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Leo Pesosen muisteluksia Viipurin vuosilta 

Toimittanut Pirjo Manninen 

Saatteeksi 

Isälläni Leo Johannes Pesosella ( s. 
1892 Viipurissa, k. 1964 Helsingis-
sä) oli kolme ammattia: hän oli la-
kimies, palomies ja kirjailija. 

Varsinaista lakimiehen ammattia -
ellei oteta lukuun lainvalmistelutöi-
tä - hän ehti harjoittaa hyvin vähän, 
sillä palontorjuntatyö, joka oli koko 
hänen elämänsä läpäisevä sydän-
harrastus, tempasi hänet jo varhain 
mukaansa. Kuusitoistavuotiaana hän 
oli innolla perustamassa Nuoraa-
Alasommeen VP K: ta, ja kun hän 21-
vuotiaana matkusti Ruotsiin hank-
kiakseen yliopiston kielikokeeseen 
vaadittavan ruotsin kielen taidon, 
hän kierteli samalla tutustumassa 
Tukholman, Uppsalan, Gävlen, 
Trondheimin, Bergenin, Oslon ja Gö-
teborgin palokuntiin. Kun Suomen se-
naatti syksyllä 1918 asetti komitean 
laatimaan ehdotusta uuden itsenäi-
sen valtakuntamme palosäännöksi, 
sai Leo Pesonen, vastaleivottu vara-
tuomari, yllätyksekseen nimityksen 
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Leo Pesonen Helsingin kaupungin palo-
päällikön virkapuvussa 1950-luvulla. 



tuon komitean puheenjohtajaksi. Hänen luonteensa keskeistä piirrettä, pe-
rusteellista asioihin paneutumista, osoittaa, että heti tehtävän saatuaan hän 
lähti omalla kustannuksellaan puolen vuoden opintomatkalle Saksaan - sii-
tä ajasta hän vietti neljä kuukautta Berliinin palokunnassa. Joitakin vuosia 
myöhemmin hän teki - taaskin omalla kustannuksellaan - neljän kuukauden 
opintomatkan Yhdysvaltoihin. Hänen käsialaansa oli sitten vuonna 1933 -
monen taistelun jälkeen - hyväksytty Suomen ensimmäinen palolaki siihen 
liittyvine asetuksineen. Lainsäädäntötyö johti hänet aktiiviselle palo-
miesuralle, johon kuuluivat mm. Palopäällystökoulun - ensimmäisen laa-
tuaan Pohjoismaissa - perustaminen ja koulun johtajana toimiminen 1935-
48, Valtion paloylitarkastajan virka 1940-44, ja viimein Helsingin kaupun-
gin palopäällikkyys 1948-55. Leo Pesosta pidetään myös paloalan kirjalli-
suuden "isänä", sillä ennen häntä ei maassamme ollut suomenkielisiä alan 
kirjoja. Hänen kynästään niitä sitten syntyikin huomattava määrä, joitakin 
käännettiin myös ruotsiksi ja viroksi. Hän perusti myös alalla keskeisen leh-
den Palovartijan, toimi sen päätoimittajana ja käytännöllisesti katsoen yksin 
kirjoitti koko lehden v. 1925-48. Keksijäkin isäni oli, vaikkei insinööri ol-
lutkaan vaan juristi jolla oli humanistin sielu. Erilaisia palokalustoon liit-
tyviä keksintöjä syntyi hänen Palopäällystökouluvuosinaan useita kymme-
niä. Kaiken kaikkiaan katson viisaimmaksi kuitata isäni poikkeuksellisen mit-
tavan tulentorjujanuran lainaamalla Palotorjunta-lehteä, joka vuonna 1992 
kunnioittaessaan isäni syntymän 100-vuotismuistoa otsikoi kirjoituksensa: 
"Leo Pesosen ansiot ovat ylittämättömät yhden miehen elämäntyöksi" 

Isäni kolmas ammatti, kirjailijan työ, sisälsi paitsi Leo Pesosen nimellä 
kirjoitetut paloalan kirjat, lehtiartikkelit ja pakinat, myös nimimerkillä Ant-
ti Eräs 1930- ja 40-luvuilla julkaistut pohdiskelevat ja yhteiskuntapoliitti-
sesti kantaaottavat teokset. Niitä olivat mm. Valtiollinen tervahöyrymme, 
Kaukokuvastin, Perhepiireistä suurvaltoihin ja Täyttyvien toiveiden valta-
kunta. Kaukokuvastin nähtiin vuonna 1941 myös Turun Työväen Teatterin 
näyttämöllä Wilho Ilmarin ohjauksena. Antti Eräs oli myös tuottelias paki-
noitsija, jonka Tupakkaturinoita julkaistiin JO-luvulla viikoittain Kansan Ku-
valehdessä ja sittemmin Suomen Kuvalehdessä. Pakinat saivat paljon kiitol-
lista palautetta, ja kovasti arvailtiin, kuka tämä salaperäinen nimimerkki oi-
kein oli. 

Tässä teoksessa julkaistut isäni lapsuus- ja nuoruusvuosien muistelmat olen 
koonnut neljästä eri käsikirjoituksesta, jotka ovat syntyneet eri aikoihin 30-, 
40- ja 50-luvuilla ja jääneet osittain kesken. Vapaussotaa käsittelevät luvut 
pohjautuvat paitsi edellä mainittuihin käsikirjoituksiin myös-ja suurimmalta 
osaltaan - kirjaan Sotanäyttämön kulissimiehenä, jonka Leo Pesonen kir-
joitti vuonna 1923. Käsikirjoituksista yhtenäisin on saanut otsikon "Kesäs-
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tä kesään", ja siinä isäni viitisen vuotta ennen kuolemaansa kertoo lapsil-
leen ja tuleville lapsenlapsilleen oman lapsuutensa onnellisista kesistä Vii-
purin maalaiskunnassa. Toinen, helmikuussa 1951 päivätty käsikirjoitus, si-
sältää seuraavan esipuheen: 

"Tämä kirja ei ole historiaa eikä sisällä edes ainehistoa sellaiseen. En ole 
tehnyt, nähnyt enkä kokenut mitään sellaista, mitä ei kuka tahansa ikäluok-
kaani kuuluva olisi - muodossa tai toisessa - tehnyt, nähnyt ja kokenut. 

Miksi siis olen sen kirjoittanut? 
Etupäässä omaksi ajanratokseni, ammattiajatusten katkaisemiseksi, täys-

vanhuuteni iloksi ja tulevien lastenlasteni uteliaisuuden tyydyttämiseksi. 
Jos siitä joku toinenkin jotain löytää, hyvä on. Ellei löydä, niin ei hänellä 

ole velvollisuutta tätä lukea, vaikka olisi saanut kirjan lahjakappaleena. 
Tämä koskee myös lastenlapsiani. " 

Varmaan isäni ilahtuisi, jos tietäisi, että aloite näiden muistelusten julkai-
semiseen tuli juuri yhdeltä hänen lapsenlapsistaan. Mutta ehkä hän tietää-
kin. 

Helsingissä 21. huhtikuuta 2002 
Pirjo Manninen 

I. Vanha maailma 

Hyvinvoinnin ja hyväuskoisuuden maailma 

Tänä päivänä 29.1.1951 on kulunut tasan 33 vuotta siitä, kun virolahtelai-
sessa ns. vaatelaitareessä, isot turkit päällä, kapsäkit ajomiehen vieressä, yh-
dessä ystäväni V.H:n kanssa ajaa körötimme kohti Papulaa. Kadut olivat ty-
pötyhjät ajoneuvoista, ja matkueemme herätti hermostuttavaa huomiota ja-
lankulkijoissa. Yksi ja toinen tuttava nyökäytti merkitsevästi päätään, ja vas-
taantulevat partiot loivat meihin tutkivia katseitaan. Vapaussodan rintamat 
olivat alkaneet hahmottua. Junia ei enää kulkenut. Olimme matkalla Jääs-
keen liittyäksemme hallituksen joukkoihin. 

No niin. 
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Sää oli suloinen. Oli tuollainen kevättä aavisteleva kirkas, lauha ja tyyni 
talvipäivä. Mitään seikkailuja ei sattunut. Onnellisesti tultiin perille. Ei siinä 
paljon kertomista ole. 

Paitsi se vain, etten tuolta matkalta koskaan enää palannut. 
Sodasta selvisin hengissä, mutta maailma, johon sen jälkeen havaitsin uu-

tena miehenä jälleensyntyneeni, oli uusi. 
Millainen sitten oli se "vanha maailma", jonka olin nyt jättänyt taakseni, 

ja jota olin 25 vuotta ehtinyt, etupäässä Vanhan Viipurin kehyksistä, katsel-
la? Maailma sinänsä toki on, kuten tunnettua, aina vanha, vaikka se usein 
olettaakin olevansa "uusi". 

Mutta tammikuussa 1918 peruuttamattomasti taakse jäänyt maailma? 
Monessa mielessä se oli ollut hyvinvoinnin ja hyväuskoisuuden maailma. 

Kuvitelkaa - taitaa olla vaikeaa - maailmaa, jossa ei olisi elokuvateatterei-
ta, ei radioita, ei lentokoneita eikä autoja. 

Yksinpä pohjoisnavalle Andree yritti tavallisella pyöreällä ilmapallolla, jo-
ka meni minne tuuli sen vei. 

Ajatelkaa edelleen maailmaa, jossa ei olisi ollut "maailmansotaa" sataan 
vuoteen. Krimin sotaa lukuun ottamatta, joka oli maatamme koskettanut vain 
kevyesti, oli eletty rauhassa, ja vaikkei elämän vauhti ollutkaan sama kuin 
nykyään, oli kuitenkin sata rauhan vuotta jättänyt perinnön, joka ei ollut pie-
ni. Siirtomaissa - tai oikeammin siirtomaista - kyllä sodittiin silloin tällöin 
siellä ja täällä. Mutta se oli pientä. Antoi vain lehdille aiheita jännityskerto-
muksiin ja tunteellisille sieluille syitä hyväntekeväisyyskeräyksiin, sekä so-
tavoittoilijoille hyviä tuloja. 

Ei ollut konetuliaseita, ei tankkeja, ei vedenalaisia. Rakettiammuksista ja 
atomipommeista puhumattakaan. Sotamiehet ampuivat "berdaaneilla " yh-
den lyijykuulan kerrallaan enintään 600 metrin päähän. 

Asunnoissa ei ollut sähkö valoa. Ei vesijohtoa. Ei kylpyammeita. Eikä WC:tä. 
Vakinainen palokunta ajoi tulipaloon omilla hevosillaan. Mutta V.P.K:n mie-

het tulivat juoksemalla tai issikoilla. Ja kaluston toi tulipaloon se hevosmies 
joka kiireimmin kerkisi. Palotomissa tuuttasi palotorvi kunnes tulipalo oli 
sammutettu ja "vaara oli ohi". 

Polkupyörä oli juuri kehittynyt yksipyöräisestä kaksipyöräiseksi ja saanut 
ilmakumit ja kuulalaakerit. Mutta siinä ei ollut vapaa-akselia eikä kunnollis-
ta jarrua. Kun tuli alamäki, niin jalat nostettiin etupyörän haarukassa olevil-
le kannattimille ja - antaa mennä! Isot alamäet käveltiin. 

Moottoriveneitä ei tietenkään ollut. Ei myöskään pölyimureita. 
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Yksikamarista eduskuntaa ei ollut, vaan valtiopäivillä, jotka kokoontuivat 
keisarin kutsusta joka kolmas, neljäs tai viides vuosi, tekivät aatelis-, pap-
pis-, porvaris- ja talonpoikaissäädyt päätöksiä säädyittäin. 

Kaikissa maissa, muutamaa tasavaltaa lukuun ottamatta, hallitsivat kunin-
kaat ja keisarit. Keisareita oli peräti kolme: Itävallassa vanha setä Frans Jo-
sef, Saksassa pystyviiksinen Wilhelm II ja Venäjällä Nikolai II eli Niku. 

Suomessa oli voimassa kultamarkka, joka oli yli 200 kertaa arvokkaampi 
kuin nykymarkka. Hyvä ammattimiesmuurari sai neljä markkaa päivässä, ja 
kaikki olivat sitä mieltä, että kyllä muurarin muijan kelpaa elää. Ja kun oma 
Isäukkoni otti apulaisekseen "prokuristin" ja maksoi hänelle 500 markkaa 
kuussa, niin siitä kohistiin kaupungissa kovasti. 

Opettajat olivat oppikouluissa miehiä. Lääkärit ja hammaslääkärit niin ikään. 
Miehiä olivat tietysti myös virkamiehet, konttoristit, kauppojen myyjät ja 
raitiovaunukonduktöörit. Äänioikeutta ei naisilla ollut muualla kuin keittiös-
sä ja kahvipöydässä sekä ukon kanssa kahden kesken. 

Naisilla oli pitkäluiset korsetit, pitkät hameet ja mahdottoman suuret, täy-
tetyillä linnuilla tai "plyymeillä" koristetut hatut, jotka kiinnitettiin tukkaan 
pitkillä ja terävillä neuloilla. Miehillä oli kovat ja korkeat tärkkikaulukset, ir-
torinnukset ja pyöreät irtokalvosimet. Yhteisiä uimarantoja uimapukuineen 
ei ollut. Pöksyt pidettiin hameiden alla piilossa. 

Mutta ihmiset olivat tyytyväisiä ja iloisia. Elää ja antaa toisten elää. Tämä 
vanha ja viisas sääntö voidaan katsoa koko tuon ajan tunnukseksi. Kun käy-
tännöllisesti katsoen kaikilla oli melko hyvät oltavat, niin mitäpä turhia ki-
ristellä hampaita, jos jollakulla osuivat asiat olemaan vähän paremmin kuin 
toisella. 

Eikä valtiokaan ketään kadehtinut. Kuka mitä ansaitsi, sen hän sai pitää. 
Valtionveroja ei ollut. Ja kunnan verot olivat niin pienet, että eniten "taksoi-
tettujen" joukkoon pääsemisestä ylpeiltiin. Luotettiin myös siihen, että kun 
ihminen tekee työtä ja säästää, niin hän saa pitää säästönsä. 

Uskottiin - ihan tosissaan - että sivistys tekee ihmiset viisaiksi. Ja "edis-
tys" onnellisiksi. Ja että sota Euroopassa nk. sivistyskansojen välillä olisi 
mahdoton. 

Uskottiin kasvatukseen ja kansanvalistukseen. Uskottiin raittiusasiaan ja 
naisasiaan. Uskottiin sopimusten ja lupausten sitovuuteen. Uskottiin lakiin ja 
oikeuteen ja keisarin sanaan. Jotkut uskoivat jopa rokotuksenvastusta-
misaatteeseen. 

Ennen kaikkea uskottiin nk. kehitykseen, jonka piti mennä, aina ja yhä vain, 
eteen- ja ylöspäin. 

Illalla ihmiset söivät tukevan illallisen. 
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Maata mennessään he lukivat iltarukouksensa ja nukkuivat yönsä hyvin. 
Aamulla he heräsivät terveinä ja reippaina ja aloittivat uuden ja eilistäkin 

paremman päivän kunnon murkinan syötyään. 

Tähän hyvinvoipaan ja hyväuskoiseen maailmaan synnyin juhannusyönä 
1892. 

Vanhemmat ja isovanhemmat 

Siis juhannusyönä 1892 se alkoi, nk. elämä. 
Yleistä liputusta ei tämän merkkitapauksen kunniaksi toimeenpantu kuten 

nykyään, sillä siniristilippuja ei vielä ollut. Mutta kokkotulet leimusivat kyl-
lä kautta Suomenniemen, ja syntymäpäiväkahvit meillä aina juotiin juhan-
nusyönä kokolta kotiin palattuamme. 

Isäukkoni Pekka Juho Pesonen 1, P.J.P., kuten hänen ystävänsä ja tuttavan-
sa häntä kutsuivat, oli nuori aloittelevainen kauppamies, ensimmäinen sen 
alan suomalainen yrittäjä Viipurissa. Äitini Emilia (Emmi), o.s. Mölsä (1869-
1922) puolestaan oli vielä nuorempi entinen "tyttökoululainen", mikä mer-
kitsi naissivistyksen huippua sen ajan suomalaismaailmassa Viipurissa, jos-
sa koko koululaitos oli siihen saakka ollut yksinomaan saksalainen tai ruot-
salainen. Suomalainen tyttökoulu oli niin äsken perustettu, että äiti kuului 
sen ensimmäiseen, läpi koko koulun käy-
neeseen oppilaspolveen. Koulu oli aloittanut 
kaksiluokkaisena, ja vanhemmat oppilaat 
aloittivat heti toiselta. 

Koulun tienraivaaja-asema oli ilmeisesti ol-
lut sekä oppilaita että opettajia voimakkaas-
ti velvoittava. Sen huomasi vielä vuosikym-
menien kuluttuakin, kun niistä asioista tuli 
puhe. 

Isäukko oli savolaista sukua. Säämingissä, 
lähellä Savonlinnaa, oli P.J.P:n isoisän talo. 
Se oli suuri talo, koska siinä asuva ihmismäärä 

t) Pekka Juho Pesonen (1863-1933) oli paitsi liikemies myös 
tilanomistaja ja innokas maanviljelijä. Hän otti aktiivisesti 
osaa Viipurinkaupunginkunnalliselämään kuuluen mm. kau-
punginvaltuustoon 1908-16 ja kirkkovaltuustoon. Toimin-
nallaan ja varoillaan hän tuki useita yleishyödyllisiä laitok-
sia - hän esim. oli Raivolan sotaorpokodin perustajia ja lah-
joitti Nuoraan kylälle tontit nuorisoseurantaloa ja kansa-
koulua varten. 

