varrella sijaitsevassa Osuusravintolan 
matkustajakodissa. Tunnelma oli korkealla ja sitä yritettiin punoa runoiksi 
- kuitenkin onnistumatta. Seuraavana aamuna Viki matkusti Helsinkiin. 
Alpo Kupiainen jäi Viipuriin hoitamaan lyseon alaluokkien matematiikan 
ja kaunokirjoituksen opetusta. 

Siirtyminen pääkaupunkiin ei Vikille tuottanut vaikeuksia: olihan hänellä 
koti isänsä siirryttyä Helsingin Poliisilaitoksen palvelukseen ja ystäväpiiri 
jonka aluksi muodostivat ensi sijassa entiset koulutoverit ja sittemmin 
Viipurilaisen osakunnan sekä Ylioppilaskunnan Laulajien toveripiirit, jotka 
ikään kuin itsestään vetivät vilkkaan ja innostuvan ylioppilaspojan mukaan-
sa. Opinnot alkoivat yliopistossa luentojen seuraamisella ja tutustumisella 
luonnontieteelliseen kirjallisuuteen , millin kiinnostus oli jo lukioasteella 
selvästi ollut olemassa. Tähtäimessa oli filosofiankandidaatin tutkinto mate-
maattis-luonnontieteellisessä osastossa. Siihen vaadittiin kielikokeen suorit-
taminen jossakjn ns. uudessa kielessä, tässä Vikin tapauksessa saksan 
kielessä, arvosanat neljässä aineessa, joiksi tulivat maantiede, eläintiede, 
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kemia sekä geologia ja mineralogia (kaksi viimeksi mainittua yhdessä); 
ennen lopputenttejä oli osoitettava kypsyys tutkielman laatimisella ja siihen 
liittyvällä kirjoituskokeella pro gradu. Erityisesti eläintieteen ja kemian 
yhteydessä oli suoritettava laboratoriotöitä, edellisessä tyyppieläinten ana-
tomiassa ja jälkimmäisessä analyysien laadinnassa. Työtä tuli siis olemaan 
riittämiin ja valmistuminen kaukana edessäpäin. Osakuntaelämä tempasi 
Vikin mukaansa ja tulihan siihen muutakin: Oli hankittava opiskelurahoja 
antamalla tunteja: seuraavana vuonna (1908) soitti Vikille Alma Maria 
Vanamo elokuun 8. päivänä pyytäen opetusta matematiikassa. 

Hän oli keväällä VII luokalta saanut ehdot algebrassa ja toimi nyt 
kesäsijaisena vankeinhoitolaitoksessa. Sen työn hän oli saanut tutun Korju-
lan perheen avulla. Hilja Korjula oli kesälomalla, mutta oli huomannut 
lehdestä Vikin paneman ilmoituksen, jossa pyydettiin soittamaan Läänin-
vankilaan tunteja haluttaessa. Viki oli saanut sieltä kesäksi työtä. Väänäset 
asuivat niihin aikoihin Kapteeninkadun varrella lähellä uunintekijä Vilande-
rin kotia, joka sijaitsi Vuorimiehenkadun varrella. 

Alma oli käytyään Alli Nissisen kolmivuotisen valmistavan koulun 
päässyt Uuteen Yhteiskouluun, Lucina Hagmanin kouluun, ja selviytynyt 
siellä normaalisti "vuosi ja luokka" VI:lle, jonka oli "tuplannut" matematii-
kan takia. 

Vilanderit olivat muuttaneet Kruununhaasta Eiraan vuosisadan vaihtees-
sa ja ostaneet huoneen, alkavin ja keittiön käsittävän huoneiston. Samoihin 
aikoihin samanlaisen huoneiston naapuriportaasta hankki räätäli Vilen, 
jonka vuotta Almaa nuoremmasta tyttärestä Ainosta tuli Alman paras ja 
uskollinen ystävä. Vuonna 1906 suuressa nimenmuutossa Ainon sukuni-
meksi hyväksyttiin Vuolio ja Alman nimeksi Vanamo - kummankaan 
vanhemmat eivät muuttaneet sukunimeään. Alman vanhempain ollessa 
töissään ja toimissaan Alma jäi paljon yksin, mutta sai tarvitsemansa hoivan 
Vilenin perheeltä, räätälihän istui enimmäkseen kotona työpöydällään eikä 
hänen vaimonsa ollut ulkopuolisessa työssä. 

Tytöillä ei ollut kummallakaan sisaruksia, niinpä he olivat päivittäin 
yhdessä. Aino pääsi 1901 Suomalaiseen tyttökouluun ja selvitti sen normaa-
listi päästen ylioppilaaksi 1909. Mitä kaikkea toisella kymmenellä ollessaan 
nämä vekarat keksivät, kertoili äitini joskus kysellessäni: syötiin piparkak-
kuja piimän kanssa, työnnettiin ei vain herneitä vaan langaspätkiä nenään, 
kun sen toinen pää oli saatu nielusta kiinni, rassattiin; käytiin uimassa 
kesäisin Kaivopuiston rannassa äitien ollessa siellä pyykinpesussa. Tempe-
ramentikkaan Ainon ja hänen vanhempiensa välillä saattoivat erimielisyy-
den laineet kärjistyä ulosajoon, jolloin tämä tuli pissit housuissa ja itkua 
tuhertaen Vilanderien huusholliin, josta sitten mentiin yhdessä rauhaa 
rakentamaan Vileneille. Kadulla santarmeja ohitettaessa näiden perään 
syljettiin kolmasti ja suurlakon aikana juostiin Senaatintorilta kirkon 
rapuille kasakoiden ratsastaessa ihmisiä ruoskien väenkokousta hajoitta-
maan. Näissä oloissa iskeytyi itsenäisyyden henki Alman ja Ainon mieleen. 
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Äitini Alma Marian eli 'Maissun" kuten häntä myöhemmin kotipiirissä 
nimitettiin , juuret olivat eteläisessä Hämeessä ja osaksi Uudellamaalla , 
kuten seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näkyy. 30 Isän suku oli peräisin 
Orimattilasta ja äidin Janakkalasta ja Hausjärveltä. Mielenkiintoani herätti 
esivanhempain taulua rakentaessani, että äitini mummon isoisä Eerik 
Tuomaanpoika Hielt (syntynyt 1784) Hausjärveltä oli ollut soturina Suomen 
sodassa 1808-1809 ja saanut sitten aikanaan ns:n sotamiehen torpan 
asuttavakseen kuolemaansa asti (1855) Ryttylässä. Nähtävästi hänen sota-
miehen arkkunsa kannen merkinnöistä päätellen oli periytynyt polvi polvel-
ta äidilleni. Tämän soturin pojantytär oli mennyt naimisiin Tervakoskella 
Janakkalan pitäjän räätälin Johan Fredrik Lindqvistin (hänestä on kirkon-
kirjoissa maininta "Utlärt vid skräddare-Läroverket från Kauppila by vigd 
med Pigan Hedvig Matsdotter från Kerkola by Brusila Hemman) pojan 
Johan L:n kanssa 1866. Tästä avioliitosta syntyi kolme tytärtä: Hilma Maria 
1867 vanhin, Elin ja Alma. Hilma Maria avioitui 1888 uunintekijä Otto 
Vilhelm Vilanderin kanssa ja muutti mainittuna vuonna Helsinkiin. Tämä 
äitini äiti oli niin tarmokas, että ryhtyi äitini syntymän jälkeen opiskele-
maan "lapsenpäästötaitoa" suorittaen kätilökurssin 1891 täydentäen sitä 
vielä "samariittikurssilJa" 1893 ja sai näin oikeuden antaa ensi apua tarpeen 
vaatiessa. Tämä pienikokoinen, mutta ketterä mummo oli säästäväinen 
minkä ansiosta hän pystyi kymmenessä vuodessa hankkimaan iniebensä 
kanssa aikaisemmin mainitun asunto-osakkeen Vuorimiehenkadun 33:ssa, 
jossa evakkoaikaa lukuunottamatta sitten asui sen tuhoutumiseen asti 
Helsingin pommituksessa 1944. Sen jälkeen hän liittyi allekirjoittaneen 

Otto Vilhelm Vilander 1889. 
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perheeseen elämänsä viime vuosiksi. Hän oli jäänyt leskeksi 1935 ja hän 
kuoli 1954 Helsingissä. 

Äitini isän Otto Vilhelm Vilanderin tausta oli raskaampi. Hänen isänsä 
Karl Henrik Ronnilan - papit antoivat lapsille, joita oli useita, sukunimiä 
1850-luvulla, vieläpä erilaisia, kuten Vilkman, Sirenius, Ronnila ja Vilander 
- jouduttua irroittautumaan Orimattilan Niemen kylässä sijainneessa 
torpastaan suurien nälkävuosien aikana ja hakemaan tilapäistöitä hän 
muutti Helsinkiin ja menetti samana vuonna (1868) kolmen viikon aikana 
vaimonsa ja kaksi lastaan, joista nuorempi Amanda Josefina seitsenvuotias 
kuoli veljensä Otto Vilhelmin silloin vajaat 15 vuotta olevan selkään, kun 
he laahustivat pitkin tietä Helsingin ja Porvoon välillä leipää etsimässä. 
Otto Vilho selviytyi muurarin kisällinä sitten eteenpäin ja hankki uuninte-
kotaidon. Perimätiedon mukaan hänen tekemänsä uunin malli oli toimitettu 
Pariisin maailmannäyttelyyn 1889 eli samana vuonna kuin äitini syntyi. Otto 
Vilho oli kovissa töissään karaistunut ja kehittänyt itselleen tavallista 
lujemmat nyrkit. Hän kehui vääntäneensä nuorena hevosen kengän suorak-
si ja heittäneensä neljä sälliä ulos anniskelupaikasta, kun siellä oli syntynyt 
kärhämää tuoppeja kallisteltaessa. Vielä 75 vuoden ikäisenä hänellä oli 
kivikovat vatsalihakset, joita hän käski minun tunnustella - ja hänen 
sanansa pitivät todellakin paikkansa. 
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4 Osakuntaelämään - kihlaus -
avioliitto 

Vikin tullessa mukaan ylioppilaselämään Viipurilaisen Osakunnan piirissä 
Klassillisen lyseon pojat olivat johtavissa asemissa ja toimivat aktiivisesti. 
Monet Voipion veljeksistä esimerkiksi tapaa tuon tuostakin osakunnan 
kokouspöytäkirjoja31 selaiUessa; kuraattorina oli fil.lisensiaatti Antti Kaasa-
lainen , joka oli tullut klassillisesta lyseosta ylioppilaaksi 1895. Inspehtorina 
toimi professori Kustavi Grotenfelt , tunnettu historian ja kirjallisuuden 
tutkija. 1908 syksyllä osakuntaan liittyivät mm. Vilho Torniainen (ks. 
s. 124) ja Aune Kaihovaara (ks. s. 136). Vildn ensimmäisiä aloitteita oli 
sen jälkeen kun hänet saman vuoden (1908) syyskuussa oli valittu urheilu-
toimikuntaan, ehdotus, että osakunta myöntäisi mainitulle toimikunnalle 50 
markkaa ampumatarpeiden hankkimista varten. Osakuntalaiset saisivat 
niitä sitten ostaa puolella hinnalla ja kertyvistä varoista muodostettaisiin 
pohjarahasto pienen "Winchester" -kiväärin hankkimiseksi. Asia kuitenkin 
lykättiin. Seuraavana syksynä valittiin urheilutoimikuntaan Vikin lisäksi 
mm. Vilho Torniainen ja Alpo Kupiainen. 1910 Old-veli pääsi ylioppilaaksi 
ja valittiin urheilutoimikuntaan ja syyslukukauden päätyttyä Viki tiedusteli 
tammikuussa urheiluseuran perustamismahdollisuutta osakunnan piiriin, ja 
kun häntä kehotettiin Jaatimaan seuralle sääntöehdotus, hän teki sen 
seuraavaan viikon päästä pidettyyn kokoukseen. 

Opinnot fyysis-matemaattisessa osastossa olivat päässeet hyvin käyntiin : 
alkuvaiheessa eläintieteen laitoksella, jossa suoritettiin tyyppieläinten leik-
kelemistä. Mainittakoon, että saman Jeikkelypöydän ääressä työskenteli 
ylioppilas Martti Hela joka sai siitä hommasta tarpeekseen. Kun päästiin 
kissan sisuksiin, hän keskeytti ja siirtyi historiallis-kielitieteelliseen osastoon, 
mistä valmistui musiikkitieteen maisteriksi 1914 lisensiaatiksi 1925 ja 
väitteli tohtoriksi 1932. Hänen koulutoverinsa F. E. Sillanpää aloitteli myös 
mainitut leikkelyt toisen pöydän ääressä, mutta lopetti ne jo ennen Helaa. 
Viki suoritti syksyllä 1908 saksan kielen kokeen "pro exercitio" . 

Vuoden 1908 elokuussa Alma Vanamo ryhtyi Vikiltä ottamaan tunteja 
algebrassa; ehdot jäivät kuite.nkin suorittamatta, kun koulunkäynti lääkärin 
neuvosta keskeytettiin vuodeksi keuhkovian vuoksi. Onneksi ei ollut 
kysymys tuberkeleista! AJgebran tunneilla alettiin keskustella kirjallisuudes-
ta ja muusta, kun Viki suuteli yllättäen oppilastaan. Seurauksena oli Alman 
suutahtaminen ja jääminen pois tunnilta. Viki kirjoitti pitkän kirjeen 
"selitykseksi" - ainoa, mikä oli hänelle tuottanut pettymyksen oli 'Teidän 
pörröinen tukkanne"! Aitini mielestä Viki oli tottunut siteisiin hiuksiin, 
kuten Aune KaihovaaraUa oli. Hänen sileään kampaukseensa oli myös 
Alpo Kupiainen nähtävästi myös siinä määrin tottunut, että oli saattanut 
Aunen siunattuun tilaan, minkä jälkeen he solmivat avioliiton. Viki 
innostui ylen herkästi uusiin virtauksiin ja aatteisiin, mistä oli seurauksena 
erimielisyyttä, joka saattoi olla niin kiivasta, että "rendez-vous" -kävelyllä 
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erottiin kadun kulmassa, mutta kohdattiin kuitenkin seuraavassa, kun oltiin 
lauhduttu! Loppusyksyllä Maissu pakeni, kun Vikin aktiivisuus ylitti sopi-
vaisuuden rajat muutamaksi viikoksi isovanhempiensa luo Tervakoskelle. 
Siitä Viki hermostui ja hoidatti itseään si.Uä aikaa Wreden kauppakujassa 
olevassa luontaishoitolassa istumalla 'Kuhne"-pytyssä! Vikin Maissulle 
joululahjaksi ostama Ilmari Kiannon Pyhä viha järkytti taas ateistisen 
sävynsä vuoksi tytön mieltä. Kevätpuolella 1909 Maissu koetti välttää 
kohtaamisia sanomalla antavansa ruotsin tunteja eräässä perheessä, vaikka 
hän tosiasiassa oli kaakelitehtaan konttorissa toimessa, johon äidin serkku 
Albert Järvinen oli hänet ottanut. Järvisen lapset Maila ja Meeri olivat 
musikaalisesti lahjakkaita erityisesti Maila, joka myöhemmin meni naimi-
siin Erkki Valan ja sitten Friedrich Egen kanssa, herätti huomiota kauniilla 
alttoäänellään. Mm. Jean Sibelius kiitti häntä erään orkesterilaulunsa 
hienosta esityksestä. 

Samana keväänä (1909) Väänäset muuttivat Vuorimiehenkatu 14:ään, 
joka oli melkein vastapäätä Vilandereita. Pakoilun syy tuli näin kohta 
selville ja siitä aiheutui kiivasta mielipiteiden vaihtoa. Saatuaan syksyllä 
kopistin toimen Tilastollisessa Päätoimistossa Maissu jätti koulunkäyntinsä 
kesken. Tällöin hän sai arvokkaana tehtävänään kirjoittaa puhtaaksi keisari 
Nikolai Il:lle lähetettävän kirjelmän kauniin käsialansa ansiosta. Lisäansi-
ota hän sai työskennellessään aamuin ja illoin kaupungin osoitetoimistossa. 

Sasu Matson 1910-luvulla. 
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Sasu Matsonin pistäytyessä syksyUä Helsingissä Viki ja Maissu seurusteli-vat Aino Vuolion kanssa, joka oli päässyt kevääUä ylioppilaaksi ja ryhtynyt opiskelemaan yliopistossa englantia. Sasukin tutustui Ainoon ja sepitti hänen vieraskirjaansa seuraavat englanninkieliset säkeet, jotka hän kehysti oheisin piirroksin. 

Suom. Olen laulanut, kun surut mua murskas' 
kun maailma tumma ja harmaa oli, 
kun varjot likeltä mua saars, 
mietteen kuvat kahlein aaltoili . 
Silloin sanat juoksi, pehmeät kuin soitto 
ja laulu heräs' kipuani Iientämään, 
siks' kunnes muiston hiljaisuus ol' voitto 
ja taas ryntää voittain laulut, soitto. 
Maailma nyt valoisa ja avoin on 
ja povein tuskan painoton ... 
mut' kantapäät ei anna laulaa ... 
en löytänyt oo vielä rauhaa. 
(Eero Mäkinen) 

H&ffM 

Ylioppilaskunnan Laulajien ensi tenoreiden riviin kuulun "Kuisman", Heikki Klemetin, puikon aUe Viki hyväksyttiin syksyllä 190932 • Olihan hänellä tarkka intervallikorva, minkä kehittymiseen varhainen viulunsoitto oli myötävaikuttanut. Kuoroon pääsy aiheutti myös kustannuksia , joista vähäisin ei ollut frakkipuvun hankkiminen - ensimmäinen vuosi taisi sujua lainaböybenissä, kun konserttiin ja esiintymiseen. oli sonnustauduttava. 
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Viki pääsi ylioppilaaksi 1907 ja kävi 
Mikkelissä valokuvassa. 

Seuraavana vuonna 1910-1911 tuli muitakin juhlavia esiintymisiä, kuten 
osakunnan vuosijuhlassa isänmaallisen puheen pitäminen. 

Syksyllä Viki osakunnan kokouksessa referoi saksalaisen tutkijan J. 
Loeb'in monistien kongressissa pitämän esitelmän "Das Leben", joka 
käsitteli biologian uusimpia saavutuksia. Marraskuussa hänet valittiin osa-
kunnan sihteeriksi. Nyt hän ryhtyi "hyödyntämään" opiskelun tarjoamaa 
tietoa laatimalla artikkelin "Nykyajan monismista", jonka hän julkaisi 
myöhemmin NUORI SUOMI -nimisessä albumissa. Tämä yritteliäisyys oli 
tarpeen sitäkin suuremmalla syyllä, koska hän Vappuna oli pyytänyt 
Vilanderilta tämän tyttären kättä ajan tavan mukaan. Voi vain kuvitella, 
että jäyhä uunintekijä oli pannut vilkkaan ylioppilasnuorukaisen tiukalle 
keskustelussa, jossa varmasti oli käsitelty tulevaisuuden suunnitelmia sekä 
opintojen päättymistä. Myöntävä vastaus oli annettu, vaikka leipään kiinni-
pääseminen näyttikin olevan kaukana. Kihlajaiset vietettiin Alppilassa, 
jossa YL lauloi tavanmukaisen Vappu-ohjelmansa, räntää satoi ja vossikalla 
ajettiin takaisin kaupunkiin. 

Toukokuun 29. päivänä Hanna-sisko, joka oli ollut jo vuoden opettajana 
Sirkjärven koulussa Simolan liepeessä ja tutustunut sen aikana opettajato-
veriinsa Niilo Visakantoon (ent. Vilen) - tämä oli samana vuonna 
valmistunut Rauman seminaarista - avioitui hänen kanssaan. Helsingissä 
vietetyissä vihkiäisissä olivat läsnä mm. Pöljän sukulaisisännät Heikki 
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Kihlapari Viki Väänänen ja Al-
ma Vanamo 1911. 

Väänänen ja Aaro Rissanen. Nuori pari kutsui Viki-veljen morsiamineen 
''häämatkalle" Lappeen Kasukkalaan, jonka kouluun he siirtyisivät seuraa-
vana syksynä. 

Viki toimi vuoden 1911-1912 edelleen osakunnan sihteerinä ja muuten-
kin näkyvästi: hän piti vuosijublassa puheen osakunnan inspehtorille; aJusti 
keskustelu.kysymyksen, onko Suomen suomalaisilla syytä viettää Runeber-
gin päivää. Asia oli tullut YL:ssä esiin Klemetin pitäessä juhlaa turhana (!). 
Osakunnassa katsottiin, että Runebergiä oli juhlittava kuten muitakin 
kansallisia suurmiehiä. Maaliskuussa Viki ehdotti mm. naamiaisten järjestä-
mistä. Osakunta päätti, että niiden kannattavaisuus oli ensin tutkittava, ja 
asetti toimikunnan, johon sihteerin lisäksi valittiin cives Into Auer Emil 
Juntto, Yrjö Raikas, Fritjof Comer- nämä entisiä koulutovereita-Erkki 
Paavolainen, Elli Väänänen ja Fanny Laakso. Edelleen Viki teki aloitteen 
ylioppilaiden työnvälitystoimikunnan perustamiseksi. Naisasiastakin keskus-
teltiin. Siinä Vikin varma mielipide oli: "Naisasialla, vaikka se on yhteis-
kunnalle turmiollinen tauti, on historialliset edellytyksensä uusimmalla 
ajalJa tapahtuneessa teknillisessä kehityksessä joka on aiheuttanut sen , 
ettei kodissa löydy yhtä paljon työtä naiselle kuin ennen." Keskustelun 
lopputulos oli: Sekä puoltavien että vastustajien taholta pidettiin suotavana, 
että nainen hankkii opillista sivistystä, mutta että tässä olisi enemmän 
pantava painoa sille puolelle, mikä välittömämmin kuuluu naisen luonnolli-
siin tehtäviin, kodin hoitoon. 
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Näin keväällä 1912. Eipä aikaakaan, kun oli ryhdyttävä kodin perusta-
mispuuhiin allekirjoittaneen ilmoittaessa olemassaolostaan (!). Ensin oli 
mentävä vihille, jolle Viki vei Maissunsa heinäkuun 7. päivänä 1912. 
Vihkiminen tapahtui Huopalahdessa Vilanderien huvilassa, jonka he olivat 
äskettäin ostaneet. Sen suoritti Eteläisen suomalaisen seurakunnan kommi-
nisteri Jakob Stenberg. Morsianta huvitti, kun Vilanderien Mille-koira 
asettui papin ja morsiusparin väliin seuraamaan toimitusta häntä väpättäen. 
Muutakin erikoista tapahtui: YL-toveri Lauri Hannikainen oli ostanut liian 
pienet kengät ja saadakseen ne mahtumaan jalkaansa hän leikkasi sukante-
rät pois. Kestitys tapahtui pihalla suuren koivun alla kahvin ja voileipien 
muodossa. Hääpari matkusti illalla junassa Lappeenrantaan ja sieltä hevos-
kyydillä Hannan ja Niilon luo Kasukkalaan. 

Nyt oli Vikin ryhdyttävä ansaitsemaan. Siinä häntä auttoi tarkastaja 
Matti Pesonen kiinnittämällä Vikin tuntiopettajaksi kansakouluun. Sivutu-
loja saadakseen Viki ryhtyi kirjoittelemaan pakinoita tarjoten ntitä mm. 
pilalehti TUULISPÄÄLLE, jossa niitä peitenimiliä "Kerä" julkaistiin 
kesällä ja syksyllä neljä kappaletta. 

Opinnot oli hoidettava ja niihin liittyen Viki ryhtyi kääntämään eräitä 
maantieteen alaan kuuluvia tutkimuksia, joista hän laati yhdistelmän 
nimellä "Bulgarian maa ja kansa". Se tuli julkisuuteen vuoden 1913 
joulukuussa33 • Puuhat lisääntyivät vuoden 1912 lopulla, kun Maissu joutui 
joulukuussa sairaalaan ennen syntymääni, joka tapahtui Tuomaanpäivänä 
(21.12.). Hänessä ilmeni komplikaatioita, lapsivuodekuume ynnä korvatu-
lehdus, jonka seurauksena toisesta korvasta häipyi kuulo lähes kokonaan. 
Vikin isä oli tapahtumahetkellä sairaalan nurkalla "passissa" isäni mittailles-
sa koko yön hermostuneena lattiaa kotona. Ristiäiset pidettiin jouluna 
sairaalassa. YL-tovereiden kvartetti esitti laulua ja rovasti B. H. Päivänsalo 
toimitti kastamisen, kummeina olivat Vikin äiti Mari ja sisar Hanna sekä 
Aino Vuolio. Kun meidät tammikuun puolella päästettiin kotiin 
(13.1.1913), isäni tervehti runolla: 

Nuku nuku lapsoseni 
viihdy vienoseni 
uuvu unten 
helmaan rauhaisaan. 
Uinu lapseni 
kun äidin laulu vielä 
voi sun viihdyttää. 
Uinu lapseni 
kun äidin syli hellä 
sua lämmittää. 
Uuvu uuvu unten 

Kehtolaulu Jormalle 

helmaan rauhaisaan. 
Kun saapuu kerran myrskysäät 
lyö elon laineet kuohupäät 
ei äidin laulu sua sulloin 
viihdyttää voi. 
Kun maailmalla kulkus käy 
ei kodin valot sulle näy 
vain sammuvana sydämessäs 
äidin laulu soi. 
Ja rauhasta sä turhaan unelmoit 
Siis uinu nyt kun uinua sä voit 
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kun äidin laulu sua lämmittää, 
kun äidin laulu sua viihdyttää. 
Nuku nuku lapsoseni 

viihdy vienoseni 
uuvu uuvu unten 
helmaan rauhaisaan. 

Jos ei pakinassa olevia paria säkeistöä oteta lukuun, tätä kehtolaulua voi 
pitää ensimmäisenä varsinaisena runona . Mahdomsta on myös, että 1926 
julkaistussa runokokoelmassa RUNOKAAKIN KA VIONKAPSEITA ole-
va Hymni kesäiselle Helsingille" on se, jolla Viki osallistui osakunnan 
julistamaan kirjalliseen kilpailuun saaden II palkinnon vuoden 1913 tai 1914 
tienoilla. 

5 Kirjallisia harrastuksia - vapaussota 
Pakinoita ("Tuulispää") 1912-13 Bulgarian maa ja kansa (suom.) 

1913 
Anoppikauhu (suom.) 1913 
Laulunäytelmä "Klubimestarin 
rakkaus" 1913 

Periytyminen ja ihmissuvun 
jalostaminen 1916 
Luonnonkansojen häviäminen 1916 
Maks ja Morits (suom.) 1918 
Luonnontieteellisiä pakinoita 1919 
Vapaussota 

Näyttää siltä , että Vikin k:irjaJliset yritykset jakautuvat alusta alkaen 
kahtaaUe: kepeään kaunokirjalliseen ja asiamseen tietopuoliseen. Pakinat 
ja laulutekstit ilmeisesti tasapainoittavat raskasta asiatekstiä. Molemmat 
jatkuvat limittäin aina viimei~iin vuosikymmeniin yhtyäkseen silloin osittain 
polerniikeissä ja muistelmissa. Seuraavassa ed. mainittu esimerkki paki-
noista. 34 

Runoilijan papereista 
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Minä olin köyhä, hyvin köyhä, sillä pitkään aikaan en ollut saanut työtä. 
Työn saanti oli vaikeaa ja etsiminen vielä vaikeampaa. 

Niin , minä olin köyhä. Senvuoksi päätin minä olla hyvin surullinen ja 
näyttää murheemselta. Ja niin teinkin . Köyhänä , surullisena ja murheellisen 
näköisenä kuljin minä kadulla. 

Silloin tuli ystäväni Aku minua vastaan. Aku on hyvin hyväsydäminen ja 
osaaottavainen. Mutta hän näytti myös murheelliselta, si.is hänkin oli köyhä. 

Mutta minä koetin näyttää vielä murheellisemmalta. Minä näin, että hän 
näki että minulla oli suru. Ja hän päätti heti ottaa osaa suruuni. Ja niin hän 
ottikin, sillä hän oli hyväsydäminen ja osaaottavainen. 

Hän kääntyi minun mukaani ja vaikeni. Minä myös vaikenin. 
Niin me kuljimme ja vaikenimme: minä surin ja ajattelin, että hänen pitäisi 

lohduttaa minua, sillä minä olin näyttänyt murheellisemmalta. Ja hän päätti-
kin lohduttaa. Kun minä olin jo kyllin kauan ääneti surrut ja hän ottanut 
osaa sanoi hän: 

- Elä sure. 



Hän sanoi sen hyvin surunvoittoisella mutta rohkaisevalla äänellä . Minä 
katsoin häneen vielä murheellisemman näköisenä. Silloin hän sanoi: 

- Rupea runoilijaksi. 
Minä punastuin kainoudesta ja päätin ruveta runoilijaksi. Enkä näyttänyt 

enää yhtä murheelliselta. 
Sitten me vaikenimme. 
- Kirjoita jotain ja julkaise, sanoi Aku. 
Minä päätin kirjoittaa ja julkaista. 
Sitten me taas vaikenimme. 
- Julkaise Tuulispäässä, jatkoi Aku. 
Silloin minä katsoin häneen epävarmasti. Olin aina ihaillut Tuulispäätä. En 

ollut koskaan mitään muuta lehteä lukenutkaan, kuin sitä ja Sotahuutoa. 
Mutta en ollut koskaan uneksinut, että kirjoittaisin Tuulispäähän. Senvuoksi 
katsoin Akuun epätoivoisena, pitikö hän minua kykenevänä julkaisemaan 
Tuulispäässä. Ja näin, että hän piti. 

Silloin tulin minä liikutetuksi enkä voinut hillitä tunteitani. Olisin mielelläni 
syleillyt Akua, mutta en tahtonut keskellä katua. Silloin juoksin nopeasti 
porttikäytävään kadun yli. Ja Aku seurasi, sillä hän huomasi, etten voinut 
hillitä tunteitani. Syleilin nopeasti, sillä en tahtonut, että ihmiset olisivat 
nähneet ja jatkoimme tyyntyneinä matkaa. Emmekä enää näyttäneet mur-
heellisilta. 

* * * 

Sinä iltana en voinut nukkua. Ajattelin mitä kirjoittaisin. Heti päätin 
kirjoittaa runon, sillä se on kauniimpaa ja runollisempaa kuin proosa. 

Mutta iloisenko vai surullisen? Se oli vaikea kysymys. Päätin kuitenkin 
kirjoittaa surullista, sillä se on kauniimpaa ja runollisempaa kuin iloinen. 
Siksi päätin kirjoittaa surullista ja nukuin. 

Seuraavana päivänä suljin oveni enkä laskenut ketään puheilleni. Istuin, 
hikoilin ja kirjoitin koko päivän ja kun kello oli 5 minuuttia vailla puoli 8 
illalla, panin viimeisen pisteen. Silloin oli runo valmis ja kuului: 

Niin pimeä ja hämärä on ilta 
kuin synkeä yö jo ois. 
Kuu paistavi taivahilta, 
mutt' aurinko haihtui jo pois. 

Niin suruinen on mulla mieli 
ja iloita en osaakaan. 
Ja vaiennut on mun kieli, 
ei enää se laulakaan. 

Luin runon muutamia kertoja. Se tuntui minusta kauniilta ja runolliselta. 
Riensin heti lukemaan sitä Akulle, hänestäkin se oli kaunis. 

Läksimme yhdessä viemään sitä lähimpään postilaatikkoon. Kävelimme 
vaieten, yhä lähestyen laatikkoa. 

Olin syvästi liikutettu. 
Aku myös. 
Mutta en tahtonut viivytellä, vedin kirjeen taskustani ja pudotin laatik-

koon. 
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Nyt se oli tehty, nyt olin runoilija. 
Kävelimme kauan ääneti. 
- Se oli juhlallinen hetki, sanoi viimein Aku. 
En vastannut mitään, olin liiaksi liikutettu. 
- Sinä olit tavallista kalpeampi, jatkoi hän. Olin yhä liiaksi liikutettu. 
- Mutta muuten olit ihmeen tyyni. 
Tunsin kuinka Aku ihaili minua. 
Kävelimme myöhään puhumatta mitään, olimme kumpikin liikutettuja. 

ennenkuin erosimme sanoin Akulle. 
- On hauska olla runoilijana. 
- Niin, sanoi Aku. 
- Ja onhan varma tulevaisuus edessä, lisäsin. 
- On, sanoi Aku. 
- Eikä sitten enää tarvitse olla köyhä, sanoin vielä. 
- Ei, sanoi Aku. 

* * * 
Seuraavana aamuna en pessyt enkä kammannut itsenäni. A etin kirjoja ja 

papereita huolimattomaan epäjärjestykseen pöydälleni ja kielsin huonetta 
siivoamasta. 

Etsin vanhan leveälierisen hattuni ja kuluneen ke äpalttoni ullakosta. 
Panin päälleni ja lähdin ulos. Nostin kauluksen pystyyn ja käänsin sen taa en 
alas, mutta työnsin sensijaan kädet syvälle taskuihin . 

Nyt olin runoilija. 
En näyttänyt enää murheelliselta enkä iloiselta. Näytin välinpitämättömäl-

tä. 
Huomasin kuinka kaikki tuttavani katselivat minua kunnioituksella. Eräänä 

päivänä tuli Aku vastaan. Hän kulki toisella puolen Aleksia kahden herran 
kanssa. Näin jo etäällä, että hän osoitti minua ja puheli vilkkaasti tovereil-
leen . Kaikki tulivat kadun yli. 

En huomannut Akua, ennenkuin hän juuri ohi mennessään tuttavallisesti 
viittasi kädellään tervehdykseksi. 

Tunsin kuinka Akun toverit häntä ihailivat ja kadehtivat. 
Heidänkin olisi tehnyt mieli viitata tuttavallisesti . 
Näin meni viikkoja. En saanut mitään vastausta Tuulispäästä. Silloin 

muistin, etten ollut kirjoittanut kuoreen mitään osoitetta. 
Kerä 

Helmikuussa 1913 esitettiin HELIKON- elokuvateatterissa laulunäytelmä 
"Klubirnestarin rakkaus' 35 jonka tekstit olivat Viki Väänäsen ja musiikki-
osuus Arvi Karvosen . Tuulispäässä n:o 9 oli sisäsivulla seuraava mainos: 
Helikon-Teatteri on nyt taa noituuden maailmasta sifrtynyt enemmän 
käsitettäviin esityksiin. Siellä esitetään nyt KLUBIMESTARIN RAK-
KAUTTA 1-näytöksisessä operetissa ja pääosissa esiintyvät Veli Someri ja 
Iivari Kainulainen eikä ne pojat osiaan pilaakaan. Th. Weismanin kupletti: 
Mun vaimoni on maaJla, lisää ekin suuresti hauskuutta. - Takasivun 
ilmoituksessa mainittiin tarkemmin näytäntöjä olevan klo 6, 1/2 8 ja 9 i.p. 
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Lauantaisin klo 1/2 5,6, 1/2 8 ja 9 i.p .. Pilettien hinnat 1 mk, 75 ja 50 p. 
Ohjelma päivälehdissä. - Tekijät ilmeisesti kainoussyistä eivät antaneet 
nimeään julkisuuteen. Mistä sitten tiedetään, keitä he olivat. Partituuri, 
jonka äitini kertoi puhtaaksikirjoittaneensa, oli meillä kotona, mutta 
hukkaantui tai jäi "Vasili lvanovitsin" laulettavaksi Talvisodan myrskyssä. 
Tuulispään n:oissa 27/4.7.1913 ja 31/1.8.1913 oli vielä Vikin pakina nimeltä 
RAKKAUDESTA JA LASTENKASVATUKSESTA 1-2, jotka johdatti-
vat minut tämän pilalehden palstoilta löytämään myös ennemmin mainitut, 
koska tämä pakina oli säilynyt papereiden joukossa ja koska Viki - sekä 
myöhemmin minäkin - sitä esitimme useissa tilaisuuksissa. 36 Tämä lienee 
ollut viimeinen pilalehdissä julkaistu Vikin tuote. Mahdollisesti hän joskus 
myöhemmin lähetti Veli Giovannin "Pilajuttuja ja piirroksia" - vihkosiin 
joitakin vitsejä tai kaskuja. 

Näihin aikoihin Viki oli kiinnostunut kepeistä laulelmista, "kupleteista", 
kuten eräästä Aapeli Vuoristolle myöhemmin lähetetystä kirjeestä käy 
selville. Laulu "Lycklige Jim"37 kuului kokoelmaan "Humoristiska visor och 
kupletter" . Arr. af Leonard Roos.Komp. af Ferd v. Bowers. 

Rakentaessaan tekstiä edellä mainittuun laulunäytelmään Viki näyttää 
tutkineen erästä Clara Zieglerin saksalaista yksinäytöksistä farssia ja suo-
mensi sen nimellä "Anoppikauhu". 38 Tässä ilveilyssä tekijä on neuvonut 
yhden sen neljästä roolihenkilöstä: piikatytön käyttämään puheessaan 
murretta koomisen vaikutuksen tehostamiseksi. Viki antoi tytön käyttää 
savonmurretta eikä esim. viipurilaista mitä yhtä hyvin olisi voinut odottaa. 
Ehkäpä valinta oli enteellinen tulevaa sanankäyttöä ajatellen! 

Tiedossa ei ole, mihin aikaan vuodesta (1913) farssi tuli painosta, 
luultavasti viimeistään kesällä, koska laudatur-työ oli meneillään syksyllä ja 
pro gradu-kypsyyskokeen suoritus edessä joulukuussa. Tämä suoritus hy-
väksyttiin arvosanalla "approbatur". Materiaalin keruu oli tapahtunut 
yhdessä opiskelutoverien Vilho Torniaisen sekä Jussi Haavikon kanssa 
kesällä muutaman viikon aikana Eliel Lagercrantzin luona Taipalsaarella. 
- Vietimme sen kesän Huopalahdessa asuen Vilanderien huvilassa. 

Aikaisemmin mainitun kilpailurunon julkaistessaan Viki pani otsikon alle 
viitteeksi sanat: Pilalehtirunoilun ajoilta. Runoja TUULISPÄÄST Ä enkä 
muualtakaan ole onnistunut jäljittämään. 

"Hymni kesäiselle Helsingille"39 

Herttainen on Helsinki, 
kun saapunut on suvi, 
akat, lapset asumaan 
kun maalle asettuvi. 
Silloin kesäleskillekin 
lystit ajat koittaa: 
linnut laulaa espiksellä, 
posetiivit soittaa. 

Aamuin juna asemalle 
maalaisserkut lappaa. 
Heidän kanssaan pitkin päivää 
janoaan saa tappaa. 
Ja kun mailleen päivä painuu, 
saapuu vilvas ilta, 
monellaiset lystit löytyy 
silloin kaupungilta. 
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Espiksellä armaitansa 
etsii suuret sakit. 
Usiamman hyvin käy, 
vain harva saapi pakit. 
Rauhallist' on kaupungilla 
kulki vaikka kunne. 
Tutut kun on kaikki maalla, 
muut ei kutkaan tunne. 
Yö kun joutuu, eri suuntiin 
kunkin kulku kääntyy: 
toinen päätyy kapakkahan, 
toinen sänkyyn vääntyy. 
Sama määrä kaikilla on: 
hauskuutensa haku. 
Joskin kunkin ohjeena 
on oma eri maku. 
Runoilijan tehtävä on 
kesälläkin laulaa, 
vaikk' ei sanat sattuisikaan 
osumahan naulaan, 

kuten nytkin. - Mutt' ei auta, 
yritellä pitää, 
vaikka kuinka huonostikin 
runon sarka itää. 
Niinpä tätä lauluani 
ma jo hiukan häpeen. 
Ehkä oisi paras panna 
lukko leipäläpeen 
eli aamen virren päähän, 
lukijoita säästää 
eikä enää virren virtaa 
pitemmälle päästää. 
Vaan jos vielä värssyn verran 
runokaakki kantais, 
ehkä silloin viitosen 
jo toimittaja antais. 
Tehtävänsä tehnyt oisi 
tääkin virsi nolo: 
päiväks mul/e turvattu 
ois olemassaolo. 

Tietopuolista tekstiä edustavat puolestaan seuraavat. 
BULGARIAN MAA JA KANSA. Virsenin Jensenin , Falkeneggin y.m. 

teoksista suomeksi mukaili K.V. Jyväskylässä 1913.33 
Viitattuaan esipuheessa Bulgarian lähihistoriaan ja Bulgarian valtion 

syntymiseen (joka oli saavuttanut täydellisen itsenäisyyden 1908) suomenta-
ja esitti luvun lopussa - tietämättä vaikeuksista, joita oli alkanut kasautua 
1912 tälle kuningaskunnalle ensimmäisessä Balkanin sodassa - odottavansa 
"suuria näytteitä tältä kansalta, jolle ominaista on juuri kukistamattomalla 
rohkeudella ja tarmolla pyrkiminen siihen päämäärään , jonka se on 
itselleen asettanut" . Vertailu bulgarialaisen ja slaavilaisten {lähinnä venä-
läisten ja serbialaisten) kansallisuusluonteessa osoittaa, että jälkimmäiset 
ovat enemmän tunneihmisiä, uneksijoita, haaveilijoita , jopa yksilöllisiä 
anarkisteja, kun taas bulgaarit hyödyn ja käytännön ihmisiä , ahkeria ja 
säästäväisiä, talonpoikia ja sotilaita. Historiallisessa läpileikkauksessa, joka 
käsittää taloudellisen , poliittisen sekä sivistyselämän, suomentaja huomaut-
taa , ettei kirkon, huolimatta siitä , että sillä on suuria ansioita kansan 
vapautukseen nähden ja että se on todella kansallinen (kreikkalais-katoli-
nen valtionuskonto) ole onnistunut saada lujaa otetta kansan johtavissa 
luokissa: "osaksi riippuu tämä siitä että politikoitsijat suureksi osaksi ovat 
ateisteja". Olettamus saanee tukea siitä, että maassa on uskonnonvapaus ja 
suomentajan mahdollisesta kirkonoppien vieroksunnasta - kreikkalais-
katoliset menot vaikuttavat myös pinnallisilta! Loppulauseessa on huudah-
dus: "Vikoineen ja ansioineen ovat bulgarialaiset epäilemättä kansa jolla 
on tulevaisuus edessään. Eteenpäin! on heidän tunn.ussanansa ... " Lähellä 
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on ajatus, että kysymys on parallelli-ilmiöstä omaan isänmaahamme näh-
den! 

BENGT LIDFORSS: LUONNONTIETEELLISIÄ PAKINOITA. Suo-
mentanut Kalle Väänänen. Helsingissä 1914.40 

Esipuheessa suomentaja mainitsee mm., että ruotsinmaalainen biologi 
Bengt Lidforss (1868-1913), joka toimi viimeksi Lundin yliopiston kasvi-
tieteen professorina, on julkaissut kertoelmia etupäässä biologian alalta ja 
että tähän kirjaseen suomentaja on poiminut niitä joukon silmälläpitäen 
sitä, että "niissä esitetyt kysymykset voisivat olla mielenkiintoisia luonnon-
tieteisiin vähemmänkin perehtyneelle lukijalle ja että aiheet olisivat mah-
dollisimman vaihtelevia." 

Huomio kiintyy siihen, että suuri osa - noin kolmannes - käsittelee 
syntymisen ja periytymisen ongelmia, mitkä epäilemättä ovat kiehtoneet 
kääntäjän mieltä - muistanemme hänen miettineen olemassaolonsa arvoi-
tusta jo lapsena ja vastahan hän oli saattanut jälkeläisen arvaamattaan 
maailmaan (!) Tässä ei - kuten myöhemminkään - ole tarkoitus esittää 
arviointia suomennoksen laadusta. 

KALLE VÄÄNÄNEN: PERIYfYMINEN JA IHMISSUVUN JALOS-
TAMINEN. Helsingissä 1916.41 

Esipuheessa tekijä mainitsee pitäneensä otsikoidusta aiheesta kuluneena 
keväänä luentosarjan Helsingin Työväenopistossa ja toivoo, että julkaistes-
saan luennot nyt kirjallisessa muodossa ne olisivat helppotajuisina opastaji-
na sellaisille lukijoille, jotka haluavat tutustua periytymisopin ja rodunpa-
rannuksen kysymyksiin. Teoksen johdannossa kirjoittaja viittaa Charles 
Darwin'n teorioihin, jotka oli esitetty Lajien synty -teoksessa 1859, muunte-
levaisuudesta ja periytymisestä sekä uusien lajien syntymiselle välttämättö-
mästä edellytyksestä: muutoksien periytymisestä. 

Kirjan kolmessa alkuluvussa käsitellään periytymiskysymyksiä teemoin: 
Hedelmöittyminen periytymisen välittäjänä, Mendelin laki sekä Menevätkö 
hankitut ominaisuudet perinnöksi? Seuraavissa seitsemässä on pääpaino 
lajien jalostuksessa ja teemoina: Kasvi- ja eläinjalostus, Ihminen periyty-
mistutkimuksen valossa, mikä puolestaan on jaettu seuraaviin osiin: Ruu-
miilliset ominaisuudet, Henkiset kyvyt, Taudit ja epämuodostumat, Rikolli-
suus sekä Alkoholismi; edelleen käsitellään aiheita: Yhteiskunnan loissuku-
ja, Sukulaisavioliitot ja rodunsekoitus, Onko ihmissuku rappeutumassa? 
Rodunparannusliike sekä Miten ihmissuku on parannettavissa? Loppulau-
seesta kannattaa lainata tähän seuraavat sanat: 

... Me pyrimme yhä korkeammalle tieteiden, taiteiden ja teknillisen kehityk-
sen aloilla. Mutta eikö näitä kaikkia korkeammaksi ole arvioitava ja eikö ole 
suorastaan näiden kulttuuritekijäin edistymisen edellytyksenä ihmissuvun 
säilyttäminen ruumiillisesti, henkisesti ja siveellisesti terveenä! Tulevien 
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sukupolvien kohtalo on nykypolven hallussa. Meistä riippuu, tuleeko muuta-
mien vuosisatojen kuluttua maapallolla asumaan yhä rappeutuneempi suku, 
joka onnenomuudestaan syyttää nykyaikaa, niinkuin me voimme syyttää 
pimeää keskiaikaa sen harjoittamasta rodulle vahingollisesta valinnasta, vai 
tulevatko jälkeentu)evaiset ukupolvet siunaamaan tätä aikakautta joka 
ymmärsi alkuunsa tukahuttaa kansoja uhkaavat rappeutumisen merkit ja 
ohjata ihmissuvun kehityksen terveeseen ja onnelli een suuntaan. - Tämä 
tulevaisuuden perspektiivi silmiemme edessä ei meidän pitäisi voida välinpitä-
mättömästi suhtautua vallitseviin oloihin. Yksilöiden ja kansojen on työhön 
tartuttava, yksilöjen noudattamalla omassa elämässään rotuhygienian vaati-
muksia ja harjoittamalla valistustyötä tämän asian hyväksi, kunnes rodunpa-
raonusaate tulee koko kansoja läpitunkevaksi voimaksi ja muodostaa yleisen 
mielipiteen sellaiseksi, ettei hyväksytä sitä, mikä rodun tulevaisuutta vahin-
goittaa, ja kansojen on lainlaadintatyöllä asiaan tartuttava siinä, missä 
yksilöiden toiminta ei ole riittävä. - Se rakkauden oppi, jota me olemme 
oppineet korkeimpana kunnioittamaan, neuvoo meitä rakastamaan lähimmäi-
siämme auttamaan ja lohduttamaan sorretuita, sairaita, vaivaisia ja vankeja. 
Rodunparannusliike pyrkii siihen, ettei olisi mitään sorretuita eikä vaivaisia 
eikä vankeja ihmiskunnassa. Rodunparannusaate on uskoa terveen voimak-
kaan ja onnellisen ihmissuvun tulevaisuuteen ja sen nimessä työskentelytyötä 
tulevien sukupolvien hyväksi. 

Kun kustantaja on tallentanut yksitoista arvostelua, jotka paria lukuunot-
tamatta (Uuden Suomen nimim. E.F. ja Laatokan K. Hällström) ovat 
erittäin hyväksyviä ja jotka on kirjoitettu joulukuussa 1916 - yksi 
elokuussa 1917 - kohta kirjan ilmestymisen jälkeen lienee ymmärrettä-
vää, että vastaanotto innosti isääni ajatukseen jatkaa perinnöllisyystieteel-
listä tutkimusta josta vielä mainiota on tuonnempana. Lainaan tähän 
Turun Sanomain 23.12.1916 arvostelijan H.A.S. kirjoituksesta seuraavan 
osan: 

"Mielenkiintoisin on tietysti kirjan pääosa, jossa tarkastellaan ihmisen suhdet-
ta periytymislakeihin, ruumiillisten ominaisuuksien periytyväisyyttä, kuten 
silmien tukan ja ihon värin ruumiin pituuden yms. sekä henkisten kykyjen 
yhtä yleistä periytymistä. Erittäin mieltäkiinnittävä on se luku , jossa kosketel-
laan eräiden tautien ja epämuodostumien sekä henkisten vajavaisuuksien 
periytyväisyyttä. Tekijän valitsemat esimerkit ovat erittäin valaisevia ja 
vakuuttavia periytymislain kaameista sukupolvesta toiseen ulottuvista seu-
rauksista. Samanlaisia ihmiskohtalojen synkkiä puolia selostavat luvut rikolli-
suuden ja alkoholismin perinnöllisistä vailrutuksista yksityisiin sukuihin ja 
samalla koko yhteiskuntaan. Miten pahoja mätäbaavoja yhteiskunta siinä 
suhteessa sairastaa näkyy päivän selvästi eräiden loissukujen vaiheista, joita 
tekijä selostaa sanoin ja kaavakuvin. 

Edellä mainittu Laatokan kriitikko K. Hällström sanoo moitittuaan 
tekijää mm. pintapuolisuudesta, että en (kirjasen) ansiona on, että siinä 
kirjasen kokoon katsoen laajasti selitetään periytymisilmiöitä ihmisissä ja 
niiden merkitystä ihmissuvun ja yhteiskunnan terveenä pysymiselle. " -
Tämän jälkeen arvostelija käsittelee saman vuoden keväällä maist. Wäänä-
sen toista kirjasta "LUONNONKANSOJEN HÄ VIÄMINEN"42 sanoen 
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mm. , että kysymys kansojen kuolemasta koskettaa meitä oikeastaan varsin 
läheltä, olemmehan melkein ainoa - toivottavasti - täysin elinvoimainen 
haara suurta heimoa, jonka muut haarat joko ovat hävinneet kansojen 
joukosta taikka ilmeisesti jo ovat ehtineet pitkälle samaan kohtaloon 
vievällä tiellä. Wääoäsen kirjaselle on luettava suureksi ansioksi ja tekee 
sen meille erityisesti mielenkiintoiseksi se seikka, ettei siinä ole tyydytty 
käyttämään vain valmiita ulkonaisia lähteitä vaan omistettu suurta huomio-
ta suomensukuisille kansoille." 

Vaikka edellä luetellut kirjaset eivät olekaan kaunokirjallisuuteen luetta-
via, olen tahtonut niistä tässä esittää julkisen sanan myönteisen vastaan-
oton koska tulevalle julkisuuden henkilölle se aivan ilmeisesti oli kannus-
tuksena ja toi hänen nimensä suuren yleisön tietoisuuteen sanankäyttäjänä. 

Kevätlukukaudella 1915 lopputenttien luvun takia Vikin oli vähennettävä 
osakunnan touhuja. Lainarahastonhoitajan toimesta Viki sai vapautuksen, 
mutta valittiin kuitenkin kilpakirjoitusten palkitsemislautakuntaan yhdessä 
maisterien Väinö Tuurin ja Erkki Hannulan sekä civis Ale Paasion kanssa. 
Maaliskuussa kandidaatintutkinto oli valmis arvosanalla "clarissimus" (9:llä 
puoltoäänellä): laudatur-arvosanat olivat maantieteessä ja eläintieteessä, 
approbaturit kemiassa ja geologiassa (yhdessä mineralogian kanssa). Mais-
terin arvo annettiin marraskuun 11. päivänä 1915, minkä yhteydessä 
ojennettavan sormuksen Maissun isä hänelle lahjoitti. Kuunneltuaan pro-
fessori Edvard Westermarckin luentoja sosiologian alalta erityisellä kiinnos-
tuksella Viki laati laudatur-työn, jonka hän julkaisi nimellä "Luonnonkan-
sojen häviäminen" vuonna 1917. Keväällä 1916 hän piti Helsingin Työvä-
enopistossa luentosarjan aiheesta "Periytyminen ja ihmissuvun jalostami-
nen", jonka sai julkisuuteen samana vuonna (ks. edellä). 

Näinä aikoina useat Viipurilaisen osakunnan jäsenet olivat ryhtyneet 
jääkärien värväystoimiin. Avainhenkilönä oli osakunnan kuraattori fil.mais-
teri Väinö Puhakka, joka toimitti mm. Aarne ja Jussi Sihvolle tarvittavaa 
materiaalia. Viki kuului myös sisärenkaaseen, joka piti kokouksiaan Uuden 
Ylioppilastalon "murjussa". 

Kevätlukukauden päättymisen jälkeen ei Viipurilaisen osakunnan toimin-
nasta ole olemassa selvää kuvaa kahden vuoden ajalta, koska kokouksien 
pöytäkirjat ovat kadoksissa. Vikin ansioluettelomerkinnän mukaan hän 
kuitenkin toimi kuraattorina jo keväällä 1917. Aarne Sihvon muistelmien 
mukaan edellinen kuraattori Väinö Puhakka oli siirtynyt Viipurin läänin 
maanviljelysseuran sihteeriksi, vaikka hän edelleen toimi innokkaasti jääkä-
riliikkeen asioissa. Tallella olevassa osakunnan kokouspöytäkirjassa 
31.5.1917 mainitaan, että civis Fr. Corner oli valittu väliaikaiseksi kuraatto-
riksi kesän ajaksi. Seuraavan tallella olevan merkinnän mukaan 23.10.1917 
Viki Väänänen toimi kuraattorina kokouksessa, joka ei valinnut sihteeriä 
eikä historioitsijaa poikkeuksellisten olojen vuoksi, vaan antoi kuraattorille 
oikeuden valita sihteerin tehtäviin kulloinkin sopivan henkilön. 

Tänä syksynä Aarne Sihvo palattuaan marraskuussa Helsinkiin ja ryhdyt-
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tyään kouluttamaan ylioppilaskomppanioita43 Yliopiston voimistelulaitok-
sessa, pohjalaisten sekä polyteekkarien taloissa piileskeli meillä Vladimirin-
kadun kadun varrella olevassa asunnossamme. Hän oli Suomussalmella 
saanut passin nimelle "konekauppias Jaakko Oikarinen". Minä vajaa 
5-vuotias ipana olin vähällä aiheuttaa ns:n "tilanteen" raitiovaunussa 
huutaessani: "Jaakko-setä, Jaakko-setä"! Onneksi ei sattunut olemaan 
mukana "vaarallisia" kanssamatkustajia ja vanhempani pääsivät Jaakko-
sedän kera pelkällä säikähdyksellä. Viki oli saanut talossa järjestetyksi 
itselJeen suojelupäällikön homman, joka sai hälytykset porttikäytävään 
asennetulla kellolaitteella. Tämä oli tärkeätä, koska Sihvo oli joutunut 
etsintäkuulutetuksi ja määrätty vangittavaksi. Hän sai tietää asiasta tavattu-
aan Vikin Ekbergin kahvilassa tultuaan Viipurista joulukuun 26. päivänä. 
Hän onnistui lähtemään Saksaan liittyäkseen siellä jääkärien joukkoon. 

Sen jälkeen asiat kehittyivät nopeasti, sillä punakaarti otti Helsingissä 
vallan käsiinsä ja talonmies, joka oli kiinnittänyt huomiota meillä liikkunei-
siin vieraisiin, hälytti punakaartilaiset tekemään kotitarkastuksen kotonam-
me. Tämä tapahtui tammikuun 28. päivänä, mutta silloin Viki, A. I. 
Virtanen ja Jukka Alfthan istuivat jo junassa ja nousivat aamulla Pulsan 
asemalle mennäkseen vm:n kotiin Luumäelle ja sieltä Savon rintamalle. 
Äitini kertoi punikkien ryhmän saapuneen mainitun päivän iltana - minun 
ollessa jo nukkumassa - kyselemään isääni. Kun hän ei ol.lut kotona, 
kysyttiin aseita ja äitini hätäpäissään luovutti pari pistoolia ammuksineen, 
jotka hän oli kätkenyt kylpyhuoneen uuniin. Aseet saatuaan miehet 
poistuivat ja vaara oli ohitse. 

Seuraamme Vikin ja hänen ystäviensä vaiheita nyt hänen Maissulle 
lähettämiensä kirjeiden avulla. Niistä rintamalla toiminut lääkäri Yrjö 
Miettinen toimitti ensimmäiset 3.4. - 10.4.1918 päivätyt yhtenä nippuna 
jollain keksimällään tavalla äitini käsiin. Sen jälkeen kirjoitetut 11.4. -
3.5 . päivätyt Viki ojensi hänelle itse heidän tavatessaan 4.5. taistelujen 
tauottua. Kohtaaminen tapahtui Suomenniemen pappilassa. Kirjeistä olen 
poiminut vain muutamia otteita. 

Vikin Maissulle lähettämät kirjeet rintamalta: 
l. Nippu. 
Maissun muistaman mukaan kirjeet joutuivat hänelle Helsinkiin useiden 

viikkojen kuluttua lähettämisestä tai päiväämisestä. 
Tässä muutama kommentti niissä olleiden tietojen johdosta. 3.4. päivä-

tyssä kirjeessä mainittu Yrjö O(ra) , jolle Viki soitti matkan varrella, oli 
paremmin selvillä Vtipurissa vallitsevasta tilanteesta ja pystyi neuvomaan, 
mihin toverusten oli suunnistettava. Savitaipaleella oli suojeluskunta vielä 
järjestämättä ja siksi Viki , Virtanen ja Alfthan ryhtyivät sitä organisoi-
maan. Näissä puuhissa kului useita viikkoja. Helmikuun aikana he saivat 
vajaat 100 miestä (Lemin ja Taipalsaaren joukkojen kanssa yhteensä noin 
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350 miestä), joille kenraali Toll asetti ylipäälliköksi ratsumestari Tulande-
rin, jonka tilalle tuli kohta saksalainen "Oberleutnant v. Zedwitz". Tällöin 
joukot olivat joutuneet peräytymään Suomenniemelle, jonka suojeluskunta 
liittyi niiden mukaan ja esikuntaan sijoitettiin joukko ruotsalaisia upseerei-
ta. Tulokkaat eivät olleet mieluisia ja Viki ryhtyi puuhaamaan rintamalle 
pääsyä, mikä sitten huhtikuun alkupuolella tapahtui. 

Näihin aikoihin hän mainitsee saaneensa tiedon Oki-veljen vangitsemises-
ta. Oki oli joutunut olemaan kolmisen viikkoa punaisten käsissä, mutta 
pääsi vapaaksi Vilho Torniaisen toimesta. Vilho oli "toisinajattelevana" 
liittynyt punaisten joukkoon ja kohonnut upseerin arvoon. Hän oli sattunut 
tulemaan vankiryhmää vastaan sitä vietäessä Viipurin linnaan. Hän pysäytti 
miehet kysyen: mihin te tätä miestä viette, minä hoidan tämän! Vei Okin 
toimistoonsa ja järjesti kulkuluvan, jonka avulla Oki pääsi kotiinsa Neitsyt-
niemelle. Vilho varoitti vain häntä pysymään siellä näkymättömissä. Torni-
ainen peräytyi punaisten mukana sitten Venäjälle, jossa viivyttyään muuta-
man vuoden pääsi Suomeen (Viki tasoitti hänen tietään sen jälkeen hänen 
pyrkiessään opettajan tehtäviin). Viipurilaisten punakaartilaisten tiedossa 
oli ollut, että Oki oli toiminut syksyllä 1917 perustetun suojeluskunnan 
koululaiskomppanian päällikkönä sekä osallistunut mm. neuvotteluun, jos-
sa suojeluskunnan taholta oli selitetty, että venäläisten karkoittaminen 
maasta oli myös työväestölle soveltuva yhteinen päämäärä. Myöhemmät 
tapahtumat osoittivat kuitenkin, että punaisten osanotto neuvotteluihin ei 
ollut tapahtunut vilpittömässä mielessä, koska tammikuussa 1918 tilanne 
kärjistyi aseelliseksi selkkaukseksi: punaiset ryhtyivät anastettuaan vallan 
vangitsemaan valkoisia ja niin joutui Okikin heidän kynsiinsä ja oli vähällä 
joutua ammutuksi.44 - Tästä kaikesta Viki ei tarkoin vielä huhtikuussa 
ollut tietoinen. 

2. Nippu. 
14.4. Viki kuvaa osallistumistaan tulitaisteluun ja sen jälkeisiä tunnelmia. 

"Liikkuva munuainen", vanha vika uusiutui kahakassa ja osoitti, että hänen 
fysiikkansa alkoi pettää ja vaatia kohennusta, soturin tehtävät olivat 
vähemmän sopivat. Mieliala vaihteli kuolemanpelon ja toivon välillä: huoli 
perheen kohtalosta Helsingissä, josta 16.4. oli tullut tieto sen vapautumises-
ta taistelun jälkeen, tunki etualalle. 17.4 .... "Olen taas yh'äkkiä hyvällä ja 
iloisella tuulella. Kävin päivällä kapteenimme Kiihdon kanssa Hovinmäellä 
(majoituspaikasta parin kilometrin päässä olevalla tilalla, jonka omisti 
venäläinen saksaa puhuva herrasmies) puhelemassa maailman asioista. 
Joimme teetä ja jäimme pyydettäessä päivälliselle .... " - Nå morjens då! 
Från sus och dus jag stilla hemåt vankar. Vad äro alla jordens ljus mot en af 
himlens dankar?" (Suom. A. Siegberg, Gluntit n:o 8 "Siis humusta ja 
sumusta/ mä kotiin raajat raivaan./ Ei valot maiset tuikuta/ kuin kitupiikit 
taivaan!) Muistelin tässä vanhoja ihania gluntteja ja veisailin yksinäni ... "45 

Kun Maissu oli saanut Vikin lähettämään kirjenipun ( todennäköisesti 
osakunnan väliaikaiseksi kuraattoriksi valitun tri Martti Siiralan välityksel-
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lä, joka jo helmi-maaliskuun vaihteessa oli tuonut osakunnan kokouksen 
valtuuttamana kuraattorin palkkaa 200 markkaa ja huhtikuun 26. päjvänä 
myönnetyt 100 markkaa), hän alkoi pyrkiä Vikin luo rintamalle. Siihen 
tarjoutui tilaisuus toukokuun 3. päivänä Viipuriin lähtevässä 'Mercator"-
jäänsärkijässä. Laiva puksutteli koko yön välillä pysähtyen piileskelemään 
saarten suojaan ja aapuj aamulla Viipuriin toukokuun 4;ntenä. Maissu oli 
muutamien osakunnan neitosten kera joutunut keittelemään miehistölle 
hernerokkaa keittiössä, joka oli niin pieni, että toinen jalka mahtui lieden 
ääreen kynnyksen sisäpuolelle ja toinen oli pidettävä kannen puolella. 
Laivan heiluessa rokka roiski isosta kattilasta sinne ja tänne. Klo 6:n 
tienoissa alus laski Viipurin satamaJaituriin ja miliisi neuvoi siitä tien Okin 
asuntoon Mariankadun 10:een NeitsytniemeJlä. Maissu saapui sinne kurjas-
sa tilassa: reppu selässä, lippalakki päässä ja takin rintamukset hernerokas-
sa. Okin kanssa hän kävi sitten Viipurin komendantinvirasto sa ja sai 
samana päivänä matkustusluvan Mikkeliin lähtevään sotilasjunaan. Mikke-
lin komendantti antoi puolestaan matkustu luvan Savitaipaleelle jossa 
Vikin tiedettiin olevan. Lupalapussa pyydettiin antamaan sen haltijalle 
kaikkea mahdollista apua matkan varrella. Hevoskyydillä hän saapui 
keskiyöJlä Ristiinan majataloon ja sai sieltä siistin huoneen päästen iten 
ensi kerran Hel ingistä lähdön jälkeen nukkumaan kunnollisesti . Aamulla 
matka jatkui hevoskyydillä jälleen nyt Suomenniemen pappilaan, jossa 
Viki oli vastassa saatuaan puhelimitse Savitaipaleelle tiedon Maissun 
talosta . Yhdessä ajettiin sitten vielä samana päivänä Savitaipa1eelle jossa 
oli sankarihautajaiset. Sen jälkeen oli jäljellä paluu hevoskyydillä Kouvo-
laan ja sieltä junalla Helsinkiin . Kato partaa'' sanoin minä ensi sanoikseni 
päästyäni isän polvelle. Osakunnan pöytäkirjassa on toukokuun 21. päivältä 
maininta: 'Vakinainen kuraattori K. V. Väänänen otti jälleen ohjakset 
tottuneisiin käsiinsä. ' 

Maissu kertoj lähettäneensä vastauksen Vikin kirjeeseen mutta vasta 
jälkeenpäin selvisi , miten sen oli käynyt. Hän oli antanut kirjeensä tutulle 
osakunnan neitoselle Helmi Pettiselle joka oli lähtenyt rintamalle tavatak-
seen sulhasensa. Helmi oli vangittu junassa ennen Riihimäelle tuloa ja hän 
oli silloin syönyt kirjeen. Riihimäellä junan eisoessa hän oli saanut luvan 
mennä käymälään jonka ikkunasta hän oli hypännyt pois junan lähties ä ja 
siten pelastautunut. Hän ei kuitenkaan ollut päässyt sille rintamalohkolle, 
missä Viki oli.. Tällä Helmillä jonka myöhemmät vaiheet ovat romaani 
sinänsä oli erinomainen osuus siihen, että Aleksanteri Il:n patsas seisoo 
Senaatintorilla: Hän sattui kulkemaan patsaan ohi Venäjän vallankumouk-
sen tapahduttua ja näki, kuinka matruusit aikoivat ryhtyä patsasta käsitte-
lemään' . Hän py ähtyi ja piti heille ki1vaan puheen puhtaalla venäjän 
kielellä , jonka hän lapsuudessaan oli Pietarissa oppinut siellä syntyneenä ja 
kasvaneena. Komensi heidät menemään matkoihinsa julmfo uhkauksin -
ja mirabile dictu! matruusit kaikkosivat jättäen Aleksanterin paikoilleen. 

Monist~ sodan aiheuttamista kohtaloista Vik:iä järkytti erityisesti osakun-
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nan edellisen kuraattorin maisteri Väinö Puhakan kuolema. Punikit olivat 
hänet vanginneet jo tammikuussa Viipurissa ja lähtiessään huhtikuun 27. 
päivänä kaupungista pakoon surmasivat joukon vangitsemiaan valkoisia. 
Ikkunasta sisään heitetty räjähtävä kranaatti katkaisi Puhakalta jalan ja 
muutaman tunnin kuluttua hän verenvuotoon uupuneena apua saamatta 
heitti henkensä. 46 

Vikin sotakirjeisiin sisältyy kuvauksia, jotka osaksi selittävät myöhempiä 
vaiheita. Sodan jumala MARS, joka oli ollut sankariuden symboli jo 
poika-ajoista, näytti nyt julmat mielettömät kasvonsa, kun vankeja teloitet-
tiin niin omalla kuin vastapuolella ja monet saavuttivat sankariutensa 
invalidisoitumisensa kustannuksella. "Inter arma silent musae" (aseiden 
keskellä muusat vaikenevat), mutta toive tulla kirjailijaksi elää ja pyrkii 
proosan yksityiskohtaisilla kuvailuilla esiin. Maissun kertoman mukaan 
opiskeluajalla Vikin runosuoni oli useasti puhjennut. Hän oli puhtaaksikir-
joittanut silloin säkeitä vihkon verran. Vihko oli kuitenkin hävinnyt vai 
hävitetty? Olisiko sisältö ollut niin intiimiä, että tekijä tahtoi sen salata! 
Naisen kaipio tehostui pitkän abstinenssin aikana. Oli poikkeuksellista 
kohdata taiteellisesti lahjakkaita vieraan kulttuuripiirin edustajattaria, jotka 
saattoivat herättää lemmekkäitä tunteita, mutta myös herättää virikkeen 
luovaan työhön. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin Viki eräässä pakinas-
saan tunnustaa, kuinka hän kiinnostui Wilhelm Buschista41 ja tämän 
tuotannosta. Välittömästi näet vapaussodan päätyttyä Viki hankki tämän 
kirjailijan tunnetuimman tuotteen MAKS JA MORITS ja suomensi sen 
samana vuonna annettuani hyväksymiseni sen julkaisemiseen. Suomentaja 
jätti mainitsematta nimensä pannen näkyviin vain initiaalit K. V. Tämä 
Buschin hauskoiJla piirroksilla varustama nykyajan sarjakuvien edeltäjä sai 
lasten suosion osakseen. Siinä esiintyneet muutamat saksalaiselle satukirjal-
lisuudelle tyypilliset "julmuudet" pehmenevät niitä sävyttävän huumorin 
ansiosta. Loppukohtauksessa, jossa mylläri on jauhanut nuo veijarit myllys-
sään: 

"Pojat, joit' ei saatu hyviks', 
on nyt jauhettuna jyviks"'. 
Piirroksessa jyvät muodostavat poikien ääriviivat; seuraavassa kuvassa 

hanhet ovat jyviä nokkimassa: 
"Siitä syö nuo kelvottomat 
myllärimme hanhet somat". 
Kolme sukupolvea osannee ulkoa tämän kertomuksen kahden pojan 

seitsemästä kepposesta! 

6 Vöpurön 

Savitaipaleen rintama 
vapaussodassa 1921 
Muistelmia Suomen 

vapaussodasta (suom.) 1921 
Hans Hokkisääri (suom.) 1922 
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Marin täyttäessä 60 vuotta poliisikonstaapeli Väänäsen perhe kokoontui "potrettiin" Lappeenrannassa 1921. 

Sodasta oli elvitty, mutta perheen talous oli rempallaan vihreätä oksaa 
ei ollut vielä löytynyt. Näkymät eivät siinä suhteessa olleet lupaavia. Niinpä 
Vikjn katse kääntyi entiseen kotikaupunkiinsa Viipuriin , johon Oki-veli oli 
sijoittunut opettajantehtäviin 1913. Tiedustelu johti tulokseen: Viki sai 
toimen Viipurin ReaalikouJussa ja muutto Helsingistä tapahtui kesän 
lopulla 1918. Aika olj ankea, leipä suorastaan harvinaista. Jonkin kerran 
Maissu oli onnistunut ostamaan leivän saksalaiselta sotilaalta 40 markalla. 
Sen verran kuitenkin saatiin ruokaa, että Viipurissa voitiin tarjota mm. 
jouluateria Alpo Kupiaiselle jolle Viki oli anonut luvan vankila ta jouluaa-
toksi velvoituksin palauttaa hänet takaisin seuraavana päivänä mikä 
tietenkin tapahtui. Alpon Aune ja lapset Unto ja Outi olivat silloin 
Kerimäen Raikuussa, jossa Aunen isällä lehtori KaihovaaraJJa oli huvjla. 
Lyseon aikaisen koulutoverin Roine Rikhard Ryynäsen muutettua talvella 
Helsinkiin , vuokrattiin hänen tilava asuntonsa Konstantininkadun (myöh. 
Merikatu) varrelta Neitsytniemellä ja elämä näytti valoisammalta, varsinkin 
kun asunnosta voitiin antaa vuokralle huone - ja vuokralainenkin oli 
sympaattinen lääketieteen kandidaatti Yrjö Reenpää , joka 'praktiseerasi 
Viipurin Lääninsairaalassa mainittuna keväänä. 

Myötätuuli muuttui yht'äkkiä kevätlukukauden loppupuolella, kun Viki 
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sattumoisin huomasi, että eräälle saman tasoiselle kollegalle maksettiin 
korkeampaa palkkaa. Seurauksena oli kiivastuneen, syrjityksi itsensä tunte-
neen Vikin sanoutuminen irti. Siinä hän menetti kesäpalkkansa mistä oli 
seurauksena konkurssi. Velkojen maksuksi oli myytävä irtaimisto - paitsi 
kujat, joihin Viki oU vuosien kuluessa sijoittanut kaikki liienneet vaaransa. 
Kesän alussa ei työtä Viipurista löytynyt. Sen sijaan Savitaipaleella tarvittiin 
suojeluskunnan paikallispäällikköä ja siihen työhön Viki hyväksyttiin. 
Asunto vuokrattiin neiti Ida Mobergilta kirkonkylän Hiidenmäeltä . Vikin 
touhutessa Savitaipaleella Maissu hoiti huonekalujen myynnin Viipurissa. 
Mobergin huvila kävi asunnosta kesällä mutta talvella lumi tuiskusi 
nurkista sisään ' niin , että makuuhuoneessa oli 4 astetta lämmintä. Onneksi 
Hanna ja Niilo, jotka toimivat lähistöllä Lappeen Kasukkalassa, ottivat 
Maissun ja minut hoiviinsa pahimpien pakkasien ajaksi . Viki pääsi siksi 
ajaksi apteekkari Ahtialan (ent. klassikko koulutoveri) ruokamieheksi. 
Tämä tutustutti Väänäset sisareensa, jolla oli kaunis huvila kirkonkylän 
laidassa Nuijaniemessä Kuolimojärven rannalla. Siitä saatiin kesäksi muka-
va asunto. 

Talven mittaan Viki oli tutustunut seudun arvohenkilöihin: apteekkarin 
ohella kirkkoherraan, lääkäriin, nimismieheen ja kauppiaaseen. Ja heidän 
lisäkseen ehkä mielenkiintoisimpaan: osuuspankinhoitajaan Jonni Myyrään, 

Vapaussodan päätyttyä Vikin isä Kalle 
Ville palkittiin mitalilla vuonna 1919. 
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keihääobeiton maailmanennätysmieheen. Jatkuvasti urheilusta kiinnostunut Vild houkutteli Oki-veljensä perheineen kesänviettoon Savitaipaleelle 
(1920). Seudulla oli muitakin etuja: Kuolimojärvi oJi luonnonkaunis -eräässä myöhemmin julkaistussa maantiedon oppikirjassa siitä oli maisema-
kuva varustettuna tekstillä Kappale Suomen kauneinta luontoa '. Se oli myös kalaisa. Siinä oli saari ' Riuttanen" otsonip.itoisine havumetsineen ja huvila vuokrattavana. Viki ja Oki seurasivat Jonni Myyrän keihäänheiton harjoituksia eräällä pellolla. Heittojen parhaat olivat noin 70 metrin pituisia ja ylittivät voimassaolevan maaiJmanennätyksen lähe: viidellä metrillä. Ei ihme, että Väänäsen veljekset olivat täynnä innostusta ja varmat kohta alkavien Antverpenin olympiakisojen suomalaisesta kultamitalista. Suomi keräsikin keibäänheiton neljä - kaikki mahdolliset - ensimmäistä sijaa. Viki oli seuraamas a kisoja sanomalehtimiehenä ja sai tilaisuuden ranskan kielen taitoisena tulkita Belgian silloiselle kruununprinssi Leopoldille kei-
häänheiton niksejä Myyrän suorittaessa heittoja. 4 Olympiajoukkueemme 
kotimatkalla Viki kronikoitsi: 

"Finska djävlar alla fyra 
första platserna ha tagit, 
de' ä' en satan de' där Myra! 
Våra män ha oss bedragit", 
noitui Ruotsi, kun se näki, 
mihin kelpaa kenen väki. 

Viki poimi myös kaikki palkinto- ja pistemiehet, johtajat, hierojat, valmentajat ja huoltajat säkeisiinsä lopettaen seuraavasti: 
Kaikki, jotka oli myötä 
kiitoksen saa samallaisen. 
Kaikki tekivät he työtä 
maamme hyväks armahaisen. 
Paini, loikki taikka juoksi, 
sen he teki Suomen vuoksi. 

Paras kiitos ompi heille 
tieto, että maamme maine 
maailman kaiken valtateille 
vierivi kuin hyökylaine. 
Pitkin joka maata, rantaa 
Suomen nimen kaiku kantaa. 

Kotiin palattuaan Viki laati artikkelin joka käännettiin ranskaksi ja julkaistiin myöhemmin sarjassa LA VIE AU GRA D AIR 1922 nimellä 'L'Entrainement des Athletes Finlandais ( uomalaisten urheilijoiden har-joittelu). 49 Savolaisia sykäbdytti erikoisesti Hannes Kolehmai en maraton-
voitto jota osattiin odottaa kun hän oli 1912 juossut Suomen maailman-
kartalle. Kuopion puolessa kerrottiin, että Hannes harjoitteli ki oja varten juoksema1Ja lenkin Niuvanniemeo ympäri. Kerran hänen pysähtyessään sairaalan portin kohdalle joku huusi: 

- ketä sinä ajat takkoo? 
- en kettää, oli vastaus. 
- no ajjaako sinua joku? 
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- ei kukkaa. 
- no jo on ihme! 

Savitaipaleen kesävieraat, joihin on luettava myös emigrantit, joista 
mainittakoon Marteosit ja Mansdorfit, 47 järjestivät hupaisia puutarbajuh-
lia, joissa nuorisokin kilpaili mm. kroketinpeluussa ja kilpasoudussa ja 
joissa saksalainen "Gemiitlicbkeit" ilmaiseksen parhaimmillaan laulujen ja 
soiton parissa. Rakennettiin esimerkiksi pulloxylofoni ripustamalla puun 
oksaan pulloja, jotka täytettiin eri määrillä vettä, jotta saatiin skaalan 
sävelet, kun niitä naputeltiin puukapuloilla, refrengit laulettiin tuttuihin 
lauluihin moniäänisesti sekundeeraten tai improvisoiden. Viki suomensi 
sittemmin useita näin oppimiaan saksalaisia juomalauluja ja "schlaagerei-
ta". Kyläläisille vieraat valmistivat jonkin yksinäytöksisen huvinäytelmän. 
Siinä eivät suomen kieltä osaamattomat emigrantit olleet mukana, sen 
sijaan ainakin Oki vaimonsa Helmin kanssa ja Viki näyttelivät Maissun 
ollessa syrjässä, kun oikean korvan kuurous teki hänelle haittaa kuulla 
vuorosanoja. Minä sekä muutamaa vuotta nuoremmat serkut Ilkka ja Liisa 
seurasimme jännityksellä harjoittelua ja havaitsimme, että näyttelijöillä 
ilmeisesti yhtä hauskaa näytelmää valmistaessaan kuin sitten yleisöllä sitä 
esitettäessä. Thalian maailmaan Väänäsen veljekset- kuten muistamme-
olivat päässeet tutustumaan kouluaikanaan enonsa August Niskasen avus-
tuksella. Niinpä he eivät pelänneet käydä käsiksi itse näytelmää valmista-
maan, kun tällainen "talkootyö" tarjoutui ja kanssaihmisille voitiin tuottaa 
sopivaa hupia. Olihan Viki seurannut myös laulunäytelmänsä valmistamista 
muutamaa vuotta aikaisemmin Helsingissä. 

Suojeluskunnan paikallispäällikön tehtävät lienevät olleet enemmän hal-
linnollis-oganisatorista laatua kuin kenttäharjoitusten johtamista. Viimeksi 
mainittuun puuhaan Viki oli saanut vain parin viikon valmennuksen 
kursseilla Helsingissä ennen sodan syttymistä, jolloin Aarne Sihvo oli 
toiminut kouluttajana ja piileskellyt Vikin luona (ks.ed.s. 152). Joskus 
jälkeenpäin kysellessäni käytössä olleita komentosanoja sanoi isäni, että 
esimerkiksi terävät MAAHAN -YLÖS -komennot eivät vielä olleet 
Savitaipaleen aikoina vakiintuneet, vaan näitä Savon liepeillä asuvia sk-
sotamiehiä puhuteltiin heidän omalla kielellään: MAHALLENNE MUA-
HAN MÄTKÄYTTÄ-KEE - EI VIELÄ (venyttäen) - MUTTA 
NYT(!). 

Kun paikallispäällikön tehtävät eivät kuitenkaan osoittautuneet miksi-
kään tulevaisuuden päämääräksi, Viki pyrki ja pääsi oppikoulu-uralle 
Viipuriin sikäläisen Realikoulun, Maanviljelys- ja Kauppalyseon biologisten 
aineiden opettajanvirkaan syksystä 1920. Viipuriin siirtyminen "pelkkien 
kirjojen" ollessa ainoana omaisuutena ei ollut aivan yksinkertaista: ensim-
mäinen syyslukukausi asuttiin Oki-veljen vinttikamarissa ja joulun jälkeen 
leskirouva Anna Liukun vuokrakamarissa Torkkelinkadun N:o 7:ssä, joka 
kuului kaupungin keskustaan ja josta siten olivat sekä isän että pojan 
koulumatkat huomattavasti lyhyemmät kuin Neitsytniemeltä Turunsillan 
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takaa. Syksyllä Viki valmisti historiikin "SA VITAIPALEEN RINTAMA 
V APAUSSODASSA", joka tuli painokuntoon helmikuussa 1921. 50 Siinä 
hän käytti osaksi edellä mainittuja sotakirjeitään äidilleni nyt päiväkirjaot-
teina. Niin vakavista asioista kuin kirjassa olikin kysymys Viki sijoitti siihen 
keventääkseen kuivaa selostustaan joukon juttuja, joissa oli hirtehishuumo-
ria enemmän tai vähemmän. Näyte jälkimmäisestä laadusta: Muuan hevos-
mies, joka oli koko kevään ollut mukana, mutta ei ollut vielä kuullut 
kuulien ääntä läheltä, halusi nähdä ja kokea, minkälaista on olla aivan 
tulilinjoilla. Hän lähestyi turvallisia teitä sitä paikkaa, mistä pauke kuului, 
kulki loppumatkan ryömien ja asettui makaamaan ketjuun erään miehen 
viereen. Tuskin hän oli oikaissut itsensä aivan litteäksi vatsalleen, kun 
kuula tuli vihaisesti viheltäen, hipaisi hiukan päälakea, poltti samassa vähän 
pakaroita ja meni viheltäen matkaansa. Mies säikähti hirveästi, luuli jo 
tuhonsa tulleen ja alkoi huutaa: "Hyvät toverit, tulkaa auttamaan! Minä 
kuolen, minä kuolen! Kuula meni päästä sisään ja tuli p-stä ulos!" 
Lähimmät miehet riensivät luo. Mies vietiin pois, pantiin rekeen ja 
kuljetettiin kilometrin päässä olevaan ambulanssiin. Koko matkan hän 
valitti ja voivotteli surkeasti. Perillä mies tutkittiin. Havaittiin, ettei ollut 
yhtään liikoja reikiä ruumiissa. Ainoastaan päälaella pieni naarmu. Mies ei 
tarvinnut mitään lääkkeitä enemmän kuin lääkäriäkään, vaan parani kuin 
ihmeen kautta silmänräpäyksessä. 

Saman vuoden 1921 kesäkuussa Viki sai julkisuuteen suomennoksen 
'MUISTELMIA SUOMEN VAPAUSSODASTA" (Ernst Linder) . Tekijä 

oli ruotsinmaalainen upseeri joka kunnostautuessaan vapaussodassa saa-
vuttaen kenraalimajurin arvon oli siirtynyt reserviin. Hänen kuvauksensa 
perustui pääosin päiväkirjamuistiinpanoibin sekä virallisiin asiakirjoihin, 
sikäli kuin niitä oli ol1ut hänen saatavissaan sodan loputtua, osaksi myös 
muistinvaraisiin tietoihin. 51 

Ruustinna Liukku (os . Nylander) oli edellisenä vuonna jäänyt leskeksi. 
Hänen veljensä John William Nylander oli aktivisti , 'John Grafton" 
-nimisen aselaivan päällikkö vuonna 1905 ja Venäjälle suuntautuneiden 
vaarallisten tiedusteluretkien johtaja. Ruustinnan oli pakko talouttaan 
kohentaakseen ottaa alivuokralainen: hänen oli kustannettava kahden 
poikansa koulunkäynti, tytär meni vihille meidän siellä asuessamme. Näihin 
aikoihin Llokulla vieraili Oki Räisänen , joka oli 1910-luvulla kirjoitellut 
pakinoita mm. TUULISP ÄÄHÄN sekä piirtänyt pilakuvia - ainakin 
jotkut niistä olivat ilmentäneet savolaisuutta samoin kuin vitsit , joita hän 
myöhemmin julkaisi päivänkuviensa yhteydessä Helsingin Sanomissa. Viki 
tapasi Räisäsen Liukulla ystävystyen tähän huumormieheen. Kohtaamisesta 
jäi varmaankin itämään mieleen savon murteen siemen kirjallisessa muo-
dossa, mikä kypsyi muutaman vuoden kuluessa murrerunoiksi. Vielä nyt oli 
runontekoa menossa ikään kuin harjoitusmielessä - Wilhelm Buschin 
'Hans Hiickebein ' -teoksen suomennos nimellä HANS HOKKISÄÄRI52 

tuli julkisuuteen seuraavana vuonna 1922. Tämä lapsille osoitettu veijarita-
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rina ei saanut kuitenkaan Maksin ja Moritsin veroista innokasta vastaanot-
toa. Vasta 1960 kustantaja otti siitä uuden painoksen. 

Hyyryläisvuoden jälkeen muutettiin lähellä sijaitsevaan puutaloon Suoka-
dun ja Brahenkadun kulmauksessa, jonka omisti kuulu ravintoloitsija 
Pekka Toropainen. Hänellä oli useita ravintoloita, joista huomattavin oli 
Espilä. Tähän keskellä kaupunkia Torkkelin puistossa sijaitsevaan ravinto-
laansa Toropainen kutsui näyttelijöitä teatterin ensi-iltojen jälkeen ja usein 
muitakin kirjallisuuden ja taiteen edustajia illallisille. Hänen omistamassaan 
puutaloryhmässä oli useita huoneistoja, eräs neljän huoneen ja keittiön 
kokoinen entjsen omistajan siirtyessä pienempään oli vapautunut. Meille se 
oli tietenkin liian suuri, kun ei ollut edes huonekalujakaan. Siinä oli 
kuitenkin työrauha ja ekonomiaa yritettiin kohentaa ottamalla minulle 
koulupoika asuintqveriksi . Kalustot ostettifo velaksi eikä niitä kyetty 
maksamaan useaan vuoteen. Onneksi velkojat suostuivat akordiin ja 
murrerunot fuottivat sitten aikanaan sen verran, että velat saatiin makse-
tuiksi . 

7 A viokriisi - I sanarrieskat 

Viipurin läänin maanviljelysseura 
- II (1923) 
Kuvauksia ja kokemuksia eräretkiltä 
Pohjolassa I (A. Fr. Londen) Suomen-
nos (1923) 
Minkä mitäkin Lauluveikoista (1923) 
Savommua (Viipurin savol. juhl. 1923) 
Savolaesta sanarrieskoo (1924) 
Lauluveikon virsikirja I (1924) 

Laulusuomennoksia (1924): 
Mä katvehessa kellarin ... 
Paavi ja sulttaani ... 
Juomarin testamentti ... 
Kun Noa astui arkistaan ... 
Kulki halki laajan Saharan ... 
Viimein oi Luoja ... 

Kun Vikin palkkatulot eivät riittäneet velkojen maksamiseen , hänen oli 
pakko etsiä jälleen tilapäistöitä jollaisena on pidettävä MMNVILJEL YS-
SEURAN IDSTORIIKKIA. Tämä käy ilmi kirjasen esipuheesta, jossa Viki 
mainitsee historiikin kirjoittamisen joutuneen hänen osakseen sattumalta ja 
niin myöhäisessä vaiheessa että aikaa oli jäänyt sen laatimiseen vain kaksi 
kuukautta ja että hän joutui sen suorittamaan sivu.työnään jokapäiväisen 
toimen ohessa. Käsikirjoitus oli vuoden 1923 maaliskuussa painovalmis. 
Tekstiä oli sentään kertynyt 30-vuotisen toiminnan kuvauksena puolisen-
toistasataa sivua. 53 

Lisätulon hankkimiseksi Viki teki suomennoksen (ruotsinkielestä): KU-
VAUKSIA JA KOKEMUKSIA ERÄRETKILTÄ POHJOLASSA I. Teki-
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jä oli metsänhoitaja ja tilanomistaja Axel Fredrik Londen. Sen aiheet olivat 
hyödyksi luonnontieteen opettamisen kannalta. Kun Viki ei kuitenkaan 
ollut harrastuksiltaan metsämies, hän yllytti Oki-veljensä teoksen toisen 
osan suomentamiseen. Sen verran Viki innostui metsästysretkien ja erityi-
sesti ajokoirien kuvauksista että hankki pystykorvan pennun joka sai 
kirjan erään koiran mukaisesti nimen ' Jekku'' . (Setäni kirjoitti II osan 
suomennoksessa samaisen nimen ruotsalaisittain ' Jäcku".)54 

Veljekset auttoivat toisiaan: Okin saadessa vuoden 1923 alussa Miekkai-
lun käsikirjansa (1)55 tekstin valmiiksi ja tarvitessa siihen liittyvää kuvama-
teriaalia, jossa kaksi miekkailijaa esittää tiettyjä asentaja havainnoistamis-
tarkoituksessa, Oki ja Viki menivät valokuvauttamaan nämä asianmukai-
sesti varustettuina. Oki oli perheineen muuttanut Ouluun kesällä 1922 
saatuaan sikäläisessä lyseossa paremman viran voimistelunlehtorina mutta 
hän suunnitteli jo silloin Helsingin Yliopiston miekkailunopettajan viran 
hakemista tietäessään sen viranhaltijan muutaman vuoden kuluttua siirty-
vän eläkkeelle. 

Saatuaan edellä mainitut työt käsistään Viki ryhtyi suunnittelemaan 
tutkimuksen laatimista perinnöllisyystieteen alalta. Sitä varten hän keräsi 
materiaaliksi oppilaitten sormenjälkiä, mikä herätti minussakin mielenkiin-
toa, koska luokkien oppilaat tulivat jonossa kotimme eteisestä olohuonee-
seen. Sen pöydällä oli pino puhtaita paperiarkkeja, tuollaisia herbarioleh-
den kokoisia. Niiden vieressä oli väriastia täynnä jotain mustaa tököttiä, 
johon kukin vuorollaan kastoi kämmenensä isäni kirjoittaessa oppilaan 
nimen puhtaaseen paperiin ja asettaessa sen sitten vaakasuoraan , jotta 

Oki ja Viki näyttävät miekkailutaitoaan v. 1922. 
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mustat kämmenen ja sormien kuvat saatiin vierekkäin paperille. Sen 
jälkeen seurasivat puhdistustoimenpiteet keittiön puole!Ja , missä äitini 
valvoi sotkun selvitystä - eikä erityisen innostuneena! Tutkimuksesta ei 
kuitenkaan tullut valmista, kun isäni huomasi jälleen kerran kulujen 
ylittävän budjetin. Hän esittikin sen jälkeen mielipiteenään, ettei tutkijan 
ura köyhässä Suomessa kannata muille kuin varakkaille. Olisikohan luopu-
minen tämän työskentelyn jatkamisesta aiheuttanut jonkinlaisen masennuk-
sen, jota Maissun negatiivinen suhtautuminen koko hommaan osaltaan 
lisäsi! 

Näin jälkeenpäin voi niinkin ajatella, että Viki etsi ymmärtämistä -
ainakin sitä, ehkä muutakin - kauniimman sukupuolen parista. Perhetuttu-
jemme joukossa oli eräs nuori nainen, jota nimitän tässä Muusaksi ja jolla 
oli ilmeisen voimakas vaikutus Vikin ailahtelevaan mieleen siinä määrin 
että hän oli valmis jättämään Maissun ja minut kesällä 1923. Olimme silloin 
kesälomalla Kerimäen Raikuussa eräässä maalaistalossa. Muistan, kuinka 
Viki lähti matkalle ja Maissu sanoi minulle, että tuskinpa hän enää tulee 
takaisin! Kun hän kuitenkin jonkin ajan kuluttua palasi, elämämme jatkui 
- ehkä ei kuitenkaan samana kuin oli ollut. Myöhemmin äitini kertoi, että 
isäni ei ollut raaskinut hylätä meitä erityise-sti minun takiani. Kohtasiko 
hän Muusaa tapahtuneen välien selvittelyn jälkeen, en tiedä, mutta perhevi-
siittejä ei sittemmin heille enää tehty. 

Viki on itse kertonut, kuinka kimmoke murrerunon tekoon syntyi. 
Klassillisen lyseon rehtori Frans Petter Oinonen, joka oli tullut koulun 
uskonnonlehtoriksi silloin kun isäni oli VIII luokalla (1906), oli "oekee 
immeinen' ja sopi siinä mielessä ja muutenkin Viipurin savolaiskolonian 
"piällysmieheksi" . Hän pyysi Vikiä tekemään savonmurteiseo runon Viipu-
rin savolaisten kalakukkojuhlaan 1923. Tähän tilaisuuteen Viki teki runonsa 
"SAVOMMUA". Rehtori Oinonen oli kaupunginvaltuuston puheenjohta-
ja ja varsin hyvin selvillä kaupungin elämästä, kuten esimerkiksi Viipurin 
Lauluveikkojen (Wiborgska Sångarbröder) 25-vuotisjuhlasta jossa isäni oli 
esittänyt laatimansa runomuotoisen kronikan kuoron vaiheista. Edellisenä 
vuonna kuoro oli tehnyt konserttimatkan Latviaan ja Saksaan. Berliinin 
konserttiin, jossa Väinö Sola esitti yksinlaulunumeroita, Viki oli kääntänyt 
matkan aikana kansanlaulun "Voi äiti parka ja raukka .. " saksaksi, jolla 
Sola yllätti niin lauluveikot kuin saksalaisen yleisön. Viki oli runoillut 
matkan vaiheista pilkahduksia, joista hän kokosi parhaat yksiin kansiin 
eräiden muiden tilapäisrunojen kanssa ja julkaisi myöhemmin (ks. s. 183). 

Oli selviö, että savolaisille oli parasta haastella heidän omalla kielellään. 
Niin voimakkaat kesäiset muistikuvat palautuivat Vikin mieleen ja asettui-
vat runon rytmiin: rehevät murteelle tyypilliset ilmaisut osuivat kuin 
itsestään loppusointuihin vaikuttamatta haetuilta. Jos tarkastelee SA VOM-
MUA-runon kokonaisrakennetta, huomaa, etteivät sen ajatukselliset osat 
liity toisiinsa kankeasti, pakotettuina yhtä suuriin jaksoihin. Näm Viki vältti 
teennäisyyden vaikutelman. Eräs tunnusmerkillinen piirre, joka ilmenee 
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myöhemminkin hänen runoissaan useasti ja joka ikäänkuin peittyy kirjalli-
sen ilmaisun alle, on runojen lausuttavuus: useimmat ovat nimenomaan 
esitettäviä, "lausuttavia", mikä kyllä tuottaa muunheimoiselle, niin sanoak-
seni "savolaisen nuotin" (intonation) taitamattomalle melkoista vaikeutta. 
Savolaisen korva erottaa heti, onko sävy oikea. Jollei, ei sanoma mene 
perille. Selviö on myös ettei Iausuntataiteilijoiden maneerinen paatos 
tebokeinona sovi lainkaan näiden esittämiseen! Tästä keskusteltiin paljon 
ennen esiintymisiä. Isälläni oli tapana lukea runonsa ja puheensa ääneen 
joskus useaankin kertaan - olisiko tuo harjoitus saanut idun näyttelijäin 
valmistavan työnteon "sisäistämisestä' , vaikeata sanoa. Saattoi olla luon-
taistak:in sanallisen mahdin ymmärtämystä. Valmistusharjoitukset esiinty-
mistä varten eivät sinänsä myöskään olleet vieraita konserttiohjelman 
valmistamiseen tottuneelle kuoroJaulajaJle. Uudet valmistuneet työnsä isäni 
aina alisti perheensä, aJkuaikoina: äitini kritikoitaviksi. Tässä oli runoilijan 
kannalta hankaluutena se että äidilläni ei helsinkiläisenä ja härnäläisperui-
sena ollut mahdollisuutta ymmärtää savon murteen vivahteita. Hän kuunteli 
tekstiä ainakin alkuaikoina kuin vierasta kieltä, kunnes tulevina kesäkausi-
na oppi sitä paremmin ymmärtämään Savossa vietettyjen lomien aikana. 
Siksi kritiikki tässä suhteessa jäi vähäiseksi, sen sijaan sisältöön hän saattoi 
joskus kohdistaa terävääkin huomiota. 

Ennen kuin seuraavat murrerunot syntyivät, Viki oli joutunut kosketuk-
siin monien saksalaisten urheilijoiden kanssa Antverpenin 0lympiakisojen 
(1920) aikaan. Sitten kun heitä saapui kilpailumatkoillaan mm. Viipuriin 
hän k:ielitaitoisena saattoi olla heille avuksi. Muistan, että esimerkiksi 
saksalainen mestaripikajuoksija Richard Rau kävi niihin aikoihin meillä 
asuessamme Toropaisen talossa. Pitääkseen kielitaitoaan yllä hän antautui 
mielellään keskusteluihin varsinkin kesäisillä laivamatkoilla saksalaisten 
turistien kanssa. 

Eräältä tällaiselta matkalta on mieleeni jäänyt, kuinka muuan saksalainen 
turisti kyseli maissa käydessämme kiinnostuneena kasvien nimiä etenkin 
sellaisten jotka hänen mielestään muistuttivat joitakin Saksassa kasvavia. 
Nyt sattui niin , että oli tarpeen ottaa niiden tieteelliset nimetkin avuksi 
identifioinnille, vieläpä jatkaa puhetta osaksi latinan kielellä. Tämä oli 
minusta ihmeellistä ja kunnioitettavaa, koska vasta olin päässyt latinan 
alkeitten opintoihin koulun II luokalla. Myöhemmin totesin, että isäni 
sukupolvi pystyi käyttelemään latinaa huomattavasti meitä paremmin. Viki 
kehuikin eräässä myöhemmässä pakinassaan lukeneensa koulussa ulkoa 
muutakin kuin Horatiusta , kuten useat muutkin hänen luokkatoverinsa , ja 
niin hyvin, että vielä puoli vuosisataa myöhemmin pystyi rakentelemaan 
tällä kielellä lauseita ja ymmärtämään kun niihin vastattiin. 

Tämä oli ns. wandervogelien aikaa . ' Studio auf einer Reis' juchheidi-
juchheida ... " kaikui usein näillä matkoilla. Ei ollut kumma että kun Viki 
joutui issias-säryn kouriin Kerimäen Raikuussa kesällä 1924 ent. opettajan-
sa, lehtori Aksel Kaihovaaran , jota ' Korkaksi' nimitettiin , huvilan vinttika-
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Pukujuhlassa Raikuun Kanavalla 1924 Unto ja Outi Kupiainen, Anna-Liisa Orava ja 
Ola Lundström sekä Jorma Väänänen. 

marissa, hän aikansa kuluksi ryhtyi suomentelemaan ulkomaanmatkalta 
hankkimansa saksankielisen ylioppilaslauluk.irjan tekstejä, sellaisia kuin 
Juomarin testamentti (Des Trinkers Testament)56 Paavi ja SuJttaani56 

(Papst und Sultan) Nathan ja Saara (Nathan und Sara)56 sekä meillä 
julkaisemattomia, kuten Noan tarina (Historie von Noah) ja Viimein oi ... 
(Und zum Schluss ... ). Tässä näytteeksi viimeksimainituista Noan tarina. 
Sen säveltäjänä C. G. Reissiger Aug. Kopisch'in tekstiin. 

NOAN TARINA 

0 

Kun No-a as-tui ar-kis-taan, sai Her-ra hän-tä vas-ta-han. Nous 

suo-raan uh-ri-sau-hun-sa, niin Her-ra an-toi ar-mon-sa: On 

hurs-kau-te-si kel-po tää, saat pyyn-nön mul-le e-sit- tää. 
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1 Kun Noa astui arkistaan 
sai Herra häntä vastahan. 
Nous' suoraan uhrisauhunsa, 
niin Herra antoi armonsa: 
On hurskautesi kelpo tää, 
saat pyynnön mulle esittää. 

2 Niin puhkes' Noa lausumaan: 
Saan vettä juoda ainiaan, 
vaikk' tiedän siihen hukkuneen 
kaikk' karjat kansat synteineen. 
Siks' joisin minä poloinen 
jotakin muuta tilkkasen. 

3 Käy Herra paratiisissa, 
tuo viinipuusta oksia. 
Tään neuvon antaa Noalle: 
Sä pistä kasvamahan ne, 
ja hoida sitten hyvin vaan -
kuink' onkaan Noa riemuissaan! 

4 Saa eukot lapset piiatkin 
hän koolle huudoin riemuisin. 
Käy viinimäen töihin hän, 
hän kaikki hyvin järjestäin. 
Hän viinin korjaa tynnyriin 
ja tynnyrit vie kellariin. 

5 Ja Noa kun on hurskas mies, 
hän tehtävänsä kyllä ties': 
hän Herran kunniaksi nuo 
kaikk' tynnyrinsä tyhjäks' juo. 
Niin joi hän loppuikänsä 
vuossata puolen neljättä. 

6 Sen viisas tästä huomaa vain: 
ei viini vahingoita lain. 
Ja hurskas mies ei viiniä 
siks' jatka koskaan vedellä, 
kun tietää siihen hukkuneen 
kaikk' karjat kansat synteineen. 

Opetettuaan lukuvuoden 1920-21 Viipurin Realikoulussa Viki siirtyi 
syksystä 1921 Uuteen Yhteiskouluun vastaavaan virkaan ja toimi sen ohessa 
tuntiopettajana parina seuraavana vuonna Viipurin Suomalaisessa lyseossa 
sekä kirjanpidon opettajana Viipurin Suomalaisessa tyttökoulussa. Yhteis-
koulussa hän ystävystyi erityisesti rehtori Yrjö Paasivirran kanssa, joka 
opetti äidinkieltä ja harrasti kirjallisuutta. He huvittelivat mm. junamatkoil-
la keskenään runoilemalla sopien etukäteen runomitan käytöstä. Erityistä 
hulluttelua syntyi, kun riimit rakennettiin jommankumman alettua niin, että 
jälkimmäinen joutui vuorollaan käyttämään samaa kaavaa keksimällä 
riimin edellisen laatimaan säepariin. Huumoripitoisen runon "Eräälle Yrjöl-
le' jonka Viki oli Paasivirralle Yrjön päivänä omistanut, hän sijoitti 
kokoelmaansa RUNOKAAKIN KA VIONKAPSEITA. 

Yhteiskoulun musiikinopettajalta Theodor Björklundilta päättyi joinakin 
päivinä opetus samaan aikaan kuin Vikiltä ja kotimatka tehtiin osaksi 
Torkkelinkatua pitkin. Koska se oli kaupungin pääkatu ja myös oppilaitten 
kulkuväylä, heitä tuli samoihin aikoihin kymmenittäin, ehkä sadoittain 
vastaan. Siitä oli seurauksena, että he tunsivat vuoroon jommankumman 
opettajansa. Nämä joutuivat niin ollen kulkemaan "hattu kourassa". 
Ilmojen viiletessä Viki sitten ehdottikin eri paluuaikoja! Viki kertoi myös, 
että alkuaikoina, kun hänellä oli useasta koulusta oppilaita, hän halusi olla 
kohtelias ja nosti hattuansa sormilla uuden huopahatun lieristä. Siitä oli 
seurauksena, että parissa kolmessa viikossa hattuun ilmestyi kaksi reikää. 
Niinpä hän säästävyyssyistä alkoi tervehtiä nostamalla vain yhtä sormea 
hatun reunaan. Kohta tytöt luokittelivat tervehtijät seuraavasti: Sotilaat 
tervehtivät viidellä sormella, upseerit neljällä, partiolaiset kolmella, tontut 
kahdella ja Kalle yhdellä. 
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Varsinaiseen opetustyöhön Viki suhtautui innostuksella valmistamalla 
tuntinsa säännöllisesti edellisenä päivänä. Hän seurasi alansa valtavan 
nopeaa kehitystä tieteellisten aikakausilehtien ja kirjallisuuden avulla, 
nimenomaan saksankielisiä tutkimuksia ja kuvauksia hän hankki kirjastoon-
sa. Näin kertyi myös runsaasti kuvamateriaalia, jota voi käyttää opetuksen 
elävöittämiseksi näyttämällä sitä skioptikonin avulla valkokankaalle. 

Tähän assosioi hänen oppilaansa Jorma Pasanen 57 - ikätoverini - joka 
oli samoihin aikoihin yhteiskoulussa, seuraavan jutun: "Oli toisluokkalais-
ten mielestä tavallista harmaampi syyspäivä, aamupuolella oli ollut kokeita 
ja päätettiin yhteisesti kysyä "Kallelta", voitaisiinko läksy jättää tällä kertaa 
kuulustelematta ja tehdä sen sijaan jotain muuta, katsottaisiin vaikka 
varjokuvia. Kysyttäessä havaittiin, että sitä ei voida tehdä, koska se oli 
mahdollista vain erikoisluokassa ja oltiin nyt tavallisessa luokkahuoneessa 
- seurasi pitkä ja masentava hiljaisuus. Sitten joku rohkaisi itsensä 
ehdottaen, että kerrottaisiin vaikka kummitusjuttuja! Ja lupa saatiin! -
mutta sillä ehdolla, että otetaan hiukan lisää läksyä ja ensi kerralla 
kuulustellaan sekä vanha että uusi läksy. "Kalle" lämpeni niin meidän 
leikkiimme, että hän sammutti vielä valot, jotta tunnelma paranisi. Saimme 
vetää verhotkin eteen, jottei hämärtyvän iltapäivän kajo haittaisi. Lisättävä 
on, että läksy luettiin todella hyvin seuraavaksi kerraksi, jopa niin hyvin, 
että meillä oli vielä pari "uusintaa" kummitusjutuissa. Pidimme kuitenkin 
visusti huolen, etteivät muut luokat saaneet tietää tästä "erioikeudestam-
me". Mutta tuskinpa "Kalle" itsekään aavisti, miten tämä ymmärtämys 
lisäsi arvonantoa häntä kohtaan ja kiinnostusta opetukseen. 

Samassa yhteiskoulussa jonkin verran ylemmän luokan tytöt harrastivat 
samoihin aikoihin "schlaagereita". Sitten kävi niin, että rukoussalissa piti 
opettajan, jolla oli luokan ensimmäinen tunti, seistä tämän luokan vieressä. 
Vikillä ei ollut virsikirjaa, koska hän yleensä osasi virret ulkoa, mutta hän 
pyysi lähimmältä tytöltä virsikirjan sitä ajankuluksi selaillakseen. Kirjan 
takakannen sisäsivulla tuli vastaan lyijykynäteksti: 

"Ich will dich lieben die ganze Nacht, 
ich will dich kilssen, wenn du erwachst. 
Es gibt Momente, wo man nicht spricht, 
wo man nur heimlich denkt: ich liebe dich." 

Suomeksi: 
Tahdon rakastaa sinua koko yön. 
Tahdon suudella sinua, kun heräät. 
On hetkiä, jolloin ei puhuta, 
jolloin vain ajatellaan salaa: 
minä rakastan sinua. 

Kun tyttö tuli rukouksen jälkeen noutamaan kirjaansa, Viki ei ollut häntä 
huomaavinaan, vaan tavaili värssyä kirjan kannesta. Hän seisoi vähän aikaa 
käsi ojossa, kunnes Viki huomasi hänet ja antoi kirjan takaisin. Tunnin 
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alkaessa odottivat oppilaat mitä tapahtuisi. Ei tapahtunut mitään. Kaikkien 
kasvot venähtivät. Läksyä kyselJessään opettaja huomasi, ettei virsikirja-
schlager-tyttö viitannut. Viki kysyi häneltä, mutta hän seisoi ääneti. Silloin 
Viki sanoi: "Ja es gibt Momente, wo man nicht spricht." - Sitten 
naurettiin yhdessä. 

Kun en ollut isäni oppilaana, en voi hänen oppitunneistaan esittää 
omakohtaisia huomioita, vaan niin sanoakseni vain toisen käden tietoja. 
Kertoihan hän tietenkin kotona jos jotain erikoista oli attunut ja usein 
huumori oli oUut lääkkeenä monien ongelmien ratkaisemiseen. Otettakoon 
vielä Tyttölyseon silloisen lukioJaiseo Tuovi Pitkäsen (myöh. Tähkiö)58 

kertoma juttu !X:n luokan biologian tunnista. Käsiteltiin elinten siirtoa, 
transplantaatiota, joka oli 1930-luvun alussa varsin uusi asia. Viki oli 
esittänyt mitä oli siitä saanut tietää ja kertoi lopuksi seuraavan jutun: 
Kirurgin luo oli tullut potilas, jolta oli leikattava silmä. Kirurgi ryhtyi 
toimeen: otti silmän pani sen puhdistavaan liuokseen, puhdisti silmäkuo-
pan ja aikoi ryhtyä korjailemaan silmää, mutta se ei ollutkaan siinä, mihin 
hän oli sen pannut. Hänen huomaamattaan kissa oli tullut huoneeseen ja 
istui nyt huuliaan lipoen .lattialla. Suutuspäissään kirurgi otti kissalta silmän 
ja sijoitti sen miehen silmäkuoppaan. Kun operaatio oli suoritettu, hän 
kehoitti miestä tulemaan jälkitarkastukseen parin kolmen viikon kuluttua. 
Potilas ei tullut ja kirurgi oli huolissaan. Mies oli rautatieläinen ja kirurgin 
oli tehtävä kohta junamatka. Kun hän tuli asemalle , äskeinen potilas tuli 
häntä vastaan ja kirurgi kysyi, onko näkö parantunut. Mies vastasi: Kyllä se 
on hyvä, mutta mikä siinä on , kun tuo operoitu silmä tahtoo pimeässä 
tähyillä hiiriä. Kertoessaan tämän Tuovi Tähkiö lisäsi , että tuollaiset 
oppikirjatekstien ulkopuolelta esitetyt tiedot kaskuilla höystettuinä var-
maankin jäivät paremmin oppilaitten mieleen kuin pelkät kuivat faktat. 

Pedagogin työpäivä jakaantui kahteen jaksoon, jonka keskeytti ruoka-
tunti normaalisti klo 11-13. Työjärjestysseikkojen johdosta se saattoi 
ylimmillä luokilla joskus supistua tunniksi. Se tapahtui varsin usein Vikin 
kohdalla, joka opetti useassa koulussa, hänellähän oli ajoittain opetustunte-
ja parissakin muussa koulussa pääviran ohella. Niinpä tultuaan kotiin klo 
11:n tienoissa aamiainen syötiin nopeasti ja sen jälkeen Viki käytyään 
iltapäiväläksyt lävitse vetäytyi huoneeseensa pitkälleen sanoen: Herättäkää 
minut 10 minuutin päästä!, sulki silmänsä ja vaipui samassa uneen. -
Viipurissa oli jo 1920-luvulla useita pienehköjä oppikouluja, joiden opetta-
jilla oli tunteja eri tahoilla. Siksipä matematiikan opettaja Aukusti Kupiai-
nen laati monena vuonna kaikille kouluille lukujärjestykset jottei jollekin 
opettajalle olisi tullut tuntien päällekkäisyyttä tai kohtuuttomasti hyppytun-
teja. 

Viipuriin asettuminen oli Vikiltä käynyt helposti luonnollisista syistä. 
Äidiltäni, joka helsinkiläisenä tunsi itsensä vieraaksi tässä uudessa ympäris-
tössä, kesti kauan , ennen kuin hän "akklimatisoitui". Alussa olivat vain Oki 
ja hänen perheensä lähes ainoat tutut. Vähitellen ryhdyttiin sitten seuruste-
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lemaan juuri Aukusti Kupiaisen, hänen rouvansa Idan kanssa. joka oli 
voimistelunopettaja, Osmo-pojan kanssa, joka oli minua neljä luokkaa 
ylempänä, kuten serkkunsa Unto Kupiainen. Oki muutti 1922 Ouluun ja 
sieltä seuraavana vuonna Savonlinnaan. Rehtori Paasivirran myötä tutustut-
tiin muihinkin Uuden Yhteiskoulun opettajiin. Näinä vuosina oli opettajien 
tapana tulla perheineen koulun järjestämiin juhliin, joissa tunnelma oli 
siten kotoinen. Erityisesti Viki touhusi kuraattorina toverikunnassa ja 
järjesti myös alaluokille sopivia ohjelmallisia "iltamia". Niiden seuraaminen 
opetti minut jo varhain huomaamaan, että kouluelämässä on hauskojakin 
puolia tai että niitä ainakin voidaan siihen sisällyttää. Kun lyseon alaluokilla 
ollessani ryhdyin opiskelemaan sellonsoittoa, Viki innostui soitinmusiikista, 
jätti lauluveikot ja kokosi muutamia ystäviään, jotka tiesi musiikin harrasta-
jiksi, soittelemaan helppotajuisia kappaleita, sellaisia kuin "Da Capo-Albu-
min" Torgauer Marsch tai Hohenfriedberger Marsch, lvanovicin valssi 
"Rumänisches Liebesleben" tai Die Wundergeigen pikku kappale "Reigen 
seliger Geister" Gluckin oopperasta "Orfeus" jms. Näitä yhteissoittoiltoja 
pidettiin musiikinopettaja Eetu Kyyrön (ent. klassikko) kotona isännän 
johdolla hänen istuessaan pianon ääressä. Mukana oli kansakoulunopettaja 
Tahvo Vainikka I viulussa, isäni II viulussa ja kamreeri Emil Koponen 
sellossa. Kotoisia säveliä ohjelmassa edustivat mm. Erkki Melartinin 
"Laatokan laulut" ja Eemil Kaupin laulusikermä ( salonkiorkesterille). 
Välipaloiksi Viki esitti "Tettu" Weissmanin ja "Affu" Tannerin kupletteja 
tanssittaen sormiaan Kyyrön klanilla; yhdessä laulettiin mm. Nortamon 
lauluja hänen 1925 julkaisemastaan "Laulajapojasta". Joskus Kyyrön illan-
vietoissa oli läsnä varsin pitkälle opiskelleita pianonsoittajia: Eetun poika 
Kauko, jolla oli absoluuttinen korva, sekä hänen luokkatovereistaan Tauno 
Nurmela (myöh. akateemikko) ja Reino Kanerva (myöh. fil.maisteri ja 
kalatutkija). Kaukosta tuli filologi ja sittemmin oppikoulunopettajakauden 
jälkeen kotimaisen kirjallisuuden professori - he pääsivät ylioppilaiksi 
klassillisesta lyseosta 1925. Kaukon nuorempi sisar Anelma, joka pääsi 
ylioppilaaksi 1930, soitteli hänkin jo niinä vuosina Chopinin valsseja, kun 
edelliset laskettelivat Beethovenin sonaatteja. 

Kauko asui opiskeluaikanaan Helsingissä sukulaisperheessä, jossa häntä 
pyydettiin usein viihdyttämään vieraita emännän järjestämissä ompeluillois-
sa. Kun nuo illat alkoivat käydä vaivaksi, hän keksi sepittää romanttiseen 
tyyliin pienen kappaleen. Kysyttäessä sen nimeä hän sanoi sen olevan 
SCHUBERTIN "Elegian", ja arvoisat naiset tunsivat sen heti ja muistivat 
päätään nyökytellen sitä soitelleensa nuoruudessaan(!) Viipurissa yhteissoit-
toillat loppuivat Eetu Kyyrön kuoltua äkillisesti kesällä 1926. Kauko oli 
kandidaatti suorittaessaan asevelvollisuuttaan ja joutui kerran sotapojan 
asussaan toimimaan tulkkina postitoimistossa. Siellä oli hänen edellään 
jonossa pari saksalaista upseeria, jotka eivät saaneet asiaansa selvitetyksi 
luukun takana olevan postineidin heikon saksan kielen taidon takia. Kauko 
tarjoutui auttamaan ja käänsi saksalaisten puheen suomeksi ja postineidin 
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sanat saksaksi. Kun hän pääsi omaa asiaansa toimittamaan, toinen upsee-
reista sanoi toverilleen heikohkolla ranskankiele!Jä: Kummallista, että 
tavallinen sotamies puhuu noin hyvin saksaa ja on vielä noin ruman 
näköinen! Kauko kääntyi silloin upseereibin päin sanoen puhtaalla ranskan 
kielellä: Pyydän saada huomauttaa herroille että se on meil.lä hyvin 
tavallista! (Hänellä oli korkeimmat arvosanat molemmissa kielissä.) 

Palaamme vuoden 1924 kesään. Vietimme sen lehtori Kaihovaaran 
huvilassa Kerimäen Raikuussa.. Paitsi vanhaa lehtoria ja hänen toista 
vaimoaan Ernmaa o.s. Savelainen, siellä majailivat lehtorin Aune-tytär, 
jonka avioliitto Alpo Kupiaisen kanssa rakoili, hänen lapsensa Unto, 
lyseomrne V luokkalainen, ja Outi, joka oli pari luokkaa alempana 
Vanhassa Yhteiskoulussa, lehtorin poika Aulis Kaihovaara kan akoulun-
opettaja vaimoineen, kaukaisempi sukulainen vanha rouva Lundström 
poikansa Uulan (Ola) kanssa: tämä oli minun ikäiseni ja oli ensi luokalla 
Kokkolan lyseossa, ja meidän perheemme, joka majaili vinttikamarissa -
minä Unton kanssa toisessa kamarissa. Unto luki ehtojaan. 

Kävi niin, että heinäkuussa vietettiin Unton nimipäivää huvilan alakerras-
sa ja yläkerrassa asian havaitsi myös Viki, joka siellä vääntelebti issiaksen 
kourissa. Kun hän ei kyennyt alakerran juhliin, hän lähetti onnentoivotuk-
sen tälle "kummipojalleen" runomuodossa. Unto kertoili asiasta neljännes-
vuosisata myöhemmin "HAAVIN" nimellä kirjoittamassaan pakinassa 
mm., että runossa oli toistakymmentä värssyä, joista hänen muistissaan oli 
säilynyt seuraavia kohtia: 
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Oi, terveppä sulle, sa Unto 
sinä Bartholomeus Napa. 
Mua vaatisi nyt omatunto 
ja vaatisi kaunis tapa, 

että pöydästä pois 
en olla vois, 
enkä suinkaan sitä minä muuten sois, 

mutt' tulla en pöytääsi saata, 
kun täytyy mun sängyssä sairaana maata. 
Jos urheilutiedot ja -oppi 
myös koulussa aineena ois, 
tämä viistoistavuotias kloppi 
vaikka opettaja olla vois. 

Kaikki tiedot nääs' 
sillä pojalla on pääss', 
onko juostu ne hyvässä vai huonoss' sääss' 

mikä matka on lyhyt, mikä pitkä, 
kaikki hypyt ja loikat ja jos mitkä. 

Runo loppuu näin: 
Jos luokalle jää, 



kun tuollainen pää, 
koko urheilumaailmalle häpiäks' on tää. 
Mutta läksyjen luvussapa taiskin 
tämä poika olla luokkansa laiskin. 
Kielioppia, sen knoppia 
ja sen monia salaisia soppia 
sinä tarkasti tutkia koita, 
se juoksu ihan ensiksi voita. 
Ja kun päässyt oot maaliin tuohon, 
jossa valkoinen lakki se vilkkaa, 
niin kirjat sinä paiskaa suohon, 
niiden bokstaviviisautta pilkkaa. 