Tukkukauppias P.J. Pesonen 
1920-luvun lopulla. 
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Pesosen perhe ajalta, jolloin lapsia oli vain kaksi, Leo ja Laila. 

oli kaiken kaikkiaan 60. Siihen aikaan asuivat veljekset kaikkine perheineen 
kauan yhdessä, ja muitakin sukulaisia ja niin sanottuja loiseläjiä liittyi yksiin 
lämpimiin. Perheen päämies oli isoisästä taaksepäin ollut kolmessa polvessa 
herastuomari. Isoisän aikana oli perhe kuitenkin kasvanut jakamattoman ta-
lon kantokyvylle liian suureksi, ja vanhin veli oli ollut heikko mies. Talo oli 
joutunut pakkomyyntiin, ja siinä rytäkässä meni myöskin P.J.P:n isän, Uk-
ko Anteron, osuus. Niin oli isoisäni joutunut talottomaksi Isäukkoni ollessa 
tuolloin vielä pojannappula. 

Siitä olivat Isäukon seikkailut alkaneet. 
Ensin jokunen vuosi koulunkäyntiä vanhemman sisaren luona Käki salmessa, 

sitten kauppaharjoittelua puotipojasta alkaen Viipurissa ja Räisälässä, mut-
ta jo hyvin pian oma yritys Hiitolassa, Kirvussa ja sitten Viipurissa. Aluksi 
liike oli Isäukon ja hänen Iikka-veljensä yhteinen. Veljekset olivat ahkeria 
poikia, kulkivat markkinoilla ja kävivät kauppaa kaikenlaista, ja muutaman 
vuoden päästä he alkoivat jo olla tekijämiehiä. Mutta sitten Iikka tuli uskoon, 
otti osuutensa liikkeestä ja vetäytyi vallan nuorena koroillaan eläjäksi Tuu-
sulaan. 

Viipurissa, jossa kaupankäynti oli aikaisemmin ollut vain vanhojen Hansa-
sukuisten kauppahuoneiden ja venäläisten kupetsojen huostassa, P.J.P:n lii-
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ke menestyi. Se toimi ensin vuokrahuoneessa - eräässä ansarissa - Papulan 
sillan korvassa, koska siihen aikaan ei parempia liikehuoneistoja ollut saa-
tavilla. Sieltä se pian muutettiin Karjalankadulle Smirnoffin taloon, mutta 
1890-luvun puolivälin tietämissä, jolta ajalta varhaisimmat muistoni ovat, 
isäukolla oli oma liiketalo Pietarin- ja Karjalankatujen kulmassa. Varhaises-
sa lapsuudessani rakennettiin sitten kulmaan uusi ja varsin komea puinen 
kaupparakennus viisikerroksisine kivisine varastorakennuksineen. 

Viipuri oli kasvava kaupunki ja kauppapaikka, kahden tien risteyksessä, 
erinomainen. Ennen pitkää Ukolla oli kaksi kivitaloa ja kaksi tonttia käsittä-
vä kiinteistöryhmä, josta oli tarkoituksena luoda kaikenlaisia kauppoja, omia 
tai vuokrattavia, käsittävä liikekeskus, ja lisäksi hänellä oli maatila Nuoral-
la. Kunnes sitten vanhan maailmansodan jälkeinen vuokra- ja valuuttasään-
nöstely, rahan arvon muutokset, entisten kauppayhteyksien katkeaminen ja 
lopuksi ns. pula-aika tekivät 30-luvun alussa suunnitelmista jyrkän lopun. 

Isäukko oli siis ammatiltaan kauppamies, mikä ammatti oli siihen aikaan 
melkeinpä ainoa tie eteenpäin sille, joka aloitti ilman opillista tai taloudellis-
ta alkupääomaa, ja taitava kauppamies hän olikin. Mutta todellisuudessa hän 
ei ollut ns. liikemies. Talojensa rakennuttarninen ja niiden hyvä, melkein hel-
livä hoito, ja etenkin huvilamaatilan loppumaton myllääminen ja rakentami-
nen, ne olivat Ukon varsinaista elämää. 

Myös hevoset olivat hänen lemmikkejään. Ne olivat kaikki priimalajia, hy-
värakenteisia, vireitäja vahvoja, ja niitä hoidettiin hyvin. Työhevosetkin oli-
vat kiiltäväkarvaisia kuin parhaat juoksijat. Minkä tahansa niistä olisi mil-
loin tahansa voinut häpeämättä valjastaa hienojenkin ajopelien eteen. 

Ennen kaikkea Ukko oli ahkera, liikkeellä aamuvarhaisesta aina iltaan saak-
ka. Mutta koskaan hän ei hosunut eikä hätäillyt. Aikaa on kaikkeen, kun sitä 
vain otetaan. Ja Ukko otti- nukkuma-aikaa lukuun ottamatta täyden päivän. 

Selkeät ajatukset Ukolla oli, ja hän paneutui kaikkeen, mitä eteen tuli, pe-
rusteellisesti. Ukolla oli myös aika annos luontaista tahdikkuutta, joka esti 
häntä hairahtumasta monen vastaavalla tavalla menestyneen miehen mautto-
muuksiin ja liioitteluihin. Ja elämäntavat olivat säännölliset. Jokunen tarina-
tuutinki silloin tällöin, kotona ja hyvässä seurassa, mutta siinä kaikki. "Ko-
kouksissa" Ukko kävi harvoin. 

Sitä vastoin hän ei osannut kiinnittää ihmisiä itseensä. 
Hän kasvatti liikkeessään joukon tulevia tukkukauppiaita, kauppaneuvok-

sia ja konsuleita, kaikki samalla tavalla "omatekoisia" miehiä kuin Ukko it-
sekin, mutta yksikään heistä ei jäänyt pysyvästi hänen miehekseen. Kaikki 
aloittivat oman yrityksensä sitä mukaa kun olivat konstit oppineet, ken mi-
tenkin onnistuen, aina miestä myöten, monet, kuten jo totesin, oikein mai-
niostikin. 
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Ajan mittaan ja etenkin Ukon vanhetessa tämä kävi tietysti kalliiksi, pal-
jon kalliimmaksi kuin parhaatkaan palkat, osavoitot ja liikekumppanuudet. 

Mutta kukapa on kaikessa täydellinen. Se joka tyhjästä aloittaa ja hyvin me-
nestyy, tottuu luottamaan itseensä ja, mikä ehkä vahingollista joskaan tuskin 
väärin, vain itseensä. 

Kolme Juhoa 

Vuosisadan vaihteen aikana ilmestyi Viipuriin kolme ensimmäistä suo-
malaista suurkauppiasta, kolme Juhoa, Juho Lallukka, Pekka Juho Pe-
sonen ja isäni Juho Hallenberg. Kaikki nämä kolme asuivat myös sa-
massa kaupunginosassa. - Nämä Juhot ja Juhojen perheet olivat hy-
viä ystäviä, ei minkäänlaista keskinäistä kilpailua näkynyt. Lallukat oli-
vat lapseton perhe, mutta Pesosilla löytyi ikätoveri melkein meille jo-
kaiselle. 2• 3 

Äitini isä David Mölsä oli lasinpuhaltajasukua Rokkalasta, ja äidinäiti, re-
vonsaarelainen Anna, puolestaan ruotumiessukua, oikein "Tapper", vaikka 
olikin suomalainen, kuten - näin oletan - kaikki muutkin esivanhempani. 
En ole kyllä erityisemmin sukututkimukseen syventynyt. 

Äidin isä oli muuttanut Rokkalasta Viipuriin, tullut siellä J.A. Schuschinin 
omistaman viinatehtaan johtajaksi, rakennuttanut pari puutaloa ja vanhem-
milla päivillään ostanut samaiselta tehtailija Schuschinilta pienehkön "ho-
vin" Säiniöltä, miltä ajalta tämän kertoja vasta oppi hänet tuntemaan har-
maapartaisena, joskaan ei vielä läheskään vanhana "Vaijana". Hän ei ollut 
vain hyvänahkainen vaan todella hyvä mies, joka seurasi tarkoin yleisiä asioi-
ta, mutta ei kuitenkaan itse ottanut niihin osaa. Sellaista ei Mummo - jota 
Vaija kaikessa totteli - sallinut. 

Talon asiat Mummo hoiteli toimekkaasti ja piti kaiken erinomaisessa ko-
mennossa, mutta lisäksi hän oli itseoppinut, voisipa sanoa, naisarkkitehti. 
Mummo oli itse piirtänyt Vaijan rakennuttamat Viipurin talot. Ja hyviä talo-
ja ne olivat kuulemma olleetkin, vaikkakaan en itse niihin tarkemmin pääs-
syt tutustumaan, ne kun kuuluivat jo esihistoriaani. Mutta sen talon, joka ai-
kanani rakennettiin Mummon omien piirustusten mukaan Säiniölle heidän 
vanhan päivän kodikseen, kun he olivat myyneet osan "hovista" ja antaneet 

2> Meri Krohn, Saarelan kreivi ja sepän poika, Helsinki 1991. 
3>Pesosen perheen nuoremmat lapset olivat Laila (1895-1969), Pauli (1899-1902), Helvi (1902-47) ja 
Osmo (1904-78). 
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osan pojalleen, sen muistan hyvin ja voin todistaa, että se oli todella kaunis 
ja ennen kaikkea hyvin käytännöllisesti tehty talo. Paljon parempi kuin mo-
net ammattioppineiden arkkitehtien aikaansaannokset. 

Näillä kunnon vanhuksilla oli vanhan päivän "Lepolassaan" pienikokoinen 
ja sieväruokainen hevonen, jonka ainoana virkana oli tuoda heidät kerran vii-
kossa ostoksille kymmenen kilometrin matkan päähän Viipuriin. Rautatie kul-
ki oman palstan vieritse, eikä asemakaan ollut kaukana, mutta Mummon elä-
mäntyyliin kuului ajaa hätäilemättä omalla hevosella, joka lähti ja pysähtyi 
silloin ja siinä paikassa kuin Mummo määräsi. Ei hän halunnut hoppuilla kel-
lon ja aikataulun mukaan kulkevalla "uudenaikaisella" junalla. Myös Vaija 
oli hevosestaan innostunut, sillä se antoi rattoisaa puuhailua. 

Tämä hevonen oli moninkertaisin lupauksin määrätty kertojalle, "sitten kun 
Mummo ja Vaija kuolevat", mutta saamatta se jäi. Kumpikin eli niin van-
haksi, että "hevoseni" piti pariin kertaan uusia nuoremmaksi. Ja kun sitten -
aikanaan- sen saanti olisi ollut edessä, elettiin jo autojen aikakautta ja asuin 
Helsingissä, jossa hevosen pitäminen olisi ollut aika hankalaa. 

Mutta palatkaamme menneisyyteen. 
Näillä kultaisilla vanhuksilla, vaikka eiväthän he siihen aikaan vielä mitään 

vanhuksia olleet, oli tytär ja poika, ja tästä tyttärestä tuli siis äitini. 
Kun Isäukko oli, vajaat 30-vuotiaana, saanut asiansa Viipurissa luistamaan 

ja alkoi katsella itselleen vaimoa, hän varsin järkevästi päätteli, että tytön pi-
tää olla maalta, koska kaupungin tytöt hänen mielestään olivat vähän "heps-
keikkoja", ja että tytön pitää myös olla hyvästä kodista ja kouluja käynyt. 

Nämä määritelmät sopivat kuin valettu Äitimuoriin, ja Isäukko aloitti hä-
nelle ominaisella ripeydellä heti sotatoimet ostamalla oikein tosikomean Pek-
ka-nimisen oriin. Tämä Pekka eli niin vanhaksi, että itsekin ehdin siihen hy-
vin tutustua. Se oli väkevä ja sisukas hevonen. Valjaisiinsa se loppujen lo-
puksi kuolikin. Nuorena ja täystulisena se oli varmasti ollut jalo nähtävyys. 

Tällä Pekalla ja kiiltävillä kieseillä Isäukko alkoi tehdä ahkerasti Säiniön 
matkoja, ja Pekka teki vaikutuksensa niin tuleviin appivanhuksiin kuin tyt-
täreenkin. Eikä ollut miehessäkään mitään vikaa. Niin seurasivat hääjuhlat. 
Ja aikanaan sitten tuo aiemmin mainitsemani merkkitapaus juhannusyönä 1892. 

Äitimuori, joka tällä tavalla - eikä suinkaan ilman kireää kilpailua - val-
lattiin, oli pieni ja vilkas, tarvittaessa tulinenkin, hyvin intelligentti ja ehkä 
vielä sitäkin sydämellisempi ihminen, jolla ei tietääkseni ollut ainuttakaan vi-
hamiestä millään ilmansuunnalla. Hänen kodissaan viihtyivät ikäluokasta ja 
asemasta riippumatta poikkeuksetta kaikki, olivatpa millaisia ihmisiä ta-
hansa, alkaen hänen vanhasta pikkutyttöaikaisesta yksityisopettajastaan, 
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J.H.Erkosta4 ja Juho Hurmalaisesta5, silloisen Karjalan aatteellisesta "fyy-
reristä", kaikkein vaatimattomimpiin ja yksinkertaisimpiin kansanihmisiin 
saakka. 

Elämää kauppiaskodissa 

Ei ollut varmaan helppoa nuorelle tytölle, joka oli kasvanut toimekkaan äi-
din ainoana tyttärenä oman kodin hiljaisessa ilmapiirissä, joutua emännäksi 
sen aikaiseen kauppataloon, jossa melkein koko henkilökunta, konttoristis-
ta nuorimpiin kauppa-apulaisiin ja hevosmiehiin saakka, oli talon täyshoi-
dossa, ja jossa maaseudun liiketuttavat olivat usein nähtyjä pöytävieraita ja 
joskus vielä yöksikin majoitettavia. 

Tavallisia "maalaisia" varten oli ns. tupa, jossa he omine eväineen asuivat. 
Teetä, sokeria ja vesirinkeleitä tarjoiltiin talon puolesta jokaiselle asiakkaal-
le niin paljon kuin hän vain halusi, ostipa hän mitä tai ei, mutta tämä tar-
joilu hoidettiin liikkeen puolesta. Sitä vastoin tärkeämmät vieraspaikkakun-
talaiset kauppatuttavat olivat isännän henkilökohtaisia vieraita, ja niitä meil-
lä oli usein. 

Vuosisadan vaihteessa oli Isäukkoni liikkeessä puolisensataa apulaista, kaik-
ki poikamiehiä. Kun uusi kauppa-apulainen tuli taloon, hänestä tuli samalla 
perheen jäsen, jonka asioista, aina sairauksia ja sydänsuruja myöten, emän-
nän piti pitää murhetta. 

Aina kivitalon rakentamiseen saakka melkein koko henkilökunta asui puu-
talomme yläkerrassa ja söi meillä. Konttoristit ja liikeapulaiset söivät isän-
nän omassa pöydässä, hevos- ja makasiinimiehet keittiössä. Tavallisena ar-
kipäivänäkin ruoka oli erinomaista, ja samaa ruokaa syötiin niin ruokasalin 
kuin keittiönkin puolella. 

Jouluna olivat kaikki kuitenkin samassa pöydässä. Jokaiselle piti emännän 
osata ostaa oma henkilökohtainen joululahja, paitsi hevos- ja makasiinimie-
hille, jotka saivat kukin 10 markkaa kirjekuoressa. Äitini harrasti kirjalli-
suutta, ja hänen joululahjakirjansa olivat useimpien apulaistemme kirjasto-
jen ensimmäinen siemen. Tuohon aikaan ei liikealalla juuri ollut koulutettua 
väkeä, vaan apulaiset kuten isäntä itsekin olivat "omatekoisia" miehiä ame-
rikkalaiseen tyyliin. Mutta he olivat valpasta ja tarmokasta väkeä, ja ainakin 
kymmenkunta sittemmin itsenäistä ja erinomaisesti menestyvää liikemiestä 
meillä oli jo varhaislapsuudessani. Luulenpa, että tässä oli äidilläni myös 

•> Juhana Heikki Erkko ( 1849-1906) runoilija, Wilken koulun johtaja Viipurissa 1884-1891. 
'>Juho (Jussi) Burmalainen (1867-1920) teki elämäntyönsä Uudenkirkon (Kanneljärven) kansanopis-
ton johtajana. 
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Tukkukauppias PJ.Pesosen viisikerroksinen asuin- ja liiketalo Pietarinkatu JO val-
mistui vuonna 1904. Jugend-julkisivuisen rakennuksen oli piirtänyt arkkitehti Emil 
Bertel Mauritz Mohell. Pesosen toinen talo, Paavo Uotilan suunnittelema Pietarin-
katu 12, on vuodelta 1907. Pietarinkadun ja Karjalankadun kulmassa näkyvä puu-
talo rakennettiin v. 1902 ja toimi sekatavarakauppana. Sen vieressä Karjalanka-
dulla näkyy Pesosen kangaskauppa. 

oma suuri ansionsa. Hän ylläpiti koko talossa humaanista ja hilpeää henkeä, 
josta ei tarvittaessa vakavuuskaan puuttunut. Yksitellen saapuvat tulokkaat, 
jotka aluksi tunsivat itsensä hieman orvoiksi, sulautuivat nopeasti joukkoon, 
ja maalaisnuorukaiset kehittyivät muutenkin kuin vain myymisen taidossa. 