Unto vastasi parin tunnin päästä isolla kirjoitusarkin pituisella runolla, 
joka oli humoristisilla piirustuksilla koristettu. 

Tuossa vinttika.marissa issiaksen kourissa maatessaan Viki keksi kokeilla 
suomenneltuaan juomalauluja saksan kielestä, millainen tulisi suomalaisesta 
savonmurteisesta juomalaulusta. Siitä ei kuitenkaan syntynyt juomisen vaan 
syömisen ylistystä: "TaJakoovirs" - ja siitä päällimmäiseksi jäi taikoo-aja-
tus, joka huomenissa purkautui "TaJakoopolokkana". Se puolestaan sijoitti 
polkkatanssin rytmiin saunan löylyn sihinän ja veden latinan - pohja tuli 
tunnetusta sävelmästä: 

"Riihestä kuuluu se riusan jyske, 
se riusan jyske se riusan jyske, 
riihestä kuuluu se riusan jyske 
ja saunasta vastan lätinä." 

Näin tuli runosta saunan ylistys: "Saanassa": "Jo saanasta kuuluu vastan 
roeske/ jo kuuluu roeske ja huiske ja loeske/ ja litisöö ja lätisöö vesj". 
Runon loppu välähti siitä, että naapuritalon vanha Ierikka oli vahingossa 
kaatanut täyden vesikorvon kiukaalle, ei siitä kuitenkaan ollut hätkähtänyt 
vaan kiljaissut: "Missee ne immeiset on kaekki, jotta sais tuota löylyä vähän 
lissee!" Alun ja lopun väliin syntyi muu kylpemisen kuvaus yön hiljaisuu-
dessa. Muistelen, että "kotikriitikko" ei tainnut oikein pitää runon lopun 
humoristisesta käänteestä, kun sen edellä oli päästy mitä herkimpään 
lyyriseen tunnelmaan: ... ku aurinko laskiissaan tuota järven rantaa kultoo/ 
ja nöpöstellä paljaalla varpaallaan tuota märkee ja lämmintä multaa! Näin 
hersyi runosuoni vajaat kaksi viikkoa herkeämättä synnyttäen lisäksi 18 
murrerunoa eri aiheista, jotka Viki ryhmitti seuraavasti: I Savonmua, II 
Viikov vaehteessa (4 runoa), III Syvämmualta (3), IV Muantiev varrelta 
(6), V Lystin pittoo (3) ja VI Lotjan kannelta (5). Nämä julkaistiin 
loppusyksyllä kokoelmana SA VOLAESTA SANARRIESKOO. 59 

Palkat ja monet muutkin tanssit olivat Vikille mieleisiä jo kouluvuosilta. 
Siksipä ei ollut ihme, että hän kokeili myös kitaranaan näppäillä sävelmää 
"Talakoopolokalleen". 60 Kun hän sitten parin kolmen viikon päästä 
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issiaksen hellittäessä pääsi kömpimään alakertaan ja sai paikkakunnan 
pelimannilta viulun käsiinsä, saattoi hän esittää po1kkansa soittaen ja 
laulaen. Kerrottakoon sävelmästä, että kun Taneli Kuusisto muutamaa 
kesää myöhemmin keräili kansansävelmiä Säämingistä Kerimäen naapuris-
ta, hän merkitsi eräältä viuluniekalta muistiin tämän sävelmän. Pelimanni ei 
tiennyt, kuka oli tehnyt sävelmän mutta tiesi kyllä sanojen kirjoittajan. 
Kuusisto antoi muistiinpanonsa Savolaisen Osakunnan käytettäväksi 
SAVO-KARJALAISTEN LAULUJA-nimiseen kirjaseen joka ilmestyi 
vuonna 1928. Minä saatoin myöhemmin nimetä professori KuusistoUe myös 
säveltäjän , kun siitä tuli puhe tavatessamme. Vikin laatimat sävelmät 
runoihinsa ovat seuraavassa. 

TALAKOOVIRS 

Ei-kö ta-la-koo-tans-sit lys-ti-ä oo,kul la-pi-kas-ta 

laa-taa1 lyyv-vään! Vu-an se on vie-lä tans-si-ai haas-

kem-poo,kun ki-li-vnl-la juuv-vaan ja syyv-vään. 

TALAKOOPOLOKKA 

....,. -
Syyv-vä on sua-tu ja kas-tet-tu kaMoo.An-nap-pa Vil-le sev viu-lus laa• 

loo,jott~i ne im-rnei-set jou-ten oo, nuo-ri-a tae-taa tans-sit-too. I-sän-

tä se näen tuol-ta ~-suus-ta miä-ree .Pe-l.i-man-ni is-tuu ik-ku-nan iä.-ree 

tap-piin sy-ly-köö ja täl-lee niin viu-lu-sa en-sin täm-min-kiin. 
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Unto Kupiainen sanoi sittemmin professorina ollessaan kerran kohteli-
aasti, kun muisteltiin yhdessä Vikin kanssa tämän polkan kansanomaistu-
mista: "Olisin ylpeä, jos jokin runoni sitten eläisi kansan suussa kuin tuo 
Sinun Talakoopolokkasi." 

1920-luvun alussa esiintyi muotitanssina shimmy, jonka rytmiin Viki 
kirjoitti runonsa "Kuutamosimmi". Hän sepitti sille myös sävelmän, mutta 
pyysi Väinö Haapalaiseltakin erikseen sille melodian. Nämä molemmat 
sävellykset jäivät kuitenkin Viipuriin "Vasili Ivanovitsille". 

Kun Vikin rieskoja saattoivat sävelasuun mm. Nils-Erik Fougstedt 
("Löylyä outtaissa", mieskuorolle 1925), Väinö Pesola ("Juakko ja Tilta", 
naiskuorolle 1931 sekä "Porsas jahti" runosta "Se rakkaaven ruusu ... ", 
sooloäänelle pianon säestyksellä; 1931), Tauno Marttinen ("Saanassa", 
lauluyhtyeelle 1974) ja Ilkka Kuusisto (' Lotjan kannelta" sikermästä 3 
runoa sooloäänelle 1974)61 , saanen esittää käsitykseni savonmurteisten 
runojen - niin näiden kuin muidenkin kuulemieni - soveltuvuudesta 
sävellettäviksi. 

Jos tarkastelemme murresanojen rytmiä, huomaamme mm. runsaasti ns. 
väliääntiöitä, jotka kahdentavat tavuja, kuten esimerkiksi sanassa tala -
koo - polok - ka eli rytmi (nuotein merkittynä:.Q-.1 -G-~, kun se 
,kirja( normaali)kielessä merkitään:./-./-./ -.r( tai - koo - polk - ka). 
Kahdennus vaikuttaa koomiselta; se tuo tahattomasti mieleen polkkasävel-
mien teksteissä usein esiintyvät mitään merkitsemättömät eräänlaiset täyte-
sanat: ha-li - tu-li ti-li - ta-Ii, taikka hi-la - pa-ta ha-la -
pa-ta, joilla sanasepon tarkoituksena onkin huvittaa kuulijaa. Kahdennus 
ei nopeatempoisessa tanssisävelmässä ole kuitenkaan "vaarallinen", jollei 
tekstin sisältö ole ristiriidassa koomisen vaikutuksen kanssa. Savon murteel-
le tyypilliset kaksoisääntiöt, jotka esiintyvät normaalikielen pitkien vokaa-
lien paikalla, herättävät samoin huvittavia vaikutelmia, kuten esimerkiksi 
mainitun runon l. säkeistössä suatu pro saatu, iäree pro ääreen, Tai 
päinvastoin: pitkän vokaalin tilalla on diftongi, kuten samassa säkeistössä 
syyvä pro syödä, kaaloo pro kaulaa, laaloo pro laulaa jne. Jälleen voi 
sanoa, että se ei juuri häiritse muukalaisenkaan korvaa - hän pian 
ymmärtää miten muutokset sattuvat, kun tempo on nopea. Mutta koomi-
suus lisääntyy, kun tempo hidastuu. 

Kuinka säveltäjä voi välttää sen, että hänen panoksensa ei lisää koomi-
suutta tai että koomisuus ei syrjäytä runon sisällän mukaista lyyrisyyttä, 
traagisuutta tai vastaavaa vaikutelmaa. Heikki Klemetti sanoi joskus: 
Laulaminenhan on vain harvennettua puhetta; mutta kyllä sillä näyttää 
olevan muitakin funktioita! Toisaalta: olisi omituista, jos muukalaisen 
korva kuulisi savonmurteen vain koomisena ja esimerkiksi pohjalaisen 
mahtipontisena, ikäänkuin nämä murteenkäyttäjät olisivat karsinoituneet 
vain naurattajiksi tai ylvästelijöiksi. 

Kysyä voi myös: onko murteen (muidenkin kuin savon-) kirjallinen 
käyttö toisen luokan kyhäilyä. Eikö siinä, että koulussa on 10--12 vuotta 
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opetettu 'mikä on oikein ' ole tehty vaann kansan kielen ilmaisuja 
kohtaan! On myönnettävä, että viime aikoina äidinkielen opettajat ja 
monet muut sanankäyttäjät ovat ottaneet asian esille vaatien vahingon 
korjaamista. Rieskain ilmestymisen aikoina paneuduttiin usein kotonamme 
ja varsinkin aina silloin kuin jokin uusi teos , joka oli nimenomaan murteella 
kirjoitettu ilmestyi murreilmaisun tutkimiseen . 

Parista ensi kokoelman runosta on isäni kirjoittanut pakinassaan KUIN-
KA RUNONI OVAT SYNTYNEET 62 (Täss on teille terveisiä. 1954). ' Yö 
Ruuskasen torpassa" sekä "Tuavetin kuoltua ' ovat siinä saaneet syntyhisto-
riansa. Edellisen alku oli lähtöisin erään pikku mökin tuvasta Kerimäen 
Kummunrannan kylässä tunnelmasta, joka vaUitsi tuon torpan miehen ja 
hänen monilapsisen perheensä ahtaassa yössä, jota aamulaivaa odottelevat 
matkustajat pakkautuivat sateen takla ihmettelemään . Selvityksessään isäni 
tärkeimpänä momenttina Ruuskasen perheen olemisesta kertoo , että hän 
ikäänkuin näkee sen jäsenet kuvina sielunsa silmin joten ne vaikuttavat 
yhtä todellisilta kuin tavallisetkin ihmiset. Voin puolestani tämän hyvin 
käsittää: konkreettisina muistoina väikkyy mielessäni kohtauksia joissa 
isäni katse sisäänpäin kääntyneenä istui kirjoituskone polvillaan kuulematta 
ja näkemättä mitä ympäristössä tapahtui. Kun kuvat olivat asettuneet 
järjestykseen, alkoi niiden naputtaminen paperille. Kuinka moninaiset 
olivat ne sysäykset jotka panivat mielikuvituksen liikkeelle, käy osaltaan 
selville "Tuavetia kuoltua -runon syntymästä . Tässä näet vaikuttavat nuo 
lausutut sanat- 'Meijän Tuavetti-vaenoo sekä erityisesti sävy joka lausu-
jalla oli niitä lausuessaan - mökin akalla , jolla ei kuuna päivänä ollut ollut 
mitään, millä olisi voinut huomiota herättää , oLi nyt kuin kehuen mahdolli-
suus primitiivisesti tuoda itsensä esiin muille sopiviin repli.ikkeihinsä sijoitta-
maUa nuot tärkeät ylittämättömät sanansa: meijän Tuavetti-vaenoo (!). 
Kerrankin oli hänellä jotain sellaista sanottavaa jota ei ollut muilla akoilla , 
kun hautajaiskabvilla istuttiin. Tällainen huomio saattoi kehittää ympäril-
leen omansävyisensä runokokonaisuuden . 

Runokokoelma "Savolaesta sanarrieskoo" joka ilmestyi painosta loppu-
syksyllä 1924, sai hyvän arvostelumenestyksen ja vielä suuremman yleisö-
menestyksen. Kustantaja (Otava) säilöi 23 arvostelua, joista vain kuudella 
oli kriitillistä sanottavaa. Useimmat olivat sitä mieltä , että savolaiset olivat 
saaneet Vildstä Nortamon veroisen murteen käyttäjän. Nortamo oli jo 
silloin vakiinnuttanut maineensa Rauman murteen mestarina. Vertasipa 
joku Vikiä myös Ernst Lampeniin jota pidettiin savolaisuuden apostolina. 
Lampen, joka oli pedagogin toimensa ohessa myös kirjallisuusmies, arvos-
teli jonkin verran 'rieskain ' kirjoitustapaa, mutta toi myös esiin runoissa 
esiintyvän leikkimielisyyden merkityksen jolla savolainen yleensä pyrkii 
keikauttamaan liialliset juhlallisuuden ja imelyyden ilmaukset tekemällä 
jonkin hassunkurisen huomautuksen ja taittamalla ylitsevuotavasta tuntees-
ta sen terävimmän kärjen. Lampea savolaisena täsmälleen oivalsi kuinka 
ehättämällä esittää itsensä naurettavaksi välttyy joutumasta muitten ivatta-
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vaksi. Lampen sanoo mm.: " ... ei mikään ole Savossa niin pelottavaa, kuin 
joutua tökeryydellään naurunalaiseksi. Kalle Väänänen, jos joku, osaa 
konstin lopettaa oikealla ajalla ja oikealla tavalla välttää sen kompastuksen, 
että hän liikoja laskisi tunteitaan vallalle. Runojen joukossa on monta, 
jotka hipovat hentomielisyyttä, mutta silloin yhdeksännellätoista hetkellä 
joku sananen pelastaa ajatuksen imeltymästä." 

Hentomielisyys, johon Lampen edellä viittaa, saattaa kuitenkin lähentyä 
romanttisuutta. Ehkä naiset ovat siihen taipuvaisempia kuin miehet päätel-
len siitä, että jokin realistinen - olkoonkin sävyltään samalla humoristinen, 
kuten esimerkiksi "Saanassa", jossa "Ierikka isäntä se laateiltaan nii 
ärreellä iänellä iäntää ... ". mikä runossa tapahtuu kauniin auringonlaskun 
jälkeen - käänne aiheutti äitini ihmettelyä ja kritikointia: miksi kääntää 
tunnelma niin äkkiä toiseksi! 

Kokoelman avausrunoa "Savommua" arvostelijat yleensä kehuen siteera-
sivat ja jotkut ennustivat tai toivoivat siitä uutta "Savolaisen laulua". 
Useimmat pitivät myös runoista "Saanassa" sekä "Yö Ruuskasen torpassa". 
LYSTIM PITTOO -osaston kolmessa runossa "Talakoovirs", "Talakoopo-
lokka" sekä "Kuutamosimmi" huomattiin ripeätä rytmiikkaa; sen sijaan 
osasto LOTJAN KANNELTA, jossa oli "Puustisem Puavon elämäv viisaat-
ta", jakoi mielipiteet kahtia. Nuo kaksi osastoa kuitenkin nimenomaan 
saivat säveliä puvukseen, kuten edellä on sanottu. Useimpia runoista 
pidettiin lausuttavina - siihen Viki ryhtyikin. 

Viipurissa Arvi Mansikka, joka oli tunnettu erityisesti humorististen 
lausuntanumeroiden esittäjänä, otti keväällä 1925 ohjelmaansa myös sanar-
rieskoja. Tästä tilaisuudesta Wiljo Saaristo63 (myöh. Ilomantsin apteekkari) 
on kertonut kirjeessään seuraavaa: ... Lausuntoillan loputtua kokoontui 
Arvin kotiin ystävien joukko tapahtunutta juhlimaan. Arvin rouva Tyyne 
oli laittanut maukkaan voileipäpöydän ja ryypättävääkin oli. Siinä illan 
kuluessa jo pikkutunneille alkoi Arvi olla melko hyvässä hönössä ja rupesi 
tiukkaamaan Kalle Väänäseltä, miten lausunta oli hänen nim. Kalle 
Väänäsen runojen kohdalta mennyt. Oli näet ollut ensimmäinen kerta, 
jossa Väänäsen runoja lausuttiin julkisessa tilaisuudessa. (Tämä taisi olla 
keväällä 1925). Kalle näytti vähän kiusaantuneelta ja koetti väistää kysy-
mystä, mutta sanoi sitten: "Kyllähän se muuten meni, vaan kun Sinä lausuit 
sitä "Yö Ruuskasen torpassa", niin ei olisi pitänyt kohotella frakkipaidan 
rintaa kohdassa "Ja nii on pyöree ja pullee povi, ett paejan sissään se 
kaekki ei sovi". Minä jo siitä eilen kenraaliharjoituksessa Sinulle sanoin 
varoitukseni, vaan lie tuo ollut spiritus e vinon ansiota, ettet taas muistanut. 
Silloin puuttui puheeseen arkkitehti Otto Wartiovaara, joka heilui näissä 
keimeissä niinkuin hovi- ja huvimestarina. Näin latasi Otto: "Älkäämme 
Arvia moittiko, vaan antakaamme hänelle anteeksi, sillä syntisen lihan 
vaikutuksesta hän lausui sen niin, kuin olisi käsillään punninnut niitä 
kilomääriä!" 

Luullakseni Mansikan eleet antoivat Vikille kimmokkeen ryhtyä itse 
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esittäjäksi, minkä hän sitten teki Lappeenrannassa. Siellä paikallinen 
arvostelija heitti kylmää vettä niskaan (Etelä-Savon 16.6.1925 nimim. W) 
sanoessaan mm.: ... hänen (Väänäsen) taitonsa esittäjänä - niinkuin 
useimpien muittenkin luovien taiteilijoitten - on heikompi. Hän ei kykene 
loihtimaan kuulijalle niitä nautinnollisia hetkiä, joista hänen lukijansa ovat 
niin kiitollisia. Tämä ei ole ihmekään, sillä vaikeimpia lausunnallisia aloja 
on juuri k.o-lainen, jossa täytyisi samassa hengenvedossa tulkita mitä 
naturalistisinta realismia ja herkintä lyyriikkaa intelligenssin puitteissa. 
Niihin pystyvät vain armoitetut ... " Tämä huomio sinänsä on epäilemättä 
varteenotettava, sillä siihen aikaan - kuten vielä paljon myöhemminkin -
lausuntanumeroiden esittäjiä leimasi epäilemättä monesti liikatunteellisuus, 
olkoon se sitten kuiskailua tai jylinää. Vikin silloisesta esiintymisestä ei 
minulla ole mitään muistoa, sen verran vain, että kyllä runoja kotona 
harjoiteltiin ja ahkerasti! Miten yleisö oli suhtautunut, ei arvostelijan 
tekstistä käy ilmi. 

Viki ei antanut periksi, vaan keksi yrittää yhteisillan järjestämistä talvella 
1925--26 laulaja Aapo Similän kanssa Helsingin Työväentalossa sekä 
Toijalassa. Similä esitti pohjalaispuvussa maakuntansa lauluja säestäen 
itseään kanteleella ja Viki rieskojaan savolaisukon sarkapuvussa ja piek-
suissa. - Myöhemmin Siilinjärvellä hänen esiintyessään eräs hänen kuuli-
jansa nauroi alaleukansa sijoiltaan. Onneksi yleisön joukossa oli lääkäri, 
joka veti leuat paikoilleen! 

Runokirja meni yllättävän hyvin kaupaksi: lyhyessä ajassa kustantaja 
(Otava) otti siitä 5 painosta. Se oli myyntiennätys tämän lajin kirjojen 
kohdalla. Vikille se tiesi helpotustH velkojen lyhennykseen, huonekalujen 
ja muun tarpeellisen hankintaan. Nyt voitiin muuttaa ajanmukaisempaan 
asuntoon, joka löytyi Massisen talosta Kullervon- ja Kannaksenkadun 
kulmauksesta. Se oli sinä aikana Viipurin mittavin vuokratalo: kuusi 
kerrosta, hissit, keskuslämmitys jms. Nimen se oli saanut omistajastaan 
Massisesta. Muuten löysi Viki saamilleen ylimääräisille rahoille heti reiän 
panemalla kasaan kymmenen laulua käsittävän kokoelman, jolle hän antoi 
nimeksi "LAULUVEIKON VIRSIKIRJA" 1.64 Omalla kustannuksellaan 
sen julkaistessaan hän merkitytti alkulehdelle "Laatinut Laulajapoika". 
Vihkonen sisälsi "Talakoopolokan" ohella muotilaulelmia, joiden sanat hän 
oli suomentanut eri kielistä, myöhemmin tämäntyyppisiä alettiin nimittää 
iskelmiksi (saks. Schlager). Jokunen oli peräisin jo 1910-luvulta, kuten 
esim. virolaisen J. Kappel'in laulu "Lapsuudenkoti" ja norjalainen meri-
mieslaulu "Ja Englannista Tanskaan ... ", muut olivat nimeltään "01' lauan-
taki-ilta kun läksin ... ", "Kicki", "Daisy-valssi", "Pikku-Liisa", "Jim ja ma", 
"Tyttö kulta kuule" sekä "Zuzu". Joitakin niistä on myöhemmin kuultu 
radion kevyissä musiikkiohjelmissa "Pallen" suomennoksina. Vikin laulu-
vihko ei tullut aikanaan laajemmalti tunnetuksi. 

176 



8 Kesiä Pöljällä - II sanarrieskat -
murreproosaa - arkielämää 

Uutta sanarrieskoo 1925 
Pari häärunoa 1925--1926 
Olavinlinnan juhlaruno 1925 
Runokaakin kavionkapsetta 1926 
Pöljäm pysäkiltä palamupuihen siimek-
seen 1926 

Kaksi pakinaa: 
Ku Uatu olj akanottopuuhissa (Lipeäka-
la 1926) 
Imppa (Lipeäkala 1926) 
Ylistyksen hymistystä Puijom mäelle 
(Lipeäkala 1927) 
Letkuvarren viereltä 1927 

Viettäessämme kesän 1925 sukulaistalossa Pöljällä Viki käytti aikansa 
haastatellen suulaiksi kehuttuja ukkoja ja akkoja, joita löytyi lähistöltä ja 
joita kylän avuliaat sukulaiset ja muut hyvät tuttavat suosittelivat. Sinä 
kesänä hän tapasi parhaat lähteensä: Rissas-Antin, Kiärmeharjun Riikan, 
Pellikan Tiltan ja Martikaisen Uatun. Antti oli Pulasteen isännän Aaron 
veli, joka asui tilan maille pystytetyssä savutuvassa; Riikka ja Tilta 
tavoitettiin loppukesällä, kun heidän torppiensa maanomistaja Särkiniemen 
isäntä Eino Savolainen järjesti kohtaamisen Vikin kanssa. Uatu Martikai-
nen oli Pulasteen työmiehiä. 

Pulasteen talon isäntäväki oli meihin sukulaissuussuhteissa niin, että isäni 
oli Aaron isoäidin kautta kolmannen polven ja Iida-emännän kautta toisen 
polven serkku heidän lastensa kanssa. Talossa saatiin käyttöömme kaksi 
kamaria ja osuus keittiöön. Suuri tupa ja kaksi kamaria alakerrassa ja 
ullakkokamari olivat isäntäväen käytössä, rengit nukkuivat enimmäkseen 
tuvassa ja naisväki kesällä aitoissa. Erikoista meille etelän asukkaille oli 
juhannuksen ajan valoisuus, jota menimme yöksi muutaman viikon aikana 
riiheen pakoon unta saadaksemme - tämä huvitti tietenkin isäntäväkeä! 
Emäntä hoiti kahden täysikasvuisen tyttärensä Hilman ja Huldan kanssa 
karjan ja sisäaskaret, enimmäkseen näin hänet suuri avainkimppu vyössään 
aamuvarhaisesta iltamyöhään liikkumassa juoksujalkaa tuvan, navetan, 
aittojen ja kaivon välillä miesväen ollessa ulkotöissä. Kolmesta pojasta 
keskimäinen Eino oli asevelvollisuuttaan suorittamassa, vanhin Hannes ja 
nuorin Kalle kotona, Kalle oli tänä ensimmäisenä kesänä päässyt Kuopion 
lyseon IV luokalle. Aaro-isäntä ei juuri maanviljelystöihin puuttunut -
entinen "merimies" kun oli; milloin ei seurustellut Vikin kanssa oli hän 
liikekannalla muualla ja varsinkin "seuroissa", joissa hän raamatuntunte-
muksellaan pani tiukoille niin papit kuin piispatkin. 

Ennen tämän kesän "rieskoja" Viki synnytti sukulaishäihin ja hopeahäi-
hin heinäkuussa onnentoivotusrunon kalevala-mitalla saatuaan siihen innoi-
tuksen häätalon pihaniityn pientarella ja luki sen kaksisataisen hääväen 
nauttiessa kahvia: talontytär Lyyli Väänänen oli vihitty naapurikylän 

177 



isäntään Niiles Niskaseen ja Lyylin vanhemmat Heikki ja Iida juhlivat samanaikaisesti hopeahääpäiväänsä. 
Nämä olivat mahtavat vanhan ajan juhlat, jotka jatkuivat illan ja yön yli sulhasen kotona Niskalassa, missä Viki oitti viululla tanssimusiikkia hanu-rinsoittajan säestyksellä. Tässä muutamia säkeitä runosta: 

Saisinko sanan sanoa 
tahi pari pajatella 
tämän hetken täytteheksi 
päivän kuulun kunniaksi. 
Päivä muita on parempi 
hetki muita herttaisempi, 
kun on pietty pitoja 
juhlia ylen jaloja, 
kun on kultakytkyellä 
tässä pantuna pariksi 
kaksi vehryttä vesaista 
ihmislasta ilomieltä. 
Missä milloin astunette 
kussa kulloin kulkenette, 
onni myöski on mukana 
asunevi askelilla. 
Missä astutte aholle 
missä istutte kivelle, 
päivän kehrä kirkkahana 
poiuillenne paistanevi, 
onnen kultainen omena 
valon antavi vakaisen 
päivän kuulun kunniaksi. 
Päivä muita on parempi 
hetki muita herttaisempi, 
kun on pietty pitoja 
juhlia ylen jaloja, 
kun on kultakytkyellä 

tässä pantuna pariksi 
kaksi vehryttä vesaista 
ihmislasta ilomieltä. 
Jos on juhla meillä jalo 
hetki herttainen käsissä, 
kaksin verroin päivä kaunis 
hetki vielä herttaisempi, 
kun on kerran keskellämme 
ihanpa isäntäväkenä 
toinen hääpari parempi 
pari muita muhkeampi, 
jolla häät on härövämmät 
päät on hohtavi hopeiset. 
Teill' on taivalta takana 
elon polkua palanen 
kulettua kunnialla 
onni otsalla asuen. 
Jos jo näillä nuorillaki 
ilo mielessä asuvi 
toivo mieltä nostattavi 
riemu rintoa repivi, 
teilläpä ilo isompi 
teillä riemu rikkahampi, 
kun on toivot jo totena 
toivon touot tähkäpäinä. 

Pääosan tästä runosta Viki käytti seuraavana vuonna ystäviensä hammas-lääkäri Liisa Väänäsen (Viipurista) ja kapteeni Yrjö Schildt'in häissä. Hän lisäsi siihen kuitenkin toisen mokoman huumoripitoisia neuvoja kummalle-kin osapuolelle, josta tässä morsiamelle suunnatut: 
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Jospa joskus mielessäsi 
tunnet tuskaksi olosi 
syämesi synkkenevi 
tahot harmista haleta, 
kun on ukko ulkosalla 
eikä ennätä kotihin 



ajallansa aiotulla 
vaikka varmasti lupasi, 
elä rumpuna rumise 
jänisräikkänä rämise 
elä kauan kaakattele 
äkäpussina puhise. 
Vaan sä sievästi sipise 
sulosuullasi supise 
leikitellen lempeästi 
miestä taiolla taluta. 65 

Runon loppu oli näin sävytetty kohteittensa mukaan, kun oli äkkiväärät 
leukapielet kummallakin! 

Palataan "rieskojen" pariin. 
Heinäkuun lopussa matkustimme koko perheen voimalla Savonlinnaan 

viettämään Olavinlinnan 450-vuotisjuhlia. Niihin oli Vikiltä pyydetty savon-
murteinen runo. Tämän Kivet mittee huastella voes Viki esitti 30.7. linnan 
pihalla pidetyssä yleisötilaisuudessa. Se otettiin suosiollisesti vastaan. Uusis-
sa rieskoissaan syksyllä 1925 Viki julkaisi sen ja useimmat arvostelijat 
pitivät sitä kirjan painavimpana antina. Runo jakautuu neljään jaksoon: I 
Jos tuntisi kivet ku immeisen miel, II Rajaraahan kur ryssät ne rikki sae, 111 
Vua aena eijoo tok sottoo pietty, IV Kivet iänetöntä kiitosta veisoo. Sotien 
ja rauhan aikain tunnot sekä kiitokset nimettömille linnan rakentajille. 
pystyssäpitäjille ja puolustajille, esi-isien monille sukupolville on runossa 
tuotu vahvasti esiin. 

UUTTA SANARRIESKOO on edellistä jonkin verran laajempi: se 
sisältää viisi eriaiheista ryhmää Karjapiham puolelta (3 runoa), Ukkoja ja 
akkoja (4), Ruuskasen torpasta (3), Kevät tulloo (5) sekä edellä mainittu 
Kivet mittee huastella voes (4).66 

Tämän kokoelman arvosteluja kustantaja tallensi 15:lta kriitikoita, joista 
yhden käsitys (Suomen Sosialidemokraatti) oli siitä täysin negatiivinen, 
kuten edelliselläkin kerralla; kaksi ankaraa löysi jotain hyvää: Savo-lehden 
kriitikko Olavinlinnan "kivien" kuvauksesta ja Suomen Talonpoika "Ruus-
kasen torpasta" muista ei; loput kaksitoista hyväksyivät runot varauksetta. 

Ruuskasista ja varsinkin Kaisasta, joka olemukseltaan muistutti Mari-
äitiä, isäni kertoili pitävänsä kuten todellisesta ihmisestä: "Jos tulisi vas-
taan, terve);itisin ja haastelisin hänen kanssaan." Synnytettyään tämän 
perheen hän yhä uudelleen ja uudelleen palasi sen kuvaamiseen. Tässä sillä 
on oma osastonsa aiheineen: Uamuhetki torpassa, Uamupäevän kuva sekä 
Iltahartaas. Erityisesti isäni mainitsi tarkoituksellisesti sijoittaneensa 
"Uamupäevän kuvaan" Kaisan sanat imeväisen vieroittamisesta: "Ei äet 
nuin tuhmalle poejalle anna./Jo pittäähi tervoo tittiin panna." Niihin 
aikoihin, kun isäni oli lapsi, oli kansan keskuudessa ollut tapana antaa 
rintamaitoa parinkin vuoden ikäiseksi asti, mutta tämän lopettamiseksi oli 
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käytetty tehokkaana keinona tervan sipaisemista nänninpäähän. Tämän 
aibelman ympärille isäni rakensi muun asiaankuuluvan kuvailun. 

Toinen syntyhistoria käsittelee runoa 'Pyykkirannassa" , joka kuulunee 
sinänsä useimmin esitettyjen sanarrieskain joukkoon. Runon tapahtuma 
sijoittuu Pulasteen lammen rantaan jossa vanhojen tervahautojen alapuo-
lella oli ryhdytty kesäisin pesemään suurpyykkiä ja sitä varten lämmittä-
mään pesuvesi suuressa padassa. Myöhemmin sotien jälkeen siihen rakensi 
majansa Pu.lasteen perheen nuorin tarkastaja Kalle Rissanen , joka nimitti 
paikan "Tervalahdeksi . Hän oli ilmeisesti jo silloin, kun Viki pysähtyi 
pyykinpesua seuraamaan huomannut paikan soveliaaksi saunarannakseen. 
Taisipa Pulasteen Kalle kysästä, mitä runoilija muistilehtiöönsä raapusti , 
kun tämä seuraavana päivänä pysähtyi ja kirjoitti: "On rannassa pyykkipa-
ta se mustilla kivillä porisoo ja kiehuu." äinä aikoina oli näet tapana 
iltaisin kokoontua Pulasteen kuistille iskemään tarinaa. Siinä isäni enim-
mäkseen haastatti Aaro-isäntää ja hänen poikiaan, niitä jotka olivat jo 
saaneet työnsä päätökseen samoin kuin renkejä, joita talossa myös tarvit-
tiin. Luvun alussa mainittu Uatu Martikainen kuului niihin ; naisväelle, joka 
hyöri iltalypsylle, riitti usein kiinnostuneita kysymyksiä , joiden vastaukset 
rekisteröi runoniekka talteen myöhemmin sopivasti käytettäviksi rehevinä 
höysteinä. Rieskan juurien etsiskelymatkoiltaan polkupyörän selästä hypät-
tyään joutui Viki puolestaan kysymysten tuleen joka "maan tavan" 
mukaan pakotti muotoilemaan vastaukset niin että sytykkeet riittivät 
jatkuvaan leukaiJuun puolin ja toisin . Kun toissa kesänä - viisikymmentä-
kahdeksan vuotta myöhemmin - haastattelin Tervalahden (silloista: Pulas-
teen) KaJiea noista vanhoista ajoista hän sanoi, että Särkiniemen isäntä oli 
kutsunut Kiärmeharjun Riikan ja Pellikan Tiltan - nämä alustalaistorppien 
akat - ja härnännyt heidät riitelemään keskenään isäni läsnäollessa ja siitä 
oli kertynyt ' mojovaa" tekstiä , jota jäi vielä täbteeksikin Pyykkirannan' 
synnytyksen jälkeen! Isäni puolestaan kertoi muistelmissaan vuonna 1954 
TÄSS' ON TEILLE TERVEISIÄ,67 että hän oli suunnitellut isännän 
kanssa kutsua akat kahville ja narrata heidät riitelemään keskenään, mutta 
että suunnitelma o"li jäänyt toteuttamatta, kun vihainen sonni puski Riikan 
kuoliaaksi. Miten härnyyn laita on ollut, jää epäselväksi. Riikan kuolema 
on kyllä tosiasia ja sen todistaa myös isäni hänestä laatima oheinen 
muistokirjoitus: (Savo 12.9.1928) 
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Kiärmeharjun Riikan 
muistolle 

Siilinjärven pitäjässä Pöljän kylässä, Särkniemen talon mailla, siellä missä 
Ylä-Pöljän aallot lyövät kättä Kevättömän laineille kohoaa rannasta nouse-
valle mäentöyryllä vähäinen Kiärmeharjun mökki. Tämän mökin siltapalkeil-
la ja pibatanterilla asteli vielä muutamia päiviä sitten reippaana ja elinvoimai-
sena, yhtä uutterana töissään kuin sanavalmiina kielenkäytössään Riikka-



emäntä, joka nyt, niinkuin murheviesti kertoo, on lähtenyt sille taipaleelle, 
josta ei takaisin tulla. 

Kiärmeharjun Riikka oli yksi niitä koulitsemattomia kielitaitureita, joita 
Savon puheliaan kansan keskuudessa, Savon sanarikkaan ja värikylläisen 
murteen käyttäjissä siellä täällä tapaa. Monet hetket on tämän kirjoittaja 
istunut Riikan mökissä kuunnellen ihastuksella hänen vuolasta puheluaan, 
josta aina ehtymättömästä kumpusi uusia kielen aarteita, nauttien hänen 
kuvaustensa ja kertomustensa värikkäästä kuvarikkaudesta, mikä todisti 
kertojassa asuvan harvinaisen väkevän ja eloisan mielikuvituksen, ja hänen 
räiskyvästä huumoristaan, millä hän joka hetki puhettaan höysti. Kiärmehar-
jun Riikka oli allekirjoittaneen savolaisista kielimestareista numero yksi. Hän 
oli synnynnäinen puhetaituri ja taiteilija, jonka taiteesta saivat nauttia vain ne 
harvat, jotka sattuivat joutumaan hänen kanssaan puheikkain. 

Ei ole monta viikkoa vierähtänyt siitä, kun Riikka verrattomana leikillisyy-
dellään kuvaili hengenvaarallista seikkailuaan metsässä vihaisen sonnin aja-
mana - saman, joka nyt äskettäin aiheutti hänen traagillisen loppunsa 
raadellen Riikan hänen kotimökkinsä veräjälle. 

Minä aavistan, miten järkytettyjä ovat Riikan naapurit ja ystävät kuulles-
saan iloisen ja elämähaluisen ihmisen näin äkillisestä ja surullisesta poisme-
nosta. Olen kuulevinani leppien humisevan ikäänkuin suruaan kuiskien 
Kiärmeharjun yksinäisen mökin ympärillä, mikä varmaankin tuntuu entistä 
yksinäisemmältä ja hiljaisemmalta iloisen emännän poistuttua sen tanhuvilta. 
Olen näkevinäni Riikan lehmien surullisina odottelevan lepertelevää lypsä-
jäänsä Kiärmeharjun mökin veräjällä. Olen tuntevinani sen yksinäisyyden, 
mikä asuu harvasanaisen Kiärmeharjun Aaron sydämessä. 

Nämä jäähyväissanat eivät enää tavoita häntä, jolle ne olivat tarkoitetut. 
Mutta osoittakoot ne hänen sureville omaisilleen, että Kiärmeharjun Riikalla 
on - niinkuin aina hyvillä ihmisillä - ystäviä, etempänäkin ystäviä, jotka 
kaipauksella häntä muistelevat. 

Viipurissa 10.9.28. 
Kalle Väänänen 

Pyykkirannassa on rieskarunoista jännittävin dramaattisuudessaan: kau-
niin kesäisen päivän rauhan tunnelma vaihtuu vastakohdakseen - tavallaan 
lankeamatta - vaikka: 

Soep heinässä sirinä sirkkaen, 
ja ilimassa siivin kirkkaen 
suvenkorennot korreet liitelöö. 
Ja kivviir raosta alta paan 
savu sinisenä lähtöö leijoomaan. 
Ja akat ne rannalla riitelöö. 

Niin syömistä sovuj ja raahan 
se juuria myöten kiskas, 
ku vanahar rottelo-kaahan 
se rienooja rantaav viskas. 

Vastaanotto oli näin toisellekin kokoelmalle yleisön keskuudessa myön-
teinen: Vikiä verrattiin jälleen Nortamoon ja "Vaasan Jaakkoo" -nimimer-
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killä pakinoivaan J . 0 . Ikolaan joku arvostelija nosti hänet jopa Ivan 
Andrejevits Krylovin rinnall.e. Kuitenkin huomautettiin myös aihepiirien 
samantoisteisuudesta ja toivottiin uusia aluevaltauksia. Olisiko siitä ollut 
vaikutusta kustantajaan , joka saattoi arvella menekin pienenevän eikä 
uusinut enää eteenpäin kustannussopimusta koskapa seuraavasta vuodesta 
alkaen (1926) Ky Kirja esiintyy tässä ominaisuudessa: RUNOKAAKIN 
KA VIONKAPSETTA - Leikillisiä tilapäisrunoja. PÖLJÄM PYSÄKIL-
TÄ PALAMUPUIHEN SIIMEKSEEtv68 ynnä kaksi suorasanaista murre-
pakinaa: Kun Uatu oli akanottopuuhissa ja Imppa kokoelmassa "LIPEÄ-
KALA, johon osallistuivat - voi sanoa - kaikki maan johtavat humoris-
tik:irjailijat, olivat Vikin käsialaa. 

Vuonna 1927 - taisi olla kevätpuolella - Viipurin Työväen teatteri 
valmisti Shakespearen "HAMLET' -näytelmän. Kun näytelmään sisältyy 
myös miekkailukohtaus (Hamlet contra Laertes) , pyysivät osain esittäjät 
Vikiä ohjaamaan kohtauksen, jotta se ei näyttäisi pelkältä sohimiselta, ja 
niin hän harjoittikin sarjan pistoja ja väistöjä, jotka esittäjät sitten 
suorittivat yleisön seuratessa taistelua henkeään pidättäen. Tästä Viki 
innostui niin, että pani toimeen miekkailukurssin , joka muutaman viikon 
aikana suoritettiin Uuden yhteiskoulun voimistelusalissa ja johon osallistui 
kuutisen keski-ikäistä liikemiestä, joukossa mm. Valion johtaja Väinö 
Pitkänen ja sairaalan talouspäällikkö Väinö Tuuri. Näille kahdelle Viki 
antoi pyynnöstä vielä yksityistuntejakin Valion konttorin toimistossa, kertoi 
Pitkäsen tytär, joka kainostellen - koululainen kun oli - nuoremman 
siskonsa kanssa kurkisteli porraskäytävän pienestä yläikkunasta miekkain 
mittelöä. Tähän kehonrakennukseen taisi Vik:inkin kuntoilu sitten rajoit-
tua.69 

Edellä mainittu runokokoelma sisälsi kaikkiaan 22 aikaisemmin paperille 
eri tilaisuuksiin sepitettyä runoa. Niistä neljä savonmurteista. Ne oli 
ryhmitetty kolmeen jaksoon: Avausrunon jälkeen: Tilkkeitä (10), Rieskoo 
ja ruoskoo mustille ja valakeille (3) sekä Laulajan poluilta (8). Aikaisin 
näistä lienee "Hymni kesäiselle Helsingille", joka on esitetty sivuilla 147-. 
Alex Matson 70 muisteli että ensimmäinen Vikin julkaisuista on ollut jokin 
polkkarytminen tanssilaulu (TUULISPÄÄSSÄ) jonka aiheen hän olisi 
saanut eräältä ravansaarelaiselta. Matson jatkoi: 'Vähän myöhemmin , 
jolloin minäkin asuin Helsingissä, hän (Viki) myi Tuulispäähän itse keksi-
miään vitsejä. Palkkio muistaakseni markka kappaleelta. ' Matson oli kyllä 
pannut Vikin 'runollisen' sanavalmiuden merkille jo silloin , kun hän ohjasi 
cavansaarelaisen Peltosen Hiljan opintoja joka oli vaibdeltuaan ilmäyksiä 
mustasilmäisen venäläisen merikadetin kanssa innoittunut runoilemaan: 
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Oi tokko saan ma milloinkaan 
sua nähdä, kutrisi tummat 
ja silmien niin suloisten, 
nuo katseet polttavan kuumat. 



Ma tiedä en, vaan tunnen sen, 
on ainut onneni sulia 

Näin pitkälle tyttö oli päässyt esille jättämällään paperiarkilla. Kalle oli 
enempää miettimättä kirjoittanut jatkon: 

Vaan jos en saa sua omistaa, 
on toinen parempi mulla. 

Tähän "runokaakin kopse-kokoelmaan"71 sijoitti Viki yhden suomenta-
mistaan saksalaisista ylioppilaslauluista: On paavin elo ihanaa, joka sittem-
min julkaistiin eräissä ylioppilaitten laulukirjoissa (kuten edellä s. 165 on 
mainittu). Ryhmästä Laulajan poluilta kannattaa poimia runo Kuisma 
(Prof. Heikki Klemetille "Suomen Laulun" 25 vuotisjuhlassa 12.4.25) 
Riimiviljelykokeita,/ Runovärssyjä synnyntäsokeita,/ joita Kuismalle kuu-
lulle, suurelle/ minä lasken jalkainsa juurelle.) Runon Viki matkusti juhlaan 
itse lukemaan kunnioittaakseen johtajaa, jonka viittauksen alla oli YL:ssä 
saanut unohtumattoman ohjauksen kuorolaulantaan. Tästä huumorin sävyt-
tämästä yli kahdensadan säkeen mittaisesta runosta seuraavassa poiminta: 

Kun viimein niin tämä miesi 
ihan tarkallensa jo tiesi, 
miten Suomessa kurkut veisasi, 
hän maille jo muille reisasi. 
Monenmoisia kurkkuputkia 
sillä matkalla sai hän tutkia. 
On tutkinut italialaisten 
niin herrojen kuin myös naisten 
hän kuulujen kurkkujen eroja, 
- nehän on niitä laulajaneroja. 
Monen donnan kurkun on aivan 
hän mittaillut mutkasta mutkaan, 
johon ei - paitsi vaateissa vaivan 
moni mies ole kurkistanutkaan. 

On saanut hän hämmästymättänsä 
monen laulajan italialaisen 
näet vatsalle painaa kättänsä, 
niin herran kuin myös naisen. 
Tämä laulaja-lahkon Tuomas 
- näin aroille aloille mennen -
sen selvästi todeksi huomas, 
mitä epäillyt oli jo ennen: 
Kun oikia laulaja veisaa, 
niin "pönnistää" siinä ei saa, 
ja laulu se lähtee, vaikka 
on pehmiänä joka paikka 
ja jännityksestä vapaa 
aina kaulasta myöten napaa. 

Muista tämän kokoelman runoista mainittakoon vielä Ylioppilaan valitus-
virsi, joka julkaistiin aikoinaan myös TUULISP ÄÄSSÄ sekä Pieni leikilli-
nen laulu Allah Sulimannin kunniaksi ja kiitokseksi ("Viipurin Lauluveikko-
jen" johtajan Allan Schulmanin 25-vuotisjuhlassa 28.10.22),72 jonka "Lau-
luveikot" olivat Vikin muiden kuoron vaiheita kuvailevien runojen kera 
tuolloin painattaneet. Arkkitehti Schulman oli silloin lähestymässä 
60-vuotissyntymäpäiväänsä ja viimeistä vuottaan tämän kuoron johdossa -
hänen jälkeensä tuli kapellimestari Lauri Näre johtajaksi. Vikin väännös 
hänen nimestään oli sattuva, koska Schulman vastasi kasvojen muodoltaan 
valkeine partoineen ja viiksineen kuvaa arabien Allahista. - Murrerunoista 
"Kalakukon avvauslaalu" tuli käyttöön monissa kalakukkojuhlissa; kun se 
laulettiin "Olin minä poika ja nuori"-laulun sävelmällä, se oli helposti 
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omaksuttavissa yhteislauluksi. "Kiitoslaalu Kuopijolle" oli puolestaan Vikin 
ylistys synnyinkaupungilleen. 

KALA.KUKON AVVAUSLAALU 

Om-pa kool-la täs-sä ak-ko-ja uk-ko-ja,Om pöy-vil~lä ka-la-kuk-ko-ja, 

..,.. __ 
Mit-kä kes-tit täs-sä a-la-kaa-kaal I-hav vesj jo suu-hu he-rah-taa, 

Tämän vuoden keväällä Viki ryhtyi yksityiskohtaisesti suunnittelemaan 
pitkää uJkomaanmatkaa, kotoa aina Afrikkaan asti. Lähtö Viipurista 
tapahtui 7 .5. ja matkareitti toteutui seuraavanlaisena: Helsinki - Stettin -
BERLIN - Köln - PARIISI - Grenoble - Arles - Marseille -
NIZZA - Monte Carlo - VENETSIA - ROOMA- NAPOLI - Capri 
- Vesuvius - PaJermo - TUNIS - Karthago - Marseille - Milano -
Simplon - Berlin - Stettin - Helsinki, josta kotiin Viipuriin 28.6. 
(Vuorokautta pidemmät pysähdyspaikat suurin kirjaimin.) Merkityissä pai-
koissa oli opetuksen kannalta kussakin mielenkiintoisia kohteita - muista-
kaamme, että maantiede oli Vikin mieliaine myös opetuksessa. Matkaker-
tomus, joka oli oleva savonmurteinen, oli myös vain kepeästi tietoa jakava 
ja ensi sijassa huumorin silmälasien lävitse luettava. Näin ollen on siinä 
myös yhtä ja toista 'licentia poetican' nimiin luettavaa , kuten alku - joka 
olisi tapahtunut Kuopiosta - ja loppu - joka olisi päättynyt Pöljälle. 
Pöljän pysäkki reklamoitui kuitenkin kirjan nimen perusteella: PÖLJÄM 
PYSÄKILTÄ PALAMUPUIBEN SIIMEKSEEN.73 Matkan päätyttyä kyl-
lä matkustimme kaikki Viipurista Pöljän PulasteeUe. Kotona Viipurissa 
seurasimme matkan edistymistä Viki.n jokaisesta pysähdyspaikasta lähettä-
mien kuvallisten korttien avulla jotka minä kiinnitin nastoilla tulojärjestyk-
sessä tapettiin. 

Tämän matkan vahvimpia elämyksiä Viki kertoi olleen ratsastuksen 
Vesuviuksen huipulle. Hän kirjoitti siitä kuvauksen erikseen sanomalehti 
KARJALAAN. Nykyisin turismin muututtua koko kansan huviksi moni 
ulkomailla - Etelä-Euroopassa käynyt - on istunut aasin seljässä jonkin 
vuoren rinnepolkua kiiveten eikä ehkä pidä sitä kummempana, mutta 
puolen vuosisataa takaperin siitä saattoi kertoa suorastaan jännittävänä 
tapauksena Suomenmaassa. 

Matkakirjansa Viki päätti Pöljän Pulasteen ja sen Aaro-isännän kiitok-
seen: "Ja ku olj otettu hyvä löyly ja istuttiin kuistim penkillä jiäbyttelemäs-
sä, niin kysy se isäntä että - sanoppas nyt ku oot kuJukenna niirn pitkät 
matkat, että mikä se on nyt se paras muampaekka ja missee tuota olj 
kaekkeim parasta immeiselle tarjona. 
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Ja minä sanoen että - siihe on hyvin heleppo vastata. Se paras paekka 
on justiinsa tämä Pulasteen kuisti, missee nyt ollaaj, ja sem parempoo eijoo 
immeiselle missää tarjona kun tuolla teijän saanassa." 

LIPEÄKALA, kokoelma kotimaista huumoria ilmestyi jouluksi 1926. 
Siinä olivat edustettuina mm. murrekirjailijat Nortamo, Vaasan Jaakkoo ja 
Kalle Väänänen tunnettujen pakinoitsijoiden Kersti Bergrothin, Tiituksen, 
Lampenin ja Ollin ohella. Näin oli Viki päässyt todella hienoon seuraan. 
Kustantaja mainosti kirjan takakannessa sekä PÖLJÄM PYSÄKKIÄ että 
RUNOKAAKIN KA VIONKAPSETIA. Vikin kaksi murrejuttua74 perus-
tuivat osaksi tositapahtumiin: Uatun käsnänleikkuu oli pitänyt suorittaa 
vihillemenon takia. Kysymyksessä oli ollut Pulasteen Kallen setä Antti. 
Vihkimisen Kalle muisteli tapahtuneen Maaningan pitäjässä sikäläisen 
kirkkoherran "Jakin" (Jack) toimesta. "Imppa" oli ollut mökkiläinen 
Immanuel Ryynänen Lapinlahden pitäjässä ja kuuluisa siitä, että "ei jiänyt 
kellenkään vastaasta velekoo". Koska monet olivat hänet tunteneet, hänes-
tä kerrottiin runsaasti 1920-luvulla juttuja. Olipa niitä, joiden luona Imppa 
oli asunutkin, kuten esimerkiksi opettaja Albanus Sonnisen lapsuudenko-
dissa Lapinlahdella. Kuulopuheet lisäsivät juttujen määrää, kuten usein 
tapahtuu vitsiniekan maineeseen päässeen kohdalla. Niinpä ei Vikinkään 
kertomista voi kaikista varmasti sanoa, ovatko ne todenperäisiä eikä 
varmaan tarvitsekaan, samoin kuin Pallen kirjaksi laventamasta kaskujou-
kosta, joka ilmestyi nimellä "lmppa ja hänen ilmapiirinsä"75 neljäkymmen-
tä vuotta myöhemmin. Palle mainitsee esipuheessaan niin Vikin kuin 
Albanus Sonnisen tärkeinä lähteinään. 

Alkuvuodesta 1927 julistettiin Viipurin klassillisen lyseon luonnonhisto-
rian ja maantieteen nuoremman lehtorin virka haettavaksi eläkkeelle 
siirtyneen Aksel Kaihovaaran jälkeen. Tämä virka näytti tavoittelemisen 
arvoiselta, ja niinpä Viki valmistautui antamaan virkaa varten vaadittavat 
opetusnäytteet Helsingin Normaalilyseossa. Hän selvisi niistä laudatur-arvo-
sanalla (28/30) sekä nuoremman että vanhemman lehtorin vakanssille. 
Ehdollepanossa ilmaantui kuitenkin nuorempi entinen koulutoveri Johan-
nes Kaikko ensimmäiselle sijalle. Olisiko järjestyksestä kannattanut valit-
taa, oli epävarmaa. Viki luopui siitä, varsinkin kun tietoon tuli, että 
seuraavana lukuvuonna julistettaisiin Viipurin Tyttölyseon vastaavien ainei-
den vanhemman lehtorin virka haettavaksi - sehän oli ekonomisesti 
edullisempi. Niinpä Viki ryhtyi täydentämään pätevyyttään sitä silmälläpi-
täen alkaen uudelleen opiskella perinnöllisyystiedettä. Tähän tutkintoon ei 
ollut mitään kiirettä, joten kesällä Vikillä oli vielä aikaa tehdä murrehaas-
tattelu.rpatkoja, joiden seurauksena syksyllä tuli valmiiksi proosateos LET-
KUVARREN VIERELTÄ. UKKIVAENOON JUTIUJA.76 Siinä Viki 
kuvaili, paitsi ukkinsa Lassi Samulin persoonaa {ks. s. 109), myös hänen 
kertomansa pohjalta vajaan sadan vuoden takaisia tapahtumia sekä kansan 
suussa polvelta toiselle siirtyneitä tarinoita esimerkiksi Maaningan vahvasta 
papista "Jakista" (johon edellä on jo kajottu), voimamiehestä sellaisesta 
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kuin "Hurjasta Torstista, joka ei pelännä pappia ei vallesmannia mut 
akalleen olj alamaenen", tai esitti "Muisteluja matkoteiltä elikkä mitenkä 
sitä kuljaeltiin, ku ennev vanahaa Oulussa ajettiin" tai "Nilsijär rosvoesta, 
jotka rikkaelta otti ja köyhille anto", vieläpä "Jussi Kaekkosesta, joka ei 
tarvinna apulaesta ei syömisessä eikä työn teossa" ja "Siitä Venskistä, joka 
osasj pittee elämässä sen huljvilipuolen piällä päen". 

Erkki Siitosen piirros "Viipurin tornit" Klas-
sillisen lyseon 50-vuotisjuhlajulkaisuwi 1929. 

9 Lyseon juhlat - Sanarrieskoo -
normaaliproosaa 

Junkkarien joukko (1928) 
Schnitzler: Tohtori eksyy 
erotiikkaan (1928 suom.) 
Pakina (Lipeäkala 1928) 
Runo (Lipeäkala 1929) 
Viipurin klassillinen lyseo 
1879--1929 (toim. 1929) 

- Sanarrieskoo kolomaas kannikka 
(1930) 
Runot isälle ja äidille (1930) 
Tulipa K ytrelahden naisillekin 
kesä (1930) 

Viipurin klassillisen lyseon entiset oppilaat olivat jo joulukuussa 1927 
asettaneet toimikunnan valmistelemaan lyseon 50-vuotisjuhlia, jotka tulisi-
vat vietettäviksi syksyllä 1929. Tarkoitusta varten asetettu toimikunta päätti 
sitten keväällä 1928 että juhliin laadittaisiin muistojulkaisu , johon sisälly-
tettäisiin myös opettaja- ja oppilasmatrikkeli. Tämän tehtävän sai Viki 
suorittaakseen. Opettajien kohdalla työ onnistui helpommin , olihan kysy-
mys vain 20 viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneista muutoksista, 
mutta oppilaskunnassa lisäyksen kerääminen edelliseen 1909 tehtyyn julkai-
suun osoittautui varsin hankalaksi ei vähiten vuoden 1918 tapahtumien 
vaikutuksesta. Viki ryhtyi kuitenkin tarmokkaasti keräämään tietoja välittö-
mästi. 
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Paneutuessaan näin lyseonkäyntiaikoihin hänelle juolahti mieleen käsitel-
lä romaanin muodossa oman luokkansa toveripiiriä todellisuuspohjaisesti. 
Materiaaliakin oli käytettävissä toverikunnan arkistossa sekä useita luokka-
tovereita haastateltavissa. Tämä koulupoikaromaani ilmestyi huhtikuussa 
1928 nimellä JUNKKARIEN JOUKKO. (ks. s. 133).77 Kysyessäni jos-
kus myöhemmin Vikin luokkatoverilta Yrjö Oralta sen todellisuuspohjaa 
Ora myönsi, että ilmeisesti pojilla oli todelliset vastineensa samoin kuin 
tapauksillakin, mutta ei pitänyt asiaa mitenkään tärkeänä eikä maiTiitsemi-
sen arvoisena. 78 Mielestäni romaani antoi kuitenkin täydennyksen hänen 
myöhemmälle omaelämäkertakuvaukselleen ja kiinnosti erityisesti minua, 
joka astelin saman lyseon ovesta sisään 16 vuotta myöhemmin kun isäni oli 
siitä astunut ulos. Kustantaja otti kirjasta toisen painoksen 1956. 

LIPEÄKALAAN, joka ilmestyi jälleen jouJuksi, Viki kirjoitti pakinan 
savolaisten suulaudesta ja kaunopuheisuudesta. 79 Hän käsitteli siinä mm. 
eräitä savolaisille tyypillisiä ominaisuuksia ja tapoja, joita kaikki muunhei-
moiset eivät aina pidä positiivisina. Eräs sellainen on vierasta harmittava 
utelu : Kuka työ ootta? - Mistee työ tuletta? - Mihinkä työ mänettä? Ja 
niin edelleen. Viki selittää pakinassaan moisen tungettelun itse asiassa 
kohteliaisuudeksi: keskustelun avaamiseksi, jossa kysyjä myös punnitsee 
vastauksen laadun mukaan vieraan nokkeluuden ja toisaalta kysyjä pääsee 
laventamaan tietopiiriään. Jos vastaaja pystyy välttämään pelkän ja kuivan-
suoran vastauksen, on tie nokkeluudelle avattu ja hymyä huuleen tulee niin 
kysyjäJle kuin vastaajalle. Pari esimerkkiä huumorilla höystetyistä vastauk-
sista. Savolaismies matkustaa laivassa. Toinen kysyy: minnekkä sitä ollaan 
matkalla? - Vastaus: Kukapa sitä näen alakumatkasta tietää, minnekkä 
sitä lopulta joutuu! (Vastaukseen sisältyy myös haluttomuutta ilmoittaa 
matkan päätepiste.) Tarinan kehitystä osoittava viisastelu: Kaksi henkilöä 
odottelee kolmatta ja toinen päivittelee odotetun viipymistä. Toinen tuu-
maa siihen: "Kylläpäbän tulloo kun kerkii." Siihen lausahtaa edellinen: 
"Niin - no liika hättäestähän tuo oeskii tulla ennen kun kerkii! ' Kysymyk-
siä tehdessään ei savolainen näin odota suoraa tosikkomaista vastausta. 
"Impan" (Immanuel Ryynänen ks. ed. s. 185) suuhun on pantu mm. 
seuraava juttu: Kesävieraat olivat uimaan menossa ja kysäisivät lmpalta: 
"Tappookkoon tuossa rannassa jalat pohjaan?' lmppa: 'Kyllä kaet siinä 
jalat pohjan tappoo, vua en tiijjä, mitenkä piä yltää pintaan!' 

Toinen, ehkäpä myös myötäsyntyinen ominaisuus savolaisessa on puheen 
höystäminen moninaisilla kielikuvilla . Eräällä lailla se on sukua edelliselle 
suoran vastauksen kiertämiselle: "Siinä ei ennätä paljo vanabeta yhessä 
paekassa", savolainen tuumii jostain erikoisen nopeasta vauhdista puheen 
ollen. Tyypillistä kielikuvien Juontia osoittavat lukemattomat verbeihin 
liittyvät lisät, joista Viki ottaa esimerkiksi syömisen laadun muunnokset, 
esimerkiksi: Ahne ihminen Savossa syyvvä hotki{, pakkoo tai ahmit, 
niuharuokainen syyvvä natustaa ·, hiveltää, napostelloo ( tämä sana yleisty1 
muuallakin Suomessa erään muotitanssisävelmän suomennoksen johdosta 
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1960-luvun lopulla) , tai sipostelloo; joku buonohampainen syyvvä mutustel-
loo ·, isäntä syyvvä ryllistää, talkooväki kilvalla syyvvä hokeltaa. Määrätyn-
laista syömistä osoitetaan seuraavilla syyvvä vohlasoo, märsyvää, loskoo, 
mursuvaa, mätveltää, näpöstellöö: pieni lapsi syyvvä lekittää maitoa tai 
lankuttaa; lehmä syyvvä muokottelloo porsas syyvvä lättyyttää jne. 

Nämä syömisen laatua kuvailevat verbit eivät liene mukana NYKY-SUO-
MEN SANAKIRJASSA! Kun kuuntelee tätä puheen moninaisuutta ei voi 
olla ihmettelemättä savolaisen sanasepon rehevää kekseliäisyyttä. Asian 
harrastajat ovat panneet edellä esitetyt seikat merkille myöhemmin kuten 
esimerkiksi insinööri MIKKO NORDQVIST vuonna 1950 "Satakunnan 
Kansassa" julkaisemassaan artikkelissa "Vähän huumorista ja erityisesti 
savolaishuumorista. " 

Vuoden 1928 kirjallisiin puuhiin kuului myös Vikin suomennos Tohtori 
eksyy erotiikkaan saksan kielestä - alkuteoksen kirjoittaja oli itävaltalai-
nen ARTHUR SCHNITZLER (1862-1931).80 Tätä teosta ehkä voi pitää 
eräänlaisena seksikirjana, tuskin sentään pomograafisena tuotteena. Siinä 
on kyynistä - kirjailijalle tyypillistä - viettielämän käsittelyä, joka myös 
jo tiettyyn suuntaan osoittavan nimensä perusteella saattoj kiinnostaa 
asianharrastajia. Älykkyyttähän juonen käsjttelystä ei puutu mutta juuri 
tämäntyyppisen kirjasen valitseminen suomennettavaksi vaikuttaa jossain 
määrin laskelmoinnilta. 

1920-luvun lopulla oli Viipurissa kuuluisa trio: Sulo Aro (viulu), Georg 
Harpf (sello) ja Arvi Valkonen (piano) joka esiintyi iltaisin Torkkelinka-
duo varrella olevassa AULA -kahvilassa. Sinne kokoontui viipurilaisia 
musiikin ystäviä pöytäkunnittain - eräässä tapasivat toisiaan mm. Kauppa-

Viki 40-vuotias Viipurissa 1928. 

·Nämä sanat ovat mukana Nykysuomen sanakirjassa. 
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opiston rehtori Ale Reinikainen ( ent. klassikko) ja saman laitoksen opetta-
ja, maisteri Martti Saario (myöh. Kauppakorkeakoulun professori), Puhelin 
Oy:n toimitusjohtaja, dipl.insinööri Lauri Ståhlhammar, Uuden Yhteiskou-
lun äidinkielen opettaja, fil.maisteri Viljo Nissilä (myöh. Suomen nimiarkis-
ton johtaja ja Helsingin yliopiston professori) sekä Viki, jonka Nissilä 
muistaa erityisesti vitsiniekkana, seuran hauskuttajana. Tässä herraseurassa 
Vikin vitsit saattoivat pistäytyä eroottisellakin alueella. Kun kouluhallituk-
sen tarkastaja kävi kyselemässä IKL:n toiminnan johdosta mielialoja 
oppilaitten keskuudessa ja kysyi mm.: saanko panna toimeen tarkastuksen 
tyttölyseossa, oli Viki sanonut, ettei hänellä ole mitään tarkastusta vastaan, 
tytöt voivat riisua vaikka paitansakin. Nissilä arveli Vikin jo silloin 
kiinnostuneen nauruvitseistä ja -kaskuista myöhempää julkaisemista varten. 
Ehkäpä näinä vuosina, jolloin Schnitzler-suomennos oli menossa, "Kytre-
lahti" piilopomoiluineen tulossa ja naisvaltainen ympäristö työkenttänä, 
ulkoisen kuoren alta eroottinen viritys huomaamatta pyrki esiin. 

Matkustellessaan vieraissa maissa, joissa seksi oli vapautumassa viktori-
aanisen ajan kahleista, Viki oli joutunut näkemään pomokirjallisuutta. 
Muistan, että kirjahyllyssä oli maantieteen ja kansatieteen alalta vieraskie-
listä kirjallisuutta, sellaista, mikä osui käsiini tutkistellessani tätä vajaat 
parituhatta nidettä käsittävää kokoelmaa ja löysin esimerkiksi suuren 
kuvateoksen "Das Weib bei den Naturvölkem". Siinä esitettiin primitiivis-
ten kansojen naissukupuoli koko alastornuudessaan; oli myös toinen, ehkä 
vielä kiintoisampi kirja nimeltä "Sittliche oder unsittliche Kunst", johon oli 
poimittu nimensä mukaan näytteitä myös os:sta siveettömistä taideteoksis-
ta , puhumatta sitten raoskaJaisesta kuvastosta jollaisia Pariisissa kaupitel-
tiin kaduilla turisteille. Tämä ei kylläkään ollut kirjahyllyssä vaan osui 
silmiini kirjoituspöydän laatikkoa tyhjennettäessä asuntoa vaihtaessamme. 
Näistä asioista ei muuten varsinaisesti keskusteltu, ennen kuin kesällä 1931, 
jolloin minun oli valmistauduttava kotoalähtöön aloittaakseni yliopisto-
opinnot Helsingissä. Siinä keskustelussa isäni kiinnitti erityistä huomiota 
ehkäisyvälineiden tarpeellisuuteen jos seurustelu toisen sukupuolen kanssa 
tulisi johtamaan niin pitkälle. Hän huomautti tietenkin sukupuolitautien 
tarttumisvaarasta sekä mahdollisuudesta saattaa tyttö raskaaksi, jolloin 
kuten hän sanoi: - ettei kävisi niin kuin minulle, että jouduin liian aikaisin 
isäksi! Tässä keskustelussa oli läsnä myös eräs luokkatoverini ja hänen 
isänsä. Viki ei tiennyt sitä, että isot pojat olivat meitä valistaneet näissä 
kondomiasioissa jo useita vuosia aikaisemmin. 

Musiikki kiinnosti Vikiä aina politiikkaa myöten: hän, vaikka ei kuulunut 
kirkkoon, ryhtyi puuhaamaan vuoden 1929 puolella avoimeksi julistettuun 
Viipurin tuomiokirkon urkurin virkaan taiteilija Venni Kuosmaa, joka oli 
jo muutamia vuosia toiminut Viipurin Kirkkomusiikkiopiston urkujensoiton 
opettajana ja johon Viki oli tutustunut savolaisten juhlissa. Agiteeraus 
tuottik:in toivotun tuloksen: Kuosma sai enimmät äänet ja nimitettiin 
mainittuun virkaan. Hänestä tuli sitten sotien jälkeen Helsingin pohjoisen 
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seurakunnan urkuri ja eräs arvostetuimmista senaikaisista maamme urkutai-
teilijoista . Venni Kuosma nai tanskalaisen opiskelutoverinsa Sigge Holstin 
joka muutti viipurilaisten visiittien luonteen siirtyessään obligatoorisen 
kahvinjuonnin jälkeen välittömästi herrain puolelle polttaakseen totunnai-
sen sikarinsa. Siitä oli seurauksena - ei niinkään tupakoinnin yleistyminen 
naisväen keskuudessa vaan yhteisseurustelun jatkuminen herrain kera 
kabvinkin jälkeeni 

Näinä vuosina seurustelun tärkeänä osana oli kvartettilaulanta. Se sai 
vauhtia mm. kaunisääniseo Aulis Kaihovaaran muutettua Viipuriin. Hän 
pystyi tarvittaessa laulamaan myös II tenoria. Muita innokkaita ja varmoja 
laulajia olivat rautat. virkamies lippo Miettinen (I tenori) , maanmittausinsi-
nööri Simo Vainio (11 tenori) , dipl. insinööri Martti Suurpää (I basso) , 
apteekkari Antero Hyttinen (II basso) ja seppä Konsta Krivitzky (II basso). 
Viki lauloi I bassoa. Erityistä hohtoa toi laulantaan varatuomari Veikko 
Vartiovaara käynneillään Helsingistä. Hänen bravuurinumeroitaan oli mm. 
humoreski "Tammerforssin fabriikin ... ", jossa hänen laaja-alainen bassonsa 
pystyi nousemaan yksiviivaiseen oktaaviin kadenssin mielikuvituksellisissa 
kiemuroissa. Näissä illanvietoissa kostutettiin kurkkua myös kotiviinillä. 
Sen valmistaminen oli muotiasiana, isännät ejvät vain aina malttaneet 
valmistunutta erää säästellä, näin oli pulputus keittiön nurkassa alituista. 
On ehkä syytä kuitenkin painottaa että laulaminen oli illanvietossa joka 
tapauksessa pääasia. Sitä todistaa laulujen muistiinpaneminenkin, koska 
samana iltana ei yhtään laulua esitetty kahdesti ja luku.määrä usein nousi 
toiselle sadalle. Naiset saivat aina kaikki serenadinsa. Välipaloiksi esitettiin 
silloin kun säestäjä oli käytettävissä suosittuja yksinlauluja (Aulis Kaiho-
vaara, Kerttu Vainio) , myös laulelmia usein Vikin suomentamiin mennen. 

Viki oli innokkaana laulumiehenä mukana, kun Viipurissa esitettiin Pasi 
Jääskeläisen laulunäytelmä ' Laivan kannella" amatöörivoimin; olipa hän 
mukana jossakin salonkikomediassakin muutaman virkatoverinsa kanssa. 
Näistä maisteri Sivi Pietinen oli kenraaliharjoituksessa pukeutunut komei-
siin hepeneisiin ja tapasi Vikin kulisseissa odotellessaan näyttämölle astu-
mistaan. Viki lausui oitis julki ihastuksensa: Sinustapa on saatu kaunis! 
Mutta vastaus, joka vei Vikille jauhot suuhun, kuului heti : Mutta sinuun ei 
ole tarvinnut paljon uhrata, että sinusta on saatu tuollainen rantarosvo! 
Tämä kaikessa ystävyydessä, sil.lä Viki piti sanavalmiutta ja nokkeluutta 
älykkyyden merkkinä ja oJj tottunut sitä Siviltä odottamaan. 

Kun muistelen nyt jälkeen päin äitini ' Maissun" - kuten häntä perhe- ja 
lähipiirissä nimitettiin - osaa eläm.ässämme, näen ikäänkuin selvemmin 
hänen yksinäisyytensä arkipäivän askareissa. Koulunkäynnin keskeytymi-
nen koulun ylimmillä luokilla, toisen korvan vähittäinen kuuroutuminen ja 
vieraaseen ympäristöön siirtyminen vaikuttivat eristävästi. Viki hankki 
vuoden 1925 paikkeilla kirjoituskoneen, jota opetteli parilla sormella 
naputtelemaan. Hänellä ei ollut malttia eikä aikaakaan käyttää kymmensor-
mijärjestelmän harjoi!_telemiseen. Kone oli kuitenkin tekstin selventäjä ja 
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parempi kuin kynä. Aitini opetteli naputtelemaan kaikilla sormilla ja sai 
sitten kirjoitustöitäkin, muun muassa tri Erik Ahlman antoi "Totuudellisuu-
den probleemi" -tutkimuksensa puhtaaksikirjoitettavaksi. Ahlman oli niihin 
aikoihin klassillisen lyseon latinan ja kreikan kielen vanhempana lehtorina. 

Pöljän Pulasteella solmi äitini kesällä 1928 suuren ryijyn kangaspuissa, 
samoin kesällä 1930 Viipurissa toisen sekä vielä yhden 1936. Ne hopeitten 
ohella olivat ainoat tavarat, jotka äitini sai otetuksi sitten mukaansa 
lähtiessään evakkotaipaleelle joulukuussa 1939. 1930-luvun alkupuolella 
innostui Maissu myös maalaamaan porsliinia, kun rouva Sirkku Tuurna 
antoi opetusta järjestämällä sitä varten kursseja. Kaunis kiinalaisaiheinen 
maljakko koristi pöytää tai "senkkiä" -viimeisinä Viipurin vuosina. Ymmär-
tääkseni Maissulla oli tämänlaatuisiin taitoihin taipumusta; sitä oli varmaan-
kin äidin puoleisessa suvussa, koska serkku Maire Jousimaa oli Ateneumis-
sa ollut oppilaana. 

Samoilla porsliininmaalauskursseilla kävi tuttavapiiriimme kuuluvan insi-
nööri Simo Vainion Kerttu-rouva ja tämän perheen kanssa jouduttiin 
läheiseen kanssakäymiseen, varsinkin kun muutettiin Massisen talon asun-
nosta samaan taloon Vainioiden kanssa 1932 kesän alussa. Viki osti tästä 
Eliaankadun ja Suonionkadun kulmatalosta kahden huoneen, palvelijan-
huoneen ja keittiön käsittävän osakkeen (osittain lainavaroin). Se oli oleva 
kotimme talvisotaan saakka. 

Syksyllä 1929 Viipurin klassillinen lyseo vietti perustamisensa puolivuosi-
sataisjuhlaa ja siihen tilaisuuteen ilmestyi koulun juhlajulkaisu, johon yli 
500-sivuiseen opukseen oli silloisen rehtorin F. P. Oinosen ohella eri 
aiheista kirjoittanut kaksikymmentä koulun entistä oppilasta. Toimitustyös-
tä, jonka raskain osa oli noin 300-sivuisen opettaja- ja oppilasmatrikkelin 
laatiminen, vastasi Viki. Häneltä oli myös varsinaisessa tekstiosassa muistel-
ma sekä kaksi runoa. 81 Illanvietossa Viki esitti koulutoverinsa Iippo 
Miettisen kanssa sepittämänsä kupletin koulun kunniaksi. Minä, joka olin 
albuminteon aikana tutustunut edellisiin oppilaspolviin koulun hamasta 
alusta, seurasin jännittyneenä juhlaan tulevia valokuvista tunnistamiani 
koulun alkuaikojen ylioppilaita, jotka esiintyivät arvokkaasti "bonjoureis-
saan", samoin kuin niitä, jotka olivat kiivenneet Parnassolle ja olivat 
tunnistettavissa jo kaukaa korkeitten silkkihattujensa ansiosta. Luullakseni 
nämä silloin jo "geruusiaan" siirtyneet katsoivat puolestaan erikoisesti 
kirkassilmäisiä ensiluokkalaisia mielenkiinnolla. 

KYL VÖMIEHEN KUNNIAKSI 
Lehtori Kalle Auerin 
täyttäessä 60 v. 20.5.-24 

On tuttua tuo: ei peltomies 
sitä kylvön hetkenä tiedä, 
miten monenkin siemenen voi kenties 
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kevättulvat ja tuulet viedä, 
miten monet ne muuten joutuu hukkaan, 
ja harvat ne kasvaa ja kehkee kukkaan. 
Sanankylväjä iloinen olla voi, 
jos harvakin siemen itää, 
jos nuorten mieliin jotakin toi, 
mitä nuoret arvossa pitää, 
mikä vuotten viertyä mielissä elää, 
kuin kauniina sointuna syömissä helää. 
On eessämme kylväjä sellainen, 
jonka kylvö se kasvaa ja varttuu. 
Sydän nuorena sykkivi povessa sen, 
vaikka vuosien taakka se karttuu. 
On jumalten armosta kylväjäks pantu, 
marroksi ettei jäis elon mantu. 
Sanan muutaman poimia tahtoisin 
jalon kylväjän kylvöistä niistä, 
jotka syvälle juurtuivat sydämihin, 
joita kato ja halla ei riistä: 
hyvän, suuren ja kauniin kaipaus, 
yli kaiken isänmaanrakkaus. 
Mitä kaikkea meille hän antoikaan, 
nepä aina on ylinnä kaiken. 
Kuin lumotuin mielin me kuulimme vaan. 
Muu kaikki se mielissä vaiken. 
Oli sanansa niinkuni tenhoova taru. 
Se jos kylvö ei itänyt, - pelto on karu. 
Tämä kylväjä elämän arvoja loi, 
jotka koskaan vanhene eivät. 
Siks' kylvönsä kauniisti vihannoi, 
monen muun kevättulvat kun veivät. 
Se kylvö se ei ole kylvetty hukkaan, 
se kauniisti kasvaa ja kehkee kukkaan. 
(Julk. Viipurin klassillisen lyseon 50-vuotisjuhla-albumissa 1929). 

Tänä syksynä Viki astui vanhemman lehtorin virkaan Viipurin Tyttölyse-
oon - hän oli keväällä suorittanut perinnöl1isyystieteessä cum laude 
-arvosanan ja asetettu ensisijalle hakijain joukossa. Valittajia ei ollut 
ilmaantunut. Nähtävästi nimityksen varmistumista juhlittiin meillä keväällä 
lähiystävien kesken mistä tilaisuudesta Yrjö Paasivirta otti oheisen kuvan , 
jossa nähdään Maissun lisäksi maisterit Asko Pulkkinen, Siiri Fredriksson 
ja Sivi Pietinen Vikin näppäillessä kitaraa viinin maistelun säestykseksi. 

Jouluksi 1930 ilmestyi Vikin työpajasta "SANARRIESKOO KOLO-
MAAS KANNIKKA", joka sisälsi viisi osastoa murrerunoja otsakkein: 
Hiljaesia hetkiä (4 runoa), Kesäyön kuljaaksia (5), Mu.aliman toelaaksia (9), 
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1929 juhlittiin Vikin nimittämistä Viipurin tyttölyseon vanh.lehtorin virkaan: Maissu, 
Asko Pulkkinen, Siiri Fredriksson, Sivi Pietinen ja Viki. 

Savolaesten voema ja väkevyys (2 aiemmin kirjoitettuja) sekä Ylistyksen 
hymistystä Puijom mäelle (1) yhteensä 21 runoa. 82 

Vanhempiaan Viki muisti runoilla: isäänsä, joka täytti 70 vuotta huhti-
kuun 6:ntena 1930 mm. säkein: 

Korven pojan, salon lapsen, mikä maailmalle sai sun? 
- Tunsit sivistyksen janon, valistuksen vaiston vaisun. 
Itsellesi täyttyä ei tosin saanut toivehesi. 
Mutta mit' et itse saanut, sen sa annoit omillesi. 

Turhaan eipä, taatto armas, mennyt pitkä elontyösi, 
hyväksi kun lapsiesi toimit päiväs, valvoit yösi. 
Ilomielin näet nyt, kun harvenneet jo on sun hapses: 
sivistyksen rinnemaita kyntää lapses, lapsenlapses. 

Toukokuun 11:nneksi 1930 "äitien päiväksi" Viki muisti runolla äitiänsä 
aloittaen sen näin: 

Oi äiti armas, Sua muistan aina 
jos maailmalla missä kulkenen. 
Ah, mikään syvemmin ei mieltä paina 
kuin että kyllin rakastanut en 
ma Sua äiti, joka lapses tähden 
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niin paljon kärsit, paljon rakastit. 
Kun kauas luotasi ma taasen lähden, 
ma muistan kätes, joilla tuuditit 
sa mua silloin, kun ma olin lapsi; 
ma niitä muistoissani suutelen. 
Kun tiellä tuskan hopeoituu hapsi, 
ma näen elämäsi kauneuden, 
ma näen hyvyyden, rni sydämesi 
sai aina lempeästi sykkimään, 
kun mulle uhrasit sä rakkautesi -
oi, kuinka hidas olen kiittämään. 

Edellisen kesän 1929 olimme osaksi viettäneet Terijoella, missä läheisenä 
naapurina oli mm. Ernst Lampea, savolaisten Iso-Keisari. Terijoen merikyl-
pylä oli niinä aikoina suuressa maineessa: monien viipurilaisten kesäasuk-
kaiden ohella siellä oli kylpyvieraita kaikkialta Suomesta ketkä pitemmän 
ketkä lyhemmän ajan. Vuoden 1930 kesä kului Vikiltä pääasiassa uuden 
romaanin kimpussa, joka valmistui syksyksi nimellä "TULIPA KYTRE-
LAHDEN NAISILLEKIN KESÄ" - kevyttä nonnaaliproosaa, huumoria 
ja osaksi satiiriakin. 83 

Terijoella kesänvietossa: takana Kerttu Vainio ja Jorma, edessä Viki, Ilma Reinikai-
nen, Simo Vainio, Ale Reinikainen ja Maissu 1929. 
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10 Sanarrieskat koottuina - politökkaa - perhejuhlia 
- II aviokrösi 

Kootut sanarrieskat 1931 
Murrepakina (Joulupuuro) 1931 
Oi Suomi puoluehumpuugin maa 1932 
Kaksi nuorta sydäntä 1932 

Runotervehdyksiä sukulaisille 1932-3 
Issias ja miten siitä paranin 1934 
Toimitustöitä (Uusi Terveys) 1934---35 
Nuapurit (Lipeäkala) 1934 

Kustannus O/Y Kirja, joka oli perustettu 1912, teki konkurssin 1931 ja 
WSOY osti sen koko osakekannan. Asia oli varmasti harmillinen kirjaili-
joille, jotka olivat tehneet vanhan omistajan kanssa jo sopimuksen. Viki sai 
nyt sopimuksen Arvi A. Kariston kanssa, joka julkaisi murrerunot koottui-
na yksiin kansiin. Niitä kertyi kaikkiaan 62, mihin määrään edellisten 
kolmen kokoelman runoihin oli lisätty kolme kokoelmasta RUNOKAA-
KIN KA VIONKAPSETIA: "Kalakukon avvaaslaalu", "Kiitoslaalu Kuopi-
jolle" sekä "Sanarrieskoo sanomalehtneekeriin juhliin". 84 Jouluksi ilmestyi 
myös Vikin pakina "Olj se Tuavetti kumma mies" kokoelmassa JOULU-
PUURO. Pakinassa kerrottiin Pulasteella työmiehenä olleen Aatu Marti-
kaisen parhaat valheet, joita hän oli eräänä kesänä (ks. ed. s. 177) talon 
kuistilla iltaa istuttaessa tarjoillut niin totisella naamalla, että näytti itsekin 
niihin uskovan.85 Sitä eleettömyyttä voi pitää mestarivalehtelijan tyypillise-
nä tunnusmerkkinä. 

Minulle, joka kirjoitin sinä keväänä 1931 ylioppilaaksi, jäi toukokuun 30. 
päivän juhla Viipurin Raatihuoneen salissa mieleen eräänä siihenastisen 
elämäni kohokohtana. Tapana oli, että Viipurin kaikkien koulujen valmis-
tuville ylioppilaille rehtorit tässä yhteisessä tilaisuudessa painoivat lakin 
päähän, minkä jälkeen seurasi juhlapuhe, jonka sillä kertaa piti Viipurin 
Tyttölyseon lehtori Kalle Väänänen. Hän siteerasi Romain Rolland'in 
eräitä ajatuksia tämän kirjoittamasta romaanista JEAN-CHRISTOPHE, 
romaanista, jonka kirjailija oli saanut valmiiksi vuonna 1912 ja joka oli 
tuottanut hänelle Nobel-palkinnon. Kirjailija oli lausunut romaanin päätös-
osassa mm.: "NYKYPÄIVIEN IHMISET, TE NUORET MIEHET VUO-
ROSTANNE! TEHKÄÄ MEISTÄ JALKOJENNE ASTINLAUTA, JA 
RIENTÄKÄÄ ETEENPÄIN. OLKAA SUUREMPIA JA ONNELLI-
SEMPIA KUIN ME. - MINÄ PUOLESTANI HEITÄN HYVÄSTIT 
ENTISELLE OLEMUKSELLENI; MINÄ RIISUN SEN YLTÄNI KUIN 
TYHJÄN KOTELON. ELÄMÄ ON SARJA KUOLEMISTA JA YLÖS-
NOUSEMISTA. KUOLKAAMME, CHRISTOPHE, UUDESTISYNTY-
ÄKSEMME." 

Olin saanut romaanin isältäni edellisenä jouluna lahjaksi. Kesän jälkeen 
matkustin Helsinkiin ja kirjoittauduin isäni toivomuksesta Yliopiston laino-
pilliseen tiedekuntaan. 
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Kirjallisen ilmaisun tarve oli Vikissä edelleenkin voimakas ja etsi muoto-
aan. Voi olla niin, että opetustyö tyttöoppilaitoksessa sai Vikin ajatukset 
suuntautumaan murrosikäisen tytön ongelmiin . Hän keskusteli niistä läh.iys-
tävien, erityisesti Siiri Fredrikssonin ja Sivi Pietisen kanssa (ks.ed. 193) . 
Sivi muisti, että hänen tyttärensä Anna-Maija oli ollut kirjeenvaihdossa 
kesällä ikätoverinsa Katri Paavolaisen kanssa. Sivin toimiessa välittäjänä 
Viki sai lukeakseen Katrin kirjeet, joissa oli asiaan soveltuvaa valaisua. 
Viki sai niiden myötä vilkaista nuoren kehittyvän tytön mielialoihin ja 
sommitteli siltä pohjalta pienoisromaanin 'KAKSI NUORTA SYDÄN-
TÄ". Katri oli kertonut erityisesti romanttisesta ihastuksestaan erääseen 
maalaispoikaan, tämän kohtaamisesta tansseissa sekä saattomatkoista, mit-
kä olivat tulleet vanhempien tietoon. Romaanissa Viki käsitteli asiaa isän 
kannalta niin sanoakseni "sormi pystyssä" - lähettämällä renk:ipojan pois 
kartanon maisemista (maataJousoppilaitokseen). Todellisuudessa Katrin isä 
(Erkki Paavolainen, joka juuri istui ministerinä hallituksessa) osoitti maltil-
lisella keskustelulla suhteen jatkumisen tyttärensä kannalta mahdottomaksi. 
Juonen kuljettaminen Anna-Maijan mielestä - kun Viki pani päähenkilöt 
kohtaamaan toisensa 30 vuoden kuluttua, heidän toisiaan silloin tuntematta 
- oli kotimaisissa elokuvissa käytetyn tekniikan mielikuvituksellinen kirjal-
linen vastine. 86 

SyksyUä 1931 IKL:ää (Isänmaallista Kansanliikettä) lähellä olevat piirit 
olivat Viipurissa pitäneet kokouksia, joita Vikikin oli ollut seuraamassa -
hän oli vuoden päivät ollut mainitun järjestön jäsen - ja joissa tämän 
"Maakuntain Liike"-nimisen järjestön monet luennoitsijat olivat esittäneet 
Vikin mieleisiä yhteiskunnan korjaamiseen tähtääviä ajatuksia. Pyydettäes-
sä Viki suostui kirjoittamaan runon ja esittämään sen juhlassa, jonka 
mainittu järjestö tuli järjestämään Viipurin Raatibuoneessa yleisölle. Näin 
teki Viki runon "Oi Suomi puoluehumbuugin maa" (Runo remontin 
tarpeesta). Siinä oU pituutta 266 säettä, joissa ruodittiin mm. hallituksen 
tuhlaavaisuutta, puoluehumbuugia, kieltolakia, joka sitten seuraavana ke-
väänä kansanäänestyksellä kumottiin, rikollisten lihottamista valtion täys-
hoidossa, virkamiesten huonoja palkkoja yms.87 Maakuntain Liikkeen 
toimimiebet painattivat runon, joka ei tietenkään voinut kaikkia piirejä 
miellyttää ja esim. maalaisliittolainen "Suomenmaa" polemisoi sitä vastaan 
ja piirsi oheisen kuvan joulukuun 31. päivän numeroonsa. Viki käsitteli 
asiaa sittemmin muistelmissaan 1959 "Tukkanuottasilla" nimisessä pakina-
kirjassa. 

Sinä keväänä Viki muisti enonsa August Niskasen 60-vuotispäivää onnen-
toivotusrunolla ja syksyllä vanhempiaan, jotka marraskuussa viettivät kulta-
häitään Lappeenrannassa. Kalle Villen osalta runo, josta alempana on 
muutama säe, jäi viimeiseksi huomionosoitukseksi, koska vajaat pari 
kuukautta myöhemmin joutui perhe seisomaan hänen kuolinvuoteensa 
ääressä. 
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Oki Räisäsen näkemys Vikin runosta "Oi Suomi puoluehumbuugin maa 1931 . 
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Kultahääpäivän onnitteluruno alkaa näin: 
Kun kerran kaksi nuorta ihmislasta 
liittää käden toisen kätehen, 
he näkee silloin unta onnekasta 
ja luoden katseen kaukaisuutehen 
he uskoo: kahden, käsi käissä käyden 
he kerran tavoittavat onnen täyden. 
8---9 säkeistöt: 

Siks', isä, äiti, elämänne tieltä 
nyt muistot kaunehimmat poimikaa. 
Ne kirkastakoot aina teidän mieltä 
ja onneansa luokoot valoisaa 
kuin aurinko, mi vielä laskussansa 
luo maalle lempeätä hohdettansa. 
Kun syömenne nyt täyttää riemun tunne, 
ja muistot armaat mielehenne saa, 
niin yhtyy sykähdellen riemuhunne 
myös syömet, jotka teitä rakastaa, 
myös syömet lapsienne, joiden tähden 
te uurastitte unet kauniit nähden. 

Vuoden vaihtuessa Kalle Villen voimat vähenivät - sydän oli heikenty-
nyt huolimatta siitä, että hän oli koettanut hoitaa itseään: esimerkiksi hän 
oli vähentänyt tupakanpolttoaan muutaman vuoden aikana vähitellen, niin 
että oli päässyt yhteen savukkeeseen askillisesta; tätä yhtä paperossia hän 
kävi väliin imaisemassa päivän mittaan. Okin saapumisesta jäähyväisiä 
jättämään isälleen oli kerrottu aikaisemmin (s. 111) - hänhän oli nähnyt 
enteellisen unen. Kalle Villen kuolinsanoman saavuttua meille Viipuriin 
tammikuun 19. päivänä (1933) Viki välittömästi pani paperille seuraavat 
säkeet: 

Isän paarien äärellä 
lhmiselo - lyhyt laina, 
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niin on sääntö pyhän sanan. 
Kuitenkin on meille aina 
outo kuulla kutsu manan. 
Outo aatelia on tuota 
todeks' tapahtuneheksi, 
että lähtenyt on luota 
isä armas ainaiseksi, 
että hetki sitten käsi 
lämmin tarttui käteen omaan, 
- nyt on poissa läheltäsi, 
muuttui oloon elottomaan, 

että lakannut on meille 
isän ääni kuulumasta, 
joka ennen hyveen teille 
opasteli omaa lasta, 

että isän kotiin mennen 
kynnysen kun astut yli, 
vastassa ei, kuten ennen, 
ole sua isän syli. 

Mutta tyyntäin sydäntämme 
kuuluu meille sana vakaa, 
että ei hän, ystävämme, 
kuollut ole, vaan hän makaa. 



Makaa unta, josta kerran 
herää, nousee eloon uuteen, 
konsa kutsuu ääni Herran 
ihmislapset ikuisuuteen. 

Vaikka onkin isä poissa, 
yhä elää keskellämme 
muisto kaunis isän koissa 
lämmittäen sydäntämme. 

Elää muisto kaunis siitä, 
mitä uhras omillensa. 
Sanat köyhät eivät riitä 
tunnustukseks' taistojensa. 

Isä armas, kiitoksemme 
ota matkallesi myötä. 
Siunauksin sitelemme 
kulmillesi kukkavyötä. 

Ruumiinsiunaus tapahtui Lappeenrannan kirkossa 28.1. perheenjäsenten 
ja lähiystävien läsnäollessa ja muistotilaisuus pidettiin Visakannoilla hau-
tuumaalta palattua. Minä joka suoritin asevelvollisuutta Helsingissä ja olin 
saanut hautajaisia varten loman, palasin Helsinkiin kuin myös Oki, jota 
tänä alkaneena vuonna koeteltiin kovasti hänen joutuessaan lyhyen ajan 
kuluessa menettämään vaimonsa Helmin sekä tämän sisaren ja veljen. 
Serkkuni Ilkka kirjoitti tänä keväänä ylioppilaaksi Normaalilyseosta. 

Vapauduttuani sotaväestä jäin vuodeksi Viipuriin opiskelemaan Musiik-
kiopistoon , koska olin huomannut, ettei minusta olisi lakimieheksi veren 
vetäessä muusikoksi. Onneksi Viki ja Maissu suhtautuivat muutokseen 
hyväksyvästi, vaikka isäni olikin sitä mieltä, että lakimiehen ammatti olisi 
ollut tuottoisampi, mikä tietysti olikin totta. Hän oli kuitenkin vuosien 
mittaan jo havainnut innon, jota olin osoittanut soitannollisia harjoituksia 
kohtaan. Joulukuussa tänä vuonna tullessani täysi-ikäiseksi Viki kunnioitti 
minua pitkällä runolla, jonka loppusäkeitten sisältämän näkemyksen olen 
nyt valmis vuosien kuluttua allekirjoittamaan: 

"Ma annan neuvon, muista se 
kun pääset miehen ikään: 
ei liian jyrkkä miehelle 
saa polku olla mikään. 
Jos liiaksi on helppo tie, 
se pyrkimisen tahdon vie. 
Mut vaikehinta vaivaa ken 
vain uhmaa rohkeana, 
saa kerran tuta onnen sen, 
mi tutaan voittajana. 

Ma toivon: kärsimyksien 
keskitse kävis tiesi. 
Vain kärsien, vain kärsien 
saa nöyrän mielen miesi. 
Ja se ken nöyrän syömen saa, 

sisäisen rauhan saavuttaa. 
Jos uhmatenkin taistelet, 
niin nöyrry itses eessä. 
Jos voittanet tai sortunet, 
niin säilyy syömes seessä. 

Nää värssyt lasin ääressä 
isäsi laverteli, 
kun vuosiamme menneitä 
muistoissa jälleen eli. 
Voin antaa neuvon sanat nää 
nähneenä hiukan elämää. 
Unohdat ehkä neuvon tuon -
on oma asiasi. -
Mut onneksesi maljan juon. 
Siis: nosta /asiasi!" 

Tämän lukuvuoden aikana, jolloin opiskelin kotoani käsin musikkiopis-
tossa, kehittyi ilmeiseksi Vikin ja Maissun välirikko, jossa kolmantena 
osapuolena oli läheisen perheystävän Simo Vainion vaimo Kerttu. Mehän 
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olimme seurustelleet jo usean vuoden ajan: Simo oli Vikin laulajatoveri ja 
heidän poikansa minun luokkatoverini klassillisessa lyseossa. Simalla oli 
vatsahaava, jonka takia hänellä oli ankara ruokavalio, sekä heikko sydän. 
Kerttu oli miestään kymmenisen vuotta nuorempi ja nähtävästi tyytymätön 
avioliittonsa tilaan. Kevätpuolella 1933 Viki sairasti iskiasta ja hoidatti 
itseään parin kuukauden ajan Kirvun luontaishoitolassa. Kävin siellä Vikiä 
keväällä katsomassa: hän istui synkkänä kuhnepytyssä hämmentäen vettä 
kauhalla, toisessa pytyssä istui Pekka Ervasti ja kolmannessa myös joku 
"kirjallinen" herra, jonka nimen olen unohtanut. Näky oli koominen -
jollei olisi ollut kyse hoitotoimenpiteestä, olisin kyllä nauranut! 

Kuinka vakavasta suhteesta oli kysymys, paljastui minulle eräänä syysilta-
na, jolloin olin kävelyllä tulevan morsiameni kanssa: hämärässä näimme jo 
kaukaa Vik.in tulevan käsikoukkua naishenkilön kanssa, joka ei ollut äitini 
ja jota en ensin tuntenut. Käännyimme sivukadulle tuumien asiaa keske-
nämme. Tuumailun tuloksena käännyimme korttelin kulmasta takaisin 
tullen pariskuntaa vastaan. Siitähän se selvisi - myöhemmin kotona tilanne 
oli "tragikoominen": Viki näytti vihaista naamaa, mutta ei tiennyt mitä 
sanoa. Me pidimme asian omana tietonamme. Vainiot ja Väänäset tekivät 
syksyn korvalla yhdessä huvimatkan Piikkiöön, jossa he kävivät mm. 
sikäläisessä parantolassa. Kotimaan matkoja oli myöhemminkin mm. seu-
raavana kesänä 1934 Pöljän Lassilassa, Väänästen sukutalossa. Viki runoili 
talon vieraskirjaan elokuun 12 päivänä: 

Niin soma on taas ollut kävästä 
esj-issäen syntymämaella. 
On ihankum mualima kaaniimp oes 
ja tuul niin somasti korvissa soes. 
Ja tuntuupa syömestä syvältä 
niil lämmittävältä ja hyvält. 
- Eipä miel oo mittää vaella. 
(Allekirjoitus: Kalle Väänänen 

Kerttu Vainio, Kaarlahti) 
Talon herttaista isäntäväkeä kiittäen. 

Alma Väänänen 

Nyt jälkeenpäin ajatellen näyttää siltä että ihastuminen tähän naapurin 
rouvaan ja siitä aiheutunut sielullinen kärsimys heijastuivat psykosomaatti-
sesti tuona ruumiin suurimman hermon särkynä. Ero kymmenen vuotta 
aikaisemman vaivan välillä oli vain siinä, että "lohduttaja" oli toinen, tällä 
kertaa kypsynyt ihminen, vaikka tätä rakkautta Viki ei kyennyt "sublimoi-
maan" siinä vaiheessa luovalla kirjallisella työllä. 

Viki maksoi ainakin osan Ki.rvun hoitokuluista 1934 kirjoittamallaan 
kirjasella "ISSIAS JA MITEN SIITÄ PARANIN"88 sekä toimittamalla 
Suomen Vegetariaanisen Seuran kustantamat Uusi terveys -lehden nume-
rot 6-12 (1934) ja numeron 1 (1935). 89 Edellä mainitussa 72-sivuisessa 
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kirjasessa Viki selvitteli issiaksen oireita, taudin hoitamistapoja, tervehty-
mistään luonnonparantolassa antaen lopuksi neuvoja issiaspotilaille. 

Syyspuolella 1934 Viki lähetti savonmurteisen pakinan LIPEÄKA-
LAAN, joka ilmestyi jouluna. Tässä pakinassa hän asetti kaksi lähekkäin 
asuvaa isäntää Pietarin ja Paavalin, joiden keskinäinen sopu ei ollut parasta 
laatua, tekemään monenlaista ilkeyttä toinen toiselleen. Sanomatta on 
selvää, että lukijalle sivustakatsojana oli vain hupaista seurata näiden 
kaverusten kepposia. 90 

Jouluaihetta Viki käsitteli vakavasti ainoassa appivanhemmille osoitta-
massaan runossa. Tämä tervehdys syntyi sen vuoksi, että Maissun isä oli 
joutunut vuoteenomaksi sairastaessaan jalassa olevaa kuoliota, joka hänet 
sitoi siihen vuodeksi seurauksella, että keuhkokuume vei tämän sitkeän 
vanhuksen 78 vuoden iässä hautaan heinäkuussa 1935. 

Jouluruno 1934 

Joulu, rauhan juhla jalo 
vierahaksi taas se saa. 
Kynttilöiden lämmin valo 
ihmismielet kirkastaa. 
Toivon, että myöskin teille 
nääntyneille, kärsineille, 
joulu rinnan rauhan soisi, 
vaimennusta tuskan toisi. 

Konsa syttyy joulukuusi 
kirkkahine valoineen, 
on kuin syttyis usko uusi 
myöskin ihmissydämeen, 

11 Pakinoita ja runoja - asiatekstiä -
oma elämä 

on kuin uuden voiman saisi, 
aatos arka kohoaisi 
ylös maasta, ohi ajan, 
yli ikuisuuden rajan. 

Joulu-illat lapsuutemme 
kuusi meille mieleen tuo. 
Onnen tuntein sydämemme 
valtaa monet muistot nuo. 
Sieltä lapsuutemme koista, 
rakkahista muisteloista 
lahjan parhaan ammennamme: 
joulurauhan rintahamme. 

Murrepakina (Lipeäkala) 1935 
Murreruno (Pellervo n:o 23) 1936 

Aamukävelyllä muinalSla 

Juhlat Bagdadissa (Viipurin Pamaus) 1936 
Runo äidille 1936 

muistelemassa 1936 
Suomen maantieto 1937 
Poliisin poika 1938 

Lipeäkala, joka jälleen ilmestyi jouluksi, oli pyytänyt Vikiltä murrepaki-
nan, jonka hän valmisti syksyllä. Hän käsitteli siinä kahden kaveruksen 
rahan puutetta ja kommelluksia joita syntyi sen poistamiseksi vekselillä. 
Aihe oli päivänkohtainen, koska rahatilanne oli yleisesti vielä kireä. 91 

Pakko oli juoksevienkin menojen peittämiseksi keksiä keinoja. Allekirjoit-
tanut joutui sen kokemaan etsiessään takaajia opintolainaa varten; onneksi 
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Viipurissa vielä oli pari äveriästä liikemiestä, joiden lisäksi takuumiehiksi 
tulivat maisterit Kauko Kyyrö ja Unto Kupiainen. 

Kuopion läänin Maanviljelysseura täytti 1935 seitsemänkymmenfäviisi 
vuotta. Sen kunniaksi Suomen maataloudellisten osuuskuntien keskusjär-
jestö "Pellervo' omisti samannimisen julkaisunsa o:n 23 Pohjois-Savon 
maakuntavihkoksi elokuussa. Siihen Viki kirjoitti runon Kivpuron Jerikka 
kyntää savolaisten omalla kiellä ja Oki Räisänen varusti sen kyntäjän 
piirroksella. 92 Tässä pari säkeistöä alusta ja säkeistö lopusta. 

Kevät tuasiisa on niät tullunna 
niin teijän kum meijän kyllään. 
On aarinko pellosta orraeta 
ylös autellu sätteilyllään. 
Muan multa se satteesta märkee on, 
ja siemenet siinä ne ittää. 
Ja kuuluu kumutus sammakon, 
joka lammessa häetään pittää. 
On kuulunna kaavvan jo kiurun iän 
ja kertonna kevvään tulloo, 
ku alakovat, tultua laahkeen siän, 
lumnietokset pelloella sulloo. 
Jopa kaaniisti niin kevätlaalajat muut 
ilovirttäsä ilimassa veisoo, 
ja kohtapa hiirenkorvalla puut 
niin silimänsomina ne seisoo. 

Ihan luulis, ku oekeen on tottunna 
tuan Kivpuron Ierikan iäneen, 
jos sitä ei alakas kuuluva, 
koko kevvään jo tulemata jiäneen. 
En minnäi luota en kukkiin niin, 
en kiuruun livertelevvään. 
Mut Kivpuron lerikan öykkeisiin 
minä uskon merkkinä kevvään. 

Seuraavan kevään alkaessa Helsingissä oli suuri kansalaisjuhla eraan 
tunnetun henkilön kunniaksi , josta raportoin kotiin, koska siinä oli mieles-
täni tapahtunut jonkinlainen etikettivirhe. Viki käytti aihetta hyväkseen, 
koska virheen tekijät olivat viipurilaisia, sellaisia, jotka jostain syystä olivat 
aikaisemmin antaneet hänelle aihetta tallettaa yhtä ja toista hampaanko-
loon ja hän oli vain odottanut sopivaa tilaisuutta saadakseen puolestaan 
antaa "ojennuksen ' . Tämän hän teki nyt sadunkertojana" itämaiseen 
malliin ja sai kertomuksen "Juhlat Bagdadissa" julkisuuteen VIIPURIN 
PAMAUS -nimisessä julkaisussa, jonka päätoimittajaan hänellä oli hyvät 
suhteet. Kun pamfletti oli julkaistu, soitti toinen tapetille asetetuista 
herroista välittömästi lehtisen toimittajalle närkästyneenä: 
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- Kuinka te uskallatte julkaista minusta "sellaista" tekstiä! 
- Ai, teistäkö tarinassa oli kysymys! Enhän minä toki sellaista olisi 

tehnyt, jos olisin tiennyt ... jne. 
Keskustelu oli päättynyt tähän, mutta monet lehtisen lukijat saivat 

sadusta naurun aihetta, jota päätoimittajan näppärä paljastus tunnetuksi 
tultuaan oli omiaan lisäämään. 93 

Näihin aikoihin koulussa sattui tapaus, joka joutui Vikin tietoon ja nosti 
hänen karvansa pystyyn. Hän päätti ottaa asiasta selvän, koska kysymys oli 
arvostelun objektiivisuudesta. Eräällä luokalla oppilas sai kotiaineistaan 
jatkuvasti viitosia vaikka virheet olivat kovin vähäisiä. Viki kehotti tyttöä 
kirjoittamaan vanhemman sisarensa aineen teeman tullessa tehtäväksi. 
Tämä oli saanut aineesta aikanaan seitsemäisen. Tyttö kirjoitti vieden 
vanhan aineen, päällepäätteeksi korjattuna, kouluun ja sai jälleen viitosen! 
Hän kysyi, miten saisi numeron nousemaan. Vastaukseksi tuli , että hän 
voisi ottaa tunteja, esimerkiksi lehtori voisi antaa niitä kymmenen kappaJet-
ta, koska "sinun isälläsi on kyllä varaa maksaa sen verran, mitä siitä 
kertyy!" Tyttö teki niin ja numero nousi seitsemään. 

Päivän puheenaiheena oli silloin ns. Tattarisuon juttu. Viki oli käynyt 
Helsingissä ja tultuaan takaisin näytti tarkoituksella mainitulle äidinkielen 
lehtorille opettajahuoneen nurkassa ikäänkuin "salaisuutena ' sormen, joka 
oli ympäröity pumpulilla ja sijoitettu tupakkalaatikkoon - se oli muka 
peräisin Tattarisuolta. Vikin repliikki oli: Enhän minä noille naisille tätä 
näyttäisi , saattaisivat vaikka säikähtää. Sormi oli pujotettu tupakkaJaatik-
koon sen alapuolelle tehdystä reiästä. 

Äitien päiväksi, toukokuun 10:oneksi 1936 Viki julkaisi sanomalehti 
KARJALASSA äidilleen omistamansa runon:94 

Äidille 

Kun ma aatoksissain liitelen 
kauas kulta-aikaan lapsuuteni, 
moni kuva kaunis, suloinen 
kirkkahana kohoo mieleheni. 
Kuva yksi muita armaampi, 
kuva vanhetessaan kirkastuva, 
rakkaudella täyttää syömeni: 
oman äidin on se armas kuva. 

Elon eksyttävää polkua 
vuosikymmenestä toiseen polen. 
Paljon hyvää, paljon kaunista 
matkan varrella kai saanut olen. 
Yks on paikka, jonka armaus 
muistossani kohoo kaikkein yli 
niinkuin onnen mailta kajastus: 
oman äidin on se armas syli. 

Muistan, kuinka muinoin lapsena, 
murheiseksi jos sai mieli milloin, 
turvapaikan äidin helmassa 
sekä lohdutusta löysin silloin. 
Sanat somat, ääni lämpöinen 
mielen murheisen voi viihdytellä. 
Huoli haihtui, kun sai hetkisen 
päätä silitellä käsi hellä. 

Äidin osa: öitä valvoa, 
huolet kantaa, nähdä tuskat kovat -
lausumahan lapsen kiitosta 
kielen sanat liian köyhät ovat. 
Mutta langat näkymättömät, 
jotka sydämiä yhteen liittää, 
helinähän herkkään heltyvät, 
sanoitta kun Sua lapses kiittää. 
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Elon kulku kuvasarjojaan 
ihmismieleen matkallamme piirtää. 
Kuvat monet kestää hetken vaan, 
kuva toinen toisen unhoon siirtää. 

Kuva äidin läpi elämän 
askeltamme aina noudattaapi, 
vanhetessaan kirkkaan, lämpimän 
sädekehän ympärilleen saapi. 

Näin sai Vik.in äiti kauniin kiitoksen runossa joka lajissaan jäi viimeisek-
si, sillä seuraavan vuoden heinäkuussa Lappeenrannan mamma siirtyi ajasta 
ikuisuuteen; äidin paarien ääressä Runotar' vaikeni - liian läheinen oli 
äiti Vikille. 

Viki ikuisti kotikaupunkiaan kirjoitussarjalla joka julkaistiin sanomalehti 
KARJALAN viidessä sunnuntailiitteessä keväällä 1936.95 Hänen kävelyret-
killään tekemänsä huomiot niihin liittyvine muistikuvineen saivat nimek-
seen AAMUKÄ VEL YLLÄ MUINAISIA MUISTELEMASSA. Seuraa-
vassa on niistä lyhennelmä. 

Somaa on lähteä syksyisenä sunnuntaiaamu.na kävelylle hiljaisen kaupunkimme katuja 
pitkin vaellella vailla päämäärää, suunnata kulkunsa vain sinne, mihin hiljaisuus houkuttelee 
ja näkymätön käsi askeleita ohjailee. Somaa on kulkea ka1uja, käväistä paikoilla, silmäillä taloja, jotka ova1 tuttuja vuosikymmenien takaa ja kuunnella kulkiessaan muistojen kuiskeita. 
Talot ovat tosin toisiksi tulleet ja kadut muiksi muuuunee1, kuin olivat sanokaamme 
neljäkymmentä vuolla sitten. Mutta sitä enemmänpä niillä on sitten kerrottavaa , sillä ovathan 
paika1 kuitenkin entiset, ja juuri näille, uuden muodon saaneille paikoille alitajuiset muistot 
näkymättömän käden tavoin kulkijaa ohjailevat. 

Polkupyörämaneesi ja ensimmäiset elokuvat 
Useasti tulee tämän kirjoinaja pyhäaamui.n ohjanneeksi kulku.osa Karjalankadun eteläpää-

hän , ohi sen aukeaman, missä nyt Luostarinkadun ja satama-alueen väliUä, vanhan vallin 
juurella on kaunis nurmikoitten reunustama leikkikenttä kukkaistutuksineen aivan vallin juurella. Varmaankin siksi tämä aukeama askeleita houkuttelee, että siihen liittyy eräitä 
varhaisen lapsuuden muistoja. 

Tasan neljäkymmentä vuotta sitten sijaitsi tällä paikalla, joka silloin oli epätasaista kivikkoa, 
missä nokkoset, maliheinät ja takiaiset olivat valtakasveina, pitkä laudoista rakennettu 
rakennus, Viipurin polkupyörämaneesi. 

Polkupyörä, joka 1880-luvulla oli alkanut Englannista levitä kaikkiin Euroopan maihin, 
lienee tullut samoihin aikoihin Suomessakin ja niinpä myöskin Viipurissa käyttöön. Mainitun 
kymmenluvun lopulla perustettiin kaupunkiimme polkupyöräklubi, jonka toiminnasta ei tämän 
kirjoittajalla tosin ole tietoja, mutta 1890-luvun alkupuolella valtaa viipurilaiset oikea 
polkupyörävillitys, jonka ilmauksena oli mainitun maneesin rakentaminen. 

Yrityksen alkuunpanijana lienee ollut kaupungin silloinen poliisimestari, kapteeni, sittem-
min eversti Stenström, ellei koko laitos ollutkin hänen yksityistä omaisuuttaan. 

Maneesi oli arviolta 40 a 50 metriä pitkä yksikerroksinen puurakennus, jonka sali oli niin 
avara, että keskilattialla sopi hyvin olemaan tenniskenttä. Salin eteläpäässä oli katsojaparveke, 
ja sen alla joit.akio pienempiä huoneita; pohjoispään sivulla, vallin puolella, oli pieni 
vahtimestarin asunto ja saliin johtava käytävä. Toinen ovi saliin oli rakennuksen pohjoispää-
dyssä. 

Tämä maneesi oli muutamien vuosien aikana viipurilaisten polkupyöräbarrastuksen keskipis-
te. Siellä kävi kaupungin hienosto, niin herrat kuin myös naiset, opettelemassa polkupyöräile-
misen taitoa ja konstin opittuaan toisilleen taitoaan näyttämässä ja tätä muotiurheilua 
harrastamassa. 

Etenkin talvisin oli elämä maneesissa vilkasta. Toiset ajelivat vain huvikseen ympäri salia 
tai kiertelivät kahdeksikkoa, jotkut harjoittelivat erilaisia taitoajon vaikeuksia taikka nopeus-
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ajoa. Sitä varten oli salin kummassakin päässä kaarevat, kaltevat kohosillat kurvien helpotta-
miseksi nopeassa ajossa. 

Silloin tällöin järjestettiin erityisiä näytäntöjä, joissa oli erilaisia kilpailuja: nopeusajoa, 
hitausajoa, kuvioajoa m.m. erilaisia pujotteluja pystyyn asetettujen pulikoitten välitse y.m. 
Esittipä joku eräänlaista sirkuspyöräilyä ajamalla erilaisissa asennoissa pyörällä, jonka kehys 
oli käännetty ylösalaisin, niin että polkimet olivat satulan paikalla. 

Näihin näytäntöihin kuului myöskin kauniita joukkueajoja komennon mukaan. Komento-
kieli oli ruotsi, sillä klubi oli ruotsalainen. "Höger om!" "Venster om!" "Höger, venster om!" 
Niin jakoi etummainen ajaja komentosanoja, ja ajajain jono hänen jäljessään kiemurteli 
kauniita kuvioita muodostellen, kuin kummallinen käärme, joka aina paloittui kappaleiksi ja 
jälleen tuli eheäksi ja kokonaiseksi. 

Kesäisin ajettiin vähemmän itse maneesissa, mutta sitä ahkerammin ulkona kaupungilla. 
Maneesilla oli vuokrattavia polkupyöriä, joita ahkerasti käyttivät ne, joilla ei omaa ollut. Ja 
ajelivatpa silloinkin maneesin salissa sellaiset, jotka eivät vielä rohjenneet lähteä taitoaan 
sivullisille näyttämään. 

Varmaankin monet viipurilaiset, joiden ikä alkaa viiden, kuuden tai seitsemän numerolla, 
muistavat tämän maneesikauden Viipurin elämässä ja pyöräilyharjoittelunsa maneesin salissa. 
Ja muistanevat myöskin vahtimestarin vaimon, joka heille tätä vaikeata taitoa opetti satulasta 
ajajaa tukien kevein askelin sivulla juosten, kunnes pyörä rupesi pystyssä pysymään ja 
ajajaansa tottelemaan. 

Polkupyörämaneesilla näki sellaisiakin polkupyöriä, joita ei enää ole vuosikymmeniin 
Viipurissa näkynyt. Näki m.m. kahden ajettavia tandempyöriä, joissa oli tavallista pitempi 
kehys ja kaksi satulaa peräkkäin. Näki myöskin sellaisia "esihistoriallisia" pyöriä, joissa 
etupyörä oli hyvin korkea ja takapyörä pieni ja joissa ajaja istui satulassa ylhäällä etupyörän 
päällä jalat polkimissa, jotka liirtyivät etupyörän akseliin. Näissä kömpelötekoisissa pyörissä 
olivat täyteiset kumit ja ne olivat raskaita rumiluksia ja taisivatpa korkeutensa vuoksi olla 
hiukan hengenvaarallisia, koskapa niitä perin harvoin näki käytännössä. 

Olipa eräänä talvena maneesil.la sellainenkin polkupyörä, jossa ei ollut kumeja ollenkaan ja 
pyörien rauiavanteissa oli hampaat kuin joissakin rattaassa, se oli suunniteltu sileällä jäällä 
ajamista varten. Vehe taisi osoittautua kuitenkin epäkäytännölliseksi, koskapa sitä ei liene 
käytetty kuin kerran kokeiltaessa. 

Polkupyörämaneesi oli käytännössä kolmisen vuotta. Sitten se purettiin pois. Olisiko ollut 
asia niin, että pahimman villityksen ohi mentyä se tuli tarpeettomaksi tai lieneekö ehkä laitos 
alun pitäen ollut huonosti kannattava. 

Tätä maneesia käytettiin aikoinaan muuhunkin kuin polkupyörähuoneeksi. Niinpä siellä 
pelattiin talvisin tennistä, joten se oli kaupunkimme ensimmäinen tennishalli. Lattiaan oli 
mustasta nauhasta tehty tenniskentän rajat, ja ikkunat samoinkuin katossa oleva iso kaari-
lamppu olivat suojatut metallilankaverkolla, joten siellä voi huolettomasti hujautella verkko-
palloa, silloinkun sali ei ollut polkupyöräilijöillä käytännössä. Ja monet kaupungin nuoret 
naiset ja herrat siellä talvi-illoin kävivät tennispelissäkin lämpimänsä ottamassa. 

Myöskin jokin sirkusseurue monine ihmeineen vieraili maneesilla ja samoin näytteli siellä 
itseään viipurilaisille eräitten markkinain aikana partasuu-nainen. Innokkaasti kävivät kaupun-
kilaiset tätä ihmettä katsomassa, ja olikin siinä ihmettä kerrakseen, kun naisella, joka muuten 
oli kasvoiltaan sievännäköinen täti, oli komea ruskea täysparta leukansa koristuksena. 

Tärkeintä on kuitenkin mainita se historiallinen tapaus, että polkupyörämaneesilla esitettiin 
elokuvia ensi kerran Viipurissa ja todennäköisesti ensimmäisiä kertoja koko maassamme. 
Tämä tapahtui muistaakseni 1896 eli vuotta myöhemmin kuin elokuvat keksittiin. 

Eivätpä olisi tyydyttäneet ne kuvat nykyajan hemmoiteltua elokuvayleisöä. Ei siinä tarjottu 
mitään tuntikaupalla jatkuvia draamoja tai komedioja jännittävine juonineen ja filmitähtineen, 
puhumattakaan tietysti äänielokuvisca. Olipahan vain pieniä muutaman minuutin kestäviä 
irrallisia palasia sieltä täältä jotka eivät olleet missään yhteydessä keskenään. Oli jokin kuva, 
joka esitti junan saapumista asemalle ja matkustajien purkautumista ulos vaunuista -, eikä 
siinä kuvassa ollut sitten sen enempää. Oli toinen, joka esitti korkeaa laituria meren rannalla 
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ja miehiä, jotka hyppäsivät laiturilta uimaan, että vesi roiskui korkealle-, eikä siinä taas ollut 
sen enempää. Ja oli muita samantapaisia pikku pätkiä. Mutta jotakin oli sellaistakin - mitä lie 
sitten ollut -, joka oli lapsilta kielletty, mutta jolle aikaihmiset salissa kovasti nauraa 
hohottivat. 

Sopinee näin neljän vuosikymmenen kuluttua palautella muistiin näitäkin polkupyörämanee-
sin aikoja, sillä eipä tiedä se sukupolvi, joka lapsuutensa leikkejä leikkii nykyisellä kauniilla 
kentällä Karjalankadun eteläpäässä vanhan vallin juurella, että samoilla paikoilla on aikoinaan 
ollut tällainen talo, jolla on ollut oma merkityksensä kaupunkimme kulttuurielämässä. 

Santarmin lehmät ja Puurtisen lumilapio 
Paljon on viime vuosikymmeninä muuttunut edellä mainittu vanha valli, Pantsarlahden 
bastioni, jolla nykyjään seisoo Vtipurin Taidemuseon kaunis rakennus. Nuorimmankin polven 
muistissa on aika, jolloin tämä bastioni oli hoitamatonta epätasaista nurmikenttää, jota val.lin 
harja reunusti. Mutta vanhempi polvi muistaa senkin ajan, jolloin tämä valli oli lehmien 
laitumena. 

Näihin aikoihin oli myöskin bastionin merenpuoleinen rantakaistale, joka nyt on kasvanut 
satama-alueeksi, kokonaan toisenlainen kuin nyt. Tuskinpa missään kohdin kaupungissamme 
onkaan viime vuosikymmeninä tapahtunut itse maastoon nähden niin suuria muutoksia kuin 
mainitulla rannalla. Oikeastaan ei siinä, missä nyt leveä satama-alue rautateineen ja varasto-
suojineen sijaitsee, neljäkymmentä vuotta sitten ollutkaan mitään "maastoa", sillä siinä 
lainehti meri, ja ranta oli vain kapeana kaistaleena - parikymmentä metriä, paikoin vieläkin 
kauempana - vallin juurella. 