Tällaiseen puuhaan siis Äitimuorini joutui varsin nuorena tyttönä, ja kyllä 
hän minulle aikuiseksi tultuani tunnusti, että itku häneltä oli alussa useinkin 
päässyt. Mutta uljaasti hän kaiken kesti ja säilytti loppuun saakka sydämel-
lisen suhtautumisensa kaikkiin ihmisiin. Hän kuoli vuonna 1922 vain 5 2-vuo-
tiaana sairastettuaan useita vuosia sokeritautia, johon ei siihen aikaan ollut 
mitään parannuskeinoa. 

Arvata saattaa, että tämmöinen elävä ympäristö oli pikkupojalle erinomai-
nen jo ennen kuin oli ehtinyt kasvaa polvenkorkuiseksikaan. 
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Piha jokaisena arkipäivänä täynnä hevosia. Maalaisia rattaineen tai reki-
neen. Omat hevoset kuormineen tulivat ja menivät. "Makasiiniin" vietiin ja 
sieltä tuotiin tavaraa kaikenlaista. Kauppapuodissa vilkas hyörinä. 

Pihasta muistan myös vesitynnyrin, josta vesi otettiin sankoihin. Vesityn-
nyri seisoi keskellä pihaa aisat tuettuina pukin päälle, ja takana oli vanha ve-
sihana. Kerran tai pari päivässä talosta taloon kulkeva vedenvetäjäukko, van-
ha kumaraselkäinen vaari, talutti laihan hevoskaakkinsa pihaan, valjasti sen 
tynnyrin eteen ja kävi täyttämässä tynnyrin kaivolla. Kaivot olivat Punai-
senlähteentorilla ja Rautatieaseman luona, ja niistä tuli vesi, kun pitkävar-
tista pumpputankoa heilutettiin edestakaisin. 

Mutta ei kestänyt tätäkään olotilaa pitkälti. Rakennettiin vesijohto ja lika-
viemärit. Vesijohto oli mukava laitos, saihan siitä, kun pani sormen eteen, hy-
vän vesisuihkun, jolla oli hauska kastella pahaa-aavistamattomia lähim-
mäisiään, mutta likaviemäristä me pojat emme pitäneet. Se nielaisi kevätlu-
mesta kerääntyvät vedet nopeasti kaduilta ja tuhosi silloisella Pietarinkadul-
la kukoistaneen jokiliikenteen, jota olimme innolla ja hartaudella harjoitta-
neet kuorettomilla tulitikkulaatikoilla ja hätätilassa jopa tulitikuilla. 

Talon ullakot, kellarit, talli ja tallinparvialuset taas olivat mainioita piilo-
paikkoja kuurupiiloleikissä, johon kokoontui varhaisnuorisoa naapuritalois-
takin. Oli eräs leikki, jossa me pojat olimme suorastaan kaukonäkijämäisiä 
tulevaisuuden edelläkävijöitä. Tankit keksittiin vasta maailmansodan aika-
na, mutta meillä oli sotatankit jo vuosisadan vaihteessa. Ne olivat koulupo-
jan kokoon verrattuna äärettömän suuria pajuista punottuja huopikaskoreja. 
Ne olivat niin suuria, että kun sellaisen korin käänsi alassuin, alle mahtui reip-
paasti kaksi jopa kolmekin poikaa. Eikä poikien tarvinnut olla paljon kuma-
rassakaan, vain sen verran, että pystyivät koria hyvin hallitsemaan. Sisällä-
olija näki pajujen raoista ulospäin, mutta kori oli niin tiivis ja luja, että se eh-
dottomasti suojasi lumipalloilta ja muilta heittoesineiltä. Ja kun sisällä oli 
kaksi jopa kolmekin poikaa, oli hyökkäävällä tankilla varsin varteenotettava 
iskuvoima. Sitä oli paras väistyä. 

Omalla pihallamme saimme myös seurata huimia sirkustemppuja viidellä 
tai kymmenellä pennillä - tai vaikkapa ilmaiseksikin - , sillä maksu oli va-
paaehtoinen. Muistan eräänkin taiturin, joka heitti ison metallivadin vinhas-
ti pyörimään kepin nenään. Sitä hän korotti vielä toisella kepillä ja näytti not-
kuttelemalla, etteivät kepit olleet tupessa. Koko hökötyksen hän sijoitti ne-
nänsä päälle. Vasta sitten alkoi varsinainen ohjelman suoritus eli terävien veit-
sien heittely, joita oli ilmassa yhtä aikaa puolen tusinaa. 

Entäpä elämä monikymmenpäisessä "perheessä", jossa ei kenelläkään sa-
laisuuksia juuri pystynyt olemaan, vaan kaikkien asiat otettiin hyväntahtoi-
sella leikinlaskulla yleisesti käsiteltäviksi, koskivatpa ne uusmallisen, kor-

78 



viin saakka ulottuvan tärkkikauluksen ostamista tai tyttöasioita. Väki oli nuor-
ta, ja kukin oli kovassa touhussa. Leikinlaskusta ja itsekunkin heikkouksien 
hymyilystä sai jokainen osansa, mutta en koskaan kuullut mitään varsinaisen 
riidan alkuakaan. Jos sellaista olisi ollut, varmasti olisin ollut siitä selvillä. 
Siksi tarkkaan kaikkea elämänmenoa seurasin. 

Myös politiikkaa pohdittiin innokkaasti. "Poprikohvi" ja" Niku" saivat kuul-
la kunniansa. Asevelvollisuuslakkojen aikana, jotka koskivat useitakin mei-
dän nuoria miehiämme, tilanne kehittyi suorastaan jännittäväksi, sillä pai-
nostus lakkolaisia kohtaan oli kova, ja meikäläiset nuoret miehet olivat kaik-
ki lakon kannalla. 

Polkupyörä oli siihen aikaan valttia. Kaikilla puotimiehillämme - ja tie-
tenkin myös konttoristi Apusella - oli omat pyörät, joilla tehtiin pitkiä ret-
kiä kesäisin. 

Muistan kun meille tuli uusi mies, Halinen, joka ei heti voinut ostaa itsel-
leen pyörää, kun oli vasta työhön tullut ja kotona oli vanha äiti elätettävänä. 
Tämä miesparka tunsi selvästi alemmuutta erilaisuudestaan ja oli vähän niin 
kuin muun joukon ulkopuolella. Kunnes sitten Isäukko myi hänelle oman 
vanhan pyöränsä - kymmenellä markalla. 

Muistan myös Karkiaisen pyörän, joka oli uutuus alallaan, pitkä ja käyräsar-
vinen. Mutta mitä se olikaan Mälkiän pyörän rinnalla! Ei kerrassaan mitään! 
Mälkiä oli ostanut uuden ja oikein pyörien pyörän. Vielä pitemmän ja käy-
räsarvisemman. Ja värikin oli uusinta uutta - kirkkaanpunainen ! Mälkiä valo-
kuvattiinkin yhdessä morsiamensa Anna Ahokkaan ja upean pyöränsä kanssa. 

Minullakin oli oma pieni polkupyörä, jonka Isäukko osti minulle kun olin 
seitsemänvuotias. Yhä vieläkin muistan tarkalleen, miten tuo kauppa tehtiin. 

Olin kaupungilla kävelemässä Martensin Jaakon kanssa ja me kuljimme pit-
kin Torkkelin puistoa torille päin. Ja äkkiä näimme Itä-Suomen Rautakaupan 
ikkunassa riippumassa ihan oikean kaksipyöräisen mutta aivan pienen pol-
kupyörän. Sellaiset polkupyörät olivat siihen aikaan hyvin harvinaisia. Itse 
en ollut sellaista koskaan nähnytkään, olin vain kuullut puhuttavan, että nii-
tä olisi olemassa, ja että mm. Pietisen pojilla olisi sellainen. Ja nyt sitten näin 
omin silmin, että huhu oli tosi. 

Siinä silmänräpäyksessä pyörsimme ympäri ja lähdimme juoksujalkaa ko-
tiin kertomaan näkemästämme ihmeestä. Isäukko istui konttorissa, kun suu-
rine uutisineni syöksyin sisään. Hetkeäkään vitkastelematta hän pani hatun 
päähänsä ja lähti mukaan. Ja niin mentiin Itä-Suomen Rautakauppaan, jossa 
pyörä onneksi vielä oli, eikä pitkään puhuttu, kun se ostettiin, ja aloin talut-
taa sitä kotiin. Ajaa en tietystikään osannut. Enintään puoli tuntia, tuskin si-
täkään oli ehtinyt kulua siitä kun pyörän havaitsin, siihen kun sitä jo talutte-
lin kotiin. Isäukko oli kauppamies ja tottunut nopeisiin otteisiin. 
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Niin innostunut olin pyörän ostamisesta, että lähtiessä unohdin lippalakki-
ni puodin tiskille, ja olin jo kotiin menossa paljain päin, kun huomattiin, et-
tä lakki puuttui. 

Että pyörää kotona kovasti ihmeteltiin, sen arvaa. Asuimme siihen aikaan 
puutalossa, jossa oli iso piha ja pihan puolella miltei koko rakennuksen pi-
tuinen lasiveranta, ja tälle verannalle pyörä sijoitettiin. Talossa oli parhail-
laan vieraita iltapäiväkahvilla ja uutisen kuultuaan kaikki tulivat lasiveran-
nalle pyörää ihmettelemään. 

Tuo pyörä maksoi tasan sata markkaa. 
Sillä sitten ajelin, kunhan olin taidon ensin oppinut, jopa Saarelan ja Vii-

purin väliäkin. Enimmäkseen kuitenkin vain Saarenmäelle ja sen semmoisiin 
lähempänä oleviin paikkoihin. Ja eniten omassa pihassa, jossa leikin sillä ju-
naa. Olin veturinkuljettaja, ja takana oli kuvittelemani pitkä vaunutroikka. 

Väinölän "kööriin", joka oli siihen aikaan kuuluisa kuoro ja toi laulujuhlil-
ta kotiin kilpailupalkintoja, kuului meiltä niin monta miestä ja naista, että 
kuoron johtajan, Sivorin6, piti toisinaan tulla sopimaan konserttimatkoistaan 
Isäukon kanssa. Omasta talosta saatiin kokoon milloin vain, ei mitään "kvar-
tettia", vaan oikein mukiinmenevä pienoislaulukuoro, joka silloin tällöin vie-
raili kesähuvilallamme ja esiintyi muutenkin kaikissa juhlatilaisuuksissa. Se-
renadi äidin syntymäpäivänä kuului jokavuotiseen ohjelmaan, ja joskus saa-
pui Pekan päivänä maalle huvilalle vieraallakin väellä vahvistettu melkein 
konserttikuoro. 

Voimistelu- ja näytelmäharrastukset kuuluivat taas eräiden miesten ohjel-
maan, ja he pitivät talon sen alan rientojen ja virtausten tasalla. 

Tapahtui paljon muutakin. 
Säännöllisesti toistuvia olivat syys- ja talvimarkkinat. Silloin kaduilla oli 

kova tungos, piha mustanaan väkeä, ja kaupassa kävi kuhina. Punaisenläh-
teen torille oli pystytetty markkinakojut, ampumaputkat ja karusellit. Yhä 
vielä muistan sen itsestään kulkevan välkkyvän veturin, joka oli eräässä myyn-
tikojussa Punaisenlähteentorin Torkkelinkadun puoleisessa reunassa. Se oli 
ihmeellisen komea ja iso veturi ja kävin sitä katsomassa monta kertaa. Sen 
ostamisen tarpeellisuudesta en kuitenkaan onnistunut saamaan esivaltaa va-
kuuttuneeksi. 

,i Johan Emil Sivori (1864-1929), viipurilainen kuoronjohtaja, säveltäjä, urkuri ja musiikkipedagogi. 
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Nykyajan ihmeitä 

Markkinoilla saimme sitten tutustua myös ns. nykyajan ihmeisiin, ja en-
simmäisenä "nykyajan" airueena haluaisin mainita fonograafin. 

Se oli silinterimäisillä rullilla toimiva vehje, jota kuunneltiin joko kuulo-
torvilla tai isolla torvella. Markkinoilla oli kuulotorvilla varustettuja fo-
nograafeja maksua vastaan kuunneltavina, mutta meille hankittiin sellainen 
ihan yksityisesti. Ja se olikin ihmeellinen kapine, oikeastaan nykyaikaista 
gramofonia parempi. Siinä oli, paitsi valmiiksi täytettyjä rullia, jotka soitin 
niin moneen kertaan, että osaan vieläkin monet niistä ulkoa, myös tyhjiä rul-
lia, jotka sai itse täyttää erikseen sitä varten varatulla terävällä neulalla. Nii-
hin tyhjiin rulliin lauloi mm. Väinölän kuoro monia lauluja, ja opettaja Su-
honen lausui yhteen rullaan suurella paatoksella runon Döbeln Juuttaalla. 

Mutta tämä oli vain vaatimaton alku. Alkoi kulkea huhuja, että ulkomailla 
oli keksitty liikkuvat kuvat! Oli kuulemma pimeä huone ja sen toisessa pääs-
sä valkea kangas. Ja sille kankaalle ilmestyi kuvia, jotka liikkuivat. Esimer-
kiksi: Juna tuli asemalle. Ihmiset tulivat junasta ja kävelivät kapsäkkeineen. 
Eikö se ole suuri ihme! Se kuulosti kyllä uskomattomalta, mutta kun ulko-
mailla matkustelleet ihmiset kertoivat itse omin silmin sellaisia nähneensä, 
niin täytyihän sitä uskoa. Mutta sitä ei sentään uskottu, että myöskin Viipu-
rissa saataisiin sellaista nähdä. 

Mutta tapahtuipa sellainenkin kumma. 
Levisi huhu, että markkinoilla on ihmetelttojen joukossa myös sellainen 

teltta, jossa näytellään liikkuvia kuvia. 
Sillä kertaa minua onnisti paremmin kuin edellä kerrotussa veturiasiassa. 

Eräs markkinoille tullut setä, jota luultavasti vähän nolotti lähteä yksin kat-
somaan kuvia, olkoonpa sitten liikkuviakin, oikein rahan edestä, otti minut 
mukaansa voidakseen sanoa, että hän muka näyttää noita kuvia minulle. Ja 
niin sitä mentiin tuota ihmettä ällistelemään! Ja ihmettähän se olikin! Siellä 
näytettiin tosiaankin mm. junan tulo. Näytettiin myös kohtauksia siihen ai-
kaan parhaillaan käynnissä olleesta" J aappanin" sodasta. Nuo kohtaukset näyt-
tivät yksinpä minustakin, siihen aikaan noin 12-vuotiaasta, mutta sanoma-
lehtiä innolla seuranneesta pojasta, ikään kuin keskiajan ritarisaduista ote-
tuilta muurien yli kiipeämisineen ja miekalla huitomisineen. Mutta ei tämä 
ollut vielä mitään. Vetonumerona oli kiinalaisen mandariinin mestaus, joka 
näytti niin julmalta, että panin silmäni kiinni. Hiukan vain kurkistelin rip-
sien raoista. 

Niin. Uusi aika teki tuloaan ja elävät kuvat alkoivat tulla yhä tavallisem-
miksi. Kansakoulun juhlasalissa annettiin oikein koko illan näytäntöjä, jois-
sa esitettiin mm. matka kuuhun. Kaupungin arvokkaimmat kansalaiset is-
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tuivat juhlallisina etummaisilla tuoliriveillä aivan valkoisen kankaan edes-
sä, mutta me koulupojat kurkimme salin perältä. 

Suuria ihmeitä olivat myös ilmapallot. Niistä kuultiin ulkomailla matkus-
taneilta ihmeellisiä kertomuksia, he kun olivat ihan omin silmin saaneet näh-
dä ilmapallon miehineen nousevan. Ja Jules Vernen "Viisi viikkoa ilmapal-
lossa" kuului sen ajan koulupoikien "jännityslukemistoon". Että joka mark-
kinoilta ostettiin ilmapallo, se tietysti oli itsestään selvä asia. 

Mutta sattuipa ihmeempääkin. 
Kotikaupunkiini saapui eräänä kesänä - muistaakseni olin silloin päässyt 

kuudennelle luokalle - ruotsalainen "ilmapallokapteeni". Hän ilmoitti nou-
sevansa pallossaan ilmaan kaupungin paraatikentältä silloin ja silloin, ja pää-
symaksu näytökseen oli kokonaista kaksi markkaa. Huomatkaa kaksi kir-
kasta hopeamarkkaa, mikä oli huima pääsymaksu siihen aikaan. 

Mutta se ihme oli nähtävä, maksoi mitä maksoi, eikä kotiväki sitä vastus-
tanutkaan. Näytös arvosteltiin korkeimmaltakin taholta hintansa arvoiseksi. 
Ja niin me, koko perhe, soudimme näytösiltana kesäasunnolta kaupunkiin yli 
tunnin matkan päästä. Ylimääräisiä laivavuoroja ei näytös sentään ollut jak-
sanut aikaansaada. 

Siellä se ilmapallo leijui köysistään kiinnitettynä paraatikentällä eli "paratp-
laanilla", kuten paikkaa siihen aikaan nimitettiin. Näytöskenttä oli aidattu kor-
kealla lankkuaidalla, jonka takana pikkupoikien parvi tirkisteli aidan raosta, 
kuten asiaan kuuluu, ja lähitalojen katot olivat mustanaan vapaakatselijoita. 

Näytös alkoi torvisoitolla. 
Sen jälkeen piti "pallokapteeni" ruotsiksi puheen, jossa hän kehui olleensa 

itsensä Andreen ilmailuopettaja. Muuten puhe oli lyhyt ja sisälsi pääasialli-
sesti letkauksia naapuritalojen katolla oleville vapaakatselijoille, mutta tätä 
osaa puheesta eivät asianomaiset itse kuulleet. Se olikin ainoa osa ohjelmas-
ta, joka meni heiltä hukkaan. Torvisoiton he hyvin kuulivat ja pallon he nä-
kivät paremmin kuin me kentällä olevat. 

Kun puhe oli päättynyt, komensi "kapteeni" hellittämään köysiä, ja palo-
mestari Aamivaaran7 reippaat pojat toimivat taitavasti kuin vanha kenttä-
henkilöstö konsanaan. Pallo kohosi tasaisesti muutaman metrin, ja sitten -
pienen jännitystä kohottavan taidetauon jälkeen - komennettiin: irti! Ja va-
lokaasulla täytetty pallo kohosi, niin kuin luonnonlakien mukaista on, ja hil-
jaisen iltatuulen ajelemana pallo korissa kelluvine "kapteeneineen" leijaili 
muistaakseni Säkkijärvelle. 

,i J.V. Aarnivaara, ent. Anderson Viipurin kaupungin palorne.stari 1903-26. Hänen aikanaan Viipurin 
palokunnasta kehittyi yk i Suomen parhaista vakinai ista palokunnista. 
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Semmoinen oli se näytös. Kaikki olimme siihen kovasti tyytyväiset ja kat-
soimme saaneemme täyden valuutan kaksimarkkasistamme. 

Sama "kapteeni" antoi Viipurissa vielä toisenkin näytöksen, jolloin hänel-
lä oli mukanaan matkustajana tuomari Tesche, joka lienee niinä aikoina ollut 
Suomen ehkäpä ainoa ilmapallomatkustaja. 

Nämä taisivat olla jokseenkin viimeisiä ilmapallonäytöksiä, mitä yleensä 
enää lainkaan annettiin, sillä zeppeliinit olivat jo olemassa ja ellen muista 
väärin, niin juuri samana kesänä lensi Bleriot kanaalin yli ilmaa raskaam-
malla koneellaan. Ja niin päättyi ilmapallonäytöksien aikakausi, joka suu-
ressa maailmassa oli alkanut jo viitisenkymmentä vuotta aikaisemmin. 

Vielä toisenkin kerran kerkesin kuitenkin joutua ilmapallojen kanssa teke-
misiin, sillä eräänä kesäiltana lensi ilmapallo matalalta kesäasuntomme yli ja 
näytti olevan laskeutumassa. 

Tietysti läksin sitä heti polkupyörällä takaa-ajamaan ja onnistuinkin niin 
hyvin seuraamaan sen jälkiä, että tapasin sen eräältä naapurikylän niityltä. Se 
oli venäläinen sotilasilmapallo, joka oli noussut ilmaan Pietarista ja jonka 
tuuli oli osunut kuljettamaan koulupoikavuosieni huolettomien kesälomieni 
laitumille. 

Silloin sain ihan vierestä katsoen nähdä, miten pallo käärittiin kokoon ja pan-
tiin kimpsuineen ja kampsuineen hevosrattaille, joilla eräs lähitalon isäntä vei 
ilmamatkailijat, kaksi venäläistä upseeria, ynnä heidän pallonsa Viipuriin. 

Entäpä ensimmäiset urheilukisat Kelkkalan kilpa-ajoradalla, jossa kilpai-
lujen huippunumero oli kolmen kilometrin-huomaa kolmen kilometrin ei-
kä 3000 metrin - juoksu. Monet eläinten ystävät olivat pitäneet hevoskil-
pailujakin raakoina, kun hevosparka pakotettiin juoksemaan kokonaiset kol-
me kilometriä. Vanhempi väki nauroi makeasti, kun puhuttiin, että nyt ihmi-
set juoksevat saman matkan. Me koulupojat emme tietysti nauraneet, ja juok-
sijoita, jotka yleensä jaksoivat juosta kolme kilometriä, kunnioitettiin ajois-
ta riippumatta ja katsottiin kuin yliluonnollisia ihmeotuksia. 

Mutta siihen aikaan ajettiinkin Papulasta Huusniemeen laivalla, ja moisen 
matkan kävelemistä pidettiin vallan hurjana hommana. 

Tämmöinen oli siis lapsuuden ympäristöni ja olisi se helposti voinut huo-
nompikin olla. Olisi tuolta pohjalta voinut tekevämpikin mies sukeutua. 

Mikä siitä lienee parasta jäljelle jäänyt, on jonkinlainen ihmistuntemus ja 
ennakkoluuloton suhtautuminen erilaisiin ihmisiin. Sokeritoppia myös osai-
sin, jos sellaisia vielä olisi, heitellä ketjussa mieheltä miehelle. Ja sen takaan, 
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että jos kääräisen narun kantamuksen ympäri, niin varmasti pysyy, on help-
po kantaa ja lähtee auki yhdellä nykäisyllä. 

Seuraavassa muistelee viipurilainen tukkukauppias Vilho Karjalainen sa-
moja aikoja: 
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Vuonna 1895 syyskuussa minulle tarjottiin paikkaa silloin suurinta 
vähittäiskauppaa Viipurissa harjoittaneessa liikkeessä, jonka tukku-
myyntikin oli huomattava, tukkukauppias P.J. Pesosella. Otin tarjouk-
sen vastaan tavanmukaisella 10 markan kuukausipalkalla. Entinen isän-
täni tarjosi minulle jopa 50 markkaa kuukaudelta, jos jäisin hänen pal-
velukseensa. Mutta päätökseni osoittautui oikeaksi, sillä tukkukauppias 
P.J. Pesosen kaupat liikkuivat laajemmissa piireissä ja siellä oli paljon 
uutta opittavaa. Palkkakin nousi iän ja taidon mukana, niin että se oli 
vuonna 1911, lähes 16-vuotiaan palvelukseni päättyessä, 500 markkaa 
kuukaudessa, mitä sen ajan Viipurissa saattoi hyvin verrata korkeam-
pien virkamiesten palkkoihin. 

Vielä vuosisadan vaihteessa oli P.J. Pesosella puolisensataa apulais-
ta, kaikki poikamiehiä. Suurin osa eli talon ruoassa ja asunnossa. - - -
Ensimmäinen ateria oli ennen kello 7:ää aamulla ja illallinen kello 9:n 
jälkeen, jolloin liike suljettiin. Aamulla ennen aterian aikaa oli isäntä 
käynyt tallissa tarkastamassa, olivatko hevoset saaneet hyvän hoidon 
ja puhdistuksen. Myös nelipyöräisten rattaiden tuli aina olla hyvin puh-
distetut ja hyvässä maalissa. Näistä seikoista sivullinen saattoi tehdä 
sen havainnon, että siinä talossa myös kauppatoiminta oli kunnossa. 
Tämä oli tavallaan mainontaa ja kilpailu oli tässäkin suhteessa eri tuk-
kukauppiaiden kesken vallalla. -Isännän tapana oli ennen aamuateri-
aa myös tehdä kävely kaupungilla. 

Isännän ja palveluskunnan välit olivat hyvät ja luottamukselliset. P.J. 
Pesonen oli samalla hyvä kasvattaja. Jos hän totesi vanhemmankin apu-
laisen joitakin töitä karttavan, saattoi hän ottaa tämän mukaansa esi-
merkiksi varastoja järjestämään, kun huomasi, etteivät kaikki tavarat 
olleet hyvässä järjestyksessä. Kun olin tullut taloon ja eräs vanhem-
mista apulaisista oli antanut minulle kenkänsä puhdistettaviksi, huo-
masi isäntä tämän ja kysyi, kenen kengät ne olivat. Kerrottuani asian 
hän sanoi: "Jätä siihen- saa se herra ne itsekin puhdistaa." Kerran taas, 
kun olin puhdistamassa omia kovin kuluneita kenkiäni, hän katseli nii-
tä, meni sisälle ja toi omat vähän käytetyt kenkänsä sanoen: "Pane nä-
mä jalkaasi, sillä omasi ovat jo täysin tehtävänsä täyttäneet." 

Vielä hyvä esimerkki hänen kasvatusmenetelmistään. Aivan ensi viik-
koina taloon tultuani ja päästyäni tiskin taakse asiakkaita palvelemaan 



eräs talonpoika tahtoi tinkiä minun määräämistäni hinnoista ja meni 
isännän luokse kysymään niitä. Isäntä osoitti hymyillen miehen luok-
seni sanoen: "Siellä on mies, sopikaa vain hänen kanssaan." Tämä isän-
nän luottamus oli omiaan rohkaisemaan nuorta myyjää. 

Apulaisten keskinäiset välit olivat myös erittäin hyvät ja avoimet. 
Vaikka meitä oli kuusi miestä asumassa samassa vinttikamarissa, kak-
si aina nukkuen samassa vuoteessa, emme kärsineet ahtaudesta. Isän-
täväen ansiota oli sekin, että saimme ottaa osaa ulkopuolisiin harras-
tuksiin,joihin he suhtautuivat erittäin myötämielisesti. Ne,joilla oli lau-
luun taipumuksia, olivat lauluseurassa, toiset, joilla ei ollut laulunään-
tä - niihin kuuluin minäkin - olimme nuorisoseuratoiminnassa muka-
na. Vaikka työpäivä oli pitkä, jäi meiltä aikaa myös muihin harrastuk-
siin, jotka kasvattivat ja kehittivät myöhempää ikää ja vastaista toi-
mintaa varten. 8 

Mummolassa 

Varhaisimmat kesäni aina viiteen ikävuoteen saakka vietin Mummolassa 
Säiniön hovissa. 

Ne olivat KESIÄ. 
Aina paistoi päivä. Ja aina oli lämmintä .. 
Eivät olleet vielä sorto vuodet ja sodat alkaneet. Ja ruotsalaisista alettiin ol-

la jo niin paljon voiton puolella, ettei kannattanut enää kiivailla. 
Koska Vai ja ei ollut maanviljelijä, vouti Korhonen hoiteli sen puolen. Niin-

pä Vaijalla oli hyvää aikaa seurustella minun kanssani, laitella onkia ja juna-
lippuja ja jousipyssyjä ja hevosrattaita. Kaikkea mitä tarvittiin. Teettipä hän 
minulle pienen viikatteenkin, jotta voisimme mennä "miehissä" heinään. 

Usein me Vaijan kanssa myös istuskelimme keinutuolissa ja tuumiskelim-
me asioita. 

Muistan kun kerran - sattumalta- satoi, ja olin kärsimätön siitä, etten pää-
se ulos, Vaija sanoi salaperäisellä äänellä: 

"Saksanmaalla on nyt tehty sateen varalta mainio keksintö. Siellä kun sa-
taa, niin . . . " 

Teroitin korvani kuulemaan, millaisen keksinnön ne siellä olivat tehneet. 
Kerkesin jo kuvitella jonkinlaista säänsäätelykonetta. Muistan hyvin, miten 
noloksi tulin, kun hän pienen taidepaussin jälkeen jatkoi: 

" ... ne antavat sataa!" 

•> Vilho Karjalainen: Miten Karjalan tukkukauppa suomalaistui. Tukkukauppiaiden muistelmia, julk. 
Suomen Tukkukauppiaiden liitto ry. Helsinki 1945. - Vilho Karjalainen (1880-1923) oli perustaman-
sa Viipurin Kauppa Osakeyhtiön toimitusjohtaja. 
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Kesällä 1895 PJ. Pesosen perhe ja firma tekivät huviretken Säiniön Mummolaan. 
Alarivissä vasemmalta Matti Pyykkö, Ville Apunen, Emmi ]alkanen, Otto Mölsän 
ensimmäinen vaimo Lydia Mertala, 3-vuotias Leo Pesonen, joka on pyörähtänyt 
"haamuksi", äiti Emmi Pesonen, kangaskaupanjohtaja Vanhanen ja PJ.P itse. Kes-
kirivissä Vaija eli David Mölsä, Mummo eli Anna Mölsä, Otto-eno eli Otto Mölsä, 
Emil Mälkiä, sylivauva Laila Pesonen ja Anna Ahokas. Ylärivissä oikealta vasem-
malle Vilho Karjalainen, Aleks Karkiainen, Viki Tattari, Robert Leinonen ja asiapoi-
ka. 

Sellainen hän oli, pikkufilosofi, niin kuin vaimojensa tarmokkaasti mutta 
lempeästi hallitsemat miehet vanhemmilla päivillään usein ovat. Ja erin-
omaisesti me kaksi tulimme keskenämme toimeen. 

Tuuhea, tasaiseksi leikattu parta Vaijalla oli. Siitä hän auliisti hieroi mi-
nunkin leukaani "parran juuria". 

Entisenä "viinavapriikin tirehtöörinä" Vaija oli ammattiraitis. Vain joskus 
Vaija meni kaapille, kaatoi sieltä pikarillisen valkoista ainetta, ryyppäsi sen 
yhdellä kulauksella ja ähkäisi päälle. Nämä temput osasin matkia tarkalleen, 
aina sopivanpituista ja -syvyistä ähkäisyä myöten. 

Ei talossa sen sukuisia aineita vieraillekaan tarjoiltu kuin joskus ihan ih-
meeksi "spetsilasillinen" Madeiraa tai Portviiniä. 
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Vaijan palvelualttius parranistutuksineen ja kaikkineen oli kuitenkin pien-
tä itsensä Mummon ja Minun (oikeinta on nyt käyttää kaksia isoja alkukir-
jaimia) suhteitten ehdottomuuden rinnalla, vaikkei Mummo joutanutkaan ko-
vin paljon kanssani seurustelemaan. Hän oli puuhakas nainen. 

Minulla oli suuret käsitykset Mummon mahtavuudesta. Kerrankin kun ajoim-
me reessä kuutamolla ja luettelin kaikkea, mitä tien varrella oli tai uskoin ole-
van Mummolle kuuluvaa, sanoin lopuksi kuuta osoittaen: "Mummon kuu". 
Muistan myös, kun kerran Mummon ja Vaijan ollessa johonkin ajelulle läh-
dössä ja olisin halunnut mukaan, valitin pettyneenä: "Mie juokse jälest ku Ilo 
(koira) ikkää". Kului viitisen minuuttia ja eivätkös Mummo ja Vaija palan-
neetkin takaisin ottaakseen minutkin mukaansa. Ei kestänyt Mummon luon-
to ajatusta, että hänen oma Lulinsajuoksisi perässä kieli pitkällä "ku Ilo ik-
kää", vaikka hän hyvin tiesikin, ettei jäljestä juokseminen tulisi kysymyk-
seenkään. 

Mummo oli siis talon ehdoton valtias, ja minulla oli suuri valta tämän val-
tiaan "yli". Mutta - olen nyt myöhemmin koettanut oikein tuomarin silmillä 
asioita tarkastella - en muista yhtään tapausta, jolloin olisin tätä suurta val-
taani väärinkäyttänyt. Vai pitäisikö kuitenkin varovaisesti sanoa "vääryyteen" 
käyttänyt. 

Ilmeisesti on hyvyyden kyllästämällä ilmapiirillä hyvä vaikutus lapsen mie-
leen. 

Kaksi järkyttävää tapausta muistan noilta ajoilta. Toinen oli "Skutnabbin 
räjähdys" 9 ja toinen oli Säiniön "vaivaistalon" tulipalo. 

Mikä tuon Skutnabbin räjähdyksen syy oikein oli ollut, jäi ikuiseksi ar-
voitukseksi, sillä Skutnabb meni itsekin taivaalle. Hurja tärsky se kuitenkin 
oli ollut. Arveltiin, että tarkoituksena oli ollut räjäyttää juna Antrean sillalla, 
mutta paukku myöhästyi niin, että juna ehti sillan yliAntrean asemalle. Mut-
ta siinä menivät tulisilla vaunuilla taivaalle sekä Skutnabb itse että hänen vau-
nunsa. 

Vielä niin myöhään kuin 1916 näytettiin Antrean aseman seinään kiinni is-
keytynyttä sirpaletta, joka oli jätetty siihen muistoksi. 

Siihen aikaan eivät ilmapommitukset ja Bikini-pamaukset olleet vielä jo-
kapäiväistä, joten tapaus herätti kovaa kohua. Sanomalehtiä luettiin ääneen 
ja päiviteltiin. Minäkin lukea paukuttelin lehdestä Skutnabbin juttua, ennen 
kuin tunsin vielä kirjaimiakaan. Ulkomuistista vain laskettelin, mitä olin kuul-
lut aikuisten lukevan ja kertovan. 
•>28-vuotias rakennusmestari Theodor Skutnabb teki 1.3.1896 itsemurhan dynamiitilla junan saavut-
tua Antrean asemalle. Onnettomuudessa kuoli myös hänen seurassaan ollut nainen. S. oli edelliseltä 
asemalta postittanut isälleen ja veljelleen itsemurhaviestin. 
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Toinen tapaus sattui Säiniöllä, melkeinpä naapurissa. Ja se ehkä on - epä-
suorasti - antanut suunnan koko myöhemmälle elämälleni. 

Leikin eräänä kauniina kesäpäivänä pihalla jousipyssyineni ja nautin ke-
sästä, auringosta ja elämän kaikinpuolisesta ihanuudesta, kun kartanon vel-
likello alkoi soida. En siihen aluksi kiinnittänyt huomiota, sillä asiaan kuu-
lui, että se soi useamman kerran päivässä. Mutta kun soitto jatkui, menin kat-
somaan vellikelloa ja havaitsin, ettei soittajana ollutkaan vouti Korhonen, 
vaan itse Mummo oli kellon narussa. Pari tukevaa piikaista ihmistä oli Mum-
mon mukana, ja he vuorottelivat vellikellon soitossa. Ja kello soi ja soi, ko-
vasti ja kauan. 