Aivan lähellä Karjalankadun puoleista vallin kulmausta oli tässä rannassa vähäinen 
kallioniemeke, jota sanottiin "kirppukallioksi", kaiketi siksi, että venäläiset sotilaat kävivät 
siinä kesäisin uimassa ja paitojaan pesemässä. Siitä vanhaan satamaan päin, kaasutehtaan 
luona olevan valliportin ja tullihuoneen välillä olivat kaupungin uimahuoneet, joita siinä oli 
vähän matkan päässä toisistaan neljä kappaletta. 

En tiedä, mitkä olivat näitten uimahuoneitten viralliset nimet, mutta rahvaan keskuudessa 
tai ainakin pikku poikien keskuudessa ne kulkivat nimillä: miesten, nai.Sten, herrojen ja 
rouvien uimahuone. Miesten ja naisten uimahuoneet olivat yksinkertaisempia laitoksia ja 
niissä sai käydä maksutta jota vastoin "herrojen" uimahuoneella oli hyttejä ja pitkä silta, 
jonka päästä voi hypätä veteen, ja siellä kävijän oli suoritettava pääsymaksua 15 penniä. 
Samoin lienee ollut "rouvien· uimahuoneen laita. 

Myöhäisempään aikaan kuului Pantsarlahdeo uimalaitos, joka on tietysti nuorempienkin 
viipurilaisten muistissa säilynyt. 

Suuresti on muuttunut sekin osa rannasta, missä mainittu uimalaitos sijaitsi. Aivan Karjalan 
kadun päässä, nykyisen sähkölaitoksen ja Ilmarisen kirjapainon rakennuksissa oli • mekanisti 
versta", jolla nimellä kansan kesken kulki Gallenin konepaja. Tämä laitos oli alallaan 
maamme suurimpia, ja siinä oli useita satoja miehiä työssä. Mieleen on jäänyt alituinen 
vasarain kalke, joka tehtaasta kuului ja joka, tehtaan höyrypillin ilmoittaessa työn päättymisen 
hetken, aina silmänräpäyksessä muuttui kovin oudostuttavaksi hiljaisuudeksi . Ja kohta 
senjälkeen alkoi tehtaalta purkautua mustia miehiä, jotka juoksujalassa riensivät kotiinsa. Se 
oli senaikaisen Viipurin katukuvassa säännöllisesti joka päivä toistuva ilmiö. 

Kadun päässä aivan rannassa oli konepajan laivatelakka ja siitä Haville päin laaja 
Pantsarlahti, joka ulottui aivan lähelle niitä taloja, jotka reunustavat S.O.K:n myllyn ohi 
Haville vievää katua. 

Tämän .lahden r!!nnalla oli laivatelakan luona ensin joitakin vähäisiä lautatarboja ja sitten 
jokin puinen asuinrakennus, vai liekö ollut parikin . Lahden pohjukassa, nykyisen Vaasanka-
dun ja Brabenkadun jatkeideo väliUä oli n .. s. " ruuniruyki' ' , kivistä t.ehty laivalaituri joka oli 
pahasti sortunut, niin että sitä ruskin lienee voitu käyttää ollenkaan siihen tarkoitukseen, mitä 
varten oli rakennettu. Sortuvilla satamilla on kaupungillamme tällä rannikolla siis jo vanhat 
traditionsa. 
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Pantsarlahtea käytettiin talvisin kaatopaikkana, johon kaupungin kaduilta korjatut lumet 
vedettiin, ja lumisina talvina sinne karttuikin korkeat lumivallit. Nämä lumivallit johtavat 
mieleen pienen jutun, joka saakoon tässä sijansa. 

Nykyinen satama-alue, joka sadan, parinsadan metrin levyisenä jatkuu jokseenkin suoravii-
vaisena tullihuoneelta Haville, on syntynyt viime vuosikymmenien aikana entiseen mereen 
haudaten alleen edellä kuvaillun rannan, jolla sijaitsevat uimahuoneet ja kirppukallio, edelleen 
peittäen matalan Pantsarlahden, jonka kivikossa seudun pikku lapset aurinkoisina päivinä uida 
rypläsivät, ja sileät rantakalliot, joilta käsin kaupungin itäpuolen aikaihmiset kuumina 
kesäpäivinä hakivat meren aaltojen tuomaa vilvoitusta. 

Siihen missä nyt isot höyrylaivat purkavat tai ottavat lastia ja korkeat nosturit'törröttävät 
pystyssä ja missä liike-elämän valtasuoni sykkii voimakkaana kuin jossakin Euroopan suuressa 
satamakaupungissa, siihen rantaan liittyi neljä vuosikymmentä sitten osa senaikuisen Viipurin 
elämää hiljaisena ja idyllisenä ja omalla tavallaan kauniina. 

Suolle rakennettu kaupunginosa 

Kun kävelee Brahenkatua satamasta keskikaupungille päin, muistuu vanhalle viipurilaiselle 
mieleen aika, jolloin monet paikat siitä kaupunginosasta, jonka halki kulku käy, olivat villiä 
nurmikkoa ja suota. Nyt ei mainitusta suosta ole jäljellä muuta kuin Suokadun nimi, mutta 
vanhimmat kaupunkilaiset muistavat ajan, jolloin Pantsarlahden kaupunginosaa yleisesti 
nimitettiin "Suoksi". Mutta sekin, jonka muisti ulottuu vain kolme- tai neljä vuosikymmentä 
taapäin, muistaa mainitut seudut kokonaan toisenlaisina kuin ne nyt ovat. 

Se alue, missä nyt on vanha urheilukenttä Vaasankadun ja yhteiskoulun välillä, oli siihen 
aikaan pajupensaita kasvavaa mättäikköä, ja kentän eteläpäässä oli joitakin vesilammikoita, 
jotka syksyisin saatuaan ohuen jääpeitteen tarjosivat koulupojille erinomaisen tilaisuuden 
"retkuttamiseen". En tiedä, tuntevatko nykyajan koulupojat tämän viehättävän urheilun, enkä 
suinkaan sitä suosittele, sillä siellä, missä vesi on syvää, se huvi voi muuttua murhenäytelmäk-
si. 

Mutta mainitut lammikot olivat matalat, eikä retkuttaminen niillä ollut hengenvaarallista. 
Mutta hupaisaa se oli. Kun oli ollut yksi tai pari pakkasyötä, kokoontuivat koulupojat 
välitunneilla tai koulumatkalla mainitulle lammikolle, ja rivissä juostiin hitain, liukuvin askelin 
lammikon yli, sitkeän syysjään notkuessa laineina jalkojen alla. Jos jää oli liian ohutta 
kannattaakseen yhtaikaa useampia retkuttajia, juostiin yksitellen pienin väliajoin. 

Saattoihan sattua, että jää murtui ja joku kasteli housunsa. Mutta vähäinen hinta olivat 
märät nousut sellaisesta huvista. Eikähän siitä ollut sen kummempia seurauksia, kuin että 
asianomainen, jos vahinko sattui kouluun tultaessa, istui märin housuin pari tuntia koulussa, 
sillä "akkamaista" olisi ollut lähteä kotiin moisen syyn tähden. 

Reslakkoa, urheilun alkeita ja santarmivihaa 
Brahenkatu johtaa mieleen muitakin muistoja kolmen vuosikymmenen takaa. 
Mainitun kadun satamanpuoleinen jatke ·on katkaissut sen leveän ajotien, joka itäisten 

patterien juurella kulkien ennen johti Pantsarlahdesta Sammonkadulle päitse Patterinmäen 
linnakkeelle poikki sen alueen, missä nyt sijaitsee m.m. ammattikoulun komea rakennus. 
Tämä tie "ruumintie", oli erinomainen pallonlyöntipaikka Pantsarlahden pojille. 

Silloin ei tunnettu pesäpallopeliä, sehän oli verrattain uusi keksintö ja hyvä keksintö onkin, 
vaan pelattiin "kuningasta", jos oli tarpeellinen määrä poikia koolla, ja pienemmän joukon oli 
tyydyttävä pelaamaan "reslakkoa" (reslakko = tre slag = kolme lyöntiä). Mutta iloa tarjosivat 
nekin pelit, ja liikuntoa sai kukin kyllikseen, jos oli käytettävissä hyvä musta kumipallo, joka 
kunnon lyönnin satuttamana varmaankin lensi pitemmälle kuin nykyiset pesäpallot. Oikean 
pallon piti olla musta, sillä sellaiset olivat paksumpia ja kimmoisampia kuin valkeat, jotka 
olivatkin vain herraslasten leikkikaluja. Niinpian kuin maa keväisin lumesta vapautui, alkoi 
reslakon peluu ruununtiellä, ja siitä riitti huvia syksyyn saakka. 
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Talvisin taas olivat patterin rinteet, kuten ovat vieläkin, hyviä suksimäkiä, silloisena aikana 
vain parempia kuin nyt, sillä nyt ovat Mallaskadun ja patterin väliset talot esteenä. Silloin voi 
sujauttaa suksilla patterilta, halki jokseenkin tasaisen kentän aina Mallaskadulle saakka. 

Tuo mainittu ruununtie johtaa mieleen muitakin, paljon tärkeämpiä silloisen ajan urheiluasi-
oita kuin reslakon peluun. Ruununtien tasainen reunus oli oivallinen ruohokenttä - tosin 
kapea, mutta sitä pitempi - jossa sopi byvin harjoitella erilaisia urheilulajeja. Ja siinä pitikin 
usein barjoituksiaan muiden muassa eräs 1900-luvun alkuvuosien huomattavimpia urheilijoita 
koko maassamme, Uuno Tuomela, joka asui lähellä ruununtietä, samassa talossa kuin tämän 
kirjoittaja. 

Olihan selvää, että me koulupojat olimme sangen ylpeitä sellaisesta naapuruudesta ja 
tiesimme tarkkaan T:n saavutukset eri utheilulajeissa. Eikä hän ollutkaan mestari ainoastaan 
meidän silmissämme, vaan olipahan, kuten jo tuli sanotuksikin, yksi koko maamme huomatta-
vimpia kykyjä. Viipuri oli jo niihin aikoihin jommoinenkin urheilukaupunki sen ajan oloihin 
katsoen. V. 1905 oli koko maassamme ainoastaan kahdeksan "urheilumaisteria" ja niist.ä oli 
kolme viipurilaisia, tietysti T. oli yksi. V. 1906 oli Suomella nelimiehinen joukkue Ateenan 
olympialaisissa kisoissa, ja niistä neljästä oli kaksi viipurilaista. Ja tietysti T. oli näistä toinen. 

Vielä toinenkin urheilumuisto ruununtieltä. Oli ollut kerran kesällä urheilukilpailut kaupun-
ginhaassa, jolla nimeUä kutsuttiin erästä osaa Koivistontien ja Havin välisellä alueella. Siellä 
pidettiin kansanhuveja ja niiden yhteydessä tavallisesti urheilukilpailuja. Nekään eivät tulosta-
soltaan olleet aivan nykyisten kilpailujen veroisia, esim. kuulantyönnön voittoon saattoi riittää, 
kun mukana eivät olleet parhaat tekijämiehet, 8,10 metrin tulos. Mainituissa kilpailuissa olivat 
katsojina - tai olivatko ehkä palkintotuomareina - mm. edellä mainittu Uuno Tuomela ja 
toinen viipurilainen suururheilija ja Ateenan olympi.alaisrnies Heikki Pennola. 

Kun kilpailut olivat päättyneet ja palkinnot jaettu, kohotti joku eläköön-huudon Suomen 
urheilulle. Mutta sitä ei olisi pitänyt tehdä. Vieressä seisoi venäläinen santarmi, sen vihatun ja 
inh.otun virkakunnan edustaja, joka lähetti nuuskijoitaan joka paikkaan , mi.ssä vain oli syytä 
epäillä olevan tekeil.lä jotain mikä ei ollut sopusoinnussa "suuren isänmaan" asian kanssa. 
Sillä silloin elettiin Bobrikoffin aikoja. Santa1mi tarttui heti asiaan väittäen, että oli huudettu 
"eläköön Suomen urhoollisuus", mikä oli hirveä rikos ja hän uhkasi saattavansa ankaraan 
edesvastuuseen eläköön-huudon kohottajan. 

Asiasta syntyi ankara sanasota, jota suomalaisten puolesta hoiteli pääasiassa Pennola, joka 
osasi venättä. Santarmin suomen kielen taito oli heikko - eihän hän muuten luultavasti olisi 
sekoittanutkaan urheilua ja urhoollisuutta toisiinsa - ja siksi väinelyä käytiin venäjäksi. Me 
koulupoja.t seisoimme jännittyoein mielin ympärillä koettaen ymmärtää niin paljon kuin 
mahdollista siitä mitä sanottiin. Ja paljonhan me ymmärsimmekin. Sillä Viipurissa puhuttiin 
siihen aikaao paljon venättä, ja koulupoikieokin korvaan oli monta sanaa jäänyt tätä vihattua 
kieltä. 

Riita jatkui Kaupunginhaasta poistuttaessa ja vielä pitkin ruununtietä Pantsarlahteen päin, 
missä santarmi asui. Muuta ei ole jäänyt itse sananvaihdosta mieleen, mutta kaksi repliikkiä 
muistan vieläkin, siUä niihin katsoimme me koulupojat koko riidan huipentuneen. Santarmi ja 
Pennola olivat innoissaan seisahtuneet ruununtiellä ja seisoivat nokikkain, parvi koulupoikia ja 
muutakin yleisöä ympärillä. Ja silloin ne muistossa säilyneet sanat lausuttiin. 

Santarmi: "Jaa staarshe tebjaa" (= minä olen vanhempi sinua.) 
Pennola: "A jaa umnieje tebjaa". (= mutta minä olen viisaampi sinua.) 
Heikki Pennola saavutti vähän myöhemmin (1905) Suomen "urheilukuninkaan" arvon, 

mutta sillä hetkellä hän meidän koulupoikien silmissä oli suurempi kuin kuningas. Oli melkein 
kuin olisi hän lyönyt murskaksi koko mahtavan Venäjän valtakunnan. Tunsimme jotain 
samanlaista kuin sitten monia vuosia myöhemmin silloin, kun Suomi julistautui irti Venäjästä. 

Heikki Peonola oli afkoinaan Suomen parhaita painijoita. Mutta sil.lä hetkellä siinä 
ruununtieUä hän meidän mielestämme saavutti yhden suurimpia voittojaan. Se oli sellainen 
"koko Nelson", että santarmilla olivat varmasti "hartiat maassa". 
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Muuan muistelma musiikkielämästä 
Joka kerta kun tämän kirjoittaja aamukävelyllään sivuuttaa Brahen- ja Torkkelinkatujen 

risteyksen ja näkee V.P.K:n talon, johtuu mieleen eräitä tähän taloon liittyviä muistoja. Niitä 
on oikeastaan useampiakin, mutta muuan muisto, joka liittyy kaupungin musiikkielämään 
neljättäkymmentä vuotta sitten, kun Viipurissa vaikutti Koulunuorison orkesteri, joka kerran 
antoi konsertin äskenmainitussa V.P.K:n talossa. Asiasta voin kertoa asiantuntijan pätevyydel-
lä, koska olin mukana soittamassa. Riennän heti sanomaan, että oli siellä toki parempiakin 
soittajia. Luultavasti useimmat muut - tai sanokaamme suoraan: varmasti kaikki muut olivat 
parempia pelimanneja. Mutta luulen, että useita oli suurin piirtein samaan musikanttien 
luokkaan kuuluvia kuin allekirjoittanutkin. 

Soittajat olivat pääasiassa koulupoikia, kummastakin silloisesta suomalaisesta ja osaksi 
ruotsalaisesta lyseosta, taisipa joku olla venäläisestäkin kimnaasista, mutta parhaat tekijät 
lienevät olleet ei-koululaisia. Ja johtajana oli oikea musiikkimies, eräs silloisen orkesterin 
jäsen. Harjoituksia pidettiin "Pirun kirkossa", nykyisessä Suojeluskunnan talossa Karjaportin-
kadun varrella, ja pari kertaa esiinnyttiin julkisestikin. Toinen kerta oli kansakoulun salissa, en 
muista, mikä tilaisuus lienee ollut, se tapaus on niin tarkkaan peittynyt unhotuksen sumuun, 
etten muista muuta kuin lavalle kokoontumisen ennen esiintymistä tai kenraaliharjoitusta. 
Mutta toisen tilaisuuden muistan tarkemmin, ja se oli oma konsertti V.P.K:n salissa. 

Sitten on minun tehtävä pieni hyppäys kymmenkunta vuotta ajassa eteenpäin ja kerrottava 
eräs juttu, jonka olen toisilta kuullut ja joka koskee erästä samantapaista tilaisuutta, jossa 
myöskin soitti nuorista soittajista kokoonpantu orkesteri. Tapaus on vuoden 1910--12 
vaiheilta, ja se kuuluu siihen musiikkielämään, josta historian kirjoittajatkin joskus tulevat 
kertomaan. 

Tämä orkesteri oli korkeampaa luokkaa kuin tuo meidän, sillä johtajan paikalla seisoi, niin 
kerrotaan, Erkki Melartin. Orkesterissa oli soittamassa muuan poikanen, varrelta niin 
vähäinen, että hänen oli nähdäkseen nuotit soitettava seisoallaan, kun toiset istuivat. Orkesteri 
esiintyi jossakin juhlassa kansakoulun salissa, ja kesken erään kappaleen mainittu pikku mies 
kääntyi ja loi vihaisen silmäyksen erääseen takanaan soittavaan mieheen. Kun hänen isänsä 
kotimatkalla kysyi, miksikä hän oli katsahtanut tuohon toiseen, vastasi poika: "mitä hää sit 
soittaa a:n, kuulha jokahine, ett sen piti olla ais." 

Tästä pojasta kasvoi sittemmin mies, jonka nimi Martti Turunen oli kaikille viipurilaisille 
tuttu ja onpa tuttu YL:n viimekesäisen matkan jälkeen koko Euroopalle. Tapaus todistaa vain, 
että Martti Turusella eli Pyssyllä, kuten häntä laulajapiireissä nimitetään, on jo lapsesta asti 
ollut epänormaalin tarkat korvat, eli sanoaksemme asian erään YL:n kronikoitsijan sanoilla 
Pyssy on "kaikesta absolutisti so. korvalta, tupakalta ja väkeviltä nesteiltä". 

Punaisenlähteen tori 

Punaisenlähteen tori - sen nimen kuulemme joka päivä ehkä montakin kertaa ja sitä itsekin 
lausuilemme, mutta harvoin kai tulemme ajatelleeksi, mistä tällainen nimi. Tori siinä on, 
senhän näemme, mutta missä on lähde ja miksi se on punainen! 

Lähde taikka paremminkin kaivo oli torilla vielä niinä aikoina, joihin tämän kirjoittajan 
kaukaisimmat muistot ulottuvat, ja kaivon ylle oli rakennettu koppoli, joka oli väriltään 
punainen, mutta tuskinpa tämä lienee antanut lähteelle nimeä, sillä nimi kai on vanhempi kuin 
tuo punainen lautakoppoli. - Tämä kysymyshän kuuluu historiantutkijoille, eikä allekirjoitta-
nut pyrikään sitä ratkaisemaan, aikomukseni on vain kertoa tarina, jonka lapsena kuulin. 

Tällainen oli tarina: kerran mestattiin viipurilaisia herroja lähteen luona, ja verta virtasi niin 
paljon, että lähteen vesi tuli punaiseksi: siitä lähde sai nimensä. 

Historiassa kerrotaan, että v. 1599 Kaarle herttua valloitettuaan Viipurin mestautti eräitä 
aatelismiehiä, kuningas Sigismundin puoluelaisia kaupungin ulkopuolella olleen Munkkiläh-
teen luona. Senaikaisen kartan mukaan Munkkilähteen paikaksi soveltuu kylläkin Punaisen-
lähteen tori, mutta kaupungin historia, jota olen selaillut, ei mainitse mitään veden värjäytymi-
sestä. 
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Toisenkin selityksen olen kuullut lähteen nimen syntyyn. Joku vanha viipurilainen on 
maininnut, että lähteen ympärillä olevasta maasta valui siihen punaista hiekkaa, joka antoi 
vedelle värin. 

Jokin syyhän on olemassa tuollaiseen nimeen . Mielenkiintoista olisi tietää, ovatko historian-
tutkijat asian ratkaisseet ja minkä selityksen päteväksi huomanneet. 

Nelisenkymmentä vuolla sitten oli siis, kuten mainittu, Punaisenlähteen torilla kaivo, josta 
koppolin seinässä olevalla rautavivulla pumputtiin vettä. Koppolin seinästä ojentautui ulos 
puinen torvi, jonka alle vesiastia sijoitettiin taikka jonka päässä olevaan rautakoukkuun 
ripustettiin ämpäri vettä pumputtaessa. Tämän kaivon vesi oli kuitenkin, niin kerrotaan, 
kehnoa eikä sitä käytetty juomavedeksi. Ainoastaan tulipalojen sattuessa ja katujen kasteluun 
sitä käytettiin. - Juomavettä saatiin toisista kaivoista , joita oli yksi Pantsarlahden puolella 
lähellä Linnan- ja Brahenkarujen risteyksessä, yksi lähelJä asemaa , yksi Saunalabdessa ja 
ainakin yksi Kolikkoinmäellä. ämä oliva1 suurempia yleisiä vedenottopaikkoja. Lisäksi lienee 
siellä täällä ollut yksityisiä pienempiä kaivoja. 

Juomavesi vedettiin tavallisesti isoissa samrnioissa talojen pihaan, ja niistä asukkaat saivat 
sitä ämpäreillään noutaa. 1880-Iuvulla kerrotaan olleen kaupungissa kolme ajuria, jotka 
ammatikseen kuljettivat vettä taloihin myyden sitä 5 a 10 penniä ämpäri tai saavi, aina astian 
suuruudesta riippuen. Mutta niissä taloissa, joiden piharniehillä eli vornikoilla, kuten siihen 
aikaan sanottiin, oli hevonen, kuului veden haku piharniehen tehtäviin. 

Punaisenlähteen tori oli niihin aikoihin muutenkin toisennäköinen kuin nyt. Talot ympärillä 
olivat pieniä puutaloja. Apteekin ja nykyisen työväenopiston rakennukset olivat ainoat kiviset. 
Tori itse oli kiveämätön. Sen ja Salakkalahden väli oli hyvin vesiperäistä maata, korkeanveden 
sattuessa nousi vesi lähelle Punaisenlähteen toria. Kertoopa muuan viipurilainen, jonka muisti 
ulottuu kymmenisen vuotta kauemmaksi kuin allekirjoittaneen, poikasena soudelleensa ja 
istuneensa ongella torin ja Pohjolankadun kulmauksen vaiheilla. 

ykyisen Karjalankadun kohdalla oli 1880-luvulla vielä , niin kertovat, maantie ja Pohjolan-
kadun paikalla Salakkalahden pohjukassa vei jonkinlainen silta vähäisen jokipahasen poikki . 
Revonbännässä lähellä nykyistä asemarakennusta oli iihen aikaan Levanovan sauna, ja 
kerrotaan että eoellämainitun sillan oli rakennuttanut saunan omistaja sitä varten, että 
kaupunkilaiset pääsisivät kuivin jaloin käymään hänen saunassaan. 

Ne isot, komeat kivitalot, jotka nyt koristavat Punaisenlähteen torin seutuja, eivät siis ole 
suinkaan kalliolle rakennettuja. Toivokaamme kuitenkin, että ne tukevasti seisoisivat perustal-
laan ja että yhä useampia niitä nousisi torin ympärille. Ja kun vielä joskus Punaisenlähteen 
"pörssi" ja markkinat ja kauppakojut siirtyvät torilta johonkin muuanne, niin silloinhan tämä 
aukeama jolloinkin meidän jälkeentulevaistemme aikana on kaupungin juhlallisimpia paikko-
ja. 

Pekka Heiskasen konsertti 
Se talo Punaisenlähteen torin varrella , jossa viime syksystä asti majailee Työväenopisto ja 

joka sitä ennen ainakin kolmisen vuosikymmentä oli kaupungin kirjaston ja lukusalin 
huostassa, johdattaa mieleen erään erikoislaatuisen konsertin, joka oli mainitun talon salissa 
40 tai 41 vuorta sitten. Siihen aikaan oli tuossa talossa raiUius(avintola , ja sen salissa pidettiin 
pienempiä juhlatilaisuuksia. Siellä piti myöskin sokea kanteleensoittaja ja laulaja vaatimatto• 
man konserttinsa, ensimmäisen musiikkitilaisuuden, jossa tämän kirjoittaja oli läsnä. 

Kantelehan on meidän kansallisin soittimemme, ja maassamme on ollut, kuten tunnettua, 
eräitä mainetta saavuttaneita kanteleensoittajia. Kreeta Haapasalo lienee näistä ensimmäinen 
aikakirjoissa mainittu, ja hänen sepittämänsä kaunis laulu "Mun kanteleeni kauniimmin 
taivaassa kerran soi" on yleisesti tunnettu. Kuuluisampi kuitenkin ja nykypolvellekin tuttu on 
Pasi Jääskeläinen , joka hauskoilla lauluillaan ja rehevällä olemuksellaan aikanaan saavutti 
suurta suosiota. 

Pekka Heiskasen nimi lienee vähemmän tuttu, vaikka hänkin aikanaan kierteli eri puolilla 
maatamme soittaen kanneltaan ja laulaen sen säestyksellä lauluja, osaksi hupaisia, kuin Pasia 
laulut, osaksi vakavampia. Tämä soittaja oli Savosta syntyisin, jostakin Kuopion puolesta, oli 
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pikku poikana sairastettuaan ison rokon menettänyt silmiensä valon ja sen jälkeen opetellut 
soittotaidon, jolla hankki elatuksensa. 

Muistan miehestä, että hänellä oli harmahtavat viikset , rokonarpiset kasvot ja keltaiseksi 
väritetty kannel. Hänen ohjelmastaan on ainoastaan kaksi laulua jäänyt mieleen. Toinen oli 
"Tuuli hiljaa henkäilee, aalto vapaa välkkyilee", kaunis kevätlaulu, jota lapset vieläkin 
laulanevat , ja toinen oli Pasi Jääskeläisen ohjelmistosta ja nykyisin kai gramofonilevyltäkin 
monelle tuttu laulu, jossa kerrotaan muitten muijasta ja omasta, ja jossa on mm. seuraava 
säkeistö: 
"Muitten muijalla nenä on, 
mut ei minun muijallani. 
Löysin vanhan lankakerän, 
tein siitä muijalle uuden nenän. 
Niin näin edespäin: 
uusi nenä, lankakerä 
oli minun muijallani." 

Olihan siinä montakin säkeistöä, joissa kerrottiin, miten laulajan muijaa korjailtiin ja 
paranneltiin: löysin vanhan tervaleilin, tein siitä muijalle uuden peilin; löysin vanhan paatin 
kokan, tein siitä muijalle uuden nokan, ja löysin vanhan merran nielun, tein siitä muijalle 
uuden sielun, ja niin edespäin. Ja kelvollinen kapinehan siitä lopuksi taisi tullakin. 

Vielä pikku muistelma mainitusta konsertista. Sanomalehti-ilmoituksessa oli konsertin pitäjä 
maininnut, että pääsymaksu on "vapaaehtoinen". Tämän sanan käsittivät eri henkilöt eri 
tavalla. Muuan rouva tuli "tilaisuuteen" suuren lapsilauman kanssa maksamatta mitään. Toiset 
maksoivat kuka 25 penniä kuka enemmän, mutta olipa sellaisiakin jotka konserttiin tullessaan 
maksoivat uudestaan ja suuremmalla rahalla. 

Eihän ne tulot kai suuret olleet, mutta sen verran sokea Pekka sai, että kykeni taas toiseen 
kaupunkiin lähtemään sävelillään ihmisiä ilahduttamaan. 

Eikä tuo tilaisuus mikään merkkitapaus ollut kaupungin musiikkielämässä, mutta tällaisessa 
vaatimattomassa pakinassa voinee tuollainen vaatimaton taiteilijakin sijansa saada. 

Ja jos lopuksi on soveliasta esittää eräs aivan henkilökohtainen muisto sokeasta Pekasta, 
niin voisin mainita, että tämän kirjoittajalla on takin taskussa a-rauta, jonka sokea soittaja 
konserttimatkallaan lahjoitti ja jota hän ensin viilaamalla paranteli, koska se ei hänen 
korvaansa täysin tyydyttänyt. En tiedä sitten, kumpiko lie ollut oikeassa, alkuperäinen rautako 
vai Pekan korva. 

Mutta jätämme sokean soittajan ja jäämme odottelemaan, suoltuuko muistojen kerältä vielä 
muuta paperille panemisen arvoista. 

Entistä Lopottia etsimässä 

Kun kuljeskelee Lopotin suoraviivaisia ja säännöllisiä katuja, joita monin paikoin jo komeat 
kivitalot reunustavat, ja koettaa sieltä etsiä lapsuusajan Lopottia, jossa kapeat mutkikkaat 
kadut olivat kiveämättörniä ja talot pieniä puutaloja, joutuu kulkija monta kertaa vaikeuksien 
eteen. On useammankin kerran palattava samaan kohtaan , onpa lopulta turvauduttava 
karttaan löytääkseen sen, mitä haluaa. Sillä ei missään koko kaupungissamme ole uusi aika 
niin armottomalla kädellä hävittänyt vanhaa luodessaan uutta kuin täällä Lopotissa. 

Mutta eihän nuoremman polven viipurilainen edes ehkä tiedä, mitä on Lopotti. Lienee 
senvuoksi syytä selittää. 

Kun seisoo Punasenlähteen torin kulmassa, puiston puolella, ojentaa kätensä Torkkelinka-
dun suunnassa kohti Kolikkoinmäkeä ja sitten tekee niin suuren kierron itään ja pohjoiseen 
päin, että käsivarsi joutuu kohti rautatieasemaa, niin on se kaupunginosa, joka jää käsivarren 
muodostamaan kulmaukseen , Lopotti. Ulkorajoiksi jäävät Patterinmäen rinteet ja Lääninsai-
raalan itäpuolella olevat alueet. 

Ja jos näin käsivarttaan pyöräyttäessään samalla pyyhkäisee mielikuvituksessaan pois kaikki 
kivitalot tuolta alueelta - ehkä voi jättää sentään kolme paikoilleen: Punasenlähteen apteekki-
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talon, osan Lääninsairaalan rakennuksista ja Yhdysoluttehtaan myöskin osittain - ja jos sitten 
siroittelee alueelle mahdollisimman suureen epäjärjestyksen pieniä puutaloja, jättäen välille 
asumattomia kivikkoja ja pensaikkoja, on jonkinlainen pintapuolinen kuva syntymässä siitä 
Lopotista, joka oli olemassa nelisenkymmentä vuotta sitten. Mutta että se kuva tulisi 
osapuilleenkaan täydelliseksi, on meidän koetettava palautella muistiin edes joitakin yksityis-
kohtia. 

Ensin pari sanaa itse Lopotti-nimestä. Nimi tulee venäläisestä samasta sloboda, joka 
merkitsee esikaupunkia. Kaupunginosan virallinen nimi oli vanhastaan Pietarin esikaupunki. 
Kansan käyttämä nimitys oli Lopotti, jolla tarkoitettiin kokonaisuudessaan aluetta Torkkelin-
kadusta Eliaankirkon mäkeen asti , mutta tästä alueesta erotettiin vielä Myllymäen ympäristö 
eli Kannaksenkadun ja Torkkelinkadun välinen osa, jota sanottin Sotamies-Lopotiksi. 

Muistelemme ensin hiukan tätä Sotamies-Lopottia. Nimitys johtui siitä, että tähän esikau-
punkiin oli asettunut asumaan useita entisiä venäläisiä sotamiehiä vapauduttuaan sotapalveluk-
sesta. Ensimmäiset asukkaansa oli Lopotti saanut siten, että Tervaniemeltä oli viime 
vuosisadan puolivälin jälkeen hajoitettu siellä ollut esikaupunki ja velvoitettu asukkaat 
muuttamaan muuanne. Tämä Tervaniemen esikaupunki oli ollut huonomaineinen paikka, ja 
kun asukkaat sieltä siirtyivät Lopottiin, veivät he maineensa mukanaan. Siten Lopotinkin, 
etenkin Sotamies-Lopotin nimellä oli huono kaiku. 

Tässä kaupunginosassa oli kaksi pääkatua: Pukkikatu ja Kilikatu, muut kadut olivat vain 
epäsäännöllisia pieniä kujia. Pukkikadusta on osa vielä jälellä Otavankadun nimellä, mutta 
suuri osa on hävinnyt melkein jäljettömiin. Tämän hävinneen osan voimme loihtia siten, että 
kuvittelemme kulkevamme nykyistä Otavankatua keskikaupungille päin ja jatkamme matkaa 
siinä, missä katu loppuu, yhä entisessä suunnassa pysyen , siis läpi korkean kivitalon. 
Pellervonkatu 16, viistoon poikki viimemainitun kadun, suoraan halki Salama-teatterin ja 
viereisen tontin, siitä Viipurin Autolan portista sisään (Brahenkatu 24) ja lopuksi Punasenläh-
teen apteekkitalon vieritse Punasenlähteen torille. 

Tästä kadonneesta Pukkikadun osasta ei liene jälellä muuta kuin jokin vanha rakennus 
Brahenkadun 24 tontilla, missä silloin oli Pukkikadun varrella. Lopotin poliisivartiokonttori . 
Otavankadun varrella näyttää sensijaan monikin talo vielä soveltuvan sen Lopotin rakennus-
tyyliin, mistä tässä on kysymys, Talot olivat nimittäin Lopotissa pieniä ja rakennetut niin, että 
pääty oli katuun päin. Päädyssä oli ikkuna tai parikin suuremmissa ja pihamaan erotti kadusta 
korkea lankkuaita, jossa oli iso ajoportti ja siinä erikseen pieni "kalitka" jalankulkijoita 
varten. 

Toisesta Lopotin pääkadusta Kilikadusta on myöskin jälellä osa, nykyinen Ainonkatu. Se 
osa, mikä on mennyt menojaan, kulki nykyisen Ainonkadun päästä halki Uuden Yhteiskoulun 
ja Myllyaukion tonttien ja tehden kaaren yhtyi Pukkikatuun nykyisen Brahenkadun ja 
Pellervonkadun kulmauksen vaiheilla. 

Vanhan Kilikadunkin varrella olleita taloja on jokunen säilynyt. Ainonkadun talo n:o 2 on 
tyypillinen. Tämä talo oli muuten aikoinaan kuuluisakin, tosin hiukan huonolla tavalla 
kuuluisa: siinä sijaitsi 40-50 vuotta sitten "Laakovan" (Glagaun) pahamaineinen huvittelu-
paikka. 

Pellervonkatua ei silloin ollut, se on myöhemmin syntynyt tuhoten tullessaan Lopotin entisiä 
taloja.Ei ollut Kullervonkaan katua, ei Brahenkatuakaan kuin osaksi, sillä paikotellen 
asuintontit ulottuivat keskelle nykyistä katua. Vilkkeenkatu lienee ollut jokseenkin nykyisessä 
kohdassaan. Mutta muuten oli Lopotti, kuten jo mainittukin, vain hajanaisia asuttuja tai 
asumattomia tonttimaita ja niiden välisiä kujia. 

Mutta se oli idyllistä kaupunkia ja somaa oli siellä ainakin lasten asua. Oli hiljaisia kapeita 
kujia, joilla eivät ajajat häirinneet leikkiviä, oli näillä kujilla pehmeä hiekkapeite, jossa oli 
mukava istua, oli koreanvärisiä lankkuaitoja, jotka silmää ilahuttivat, ja oli auringon paistetta 
näiden lankkujen vierellä. Oli myöskin pihamailla villiä kivikkoa, joissa takiaiset tiheinä 
kasvoivat ja oli asumattomia tonttimaita yhtä villiä, mutta paljon avarampia kuin pihat. 

Allekirjoittaneen varhaisimmat Viipuri-muistot liittyvät juuri Pukkikadun varrella olleen 
vartiokonttorin pihaan ja lähimpään ympäristöön, mutta eivät ulotu ajassa kauemmaksi kuin 
45 vuotta taaksepäin. Vanhemmat viipurilaiset joiden muisti kantaa toistakymmentä vuotta 
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kauemmaksi, ovat kertoilleet, että Torkkelinkatu ei jatkunut siihen aikaan Punaisenlähteen 
toria kauemmaksi. Ainoastaan jalkapolku jatkui siitä viistoon Pantsarlahteen päin. Kun 
pastori Lybeck rakensi itselleen talon Brahen- ja Torkkelinkatujen kulmaan (nyk. Torkkelink. 
5), ihmettelivät ihmiset, minkälaiseen syrjäseutuun pappi lähti asumaan. 

Munanllitsausta Myllymäellä 

Siirrymme sitten Myllymäelle. Miltä näytti 40 vuotta sitten Myllymäki, jonka reunoilla nyt 
kohoavat korkeat kivitalot? 

Tämä mäki oli epätasaista kivikkoa ja pensaikkoa, jonka kivien kupeella keväisin joutilaat 
miehet pitivät kestiä olutpullojen ääressä, korttipeli mielityönään. Pääsiäisen aikana oli 
Myllymäki taas suosittu munanliitsauspaikka. Munanliitsaus alkaa olla häviämässä kuten 
monet muut vanhat tavat. Jos sitä joskus kotioloissa leikin vuoksi harrastetaan, niin se on vain 
heikkoa jälkimaininkia niistä liitsausmarkkinoista, jotka olivat muodissa neljä vuosikymmentä 
sitten. 

Mutta siltä varalta, että on lukijoita, jotka eivät koko asiaa tunne, on selitettävä, mitä oli 
munanliitsaus. Pääsiäisen aikaan oli tapana värjätä munia, kuten vieläkin oikeat viipurilaiset 
tekevät. Mutta sitten harjoitettiin näillä munilla eräänlaista uhkapeliä siten, että lyötiin munia 
vastakkain ja kenen muna särkyi, hän menetti sen sille, jolta jäi eheäksi. 

Tätä Iiitsausta harjoitettiin tuttavien kesken kotipiirissä. Mutta harrastuksen ollessa voimak-
kaimmillaan kokoontui joillekin pihamaille, toreille tai erikoisesti Myllymäelle kymmenittäin, 
jopa sadoittain miehiä aivan kuin millekin markkinoille ja siellä liitsasivat, kutka vain sattuivat 
ja asiasta sopivat. Eikä se ollut niinkään yksinkertaista toimintaa, vaan kaikki tapahtui 
erikoisten menettelytapojen mukaan. 

Ensin pyydettiin saada k.oettaa vastapelurin munaa. Tämä tapahtui siten, että hiljaa 
nakutettiin munalla etuhampaihin ja äänestä koetettiin arvioida munan vahvuutta. Koetettiin 
sekä "noskaa" eli munan suippoa päätä että myöskin "puukaa", sen tylppää päätä. Koetettiin 
niin toisen munaa ja koetettiin omaa. Tunnusteltiin ja harkittiin ja annettiin toisenkin 
vuorostaan koettaa. Sitten jompikumpi teki ehdotuksen: "Lyyvvää suoraa!" tai: "Vaihetaa ja 
lyyvvää!" Taikka vielä: "Lyö sie puukall', mie 'lyö noskall! ' ' Tahi: "Lyyvää puukii, ja noskat 
seinää!" - Tämä viimemainittu tuli kysymykseen, jos jommallakummalla oli noska rikki. 

Näin teki kumpikin ehdotuksia, lopulta sovittiin menettelytavasta ja liitsattiin, mikä tapahtui 
siten, että toinen piteli munaa kouransa sisässä pää näkyvissä peukalon ja etusormen välillä, ja 
toinen löi hiljaa siihen omallaan. Siitäkin oli erikseen sovittava, kumpi piteli ja kumpi löi. Sen, 
jonka noska särkyi, oli käännettävä puuka esiin. Jos sekin särkyi; oli toinen voittanut. 

Näin saattoi joku erikoisen vahvalla munalla voittaa kymmeniä. Allekirjoittaneen saavutta-
ma suurin voitto, mikä tapahtui pääsiäisenä v. 1900, oli 24 oikeata kananmunaa ja yksi 
steariinimuna - kaikki yhdellä munalla voitettuja. Ettei epäiltäisi minun kertovan satuja, 
selitän, että siitä steariinimunasta, jonka eräältä luokkatoveriltani voitin, olivat päät jääneet 
ontoksi hänen sulattaessaan sivuun tehdystä reiästä steariinia munan sisään. - Toivottavasti ei 
silloinen toverini pahalla muistele tapausta jos sattuu tämän lukemaan. 

Mutta palatkaamme Myllymäelle. Asumuksia ei itse Myllymäellä ollut . Sen rinieillä vain oli 
pikku taloja toisena puolen Kilikadun varrella ja toisella puolen pitkin Pietarin katua, jolla 
nimellä Kannaksen katua silloin - kuten vielä paljoa myöhemminkin - nimitettiin . 

Yksi rakennus, joka sijaitsi Myllymäen laidassa, ansaitsee kuitenkin maininnan. Se oli 
"rantkuuri", mikä sana silloisessa viipurilaisessa kielenkäytössä tarkoitti paloasemaa. Tämä 
rantkuuri sijaitsi jokseenkin samoilla paikoilla, missä nykyinenkin paloasema. Sen vierellä oli 
puinen palotorni, josta tuuttaamalla annettiin kaupunkilaisille tieto tulipalon sattuessa. 

Rantkuureja oli kaupungissa kaikkiaan neljä. Niistä puhumme enemmän joskus toiste ja 
siirrymme nyt siihen Lopottiin , joka sijaitSi nykyisestä Kannaksenkadusta asemalle päin, 
nähdä.ksemrne, mitä ovat vuosikymmenet siellä aikaan saaneet. Täydel.lisyyden vuoksi on 
kuitenkin vielä mainittava, että se myllykin, josta Myllymäki on nimensä saanut, on joskus 
ollut olemassa, vaikka allekirjoittanut ei olekaan sitä nähnyt. Vanhemmat viipurilaiset 
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muistavat sen seisseen Myllymäen laidassa lähellä sitä paikkaa missä nyt on Repolan 
kansakoulu. Ja kaupungin bis1.0ria kertoo sen tulleen hävitetyksi v. 1883 lisäten, euä se oli "jo 
monia vuosia seissyt si ivettömänä tarjoten suojaa vain taivaan linrusille ja kodittomille 
taivaltajiUe. '' 

Monta muuta lopottilaisille mielenkiintoista paikkaa voisi näiltä main mainita. Nykyisen 
Lallukan- ja Äyräpäänkadun kulmauksessa oli yksi kaupungin neljästä rantkuurisrn. jonka 
seinällä olevalla kellolla palokuntalainen lyödä läppäsi täydet tunnit. Vastapäätä - nykyisen 
Oman Pirtin paikalla oli anniskelu. jossa "Anniskclun Mari" myi lopottilaisille oluua. Ja 
Nimettömän kadun , sarnoinkuin Karjalankadun ynnä Pietarin kadun varrella oli paljon 
kauppapuoteja, melkein kaikki venäläi ten . 

Tässä kaupunginosassa asui myöskin paljon juutalaisia. Sen vuoksi se oli oikeastaan kauhun 
paikka muitten kaupunginosien pikkupojille, sillä äidit peloittelivat lapsiaan kertomalla 
ellaisia kauhujuttuja, että juutalaiset juovat kristittyjen lasten verta . 

Tämä Lopotin itäosa, Eliaankadusta ylöspäin oli myöskin kokonaan toisenlaista kuin nyt . 
Nykyinen Suonionkatu (siis Aapraharninkatu) ei jatkunut sinne asti. Siellä oli joitakin 
puutaloja ja avoimia tontteja . Eliaankadulta vei siinä nyt olevan komean kivitalon kohdalla 
kaaressa kulkeva tie ns. Piikki-torpan mäelle, nykyisen Arvinkadun vaiheille. Tuosta torpasta, 
joka mistä lie nimensä saanutkaan , taitaa olla vielä jäljellä jokin rakennus, vaikka uusittuna, 
Arvinkadun kulmassa olevan Siltasen tontin pihamaalla. Kertovat sen rakennuksen luota 
kaadetun muutamia vuosia sitten ison, sata vuotta vanhan omenapuun, joka lienee kasvanut 
Piikki-torpan pihassa tai puutarhassa. 1880-Iuvulla tässä torpassa oli asunut "Rasva-Kalle", 
joka pääsiäisen aikaan myi värjättyjä munia. 

Nykyisistä rakennuksista oli näillä main ainoastaan Yhdysoluttehdas olemassa ja tietysti 
myöskin Eliaan kirkko. Tulkoon tässä mainituksi, että erä vanha viipurilainen kertoi siinä 
Yhdysoluttehtaan rakennuksessa, joka on Eliaankadun ja Suonionkadun kulmassa, toimineen 
1880-luvulla Vilken koulun, jossa J .H. Erkko oli silloin opettajana. Vilken koulun poikiin 
sopinee palata toisessa yhteydessä. 

Eliaankirkon mäki oli silloin laajempi kuin nyt yhtyen välittömästi oluttehtaan mäkeen. 
Senhän voi kyllä päätellä siitäkin , että välillä oleva, rautatien tavaratoimistoon johtava katu 
sijaitsee syvässä leikkauksessa. 

Se kuva, minkä tämä osa Lopottia kokonaisuudessaan tarjosi oli aivan erikoinen. Kadut 
kapeita, talot niiden varrella useimmiten sangen matalia, monet melkein maan sisään 
vajoamassa, valot, jotka illoin ikkunoista tuikuttivat, näyttivät tulevan melkein maan tasalta, 
- mutta elivätpä vain lopottilaiset niissä talopahasissaan ja toimeentulivat ja onnellisia olivat, 
kuten ihmiset muuallakin. Olihan joitakin hiukan kookkaampiakin taloja, ja oli siellä täällä 
puutarhojakin, ainakin Nimettömänkadun ja Eeronkadun varrella eräissä taloissa. Ja pikku 
pojat kävivät niistä puutarhoista omenia varastamassa , kuten ovat käyneet muuallakin 
maailmassa. 

Eräästä sellaisesta puutarhasta on jäännöksenä mm. se komea piilipuu, joka kasvaa 
Eliaankadun varrella vastapäätä Yhdysoluttehtaan porttia. Paljon täydellisemmän ja eläväm-
män kuvan entisen Lopotin elämästä kuin tässä esitetty voisi antaa tuo vanha piilipuu, joka 
varmaankin on vanhempi kuin vanhimmatkaan lopottilaiset. Ja kyllä kai se kertookin sille , 
joka mielikuvituksensa avulla korvansa avaa ja kuunnella haluaa. - Se, jota entinen Loporti 
kiinnostaa, voi siten mielikuvituksensa avulla luoda elämää tuohon omalaatuiseensa ,kaupun-
kimme o aan, josta tässä olen koettanut jonkinlaisia piirteitä hahmoitella. 

Kun vanha viipurilainen pyhäaa:muna suuntaa kävelynsä pitkin Kannaksenkatua ja sen 
jatkoa Kannaksentietä Ri timäelle päin, tulee mieleen aika jolloin se, joka halusi säästää 
kengänpohjiaan tai jolla oli kiiteelli.stä asiaa tuolle taholle, voi käyttää harvinaisen huokeata 
ajurikyytiä. Siitä ajasta ei ole neljääkään vuosikymmentä kulunut. 

Vuosisadan vaihteessa ei ollut autoja eikä raitiote itä käytertävänä, joiden avulla nyt voi 
pyyhkäistä matkan Punaisenlähteen torilta Rosuvoinmäelle kolmessa. neljässä minuutissa. 
Mutta silloin ei ihmisillä koskaan ollutkaan niin kiire kuin nyt. Jos kuitenkin tahtoi pit.ää 
senaikaista kiirettä, voi nousta ajurin rattaille eli sanoaksemme silloisen murteen mukaisesti 
vossikan roskaan Punaisenlähteen kulmassa ja ajaa nytkytellä Rosuvoin mäellä olevan 
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Sergejeffin oluttehtaan portille maksamalla 25 penniä. Ja se ei ollut paljon silloisessakaan 
rahassa. 

Vertauksen vuoksi sanottakoon, että nyt maksaa sama matka autolla ajaen 9 markkaa. 
Tosinhan hinnat nykyisin yleensä ovat kymmenkertaiset silloisiin verrattuina, mutta mainittu 
kyytimaksu on kasvanut 36-kertaiseksi. Tämä ei johdu siitä, että hinta nyt olisi suhteellisesti 
kallis, sillä taksamittaristahan hinta luetaan. Siis se oli silloin aivan suhteettoman huokea. 

Nyt voi autonajaja tuolla yhdeksällä markalla saada kilon sokeria tai kolme laatikkoa 
savukkeita, silloin ei 25 pennillä saanut sokeria kuin neljänneskilon ja savukkeita ostettaessa ei 
se riittänyt yhdenkään laatikon maksuksi. Eipä ihme, ettei mainitun matkan ajaminen ollut 
vossikoille mieleinen. Mutta ajettava oli, kun taksa oli sellaiseksi määrätty. Kaupunki oli 
silloin jaettu piireihin ja piirin sisällä oli kyytimaksu 25 penniä. Punaisenlähteen torin nurkalla, 
silloisen Pietarinkadun päässä alkoi eräs piiri, jonka toinen päätekohta oli Rosuvoinmäellä 
olevassa kaupungin rajapatsaassa. 

Mutta kellä ei kiirettä ollut, sen sopi hyvin kävellä jorpotella jalankin pitkin Pietarinkatua, 
sillä katua reunusti puinen paneli, kuten jalkakäytävää silloin nimitettiin aina Lääninsairaalan 
kohdalle asti . Avojaloin kulkijalle saattoivat nämä panelit, joiden laudat olivat vanhuuttaan 
lahonneet, olla sikäli vaarallisia, että niistä helposti sai tikun jalkaansa. Muistan ainakin kerran 
saaneeni. Mutta jalan kulkien ennätin paremmin katsella sitä, mitä katuvarressa oli nähtävää, 
ja se näky oli kokonaan toinen kuin nykyi in. 

Kivitaloja ei ollut koko matkan varrella Punaisenlähteen torilta lähtien muita kuin 
Lääninsairaala ja sitten oluttehdas Rosuvoinmäellä sekä sen luona, alhaalla tiestä syrjässä 
kaupungin vesijohdon pumppulaitos. Puisia olivat talot ja useimmat pieniä ja matalia. Onhan 
niislä jokunen vieläkin jälellå aivan sisään vajoamaisillaan Vilkkeenkadun ja Kulkurautisairaa-
lan välisellä matkalla. 

Pietarinkadun alkupäässä oli useita venäläisiä kauppapuoteja, joista pikku pojat ostivat 
"rutskii". e olivat pitkiä, ruskeita äitelänimeliä, kuivattuja palkohedelmiä joita vieläkin saa 
ainakin eräistä venä.låisten kauppiaitten myymälöistä, kun pyytää Johanneksen leipäpuun 
hedelmiä. Nimi rustkii on tietysti väännös venäläisestä nimestä, siltä se ainakin tuntuu, mutta 
en tiedä kuinka paljon siinä on alkuperäistä nimeä jälellä. Ohimennen sopinee mainita, että 
nämä hedelmät ovat juuri niitä samoja, joilla Raamatun historian tuhlaajapoika pyysi täyttää 
vatsaansa, kun nälkä häntä ahdisti. Niitä syötetään nimittäin ltämailla suuren sokeripitoisuu-
tensa vuoksi sioille ja hevosille, mutta käytetään myöskin ihmisten ravinnoksi. 

Muna jatkakaamme matkaa pitkin Pietarinkatua. Ainakin parissa pikku talossa katuvarrella 
oli ' vorttuskapakari", jollaisia taisi kaupungissa siihen aikaan olla muuallakin. Talon ikkunan-
pieleen kiinnitetty pieni peltilevy, ja kun sitä koputti , ilmestyi sisäpuolelle ikkunan taakse joku 
täti, joka avasi "vorttuskan' s.t.s. aukeavan ikkuna.n ruudun, jonka kau.tta sopi ruveta 
kaupantekoon. Myytävänä oli vehnäleipomotuotteita, ainakin korppuja ja "ritseliä", joita nyt 
nimitettäncen korvapuusteiksi, ja lienee ollut muutakin ison ritselin sai viidellä pennillä ja 
pienet sokeroidut korput ja vähän isommat sokeroimauomat maksoivat pennin kappale. 

Kelvottomi!la pojilla kuului olleen tapana koputtaa ikkunan levyyn ja saatuaan kauppiaan 
avaamaan vomuskan kysäistä esim . paljon pennin korput maksoivat kappale tai jotain muuta 
sellaista ja suututettuaan täten kauppiaan livistää tiehensä. Sitä oli näet pahankurisia poikia 
siihenkin aikaan olemassa. 

Vähän ulompana katuvarresta oli eräitten talojen pihoissa suuria puistoja, joita vieläkin 
osittain on jälellä Arvinkadun vaihei.lla. Silloin oli tällainen puisto mainitun kadunkin kohdalla 
ja lienee se tai ainakin osa siitä kuulunut aikaisemmin mainitulle Piikkitorpalle. 

Lääninsairaalan nurkalla alkoi asumaton aukea maasto. Ainoastaan yksi talo oli olemassa 
siinä, missä Pietarinkatu loppui ja Pietarin maantie alkoi. Talo on vieläkin jälellä ja on siinä 
nyt Lasrenystäväio lastenkoti. Silloin asui siinä "korotniekka", venäläinen puutarhuri Sedoff 
jonka laajat kaaliviljelykset olivat talon ympärillä. Nämä korotniekan pellot olivat kesäisten 
sadepäivien iltoina mainioita pyyntimaita kastemadonkerääjille, vaikka monasti pojiUe tuli 
sieltä ltiire lähtö, si llä korotniekka ei ollut oikein suopea madonpoimijoille, joiden pelkäsi 
sotkevan hänen iJjelyksiään. 

Näiden korotniekan peltojen läheisyydessä, nykyisen Valion talon takana kasvoi muutamia 
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komeita koivuja, jotka olivat jäännöksiä suuresta puistosta, joka muutamia vuosikymmeniä 
aikaisemmin oli ollut viipurilaisten suosittu huvittelupaikka. Tämä puisto, nimeltä "Kesäsatu", 
ulottui Valion talon paikoilta Papulanlahteen, ja oli siellä ollut aikoinaan ulkoravintolakin. 
Siellä oli pidetty kansanhuveja kesäisin ja poltettu juhannuskokkoja. Niinä aikoina, joihin 
allekirjoittaneen muisti ulottuu, oli tämän Kesäkadun satu jo lopussa. Nimi Kesäsatu johtuu 
arvattavasti venäläisestä sanasta sad (ablatiivi: sadu), joka merkitsee puistoa. 

Maantie samoinkuin Pietarin katukin oli aivan kiveämätön, kesällä pölyinen ja syksyisin 
kurainen. Lääninsairaalasta e1eenpäin ei ollut mitään jalkakäytävää, vaan jalankulkijat 
koettivat syyssateiden aikana keinotella eteenpäin astuen pitkien tienviertä edellisten kulkijain 
jalanjäJlciin. Mutta sittenkin pyrki joskus jalka uppoamaan nilkkaa myöten kuraan. lltapimeäl-
lä, kun ei voinut yhtään varotella, oli kävely ainakin jaloille pehmoista. 

Korotniekan talon vastapäätä oli matalia pattereita, jotka vasta aivan äskettäin on purettu 
pois. Senjälkeen oli kaupungista mennen tien oikealla puolen avoin mättäinen ruohokenttä, 
jonka toisella puolen näkyi Tiiliruukin taloryhmä. Koko se alue, missä nyt ovat kaupungin 
suuret sairaalarakennukset ja vesitorni, oli aukeata ja kivikkoista patterinmäkeä, jossa ei ollut 
muita rakennuksia kuin vähäinen kaakelitehdas jokseenkin nykyisen Kunnallissairaalan paikal-
la. 

Rosuvoinmäellä oluttehtaan kohdalla oli siihen aikaan todellakin mäki - tie on nyt koko 
joukon alempana kuin silloin - ja tien oikealla puolen (kaupungista mennen) oli ryhmä pieniä 
taloja ja notkossa niiden äärellä "kulppia", pieniä lammikoita, joista aikoinaan oli otettu savea 
tiilitehtaita varten. Oluttehtaasta eteenpäin oli tien vasen puoli aivan asumatonta ja oikealla 
puolella oli laaja niittynotkelma, jonka toiselle puolen sitten, lähellä hautausmaita oli 
Ristinmäen pienoinen kylä. Siinä, missä nyt on raitiotien päätekohta, oli maantie useita 
metrejä nykyisestään korkeammalla. 

Tekee mieli kuvailla hiukan Ristimäen taloryhmää, joka vuosisadan vaihteessa oli kokonaan 
toisenlainen kuin nyt, mutta sitä ennen esittelemme pari mielenkiintoista paikkaa, jotka ovat 
niin tyystin hävinneet, että niiden nimikin taitaa jo olla tuntematon nykyiselle nuoremmalle 
polvelle. 

Tiikanourmi ja Koiramäki 
Maantien vierellä siinä missä nyt on Pyöräsuon rakennus, oli aukea, pensaikkoa kasvava 

pienoinen suo jonka poikki vei tie rautatien toiselle puolen olevalle Ti.ikannurmelle. Rautatie 
oli silloin yksirai1einen ja nykyisen ratapihan paikalla aina Papulanlahteen ja MaaskoJan 
jokeen asti ulottui aukea niitlymaa, joka paikoin oli hiukan korkeampaa, katajia kasvavaa, 
mutta suurimmaksi osaksi niin alavaa, eu.ä veden ollessa Papulanlahdessa vähän korkeammalla· 
suuri osa Tiikannurmestakin oli matalan, nilkkaan ulottuvan veden peitossa. Kuumina 
kesäpäivinä oli pikkupoikien lysti juoksennella tällä auringon lämmittämällä, vetisellä nunnel-
la. 

Tiikannurmi oli ollut jo 1700-luvulta asti kaupunkilaisten laidunmaana ja taisivat siellä vielä 
niinäkin aikoina, joita allekirjoiuanut tässä muistelee jotku1 kaupunkilaiset pitää ainakin 
hevosiaan - ehkäpä lehmiäänkin - laitumella. Mutta pikkupojille tämä alue oli mielenkiin-
toinen toisista syistä. 

Tätä kosteata niittyä pitivät muutamat kuoviperheet pesimispaikkanaan. Kun poikaset o)jvat 
kuoriutuneet , oli hupaisaa etsiskelJä noita pehmoisia umuvapalJoja , jotka osasivat niin 
taitavasti kätkeytyä suojavärinsä turvin sammalikkoon. Kun poikanen saatiin kiinni. tutkittiin 
sitä vähän aikaa kämmenellä, päästettiin sitten irti ja iloittiin sen kömpelöistä liikkeistä, kun se 
pitkillä koivillaan koetti loikkia pakoon. 

Mutta 1iikannurmella oli myöskin venäläisen sotaväen "ampumalaani" , jonka mutavalleista 
käytiin kaivamassa lyijyisiä berdaanin kuulia. Niitä myytiin sitten Peloffin puotiin, joka oli 
muistaakseni Katariinan ja Sammon karujen kulmassa. Ukko Peloff maksoi , ellen väärin 
muista, kuulista kaksikymmentä penniä kilolta, ja joskin monet Rosuvoinmäeo ja Rfstimäen 
pojista pitivät näitä valleja yhteisinä kaivoksinaan, niin ainahan sieltä kuulia sen verran löytyi, 
että yksi ja toinen kymmenpenninen tuli ansairuksi. 
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Kuten edellä mainittiin, kohosi Pietarin maantie Ristimäen hautuumaata lähestyttäessä 
useita metrejä korkealle mäelle. Tämän mäen vasemmalla puolen, kaupungista mennen, oli 
syvät hiekkakuopat, joista vedettiin hiekkaa kaupungin tarpeisiin. Kuoppien jyrkät rinteet 
olivat talvisin mainioita suksimäkiä Ristimäen pojille. Eikä kaikkien jyrkimmistä joka poika 
laskenutkaan. Mutta taitavimmat sitoivat nuorat kajaanilaistensa notkeisiin kärkiin ja vetäen 
nuorista kuin ohjaksista taivuttivat kärjet niin keivelöiksi, ettei ollut pökkäämisen vaaraa, ja 
kyyrysillään laskea sujauttelivat maantien reunalta syvän kuopan pohjalle. 