Lapsen vaistolla havaitsin, että jotakin oli nyt hullusti, ja kaamea tunne hii-
pi mieleeni. Miesväki liikkui vilkkaan kiireisesti, rattaille kokoiltiin juoksu-
jalassa sankoja ja työkaluja ja sitten kaikki hävisivät pihalta. Sanottiin, että 
vaivaistalolla, joksi siihen aikaan kunnalliskotia nimitettiin, oli tulipalo. 10 Ja 
se tulipalo olikin oikein kamala. 

Katon tervaajat olivat tuoneet tervapatansa puisen mielisairasosaston oven 
eteen. Terva oli syttynyt ja tuokiossa olivat portaat ja eteinen liekeissä. Mi-
tään muuta pääsyä ei rakennukseen ollut. Ikkunat olivat pienet ja rautaristik-
koiset. 

Kaikki sisällä olleet hoidokit kuolivat. 
Aikuisten puheista sain tästä kaikesta selvän, ja niin juurtui mieleeni jo var-

haisessa lapsuudessa, ettei tulen kanssa ole leikittelemistä. Epäsuorasti on ta-
paus voinut olla "elämän rautatiellä" jonkinlaisena vaihteen kielenä, kun "ju-
na" on toisinaan ollut jollakin risteysasemalla, josta sen olisi voinut kääntää 
menemään sille tai tälle tielle. 

Kukapa sen tietää. 

Pikemminkin kuin palomies olisi minusta näiden vuosien harrastusten no-
jalla tullut rautatiemies, sillä lähellä Säiniön hovia kulki rautatie, eikä ollut 
sen innokkaampaa rautatieläistä kuin minä näinä varhaisvuosinani. 

Valkoisesta kankaasta ja Vaijan punaisesta nenäliinasta tehtiin minulle omat 
junanlähettäjän liput. Ne minulla oli aina käsillä, ja kun juna kuului tulevan, 
junanlähettäjä juoksi pihalle näyttämään valkoisella lipulla "selvää". 

Omalla leikkiasemallani oli aisakello aseman kellona, ja siellä näyteltiin 
kaikki junantulo- ja -lähtöjuhlallisuudet, jotka eivät siihen aikaan aivan vä-
häiset olleetkaan. Kolme kellonsoittoa, konduktöörin vihellys ja veturin vi-
hellys tarvittiin, ennen kuin juna erinomaisesti puhkuen ja puhisten lähti ase-
malta. Moni värisillä laseilla varustettu lyhty ja konduktöörin vihellyspilli mi-

'°)Tulipalo sattui kesällä 1895, ja siinä kuoli 10 "vaivaistalon" hoidokkia. 
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nulla oli. Veturin vihellystä ja puhkumista osasin matkia ilman apuneuvoja-
kin. 

Aisakellon sain lopulta ihan ikiomaksi ja toin sen Viipuriin, jossa se myö-
hemmin palveli - en tätä kirjoittaessani paljasta enää mitään salaisuuksia -
joulupukin kellona. 

Sellaisia olivat Mummolan kesät. 

Hyvän joukon ennen ensimmäistä maailmansotaa Mummo ja Vaija möivät 
hovinsa kunnalle 100 000 kultamarkasta ja rakennuttivat itselleen - taaskin 
Mummon piirustusten mukaan - "Lepolan", jossa he aikoivat viettää van-
huutensa levossa ja rauhassa kaikista maailman huolista vapaina. 

Rahaministeri Mummo ehti kuolla ennen inflaatiota, mutta Vaija sai kokea 
senkin. Hän eli hyvin vanhaksi. 

Kun viimeksi kävin Säiniöllä 1942, ei koko Säiniöstä ollut jäljellä mitään. 
Ei muinaista Mummolaa, ei vaivaistaloa, ei rautatieasemaa, ei vanhaa kos-
ken siltaakaan. Ei kerrassaan mitään. 

Ja nyt se on, maapohjakin, valtakunnan rajan takana. 

Kämärän kesä 

Kevätkesällä 1898 kulki Heinjoen maantietä kaksirattainen kumma kulkue. 
Ensimmäisillä rattailla, jossa ajajana oli hevosmies, matkusti Hallenbergin 
täti, hänen lapsensa Hilja, Harri ja liri sekä palvelustyttö. Meidän rattaillam-
me, joita veti siivo tamma Piiju, seurasivat Äiti-muori, Laila-sisko, Turusen 
täti ja Turusen Eero11 sekä Metelisen Aino, ja istuinhan siellä minäkin. 

Vaunuvanhimpana - tarkoitan miespuolisesti vanhimpana - olisi ollut oi-
kein ja asianmukaista, että minä olisin hoidellut ohjaksia, mutta tällaista eh-
dotusta ei otettu harkittavaksikaan. Se torjuttiin tarmokkaasti ja heti. 

Ohjaksissa oli -Turusen täti. 

Mikä oli tämän matkueen tarkoitus? 
Kyllä vain! Tarkoituksena oli siirtää edellä mainitut hyvin arvoisat per-

soonat kesäksi Kämäränjärven rannalle, jossa oli Pilppulan hovista vuokrat-
tu pieni rantahuvila. 

Joka uskoo, että kolhoosi on uusi keksintö, hän erehtyy. Se oli keksitty ai-
nakin jo vuonna 1898. 

"l Lauri Eero Antero Turunen ( 1893-1918), Leo Pesosen lapsuudenystävä, kaatui Antrean rintamalla. 
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Ei ollut silloin vielä Ukko Hallenbergilla Saarelan kartanoa eikä minun Isä-
ukollani Tammenpäätä tai Rantalaa, vaan vuokrahuvilaan, vieläpä yhteiseen, 
molemmat perheet kesäksi sijoitettiin. Ja lisäksi leskirouva Hilma Turunen 
sekä hänen poikansa Eero. 

Niin kauas mentiin, että isät tulivat hevospelillä vain kerran viikossa kat-
somaan. 

Mitä tänä Kämärän kesänä tapahtui, siitä on muistiini tallettunut niin kal-
pea kuva, että voisin nimittää sitä vaikkapa Hämärän kesäksikin. 

Yhden asian kuitenkin muistan selvästi ja varmasti: Sinä kesänä opin sou-
tamaan. 

Koska minua ei - häpeällistä kyllä - vielä yksinään vesille päästetty, vaan 
jonkun aikuisen oli oltava aina mukana, ja koska näillä aikuisilla oli omat 
puuhansa ja menonsa kullakin, niin intressiriitojen pilvet sumensivat usein 
sinikirkasta kesätaivasta. 

Nämä olisivat kuitenkin olleet vain kuivia poutapilviä, ellei kolhoosin yh-
tenä osakkaana olisi ollut Turusen täti, joka oli Katariina Suurta vastaava -
ehkäpä vieläkin suurempi - valtiatartyyppi. 

Minulla on vakavat epäilyt siitä, että kerran Äitimuori, yksinomaan perheen 
kunniaa Turusen tädin silmissä kirkastaakseen, antoi minulle selkäsaunan, 
kun oli taas sattunut käsitysten ja katsomusten eroavaisuuksia minun rannal-
le jättämisestäni. Perheessämme oltiin voimakeinojen käyttöön nähden pal-
jon silloisesta ajasta edellä. Järjestys oli hyvä, mutta se pohjautui muihin seik-
koihin kuin ruumiilliseen kuritukseen. 

Myös Hallenbergin perheen nuorison puolella tuntui elämää tummentava-
na Turusen tädin vaikutus. Ilmeisesti hänellä oli opettajaihmisenä eräänlai-
nen asiantuntija-asemakurinpitoasioissa. Ja valitettavasti hänen menetelmänsä 
vetosivat enemmän takaliston tuntoon kuin ihmisen ylevämpiin tunteisiin. 

No niin. Rauha hänen tomulleen. Enää en kanna kaunaa. Tämä täti eli hyvin 
vanhaksi, ja hyvin me myöhempinä vuosina tulimme keskenämme toimeen. 

Kun meitä oli kuusi varhaisnuorison edustajaa, joiden ikäpresidentti, minä, 
olin vain kuusivuotias, niin touhu oli sangen vilkasta. Seurakunnan valitetta-
van alhaisesta keski-iästä johtuen rientojen laatu oli kuitenkin melko al-
keellinen. Etupäässä vain rantahiekassa pelmimistä ja yhteisen kenraalimme, 
Metelisen Ainon, johtamia retkeilyjä, joita varsinkin marja-ajan tultua suori-
tettiin ahkerasti. 

Tuona kesänä syntyi mielessäni käsitys täydellisen naiskauneuden huipen-
tumasta, jota edusti äskenmainittu kaitsijamme Metelisen Aino, punaposki-
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nen, pyöreämuotoinen, hyvin näppärä tyttö, joka otti osaa myös yhteisiin ui-
mahankkeisiimme. 

Tälle missi tyypille olen pysynyt uskollisena halki elämäni. Poikkeukset ovat 
niin harvinaisia, että ne vain vahvistavat säännön. 

Kesänviettoa Saarelan "pytingeissä" 

Vuonna 1898 Ukko Hallenberg, vajaan neljänkymmenen ikäinen kauppa-
mies, Saarelan kartanon sepän poika ja siihen aikaan vielä kaukana kauppa-
neuvoksesta, oli ostaa täräyttänyt Saarelan kartanon. 

Se oli atomipommia vastaava paukku. 
Lisätkää 300 000 kultamarkkaan kaksi nollaa ja kertokaa kaikki kahdella, 

niin saatte käsityksen, minkä suuruusluokan hankkeeseen uraansa aloittele-
va nuori mies oli puuttunut. 

Siihen aikaan ei tunnettu konjunktuurivoittoja vaan penni penniltä kootta-
via pääomia. Tavallisista kuolevaisista 300 000 kultamarkan kapitaali tuntui 
mahdottomalta edes ajatella, ja sen sitominen maatilaan konkurssin enteel-
tä. 

Tosiasiassa siinä ei liene suuriakaan rahoja liikuteltu. Kartano, jolla oli kun-
niakas historia ja kuuluisiakin omistajia, oli joutunut huonoihin käsiin ja men-
nyt melkoisesti rappiolle. Esimerkiksi karja oli niin nälkäistä, että lehmiä kuo-
li, kun ne rupesivat saamaan kunnon ravintoa. 

Tuskinpa Ukko Hallenbergin paljon muuta tarvitsi kuin ottaa velat hoi-
taakseen, mutta hän oli - tunsinhan Ukon hyvin, ja hän puolestaan nimitti 
minua aina "vävypojakseen" - siinä suhteessa tavattoman "nykyaikainen", 
että ymmärsi kahvitanttojen päivittelyn suurenmainosarvon eikä siis sen enem-
pää selvitellyt, miten kaikki oli oikein tapahtunut. Hän antoi tanttojen hälis-
tä ja haukkoa henkeään hämmästyksestä. 

Rohkea tempaus se joka tapauksessa oli, vaikka hän kartanon sepän poika-
na tunsikin ostoksensa arvon ja tiesi tehneensä hyvät kaupat. 

Metsää oli paljon ja hyvää. Ja kaiken muun lisäksi hän sai ikään kuin kau-
pantekiäisiksi Tammisuon alueen, johon tuli Viipurista lähdettyä ensimmäi-
nen rautatieasema Karjalan radalla. Ei siinä tarvinnut monta tonttia myydä, 
kun oli kauppahinta taskussa. 

No. Tämä on myöhemmän ajan viisautta, joka valkeni kansalle vasta vähi-
tellen. Palatkaamme tuohonjymykauppaanja sen seurauksiin,jotka siltä osin 
ulottuivat minunkin pieneen persoonaani saakka, että tulin viettäneeksi viisi 
kesää Saarelassa. Viisi ihanaa kesää. Lapsuuteni parhaat. 
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Ensimmäinen ei tosin vielä ollut täysin onnistunut, sillä edellisenä talvena 
olin ollut sairaana ja kesälläkin vielä hieman toipilas. Mutta pahinta oli, että 
taivaanrannalla väijyi uhkaava pilvi - koulunkäynnin alkaminen. 

Lukutaidon olin kyllä jo hankkinut, niin ettei enää tarvinnut Skutnabbin 
kauhukertomuksia ulkomuistista paukutella. Sohvalla seisten otin itse selvää, 
mitä koukkuun ripustetuissa lehdissä oli mielenkiintoista. Siinä suhteessa ei 
siis koulu pelottanut, mutta muuten olivat koulunkäynnistä saamani tiedot 
huolestuttavia. 

Olin saanut selville, että koulussa opettaja "kyselee" ja oppilaat "vastaa-
vat". Minulla ei ollut suuria luuloja tietojeni laadusta enempää kuin määräs-
täkään, ja arvailin, että tulisin olemaan pahassa pulassa kun opettaja alkaa 
kysellä. Siinä sitä sitten oltaisiin, opettaja vihastuisi ja antaisi laiskanläksyä. 
Pari kertaa kiersi kaikessa hiljaisuudessa ihan vedet silmiin, kun tätä kau-
heutta kuvittelin. 

Sitä en arvannut, että ensin olisi läksyt ja vasta sitten laiskanläksyt, sillä 
olihan kansakoulun läpikäynyt ja siis täysoppinut luotettava kansalainen Ai-
no Metelinen vilkkaasti kuvaillut vain laiskanläksyjä. 

No. Nämä huolet haihtuivat, kun monta päivää koulua käytyäni vihdoinkin 
annettiin läksyksi i-kirjaimen tunteminen,ja sehän oli minulle vanhastaan tut-
tu kuin puurolusikka. 

Saarelan kartano v. 1930. Pihalla Laila Järvinen, Anne-Mari, Osmo ja Marita Pe-
sonen sekä Eeva Artti. 
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Sen koomin ei kouluhuolia sitten ole ollutkaan, paitsi että kieliopista en ko-
ko valmistavan koulun aikana ymmärtänyt yhtään mitään. En kerrassaan mi-
tään! Järki oli umpisolmussa kun opetettiin "nimentöjä" ja "omantoja" ja 
muuta samanlaista täytä idiotismia. 

Muuten menivät kouluvuodet- kerrottakoon se jo nyt tässä-ylioppilaak-
si saakka ilman, että ehtoja oli yhtenäkään kesänä sen sinitaivaan kirkkaut-
ta pilvestämässä. 

Kymmenen täyshuoletonta - koskaan palaamatonta - kesää oli edessä. Ja 
viisi niistä vietettiin Saarelassa. Kahdessa vaiheessa tosin. Välillä oli yksi 
erinomainen kesä Horttanassa. 

Ensimmäinen Saarelan kesistä asuttiin "Pihapytingissä" ja neljä kesää vuo-
roin "Rantapytingissä", ihan järven rannalla olevassa huvilassa, ja vuoroin 
maantiesillan korvassa olevassa "Kivipytingissä". 

Rantapytingin vieressä kauniilla niemellä oli "Belvedere", jossa Viipurin 
läänin kuvernööri, Ukko Rechenberg12

, vietti kesiään istuen veneessä ja on-
kien ahvenia ja särkiä kuskilleen Blommendahlille, joka hänet aina aamuisin 
vei pari valj akolla kaupunkiin ja toi puolilta päivin takaisin. 

Päinvastaisella suunnalla, mutta ihan oikean "kävelyretken" tai "soutu-
matkan" - eli vajaan 300 metrin - päässä oli Saarenmäki, johon Ukko Hal-
lenberg oli rakennuttanut itselleen uudenuutukaisen ja huikean kookkaan kak-
sikerroksisen hirsihuvilan. 

Kartanossa oli myös "Pääpytinki" pilareineen ja päätyineen sekä portaiden 
kahta puolta makaavine leijonineen. Näiden ylevien eläinten auringossa kuu-
mentuneen graniittipinnan muistan vieläkin takapuolessani. Istuin usein nii-
den selässä, kun Pääpytingin väki oli muuttanut pois tai ei ollut vielä keväällä 
saapunut. 

Keskikesällä siinä asui pietarilaisia diplomaattiluokan ylhäisyyksiä, joiden 
nimet olivat sellaiset, etten ole yrittänytkään niitä mieleeni painaa. 

Saarelassa olivat siis seuraavat ihmisluokat: 
1. Pääpytingin ylhäisyydet, 2. Belvederen kuvernööri, 3. Saarenmäen isän-

täväki, 4. Ranta- ja Kivipytingin sekä muiden pytinkien tavalliset kuolevai-
set vuokralaiset, 5. Pehtoori (Mummolassa oli ollut vain vouti), 6. Puutarhu-
ri, karjakko ja kuski, 7. muu väki. 

Näitä "luokkaeroja" ei mitenkään alleviivattu. Ne olivat vain itsestään sel-
viä tosiasioita. Maailmansota seurauksineen oli vielä kaukana horisontin ta-
kana. Buurisotakin syttyi vasta viimeistä edellisenä kesänä. 

" J Kenraalimajuri Nikolai von Rechenberg, Viipurin läänin kuvernööri 1900-02 ja 1905-07. Joutui vuon-
na 1902 eroamaan virastaan, koska ei taipunut Bobrikovin politiikkaan. 

93 



Elämä oli luokkarajoista riippumatta kaikissa "pytingeissä" samanlaista kuin 
mikroskooppimittakaavassa- P.G.Wodehousen lordilinnoissa. 

Puutarhuri kävi keväisin istuttamassa koristekukkapenkitkin huviloiden pi-
hoille ja rakennusten seinustoille. Oikealla hetkellä hän aina myös saapui kak-
sine kannuineen niitä kastelemaan. Ei siis tarvinnut kantaa huolta edes kuk-
kapenkkiensä hyvinvoinnista. Senkun istut vain verannalla ja katselet kaiteen 
yli, miten kukat kukkivat ja kukoistivat. 

Milläkö sitten "herrasväki" sai aikansa kulumaan? 
Ei mitään vaikeuksia. 
Vieraita kävi ahkerasti, sekä naapureita (paitsi kuvernööri) että kaupunki-

laisia. Myös Väinölän "kööri" teki tuon tuostakin huviretkiä konserttikelpoi-
sella vahvuudella. 

Itsekin käytiin kylässä. Esimerkiksi Hallenbergien luo Saarenmäelle teh-
tiin usein kävely- ja souturetkiä. 

Soudeltiin muutenkin, joskus jopa Juustilaan saakka. Uitiin. Pelattiin kro-
kettia. Pari kertaa kesässä tehtiin oikein eväitten kera retki Konkkalan "vuo-
relle" - kokonaisen kilometrin päähän! Sadepäivinä luettiin. 

Joka päivä, jos sää salli, mentiin joukolla isäukkoja vastaan, jotka kumpi-
kin saapuivat hevosella, hallenbergiläisten isä tavallisesti vähän aikaisemmin 
kuin meidän ahkera ukko. Vastaanmenoon ei meitä lapsia tarvinnut yllyttää, 
kun tiedettiin, että paluukyyti saadaan hevosella. 

Kivipytingin kesinä, joita oli kaksi, istuttiin epävarmalla säällä verannalla 
ja leikittiin arvausleikkiä, "kuinka mones kopina" läheiseltä puusillalta oli 
Isäukon hevosen. 

Kuka kehno sen on sanonut, että ihmisen pitää tehdä työtä saadakseen "ajan 
kulumaan". Kyllä se kului kuluttamattakin, ei siinä työtä tarvittu. 

Näinä kesinä opin kaksi asiaa, mutta ne sitten kerrassaan pohjia myöten ja 
perusteellisesti, nimittäin krokettipelin ja veneasiat. 

Krokettipelin taktiikan opin seuratessani silmä kovana aikuisten peliä ja 
heidän tekemiään munauksia. Lyöntitarkkuuteni taas saavutin pelatessani kro-
kettia väsymättömästi, kenen kanssa vain. Pelasin sitä myös yksinäni kah-
della pallolla,joilla kummallakin yritin vuoronperään ja puolueettomasti sor-
taa toista palloa minkä ikinä kykenin. Mikä ei ollut vähän. 

Mutta luuletteko, että tämä ammattitaidon suuri ylemmyys olisi antanut mi-
tään nykykielellä sanottuna "pallokapteenin" asemaa ja arvoa pelissä, kun 
joskus pääsin mukaan aikuisten peliin. Ei sinnepäinkään. Viisaat suunnitel-
mani hylättiin aina oman puolueemme suureksi tappioksi. Ja jos rohkenin ko-
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rottaa ääneni protestoidakseni ihan ilmeisiä tyhmyyksiä vastaan, niin jopa-
han enemmistövalta saattoi mennä niinkin pitkälle, että minut uhattiin ajaa 
pois koko kentältä. 

Tosin olin viimeisenäkin Saarelan kesänä vasta 12-vuotias, mutta ikä on 
erikseen ja - ammattitaito erikseen. Valitettavasti maailma ei arvostele asioi-
ta ammattitaidon vaan arvon perusteella. Ja siihen aikaan ikä merkitsi vas-
taavaa arvoa. 

Kireähköt olivat välit myös - ja etenkin - veneasioissa. 
Meillä oli joka kesä soutuvene. Aluksi, Mummolan kesinä, se oli hovin ve-

ne, ja Horttanan kesän jälkeen ikioma hieno vene, jonka ylväs nimi oli Jout-
sen. 

Tämä vene oli hoidossani, ja vesillä vietin kaiket päivät. Tiesin tarkalleen, 
miten alus oli kuormattava, jotta se uisi hyvin. Punnitsin siis heti silmämää-
räisesti veneeseen tulevat tädit ja määräsin istumapaikat tietenkin kilomää-
rän mukaan. 

Mutta harvoin näinkään järkiperäinen näkökohta saavutti asiaankuuluvaa 
ymmärtämystä. Tantathalusivat sijoittua veneeseen seurustelu-ym. aivan tois-
arvoisten näkökohtien mukaisesti. 

Jos krokettipelissä vanhempi pelitoveri päätti, vastoin neuvoja, menetellä 
tyhmästi, niin minkäpä sille nuorempi mahtoi. Mutta merellä ja järvellä mää-
rää kapteeni. Ja merikapteeni on toista kuin pallokapteeni. 

Mutta ei tällekään, kautta koko maailman tunnustetulle selviölle, osattu an-
taa arvoa. Vesillä minua pidettiin auttamattomana rähjääjänä. Ja niinpä ei mo-
nastikaan auttanut muu kuin soutaa tökerösti kuormattua tai - voi häpeä- jo-
pa hieman kallellaan kulkevaa venettä. 

Mikäli en olisi moiseen törkeyteen suostunut, olisivat ymmärtämättömät 
maakravut jättäneet minut rannalle. 

Yhdeksäntenä syntymäpäivänäni sain Mummolta ja Vaijalta lahjaksi pie-
nen ankkurin,jonka veroista syntymäpäivälahjaa en ole sittemmin saanut, en-
nen kuin 60-vuotispäivänäni sain - ankkurin! 

Ankkurin saatuani kiinnitin veneen aina kotilaituriin "ankkuroimalla" sen 
peräpuolestaan, vaikkakin paalu ja tavallinen häntänaru olisi tietenkin ollut 
yksinkertaisempi tapa. Mutta laiva kuin laiva. Jotakin juhlallisuutta täytyi 
rantaantulossa olla. Seisoin siis peräpenkillä, heilutin ankkuria ja viskasin, 
niin että sain sille kiinnipitävyyttä. Välilaitureihin "laiva" tietenkin kiinni-
tettiin kupeettain heittämällä silmukalla varustettu "rossi" pollariin. 
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Mutta eräänä päivänä sattui, kun laivaliikennettä eri laiturien välillä har-
joitettuani saavuin kotirantaan, että ankkurin koukku tarttui puseroni napin-
väliin. Sinne meni Herra Merikapteeni ankkurin mukana pohjaan. 

Olin yksin, ja vaikka ranta oli melko matala, niin hullusti siinä olisi saattanut 
käydä, jos puseron napit olisivat olleet karhunlangalla lujasti ommeltuja. Mutta 
niin ei onneksi ollut, ja napit irtireväistyinä nousin pintaan ja kahlasin rantaan. 

Veteen putoaminen kerran tai pari kuului joka kesän vakio-ohjelmaan, mut-
ta ne sattuivat kaikki rantaantulo- tai rannastalähtöseremonioitten yhteydes-
sä ja olivat tätä ankkuritapausta lukuun ottamatta vallan vaarattomia. 

Vesillä ollessani en liikkunut veneessä. Enkä vieläkään salli kenenkään liik-
kua ulkona vesillä olevassa soutuveneessä. 

Jokin kuri pitää ainakin meriasioissa olla, vaikka kuivalla maalla kuinka 
demokratisoiduttaisiin. 

Saarelan viimeisenä kesänä syttyi lempeni ensi kerran. 
Ei. Hän ei ollut kuusivuotiaana keksimäni naiskauneuden huipentuma, Me-

telisen Aino, joka kyllä vielä vaikutti perheessämme, vaan hän oli Hallen-
bergin perheen lapsilauman leikkitoverija siinä sivussa vähän kaitsijakin, Pit-
käsen Hilja. 

Hän oli yhtä kaunis, ellei vielä pari piirua kauniimpikin kuin Aino Meteli-
nen, mutta viitisen vuotta nuorempi. Minua vain vähän vanhempi. 

Siellä siis, Saarelan järven rannalla, "sai neitonen Karjalan lempeni lei-
muamaan". Tämä tapahtui kesällä 1904 ja antoi romanttista hohdetta viimei-
selle Saarelan kesälle. Se oli kruunu ja kukka kaikkien Saarelan kesien iha-
nuuksille. 

Millä tavoin tämä leimuava lempi sitten ilmeni käytännössä? 
Ei millään. Ei kerrassaan millään. Se oli vain syvää tunnetta. Samassa sou-

tuveneessä oli ihan vaikea olla. 

Saarelan vieraita ja lapsuuteni paras setä 

Kun Saarela sijaitsi vain vajaan kymmenen kilometrin päässä Viipurista, 
sieltä pääsi meille helposti, ja paljon kävikin vieraita: Rosa Hurmalainen13, 

Hilma Turunen, Jussi Hurmalainen, J .H. Erkko, Jallu14 ja Vallu Suhonen 
jne. Ja tietysti Mummo ja Vaija, mutta hehän eivät olleet vieraita. 

' 31 Rosa Hurmalainen (s. 1869), Viipurin Keskuskansakoulun johtajatar, Emmi Pesosen luokkatoveri 
Viipurin suomalaisessa tyttökoulussa. 
141 Hjalmar Suhonen, Keskuskansakoulun johtaja vuodesta 1911; perusti Kelkkalan nuorisoseuran ja 
sekakuoron; Aamurusko-lehden alkuvuosien esimies. 
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J. H. Erkko oli alun perin ollut Mummon ystävä. Nuorena opettajana hän oli 
ollut Vilkkeen koulun johtajana Viipurissa ja silloin tutustunut Mummon per-
heeseen. Mummo, tämä tarmokas "naisarkkitehti", rakasti nuorten ihmisten 
seuraa, ja mm. Emil Sivori oli hänkin nuorena ollut Mummon suuri suosikki. 

JuuriErkkosesittenyllyttiMummonjaVaijanilmoittamaantyttärensäsuun-
niteltuun Viipurin suomalaiseen tyttökouluun. Ja kun sisäänpääsypätevyy-
den laita olisi ollut vähän niin ja näin, oli Äitimuori käynyt- nukke palttoon 
taskussa - yksityisen "valmistavan koulun" Erkon luona. Erkkoa saamme 
myös kiittää värssystä, joka on jäänyt perheessämme elämään paljon viljel-
tynä hyvänyön toivotuksena: "Nuku makeasti. Näe unta sakeasti." Nämä 
kuolemattomat sanat runoilija lausui silmänsä ummistettuaan ja hetken mie-
tittyään, kun sisareni Laila15, joka vähäisen ikänsä takia lähetettiin nukku-
maan ennen muita, tuli sanomaan hänelle hyvää yötä. 

Mutta nyt kerron Vallu-sedästä eli Vallu Suhosesta16
• Hän oli koko lap-

suusaikani paras setä, aina valmis peuhaamaan kanssamme. Hän oli myös 
nähnyt maailmalla yhtä ja toista, mutta oli kujeistaan ja kolttosistaan huoli-
matta hyvä ihminen. 

Vallu ja hänen veljensä Jallu olivat puoliorpoja, heidän isänsä oli kuollut 
varhain. Minun pikkupoikavuosinani Jallu oli kansakoulunopettaja Kelkka-
lassa, Vallu taas luutnantti Venäjän armeijassa. Miten he olivat meidän per-
heemme tuttavuuteen joutuneet, sitä en tiedä, sillä he kuuluivat jo kaikkein 
varhaisimman lapsuuteni maailmankuvaan. Ja Saarelassa he vierailivat usein. 
Ei vain pullakahveilla vaan aina taloon majoittuen. 

Vallu-sedän käynnit olivat juhlapäiviä. Pysyttelin koko ajan hänen kinte-
reillään. 

Hän oli paitsi hyvä juttujen kertoja myös kujeilija. Kerrankin kun istuim-
me lampunvalossa Kivipytingin yläverannalla illallisella, kiljaisi joku nais-
kansalaisistaja tuijotti säi.kähtyneenäikkunaan. Kaikki me säpsähdimme enem-
män tai vähemmän, sillä pimeästä ikkunasta - huomaa, toisen kerroksen kor-
keudessa - katsoi sisään lampunvalon kelmeäksi valaisema irvistävä naama. 

Sekunnin kuluttua tuli suuri nauru, sillä sehän oli - Vallu-setä! Hän oli saa-
punut myöhällä, ja nähtyään yläkerrasta valoa ja sopivat tikapuut hän heti oi-
valsi, että nyt voitaisiin suorittaa vaikuttava sisääntulo. 

"lLaila Järvinen (1895-1969), taiteilija ja suomentaja (maalannut mm. sodassa tuhoutuneen Äyräpään 
kirkon alttaritaulun ja kääntänyt esim. useimmat Tove Janssonin Muumi-kirjat ja Astrid Lindgrenin 
Peppi Pitkätossut). 
16lEmst Vilhelm Valfrid Suhonen, s. 1871 Kivennavalla, kävi Viipurin klassillista lyseota 1880-89; suo-
ritti upseerintutkinnon Odessanjunkkarikoulussa, erosi armeijasta luutnanttina 1899, mutta kutsuttiin 
vielä Japanin sotaan (1904-05); tuli ylioppilaaksi Viipurin suomalaisesta reaalilyseosta 1900 ja suorit-
ti ylemmän hallintotutkinnon. Toimi Viipurin lääninhallituksessa mm. hoitaen maaherran virkaa 1917-
18 ja oli Turun ja Porin läänin maaherrana 1921-22. 
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Kerran Vallu-setä tiedusteli, saisiko hän tuoda meille puolalaisen luutnant-
ti senja sen, jonka kanssa hän oli Puolassa palvellessaan ystävystynyt. Luut-
nantti oli kuulemma kunnon poika, ja halusi nyt tehdä jalkamatkan Suomes-
sa. Aikomuksena oli kävellä Viipurista Imatralle, ja he suunnittelivat tule-
vansa ensin Saarelaan, kävelevänsä sieltä Juustilaan, sitten kanavan vartta 
Rättijärvelle ja sieltä Imatralle. 

Tästä "ankarasta" marssiretkestä puhuttiin jo ennakolta paljon ja pitkään ja 
mahdollisuuksia sen onnistumiselle puntaroitiin hartaasti. Niinpä he sitten 
eräänä päivänä saapuivatkin pölyisinä ja uupuneina - marssittuaan vajaat 10 
kilometriä! 

Tämän reippaan alun jälkeen he lepäsivät kokonaisen päivän laakereillaan 
Saarelassa, jossa heitä ihmeteltiin ja ruokittiin. Aamulla pantiin mukaan tu-
kevat eväät, ja niin urhot lähtivät jatkamaan matkaansa. 

Yhden tarinan mukaan retki olisi jatkunut aina Rättijärvelle saakka, mutta 
paljon on niitäkin, jotka väittivät marssin päättyneen jo Juustilassa. 

Molemmissa paikoissa oli siihen aikaan täysillä oikeuksilla varustetut ho-
tellit! 

Imatralle he olivat joka tapauksessa saapuneet "hevosdilisanssilla", jollai-
nen matkustusväline siihen aikaan kulki Rättijärven ja Imatran väliä. 

Miten viipurilaisesta Vallu Suhosesta sitten oli tullut venäläinen luutnant-
ti? 

Hänen koulupoikana ollessaan toimi Viipurin Klassillisen Lyseon rehtori-
na Ukko Valle'7, erinomainen rehtori ja poikien kovasti kunnioittama mutta 
tiukka kuin Sepeteus-kanttori. 

Eräänä päivänä hän oli kutsunut Vallun ja pari muuta poikaa koulun kans-
liaan ja ilmoittanut kuivasti, että herrojen olisi syytä vaihtaa opinahjoa. Muu-
ten hän erottaa koko roikan. 

Siihen aikaan lyseon yläluokkalaiset elivät suurten herrojen tavoin ja is-
tuskelivat krouveissa. Ukko Valle oli päässyt näiden tapojen jäljille ja halusi 
likvidoida koulustaan pahimmat pukarit. 

Mikäpä siinä auttoi. 
Pojat päättivät lähteä jatkamaan opintojaan Kuopion Lyseoon. Mutta pa-

haksi onneksi he saapuivat tähän kuuluun kaupunkiin liian aikaisin ja he ma-
joittuivat - Seurahuoneelle. 

Kuopiolaisia koulu poikia oli myös jo kotiutunut kesälaitumilta, ja huhu kul-
ki nopeasti kaupungissa, että uusia lupaavia nuorukaisia oli saapunut Viipu-
rista. Niin alettiin Seurahuoneen antimia nautiskellen solmia tuttavuus- ja ys-

17> Georg Vilhelm Valle (1853-1909), vuodesta 1888 Viipurin klassillisen lyseon rehtori. 
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tävyyssuhteita. Olihan tärkeää päästä ennakolta selville uuden koulun olo-
suhteista. 

Kun herrat sitten saapuivat ilmoittautumaan kouluun, totesi rehtori, jonka 
korviin viipurilaistulokkaiden maine oli jo kantautunut, etteivät herrat ol-
leetkaan tervetulleita. 

Mikä oli edessä? 
Junkkarikoulu Pietarissa. Ja sitten sijoitus johonkin Puolassa palvelevaan 

rykmenttiin. 
Pienenä välivaiheena oli vielä paluu Kuopiosta, jossa matkarahat olivat lop-

puneet. 
Satamassa he olivat löytäneet Konkordia-laivan, jonka kapteenin joku po-

jista oli tuntenut. Tämä hyväntahtoinen merikarhu,joka kenties muisteli omaa 
merille joutumistaan, oli ottanut pojat laivaansa ja tuonut heidät Viipuriin, 
ei vapaamatkustajina etukannella pressun alla vaan hyvin kestittyinä vierai-
naan. 