Näiden entisten hiekkakuoppien pohjalla on nyt kaupungin rakennuttama asumusryhmä, 
raitiotien loppupään vierellä. Hiekkakuoppien ja ruotsalaisen seurakunnan hautausmaan 
takana aina rautatiehen saakka oli mäntymetsää kasvava Koiramäki. Nimi johtui siitä, että tätä 
petäjikköä käytettiin koirien hautuumaaksi. 

Tämä Koiramäki oli myöskin pikkupojille mielenkiintoinen paikka. Sen petäjikössä pesi 
kesäisin suuri joukko räkättirastaita, jotka äänekkääl tä räkätyksellään panivat vastalauseitaan 
Ristimäen poikien puuhiin, kun nämä kävivät hiukan pesiä tutkimassa ja myöskin verortamas-
sa. 

Pieni muisto näiltä tutkimusmatkoilta. Meitä oli viisi miehen alkua, jotka muka aivan 
luonnontieteellisestä harrastuksesta etsimme linnunpesiä Koiramäellä ja muuallakin ympäris-
töstä, sillä joukkueen johtaja joka kävi jo lyseota, keräsi linnunmunia. Kerran kesäisenä 
päivänä keksittiin Koiramäellä rastaan pesä, jota ei vielä oltu tutkinu, ja allekirjoittanut sai 
määräyksen kiivetä puuhun. Sankarillisella mielellä kestin rastaitten "pommitukset niiden 
lennellessä hätäisi.nä pesäpuun ympärillä - se joka on joskus rastaan pesällä käynyt , tietää 
kyllä niiden lintujen vähemmän sivistyneen puolustautumistavan - ja tein asianmukaisen 
ilmoituksen pesän munien lukumäärästä. Kaksi munaa sain luvan ottaa pesästä mukaani. 
Toisen pistin nenäliinan sisään taskuuni ja toisen suuhuni. Mutta mitenkä lienen liikkunut niin 
varomattomasti , että muna kolahti hampaihin ja särkyi. Sehän oli vähäinen vahinko mutta 
suurempi harmi oli se, etten huomannut sylkeä suutani tyhjäksi, ennenkuin olin kömpinyt 
puusta maan kamaralle. Vieläkin harmittaa se ilo, minkä toisille tuotin taitamattomuudellani, 
mutta puolustuksekseni tahdon sanoa, että olin ensi kertaa pesän ryöstössä. 

Mutta jätämme kuovin poikaset ja rastaan munat palataksemme hetkiseksi Ristimäelle. 

Kelkkala voimistelun kehto 

Nykyisin on koko alue Rosuvoinmäeltä Ristimäen hautausmaihin saakka ja vielä kauem-
maksikin yhtäjaksoista, tiheään rakennettua kaupunkia. Vuosisadan vai.hteessa oli , kuten jo 
mainittu Rosuvoinmäen taloryhmän takana aukea notkelma, jossa oli muutamia savikuJppia, 
ja nykyisen Uunikadun paikalla tiilitehdas (en ole saanut tarkistetuksi, oliko se Ticbanoffin vai 
Tudermanin) ja tähän tehtaaseen kuuluvia asuinrakennuksia. Sitten oli jälleen avointa niittyä, 
kunnes nykyisen Kaarlonkadun päässä alkoivat Ristimäen talot. 

Kaarlonkaduo varrella olevien talojen luona oli rivi kulppia, ja niiden takana laaja niitty, 
joka jatkui kauas Tiiliruukille asti. Sen halki kuljetti leveä valtaoja kulppien vettä pohjoista 
kohti, mennen aikaisemmin mainitun korotniekka Sedoffin talon läheisyydessä maantien alitse 
ja päätyen Papulan lahteen. 

Nämä kulpat joista Ristimäen pojat onkivat pieniä ruutanoita ja joissa he opettelivt 
uimataidon alkeita on nyt täytetty. Täytetty on myöskin vanhan hautausmaan vierellä ollut 
syvä "Riihen hauta", jonka reunalla silloin seisoi Jahnukaisen riihi, ja mennyt lamaan on 
myöskin tämän haudan toisella puolen kasvanut petäjikkö jossa joskus Ristimäen pojat 
kävivät vihaista kivisotaa Tiiliruukin poikien kanssa. 

Edellä on mainittu Ristimäen pikkupoikien urheilullisista harrastuksista "linnustus", "kalas-
tus", uinti ja mäenlasku. Näihin voisi vielä lisätä luistelun jota harrastettiin kulppien jäällä ja 
hiihdon, mutta ennenkaikkea rekkivoimistelun, joka vuosisadan vaihteessa alkoi saada 
jalansijaa. Monen talon pihamaalla oli voimistelutanko, joka usein ehkä oli vanhasta aisasta 
tehty, mutta joskus aivan rautakangesta. Näillä alkeellisilla rekeillä harjoitettiin kieppiä, 
selkäkieppiä, jonka nimi oli "selän kautta päälle", kippiä, "frittiä", "päiveliä", "sunia" (ehkä 
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väännös sanasta Schwung) vieläpä jo kus jättiläistäkin. Erikoisesti on näistä voimistelijoista 
mainittava muuan pikku mies, joka tepasteli erään nykyisen Kiviaidankadun varrella olevan 
talon pihamaalla ja joka oli niin pienikokoinen, ettei omin voimin päässyt rekille, mutta joka 
sinne kerran päästyään alkoikin näytellä toisille ihmeitä väkevien käsivoimiensa avulla. 

Eihän tämä mies vuosien vieriessäkään paljoa kooltansa kasvanut , mutta sitä enemmän 
taidollaan ja maineellaan, sillä hänestä vanrui viipurilaisille tuttu "Jyrä" eli Yrjö ykänen, 
joka voimistelijana oli eurooppalainen kuuluisuus. Kun tällä pienellä miehellä on oikeastaan 
ensimmäinen suuri nimi Suomen voimistelumaailmassa, niin voimme hyvin sanoa Kelkkalaa -
johon Ristimäk.ikin kuuluu - voimistelumme kehdoksi. Sitäkin suuremmalla syyllä, kun Jyrän 
jälkeen Kelkkalan kylästä on noussut muitakin ensiluokkaisia telinevoimistelijoita. 

Sillä se harrastus mikä vuosi adan vaihteessa virisi Ristimäen poikien keskuudessa ei ole 
suinkaan sammunut , vaan elänyt erittäin virkeänä myöhemmin Kelkkalan Kisailijoissa, jonka 
seuran riveistä on noussut u campiakin erinomais.ia voimistelijakykyjä . Saman voimisteluhen-
gen kasvaneina voisi mainita myöskin 'Talikkalan veljesten'' nimellä tunnetun akrobaattiseu-
rueen , jonka permantovoimi telun esityksiä monet viipurilaiset varmaankin ovat ihmetelleet. 

Tiiliruukki tulimerenä 
Kun historiasta luemme tulipaloista jotka entisinä aikoina ovat hävittäneet kokonaisia 

kaupunkeja, niin varmaankin joskus jäämme ihmettelemään, kuinka voi tulen voima olla niin 
valtava etteivät ihmiset saa sitä rajoitetuksi vaan että se saa kokonaisen kaupunginkin 
tuhotuksi. Mutta sille, joka näki Tiiliruukin tulipalon 35 vuotta sitten, sille on tuollainen 
kaupungin palo kammOtLava todellisuus ja sille on jäänyt mieleen muisto, joka ei s.ieltä lähde. 

Tiiliruukki oli jo silloin tiheään asuttu esikaupunki, pienoisen kaupungin kokoinen. Pariin 
kertaan oli tuli vuosisadan vaihteessa yrittänyt tehdä tuossa esikaupungissa tuhojaan. hävittäen 
kesällä 1900 toistakymmentä taloa. Mutla näiden pikkupalojen jälkeen sattu.i si tten heinäkuun 
19 pnä 1901 suurtulipalo, joka kahdessa tunnissa tuhosi 97 taloa ja järti 2.000 ihmistä 
kodittomiksi . 

Tuli oli ryöstäytynyt valloilleen erään Lalon keittiössä, levisi nopeasti koko taloon, siitä 
naapuritaloihin ja kun pitkän poudan johdosta koko maailma oli erikoisen tulenarkaa ja sat.tui 
vielä olemaan tuulineen sää a.lkoi tuli hirvittävän hävitystyön ja ennen pitkää oli koko 
Tiitiruukki tulimerenä. 

Palotorvien tuuttaukset jotka aina synnyttävät jonkinlaisen kammon tunteen antoivat 
tiedon palon syttymisestä, ja kohta ilmaisivat korkealle kohoavat tulen patsaat ja sankat 
savupilvet missä tuli riehui. Palokunnat saapuivat paikalle sammutusvälineineen venäläistä 
sotaväkeä komennertiin avuksi - suomalainen sotaväkihän oli juuri hajoitetru - ja kaupunki-
laisia kokoontui sadottaio palopaikalle, ehkä jotkut auttamaankin sammutustyössä, suurin o a 
kuitenkin vain ihmettelemään kammottavaa näkyä. 

Parin tunnin kuluttua, kun tuuli tyyntyi , saatiin tulen leviäminen ehkäistyksi hajoittamalla 
joitakin taloja sen tieltä. Mutta tuhoisaa jälkeä oli tuo hirvittävä vieras ehtinyt tehdä. 
Ihmishenkiä ei tulipalossa toki tuhoutunut. Monet sadat tiiliruukkilaiset, jotka eivät kerinneet 
saada yösijaa itselleen, viettivät murheellisen yön kotiensa raunioilla. 

Viikkoa aikaisemmin olivat kaupungin palokunnat antaneet näytöksen kauppatorilla ja 
saaneet osakseen erittäin suurta kiitosta esittämästään taidosta. Mutta tulipalon jälkeen eräs 
paikkakunnan sanomalehti antoi vähemmän imartelevan arvostelun pa.lokuntien toiminnasta, 
moittien miehistön kuria huonoksi ja koko sammutustyön järjestelyä heikoksi. - iiohän se 
on; leikkisota on sittenkin leikkiä oikean sodan rinnalla . 

Tämän Tiiliruulcin suurpalon muistavat senaikaiset viipurilai et hyvin. Olen ottanut sen tässä 
puheeksi vaikka pakinani kosketteleekin Kannaksentien seutuja . Kävelyretki Kannaksentietä 
pitkin tuo nimittäin mieleen sen murheeUisen näyn, mikä avautui silloisen Pietarin maantien 
kulkijalle palon jälkeisinä aikoina hänen suun.natessaan katseensa edoffin mäen kohdalta 
Tiiliruukille päin. 

Mustat savupiiput siellä törröttivät raunioitten keskellä tämän kammottavan tapahtuman 
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murheellisina muistopatsaina, kunnes elämä jälleen alkoi elpyä onnettomuuden jälkeen ja talo 
toisensa jälkeen nousi hävityksen tuhkasta ehompana entistään. 

Syksyllä 1936 oli ystäväpiiriin lukeutuvan majuri Eeli Arton - rouva 
Kerttu Vainion veljen - kanssa keskusteltu myös maanpuolustusasioista ja 
siinä yhteydessä maamme maantieteellisestä asemasta sekä luonnon suo-
mien mahdollisuuksien hyväksikäyttämisestä mahdollisen sodan aikana. Nyt 
jälkeenpäin tuntuu siltä, että ilmassa liikkui jo sodan uhka, voi olla myös, 
että upseeristo aisti sen kehittymisen mahdollisuuden selvemmin kuin 
siviili-ihmiset. Kannattaa muistaa, että Simo Vainion nuorempi veli Väinö 
oli jääkäri sekä ylennyt juuri everstiksi. Keskustelujen käytännöllisenä 
tuloksena oli, että koulujen lukioasteella olisi hyödyksi tutustua Suomen 
pinnanmuodostukseen erityisesti maanpuolustuksen kannalta ja sitä varten 
olisi syytä laatia oppikirja , jossa nimenomaan näitä seikkoja käsiteltäisiin. 
Majuri Arto kirjoittaisi kirjan tämän osuuden. Niin tehtiinkin ja seuraavana 
vuonna (1937) maantieteen oheiskirjaksi tarkoitettu "SUOMEN MAAN-
TIETO" saatiin julkisuuteen (Otavan kustannuksella).96 

Julkinen arvostelu suhtautui suopeasti kirjan maanpuolustukselliseen 
näkökulmaan: pitkin vuotta kustantajan tallentamista viidestä arvostelusta 
vain yksi (Pohjois-Pohjan joulukuun 2. päivältä) oli negatiivinen. Sen 
kirjoittaja ei löytänyt kirjasta mitään hyvää, muut olivat kauttaaltaan 
kiittäviä. (Ajan Suunta, Kristillinen Kasvatus, Helsingin Sanomat ja Sotilas-
aikakauslehti). 

Maanpuolustusasioitten ohella Vikin mielessä liikkui silloin nuoruutensa 
vaiheitten kuvaaminen, jota varten hän alkoi kirjoittaa sitä romaanin 
muotoon. Ollessani joululomalla kotona jouduin lukemaan käsikirjoituksen 
isäni pyynnöstä; hän halusi, että tutkisin sen oikeakielisyyden kannalta ja 
tekisin huomautuksia. Olin niihin aikoihin työskennelles äni gradu-työtäni 
varten SKS:n kansanrunousarkistossa joutunut tekemisiin Lauri Hakulisen, 
Martti Haavion sekä eräiden muiden "puristien" kanssa, mikä herätti 
Vikissä luottamusta äidinkielen kirjalliseen ilmaisuuni. Tein joitakin -
pääasiallisesti tautologisuus-huomautuksia, mutta kieltäydyin kajoamasta 
tyyliseikkoihin, koska arvelin, ettei minussa olisi miestä niissä neuvojaksi. 
Jos olisin siihen ryhtynyt, olisin kahlehtinut tekijän omaa ilmaisua. Elämä-
kerta ilmestyi sitten Vikin 50-vuotispäiväksi 1938 nimellä POLIISIN POI-
KA (Kariston kustantamana). Teoksen aliotsikkona oli Romaani routavuo-
silta. Viki käsitteli siinä Viipurissa oloaikaa vuosina 1892-1907 (kirjaan on 
tukeuduttu usein aiemmin).97 Kronikoitsijalle on tästä, samoin kuin lyseo-
ajan kuvauksesta JUNKKARIEN JOUKKO, ollut hyötyä, koska kerronta 
on perustunut pääosin todellisiin tapahtumiin. Ylioppilasajan ja avioliiton 
ajan kuvaukseen Viki ei myöhemmin ryhtynyt. Kerran asiasta 1950-luvulia 
Tervakosken raitilla keskusteltiin ja hän vastasi kysymykseeni , että pitäisi-
hän niitäkin aikoja kuvailla ja pistää teemaksi "Outo mies", mutta aikeeksi 
jatkaminen jäi. 
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"Poliisin pojan arvostelijoista Eino Railo teilasi kirjan pitäen en 
teemaa , isän ja pojan välistä jännitystä, virheellisesti sommiteltuna ( 'Vää-
rin ymmärretty aihe", sanoi Railo). Siitä Viki pahoitti mielensä tuskinpa 
häntä mitenkään muuten olisi voitu enemmän loukata kuin ymmärtämättö-
myydestä syyttämällä! Ehkäpä Railo odotti alarubriikin takia opukselta 
jännitystä, jota ei sitten tarpeeksi löytänyt. Muistaakseni näihin aikoihin 
Tatu Vaaskivi kirjoitti esseensä 'Vasara ja kipsikuva' jolla suisti Railon 
satulasta - älymystö Erik Ahlman Lauri Hakulinen , Martti ja Elsa 
Haavio, Lauri Posti ja Jussi Teljo joka luki es een oikovedoksen Mikonka-
dun kahvilassa - ollessani sattumoisin kokousta seuraamassa - oli silmin 
nähden huvittunut uuden kirjallisen älyniekan esiintulosta! 

Luin maaliskuussa 1938 Vikin syntymäpäivän aikaan , jolloin elämäkerta-
romaani tuli julkisuuteen, lopputenttejä ja lähetin Vikille levylle puhumani 
onnentoivotuksen, jota hän vierailleen päivän mittaan soitteli. Unto Kupiai-
nen kirjoitti sanomalehteen kauniit kehut savolaisrunoilijalle. 

Marraskuussa samana vuonna kuoli äkkiä sydänhalvaukseen naapurim-
me, maanmittausinsinööri Simo Vainio. Tällä tapauksella tuli olemaan 
merkittävä vaikutus elämäämme: olen oivaltanut, että näköpiiriin astui 
Vikin mielessä mahdollisuus erota Maissusta ja mennä lesken kanssa 
avioliittoon . Selvää on, että Maissa ei kykenisi sitä estämään. Tämän 
myöhäisiän lemmen sytyttäjäHä oli ylivoimainen tausta: monen sukupolven 
kulttuuriperintö Grönlundien suvusta aina Harnesksjöldein aatelisvereen 
saakka. Aatelisvaakuna oli Kertun sukulaisperheen Vartiovaarain kodissa 
seinällä nähtävissä Helsingissä. Milloin tämän suhteen vakavuus oli Maissul-
Ie selvinnyt, en tiedä, mutta luultavasti verrattain pian vuosikymmenen 
alussa ja ehkäpä hänen tiivis seurustelunsa oli merkkinä halusta saada 
selko miten pitkälJe tämän suhde Vikin kanssa kehittyisi: jäisikö se vain 
ohimeneväksi ihastukseksi. Monet viipurilaiset ihmettelivät tätä lähes päi-
vittäistä Maissun seurustelua Kertun kanssa yhteisiä torillakäyntejä ja 
iltaisia visiittejä VainioilJa - vielä nyt kymmeniä vuosia myöhemmin eräs 
rouva kertoi siitä kummeksuvassa äänensävyssä. Vikin peittelemätön ihas-
tus Kerttuun oli tuolloin ollut monen tiedossa. Kaukolan Kaarlahdessa 
1930-luvulla olimme myös viettäneet lähes joka kesä pääosan loma-ajasta 
Vainioitten toisessa huvilarakennuksessa samassa pihassa päärakennuksen 
kanssa, kunnes Viki 1938 osti pienen maapalan tämän tontin vierestä ja 
siirsi sinne erään vanhan asuinrakennuksen lähiseudulta seuraavana kesänä. 
Puoleksi maan sfaään rantatörmään Viki ehti myös rakennuttaa saunan, 
josta tuli Vikille tärkeä etappi myöhemmin jatkosodan aikana. Sodan 
puhkeaminen sekoitti Vikin suunnitelmia mutta hän pystyi kuitenkin ne 
muutaman vuoden päästä toteuttamaan. Omalla tavallaan perheittemme 
suhteet olivat lähentyneet kun Vainioitten vanhempi poika Sakari luokka-
toverini vihittiin kesäkuun alussa avioliittoon Laura Haapion kanssa ja 
minut juhannuksena Lauran vanhemman sisaren Helvin kanssa . Niin Sakari 
kuin minäkin olimme kumpikin muuttaneet Helsinkiin. 

220 



Kaarlahdessa Viki oli tutustunut eraaseen lahjakkaaseen nuorukaiseen 
Topi Rauhalaan, jossa hän oli havainnut ilmeisiä runoilijan kykyjä. Eräiden 
ystävien tuella Viki järjesti Topille tilaisuuden opiskeluun Viipurissa: 
asuntokin järjestyi Vikin serkuntyttären Aune Pitkäsen kodista. Topi 
suoritti keskikoulun yksityisesti ja pääsi Viipurin Merenkulkukoulun oppi-
laaksi 1939. Hän toimi lämmittäjänä eräässä laivassa, jonka miehistö sodan 
aikana kertoman mukaan internoitiin Mao-saarelle, minkä jälkeen Topin 
jäljet hävisivät. Viki sai jonkin Topin runoista julkisuuteen sanomalehti 
KARJALASSA. 

Samassa talossa, missä asuntomme oli Viipurissa, asui mm. musiikkikap-
teeni Lenni Linnala, Karjalan kaartin rykmentin soittokunnan kapellimesta-
ri rouvineen ja kaksine ottotyttärineen. - Harriet-rouva oli Maissun tuttu 
Helsingistä, jossa hän oli ollut naimisissa tsaarin armeijassa palvelleen 
Blaw-nimisen upseerin kanssa. Tämä oli kuitenkin häipynyt maasta vallan-
kumouksen aikoina. Harriet oli innokas naisasian kannattaja. Viki karttoi 
häntä sen takia, koska ei voinut sietää suffragetteja. Viipurissa Harriet 
touhusi teatterin piirissä eräänlaisena free lance-journalistina. Muistelen 
hänen kertoneen, että ensimmäisessä aviomiehessä oli ollut Tsingis-kaanin 
verta. Tytöt ainakin olivat kasvoiltaan meikäläisistä poikkeavan näköisiä 
kapeine kyömynenineen ja mustine silmineen. Harriet pistäytyi usein meillä 
päiväkahvilla, kun taas Viki tapasi Linnalaa mieluummin "Aulassa". 

Vuoden 1938 kuluessa Viki valmisti Viipurin Suojeluskuntapiirin alueella 
luettavaksi useita kiertoesitelmiä, jotka olivat syntyneet ikäänkuin sivutuot-
teena hänen kerätessään aineksia tämän piirin historiaa varten. Näiden 
teemat olivat: Aseellisten järjestöjen synty 1917 erikoisesti Viipurin Suojelus-
kuntapiirin alueella, Piirteitä Suomen itsenäisyystaistelun alkuajoilta sekä 
Routavuosien taistelujärjestöt Etelä-Karjalassa. 98 Edellämainittu historia val-
mistui joulukuussa nimellä VAINOTIEN VARTIJAT ja oli pitkien esitöi-
den mittava saavutus: 550 suurikokoista sivua, 343 valokuvaa ja tietoja 
koottuna 152 haastatellulta henkilöltä, 28 lähdeteoksesta ynnä arkistoista ja 
lehtikirjoituksista. 99 Viipurin Suojeluskuntapiirin kunniajäsen tasavallan 
presidentti P. E. SVINHUFVUD oli kirjoittanut alkuun tervehdyksen 
piirin suojeluskuntalaisille tammikuun 28. p:nä 1939. Viki oli saanut 
kunnian käydä sen Luumäellä noutamassa - käynti oli tietenkin hänen 
elämänsä kohokohta! Ymmärtääkseni hän sai käynnistä ryhtiä osallistua 
voimiensa mukaan sotatoimiin, joihin maamme joutui vuoden loppupuolel-
la ja jotka vuoden ja noin 3 kuukauden pituisen välirauhan mukaanlukien 
tulivat kestämään lähes viisi vuotta. 
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12 Talvisota - korsukolportöörinä - evakkoaika -
jatkosota 

Vainotien vartijat (1939) 
Kalakukon ylistyslaulu (1939) 
Korsulauluja (1940) 

Runoruunalla ryssää päin (1942) 
Marssilauluja (1942-1943) 
Evakkolauluja (1944) 

Korsusta korsuun Kannaksella 
(1941) 

Kesällä 1939 pidettiin Väänäsen suvun ensimmäinen kokous ja sukujuhla 
kesäkuun 2~26 päivinä Kuopiossa sekä suvun pohjoissavolaisessa kehdos-
sa Kuopion mlk:n (nyk. Siilinjärven) Kehvon kylän Haapalahdessa. Suku-
seura oli perustettu pari vuotta aikaisemmin ja sai iloita noin 200 sukulaisen 
(ja sukuun liittyneen) noudattaneen juhlakutsua. Ohjelmaan oli sijoitettu 
mm. laivaretki Kebvolle kalakukon syönteineen ja pyydetty Kalle Väänä-
seltä savonmurteinen runo , jonka nimeksi hän pani Kalakukon y/i,stys-
laulu. 100 Pari säkeistöä runosta joka sai nauttijoilla veden nousemaan 
kielelle. 
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On kalakukko kumma paestikas, 
niij jotta vertaestaan se ihan hakkoo. 
On muo'oltaannii se niin aestikas, 
kun maha pystyssä se tuossa makkoo. 
Jos kuka immeinen ei siitä naati, 
nii varmaannii on siinä mahataati 
tahikka sitten kippeenä on kielj -
niät sillohhan se syyvvä ei tie mielj. 
Mut jäsenesä terveet vuan on kellee, 
se kalakukota ei voe tok ellee. 

Ei Savonmuassa mualiman tok parraen 
ja ihmeellisin immeisten oes luatu, 
jos siellei ihan pentuuvesta varraen 
niin rasvasta oes ruokoo syyvvä suatu. 
Niät niinkun silloin tällön vähä rasvoo 
ne vuatii värkit ihaj joka konneen, 
niin immeisennii voemat alakaa kasvoo 
ja kyvykkääks se tulloo työhön monneen 
ja paljo mualimassa tehä kerkii, 
jos kalakukon varraan vuan se herkii. 
Niin, kukon rasvalla jos sivelet 
kulukkutorvestasj vuaj joka mutkan, 
niin suatpa vetreet Jeukanivelet 
ja kieleennii niim kummallisen kutkan 
ja supliikin sellaesen suuhunnii, 
se että kelepoo tok muuhunnii, 



kun syönnin työhön tuahan aena sammaan: 
niät kelepoo tok huastoo Iottuuttammaan. 

Elokuussa sattui vielä tapaus, joka on jäänyt muistiini omalaatuisuudes-
saan ja senkin takia, että olin siinä itse mukana. Kaarlahdessa, missä Vikin 
kesämökki nyt seisoi paikoillaan, oli lähistöllä pieni metsälampi, jossa 
olimme käyneet useasti ravustamassa. Olin ollut Pohjois-Karjalassa kansan-
sävelmiä keräämässä ja poikennut pariksi päiväksi Vikiä ja Maissua 
tervehtimään. Päätimme laskea rapumerrat lampeen illalla ja läksimme 
Viki ja minä aamuvarhaisella niitä nostamaan. Olin airoissa ja Viki nosti 
kohon, vaan ei mertaa, koska naru oli poikki. Minä riisuin vaatteeni ja 
sukelsin veteen; pari kertaa yritettyäni löysin merran pohjasta. Onneksi oli 
yö ollut tyyni, kohot eivät olleet päässeet lipumaan kauas paikoiltaan. 
Samoin oli seuraavan sitä ja sitä seuraavankin laita, ja niin edelleen: 
kaikkien 20:n tapsit poikki. Merrat kuitenkin löydettiin ja rapujakin saatiin: 
lähes jokaisessa oli jokunen. Viki pahoitti mielensä, mutta saatiin aikaan 
kuitenkin pieni rapuillallinen ja seuraavana päivänä matkustin Helsinkiin. 
Saksa oli marssittanut joukkonsa Puolaan. Myöhemmin Viki kävi Pohjan-
maalla ja tapasi "peilipojan", hän kirjoitti tapauksesta jutun johonkin 
lehteen. 

"Peilipoika" oli selvännäkijä ja siksi Viki kävi kysymässä häneltä, kuka 
oli katkaissut tapsit. Peilipoika kuvaili ympäristön siksi tarkasti, että Viki 
tunnisti talon lammen kummallakin rannalla ja niiden asukkaat. Maalaista-
lon isäntä ei hyväksynyt Väänästen oikeutta ravustamiseen ja oli ottanut 
itselleen vapauden tapsien katkaisemiseen. Luullakseni emme virallisesti 
kuuluneet rapulankakuntaan, mutta Vainiot kuuluivat ja heidän kanssaan 
olimme monena kesänä olleet niitä pyydystämässä. Lammen toisella puolel-
la asuva vanha rouva oli nähnyt meidän laskevan tällä kertaa merrat 
kahteen pekkaan ja hälyttänyt isännät liikkeelle. Kerttu-rouva oli kuitenkin 
mukana rapuja syömässä kanssamme, ja katsoimme niin ollen voivamme 
herkutella niillä puhtain tunnoin. 

Viki kertoi nämä tosiasiat (nimiä mainitsematta) pakinassaan. Kun 
mainittu vanha rouva tuli sittemmin vastaan, hän ei tervehtinyt Vikiä eikä 
Maissua, mistä päättelimme nuolen osuneen maaliinsa! Kiitos peilipojalle! 

Ravustaminen oli liittynyt saumattomasti Vikin kalastusharrastuksiin. 
Kysyessäni Pulasteen Kallelta, mitä hän muisti muista kuin Vikin kirjallisis-
ta harrastuksista, hän heti mainitsi kalastamisen, josta kertoi esimerkkejä. 
Viki oli mukana Pöljän kesinä usein nuotanvedossa ja halusi näyttää 
kerran, kun siihen tarjoutui tilaisuus, miten se käytännössä tapahtuu. 
Kesällä 1930 hän vei tyttölyseon abituraryhmän kiertomatkalle Itä-Suo-
meen. He pysähtyivät silloin myös Pöljälle, jonne saapuivat Kuopiosta 
junalla. Samassa junassa matkusti sinne myös agronomi Tatu Nissinen, joka 
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ei vielä ollut päässyt puheikkain Vikin kanssa, mutta laskeuduttaessa 
pysäkin laiturille tervehti Vikiä lausahtaen: "Siunattu ollos sinä vaimojen 
seassa". Illalla Viki järjesti nuotanvetonäytöksen Pulasteen poikien avus-
tuksella Pitkänjärvellä talon saunarannasta. Saalis oli niin hyvä, että 
rantakalat keitettiin saunan suuressa padassa, jotta koko katras sai maistiai-
set. 

Uutta pöljäläisille oli pitkän siiman käyttö, satojen koukkujen madotta-
minen neliömäisessä telassa jct koukkutapsien kiinnittäminen pitkään sii-
maan, joka sitten laskettiin veteen. Siiman kokeminen tapahtui enimmäk-
seen seuraavana aamuna anivarhain. Maissu oli kertonut saaneensa istua 
airoissa jo vuosia ennen Pöljän kesiä, kun lomaa vietettäessä maaseudulla 
oli tärkeintä päästä vesien partaalle kalastamisen takia. lstutimme Pöljälle 
Pulasteen jokeen useita satoja rapuja, joita pyydettiin läheisistä rapujoista. 
Rutto tappoi sotien aikana hyvin levinneen rapukannan. Uistelu ja katis-
koilla veden viljan pyytäminen kuuluivat myös Vikin kalastustapoihin. 

Ankeaksi muodostuva syksy 1939 oli alkanut. Merkkejä siitä, mitä 
tuleman piti, oli Keski-Euroopassa kehittymässä, mutta harva arveli sodan 
syttyvän Suomessa. Yksi oli siitä varma: Oki-veli ja siitä hän sai tuttavapii-
rissämme liikanimen "sotakuningas"· joka tapauksessa Vikj tunsi mielensä 
levottomaksi, sillä hän tiesi veljensä ennustajankyvyn: siitä oli saatu monia 
toteenkäyneitä esimerkkejä vuosien varrella. Marraskuun 30:n päivän 
pommitus tuli kuitenkin kaikille yllätyksenä. Oli sovittu, että Maissu lähtee 
evakuoinnin sattuessa Lappeenrantaan Hannan ja Niilon luo ja niin tehtiin, 
mutta Viki jäi Viipuriin ilmoittautuakseen Suojeluskuntapiirin käytettäväksi 
koulutyön keskeytyessä. Tästä itse asiassa alkoi heidän avioliittonsa hajoa-
minen; yhteistä kotia ei Maissulla ja Vikillä sen jälkeen enää ollut. Maissun 
oli huolehdittava vanhasta äidistään, joka joutui sotaa pakoon Helsingistä 
Hirvensalmelle Elin-sisarensa luo ja siirtyi sieltä äitini tultua häntä hoitele-
maan erääseen maalaistaloon Tuukkalan kylään, kun Elinin pojan perhe 
sekä tytär täyttivät vanhempiensa kodin. Minä puolestani jouduin joulu-
kuussa koulutuskeskukseen ja vaimoni, joka oli Yleisradiossa toimessa, 
firmansa mukana evakuoiduksi Harjavaltaan. 

Viki keksi itselleen vakanssin, jollaista Suomen armeijassa ei ollut ollut 
sitä ennen: hän pääsi toimimaan mielialan huoltotehtäviin rintamajoukko-
jen parissa eräänlaisena 'korsukolportöörinä" ja sinä hän tuli sitten 
käyntiensä, kirjoitustensa ja laulujensa ansiosta tunnetuksi niin talvi- kuin 
jatkosodassa Kannakselta aina Aunukseen asti. 

Viki oli esittänyt työsuunnitelmansa pääpiirtein majuri Eeli Artolle, joka 
hoiti sen "ylöspäin ' niin, että Viki merkittiin erään tietyn AK:n alaisuuteen 
rintamallaliikkumisoikeuksineen. 

Tarkat ajanmääräyksestä tästä eteenpäin puuttuvat, koska alkuperäiset 
muistiinpanot ovat hävinneet. 
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Tammikuussa 1940 hän neuvotteli asiasta yksityiskohtaisesti "Pallen" 
(majuri R. V. Palmrothin) kanssa, joka innostui - laulumies ja runoilija 
kun oli - siinä määrin, että samana päivänä he yhdessä panivat kynänsä 
juoksemaan ja laativat kokoelman KORSULAULUJA jaettavaksi rinta-
malle sotilaitten käyttöön. Vihko painettiin helmikuussa merkinnöin 
"Koonneet Korsukolportööri ja Palle" (Ei julkisuuteen!) ja sen 30 laulua 
ensimmäkseen vanhoihin tuttuihin melodioihin sovitettuna.101 Vikiltä olivat 
Sotapoikien lähtölaulu ("Jori" Malmstenin laulama äänilevylle), Sotapojan 
heilit, Sotapoikia Suomen on kutsuttu, Kuninkaiden kokous, Kun Suomen 
puolella tykit sanoo pom pom pom, Molotovi tuumasi Moskovassa, Taipa-
leenjoella on taisteltu, Kun hermot hermot kestäis vain. PALLE kertoi tästä 
"pestauksesta" myöhemmin seuraavasti: "Eräänä tuikeana talvisodan pak-
kasiltana koputetaan toimistohuoneeni oveen siellä jossakin ja sisään 
työntyy lyhyenläntä partasuinen uros suojeluskuntalaisen sarkapuku yllään 
ja kellanruskeat savolaispieksut jalassaan. Parta oli miehellä jäähileissä ja 
silmälasit huurteessa, kun hän koruttomasti alkoi esittää asiaansa: 'Herra 
kapteeni, olisikohan tällaiselle ikämiehelle minkäänlaista käyttöä näissä 
sotahommissa - läksin tietämään. Asetta ei ole mutta supliikkia kyllä, 
joten jos vaikka semmoiseksi korsukolportööriksi.' 

Hän sai passituksen etulinjan korsuihin jakamaan pojille tupakkaa ynnä 
muuta kotirintaman tuomisia sekä hauskuttamaan heitä jutuillaan ja laulel-
millaan. Kalle oli ylen tyytyväinen saadessaan näin kantaa kortensa yhtei-
seen kekoon." - Näytteeksi Vikin tekemistä korsulauluista olkoon seuraa-
vassa "Sotapoikien lähtölaulu", erityisesti siitä syystä, että tekstin ohella 
myös sävelmä on Vikin kynästä lähtöisin. 

SOTAPOIKIEN LÄHTÖLAULU 

Va-sen v·a-sen va-sen oi-ki-a, täs-sä-pä mars-sii puls-ki-a poi-ki-a 

ki-vää-rit ne o-lal-lam-me kiil-tää, Nä-ky sy-dä-mi-ä syt-tää javtil-tää, 

Ty-töt ky-se-le-vät kuis-ki-vat:min-ne min-ne min-ne so-ta-po-jat mat-

kan-ne vie? Ja me vas-taam-me: sin-ne sin-ne mis-sä knn-ni-an ken-til-le 

au-kee tie, sil-lä vaa-ras-sa on syn-nyin-maa. 

225 



2) Vasen vasen vasen oikia 
tässäpä marssii pulskia poikia 
Katsehemme karski on ja tuima 
ja on rinnassamme rohkeus huima. 
Tytöt kyselevät kuiskivat: miksi 
miksi katsehenne karski niin on? 
Ja me vastaamme: siksi siksi että 
taistelumieli meill on horjumaton, 
kuin on suojattava synnyinmaa. 

3) Vasen vasen vasen oikia 
tässäpä marssii pulskia poikia. 
Saattojoukko ympärill on ylpee, 
moni silmä joskin kyynelissä kylpee. 
Tytöt kyselevät kuiskivat: milloin 
milloin tulette taas omienne luo? 
Ja me vastaamme silloin kun on 
ehtynyt vihollisen hurmevuo, 
ja on pelastettu synnyinmaa. 

Palle piti laulusta ja sanoi myöhemmin, että se tavallaan jäi Sillanpään 
marssilaulun jalkoihin. 

Viki vaelsi sitten ensin Viipurin suojeluskuntapiirin valistusohjaajan 
ominaisuudessa ja sitten tammikuun 18. päivästä 1940 alkaen erikoistehtä-
vissään Karjalan Kannaksen monissa rintamajoukoissa korsusta korsuun 
menettäen muutamassa viikossa painostaan 13 kiloa ja alkoi helmikuun 
puolivälissä olla loman tarpeessa. Hän sai parin viikon loman, minkä vietti 
}epäillen sukulaisissaan Pöljän Lassilassa, jonka vieraskirjassa on lakoninen 
merkintä: Kalle Väänänen, sk-sotamies, korsukolportööri lomamatkalla 
Pöljällä 20.2.1940. Samaan aikaan Lassilassa oli myös Kerttu Vainion sisar 
Iro Vila poikansa Orkon kanssa sotaa paossa. Lomansa jälkeen Viki ehti 
Viipuriin näkemään sekasortoisen asuntomme, jonka pihanpuoleinen huo-
ne oli osaksi sortunut; työhuoneestaan kadun puolelta Viki kokosi muuta-
mia vaatteita, kääri ne mytyksi ja sulloi ne, jonkin kirjan sekä isovanhem-
pien ja vanhempien valokuvat seinältä laatikkoon, jonka hän sai kuin 
onnen kaupalla kaupungilta tapaamansa tuttavan kuljettamaan autoon ja 
siten pelastetuiksi. Tulevia vieraita arvokkaasti tervehtimään hän jätti 
huoneen nurkkaan täytetyn lapinpöllön "Jeremiaan" pantuaan sen päähän 
silinterihattunsa! Tämä tapahtui helmikuun 23. päivänä, seuraava käynti 
Viipurissa Vikillä oli maaliskuun 14:na, heti rauhanteon jälkeisenä päivänä, 
mutta silloin hän ei enää päässyt kotiin; hän poikkesi kuitenkin muutaman 
tuttavansa asuntoon ja löysi mm. kapellimestari Sirpon huoneistosta erikoi-
sen musiikkiaiheisen korkokuvan, jonka hän toimitti Sirpon omaisille 
aikanaan. Kuva on nykyään Lahden Musiikkiopiston (ent. Viipurin) seinäl-
lä. 

Sodan päätyttyä Maissu lähti äitinsä kanssa Helsinkiin, jonne hän jäi, ja 
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Viki asettui sukulaisiin Pöljälle neuvoteltuaan alustavasti Kerttu Vainion ja 
Iro Vilan kanssa helluntaina Lassilassa; siskoksilla oli Viipurissa ollut 
muutaman vuoden yhteisyrityksenä jalkahoitola, jonka kaluston tärkeim-
miltä osin Viki oli toimittanut turvaan. Kesti jonkin aikaa ennenkuin Vikin 
uusi virkapaikka ratkesi, kun Viipurin tyttölyseo lakkautettiin. Virka 
osoitettiin Vikille Turun toisesta lyseosta elokuun alusta. Neuvonpitoon 
Pöljällä osallistui myös Maissu, joka sitten jäi loppukesällä sinne, kun 
minun perheeni vietti Pöljän kansakoulun suojissa elo- ja syyskuun ajan 
poikani syntymän johdosta. Maissu tarvittiin näin myös minun perheeni 
piiriin vaimoni ryhtyessä hoitamaan virkatehtäviään Yleisradiossa. 

Viki vuokrasi huoneen Turusta ja ryhtyi koulun alkamista odotellessaan 
rakentamaan kuvausta korsukolportöörin touhuistaan. Samalla hän liittyi 
Aseveliliittoon, joka perusti Turkuun karjalaisten evakkojen alaosaston. 
Sen piirissä hän jatkoi rohkaisevaa mielialan huoltoaan. 

Syksyllä Viki sai aikaan kirjallisen skandaalinkäryisen polemiikin ruoties-
saan julkisesti Viljo Sarajan palkitun sotakuvauksen "Luvattu maa". Hän 
syytti tekijää E.M. Remarquen parikymmentä vuotta takaperin kirjoitta-
man sotaromaanin "Länsirintamalta ei mitään uutta" plagioinnista, suoras-
taan kohdittaisista varkauksista sekä epäasiallisuudesta rintamaolojen ja 
taistelujen kuvauksissa. Kun teos oli voittanut sotaromaanikilpailun, palkin-
tolautakunnan puolesta vastattiin syytöksiin ja - kuten usein tällaisissa 
polemiikeissa käy - mentiin henkilökohtaisuuksiin, mistä valistuneet luki-
jat yleensä asettuivat Vikin puolelle. Sivustatukea hän sai runsaasti varsinai-
silta sotureilta aina runoilijaa ja tulilinjalla komppanian päällikkönä toimi-
nutta Yrjö Jylhää myöten. Selostuksen Viki laati tästä polemiikista myö-
hemmin kirjoittamaansa "TUKKANUOTTASILLA" -nimiseen muistelma-
kokoelmaan (1959). 102 Turkulaiset varmaankin alkoivat pitää Vikiä äreänä 
ja hankalana herrana. Se ei liene nostanut Vikin mielialaa. 

Ilmapiiri Turussa oli karjalaisille vähemmän suopea: useat alkuasukkaat 
pitivät heitä likipitäen "ryssinä", Viki tunsi sen herkästi ja sai lämpöä ja 
lohtua Kertun ja Iron luota, kun he olivat saaneet "firmansa" siirretyksi 
tähän Aurajoen kaupunkiin. 

Kesän korvalla Viki kertoi käyneensä erään päivälehden toimituksessa, 
jonne samaan aikaan oli saapunut tunnettu "kansallisrunoilija". Hän oli 
marssinut kiivaasti kädet puuskassa edestakaisin mutisten: Jollei nyt syty 
sota, minä tulen aivan sairaaksi! Sota pian syttyikin, eikä runoilijamme 
ehtinyt tulla sairaaksi. Ennen uuden sodan alkua Viki sai käsikirjoituksensa 
valmiiksi ja loppukesällä 1941 muistelmansa "KORSUSTA KORSUUN 
KANNAKSELLA" WSOY:n kustantamana julkisuuteen.103 

Viki lähti Turusta mieluummin jatkosotaan kuin jäi opettamaan. Virka-
vapautta hän sai virkansa hoitamisesta, koska "korsukolportöörin" tehtäviä 
pidettiin tärkeämpinä. Hän ilmoittautui Pallen neuvosta Pääesikuntaan, 
josta käskettiin matkustamaan Vilppulaan Tiedoituskomppaniaan ilmoittau-
tumista varten. Hän sai valita AKE:n Viipurin suunnalta, koska kiire oli 
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tullut kotikaupunkiin. Kesäkuun 28. päivän vaiheilla tapasimme Miehikkä-
lässä, jossa minä olin Haltun patteristossa menossa Joutsenoa kohti. Viki 
joutui sittemmin liikkumaan paljon muiden taiteilijain kanssa yhdessä eri 
joukko-osastojen alueella etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Siitä 
oli etuna se, että yksityisen esiintyjän osuus keveni ja esimerkiksi Vikin 
kannalta hanuristin toimiessa säestäjänä rasitus yhteislaulannossa jäi pois . 
Etenemisvaiheessa Viki pääsi itsenäisesti ja yksin liikkumaan sekä käymään 
Viipurissa heti takaisinvaltauksen jälkeen. (Näistä sekavista tunnelmistaan 
hän kirjoitti myöhemmin kuvauksen. Ks. JOTAKIN EHKÄ TIETÄISIN s. 
175-206). Rintamalinjojen vakiinnuttua syyskuun puolella Rajajoen vai-
heilla pitkään venyvä korsuelämä alkoi, ja se tiesi Vikinkin kohdalla 11/ 2 
vuoden matkustelua Kannaksella sekä osaksi myös Aunuksessa aina Karhu-
mäkeä myöten. 

Seuraavan vuoden 1942 tuotteina hän julkaisi runokirjan RUNORUU-
NALLA RYSSÄÄ PÄIN,104 joka sisälsi 31 runoa , jotka avausrunon 
Runoratsulla taistelun telmeeseen jälkeen oli ryhmitetty neljään osastoon: 
Talvinen korsu, Ristiin ja rastiin, Loitsuja sekä Karjalan Kannas on meidän. 
Erityisesti Koo-koo miehen manaus, Tykkimiehen manaus ja Vilustumisvii-
nan virsi olivat kiitollisia esitysnumeroina. Minäkin esitin niitä korsujuhlis-
sa. 

Vilustumisviinan virsi 
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Tuoss' on tuikku tulivettä 
vingerpori viinan lientä 
pisara pirun pisiä. 
Sepä loistavi lasissa 
kimaltavi kirkkahasti. 
Mut on myrkkyä mukana 
rosentteja rohkiasti, 
jotta polttavi pirusti 
tuikasevi turkasesti , 
jos sen juoda julkeaisi 
kiikuttaisi kielellensä. 

Vaan kuitenki kaikitenki 
mieleni minun tekisi 
tunkea se turpahani 
kiskaista kitusihini, 
jotta sieltä se soluisi 
alamäkeä mänisi 
mahalaukkuhun mataisi 
sukeltaisi suolihini. 

Kun se siellä kuumeneisi, 
häilähtäisi se häkänä 
kulmaluita luistamahan 
päänkuorta kutittamahan, 

sormenpäissä soutamahan 
varpaissa vaeltamahan. 

Kirpoaisi siinä kivut 
tautipasillit pakenis, 
siinä perna pehmiäisi 
umpisuoletki sulaisi, 
lämpeneisi siinä läskit 
pilikukko kuumeneisi 
(tai: munaskuutki kuumeneisi). 

Mut en rohkene ruveta 
yksin mä yrittämähän. 
Velikullat veikkoseni 
hyvät toverit* totiset, 
joill' on kurkut kunnolliset 
mahalaukut mainiommat, 
(sekä siskoni soreat 
tepä naiset nauravaiset, 
joilla paikat on paremmat 
rehevämmät rintapielet) 
mulle tulkatte tueksi 
astukatte auttamahan 
tässä työssä tärkeässä 
paikassa ylen pahassa. 



viinan voimalla vihaisen 
väellä väkevän liemen. 

Meill' on kiuvos kitaluissa 
löylytorvi turvassamme, 
jonne sopisi somasti 
tämä pikkunen pisara. 
Tuonne Lyömme tuiman löylyn 
iskemme ikenibimme 

Kun sen lyömme kuuman löylyn 
simakupin sinkoamme, 
juomme iltamme iloksi **) 
koulun kuulun kunniaksi . 

• tai laulutoverit, koulutoverit, sotatoverit, aatetoverit. 
**) Vaihtoehtoja loppusäkeiksi tilaisuudesta riippuen: 

1) juomme itsemme iloksi 
ja iloksi isäntämme 
ynnä ehtoisan emännän 
onneksi talolle tälle 
kodin kuulun kunniaksi. 

2) juomme iltamme iloksi 
tämän päivän päätteheksi 
(tai: päivän kuulun päätteheksi). 

3) simakupin sinkoamme, 
siitä suonihin soluvi 
syöksähtävi syömihimme 
herttainen toverihenki 
sekä veljeys väkevä. 
(tai: lauluveljeys väkevä 
tai: aseveljeys väkevä.) 

Voidaan lopettaa myöskin säkeihin: 
viinan voimalla vihaisen 
väellä väkevän liemen. 

(tai vielä jatkoksi: 
ettei vilu miestä veisi 
eikä pakkanen panisi). 

Suurimman menestyksen Viki sai marssilaulullaan ISO-IITA, 105 jonka 
hän sepitti syksyllä 1942. Se julkaistiin ensi kerran Hakkapeliitan tammi-
kuun numerossa 1943 nuotteineen Erkki Tantun kuvittamana. Sen lauloi 
samana vuonna äänilevylle A. Aimo. 

ISO IITA 

-Mi-nun ar-maani ei o-le Or-vok-ki,ei Lii-sa ei-kä Tel-ler-vo, 

_, 
Ei kool-tan-sa o-le ko-vin pik-kui-nen, ei hen-to ei-kä hon-te-lo, 
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vaan se I-so Jil-ta on, vaan se I-so Ii-ta on ja sen I-son Ii-tan 

rin-nal-la e-lo po-jan om-pi huo-le-ton. 

Ison litan luontiin Vik.in yllytti insinöörimajuri Martti Suurpää, taannoi-
nen viipurilaisen laulukvartetin aktiivijäsen. Hän ihmetteli miksi kaikki 
sotapoikien heilit ovat pieniä (Pikku-Liisoja ja Pikku-Tellervoja) - eikö-
hän niitä joillain ole suurempiakin - ja kehoitti Vikin tekemään laulun 
sellaiselle. Astellessaan asunnolleen illanistunnosta Vikin mielessä soivat 
sanat: Isohan se Iita on, hieman isohan se Iita on*) - ja siitä sitten 
kehkeytyivät jatkot sanoihin sekä säveliin. - Toinen laulu seurasi vielä 
vuoden lopulla: Eestä Karjalan ja Kannaksen. Hän kirjoitti minulle tammi-
kuun puolella 1943 tehneensä sanat jo edellisenä keväänä, silloin erääseen 
Eemil Kaupin sävelmään, mutta ei siitä sitten erityisemmin pitänytkään, ja 
sepitti itse seuraavat sävelet: 

EESTÄ KARJALAN JA KANNAKSEN 

Ees-tä Ker-ja-lan ja Kan-nel<-sen oom-me käy-neet tei-tä tais-to-jen.Hur-

met-ta maa on juo-nut. Voit-to-ja tais-to tuo-mt. Voi-maa on meil-le 
\ 

suo-nut syn-nyin-maa. Tä-tä ar-ma-hin-ta i-si-em-me maa-ta ei or-jak-si 

, 
vie-ras val-ta saa-ta. Sik-si ar-mot-ta me vai-no-lais-ta lyöm-me,kun-nes ~-
va1-mis on va-pa-u-den työm-me. Tä-tä työm-me., 

*) Korsuissa pojat pyrkivät sittemmin vääntämään tekstin: - hieman 
isohan sillä !italia on. - Riidatonta korsuelämän kevennystä! 
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EXLIBRIS 

KALLE VAANANEN 
Ex libris -merkit vuosilta 1938 ja 1945. 

Laatija Lauri Välke 

Kirjeessään Viki mainitsi lähettävänsä minulle laatikollisen kirjoja kotiini 
Helsinkun, noin neljäkymmentä nidettä. Se oli osa kirjoista, jotka olimme 
edellisenä syksynä työntörattailla kärränneet Vikin asuntoon, kun olin 
Kannakselta saanut pienen loman käydäkseni häntä Viipurissa katsomassa. 
Kirjat oli Viipurin takaisinvaltauksen jälkeen koottu muiden tunnistettujen 
kanssa Viipurin Lääninhallituk en suojiin ja laskimme Vikin nimellä tai Ex 
libris-merkillä varustettuja opuksia löytyneen a. 400. Viki varusti nämä 
takaisinsaadut myöhemmin oheisella erikoismerkillä. Juhani Ahon teok-
sen 'Panu" löysi Helsingin yliopiston slaavilaisen kirjaston hoitaja Sulo 
Haltsonen sattumalta Äänislinnasta (Petroskoi) käydessään sikäläistä kirjas-
toa tutkimassa. Sain sen häneltä tavatessamme sodan päätyttyä Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran arkistossa. 

Näin Viki oli muutamaa Turun koulun kuukautta lukuunottamatta ollut 
"korsukolportöörinä" kevääseen 1942, jolloin hän siirtyi Viipuriin Tyttöly-
seon alkaessa syksyllä 1942 toimintansa - saatuaan sitä varten määräyksen 
- jälleen opetustyöhön. Elämä Viipurissa näytti vakiintuneen eivätkä 
viipurilaiset voineet olla raunioitten keskelläkään laulamatta illanvietoissa 
Vikin sepittämää "ilolaulua" "Eldanka-järven" sävelmällä:. 106 

Tultu on Viipuriin, 
tähän maailman parhaaseen kaupunkiin, 
miss' on nuo Torkkelin puistot 
ja nuoruuden muistot, juu! 
Siksipä elo tää 
on riemuntäyteistä elämää, 
on kaikki murhe jo mennyt 
unheeseen nyt, juu! 
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Vilua kärsien 
silakkaa järsien 
on tätä vuotettu, 
lujasti luotettu: 
Ei siihen kauaa oo, 
kun ohi ompi surkea status quo, 
kun taasen päästy me sinne on, 
toivottu minne on, juu! 

Vietetty vuosia 
on evakkojen elämänkuosia. 
Ei ollut mikkää, ei kukkaa 
miu mau mukkaa, juu! 
Nytpä se mieron tie 
jo viimeinkin päästy me loppuun lie, 
on taasen elämä niin lustii 
ku joulu ois justii, juu! 
Riemussa rennossa, 
kuin linnut lennossa, 
kuljemme katuja, 
tuttuja latuja. 
On elon ankeus 
ja kärsitty Babylonin vankeus 
nyt niinkuin ikävätä unta 
ja sulanutta lunta, juu! 

Viipurin vertaista, 
niin hengeltä hitonmonenkertaista, 
niin sielulta suurenmoista 
ei seutua toista, juu! 
Kaikki on aitoa, 
täällä tajutaan elämisen taitoa, 
elo saanut erikoisen leiman, 
väkevän ja reiman, juu! 
Ei pikkuseikkoja, 
ei kuperkeikkoja 
keritä kuulemaan, 
kun pannaan tuulemaan! 
Muistoina sodista 
on jälellä vain rauniot kodista. 
Mut uudesti luomme me varmaan 
tään kaupungin armaan, juu! 

Alkuvuodesta 1943 satuimme samaan Viipuriin menevään junaan. Olin 
palaamassa Kannakselle lomamatkalta Helsingistä. Siinä keskustelimme 
läpi yön Viki ja minä elämänmuutoksesta, jonka Viki aikoi tehdä: erota 
Maissusta ja mennä avioliittoon Kerttu Vainion kanssa. Hän tiedusteli 
mielipidettäni asiasta. Kolmekymmentä vuotta kestänyt avioliitto purkau-
tuisi kahden vuoden päästä, kun se myönnettäisiin asumuseron vuoksi. 

232 



Asiaa puntaroitiin siinä monelta kannalta: Viki ymmärsi hyvin minun olleen 
tietoinen olosuhteista. Hän halusi vain, että voisin suhtautua asiaan myön-
teisesti, jotta keskinäiset välimme pysyisivät katkeamatta ennallaan. Tämän 
oivaltaen ei minulle jäänyt muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä mitä 
tuleman piti. Ainut epäilykseni kohdistui uuden liiton solmimisen jälkeiseen 
perhesuhteittemme muotoutumiseen. Kun perheeni oli vuotta aiemmin 
lisääntynyt tyttärellä ja Sakari Vainiolla oli tällöin jälkikasvua jo kolmen 
lapsen verran ja kun Sakarista tulisi "velipuoleni", lapset tulisivat kaikki 
saamaan tavallaan yhteisen "ukin". Siinä sukuyhteisössä olisivat vielä 
mukana nuoremman Vainion veljen lapset minun jälkeläisteni "puoliserk-
kuina" (!). Vikin ja Maissun avioero myönnettiin 1945; sitä ennen Maissu 
oli siirtynyt vanhan äitinsä kanssa minun perheeseeni. 

Vikin päästessä kesällä 1943 oleilemaan Kaarlahteen, lämmittämään 
rakasta saunaansa hän järjesti Kertun apulaisineen heidän huvilaansa, joka 
toiselta puolelta oli rajakkain Pessien tilan kanssa. Pessit saapuivat myös 
kotitanhuilleen, mutta heillä ei ollut karjaa. Viki hoiti asian järjestykseen, 
kertoi minulle jälkeenpäin Pulasteen Kalle: 107 "Viki oli ottanut yhteyden 
Pulasteen Aaroon pyytäen häntä tuomaan karjastaan lehmän Kaarlahteen. 
Tuolloin Aaro - valmiina kuin lukkari sotaan - oitis ryhtyi tuumaa 
toteuttamaan. Alkuun oli Huldan (Kallen sisar) kertoman mukaan ollut 
melkoisia esivalmisteluja: oli ollut hankittava matkustusluvat, jopa rokotuk-
set. Kun kaikki nuo juitsut olivat kunnossa, niin matkaan! 

Lehmä "Vilja" oli Pöljän pysäkillä lastattu tavarajunan härkävaunuun, 
johon myös melkoinen aumallinen heiniä lehmän eväiksi sekä saattomiesten 
Aaron ja Huldan vuodesijoiksi. Matkan teko noin ollen oli ollut kerrassaan 
mukava, vaikka siihen olikin kulunut pari kolme päivää. Mikäpä siinä, 
kaunis kesä, leipää, voita ja kalakukkoa korissa. Juomapuolen "Vilja" oli 
luovuttanut kyyditsijöilleen utareistaan - lämmintä maitoa. Niin viimein 
oli saavuttu Kaarlahden asemalle, jossa Viänäs-Kalle oli ollut tulijoita 
vastassa. Hulda taluttamaan "Viljaa" uuteen huusholliin, Kalle (=Viki) 
takana pikku piiskaa käyttäen oli ollut kärpästen hätistelijänä. Luovutettu-
aan "Viljan" uusille omistajilleen olivat kyyditsijät olleet kaksi vuorokautta 
Puiroossa (Viänäs-Kallen mökissä), tuskin tuppisuina kylästelemässä. -
Tietty, että pöljäläisille oli tarjottu makoisat ja ätäkät löylyt Puiroon 
kuuluisassa savusaunassa. Kaukaisen tykkien jylinän kuuluminen oli kovas-
tikin vavahduttanut mieliä. Tulomatka Pöljälle oli sitten tapahtunut mat-
kustajajunissa aivan tavattomassa väen tungoksessa, joten se ei ollut ollut 
lähtemäänkään niin tyylikäs kuin "Viljan" vientimatka. (Näin Kalle Rissa-
nen kirjeessään). 

Seuraavan vuoden kesäkuussa kaikille tuli Viipurista äkkilähtö, niin 
nopea, että sinne jäivät kaikki löydetyt entiset sekä hankitut tavarat, mm. 
edellä mainitut Vikin kirjat, joista hän oli pienen osan lähettänyt minulle 
Helsinkiin. Siellä Katajanokan makasiineihin varastoitujen evakkojen tava-
roiden seassa nähtiin sodan loputtua sitten vain Vikin 50-vuotispäivänään 
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Tyttölyseon opettajilta lahjaksi saama hopeapäinen kävelykeppi. 
Sodan päätyttyä sävelsi ja sanoitti Viki kesällä 1944 seuraavan evakkojen 

laulun:108 
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MYO OLLAA EVAKKOI 
Hitaasti ,. 

Mie muis-tan ku myö ol - tii Kar-ja-las, 
r 

" 
kui siel ol ain 1 nii lus-tii jalo-ko-saa. 

stt so-vat suu-ret käi tääl maa-il-mas 

- ne nyt o kaik' ku pah - haa un-ta vaa. 