Aikansa luutnanttina hikoiltuaan Vallu-setä sitten havaitsi, ettei sotilaselä-
mä, joka aluksi oli tuntunut niin hauskalta, pitemmän päälle häntä enää miel-
lyttänytkään. Kun vielä suhteetkin itään päin alkoivat Bobrikovin vuosina 
kiristyä, kaivoi Vallu aikamiehenä esille kieliopit, sanakirjat ja logaritmi-
taulut ja suoritti sisukkaasti ylioppilastutkinnon sekä pikavauhdilla ylemmän 
hallintotutkinnon, tuli Viipurin lääninhallitukseen ja syksyllä 1917 jopa v.t. 
kuvernööriksi. 

Miten Vallu-setä kolmesti muutti elämäni suuntaa. 

Myöhemmissä vaiheissani joutui Vallu-setä kolme eri kertaa vaikuttamaan 
ratkaisevalla tavalla elämääni. 

Ensimmäisen kerran se tapahtui, kun hänen neuvostaan muutin Keisarilli-
sessa Aleksanterin Yliopistossa Helsingissä lainopilliseen tiedekuntaan. Yli-
oppilaaksitulokesänä 1910 hän Rantalan verannalla istuessamme kyseli suun-
nitelmistani, ja huomatessaan, että olin hyvinkin epävarma, hän sanoi: 

"Mene lainopilliseen tiedekuntaan! Tuomari kelpaa melkein mihin tahansa." 
Tämä neuvo, jota noudatin, oli hyvä, vaikken silloin voinut aavistaakaan, 

että tuomari kelpaa valtakunnan paloylitarkastajaksi ja Helsingin palopääl-
liköksikin. Toinen neuvo, aivan ohimennen annettu, oli vielä ratkaisevampi. 

Olin sanomalehdestä lukenut, että Helsingissä pidettiin 1910 niin ja niin 
mones yleinen palokuntalaiskokous, ja siinä monenmoisia Vallu-sedän kans-
sa tarinoidessamme kysäisin, että kannattaisikohan sinne mennä. Meillä oli 
nimittäin Nuoraalla jo kaksi vuotta toiminut N uoraa-Alasommeen V.P.K., jon-
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ka perustajana ja "asiantuntijana" olin esiintynyt. Itse en oikein uskonut, et-
tä näin nuorten ja aloittelevien miesten kannattaisi yleisiin, koko maata kos-
keviin kokouksiin osallistua. 

Mutta Vallu-setä sanoi heti, että mene pois vain. Kun ihminen jotakin puu-
haa, on siitä otettava niin tarkka selko kuin mahdollista. Niin siis menin. 

Ei tuo kokous sen kummempi ollut, vaikka istuttiinkin itse eduskunnan pen-
keillä. Oli näet Palokunnantalo silloisen eduskunnan huostassa, ja mahtava 
lakijalopeura miekkakouraisine tyttöineen seisoi puheenjohtajiston pöydän 
takana. 

Mutta palokalustonäyttely antoi pistoksen. Huomasin, etteivät silloiset pa-
lokaluston valmistajat piitanneet maaseudun oloista ja tarpeista. Me olimme 
Nuoraalla seppä Häkkisen kanssa suunnitelleet niin käytännölliset paloka-
lustorattaat, ettei sellaisia ollut koko suuressa näyttelyssä. 

Silloin huomasin, että tällä alalla taisi olla tehtävää laajemmissakin puit-
teissa kuin Nuoraan kylässä. 

Kolmas kerta oli sitten vakavampi. 
Elettiin tammikuun loppupäiviä vuonna 1918. Venäjänsaaren retkikunta oli 

lähdössä kuuluisalle paluumarssilleen Gonka varrella sivumennen sanottu-
na vapaussotamme ensimmäiset taistelut taisteltiin varhaislapsuuteni leikki-
mailla, Säiniöllä ja Kämärällä). Viipurin suojeluskuntalaisille oli, taivas tie-
täköön kenen toimesta ja mistä syystä, annettu määräys, etteivät he saa pois-
tua kaupungista. Kun tämäkin käsittämättömyys oli vain huhupuhetta, oli siis 
itse harkittava, mitä tehdä. Oliko toimittava terveen järjen mukaisesti, vai jää-
tävä odottamaan "määräyksiä"? 

Vallu-setä oli silloin Viipurin läänin vt. kuvernöörinä ja menin häneltä ky-
symään. Hänen neuvonsa oli lyhyt ja selvä: "Lähde heti! Niin kuin olisit jo! 
Täällä jäät vain ankkuriin etkä voi tehdä mitään. Minäkin olisin jo mennyt, 
ellen istuisi tässä kirotussa virassa, jota en voi jättää." 

Samaan tulokseen olimme ystäväni Viljo Pelkosen kanssa itsekin tulleet, 
kun kuljetettuamme eväskuorman Venäjänsaareen palailimme jään yli Vii-
puriin. Nyt Vallu-sedän varaukseton neuvo antoi vauhtia. Ilman sitä olisin to-
dennäköisesti jatkanut aprikoimista ja - myöhästynyt. Ennätin lähteä viime-
tingassa, Kämärän taistelua seuranneena päivänä. 

Limonaatikesä Horttanassa, Pietarissa vesikauhua torjumassa 
ja sitten - oppikouluun! 

Horttanan kesänä 1902,joka välivaiheena seurasi kolmatta Saarelan kesää, 
tapahtui että täytin ensimmäisen pyöreän vuoteni eli tasan kymmenen. 
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Torvisoittoa ja kansalaislähestystöjä ei ollut, mutta muuten päivä kyllä vie-
tettiin arvokkain menoin. Syntymäpäivälahjakin oli päivän arvon mukainen. 
Sain uudenuutukaiseen veneeseeni Joutseneen ihan oikean purjeen. 

Tuo Joutsen ei kylläkään ollut minun vaan ylimalkaan vain perheen, mut-
ta sille kävi kuten myöhemmin Laila-siskonkoiralle,Argokselle. Se itse omis-
ti minut omistajakseen. 

Joka ei usko, että vene voi näin tehdä, ei ymmärrä mistään mitään. 
Joutsen oli kookas, kolmella poikkipenkilläja peräosastaan myös sivupen-

killä varustettu "kymmenen hengen vene". (Todellisuudessa oli sopiva kuor-
maus viisi aikaihmistä.) Soutuveneeksi, etenkin pienen pojan soutuveneek-
si, se oli liiankin kookas, tasaperäinen, Viipurin puolella käytettyä mallia. 

Se ei ollut torilta ostettu, vaan teetetty ja maksoi, ellei muisti nyt vallanpa-
hasti petä, 120 markkaa. 

Pohja oli maalattu punaiseksi, laidat valkoisiksi. Yläreunassa kulki sininen 
juova. Nimi Joutsen oli keulassa samalla värillä kuin reunajuova. Sisus oli 
"ootrattu" harmaankeltaiseksi. 

Peräsin oli. Poikkitankoineen ja naruineen. Tunisia ja airoja oli kahdet. 
Keulassa oli rengas ja siinä pitkähkö ketju. 

Hengenpelastuskalustoa ei ollut, mutta pidin korkkipussia keskipenkin al-
la. Ankkurista on jo kerrottu. 

Semmoinen oli siis Joutsen. 
Mutta purjetta siinä ei ollut, joten aluksi täytyi käyttää tuulen voimaa hy-

väksi - sateenvarjon avulla. 
Se tapahtui siten, että ensin soutaa junnasin suurella vaivalla vastatuuleen. 

Sitten käännyin ja "levitin purjeet", toisin sanoen avasin sateenvarjon. Toi-
sella kädellä sateenvarjoa pidellen ja toisella alusta ohjaten purjehdin sitten 
myötätuuleen. Toisinaan kuului keulasta jopa ihan veden "kohinaakin". 

Peräsinnarut olin tietysti jatkanut keskipenkille ulottuviksi ja hoitelin niitä 
yhdellä kädellä kuten hevosen ohjaksia. 

Näissä valitettavan puutteellisissa nautillisissa olosuhteissa oli tietysti oi-
kean purjeen saaminen mitä suotavinta, ja olin siitä tehnyt useita toivomus-
aloitteita. Harvoin, jos milloinkaan, voidaan jollekin vuosia täyttävälle an-
sioituneelle kansalaiselle sen osuvampaa lahjaa antaa, kuin mitä tuona en-
simmäisenä pyöreänä merkkipäivänäni sain. 

Laitatuuleen, laitavastaisesta puhumattakaan, en voinut purjehtia. Mutta 
syrimyötäiseen mentiin reilusti. 

Näin ollen tapahtuivat merioperaatiot seuraavasti: 
Ensin nousin suoraan vastatuuleen ja sitten "luovin" mahdollisimman loi-

via ja pitkiä mutkia tehden - myötätuuleen. 
Sateenvarjo-aikakauden suora myötäinen oli taaksejäänyttä historiaa. 
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"Lehmänkäännökset" olivat kuitenkin valitettavasti välttämättömät. Vas-
taisen kautta ei vene kääntynyt. Mutta purjeen peräti varovaisesta mitoituk-
sesta johtui, etteivät lehmänkäännökset uhanneet turvallisuutta, ainoastaan 
kunniaa. Tiesinhän myötäisen kautta kääntymisen loukkaavan purjehduksen 
pyhimpiä periaatteita. Mutta mikäpä auttoi. Vielä häpeällisempää olisi ollut 
kääntää vastatuuleen airojen avulla. 

Tälle tasolle siis pääsin kymmenvuotiskesänäni. 

Joutsenen ansiosta join sinä kesänä limonaatia enemmän kuin koko jäljel-
lä olevan elämäni aikana. 

Asianlaita oli nimittäin niin, että tämä Horttanan kesä oli kuten Kämärän-
kin, kolhoosikesä. Meitä asui kaksi perhettä samassa huvilassa. Ero Kämä-
rään verrattuna oli kuitenkin se, että huvila oli kaksikerroksinen ja iso, "Lir-
vi" nimeltään, ja kummallakin perheellä oli omat elintilansa ja oma talou-
tensa. 

Mutta limonaatit olivat yhteiset. 
Toinen osakkaista oli nimittäin Alosos Kaljunen, jolla oli Viipurissa limo-

naatitehdas mutta ei venettä. Olimme tehneet sellaisen sopimuksen, että Jout-
sen on myös Kaljusten käytössä, mutta sen vuokraksi he hoitelevat kolhoo-
sin limonaaatit. 

Kesä oli poikkeuksellisen kuuma, mikä sen ajan kesistä puheen ollen sa-
noo paljon. Täysi hevoskuormallinen limonaatia saapui tuon tuostakin, ja ko-
rit kannettiin jääkellariin, jonne koko lapsilauma sekä Metelisen Helmi (Kä-
märän Metelisen Ainon sisko) vaelsi pitkässä jonossa palaten kukin pullo pu-
naista tai muun väristä limonaatia kourassaan. 

Korkki pamautettiin ilmaan. 
Juominen tapahtui pullon suusta. 
Ja korkkia kiinnipitäneistä rautalangoista väännettiin "silmälasit". 
Kun limonaatia myytiin vähittäiskaupoissa 25 penniä pullo, niin ei aine voi-

nut tehtaan omakustannushinnoissa monta penniä maksaa. Mutta kyllä siitä 
silti 120 markan veneelle reilu "vuokra" tuli. Siitä asiasta voin minä, sen ke-
säinen limonaatijuoppo, mennä takuuseen. 

Pari kertaa kesän aikana tein meriretken Aino- tai Lippa-laivalla Hortta-
nasta kaupunkiin, sieltä takaisin tullessa ajoin Horttanan ohi aina Rauha-
lahteen saakka, ja vasta sieltä palatessa jäin kotilaituriin. 

Näillä retkillä, jotka maksoivat edestakaisin 50 penniä, tutustuin reittiin, 
laivan ohjaukseen ja sen koneisiin ja varusteisiin, sekä varsinkin "rossin" heit-
tämisen tekniikkaan. 
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Täten saavutettua merenkulkutietoutta käytin tietysti hyväkseni omassa lai-
valiikenteessäni sekä sinä kesänä että myöhemmin Saarelan järvellä. Ja sitä 
on riittänyt aina näihin päiviin saakka, jolloin on pitänyt tehdä totta yli 50 
vuotta turhaan puhutusta ruiskuveneestä Helsingin kaupungille. 

Toinenkin merkittävä tietojeni ja taitojeni avartuminen tapahtui Horttanan 
kesänä. 

Opin kovaäänisesti viheltämään tyhjiin kouriini. Oppimestarina oli liik-
keemme juoksupoika Toivo Hukkanen, joka toisinaan tuli pyhiksi Hortta-
naan. 

Vihellystä tarvittiin laivaliikenteessäni, mutta on tämä taito ollut muuten-
kin hyvä. Esim. palopäällystökoulussa ei johtaja tarvinnut vihellyspilliä. Ja 
vielä nytkin tämä vihellys on perheessämme yleisenä kutsumerkkinä sekä ter-
vetulo- ja onneamatkalletoivotuksena. 

Horttanan kesä päättyi surullisesti. 
Kohta kaupunkiin palattuamme kuoli nuorin veljeni Pauli. Tauti oli ollut 

jotakin kuumasta kesästä johtuvaa suolistotautia. Sitä nimitettiin "kotimai-
seksi koleraksi". 

Hän oli kolmivuotias, joten olin noin kolme kertaa vanhempi. Hän leikki 
vielä nukella, mikä yksistään jo teki sen, ettei meillä voinut syntyä mitään lä-
heisempiä suhteita. 

Nukella leikkimisestä huolimatta Pauli oli reipas miehenalku, ja uskon, et-
tä hänestä olisi piankin tullut oikein hyvä kaveri. Laivapoikaa olisinkin ki-
peästi kaivannut, sillä veneasiat eivät kiinnostaneet Laila-siskoa ollenkaan. 

Muuten Laila oli hyvin reipas ja vilkas tyttö, joka kiireessä huusi "hei po-
jat!" lukien itsensäkin poikien joukkoon. Köydellä kiipeämisessä hän pienuu-
destaan huolimatta voitti minut, jota Anna Mälkiä18 pilkkasi kysyen: "Mikäs 
lehmän puuhun nostais!" 

Horttanan kesän päättyessä siirryin Viipurin yhteiskouluun, Polenin kou-
luun. 

Sinne olin keväällä päässyt melkein sananmukaisesti "kuin koira veräjäs-
tä", nimittäin - koiran puremasta. Luultiin, että koira kenties oli vesikauhui-
nen, ja vaikka purema olikin aivan kuvaannollinen, niin varmuuden vuoksi 
ei muuta kuin mars Pietariin, Pasteur-laitokseen. Juuri vähän ennen sisään-

18> Anna Mälkiä, Emmi Pesosen serkku. 
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pääsytutkintoa. Joten pääsin oppikouluun vain valmistavan koulun todistuk-
sen ja Otto Rosendalin19 suosituksen perusteella. 

Siihen aikaan ei vielä ollut nykyistä kovaa taistelua oppikoulupaikoista, 
mutta kyllä tuntui suurelta helpotukselta, ettei tutkintoon tarvinnut osallistua. 
"Aluksista" ja "maineista" enempää kuin "nimennöistä" ja "omannoista-
kaan" en olisi tiennyt mitään, jos niitä olisi kyselty. 

Pasteur-laitoksessa olo oli yhtä kuvaannollista kuin puremakin. Asuin ve-
näjänkieltä taitavan Alina Niskasen kanssa kaupungilla hotelli Eremitages-
sa ja ajoin raitiovaunulla kerran päivässä saamaan ruiskeen kupeeseeni. Rai-
tiovaunut kulkivat kiskoilla, mutta hevoset vetivät niitä. 

Aikaa oli siis kaupungin katseluun. Käytiin katsomassa Pietari-Paavalin lin-
noituksen kellarina olleet vanki.luolatkin. Ja kun junayhteydet olivat vilkkaat, 
niin saatoinpa käydä Viipurissakin. Matkoja tehtiin niin usein, että opin ul-
koa kaikki Pietarin ja Viipurin väliset asemat. 

Merkillisin elämys tältä ajalta oli Ranskan presidentti Loubet'n vierailu 
Pietarissa. Näin hotellin ruokasalin ikkunasta Loubet'nja "Nikun" ohiajon. 
Se tapahtui seuraavasti: 

Katua reunusti tiheä sotamieskuja. Edessä tuli kevyttä laukkaa kujan le-
vyinen kasakkaosasto keihäät etunojassa. Sitten tuli muutamat parivaljakon 
vetämät vaunut, sitten juhla vaunut, joita veti muistaakseni neljä hevosta, vau-
nuissa Loubet ja "Niku". Kansa hurrasi ja lapset heiluttivat paperisia Rans-
kan lippuja. Sitten seurasi vielä pari tavallista valjakkoa, ja lopussa taas ka-
sakoita kujan täydeltä. 

Kun huomioni oli kiinnittynyt kasakoihin, jäi mieleen hyvin hämärä kuva 
kulkueen päähenkilöistä. Mutta sen muistan hyvin, että kulkue oli aivan ly-
hyt ja meni ohi kovaa vauhtia. Sarajevon tempuille ei ollut suuriakaan mah-
dollisuuksia. Loubet ja "Niku" menivät lähimain palokuntalaukkaa ohi pis-
timistä tehtyyn "silinteriin" sovitetun kahden "kasakkamännän" välissä. 