- J _a nyt et tii-jä sie, en-kä tii-jä mie. 

mil-l ai -set-ha o-lot viel täs ies - sä lie. 

Myö ol-laa e-vak-koi,myö ol-1 ..... a e-vak- koi, 

meit ko-va koh - ta-lo tän - ne toi. 

Jäi sin-ne ra-jan taa se kau-nis K, lr- .ia-la-maa . 

Se meist o kai-kist kal - liin maa. 

Viimeinen säkeistö kuului näin: 
Myö vuuvest vuotee viettää saatu jo 
on evakkoihe outoo elämää. 



On niiku pilvee peittyis aurinko, 
nii kaik o ikävää ja hämärää. 
Mut unessa myö vaa 
ain männää Karjalaa. 
Sitä onnee meilt ei ottaa kukkaa saa. 
Myö ollaa evakkoi, 
myö ollaa evakkoi. 
Meit kova kohtalo tänne toi. 
Jäi sinne rajan taa 
se kaunis Karjalan maa. 
Se meist o kaikist kalliin maa. 

13 Niinisalo - depr~io - Il avioliitto - eläkkeelle 

Runoja 1945-46 Peräkorven lerikka ym. 1954 
Kuvitetut sanarrieskat 1948 Täss' on teille terveisiä 1954 
Laulutekstejä 1949 ja 1952 Olinpa minäkin turisti 1955 
Interparrat opintiellä 1948 

Helmikuussa 1943 Viki sanoi hyvästi Turulle saadessaan nimityksen 
Viipurin tyttölyseon lehtorin virkaan. Sitä hän hoiteli sitten jonkin aikaa 
koulun muututtua sodan päätyttyä Rauman tyttölyseoksi marraskuusta 
1944. Mutta kun hän ei siellä viihtynyt, hänen onnistui vaihtaa virka 
Lappeenrannan lyseon vastaavan lehtorin kanssa , joka puolestaan halusi 
Raumalle , mikä tapahtui syyskuun alussa 1945. Näin Viki oli jälleen 

Viki valokuvassa jatkosodan päätyttyä 1944. 
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Viipurin "esikaupungissa" valmiina lähtemään kotiinsa, kun siihen tulisi 
tilaisuus. Että se tilaisuus tulisi , siitä hän oli täysin vakuuttunut monien 
kohtalotovereidensa lailla! 

Jatkosodan loppuvaiheessa keväällä 1944 Viipurin tyttölyseo siirrettiin 
Kangasniemelle ja siellä oppilaskunta järjesti "murheentorjuntailtoja , joihin Viki osallistui opettaen ajan hengen mukaisia joukkolauluja "kaunii-
ta tai vähemmän kauniita, milloin suomeksi . milloin saksaksi tai viroksi", kuten eräs hänen oppilaansa asian ilmaisi . L09 

Sodan päätyttyä kouluviranomaiset huomasivat, että oli kiireesti järjes-
tettävä siihen osallistuneille lukioasteen oppilaille tilaisuus keskeytyneiden 
opintojen suorittamiseen. Sitä varten perustettiin Taavettiin opetuslaitos, joka ehti toimia täysin sopimattomissa parakkitiloissa vain kymmenkunta 
päivää; oppilaat ristivät sen Taavetin "epänormaalilyseoksi". Paremmat 
tilat ja olosuhteet löytyivät Nilnisalosta jossa työ sisäoppilaitoksena alkoi 
helmikuun 19. päivänä 1945. Siellä Viki opetti yhtäjaksoisesti kaksi vuotta virkavapaana Lappeenrannan lyseosta. Tästä Niinisalon ajasta hän kirjoitti 
myöhemmin kuvauksen antaen oppilaitokselle myönteisen arvosanan 
(1953). 110 

Eräällä lomallaan ollessaan Lappeenrannassa Viki tapasi Viipurin aikai-
sen tutun taidemaalarin Väinö Raution, joka teki hänestä 1946 kubistisen 
muotokuvan. Seuraavana vuonna myös Vikin vanha ystävä ja luokkatoveri 
flmo Voipio maalasi hänestä muotokuvan. -Juhani Viiste - samoin Vikin 
vanha viipurilaisystävä - toimitti 1945 teoksen 'Viihtyisä vanha Wiipuri' 
ja pyysi puolestaan Vikiltä runon kellotornista. 111 Viiste oli selvillä siitä, 
että Viki tunsi tornin sekä sisältä että ulkoa jo pikkupojasta. Viki oli 
kuunnellut kellonlyönnin sointia silloin ja viimeksi pysähtynyt sitä kuuntele-
maan Viipurin viimeisenä päivänä 1944: Sehän äsken kaiutti lohdullisen 
äänensä yli tämän yksinäisyyden - on kuin sivuuttaisin elävän ihmisen ... nythän siellä ei ole ketään - kello vain - eloton kone, joka lyönneillään 
katkoo ajan lankaa", kirjoitti Viki. 
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Vanha kellotorni112 

Vanha kellotorni, muurejasi 
peittää vuosisatain sammaleet. 
Monet sukupolvet juurellasi 
monin aikakausin asuneet. 
Ajan hammas ei, ei tuhot sotain 
sortumaan oo saaneet muurejas. 
Ikuisuuden tuntua on jotain 
arvokkaassa olemuksessas. 
Oot kuin eloon jäänyt jättiläinen 
muistomerkki muinaisaikainen, 
niinkuin vanhus ylhän yksinäinen 
viesti takaa vuosisatojen. 

Haastat kieltä mykkää, juhlallista 
kieltä kirjattua kivihin. 
Loihdit esiin unhon uumenista 
elämätä varhais-Viipurin. 
Kerrot, kuinka kellos kutsuvana 
kajahtaissa yli kaupungin 
kansa kulki hiljaa , hartahana 
pyhättöhön pienen temppelin, 
temppelin, mi aikain vaihtumassa 
kaupunkia kaitsi siunaten, 
milloin kimaltaen kunniassa, 
milloin sodan liekkiin sortuen. 



Vuosisadat vieri. Tehtäväsi 
muuttui, kuten muuttui aikakin. 
Kellosepän taitoniekan käsi 

On kuin kumppanina läsnä oisi 
elollinen jokin, ihminen -
on kuin kellon kaiunnassa soisi 
sana suusta sukupolvien. 

Vanha kellotorni, muurejasi 
kytki kylkees ajan mittarin. 
Tehtävän jos saitkin siten uuden: 
paloitella ajan kulkua, 
aamuvartiona ikuisuuden 
yhäti oot saanut seisoa. 

Kellos kajahduksen kuullessani, 
ajan lankaa kun se poikki lyö, 
en ma tunne yksin olevani, 
yllä vaikk' ois yksinäisin yö. 

peittää vuosisatain sammaleet. 
Monet sukupolvet juurellasi 
ammoin on jo nurmeen nukkuneet. 
Monta polvea on vielä uutta 
vuoroon kuunteleva kelloas 
ihmetellen sitä ikuisuutta, 
mikä on sun olemuksessas. 

Seuraavana vuonna (1946) Väänästen Sukuseura julkaisi "Wäänästen 
Sukupuun" 4:nnen osan, joka oli omistettu talvi- ja jatkosodassa kaatuneil-
le suvun jäsenille. Siihen oli Vikiltä pyydetty aiheeseen liittyvä runo, jonka 
hän varusti otsikolla "Sankareille" (myöhemmin 1957 hän julkaisi siitä 
erään muistelmansa yhteydessä 6:nnen säkeistön teoksessaan JOTAKIN 
EHKÄ TIETÄISIN s. 372). 113 Tässä on runo kokonaisuudessaan: 

Nyt sinä, Herra suo minun rauhaan päästä, 
kun ovat silmäni nähneet kaiken tään, 
nähneet, taisteluhengestä miehekkäästä 
kuinka on kasvanut voittoon ylpeimpään 
sankarihahmojen sankaritekojen luku. 
Suureksi, kauniiksi saanut on Suomen suku. 

Suurta ja kaunista tehdä on sankarin teko, 
suurta ja kaunista käydä on taistelemaan 
kyselemättä, helpolle, vaikealleko 
tielle on käytävä, käskyä kuunnella vaan, 
käskyä sisäisen äänen, tuntonsa oman, 
tahtoa totella tuomarin lahjomattoman. 

Suurta ja kaunista taiston on kaipaa käyttää. 
Kaikkensa antaa vielä on kauniimpaa, 
kaikkensa antaen tuntonsa tahtoa täyttää 
kuoloon saakka, kun kutsuvi synnyinmaa, 
kaatuessansa elämän kauneutta kiittäin, 
kuolemallansa kunnian lehviä liittäin. 

Sankarit nuoret, vuossadat ennen meitä 
maassamme tässä taatot on kamppailleet, 
rauhan töissä tai kulkien taistojen teitä 
verta ja hikeä vuoroon vuodattaneet. 
Menneissä polvissa siellä on syntynne teidän, 
sankarimielenne: mieltä ja henkeä heidän. 

Sankarit nuoret, heimonne, sukunne suuret, 
maaemon multa on verenne kostuttamaa. 
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Hurmetta teidän on juoneet kukkien juuret, 
kukkien, joita nyt kumpunne kasvattaa. 
Kukkia noita kun vaalivi Suomen kansa, 
kalleintansa se vaalivi: vapauttansa. 
Sankarivainaat, jotka jo peittää multa, 
joittenka taisteluun kentältä katkesi tie, 
turhaa teille on kiitos ja kunnian kulta, 
tuntonne tuomio palkkanne parhain lie . 
Alttiuttenne arvoiset ole emme. 
Saakaa, sankarit, nöyrin siunauksemme. 

Maaliskuussa 1947 Vikille lääkäri määräsi lepoa - sydän oli alkanut 
reistailla . Hän muutti Lappeenrantaan saatuaan loppukevään virkavapaut-
ta. Asunnon saaminen tuotti kaupungissa vaikeuksia: Viki joutui mm. 
nukkumaan tovin koulun kokoelmahuoneessa yhdessä luurangon kanssa. 
Tästä hän kirjoitti hirtehisin purkauksen paikalliseen lehteen. ' Palle' toimi 
samoihin aikoihin Lappeenrannassa ja muisti Vikin ärhäkän hyökkäyksen 
vuokralautakuntaa vastaan vuosia myöhemmin kirjoittaessaan Vikille seu-
raavan tervebdyksen:114 

Täss' on värssy Väänäselle, 
kirja kirjojen sepolle. 
Kuules, Kalle, kaverini, 
rieskan riemukas tekijä, 
Puijon suuri pukinparta, 
Viipurinkin viisuveikko, 
- erin veiterä peruukki, 
luurangonkin lullulapsi. 
Viis on vuotta vierähtänyt, 
kai jo kuusikin kulunut, 
siellä taannoin kun tavattiin, 
keskusteltiin kahden kesken 
Lappeenrannan laitumilla 
sekä Kimpisen kivillä. 
Kerroit silloin kesken kaiken, 
jutustelit juoheasti, 
kehos sait sä kestäväksi, 
konsa pistelit piruset, 
ottaa oli olkileipä. 

Toivoo vanha runoilijaveljesi 
Reino Hirviseppä ( alias Palle) 

Ylen aikaa yötä valvoit, 
vääntelehdit vuoteellasi, 
kunnes keksit sä kuranssit, 
löysit ropit ronkelilles. 
Kerro mulle, kelpo veikko, 
pakiseppas partapoika, 
kuinka kutsuit sä unosen, 
Nukkumatin maanittelit, 
mitkä luottehet luetit, 
taiat teetit tauillesi, 
kun nyt itse oon kusessa, 
rienaajalta riivattuna, 
eikä tohtorit tokene, 
lääkärit vain lässyttävät. 
Terve sulle, tervaskanto, 
Impan ihme-ilkamoija! 
Eikös enää laulus luista, 
miks' ei rintasi rimaja? 

Masennus oli vallannut Vikin mielen, mutta onneksi hän löysi keväällä 
vanhan ystävänsä agronomi Ilpo Voipion, joka asui perheineen lähellä 
kaupunkia Taipalsaarella hoitaen suurta kauppapuutarhaansa. Ilmolla ja 
Vikillä oli vanhastaan samansuuntaiset radikaalit ajatukset maailman me-
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Väinö ja Ilmo Voipio. 

nosta ja mielipiteiden vaihdanta Voipioitten kauniissa ympäristössä kohensi 
Vikin kunnon ennen pitkää ennalleen. 

60-vuotispäivänsä Viki vietti Lappeenrannassa, jonne matkustin Helsin-
gistä häntä onnittelemaan. Hän asui silloin sisarensa Hannan luona. 
Viemisinä minulla oli mukana kotkalaisen puunveistäjän Albin Ikosen 
tekemä korkokuva "Pyykkirannassa", jonka tilatessani en muistanut, että 
juuri hän oli tehnyt samanlaisen veistoksen 10 vuotta aikaisemmin Viipurin 
kotimme seinälle. Yllätys oli kummallekin melkoinen ja antoi aihetta 
juhlintaan "Patrian" kabinetissa. Kustantaja oli tilannut taiteilija Oki 
Räisäseltä kuvituksen koottujen sanarrieskain uuteen painokseen, joka 
ilmestyi kuukautta ennen syntymäpäivää. Tähän painokseen oli lisätty 
aikaisemmin (ks. ed. s. 222) mainitut runot "Kalakukon ylistyslaulu" sekä 
"Viänästen sukuvirs", edellisen Väänästen suku juhlaan 1939 ja jälkimmäi-
nen vastaavanlaiseen tilaisuuteen kirjoitettu 1945. Molempia runoja luon-
nehti Räisäs-Okin sattuva kuva, erikoisesti huvittava oli jälkimmäisen 
säkeisiin "Joku Viänänen liijaks jos viinoo jois, veis Viänänen Viänäsen 
putkaan", mihin liittyen poliisi taluttaa "väsynyttä" miekkosta talteen! 
Kustantajan ehdotuksesta vähennettiin 18 runoa, jotka oli julkaistu 1931 
koottujen rieskain painoksessa. 

Vähitellen Vikin elämä näytti vaikenevan, kun Kerttu oli suostunut 
menemään vihille, mikä tapahtui 1948 loppukesällä. 115 Runosuonikin vertyi 
suoltamaan jälleen melodian kera tekstin "Lappeenranta" -lauluun, jolla 
piristettiin juhlayleisön mieltä Lappeenrannan kaupungin 300-vuotisjuhlain 
illallisilla 1949.116 Muutaman vuoden päästä Viki laati myös Lappeenrannan 
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tyttölyseon uuden koulutalon vihkiäisjuhlaan tekstin Taneli Kuusiston 
säveltämään kantaattiin "Valon temppeli" (1952)117 Tänä olympiavuonna 
saimme elokuussa Vikin ja hänen vaimonsa Kertun tämän kolmen lapsen-
lapsen kera vieraiksi Pöljälle, jossa minulla oli kesäasunto. Tällä käynnillä 
Viki kirjoitti vieraskirjaamme ilonsa ilmauksen siitä, että olin toteuttanut 
hänen haaveensa rakentaa niökki näille maisemille, jotka olivat paljon 
antaneet hänelle "rieskain juuria" ja joita hän niin monena kesänä oli 
ihaillut Pulasteelta käsin. Tämän tilan Pitkänjärveen pistävälle niemekkeel-
le, jolle olin mökkini rakennuttanut, Viki oli jo silloin antanut mielessään 
nimeksi "Rieskaniemi" (minä olin järveen laskevan puron johdattelemana 
nimittänyt paikan "Pitkänpuroksi"). Mainittu Vikin visiitti jäi ainoaksi 
käynniksi mökilläni. Hän ei halunnut seurustella Maissun kanssa enää 
eronsa jälkeen. 

Oi Lappeenranta, helmi Saimaan 
Sanat ja sävel: Kalle Väänänen 

r 
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Oi Lap-peen-ran-ta,hel-mi Sai-maan saa-rek-keen,ko-ti ar-maan lap-suu-

tein. Vaikk' a-jan aa1-1ot veis mun min-ne maa-11-maan,sun luok-ses 

lii-tää aa-tok-sein. Niin ain' on ar-maat sun sor-jat puis-tos, mun 

miel-tän• kieh-too sun en-tis muis-tos. Oot 1ap-si Sai-maan, si-sar 

Sa-von-maan, mut• kan-sas' kuu-luu Kar-ja-laan. 

Oi Lappeenranta, sulle luonto tuhlaten 
jakanut on kauneuttaan. 
Kuin harras harppu soittaa hongat harjujen 
ja laulaa raidat rantamaan. 
Kun suvi sulle suo sinipoutaa, 
kun rantamillas sun sorsat soutaa, 
ja hopein hohtaa laineet lahties, 
mi voittaa vois sun kauneutes. 



Oi Lappeenranta, lasna Linnanmäeltä 
näin sun saares, siinnot veen. 
Oon talvin hiihdellyt ma Tyysterniemessä 
tai kirmannut oon Kimpiseen. 
On tuttu mulle lapsesta saakka 
tuo kirkon kukko ja tornin naakka. 
Niin monet, monet kummat kuvat nuo 
ne kodin tunnun mulle tuo. 

Oi Lappeenranta, taajaan taattoin hurmevuo 
sai sun kumpus kostuttaa. 
Nyt maasta tuosta voimaa kukkain juuret juo, 
ja polvet uudet leivät saa. 
Ja polvet uudet kuin taatot ennen 
taas vainon vuotten on ohi mennen 
sun raunioistas luoneet kaunihin 
tään meille kalliin kaupungin. 

Oi Lappeenranta, nyt sun sykkii rannoillas, 
joita saartaa Saimaan vyö, 
taas voimat uudet, kuohuu kiire kuumeikas, 
käy uuden kauden uuras työ. 
Mut mulle aina, sen tiedän varmaan, 
on kuvas kallis kuin äidin armaan. 
Vuosisadat vaihtuin kulkee kulkuaan 
sä kaunihimmaks vartut vaan. 

Lappeenrannassa Väänäset seurustelivat Kertun sukulaisperheen majuri 
Torsti Kotilaisen kanssa, joka oli Kertun äidin sukua - metsänhoitaja 
Karttusen kanssa he tekivät yhteisen ulkomaanmatkan. Italiassa tällöin 
Vikiltä varastettiin takataskusta lompakko rahoineen ja arvopapereineen, 
kun hän poistui bussista ja seuraavana päivänä samassa paikassa napattiin 
silmälasikotelo. Onneksi Suomen Italiassa oleva lähettiläs oli vanha tuttu jo 
Helsingin ajoilta ja hän auttoi lainaamalla kotimatkarahat, jotka sitten 
kotimaahan palattuaan Viki maksoi takaisin. Tapauksesta Viki kirjoitti 
pakinan kirjaansa "OLINPA MINÄKlN TURISTI" (1955). 118 

Maisteri Matti Järveläinen - vanha tuttu Viipurin ajoilta - järjesti 
innolla kirjailijamatineoita. Vuonna 1951 hän pyysi mukaan myös Vikin 
esiintymään, muina vierailijoina olivat mm. F.E. Sillanpää, "Outsider", 
Ville Repo ja Aale Tynni. Tätä ennen Viki oli oleskellut Tervakoskella jo 
vuoden pari opettaen sikäläisessä yhteiskoulussa, kun asuntokysymys Lap-
peenrannassa ei ollut ottanut luonnistuakseen. Päästyään 1951 Lappeenran-
nan lyseosta eläkkeelle Viki ja Kerttu muuttivat toistamiseen Tervakoskel-
le, jossa yhteiskoulu edelleen tarvitsi luonnontieteen opettajaa. Nyt alkoi 
kynä jälleen "juosta": pakinakokoelmien ja muistelmien saadessa muotonsa 
paperille. 

Tervakosken yhdyskunta oli vanhastaan kuulu viihtyisyydestään: tehtaan 



johto oli jo alkuvaiheissaan huolehtinut työntekijöittensä animaalisten sekä 
kulttuuritarpeitten tyydyttämisestä. Soittokunta, mieskuoro ja näytelmäpii-
rit toimivat myös innokkaasti heti sotien jälkeen. Musiikki oli rehtori Reino 
Salmelan oivallisissa käsissä. Hauskimpia muistoja sieltä on minulla muuan 
uudenvuoden vastaanottotilaisuus, jossa mieskuoro naisten hahmossa esitti 
Salmelan show-ohjelman. Klubi-illat tarjosivat jäsenilleen monenväristä 
ohjelmaa, jota m.m. Viki innolla järjesti ja jota säestettiin usein maitoa 
vahvemmilla "liemiruoilla '. Paitsi Salmeloita ja Markkuloita pedagogipiiris-
tä, joihin Viki oli tutustunut jo edellisellä kerralla, tuli yhteiskoulun 
opettajistoon nyt Otso Kianto ("Iki-Kiannon" poika); tehtaan toimihenki-
löistä mukana seurustelussa oli mm. insinööri Rubinstein rouvineen. Ilmari 
Kianto kävi poikaansa katsomassa niin usein, että Vikin ja Ilmarin partaiset 
naamat alkoivat joidenkin muistissa sekoittua: junassa joku vastapäätä 
istuva naishenkilö erehtyi sanomaan: Anteeksi, Tehän olette kirjailija 
Kianto! - Ei mitään vaikka en olekaan kirjailija Kianto. - Olettepas , 
kyllähän minä Teidät tunnen! - En valitettavasti ole vaikka mielelläni 
kyllä olisin. - Älkää viitsikö, tunnenhan minä Teidät! - Anteeksi nyt, 
minä voin Teille kyllä pätevästi todistaa, että en ole, sillä vieressäni istuu 
kirjailija Kiannon tytär (hän oli juuri ollut Tervakoskelta veljeään tervehti-
mässä) ja hän voi sanoa olenko minä hänen isänsä vai en! Viki ikuisti 
myöhemmin eräässä pakinassaan (Uusi Kuvalehti 29.8.1958) joukon muita-
kin yhdennäköisiä (Bulganin, Kostja Kononoff porilainen kunnallisneuvos, 
Koiviston asemapäällikkkö) partaniekkoja. 

Muuan pakinan aihe kehittyi lyhyestä keskustelusta junamatkalla Riihi-
mäeltä Helsinkiin, jonka teimme yhdessä Kalevalan päivänä. Joltain väli-
asemalta tuli pari varsin nuorta neitokaista istumaan meitä vinosti vastapää-
tä. Viki kysyi hiljakseen mielipidettäni - taisi olla jollain vieraalla kielellä 
- Mitähän, jos tekisin neideille kysymyksen juhlapäivän johdosta. Arvelin 
puolestani, ettei se kannata. Mutta hän kysyi kuitenkin toiselta neitokaisis-
ta: - Anteeksi, että kysyin, mitä mieltä olette Kalevalasta! En tunne, en 
ole paikkakuntalainen! oli vastaus. Tapaus antoi aihetta käsitellä kansallis-
eepoksemme tuntemusta laajemmaltikin. 

Vapauduttuaan masennuksestaan, mihin "Palle" edellä olleessa runos-
saan viittasi, Viki siirtyi muistelmien pariin aloittaen pakinatyylisellä teok-
sella "INTERPARRAT OPIN TIELLÄ. (1953).119 Hän kuvaili siinä 
näiden aikamiespoikien koulunkäyntiä monelta kulmalta pantuaan aika-
naan muistiin kirjekyselyjä ja hankittuaan tilastojakin mm. oppilaitten 
menestymisestä opinnoissaan aina ylioppilaaksipääsyyn saakka. Poikien 
vapaista harrastuksista: omasta, sunnuntaisin ilmestyvästä sanomalehdestä, 
ohjelmallisista iJlanvietoista tietokilpailuneen orkesteri- ja kuoroesityksi-
neen, valmistettuine näytelmineen raamattupiireineen, urheilukilpailui-
neen ja karnevaaleineen Viki esitti välähdyksiä runsaasti ja huumoripitoi-
sesti. Hän osallistui tietenkin itsekin moniin rientoihin ja suhtautui muuten-
kin myönteisesti opetettaviinsa. 
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Vielä kerran murresuonikin puhkesi, ei tosin runona vaan proosana: 
seuraavana vuonna tuli julkisuuteen "PERÄKORVEN IERIKKA JA 
MUITA MUKA VIA JUTTUJA" (1954) 120 . Lipeäkalassa aikaisemmin 
julkaistun Nuapurit -jutun lisäksi se sisälsi kolme muuta: Hellepäevän 
hetki Käpälämäen Hintriikan mökissä, Piäs se Heta mahataavistaan sekä 
Kum Peräkorven lerikka käv konsertissa - tämän Viki luki myös magneto-
foninauhalle - ehkäpä ajatellen sen jäävän lajissaan viimeiseksi, kuten 
sitten kävikin. 

Samana vuonna oli meillä myös eräänlainen yhteistyö: päässäni takoi 
muutamana päivänä marssin rytmi, johon syntyi melodiakin. Mietin olisiko 
siitä lauluksi ja soitin kotoani Tervakoskelle rallattaen sävelmän puhelimes-
sa. Sanoin, että tämä voisi olla koululaisille sopiva yhteislauluksi. Viki 
innostui ja pyysi nuotit. Muutaman päivän päästä sain häneltä tekstin ja 
pääsin sitä lapsille opettamaan. Ahti Sonninen otti sen sitten muutaman 
vuoden päästä laatimaansa laulukirjaan ja me - isä ja poika - omistimme 
sen Viipurin klassikoille, joiden juhlassa 1959 se esitettiin. 121 

Koululaisen marssi 
Koululaisen tie vaikea jos lie, 
kukkuloille korkehille viimein se vie. 
Sieltä tiedon maa meille aukeaa. 
Tehtävämme meidän on se valloittaa. 
Kohtalomme kaunis meidän koulunuorison 
hengen aamuairueina olla on. 
Mahti mainen muu kun kerran maahan raukenee, 
maailmalta hengen voima hallitsee. 

Jos jo nuorina aina koulussa 
tarmolla me tehtäviimme tartumme, 
mielin puhtahin, syömmin hehkuvin 
hengen valon vartijoiksi vartumme. 
Kerran toimet suuremmat ne meitä odottaa, 
konsa meitä työhön kutsuu synnyinmaa. 
Kaikki, mik' on kaunista ja suurta, jaloa, 
puolesta sen tahdomme me taistella. 

1954 Viki valmisti painoon pakinakokoelman "TÄSS' ON TEILLE 
TERVEISIÄ". Pakinat käsittelivät eri aiheita alkaen Vergiliuksen Aeneidin 
vanhoista käännöksistä ja jatkuen murrerunojen syntyprosessien kautta 
saunan, huumorikysymysten ja sotamuistelojen kirjaville alueille. 122 

Seuraavan vuoden 1955 syksyllä julkaisemassaan pakina- ja muistelmakir-
jassaan "OLINPA MINÄKIN TURISTI"123 , otsakkeen mukaisesti oli 
kysymys matkoilla sattuneista niin hauskoista kuin vähemmän hauskoista 
kommelluksista. Kirjasen alussa oli omistuskirjoitus: "Kertulle vaimolleen 
ja arvostelija-ystävälleen sekä elämän taipaleen turistitoverilleen omistaa 
tämän pakinakokoelman kiitollisena KALLE." 
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Näinä vuosina Tervakoskella juhlittiin riehakkaasti käytellen runsaasti 
"liemiruokia": käydessäni tervehtimässä tarjottiin aina ensiksi "tervetuliais-
poukaus ' , ennenkuin alettiin keskustella "päällimmäisenä" olevasta asiasta: 
kirjan rakentamisesta; ja iltaa kohti siirryttiin itsestään keveämpiin sävella-
jeihin, joissa milloin saksalaiset, milloin Hellman-sävelmät joutuivat tutkit-
taviksi. 

Tri Yrjö Penttinen - Vikin entinen oppilas, joka toimi oppikoulun 
rehtorina Riihimäellä - järjesteli kirjailijamatineoita, joissa esiintyivät 
Sillanpää, Viita, Meriluoto, Kupiainen Vikin ohella. Tilaisuuden jälkeisillä 
kahveilla 'nobelistin" keskustelutaito ja -ääni nousi ylitse muiden musta 
kalotti ja kipparinparta tekivät hänen persoonastaan eräänlaisen nykyaikai-
sen Väinämöisen - puheen "nuottia" myöten! 

Näihin aikoihin Viki luki parhaat palat rieskoistaan sekä muutamia 
pakinoita nauhalle. Niistä koottiin 1960-luvulla tärkeimmät äänilevylle, 
joka valmistettiin Väänästen Sukuseurao kustantamana. Näin taattiin runoi-
lijan ääni eräänlaisena harvinaisuutena tulevien polvien kuultavaksi. 

Tervakosken vilkkaan musiikkielämän eräs tärkeimpiä kohokohtia vuon-
na 1956 oli Lea Piltin konsertti marraskuussa. Viki ylisti laulajatarta 
konsertin jälkeen pidetyssä karonkassa mm. seuraavin säkein: 
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Jos ois kieli kerkiämpi 
suussani sanan salamat, 
laulun laulaisin ylevän 
kipenöivän kiitosvirren 
Sulle sorja Suomen tyttö 
Sulle laulaja suloinen. 
Sanon nytki sanan kaksi 
kankealla kielelläni, 
nepä syömestä syseän 
pohjimmasta ponnahutan. 

Noinpa mulle linnut lauloi 
noinpa varpuset visersi, 
ett' oli Sulia syntyessä 
tullessa emon tupahan 
nuottikirja kainalossa 
aika paksu partituuri, 
josta joikuen esitit 
kukuit kumman kaunihisti 
aika joukon aarioita 
soololauluja somia, 
että ällistyi jo äiti 
ihastui isä kovasti. 
Siitä sitten saatuasi 

kahen kyynärän kokoseks 
Siepä itseki osasit 
koulutella konstiasi 
leiviskätäsi lisätä, 
jonk' oli Sulle syntyess 
Luoja lahjaksi luvannut. 
Niinpä kasvoi kaunis ääni 
yleni ylen ihana, 
jolla kansan kaiken voitit 
kaikki kuulijat lumosit. 

Syämistä syämihin 
sävelsiltoja sitelit. 
Aina syttyivät syämet 
sävel sieluja sipaisi, 
siitä helmenä helähti 
kirkkahan kyyneleenä 
valahtihe välkkymähän 
kuuntelijan kulmaluille 
timanttina tuikkamahan 
silmän on sinimerehen. 

Mit' en saa sanoiksi julki 



eikä kieleni kykene 
lausumahan, laatimahan, 
niinkuin mieleni tekisi, 
tuonpa tuokohon Sinulle 

14 Viimeiset vuodet 

Jotakin ehkä tietäisin 1957 
Pakinoita 1958-60 
Kyminlaakson lääkäriseura 1909--59 

sanomana sanattomana 
lämpimänä lainehena 
viesti herkkä heliseväinen 
sykkeestä joka syämen. 

SKS:n kirj. arkisto 

Tukkanuotta~illa 1959 
Suomennoksia 1959---61 
Koulukaskuja (postuumi) 1962 

Ehkäpä 60:s ikävuosi on usein se raja, jonka ylitettyään harva taiteilija 
enää pystyy luomaan uutta. Vikin kohdalla olettamus näyttää pitävän 
paikkansa. "Peräkorven Ierikan" kolme edellä mainittua tarinaa ( = noin 
kolmekymmentä sivua; ennen julkaistua "Nuapureita" ei ole laskettu 
mukaan) ei todella ole paljon. Merkittävää saattaa olla , että tämä murteen 
käytön loppupiste lähestyy murrerunojen luonnin alkupistettä: ympyrä 
sulkeutuu. Kekseliäisyys ei silti ole Vik.iltä hävinnyt, kuten nähdään osaksi 
jo pakinain teemoista sekä suomennoksista. 

JOTAKIN EHKÄ TIETÄISIN on erityisesti kokoelma jatkosodan muis-
tikuvia ja myös valokuvia (ilmestyi painosta syksyllä 1957)124• Vielä Viki 
näin halusi koota muistiinpanonsa yksiin kansiin ikäänkuin historioitsija, 
kuitenkin ilman taisteluselityksiä. Huumori oli mukana tässä kuten muissa-
kin muistelmissa. 

Muutaman yksinäisen pakinan jälkeen "Uudessa Kuvalehdessä '125 loppu-
vuosina 1955 ja 1956 Viki ryhtyi naputtelemaan niitä tiheämmin 1958: 
kahdeksan paki.naa tähän kuvalehteen neljän kuukauden aikana. Niissä oli 
aiheita ylioppilasajoilta lahjonnasta - ajankohtainen näinäkin päivinä! -
teema vanhan sanaparren mukaan "Lohi luki, lahna lauloi"; nykyisiäkin 
ekologisia asioita sivuava "Epäterveellinen maapallo" , sisävesilaivoilla mat-
kustamisesta kertova "Muistelenpa Sairnaata". Tästä kuvaava vanha juttu: 
" ... silloin kun olin vähän enemmän kuin polven korkuinen, ei ollut sellaisia 
vekottimia komentosillalla kuin nyt. Nyt kun kapteeni kampia kääntää, niin 
konemies siellä alhaalla tietää heti, mitä on tehtävä. Silloin oli vain torvi 
yläkerroksesta alas ja torven päät sen verran lieput, että siihen suu hyvin 
passasi. Ja tähän tapaan kävi keskustelu ylhäältä alas ja päinvastoin. 

- Kekäläenen hoe! 
- Mikä o hätänä? 
- Antaapas sen kalakutella. (Se merkitsi: "hiljaa eteen".) 
-No jo tok. 
- Kekäläenen hoe! 
-Hoe, hoe! 
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- Saeskos sitä varia lissee? (Se oli taas yhtä kuin "vähän paremmin".) 
- Ka suaphan sitä. 
Ja sitten kun oltiin tulossa laituriin, haasteltiin näin. 
- Kekäläenen hoe! 
-Hoe hoe! 
- Elä tuota ruojoo riäkkee. 
- Ka hennoohan tuota helepottoo. 
Ja joskus väylät kävivät liian kapeiksi, niin että yhteentörmäyksen vaara näytti olevan edessä. Silloin puhe siellä torven yläpäässä saattoi saada tämän sävyn. 
- Pankeeten pakkia siellä allaalla. Myö päkätään yhteen tiällä ylläällä." Pakinointi jatkui samassa lehdessä vielä keväästä alkaen 1959, vaikka ensimmäinen niistä toukokuussa olikin kuvaus sairaalasta. Asiat eivät siis olleet vielä niin huonosti, ettei Viki olisi pystynyt siitä käynnistä kuvausta esittämään. Kuusi pakinaa kaikkiaan hän kirjoitti lokakuun loppuun men-nessä. Ja vuoden 1960 ensimmäisenä päivänä oli Vikiltä luettavissa saman lehden "Lukijat kirjoittavat" -osastossa kärkevä mielipiteensä ilmaisu ot-sakkeella "Ruokottomuuksien taidearvo", jonka hän aloitti seuraavasti: 

"Muutamia viikkoja sitten näin eräässä sanomalehdessä kirjoituksen otsi-kossa mainitusta asiasta, jossa kirjoituksessa pyydettiin jotakin kirjallisuuden arvostelijaa valistamaan oppimatonta lukijakuntaa selittämällä, mikä on kirjallisuutemme viime aikoina ilmestyneen ruokottomuuksien kuvailun taide-arvo - jos sellaista on. Ei kukaan ammattiesteetikko ole osoittautunut halukkaaksi antamaan pyydettyä selirystä. Jostakin syystä arvostelijat ovat tällä kertaa hitaita. Eivät ne aina ole yhtä hitaita. Syyskuussa kymmenet esteetikot kirjoittivat arvostelunsa paksusta kirjasta jo ennen sen ilmestymis-tä , koskapa kustantajan ylistävien arvostelujen rumputuli oli sanomalehdissä samana päivänä, jona kirja ilmestyi kauppoihin." 
Tästä kehittyi sanasota puolesta ja vastaan. Se jatkui vielä vuoden 1960 puolella. Jätän Vikin kirjoituksesta osan siteeraamatta ja hyppään sen loppuun: ' ... Meillä valitetaan , että runoteokset menevät huonosti kaupak-si . Helpostihan asia on autettavissa: ei muuta kuin panna tulemaan parannettuja painoksia aikaisemmista runokirjoista. - Panenpa tähän os-

viitaksi eräiden tuttujen runojen parannettuja alkusäkeitä: 
"Siell' on kauan jo kukkineet, perkele, omenapuut. 
Siell' on saatanan siintävät seljät ja salmien suut." 

Taikka 
"Viel' elää, saatana, Ilkan työt kenties kauanki kansan suussa. 
Jumalauta, hän eli kuin Suomen mies 
ja kuoli, perkele, hirsipuussa." 

Taikka: 
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"Virta niin pirusti venhettä vie. 
Mihin helvettiin tässä päättyvi tie? 
Lyö kuohut, perkeleet, purren puuta ja taikaa." 



Ja siihen malliin edelleen. Varmaa on, että tulee ylistäviä arvosteluja. Ja 
tulee kovasti painoksia. Ja tulee rahaa. Ja mielelläänhän lukijat maksavat, 
kun saavat lukea kiitettyä kirjallisuutta." 

Kirjallisesta saastasta ja pornografiasta Viki kävi polemiikkia ja kokosi 
sen 1959 julkaisemaansa teokseen TUKKANUOTTASILLA muiden aiem-
min käymien sanasotiensa joukkoon. Hän huomasi itsekin äkäisyytensä ja 
ehdotti kirjansa nimeksi ensiksi "Olen ryppyilevä luonne", mutta hyväksyi 
sitten neuvottelun jälkeen ensiksi mainitun - paremmalla puoliskolla oli 
varmaan asiassa ollut myös sanansa sanottavana! Kärkäs Viki oli käymään 
käsiksi ja oli kauan ollut huomaamiaan epäkohtia vastaan - ehkäpä 
hänessä oli "maailmanparantajan" vikaa - ja varmasti hän oli väittelyssä 
hankala vastustaja kelle tahansa; hämärästi muistelen hänen kertoneen, 
että koulun yläluokilla olisi ollut etukäteen sovitusta teemasta väittelytilai-
suuksia toverikunnan kokouksissa ja että hän jo sellaisissa olisi niittänyt 
laakereita loogisen nokkeluutensa ansiosta. Sen muistan hyvin, että keskus-
teltaessa epäkohdista perhepiirissä ja Vikin tuohtuessa hänen puolisonsa -
tämä toinen - ironisoi kuin kylmää vettä heittäen pahimman kiihkon pois; 
ja se tapahtui varsin yksinkertaisesti matkimalla sanoja ja niitä lausuttaessa 
käytettyä äänensävyä! 

Viileän kuivaa tekstiä Viki laati vielä toimittaessaan KYMINLAAKSON 
LÄÄKÄRISEURAN historiikin, jonka alkulause on päivätty joulukuussa 
1958. Se juhlisti seuran 50-vuotisjuhlia seuraavana keväänä. 126 

Lahden kerrostalossa, johon Viki vaimoineen oli edellisen vuoden 
joulukuussa muuttanut, oli ohuet seinät ja naapurien äänet kuuluivat 
liiankin selvästi. Yläkerran koiran haukunta tiettyinä vuorokauden aikoina 
häiritsi Vikiä, joka oli tottunut rauhassa keskittymään kirjalliseen työhönsä. 
Saadakseen rakin lopettamaan - tai ainakin isäntäväen huomaamaan sen 
aiheuttaman häirinnän naapuristossa - Viki hankki koiranhaukunta-äänile-
vyn, jonka pani välittömästi käyntiin, kun rakki oli alkanut haukkunsa. 
Muutaman päivän päästä alkoi vaikutus näkyä ja "kilpahaukunta" vähitel-
len lopetettiin tarpeellisen hiljaisuuden kehityttyä! 

Rinnan asiatekstin kanssa Vikin mielessä kehittyi ajatus taas uudistaa 
tuttavuutensa Wilhelm Buschiin, jonka hupaisalla kuvakertomuksella 
MAKS JA MORITS hän oli alkanut leikillisen runoilunsa vuonna 1918. 
Hän hankki Saksasta kaksi suurta kokoelmaa, joihin oli koottu Buschin 
tuotanto, ja ryhtyi niitä tutkimaan siinä mielessä, että löytäisi jotain 
käännettäväksi soveltuvaa erityisesti lapsia kiinnostavaa. Kustantaja julkaisi 
pienten lasten sarjaa, johon Viki löysikin muutamia kuvakertomuksia 
sisällytettäväksi ja hän ryhtyi työhön. 127 Ikäänkuin ennakkomainokseksi 
kun sopimus kustantajan kanssa oli tehty, Viki käänsi aikuisille osoitetun 
runokertomuksen "Der Zylinder", joka sisältyi saksalaisen kustantajan 
vuonna 1910 toimittamaan kokoelmaan "Humoristischer Hausschatz" (va-
paasti käännettynä: Hupaisa perhekalleus). Tämä runo ja siihen piirretyt 
kuvat näytteenä Viki julkaisi Buschista pakinan "Kuka on Wilhelm Busch?" 
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Uudessa Kuvalehdessä syksyUä 1959. Nimen 'silinterihattu" hän oli jättänyt 
pois ja antanut päähenkilö Josephille" nimeksi "Juuso". Tässä pakinassa 
Viki huomautti Busch-kiinnostukseensa saaneensa alun aikaisemmin maini-
tun emigranttiperheen parilta jäseneltä vuonna 1918 (ks. nootti 47) . Hän 
julkaisi nyt (1959) Kuopuksen kirjasto -sarjassa suomennoksensa "Leijat" 
1960 - toisen kustantajan vastaava sa sarjassa - uutena painoksena 
aikaisemmin julkaistun "Hans Hokkisääri" ja vereksinä käännöksinä runot 
"Lippi ja Lappi" sekä "Sen pituinen se' . Vuonna 1961 vielä Kuopuksen 
kirjastossa runot "Kukkotappelu" ja "Kissa ja koira". 

Minä puolestani pyysin käännöksen ruotsinmaalaisen tuntemattoman 
tekijän (tekijöiden?) oopperaparodiasta "Rakkaus ja kuolema" eli "Maurin 
viimeinen huokaus", jota ryhdyin valmistamaan esityskuntoon uudessa 
toimipaikassani Savonlinnassa. Tähän musiikkinäytelmään olin tutustunut 
YL:n piirissä vuonna 1935 jolloin kuoro matkakassaansa lisätäkseen pani 
toimeen Vanhassa Ylioppilastalossa useita hupiohje.lmaisia illanviettoja , 
joita nimitettiin "rengasmatkoiksi". Viki lähetti käännöksensä minulle 
muutaman viikon päästä syksyllä 1959. 

1960 Viki kirjoitti viimeisen pakinansa kuva.lehteen aiheesta "Housut ja 
hameet". Siihen aikaan pitkät housut olivat tuHeet muotiin naisten päällys-
vaatekappalema. Pakinan ydin oli housujen käytön yleisyys ja niiden 
sopivuus tukevien tätien ylle . Samassa vartalon alaosan verhoiluun käytetty-
jen kapeitten hameitteo hankaluudesta tietyissä tilanteissa Viki tarjosi 
seuraavan kaskun: 

Raitiotiepysäkillä yritti muuan neitonen nousta vaunuun mutta kapea 
hame teki yrityksen mahdottomaksi. Tietysti olisi auttanut asiassa, jos olisi 
nostanut hameen helmat ylemmäksi, mutta sehän olisi ollut sopimatonta. 
Sattui olemaan naisen takana niin avulias herrasmies, että tarttui tytön 
kainaloihin ja nosti hänet vaunusillalle. Mutta sen sijaan että olisi kauniisti 
kiittänyt avusta, tyttö alkoi sättiä herrasmiestä, jolloin tämä sanaakaan 
sanomatta tarttui uudelleen tytön kainaloihin ja nosti hänet takaisin 
pysäkille(!) - Viimeisen mielipiteensä - oletettavasti - Viki esitti 
siteeraamalla erästä vanhaa saarnakirjaa (Laurentius Petri 1644). Tämä 
julkaistiin saman kuvalehden osastossa 'Lukijat kirjoittavat' otsakkeella 
"Ryhtiliike 325 vuotta sirten". Ehkäpä Viki hyväksyi Laurentius Petrin 
maksiimit ja piti niitä niin arvokkaina, että ne yli 300 vuotta vanhasta 
saarnakirjasta Selityxet Joca-Päiwäisten Huomen- Ehto- ja Ruocalucuin eli 
siunausten oli syytä välittää nykypolville - sivumennen sanoen SUOMEN 
KIRJALLISUUS ei mainitse, että LP -nimisiä henkilöitä on ainakin kaksi 
joista tässä on jälkimmäisestä kysymys, edellinen kun eli jo noin 100 vuotta 
aikaisemmin. Tässä Vikin lainauksesta alkuosa: 
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- "Kolme erinomaist pikarit kuin ne vanhat ovat myötäantaneet: 
1. Poculum necessitatis (tekstissä painovirhe: "mecessitatis), tarpeen ja hädän pikari. 
2. Salubritatis, terveyden pikari. 



3. Hilaritatis, ilon pikari eli "ilosiemet". 
Ja se neljäs, joka enämpi on, kutsutaan Poculum furosis , niiden kiukkuis-

ten pikariksi, joka saattaa ihmisen tomppeliksi, viisaat villitsee ja hullut tekee 
vielä hullummiksi, turmelee taidon, sytyttää hekuman, saattaa kapinan ja 
punaiset silmät, tekee köyhäksi ja kivuloiseksi, ilmoittaa salaisuudet, kehoit-
taa Jumalan vihaan ja saattaa kadotukseen." 

Ja lopuksi: "Pitää siis vaarin ottaman,ettei yksikään määrämital ja ylönpalt-
tisuudel pakota ja yllytä toista juomaan ( erinomaisest nuorukaista ja vaimo-
väkee) ylitse sen jumalisen tahdon, voiman, terveyden ja kunniallisuuden. 

Ehkäpä Viki oli tuntenut alkoholipitoisten aineiden vaaran itsessään, 
vaikka hän mielellään irvaili "viinan jäytävän kansamme elinvoimaa", kun 
pikareita kohotettiin. Mutta ehkäpä hän ei lääkärien neuvoja kyennyt 
noudattamaan, kun angina pectoris vaati muita lääkkeitä, joiden kanssa 
kuningas alkoholi ei ollut sopiva kumppaniksi. Joka tapauksessa katkokäve-
lyksi pyrki jo Tervakoskella promenadit raitilla kutistumaan. Eikähän 
oitrojen käyttö enää pelastanut äkilliseltä sydämen pysähtymiseltä, joka 
tapahtui Lahdessa elokuun 12. päivänä 1960. "Opus posthumus"128 oli 
viimeistelyä vailla ollut käsikirjoitus "KOULUKASKUIHIN", jonka toimi-
tustyön saattoi loppuun keväällä 1962 kirjailija Veikko Raakana. Alkulau-
seen Viki oli myös kirjoittanut valmiiksi ilmoittaen siinä alkaneensa 
keruutyön jo vuoden 1959 loppupuolella. Sadoille henkilöille osoitettu 
pyyntö kaskujen lähettämiseksi oli tuottanut laihan tuloksen, mutta hara-
voituaan alan kirjallisuutta kirjaan kertyi yli 300 sivua, joista monilla oli 
kaskuja tai niihin verrattavia vitsejä useitakin. Uuden Suomen arvostelija 
Rauno Velling vertasi tätä kokoelmaa erääseen toiseen koulukaskukirjaan 
saman vuoden lokakuussa antaen Vikin keräilylle ylivoimaisen voiton: 
" ... puutteineenkin kirja saa hilpeälle mielelle eli Väänäsen tapaan tieteis-
täen: kirja synnyttää meissä humoristisen mielialan, ja tämä mieliala 
puhkeaa esiin nauruna." 

Hautajaiset pidettiin elokuun 19. päivänä Lahden Levon hautausmaalla 
lähiomaisten ja parinkymmenen ystävän ollessa läsnä. Pasto~i Otso Kianto 
toimitti siunauksen - kunhan haudalle päästiin: kuljettaessamme arkkua 
(pareittain lueteltuina minä - poikani Kalle, Sakari Vainio - Veikko 
Vainio, Unto Kupiainen - Sakarin poika Juha Vainio, Niilo Visakanto -
Väinö Vainio) edellä kulkeva Kianto pysähtyi yllättäen noin 100 metrin 
päässä ja sanoi: Tässä vainajan toivomuksesta lauletaan hänen mielivirten-
sä. En ollut numeron perusteella selvillä, mistä virrestä oli kysymys, vaikka 
olin virsiäkin opettanut koulussa 15 vuotta, tunneilla kun ei laulettu 
hautajaisvirsiä, ja jouduin turvautumaan virsikirjaan, jossa onneksi oli 
nuotit. Mutta siinä virttä hakiessa aikaa kului niin paljon, että pastori ehti 
uudelleen sanoa: lauletaan ... jne., hän kun odotti minun ammattilaisena 
aloittavan veisuun. Laulettiinhan se sitten ja päästiin jatkamaan matkaa, 
mutta ajattelin itsekseni, pitikö vielä kahdennellatoista hetkellä panna 
poika koetteelle ! 
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Muistopuheen olin pyytänyt Unto Kupiaisen pitämään, minkä hän teki 
Sakari Vainion kodissa järjestetyssä muistotilaisuudessa; pianotaiteilija 
Sigge Kuosma esitti siellä Chopinin PRELUDIN (opus 28 c-molli) ja 
Veikko Vainio lauloi J. S. Bachin RAKKAHIN JEESUS. Minä soitin 
pianolla tilaisuuteen sepittämäni In Memoriam'in. 

Jälkikirjoitus 

Kronikoitsijan ominaisuudessa lainaan Vikin henkilökuvan piirtäjiksi 
kaksi hänen ystäväänsä: Ilmo Voipion, luokkatoverin, joka vuonna 1948 
palautti depressioon vaipuneen ystävänsä normaaleille raiteille, sekä Unto 
Kupiaisen, joka ammattimiehen tarkkuudella pystyi luonnehtimaan Vikin 
kirjailijaolemuksen ominaispainon ja aseman inter pares. Edellinen kirjoitti 
AATEVELJEN -nimellä Lappeenrannan sanomalehteen mm.: "Ankaran 
tieteellisen totuudenrakkauden ruokkimana et voinut syöttää nuorille mie-
hille enempää kuin oppilaillesi koulussa mitään autuuttavaa mytologiaa, 
vaan huumorin höystämää rehellistä uskoa sen elämän ihmeeseen, joka 
ihmisyydessä on kohonnut korkeimpaan kukkaansa ."129 Jälkimmäinen Vi-
kin 70-vuotispäivän aattona 1958 Yleisradion pakinassaan valaisi suurelle 
yleisölle sanarrieskain historian ja niiden perusarvot: suvisen tunnelman, 
humoristiset henkilöpiirrelmät ja laatukuvat. Runoissa hengittää raikas 
luonnontunne. Hän on aito ja tuore lyyrikko. Vuosisadan alun saloseutujen 
asujainten koko elämänmuoto on idyllinen, jonka hallitsevana piirteenä on 
suuri positiivinen harmonia. Siinä salokylän arki ja juhla kulkevat kesän 
kauneuden keskellä hymyilevänä saattona. Ihmisten väliset erimielisyydet-
kin saavat sovituksen osuvan huumorin avulla. 130 

Tähän kronikoitsija voi omasta puolestaan lisätä vain: Vikissä oli myötä-
elämisen tunne, joka vahvana vaikuttaa runoissa kuvattujen henkilöiden ja 
tapahtumien taustalla. 
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Lähdeviitteet sekä Kalle Väänäsen julkaisut 

1 Motto KV:n runosta Viänästen sukuvirsj.kirj. Väänästen sukujuhlaan 1945, julk. teoksessa 
SANARRIESKOO 1948. 
2 Savoa käsitteleviä maa- ja verokirjoja 1540-luv. alkaen. Ks. myös Soininen, A.M.: 
Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa s. 91 ja 360. 
3 Teräsvuori, K.: Väänästen sukunimen iästä ja alkuperästä. Wäänästen Sukupuu N:o 1945 
s. 62---65. Vrt. Kopisto-Palokoski: Viipurin pitäjän historia 1967 s. 41. 
4 H. Gebhardt oletti tutkimuksessaan Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571 (1889) s. 249, 
että Väänänen olisi ehkä yhdistettävä Venäläinen-sukuun. Tähän yhtyi E. Granit- Ilmoniemi 
teoksessaan Sukukuvasto 1935 s. 260. Samoin V. Nissilä K. Pirisen Savon historian 11:1 s. 229 
mukaan. 
5 Matson, A.: Muistelen 1971 s. 222-223. 
6 Granit-Ilmoniemi, E.: mt. s. 259. 
7 Maaningan, Nilsiän ja Kuopion kirkonkirjoja main. ajoilta, V A. 
8 KV: LETKUVARREV VIERELTÄ 1927 s. 11-14. 
9 Acerbi, G.: Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape 1802 (suom.) 
s. 76-77. 
10 Acerbi, G.: mt. s. 94. 
11 Topelius, Z.: Suomen kansan vanhoja runoja ynnä myös nykyisempiä lauluja 1822-31 II. 
s. 28. 
12 Voionmaa, V.: Karjalaisen heimon historia 1915. s 193. 
13 Mm. Väänänen, J.: Pietari Wäänäsen runot 1964 s. 8. 
14 Laurila, V.: Suomen rahvaan runoniekat sääty-yhteiskunnan aikana. I. Useassa kohdassa, 
kuten s. 107, 150, 192. Heikki V. esim. s. 20, 38, 48, 50, 111, 136. Pietari V. s. 44, 51, 106, 
126, 140, 192. - Väitöskirja julk. 1956. 
15 Saarenheimo, M.: Savonlinnan kaupunki 1939---1812 1934 s.312. Ks. Soikkeli, K.: 
Suomen kirkon kanttorien ja urkurien matrikkeli ynnä kanttorin- ja urkurinvirkoja koskevia 
y.m. tiedonantoja. 1909. S. VII. Vuoden 1686 Kirkkolain säädökset organisteista ja lukkareis-
ta määräävät mm. (§ XXXI), että "luckkarin pitä oleman cunniallisen, uscollisen ja wiriän, 
kirjaintaitavan, ja taitaman weisata ja kirjoittaa, nijn että hän sijnä Seuracunnas Nuorta Cansa 
opetta taita." § XXXII mukaan mm. hänen pitää "murhen pitämän soittamisest ja kläppämi-
sest, cullakin ajallans, !aitta Stundikelloja -- (edelleen) ... hänen tule caikel wireydel ja 
uscollisudella Lasten opettamisen päällä pitä ... edeswiemän Capitlumin, Prowastin ja Kircko-
herran Kirjoja Prowastin tygö." jne. - K. Raitio: s. 26 Varhaisempi kansanopetus (sisältyy 
A.J. Tarjanteen 1916 toimittamaan teokseen Suomen Kansakoulu 1866-1916) mainitsee 
1600-luvun lopussa mm. Rantasalmella olleen vakituisen koulumestarin. 
16 Louise Miihlbachin e.m. novellin suomennos sisältyy SKS:n toimittamaan julkaisusarjaan 
Helppohintainen novelli- ja romaanijakso II n:o 8. 1882. 
17 Väänänen, T.: Suomentaja ja kirjailija Antti Juhana Weänänen. Wäänästen Sukupuu N:o 
2 1945 s. 87-90. 
18 Granit, B.: Muistelmia Kuopion kaupungin satavuotisen olon ajalta 1782-1882 1882 s. 
21-23. 
19 Erik ja Aron Wenellin veli Johan pääsi ylioppilaaksi 1804, suoritti Turun yliopistossa 
kaupallisen tutkinnon, muutti 1805 Tukholmaan. Vuoden 1807 lopussa hän liittyi armeijaan ja 
toimi tammikuusta 1808 furiirina, mikä Savon pojalle sinä aikana oli merkittävä asema, joka 
vastasi muonitus- tai majoitusaliupseeria; Johan osallistui sittemmin tykkijunkkarina Siikajoen, 
Uusikaarlepyyn, Lapuan, Paljakan, Karjaluodon, Karijoen, Kauhajoen, Nummijärven, Här-
män, Ähtävän ja Kalajoen taisteluihin, haavoittui ja joutui Kainuussa (Kalix) vangiksi keväällä 
1809, pääsi vankeudesta saman vuoden marraskuussa ja palkittiin urhoollisuudesta hopeamita-
lilla. (Hedberg, J.: Kungliga Finska artilleriregementet. SLS nr. 404 s. 276 Underofficerare. 
Bilaga 12.) 
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20 Hanna Visakannon kirje/22.10.1962. 
21 Rosendahl , Y.: Viipurin Suomalainen KlassiJJinen lyseo 1879-1909 s. 15 ja myöh . Ks. 
myös Nissilä, V.: Sunnuntaikoulusta ammattikouluihin. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseu-
ran toimineita 3 1978 s. 66. 
22 Hilkka Ilppolan (o.s. Pesonen) kirje/14.3 .1982. 
23 KV: TÄSS' ON TEILLE TERVEISIÄ 1954 s. 200--201 sekä 198--199. 
24 Juvelius (Juva), E.V.: Suomen kansan aikakirjat IX 1937 s. 476. 
25 Ora, Y.: K.E. Auer. Viipurin Klassillinen lyseo 1879--1929 1929 s. 78. 
26 KV: Kylvömiehen kunniaksi. Runo 1929 mt. s. 79--80. 
27 Ks. ed. s. 175. 1971. 
28 KV: JUNKKARIEN JOUKKO 1928 s. 210--211. 
29 Matson, A.: mt. s. 172 ja myöh. 
30 Orimattilan ja Janakkalan kirkonkirj. main. ajoilta. 
31 Viipurilaisen osakunnan kokouspöytäkirjoja 1907-1918. 
32 Ilmavirta, V. (toim.): Sata, sata, sata .. Ylioppilaskunnan Laulajat 1883--1983 1983 I s. 
427, II s. 13, 42. 
33 KV: BULGARIAN MAA JA KANSA 1913. 
34 KV: Runoilijan papereista. Pakina. Tuulispää/2.8.1912. 
35 KV-Karvonen, A.: Klubimestarin rakkaus. Tuulispää/1.3.1913. 
36 KV: Rakkaudesta ja lastenkasvatuksesta. Pakinat I-11 Tuulispää/4.7. ja 1.8.1913. 
37 KV: Jim ja ma. Suom. kupletista Lycklige Jim , joka sisältyy L. Roos 'in toimittamaan 
kokoelmaan Humoristiska visor och kupletter. Viki julkaisi sen 1924 kokoelmassaan Lauluvei-
kon virsikirja 1. 
38 KV: Anoppikauhu. Näytelmä. Suom. saksankiel. Clara Zieglerin farssista 1913. 
39 KV: Hymni kesäiselle Helsingille. Julk. 1926 Vikin runokokoelmassa RUNOKAAKIN 
KA VIONKAPSETIA. 
40 KV: LUONNONTIETEELLISIÄ PAKINOITA (Ruotsal. B. Lindforssin alkuteoksesta 
suomennos 1913.) 
41 KV: PERIYTYMINEN JA IHMISSUVUN JALOSTAMINEN 1916. 
42 KV: LUONNONKANSOJEN HÄVIÄMINEN 1917. 
43 Sihvo, A.: Kolmasti komennettuna 1918 s. 48--49 ja 56. 
44 Ora Y.: Viipudn suojeluskunta vuosina 1917- 1927 1928 s. 29 ja 63. 
45 Gluatit (Wenaerberg, G.) 1847-1850 s. 25. Suom. A. Siegberg 1920. 
46 Boström, H.J. : Sankarien muisto 1927 s. 610. 
47 Somer P./kirjeessä 22 .8.1983 ja Fagerström, A.:/kasettihaastattelussa 26.9.1983 kertoivat 
että tehtailija Alex Martens oli naimisissa Sonja Platanin kanssa . P :n esi-isä oli ollut pappina 
Savitaipaleella, joka oli siten kesäpaikkana tullut heille tutuksi. Vallankumouksen jälkeen 
Martens kokosi Pietarissa sukunsa johon kuuluivat veljet lääk.kenraali Friedrich v. Martens 
(poikia Hans ja Arvid) , Kosija (p:a Paul) ja sisaret Felicitas Mansdorf sekä Terese Platan , ja 
muutti asumaan Savitaipaleclle. Martensien tytär Elisabet (= Lilly) avusti Vikiä Buschin 
kääntämisessä. - KV: Kuka on Wilhelm Busch? Pakina. Uusi Kuvalehti n:o 43/1959. - Maks 
ja Morits. Suomennos 1918. 
48 Belgian kruununprinssi, kuninkaana Leopold III vuosina 1934---1951. 
49 Siukonen-Nygren: Olympiakisat 2 1978 s. 884-885. - KV: L'Entrainement des 
Athletes Finlandais (=Suomalaisten urheilijoiden harjoittelu) . Julk. sarjassa Revue illustree de 
tous Ies sports 1922. 
50 KV: SAVITAIPALEEN RINTAMA VAPAUSSODASSA 1921. 
51 KV: MUISTELMIA SUOMEN VAPAUSSODASTA. Suomennos Ernst Linder'in ruot-
sinkielisestä teoksesta. 1921. 
52 KV: HANS HOKKISÄÄRI. Suom. W. Buschin teoksesta 1922. 
53 KV: VIIPURIN LÄÄNIN MAANVIUEL YSSEURA II 1923. 
54 KV: KUVAUKSIA JA KOKEMUKSIA ERÄRETKILTÄ POHJOLASSA 1. Suom A. 
Fr. Londenin teoksesta 1923. 
55 Väänänen , 0.: Miekkailun käsikirja I 1923. 
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56 Viipurilaisen osakunnan laulukirja: KV:n suomenn. Juomarin testamentti 1934 s. 134 ja 
Paavi+sulttaani s. 133. Suomena. Nathan ja Saara J. Väänäsen toimittamassa kokoelmassa 
Karjalaisia kansanlauluja 1974 Viipurin seudulta s. 118. 
57 Pasanen, J./kirje 26.11 .1981. 
58 Tåhkiö, T./kasettihaastattelu 1.12.1981. 
59 KV: SAVOLAESTA SANARRIESKOO 1924. 
60 Savo-Karjalaisten lauluja: Talakoopolokka, teksti ed. m:sta runokokoelmasta 1928 s. 87. 
61 Fougstedt: Löylyä outtaissa. Mieskuorolle. 1925, Pesola: Juakko ja Tilta. Naiskuorolle 
1931, Porsasjahti, runosta Se rakkaaven ruusu ... sooloäänelle pianon säestyksellä 1931; 
Marttinen: Saanassa. Lauluyhtyeelle 1974; Kuusisto, I. Lotjan kannelta. Kolme runoa 
sooloäänelle pianon säestyksellä 1974. 
62 KV: Kuinka runoni ovat syntyneet. Pakina kokoelmasta Täss' on teille terveisiä 1954. S. 
21-24. 
63 Saaristo, V./kirje KV:lle/18.3.1959. 
64 KV: LAULUVEIKON VIRSIKIRJA 1924. I. 
65 KV: RUNOKAAKIN KAVIONKAPSETTA 1926, s. 56---57. 
66 KV: UUTTA SANARRIESKOO. Siv. 87-95. 1925. 
67 KV: Täss' on teille terveisiä s. 25 sekä SAVO 1.9.1928. 
68 KV: PÖLJÄM PYSÄKILTÄ PALAMUPUIHEN SIIMEKSEEN 1926. 
69 Tähkiö, T. e.m. haastattelu/1.12.1981. 
70 Matson, A./kirje 15.10.1962. 
71 KV: Runokaakin kavionkapsetta 1926, s. 67--69. 
72 KV: MINKÄ MITÄKIN LAULUVEIKOISTA 1923, s. 9--12. 
73 KV: Pöljäm pysäkilta 1926, s. 309--310. 
74 KV: Ku Uatu olj akanottopuuhissa. Pakina. - Imppa. Pakina. Molemmat kokoelmassa 
Lipeäkala 1926, s. 173 ja 127. 
75 Palle: Jmppa ja hänen ilmapiirinsä , Siv. 7. 1966. 
76 KV: LETKUVARREN VIERELTÄ. UKKIVAENOON JUTTUJA 1926. 
77 KV: JUNKKARIEN JOUKKO 1928. 
78 Ora, Y./kirje 5.10.1962. 
79 KV: Pakina savolaisten suulaudesta ja kaunopuheisuudesta. Lipeäkala 1928, s. 194--209. 
80 KV: TOHTORI EKSYY EROTIIKKAAN. Suomena. A. Schnitzlerin teoksesta Traum-
novelle 1928. 
81 KV: Koulua muistellessa. Runo. Albumissa Viipurin klassillinen lyseo 1879--1929. S. 
5--6. - Kylvömiehen kunniaksi. Runo lehtori Kalle Auerin täyttäessä 60 v. 20.5.24 saman 
albumin s. 79--80. - Kun koulupojat politikoivat. Muistelma. Saman albumin s. 84--92. -
Albumin ja matrikkelien toimitustyö Vikin käsialaa. 1929. 
82 KV: SANARRIESKOO KOLOMAAS KANNIKKA 1930. 
83 KV: TULIPA KYTRELAHDEN NAISILLEKIN KESÄ 1930. 
84 KV: SANARRIESKOO. KOOTUT MURRERUNOT 1931. 
85 KV: Olj se Tuavetti kumma mies. Pakina. Joulupuuro 1931. 
86 KV: KAKSI NUORTA SYDÄNTÄ 1932. 
87 KV: OI SUOMI PUOLUEHUMBUUGIN MAA. RUNO REMONTIN TARPEESTA 
1932. Julk. myös muistelmateoksessa TUKKANUOTTASILLA s. 63-78 1959. 
88 KV: ISSIAS JA MITEN SIITÄ PARANIN 1934. 
89 KV: Uusi Terveys n:ot 6---12 sekä n:o 1 1935 (toim.) . 
90 KV: Nuapurit. Pakina/1934. Julk. myös kokoelmassa Peräkorven Ierikka ja muita 
mukavia juttuja 1954. 
91 KV: Ku hätä on suurj on appui lähellä, Pakina. Lipeäkala 1935. 
92 KV: Kivipuron lerikka kyntää. Runo Pellervo n:o 25 1935. Julk. myös teoks. SANAR-
RIESKOO. KOOTUT MURRERUNOT 1948. 
93 KV: Juhlat Bagdadissa. Pamfletti. Viipurin Pamaus n:o 2.1936. 
94 KV: Äidille. Runo KARJALA 10.5.1936. 
95 KV: Aamukävelyllä muinaisia muistelemassa. KARJALA kev. 1936. 
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96 KV-ARTO, E.: SUOMEN MAANTIETO 1937. 
97 KV: POLIISIN POIKA. ROMAANI ROUTAVUOSILTA 1938. 
98 KV: Kiertoesitelmiä: Aseellisten järjestöjen synty 1917 erikoisesti Viipurin suojelusku.nta-
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102 KV: Sotakirja aiheutti kirjasodan TUKKANUOTTASILLA 1959, s. 107-142. 
103 KV: KORSUSTA KORSUUN KAN AKSELLA. 1941. 
104 KV: RUNORUUNALLA RYSSÄÄ PÄIN. 1942. 
105 KV: Iso-lila . Marssilaulu. Sanat ja säv. Vikin. Julk. 1943 Hakkapeliitan tammikuun 
n:ossa (äänilevyllä A. Aimon laulamana). 
106 KV: Tultu on Viipuriin. JOTAKIN EHKÄ TIETÄISIN 1957, s. 221-222. 
107 Rissanen, K./kirje 15.1.1981. 
108 KV: Myö ollaan evakkoi. Laulun viim. säkeistö teoksessa Jotakin ehkä tietäisin s. 379. 
109 Virtanen, K./kirje 21.22.1981. 
110 KV: INTERPARRAT OPINTIELLÄ. 1953. 
111 Viiste, J.: Viihtyisä vanha Wiipuri 1945 s. 36--37. KV:n runo Vanha kellotorni. 
112 KV: E.m. runo. Julk. muistelmateoksessa Jotakin ehkä tietäisin s. 212-215. 
113 KV: Sankareille. Runo . Väänästen Sukupuu n:o 4 siv. 158--159. 1946 sekä e.m. 
muistelmateoksessa Jotakin ehkä tietäisin s. 372. 
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Säätiön hall.ussa olevalle kasetille. Se on seuraava: 1) luutnantti HERMAN NILSSON 
HARNESKSKÖLD (aat. 1650) Rantasalmen Putkisalon herra. K 1692. V:o HELENA 
GROTENFELT, s 1630.--+ Tr: 2) SOFIA BARBRO HARNESKSKÖLD, s 1687. Vih. 1712 
luutnantti JOHAN PROCHMAN. K 1740.--+ Tr: 3) HELENA PROCHMAN. S 1712. Vih. 
kometti KARL HENRIK ESCHNER. S 1705. --+ Tr:4) LOVISA ULRIKA ESCHNER. S 
1753. Vih. kappalainen JAKOB PONTANUS S 1740. Tr: 5) MARIA LOVISA PONTA-

US. Vih. 1793 pastori ZACHARIAS FIN ANDER. --+ Tr. 6) OLGA LOVISA FINNAN-
DER. Vih . kenttärovasti JOHAN FREDRIK GRÖNLUND. S 1828. -+ P: a7) tilanomi taja 
HUGO ZACHARIAS GRÖNLUND. S 1859. Vih . 1890 AN I SOFIA KOTILAINEN. S 
1869. -¼ Tr: 8) OLGA GERTRUD GRÖNLUND. S 1891 , K 1975. Vih . t912 maanmitt .insi-
nööri ARMAS SIMO VAlNJO. S 1881, K 1938. Avioliitosta pojat: professori 9) SAKARI 
VAINlO. S 1913. ja vuorineuvos 9) SIMO VEIKKO VAINIO. S. 1915.-KERTTU VAINIO 
vih. toisen kerran 1948 lehtori KALLE VIlITORl VÄÄNÄSEN kanssa, joka K 1960. - ALI 
VARTIOVAARAN , o.s. Polen äiti oli EUGENIA ALEXANDRA GRÖNLU D (HUGO 
Z. G:N sisar) ja isä kihlakunnantuomari IVAR POLEN. Hänen miehensä varatuomari 
VEIKKO VARTIOVAARA. 
116 KV: Lappeenranta-laulu. Kaupungin 300-vuotisjuhliin 1949. 
117 KV: Valon temppeli. Teksti T. Kuusiston säveltämään kantaattiin 1952. 
118 KV: Tapasinpa taskuvarkaan. Muistelma teoksessa OLINPA MINÄKIN TURISTI 1955, 
s 79-S7. 
119 KV: INTERPARRAT OPINTIELLÄ s. 195. Internaattilaisten piirissä harrastet1uun 
spiritismiin liittyi eräänä aikana myös hypnotisointia johon Viki oli perehtynyt Viipurissa 
1920-30 -lukujen taitteessa ja jota hän oli kokeillu.t terapiakeinona mm. Kerttu Vainion 
unettomuuden poistamiseksi. "Interpartain" keskeiset hypnotisointiyritykset rehtori kielsi, kun 
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oli tullut vaikeuksia jonkun hypnotisoidun kaverin palauttamisessa normaaliin olotilaan. 
120 KV: Peräkorven Ierikka ja muita mukavia juttuja 1954. 
121 KV: Koululaisen marssi . Teksti N:n sävelmään. Julk. Sonninen - Räisänen -
Naukkarinen: Laulan ja soitan 1961 s 51-52. 
122 KV: Täss' on teille terveisiä. Puhetta ja pakinaa 1954. 
123 KV: Olinpa minäkin turisti. Pakinoita turismista. 
124 KV: Jotakin ehkä tietäisin. Korsukolportööri muistelee. 1957. 
125 KV: Pakinoita UUDESSA KUVALEHDESSÄ 1955, 1956, 1958, 1959, 1960. 
126 KV: KYMINLAAKSON LÄÄKÄRISEURA 1~1959. 1959. 
127 KV: BUSCH-SUOMENNOKSIA: LEIJAT 1959, LIPPI JA LAPPI; SEN PITUINEN 
SE 1960; KUKKOTAPPAELU - KISSA JA KOIRA 1961. 
128 KV-Haakana, V.: KOULUKASKUJA 1962. 
129 Voipio, 1. (nimim. Aateveljesi): Korsukolportööri in memoriam. Etelä-Saimaa 
24.8.1960. 
130 Kupiainen, Unto: Sanarrieskojen Kalle Väänänen. Konsepti radiopakinasta 21.3.1948. 
Tampereen yliopiston kirjasto . 

Tekstissä mainittujen sukulaisten luettelo. 

ARPPE Nils laamanni + Amalia Beata CAIRENIUS -> Alexandra Nikolina Amalia 
11 WENELL. 

EGE Friedrich saksantaja + Maila VALA (o.s. Järvinen) laulajatar. 
HJELT Erik soturi. 
JOHANSSON = JOUSIMAA 
JOUSIMAA Kalle faktori + Alma LINDQVIST -> Maire taiteilija. 
JÄRVINEN Albert tehtailija + Maija LINDQVIST -> Maila ks. ed. (EGE) ja Meeri 
pianisti. 
KÄÄRMEKANGAS Aappo kauppias + Anna-Kaisa VÄÄNÄNEN 
LINDQVIST Johan Fredrik räätäli + Hedvig MATINTYTÄR-> Johan koneenkäyttäjä 
+ Maria Elisabet JOHANSSON -> Hilma WILANDER kätilö, Alma JOUSIMAA, Elin 
PIPPURI kätilö. 
NISKANEN August työnjohtaja + Margit PELTONEN -> Irma LARMALA. 
NISKANEN Niiles isäntä + Lyyli VÄÄNÄNEN ->Alli PULKKINEN. 
PELTONEN Anton kauppias -> Margit ks. ed., Hilja ja Impi. 
RISSANEN Aaro isäntä + Iida TOIVANEN-> Hannes isäntä A:n jälk., Hilma, Eino 
rautatie!., Hulda ja Kalle verovirk. 
RISSANEN Antti mökkiläinen (e.m:n Aaron veli). 
RISSANEN P. merimies, talonomist. 
RONNILA Karl Henrik työmies+ Kristiina SIGFRIDINTYTÄR-> WILANDER Otto 
Vilhelm uunintekijä + Hilma Maria LINDQVIST kätilö ks. ed., (Oton veljille annettiin 
eri sukunimiä, kuten RONNILA, SIRENIUS ja WILKMAN.) 

13 VAHERI (WENELL) Eino ap.prof. + FM Leila ERÄMIES-> Antti ap.prof. + FM 
Anna Kaarina SAKSALA. 
VALA Erkki + Maila JÄRVINEN l. aviossa ks. ed. 

13 VANAMO (WILANDER) Alma Maria + VÄÄNÄS-KALLE kirjailija -> Kalle Jorma. 
10 WENELL Aron FM, rov. + Anna Ulrika GOTTI.,UND. 
10 WENELL Johan furiiri. 
11 WENELL Petter lukkari (e.m:n veljen Petterin poika) -> Amalia ARPPE ks. ed. 
12 WENELL Klas Benjamin kolleega e.m:n poika + Tilda JALKANEN -> Eino ks. ed. 

muutti nimensä V AHERIKSI. 
11 WENELL Fredrik, koulumestari e.m:n lukkarin veli, kansanrunoilija. 
13 WILANDER Alma Maria muutti nimensä VANAMOKSI ks. ed. 
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13 VISAKANTO (Vilen) Niilo kansak.op. + Anna Johanna VÄÄNÄNEN kansak.op. 
(V ÄÄNÄS-KALLEN sisar) -> FM Lilja Hanna Kaarina. 

VÄÄNÄNEN. Suvun johto Puiroolahden sukuhaarojen kaavioon. 
1 Antti Iwaninpoika WÄÄNÄIN isäntä n. 1546--1573. K. 1573 (?) 
2 Heikki Antinp. Wäänäin isäntä 1573--1600, jolloin kuoli. 
3 Heikki Heikinp. Wäänäinen isäntä 1606-1645, jolloin kuoli. 
4 Lauri Heikinp. Wäänäinen isäntä 1645---1678, jolloin kuoli. Knut Niilonp. Kallisen vävy. 
5 Matti Laurinp. Wäänäinen isäntä 1678---1690, jolloin kuoli. 
6 Knut Mikonp. Wäänäinen isäntä 1690--1712, jolloin kuoli. 
7 Knut Knutinp. Wäänänen isäntä 1680--1723, jolloin kuoli. + Anna KORHOTAR. 

PÖLJÄN HAARA: 
8 Knut Knutinp. Wäänänen S 1709, K 1763, isäntä 1739 alk. + Signe TOSSAVATAR. 
9 Lars Samuel W. 1759-1842, isäntä 1780--1840. + Anna-Stiina HAKKARATAR. 

10 Petter Lassinp. W. 1797-1860, isäntä 1840--60. + 1) Anna Loviisa RUUSKANEN,+ 2) 
Helena PEKKARINEN. 

11 Lassi Samuli Petterinp. W. 1823--1907, isäntä 1860--65. + Eeva Sofia PITKÄNEN. 
12 Kaarlo Wilho Lassinp. W. poliisi 1860--1933. + Maria NISKANEN. 
13 Kalle Vihtori Kallenp. W. lehtori 1888---1960. + 1) Alma Maria VANAMO,+ 2) Olga 

Gertrud VAINIO o.s. GRÖNLUND. 
14 Kalle Jorma Kallcnp. V. korkeak.lehtori S 1912. + 1) yliopp. Helvi HAAPIO, + 2) leht. 

Maija Margareta HELLQVIST, + 3) yo-merkon. Raili LEINO. 
15 a) Kalle Ilmari V. postivirk. S 1940. + 1) kanslisti Liisa RUUSKANEN, + 2) postivirk. 

Eila HUURINAINEN o.s. HAKULINEN, b) Aino Inkeri V. lehtori S 1942, c) Anja 
Inari V. HuK S 1943 + Ff Jaakko Fröseo, d) Eeva Maria V. sair.boitaja S 1946 + Dl 
Jorma Kero e) Maija Annikka V. televirk. S 1950 + Reidar Johansson, f) Sanna Tuulia 
V. S. 1972. (a-d I aviosta, e 11:sta, f UI:sta.) 

Muita tästä PÖLJÄN haarasta: 
11 VÄÄNÄNEN Salomon Petterinp. isäntä S 1834. 
11-12 VÄÄNÄNEN Johan (Juho) Petterinp. isäntä 1891-1924 S 1842, K 1924 + 

Vilhelmiina Raatikainen. Poikia mm. Janne isäntä isänsä jälk. S 1895, K 1973, + Elsa 
Laitinen Kalle kuvanveistäjä S 1900 + Aili Väänänen. 

12 VÄÄNÄNEN Aaro kippari + Eeva Raatikainen. 
13 VÄÄNÄNEN Oskari Gabriel, lehtori S 1890, K. 1962. + 1) voim.op. Helmi Karpio 

(Spets), + 2) mus.op. Sirkka Ollilainen. 
14--15 VÄÄNÄNEN Ilkka pro.f. e .m:n poika I aviosta S 1915. + 1) FM Anni-Tytti 

Rantasalo, + 2) terv.hoit . Tuovi Paananen. Poikia I aviosta: Pertti V. fil.tri S. 1942 + 
labor. Terttu Andersson o.s. Häkkinen; Jouko V. ap.prof. 1950 + atk.suunn. Soile Jalo. 

HAMULAN haarasta: 
5 W ÄÄNÄINEN Johan S 1654. Siirtyi Puiroolahdesta. 
6 WÄÄNÄINEN Lauri isäntä S 1673. 
7 WÄÄNÄNEN Lauri isäntä 1700. 
8 WÄÄNÄNEN Johan isäntä 1733. 
9 WÄÄNÄNEN Iwar S 1763. 

10 WÄÄNÄNEN Aron S 1817. 
11 WÄÄNÄNEN Aarro S 1851. 
12 WÄÄNÄNEN Johannes S 1893 + Kirsti S Boman 
13 WÄÄNÄNEN Alpo dipl.ins. S 1932. 

HAAPALAHDEN haarasta: 
9 WÄÄNÄNEN Iwar Mikonp. isäntä S 1742. 
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10---11 WÄÄNÄNEN Pietari Joosef kirjakaupp. lwarinp. S 1781 + Anna Margareta 
Sellström. Poika: Antti Weänänen (Wenell) suomentaja S 1820. 

12-13 WÄÄNÄNEN Karl Fr. isäntä S 1849 + Anna Maria Ruotsalainen. Poika: Ilmari 
valt.tri. S 1891. 

12-13 WÄÄNÄNEN Aaron Fr. isäntä S 1844 + Maria Johanna Rissanen. Poikia mm. Kalle 
kap.mest. S 1881, Antti viulutait. S 1885. 

MURTOLAHDEN haarasta: 
8 WÄÄNÄNEN Petter isäntä. S 1713. 
9--10 WÄÄNÄNEN Lauri (Lars) Petterinp. isäntä S 1737 + Kristiina Rissanen. Poikia 

mm. Pietari .kansanrunoilija S 1764. 
12-13 WÄÄNÅNEN Petter S 1877 + Hilda V. Nyqvist. ~oikia mm. Heikki (Viktor 

Henrik) FM S 1903. 
12-13 WÄÄNÄNEN August isäntä S 1891 + Hilja M. Nyberg kansaned. Poikia mm. Jouko 

Juhani päätoim., prof. S 1922. 
14--15 VÄÄNÄNEN Kusti arkist.hoit. S 1899 + Eeva Anna Lovisa Ranin. Poika: Kyösti TT, 

dos. S 1931. 

PUIROOLAHDEN haarasta: 
9--10 WÄÄNÄNEN Mikko isäntä S 1740 + Katarina Hyväritär. Poikia mm. Petter S 1778 

+ Eva Cath. Degerth, Aron Wenell jne. 
12-13 WÄÄNÄNEN Iiwar S 1839 + Miina Toivanen. Poikia mm. Iivari (Iivo) urheilija S 

1875. 
12 WENELL Ida opettajatar S 1846. 

RANTASALMEN (?) haarasta: 
WÄÄNÄINEN Heikki lukkari S 1600-luv. lopulla. 
WÄÄNÄNEN Henrikki kansanrunoilija, pelimanni S 1700-luv. lopulla. 
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Tekstissä mainitut henkilöt 

Acerbi Giuseppe tutkim.matk. 112 
Ahlman Erik prof. 191, 220 
Aho Juhani kirjailija 231 
Ahrenberg Jae. arkkitehti 126 
Ahtiala Jalmari apteekkari 157 
Aimo (Andersson) A. laulaja 228 
Alfthan Isac ylioppilas 127 
Alfthan Jukka fil.maist . 151 
Aro Sulo viulutait. 188 
Arto Eeli eversti, ks. myös Grönlund 219, 224 
Auer Into majuri 142 
Auer Kalle kolleega 124, 126---128 
Bach J.S. sävelt. 250 
Bellman Carl Michael sävelt. 244 
Bemer Anna-Maija (Pietinen) fil.maist. 196 
Bergroth Kersti kirjailija 185 
Bergroth Werner Th. kolleega 124 
Björklund Th. Jaulunopett. 166 
Bobrikov Nikolai kenr.kuvem. 127 
v. Bowers Ferd. sävelt. 147 
Bulganin Nikolai pääminist. 242 
Busch Wilh. kirjailija 155, 160, 247-248 
Chopin Fred. Francois sävelt. 250 
Corander Axel ks. Kaihovaara 
Comer Fritiof toimitt. 142, 151 
Enäjärvi-Haavio Elsa dos. 220 
Ervasti Pekka kirjailija 200 
Eskelinen Erkki peruskoul.opett. 104 
Fincke Kustaa käskynhalt. 106 
Fougstedt Nils-Erik sävelt. 173 
Fredriksson Siiri fil.maist. 192, 196 
Gluck Chr. W. sävelt. 169 
Granit-Ilmoniemi Eeli lehtori 107 
Grotenfelt Kustavi prof. 138 
Grönlund ks.nootti 115 
Raakana Veikko kirjailija 249 
Haapakoski A.W. ("Outsider") kirjailija 241 
Haapalainen Väinö sävelt. 173 
Haapio Helvi ks. Väänänen Jorma 
Haapio Laura ks. Vainio Sakari 
Haavio Martti akateemikko 219, 220 
Haavikko Jussi fil.maist. 146 
Hagman Lucina rehtori 135 
Hakulinen Lauri prof. 21<>--220 
Hannikainen Lauri fil.maist . 142 
Haltsonen Sulo prof. 231 
Halttu Paavo 0. kenr.luutn. 228 
Hannula Erkki fil.maist. 151 
Harpf Georg sellotait. 188 
Heiskanen Pekka kanteleensoitt. 210--211 
Hela Martti prof. 138 
Helander Antti rehtori 124, 130 
Holst Sigge ks. Kuosma 
Hoppu Kaarlo Väinö fil.maist. 127 
Huhtinen Eemil kolleega 124 
Hukkanen Hugo yliopp. 124, 133 
Huuskonen Otto kanttori 125 
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Hyttinen Antero apteekkari 190 
Hägglund ks. Tuomivaara 
Hällström K. fil.maist. 150 
IkolaJ.O. ("Vaasan Jaakkoo') pakinoitsija 181 
Ikonen Albin puunveistäjä 239 
Tkäheimoin(en) Olli isäntä 106 
Ivanovici Johan sävell. 169 
Juntto Emil E.H. toimitt. 142 
Juva (Juvelius) Einar W. prof. 127 
Jylhä Yrjö runoilija 227 
Järnefelt Armas kap.mest. 113 
Järveläinen Matti fil.maist. 241 
Jääskeläinen Pasi laulaja 190, 210 
Kaasalainen Antti fil.maist. 138 
Kaihovaara Axel Hj. kolleega 124, 164, 
170, 185 
Kaihovaara Aulis kansak.op. 170, 190 
Kaihovaara Aune ks. Kupiainen 
Kaihovaara Emma (o.s. Savelainen) 170 
Kaikko Joh. fil.ui. 185 
Kainulainen Iivari laulaja 146 
Kanerva Reino fil.maist . 169 
Kappel J. sävelt. 176 
Karvonen Arvi fil.maist. 146 
Kauppi Emil sävelt. 169, 230 
Kehvola Kyösti dipl.ins. 129 
Kianto Clmari kirjailija 139 
Kianto Otso rovasti 242, 249 
Kiihto Väinö kapteeni 153 
Kivinen Ilmari ("Tiitus") pakinoitsija 185 
Klemett.i Heikki prof. 140, 142 
Kolehmainen Hannes urheilija 158 
Kolppa Pekka pelimanni 132 
Koponen Emil kamreeri 169 
Kononoff Kostja fil.maist. 242 
Kopiscb , Aug. runoilija 165 
Korhoin(en) Antti isäntä 106 
Korjula Hilja kanslisti 135 
Kotilainen Torsti eversti 241 
Krabbe K.F. maaherra 112 
Krivitzky Konsta seppä 190 
Krylov Ivan kirjailija 182 
Kuosma Venni urkuri 189 
Kuosma Sigge (Holst) pianisti 190, 250 
Kupiainen Juhana leipuri 133 
Kupi.ainen (o.s. Noponen) Vilhelmiina rva 133 
Kupiainen Antti kansak.op. 133 
Kupiainen Alpo toimitt. 130 133, 138 156 
Kupiainen Aune (o.s. Kaibovaara) kan-
sak .op. 131, 138 156, 170 
Kupiainen Hi.lda kansak.op. 133 
Kupiainen Ida voim.opeu. 169 
Kupiainen Aukusti matem.opett. 129, 133, 168 
Kupiainen Ke.rttu (o.s. Sihvonen) reht. 104 
Kupiainen Osmo toiminn.joht. 169 
Kupiainen Outi 156, 165, 170 
Kupiainen Unto prof. 104,156, 165, 170, 
220, 244, 249 



Kupiainen Yrjö tal.pääll. 133 
Kuujo Erkki prof. 104 
Kuusisto Ilkka sävelt. 173 
Kuusisto Taneli prof. 172, 240 
Kyyrö Anelma hamm.lääk. 169 
Kyyrö Eetu kansak.op. 169 
Kyyrö Kauko prof. 169, 202 
Laakso Fanny yliopp. 142 
Lagercrantz Eliel fil.tri . 147 
Lampen-Iso-Keisari Ernst. fil.maist. , kirjai-
lija 174 188, 194 
Laurentius Petri pappi 248 
Leopold UI Belgian kuningas 158 
Lidfors Bengt prof. 149 
Linder E. kenr.majuri 160 
Linnala Lenni kap.mest. 221 
Linnala Harriet rva 221 
Linnove Marja agronomi 104 
Liukku Anna (o.s. Nylander) ruustinna 159 
Londen Ax. metsänhoit. 162 
Lundström Ola kansak.op. 165, 170 
Lyly Julius A. fil.tri 124, 127 
Loeb J. biologi 140 
Mansdorf ks.nootti Martens 47 
Mansikka Arvi lausuja 175 
Markkula Aimo fil.maist. 242 
Martikainen Aatu työmies 177, 180, 195 
Marttinen Tauno säveltäjä 173 
Matson Alex ("Sasu") kirjailija 103, 107, 
134, 139, 182 
Melartin Erkki säveltäjä 169, 209 
Meriluoto Aila kirjailija 244 
Miettinen Iivari ("Iippo") rt.virk. 190 
Miettinen Yrjö lääkäri 151 
Moberg Ida neiti 157 
Myyrä Jonni urheilija 157 
Nikolai II tsaari 339 
Nikoskelainen Vilhelmiina kansak.op. 121 
Nissilä Viljo professori 104, 189 
Nissinen Alli koul.joht. 135 
Nissinen Tatu maanvilj.neuvos 223 
Noponen Alpo runoilija 133 
Nordqvist Mikko ins. 188 
Nortamo Hjalmar lääk .,kirjailija 109, 169, 
174, 181, 185 
Nuorteva Väinö pakinoitsija ("Olli") 185 
Nurmela Tauno akateemikko 169 
Nykänen Yrjö voimistelija 218 
Nylander John W. aktivisti 160 
Näre Lauri ylikapellimestari 183 
Oinonen Frans Petter rehtori 163, 191 
Olli ks. Nuorteva 
Ora Väinö lääkäri 129 
Ora Yrjö rehtori 124, 127, 133, 152 
Outsider ks. Haapakoski 
Paasio Ale fil.maist. 151 
Paasivirta Yrjö leht. 166, 192 
Paavolainen Erkki fil.maist. 142, 1% 
Paavolainen Katri ks. Veltheim 
Palmroth R.V. ("Palle") majuri 104, 185, 
225, 227, 238 

Pasanen Jorma kauppat.tri 167 
Pellikka Tilta mökin emäntä 177 
Peltonen Hilja ja Impi 134 
Peltonen Margit Aug.Niskasen rouva 132 
Pennola (Åhlman) Heikki urheilukuningas 208 
Penttinen Yrjö fil.tri 244 
Pesola Väinö säveltäjä 173 
Pesonen Kalle poliisi 118 
Pesonen Kalle Pekka 126 
Pesonen Matti kouluneuvos 143 
Pessi Urho isäntä 233 
Pettinen Helmi (n\yöh. Huuhtanen) kan-
sak.op. 154 
Pietinen ks. Bemer 
Pietinen Siviä ("Sivi") lehtori 190, 192, 196 
Piltti Lea laulajatar 244 
Pitkänen Tuovi ks. Tähkiö 
Pitkänen Väinö johtaja 182 
Posti Lauri akateemikko 220 
Puhakka Väinö fil.maist. 151, 155 
Pulkkinen Asko lehtori 192 
Päivänsalo B.H. rovasti 143 
Raikas Yrjö fil.maist. 124, 134, 142 
Railo Eino prof. 220 
Rankka Adolf kolleega 124 
Rau Richard urheilija 164 
Rauhala Toivo merimies 221 
Rautio Väinö taidemaalari 102, 236 
Reenpää Yrjö akateemikko 156 
Reinikainen Ale rehtori 189, 194 
Reinikainen Ilma rouva 194 
Reissiger C.G. säveltäjä 165 
Remarque Erich Maria kirjailija 227 
Repo Ville fil.maist. 241 
Rissanen Aaro ks. sukuluettelo 
Rissanen P. merimies 117 
Rolland Romain kirjailija 195 
Roos Leonard säveltäjä 147 
Ruuth Martti prof. 124 
Ryynänen Immanuel ("Imppa") mökkiläi-
nen 185, 187 
Ryynänen Roine Rikhard kamreeri 156 
Räisänen Oki piirtäjä 160, 197, 202, 239 
Saario Martti prof. 189 
Saaristo Viljo apteekkari 175 
Salmela Reino rehtori 242 
Savelainen ks. Kaihovaara 
Savolainen Eino isäntä 177, 180 
Schildt Yrjö majuri 178 
Schnitzler Arthur kirjailija 188 
Schulman Allan arkkitehti 183 
Schwindt Fredrik Max. kolleega 124 
Sergejeff Feodor kauppaneuvos 118, 215 
Sibelius Jean säveltäjä 139 
Siegberg, Artur fil.maist. 153 
Sihvo Aarne kenraali 151, 159 
Sihvo Jussi kenr.majuri 151 
Siirala Martti lääk.tri 153 
Siitonen Erkki tait. 186 
Sillanpää F.E. kirjailija 138, 241, 244 
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Similä Aapo laulaja 176 
Sirpo Boris mus.opiston joht. 226 
Sivori Eemil mus.tir. 124, 128 
Sola Väinö prof. 163 
Somer, Pekka lääk.kenr.luutn. ks. nootti 47 
Someri Veli laulaja 146 
Sonninen Ahti prof. 243 
Sonninen Albanus kansak.op. 185 
Stenberg Jakob komministeri 143 
Ståhlhammar Lauri dipl.ins. 189 
Suurpää Martti dipl.ins. 190, 230 
Svinhufvud Pehr Evind tasavallan presi-
dentti 221 
Tammela Karl J .L. lehtori 124 
Tanner Alfred laulaja 169 
Tanttu Erkki taiteilija, prof. 228 
Taottu Taavetti työmies 132 
Teljo Jussi prof. 220 
Teräsvuori Kaarlo prof. 106 
Tiitus ks. Ilmari Kivinen 
Tiltti ks . Matson 
Toll (Löfström) Ernst B. kenraali 153 
Topelius Zachris (vanh.) lääkäri 112 
Torniainen Vilho fil.maist. 124, 138, 147, 153 
Toropainen Pekka ravintoloitsija 161 
Tuomela (Häggman) urheilumaisteri 208 
Tuomivaara (Hägglund) Eino agronomi 124 
Turunen Martti säveltäjä 209 
Tuuri Väinö fil.maist. 151, 182 
Tuuma Sirkku rouva 191 
Tynni Aale akateemikko 241 
Tähkiö (o.s. Pitkänen) Tuovi hamm.lääk. 168 
Vaasan Jaakkoo ks. Ikola 
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Vaaskivi Tatu kirjailija 220 
Wahl Paul tehtailija 134 
Vainikka Tahvo kansak.opettaja 169 
Vainio Kerttu ks.Grönlund nootti 115 
Vainio Simo maanmitt.ins. 199, 220 
Vainio Väinö kenr.luutn. 219, 250 
Vainio Sakari prof. 220, 233, 249 
Vainio Veikko vuorineuvos 233, 249 
Valkonen Arvi pianisti 188 
Vartiovaara Otto arkkitehti 175 
Wartiovaara Veikko varatuom. 190 
Weissman Theodor laulaja 146 
Velling Rauno kriitikko 249 
Veltheim Katri (o.s. Paavolainen) fil.maist. 196 
Westermarck Edv. prof. 151 
Viiste Juhani arkkitehti 236 
Viita Lauri kirjailija 244 
Vila Iro ks. Grönlund 
Virtanen Artturi 1. akatemian esimies 151 
Voionmaa Väinö prof. 142 
Voipio Ainikki rouva 104, 124 
Voipio Ilmo agronomi 124, 128, 236, 238, 250 
Voipio Väinö kihlak.tuom. 239 
Vuolio Aino kanslisti 135, 140, 143 
Vuoristo Aapeli toimitt. 147 
Väisänen Riikka mökin emäntä 177, 180 
Välke Lauri tait. 231 
Väänänen Elli fil.maist. 142 
Väänänen Kalle kuvanveist. 104 
v. Zedwitz Karl valeluutnantti 153 
Ziegler Qara näyt.kirjailija 147 
Åkerman ks. Voipio 



Otto-1. Meurman 

Viipurin J oulusatu 

(Vapaasti Elsa Enderin mukaan.) 

Pien' enkeli sattui putoamaan 
alas pilvien reijästä päälle maan. 
Hän kelpohon tupsahti kaupunkiin, 
mi linnansa vierellä uinui siin'. 
Yötaivaalla tuikkivat tähtöset 
ja maata peittivät nietokset. 

Pien' enkeli nousi kävelemään, 
ol' uteliaisuus näät mielessään. 
Hän tahtoi nähdä, kuin lapset maan 
sin' iltana viettivät juhliaan. -
Kas oli parhaillaan jouluaatto, 
ja tähtipoikien kulki saatto 
talosta toiseen ja viestin toi, 
ett' Herra poikansa meille soi, 
mi maailman päästäisi kahlehista 
ja synnin taakoista painavista. 

Ja kellot kirkkojen kumajoivat, 
ja holvein täydeltä urut soivat, 
ja kansa täyttävi temppelin 
mielin niin hartain ja iloisin. 

Niin kiersi enkeli kadut, turut 
ja näki ihmisten ilot, surut. 
Hän hiljaa kurkisti oven takaa, 
ja vastaan tulvehti tunne vakaa: 
Hän näki vanhuksen raamattuineen 
ja tuvan pienoisen joulupuineen 
ja lasten silmissä riemun palon, 

263 



ja joulukynttelin kirkkaan valon. 
Hän kuuli "Enkeli taivaan"-virren, 
mi poisti syömmistä kaiken kirren 
ja antoi kansalle joulurauhan 
ja poisti murheen ja kaiken kaunan. 
Ja kuusten ympäri pyöri lapset, 
ja piiriin yhtyivät harmaahapset. 
He muisti lapsuuden kodin armaan, 
ja kyynel silmähän hiipi varmaan. 

Vaan yöhön hiljeni juhlailta, 
ja silmät sulkeutui lapsosilta, 
ja myöskin vanhemmat levollen 
laskeutui kiittäen rukoillen. 
Nyt enää kynttilät kirkkomailla 
vain valvoi suojelushenkein lailla, 
ja yli kaupungin loisti tähti. -

Niin pieni enkeli myöskin lähti 
ja liisi liepeiltä maailman 
saleihin kirkkaisiin taivahan. 
Hän kertoi Herralle riemuissansa 
maan päälle tehdystä matkastansa 
ja pyysi että, jos Herra sois' 
hän hetken lapsena olla vois! 

Weihnachten 1938 

Otto-I. Meurman: 

Viipurin monumenttaalipaikka 
ja kirjastokysymys 

Kun Viipurissa rautatieasemalta Karjalan- eli entisen Aleksanterinkadun 
(alkuaan komeasti ' Aleksandersperspektivet") kautta saapui Tork.kelinka-
dun kulmaan, havaitsi toispaikkakuntalainen tulleensa kaupungin elämän 
keskipisteeseen . Sitä ei kuitenkaan asemakaavallisesti oltu ollenkaan paino-
tettu , olipa vain tavallinen katuristeys. Tavallisimmin lienee kaupungin 
keskus saatettu huomattavammaksi varaamalla siihen tori tai jonkinlainen 
aukio . 

264 



I palkinnon saaneiden K.S. ja Oiva Kallion ehdotuksen pohjapiirros. 

Saman ehdotuksen näkymiä 

Tämä tilanne tunnettiin Viipurissa, ja tämä aiheutti sen, että v. 1912 
järjestettiin erityinen arkkitehtikilpailu "Monumenttaalipaikan" luomiseksi 
leventämällä Aleksanterinkatua Torkkelin puiston kohdalla. 

Kilpailu sai runsaan osanoton, ja kolme palkintoa jaettiin. Ensimmäinen 
annettiin K.S. ja Oiva Kalliolle, toinen V.G. Palmqvistille ja Einar 
Sjöströmille sekä kolmas Valter Jungille ja Emil Fabriciukselle. Tulokset 
olivat todella monumenttaalisia, ja ne esitettiin Helsingissäkin Arkitekt-
klubbenille. 
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Saman ehdotuksen näkymiä 
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II palkinnon saaneiden W. G. Palmqvistin ja E. Sjöströmin ehdotuksen pohjapiirros 
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Saman ehdotuksen näkymiä 
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III palkinnon saaneiden V. Jungin ja E. Fabritiuksen ehdotuksen pohjapiirros 
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Saman ehdotuksen näkymiä 

Kaikissa oli mahtava porttirakennelma suunniteltuna Aleksanterinkadun ylitse uuden aukion päätteeksi, joka tulisi näkymään jo rautatieasemalta kaupunkiin tulijoille. Espilän puoliselle sivulle esitettiin suurta julkista rakennusta, I- ja Ill-palk.ituissa teatteria . Näyttää siltä kuin II-palkinnon-saajilla olisi tämän rakennuksen kohdalla ollut kaksi vaihtoehtoa. Porttira-kennus 1- ja varsinkin ill-pa~innoissa oli mahtava. 
Kilpailu ei kuitenkaan johtanut miltään osaltaan toteuttamiseen. Eräänä seurauksena siitä oli vain , että Vapaussodan päättymisen muistopäivää, toukokuun 16. v. 1919 vietettäessä oli Aleksanterinkadun yli kilpailijain ehdottamalle paikalle rakennettu puinen paksurunkoinen porttirakennus, jonka pinta oli kokonaan kuusenhavuilla päällystetty. 

Kunniaportti 16.5.1919 
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Alvar Aallon ensimmäinen suunnitelma kirjastotaloksi 

Monumenttaalipaikan luominen p.o. paikkaan heräsi uudelleen eloon, 
kun päiväjärjestykseen tuli uuden kirjastotalon rakentaminen Viipuriin. 
Kirjasto oli sijainnut Punaisenlähteenkadulla, torin vieressä Pohjolankadun 
kulmassa, arkkitehti Blomkvistin piirtämässä, alkuaan raittiusravintolaksi 
käytetyssä 1890 rakennetussa, osittain kaksikerroksisessa kivirakennukses-
sa. 

Kun kaupunkiin 1924 liitettiin kaakkoiset esikaupungit, joutui maalais-
kunnan "Itäisten esikaupunkien kirjasto" kaupungin hallintaan. Siihenasti-
nen rakennus osoittautui silloin aivan liian ahtaaksi, mistä seurasi, että oli 
rakennettava uusi kirjastotalo. Siinä tarkoituksessa julistettiin 1927 piirus-
tuskilpailu, jossa rakennus määrättiin suunniteltavaksi Torkkelinpuistoon 
Aleksanterinkadun kaakkoissivulle, siis aikaisemmin ajatellun Monument-
taaliaukion sivustalle. Kilpailussa !-palkinnon voitti Alvar Aallon laatima 
ehdotus, jonka mukaisesti rakennuksesta olisi tullut pitkä suorakaiteen 
muotoinen, kolmikerroksinen ja tasakattoinen talo, niin paljon puistoon 
vedettynä, että pitkä ulkoporras toiseen kerrokseen mahtui katulinjan ja 
rakennusrungon väliin. Alin kerros sai harkoitetun julkisivupinnan, jonka 
yläpuolelle oli piirretty matalaa kerrosta vastaava korkokuvanauha, kuten 
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Alvar Aallon kirjastotalo ympäristöineen ilmasta nähtynä 

jossakin Kreikan Parthenonissa. Sen yläpuolella oli sitten pääkerroksen 
korkeat ikkunat ja ylimmässä kerroksessa neliömäiset ikkunat. Mitään 
räystäs- tai kattolistaa ei ollut. Kirjaston pitkän suorakaiteisen, kahden 
kerroksen korkuisen pääsalin lattiaan oli suunniteltu suorakaiteinen aukko, 
jonka keskiviivassa porras eteiskerroksesta kohosi pääsaliin. Eräällä lailla 
tämä ratkaisu tultiin myöhemmin näkemään toteutetussa kirjastotalossa. 

Kilpailun I-palkinto jäi toteutumatta. Syynä oli viipurilaisten rakkaus 
ihanaan Torkkelin esplanaadiin. Kirjastolautakunta tuli senvuoksi kaupun-
gin asemakaavatoimistoon uutta tonttia kyselemään. 

Eliel Saarisen piirtäjänä olin nähnyt, miten hän Munkkiniemi-Haagan 
projektissaan oli sovittanut julkisia rakennuksia kukkuloille. Niin minäkin 
sitten näytin kartoillani lautakunnalle monia kukkuloita, jotka mielestäni 
olisivat tarvinneet kruununsa, mm. vuorikumpua Koulukenttien päässä, 
minne myöhemmin arkkitehti Ypyän Kauppa- ja Merikoulu kohosi. Vaan 
ne eivät kelvanneet, piti saada keskeisempi tontti. 

Miten lie, mutta mieleeni tuli uhkarohkea ajatus. - Torkkelin puiston 
merenpuolisella sivulla Aleksanterinkadusta Patterimäelle päin kulki Kou-
lukatu korttelin matkan. Kadun sitten kääntyessä Pääpostitalolle oli Koulu-
kadulla jatkeena kävelytie Vaasankadulle saakka. Se leikkasi matalan 
kumpareen Torkkelinpuiston ja siitä suorakulmaisesti kääntyvän, Koulu-
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kentille ulottuvan, puiston rajalla. Siinä oli maastoon tullut rautatieleik-
kausta pienoiskoossa muistuttava haava. Se oli mielestäni väkinäinen ja 
rumentava. Eikö siis olisi ajateltavissa rakentaa kirjasto tämän haavan 
päälle soljeksi, joka yhdistäisi sen molemminpuoliset puistonosat? Mitä 
tästä sanottaisiin? 

Minulla oli sinä vuonna asemakaavatoimistossa apulaisenani muutamaa 
vuotta nuorempi arkkitehti Elsi Borg. Menin häneltä mielipidettä tunnuste-
lemaan. Hän piti ehdotustani hyvänä. Käännyin sitten Alvar Aallon 
puoleen, joka samoin hyväksyi ehdotuksen. Niinpä uskalsin tehdä tällaisen 
ehdotuksen. Kirjastolautakunta hyväksyi sen ilomielin, Rahatoimikamari 
(vastasi silloin vielä kaupunginhallitusta) samoin. - Mutta nousipa siitä 
myrsky. Viipurin kunnioitetuin kansalainen, konsuli Eugen Wolff, Bobri-
koffin aikana maasta karkoitettukin, keräsi 600-nimisen vastalauseadressin. 
- Siitä huolimatta ehdotukseni tuli pohjaksi toteuttamiselle. 

Kun kirjaston sijoituspaikka näin oli lopullisesti lyöty lukkoon, laati 
Alvar Aalto piirustukset rakennusta varten. Ne olivat nerokkaat. Esim. 
suurten kirjastotilojen ja kirjaston virkailijoiden työhuoneiden erottelu 
omiksi rakennusmassoikseen oli orgaanista, ja lainaussali sekä sen poikki-
seinälle sovitettu kerroksittain pystysuora valvontajärjestelmä oli uutta ja 
tehokasta. Luentosalin aaltomainen irtolaipio, samoin kuin torvimaiset 
kattoikkunat olivat taitavia uusia ratkaisuja. Laipio heijasti oikein ääniaal-
toja akustisesti, ja ikkunatorvi ehkäisi auringon haalistamasta kirjahyllyihin 
rivitettyjä kirjoja. 

Aallon Viipurin kirjasto on sen jälkeen kierrellyt kaikkialla maailmassa 
arkkitehtuurilehdissä ja teoksissa mainioksi mainittuna. Arkkitehtuurin 
syvällinen tuntija, rakennustaiteemme museon intendentti Kyösti Ålander 
sanoi Viipurin kirjastosta: "arkkitehtuurimme ehkä jaloin rakennus". Sii-
hen voi yhtyä. Sanoisinpa, että Aallon voi sijoittaa maailmankuulun 
amerikkalaisen Frank Lloyd Wrightin rinnalle, jonka Robin Housen pohja-
ratkaisu olisi jotenkin voinut olla mallina Viipurin kirjastolle, vaikkei se sitä 
ollut. 

Kirjastorakennuksen yhdistäminen puiston luontoon on myöskin mesta-
rillinen. Ehkä minä, tai joku muu, olisi vetänyt suoran tien Punaisenlähteen 
torilta kirjaston ovelle. - Eipä Aalto. - Hän suunnitteli kirjaston 
ympärille tulevat puistokäytävät kapeiksi poluiksi, nauhoiksi, joilla Torkke-
lin puisto ja merta kohti suunnattu puistonosa neulottiin yhteen! 

Parempaa ratkaisua kirjastolleen ei Viipuri olisi voinut saada. Täytyipä 
konsuli Wolffinkin kirjaston avajaisjuhlassa minulle sanoa: "Byggnaden är 
ganska bra, men med placeringen kan jag ej förlika mej!" 

On katkeraa, että tämä Suomen arkkitehtuurin helmi jäi nykyrajan 
väärälle puolelle. 

Durum, sed durior, sit necessitas quidquid corrigere est nefas (Horatius). 
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Otto-1. Meurman: 

Viipurin katuverkon pääjakson 
suunnittelu sekä laivaväylän 
siirto Kivisillansalmeen 

Jokainen viipurilainen tiesi, miten epämukavaa oli päästä kaupungista 
Turunsillalle (myöhempi nimi Linnansilta), ja sen välityksellä Linnaan sekä 
Pyhän Annan Kruunun puolelle, samoin kuin siitä edelleen Neitsytniemel-
le, Sorvaliin, Hiekkaan, Pik:iruukkiin, Saunalahteen, Likolammille Monre-
poohon ja kauemmas länteen. Vaikeutena oli, että silta oli ehtimiseen 
avattava Saimaan kanavalta ja Salakkalahdelta tuleville laivoille. 

Tästä kärsi myös raitiotieliikenne. Kaikkien jotka olivat saapuneet 
Papulasta ja keskikaupungilta tulevalla raitiovaunulla Torkkel Knuutinpo-
jan torille, tuli n.ousta siitä ja kävellä kääntösillan toisella puolella odotta-
vaan, NeitsytniemelJe vievään raitiovaunuun, ja kääntösillan ollessa auki 
odottaa sen sulkemista. 

Eihän tälle mitään mahtanut. Täytyihän Uuraao ulkosatamaan pyrkivien 
tervahöyryjen ja lotjien päästä Linnan viereisestä salmesta matkansa 
määränpäähän. Oli siis vain kärsittävä ja totuttiinhan siihen. 

Kun minä olin Viipurin asemakaava-arkkitehdiksi valittuna saapunut 
kaupunkiin, niin toimeenpanin suurempien kaupunkien tavoin liikennelas-
kennan syksyllä 1918. Se oli kylläkin pelkästään teoreettisuutta. Liikenne-
hän oli Vapaussodan jälkeen aivan mitätöntä. Todettiin mm., että koko 
kaupungissa oli vain 2 autoa, saksalaisen sotaväen kuorma-autoja. Mutta 
näytti laskenta sentään minulle, tulokkaalle, Viipurin suurimman liikesuo-
nen Kannaksenkadulta Torkkelinkadulle ohentuen jo Kauppahallilta luo-
teessa ja Lääninsairaalalta kaakossa. Luoteessa liikenne joutui ylittämään 2 
siltaa: Neitsytniemestä Sorvaliin ja sieltä Hietalaan. 

Pahin este oli siis Linnan ja kaupunginniemen välinen laivaliikenne. 
Mistä apua? 

Katseltuani Viipuria ja sen ympäristöä esittävää karttaa huomasin, että 
suorin ja mutkattomin vesitie Saimaan kanavalta Uuraaseen kulki Kivisil-
lansalmen kautta. Sinnehän laivaliikenne siis oli siirrettävä, jonka jälkeen 
Turun sil1an voisi tehdä kiinteäksi ja samalla kohottaa se Tork.kel Knuutin-
pojan torin tasoon jolloin katuliikenne voisi sillalla ylittää Kauppatorilta 
Pohjoisrantaa pitkin Eteläsatamaan menevän rautatien. 

Kivisillan salmen syvin kohta oli 14 m, mutta Sorvalista, sitä ylittävän 
sillan kohdalla, vettä tuskin oli kahta metriä. Senhän voisi ruoppaamalla 
syventää. Sensijaan oli isolla Linnansaarella Herttualaa vastapäätä n. 30 m 
korkea vuori kuten Herttualankin puolella. Jos siis rautatie, ja Länsi.-Suo-
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Otto-/. Meurmanin suunnitelma Viipurin pääliikennesuonesta 

meen vievä pääliikenneväylä, ohjattaisiin näille vuorille, voisi sillan siellä 
rakentaa niin korkealle , että laivat mastoineen mahtuisivat sen alitse 
kulkemaan. 

Siinäpä ratkaisu. 
Pääliikennesuonen kaakkoispää oli helpommin saatettavissa tulevaisuu-

den suurempaa liikennettä vastaavaksi. B.O. Nymalmin v. 1861 vahvistetus-
sa asemakaavassa, ent. Linnoituksen osasta Patterimäen linnoitusvyöhyk-
keeseen saakka, oli kaupunki v. 1856 annettua asetusta noudattaen jaettu 
lohkoihin 36 m levein puistokaduin kaupunkipalojen katkaisemiseksi. Siinä 
tarkoituksessa oli kaavaan sisällytetty mm. Kalevankatu. Siitähän voisi 
saada oivallisen kaakkoon johtavan liikenneväylän. 

Niinpä suunnittelin Kalevankadun jatkamista rakentamattoman laakson 
pohjaa myöten Rosuvoihin ja siitä murtokatuna vähäisten mökkien lävitse 
Lepolan hautausmaan koillissivuitse rakentamattomia alueita pitkin Säiniöl-

Otto-/. Meurmanin suunnitelma sillaksi Kauppatori/ta Hiekkaan ja uudeksi pääka-
duksi Länsi-Suomeen 
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Rautatiesiltaan törmännyt höyrylaiva Valborg 

Törmäyksessä vaurioitunutta rataa 
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le päin sillan Kiertoradan eli uuden satamaradan yli. Tätä väylää ryhdyttiin-
kin heti rakentamaan ja katupenger saatiin jo 1920-luvuUa muistaakseni 42 
m levyisenä rakennetuksi Rosuvoin mökkikylän rajalle saakka. 

Kaupungin puolella oli vielä ratkaistava Kalevankadun yhdistäminen 
PunaisenJähteen toriin. Sitä varten toteutettiinkin vähäinen murtokatu 
Myllymäen aukiolta KannaksenkaduUe. Siihen jäi kolmion muotoinen 
tontti , jolle sitten arkkitehti Olli Pöyryn suunnittelemana kohosi komea 
tornitalo. Pieni paha nielu jäi jo olemassa olleiden kerrostalojen takia 
Repolankadun ja torin väliin. 

Punaisenlähteen torilta oli aikomus, joka myös jo sai asemakaavallisen 
vahvistuksen, leventää Pohjolankatua, jolle jatkeeksi tulisi levennetty 
Salakkalahdenkatu. Sitten sisältyi suunnitelmaan tämän väylän jatko sillan 
avulla Kauppatorilta P. Annan Kruunun puolelle ja siellä vallihaudan 
kautta rautatiealueelle, jota pitkin päätie tulisi kulkemaan Saunalahden ja 
Likolammin osien välissä kääntyäkseen niiden luoteispäässä ylös vuorille 
sekä siellä uuden rautatiesillan vierellä Kivisillansalmen yli edelleen Tien-
haaraan. 

Nämä suunnitelmat saivat kaupungin hallinnon hyväksymisen. Toteutta-
minen jäi tulevaisuuden varaan. Mutta suunnitelma sisällytettiin siihen, 
mittakaavaan 1:2000 taiteilija Lauri Välkkeen tekemään pienoismallifu, 
joka lähetettiin Götebergin kansainväliseen asemakaavoituskongressiin 
nähtäväksi v. 1923. 

Mutta tulipa odottamatta sattuma, joka toi ehdotukset päivän kysymyk-
siksi. 

Saimaan kanavalta saapui tervahöyry Valborg, joka 15.10.1923 vahingos-
sa törmäsi rautatien kääntösiltaan Revonhännän ja ent. Kirkkosaaren 
välillä. Seurauksena oli, että rautatieliikenne Itä- ja Länsi-Suomen välillä 
katkesi kahdeksi viikoksi. Selvää oli, että tämä aiheutti Rautatiehallituksen 
pääjohtaja Jalrnar Castrenin äkillisen matkan esikuntineen Viipuriin. Minä 
sain määräyksen mennä rautatien piiri-insinöörin luo rautatieasemalle 
näyttämään Hei ingistä tulleille herroille suunnitelmiani rautatien siirtämi-
seksi isolla Linnasaarella, ja sen johtamiseksi Kivisillansalmen kohdalla 30 
m korkeuteen uusine siltoineen Herttualan puolelle. 

Pääjohtaja Castren (tunnettu rautabetonin tuomisesta Suomeen ja se-
naattorina Vapaussodan aikana Vaasassa) hyväksyi heti suunrutelmani. 
Radan siirto tuli rautatierakennuksen ohjelmaan . Kesti kuitenkin v. 1926 
saakka, ennenkuin työt Linnansaarella voitiin alkaa. Olihan ensin lunastet-
tava valtiolJe uusi rata-alue Monrepoon sääntöperintötilan mailta ja Kivisil-
lansalmen toiselta puolelta. 

Tämän jälkeen alkoivat uuden rataosan louhimis- ja pengerrystyöt, joita 
jatkui Talvisotaan saakka. Ne valmistuivatkin siihen mennessä radan 
päällyspintaa lukuunottamatta ainakin Kivisillansalmeen saakka. 

Kun sitten menetimme Karjalan, oli Saimaan kanavan vuokrauksen 
jälkeen venäläisillä valmis väylä, kun he rakensivat uuden rautatiesillan 
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Viipurin menetyksen jälkeen toteutettu rautatiesilta Kivisillansalmen yli Otto-/. Meur-manin v. 1923 esittämän idean mukaisesti. 

KivisillansaJmen yli. Katuliikennettä he eivät sinne johtaneet, vaan rakensi-
vat keinotekoisin penkerein uuden katusillan Sorvalista Hietalaan samalle 
korkeudelle kuin rautatiesillan. 

Venäläiset eivät myöskään rakentaneet ehdottamaani siltaa Kauppatoril-
ta talvisen Penninsillan luoteispäähän, vaan tekivät uuden Pohjoisvallilta 
Piispankadun päästä Kron St Annan puolelle. Kun en ole käynyt venäläisai-
kana Viipurissa, en tiedä miten katuverkko siitä ison Linnansaaren 
puolella nyt jatkuu. Se Lienee tullut paljon halvemmaksi, kuin minun 
ehdotukseni Kauppatorilta lähtevästä sillasta, mutta (tietysti itsekkäästi) 
pidän heidän ratkaisua huonompana. En myöskään tiedä, miten he ovat 
liikenneväylää Kalevankadun kaakkoispäässä suunnitelleet. Luulen, että 
liikenne siellä yhä kulkee vain pitkin Kannaksen.katua ja sen jatkoa. 

Mitäpä venäläiset paljonkaan välittäisivät heille merkityksettömästä raja-
kaupungista. Se kuuluu Leningradin piiriin ja aa määrärahoja sen ja 
Leningradin yhteismäärärahoista, sikäli ja jos niitä liikenee senjälkeen kun 
Leningrad ensin on ottanut, minkä tarvitsee. 

Valtakuntamme toiseksi suurin ja kulttuurin kantajana eturiviin kuulu-
nut Viipuri ei heitä paljon kiinnosta. Sen tuntevat nykyvenäläiset Viipuris-
sa katkerasti. 

Meidän aikanamme Viipuri oli kunniassa! 
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