En tiennyt minä eikä moni muukaan, että tuo vierailu oli yksi pienenpieni 
jyvänen siinä ruuti vuoressa, jota siihen aikaan alettiin kasailla, ja joka syty-
tettiin 12 vuotta myöhemmin. 

Oltiinhan vasta vuodessa 1902. 

Hevosia ja aaseja Tammenpäässä 
Kun syksyllä 1904 saavuttiin Saarelasta kaupunkiin, siellä odotti tyrmää-

vä yllätys. Vanha puupytinkimme oli purettu ja miehet kaivoivat sen kohdal-
le kuoppaa. 
"lOtto Rosendal, oppikouluopettaja , joka yhdessä Uno Saxenin kanssa perusti Viipurin valmistavan 
koulun vuonna 1896, oli myös Viipurin uuden yhteiskoulun perustaja ja ensimmäinen johtaja. 
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Isäukko, joka rakasti yllätyksiä, oli päättänyt rakennuttaa kivitalon ja anta-
nut panna työt alulle kenenkään kotona tietämättä. Väliaikainen asunto oli 
vuokrattu Brahenkadulta puutalosta, jossa oli oikein Puu-See, eli tiiviskanti-
nen laatikko sisäeteisen komerossa. Sitä vastoin sähköä ei vielä täälläkään ol-
lut. Sähkövalot ja WC:t tulivat vasta kivitaloon. 

Oli se aika yllättävä paukku. Äitimuori suuttui. Hän oli tunneihminenja oli-
si halunnut hyvästellä kodin, johon hänet toistakymmentä vuotta sitten mel-
kein lapsena oli Säiniöltä tuotu suuren perheen emännäksi tahi oikeammin 
sanottuna "äidiksi". 

Isäukko oli syvimmältä sisikunnaltaan rakentaja eikä liikemies. Kauppa oli 
vain ammatti, jolla koottiin rahoja, joilla voi rakentaa. Vanhan ja matalan puo-
tirakennuksen, jonka pilareista olin opetellut tavailemaan "silliä", "suolaa", 
"tupakkaa", "nuoraa" ym. hän oli jo uusinut rakennuttamalla sen tilalle uu-
den hirsisen, mutta niin komean puotirakennuksen, että maalaisukot ottivat 
aluksi hatun päästään kuten apteekissa. Ja tontin rajalla olevaan palosolaan 
hän oli jo rakennuttanut pienehkön kivirakennuksen, jonka pohjaa paalutet-
taessa olin oppinut junttamiesten tahtilaulun: "Hei juu - junttan poo - heija-
ri ylös - ja laskekajoo". 

Mutta nyt tulisi iso viisikerroksinen talo, ja sen pohja paalutettaisiin oikein 
höyryjuntalla. Jätämme sen ja lsäukon muut lukuisat rakennuspuuhat ja me-
nemme Tammenpäähän. 

Nuoraan kylästä Viipurin pitäjästä oli Isäukko vuokrannut Ukko Muuro-
selta 50 vuodeksi isohkon ja erinomaisen kauniin metsäisen niemen, johon 
vanha puurakennuksemme kaupungista tuotiin ja siellä jälleen pystytettiin, 
mutta niin uusittuna, että sitä olisi tuskin entiseksi tuntenut. 

Isäukko halusi kovasti ostaa Tammenpään, mutta Ukko Muuronen, joka oli 
viisas kuin mikä, ei myynyt, ei rahalla eikä hyvillä puheilla. Sanoi, ettei myy 
mutta vuokraa kyllä, ja 50 vuodeksi eli silloin ajatellen määrättömän pitkäk-
si ajaksi se vuokrattiin. 

Nyt olisi vuokra-aika ummessa, ja kyllä olisi nyt Tammenpäällä hintaa. Uk-
ko Muuronen oli viisas mies. 

No niin. Siellä vietin sitten koulupoikakesät aivan yläluokille saakka, jol-
loin Isäukko alkoi ratokseen ja urheilukseen mullistaa omaa maatilaansa 
Rantalaa. 

Tammenpään niemi oli melko kookas, mutta kookkaalta silti näytti osittain 
kaksikerroksinen kaupunki talomme, vaikkei sen mittoja oltukaan lisätty muu-
ten kuin väljällä katetulla verannalla pitkin kahta sivua. Niemen koko laki sii-
tä täyttyi. 
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Maanpuoleisella rajalla oli kahden hevosen talli ja ajokaluvaja ym. Hevos-
pelillä Isäukko aina liikkui, ja toinen pilttuu oli vieraiden hevosta varten. Ran-
nan puoleisella sivulla oli kolmihuoneinen iso sauna, jossa olisi voinut kyl-
peä kerrallaan melkoinen porukka. Niemen kärkeen Isäukko rakennutti pit-
kän laiturin, jonka toisessa reunassa oli laivalaituri ja toisessa reunassa iso 
uimahuone portaineen ja ajan tapaan kuuluvine veteenmenoverhoineen. Ja 
kaivo tehtiin niin syvä, että lopuksi vesi tuli kivikostakin. 

Hiekoitettuja pihoja tehtiin tavallaan kaksi. Toinen oli rakennuksen ympä-
rillä ja toinen portin luona tallin ja saunan välillä. Viimemainitun reunaan teh-
tiin myöhemmin jopa tenniskentän tapainen. Leveähköt hiekoitetut käytä-
vät yhdistivät pihoja, laituria jne. toisiinsa. Tammenpää oli - tai oikeastaan 
siitä nopeasti tuli - tyypillinen vuosisadan vaihteen kaupunkilaiskesähuvila, 
joka havainnollisesti ilmaisi, että omistajan asiat alkoivat olla voittopuolel-
la. 

Taivaan kiitos, maaperä oli niin karu, ettei siihen edes Isäukon innolla voi-
tu perustaa minkäänlaista mainittavaa "puutarhaa". Hevosella vedettiin sen 
verran multaa, että muutama kukkapenkki aikaansaatiin, mutta niistä ei ollut 
paljon vastusta. Kesät olivat vapaat, ei ainoastaan ehtojen lukemisesta, vaan 
myöskin puutarhavaivoista. 

Mitä siis tein? 
Enpä nytkään mitään sellaista, mitä voitaisiin "tekemiseksi" nimittää. Kuu-

mina päivinä esimerkiksi makailin huvilan loivalla peltikatolla ja katselin pit-
källä putkikiikarilla Viipuriin meneviä tai sieltä tulevia laivoja, ja kuten ei 
Saarelan kesinä, ei tullut nytkään aika pitkäksi. 

Vaikka puuhien laatu oli huomattavassa määrin samanlainen kuin Saare-
lassa, muutamia muutoksiakin oli. 

Joutsen sai nyt kaverikseen laatokkalaismallisen veneen. Täällä tarvittiin 
venettä usein, kun tavarat ja vieraat tulivat laivalla Petäjäsaareen, jonne oli 
noin kymmenen minuutin soutumatka. 

Puolittain purjeveneeksi muutettu Joutsen oli ollut raskassoutuinen, mut-
ta nyt saatiin oikea soutuvene, kevyt ja nopea. Kun siinä pantiin peliin kah-
det airot, niin mentiin. Yhä vieläkin olen sitä mieltä, että laatokkalaismalli-
set soutuveneet ovat lajissaan maailman parhaat. Savolaiskiuluja ei voi nii-
hin verratakaan. 

Tätä uutta venettä ei teetetty eikä torilta ostettu, vaan se oli alkuaan kuulu-
nutliikeapulaisellemme Tuomas Paajaselle,joka piti venettään Tammenpäässä 
kalastustarkoitusta varten. 

Varsinaisia kesälomia ei siihen aikaan ollut, ei Ukolla itsellään eikä henki-
lökunnalla, mutta aina kun joku näytti huonokuntoiselta, toi Isäukko hänet 
iltaisin Tarnmenpäähän virkistymäään. Jo Saarelan ajalta muistan, että meil-
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lä oleskeli liikkeen miehiä viikonkin yhteen menoon ympärivuorokautises-
ti "laitumella". Toiset taas kävivät aika ajoin, jotkut useinkin. 

Uudelle veneelle ei heti annettu nimeä, vaan senkin jälkeen kun Isäukko oli 
sen ostanut, sitä nimitettiin edelleen "Paajasen veneeksi". Kunnes se lopulta 
oikein juhlallisesi ristittiin alkuperäisen omistajansa kaimaksi eli Tuomaak-
si. Tuomas Paajasesta tuli sittemmin erinomaisesti menestyvä tukkukauppias. 

Myös hevosille oli Tammenpään aikana vuokrattu oma "kesähuvila" eli ha-
kamaa, johon viisi työhevosta tuotiin kaupungista lauantai-iltaisin viikon-
loppua viettämään. Pois ne haettiin varhain maanantaiaamuna. 

Saarelassa oli hevosilla oma uimalaitoskin eli pitkänpitkä matala laituri, 
jonka ympäri hevoset uivat miehen kävellessä laiturilla. Siellä kävivät mei-
dänkin kaupunkihevosemme muutaman kerran kesässä uimassa. Havin ran-
nassa oli sitten oikein kaupungin uimalaituri hevosille. 

Tammenpäässä hevosten viikonloppupuisto sijaitsi lahden toisella eli kau-
punginpuoleisella rannalla, paikalla, joka myöhemmin tuli kuulumaan lsä-
ukkoni maatilaan, Rantalaan. 

Hevoset tulivat sinne siten, että yksi hevonen oli valjaissaja toiset seurasi-
vat kiinnisidottuina rattaisiin. Aluksi jotkut olivat olleet irrallaan, kunnes po-
liisi oli puuttunut asiaan ja vaatinut, että niiden on oltava kiinni. 

Tässä oli siis tarjolla vapaita hevosten selkiä ratsastukseen, ja vaikkei apua-
ni suinkaan tarvittu, matkustin usein lauantain iltapäivälaivalla kaupunkiin 
ollakseni tuossa karavaanikulkueessa mukana. 

Loimi vain jonkun kiltin hevosen selkään, poika loimelle istumaan ja sillä 
selvä. Perille tultiin taatusti. 

Poliisijärjestys ei tietenkään vaatinut, että "ratsuhevonenkin" olisi kiinni-
sidottu. Kuten ei tietysti ollutkaan. Kuka nyt olisi uhrannut 25 penniä laiva-
lippuun ja nähnyt matkustamisen vaivan pomppiakseen kiinnisidotun hevo-
sen selässä! 

Tällä tavalla opin ratsastamaan, kuten luullakseni ihan oikeaankin ratsas-
tuskoulutukseen kuuluu, aluksi ilman satulaa. 

Viisas hevoseni Sirkka 

Tammenpään aikana sain sitten jo ikioman hevosen. Hevosen nimi oli Sirk-
ka, ja se oli jokseenkin nuori, muistaakseni alle nelivuotias, kun se ostettiin. 
Se oli hyvin pieni ja siivoluontoinen. Mistä lie lsäukon silmä sen keksinyt. 
Väriltään se oli vaaleanruskea ja sillä oli valkoinen liinaharja. Tämä väri-
tys oli P.J.P:n hevosten mieliväri. 
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Kesällä minulla oli omat kaksipyöräiset kiesikärrit ja talvella reki, ja rat-
sastamista varten oli satula. Tietenkin minulla oli myös kannukset. Sirkan 
valjaat eivät olleet niin kuin työhevosilla luokkivaljaat, vaan ne olivat sirot 
silavaljaat, tappisilat, melkein samanlaiset kuin palokunnalla. Ne olivat suk-
kelat ja helpot valjastaa, ja itse minä valjastin ja riisuin Sirkan, kesällä myös 
syötin, juotin ja harjasin. 

Sirkka oli kouluvuosieni aikana hyvin suuri tekijä. Se opetti itseluotta-
mukseenja neuvokkuuteen, siitä puhumattakaan, miten hyvää ratsastaminen 
teki vähän vöhniäismäiselle pojanklopille, jolla oli taipumus istua paikallaan 
nenä kirjassa kiinni- ei läksy kirjassa vaan kaikenlaisissa seikkailu-ym. haus-
koissa kirjoissa. 

Hieman laiskansutjakka Sirkka-hevonen oli. Se oli viisas hevonen ja huo-
masi isäntänsä heikohkoksi, joten usein se tahtoi pitää oman päänsä. Poispäin 
kotoa se kulki hyvin vastahakoisesti, mutta kotiinpäin tultiin vaikka täyttä 
laukkaa. 

Kerran päätin tehdä kepposen ja ratsastin parin kolmen penikulman kier-
roksen siten ettei takaisin päin käännytty laisinkaan. 

Luuletteko, että Sirkka antoi pettää itseään? 
Ehei. 
Kun oli päästy kierroksen "pohjaan", huomasi Sirkka heti kepposen ja al-

koi lisätä vauhtia ja juoksun intoa aivan samalla tavalla kuin jos olisin rat-
sastanut suoraan ja kääntynyt siitä sitten takaisin kotiin. 

Ja kuitenkin reitti oli sille taatusti ennestään tuntematon! 
Tyhmä Sirkka ei siis ollut. Päinvastoin. Isäntäänsä verrattuna liiankin vii-

sas. 

Samana Tammenpään kesänä, jolloin minä sain Sirkan, sai sisareni Laila 
kolme aasia. 

Kyllä, aivan oikein. AASEJA! KOKONAISTA KOLME KAPPALETTA! 
Japanin sotaa käytiin parhaillaan, ja konekivääri eli "kuularuisku" teki juu-

ri varsinaista tuloaan sotanäyttämölle. Ja koska sota on keksintöjen äiti, niin 
oli jossakin instanssissa keksitty, että pannaanpa aasit kantamaan konekiväärin 
osia ja ammusvöitä. Niin oli Viipuriinkin majoitettu venäläinen rykmentti 
saanut aasit. 

Mutta sitten oli jossakin taas huomattu, etteivät aasit tähän työhön oikein 
sovikaan, ja niin aasit myytiin huutokaupalla. Isäukko meni huutokauppaan 
ja - tukkukauppias kun oli - osti niitä kolme kappaletta eli kokonaisen aasi-
perheen, johon kuului isäaasi, äitiaasi ja lapsiaasi. Isäaasi maksoi 10 mark-
kaa, äitiaasi 5 markkaa ja lapsiaasi 3 markkaa. 
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Suurta iloa ajokkeina ei aaseista ollut, sillä ne olivat kovasti itsepintaisia, 
kuten aasien sukukunta on, ja lisäksi ne olivat kaiketi Venäjän armeijassa saa-
neet huonoa kohtelua ja tulleet vielä omaa sukuaankin itsepintaisemmiksi. 
Laila-siskoni on muistellut erästä palmusunnuntaita, jolloin hän lähti aasilla 
virpomaan Vallu-setää. Vallu-setä asui pienessä puutalossa, jonka pihaan joh-
ti kaksi porttia, iso ja pieni. Laila yritti ohjata ajoneuvonsa isosta portista si-
sään, mutta aasi halusi ehdottomasti mennä pienestä portista. Ja vaikka Lai-
la kuinka ohjasi ja yritti hallita ajokkiaan, aasi piti päänsä ja meni sisään pik-
ku portista sillä seurauksella, että rattaat ja Laila jäivät portin ulkopuolelle 
ja aasi rattaisiin juuttuneena sisäpuolelle. Ei siinä muu auttanut, kuin että 
Laila nousi kärrystään ja riisui aasin valjaista. 

Tammenpäässä Sirkka ja aasit sijoitettiin samalle laitumelle, johon kau-
punkihevoset tuotiin lauantaisin jalottelemaan. Ja tapahtui niin, että Sirkka 
ja aasit olivat päässeet hakaan jo alkuviikosta ja oppineet pitämään hakaa 
omanaan, kun sinne saman viikon lauantaina saapui viisi isoa ja vahvaa työ-
hevosta. 

Kuvitelkaa näiden veteraanien hämmästystä ja närkästystä, kun ne havait-
sivat, että HEIDÄN laillisella laitumellaan oleskelee hevosenmuotoinen, mut-
ta kokonsa puolesta tuskin hevoseksi, ei ainakaan arvokkaaksi, tunnustetta-
va tuntematon juippi ja lisäksi kolme tuikituntematonta outoa otusta, har-
maakarvaista ja pitkäkorvaista. 

Siitä tuli suuri ja verinen tappelu. 
Isot hevoset hyökkäsivät aasien päälle ja tahtoivat potkia ne kuoliaiksi, mut-

ta Sirkka puolusti aaseja, ja vaikka se oli pieni, se oli nuori ja notkea ja an-
toi isoille hevosille niin pahoja potkuja, että nämä alkoivat vähitellen väis-
tellä aaseja, jotka saivat jäädä rauhaan. Mutta sotatilaa kesti aina sunnuntai-
hin saakka, kunnes läheisestä maitotalostamme tuli Tammenpäähän vene ko-
valla kiireellä tuoden sanaa, että hevoshaassa on hirveä tappelu. 

Kun riennettiin katsomaan, olivat varsinaiset sotatoimet jo päättyneet ja oli 
päästy jonkinlaiselle aselepokannalle. Kaupunkihevosilla oli oma alueensa, 
ja Sirkka ja aasit taas olivat omassa osassaan laidunta. Molemmat taistelevat 
puolet söivät ahkerasti, sillä sota oli tehnyt nälkäiseksi. Vain Sirkka oli syö-
mättä vartiossa. 

Se kiersi valppaana pitkin "demarkaatiolinjaa", jonka takana aasit aterioi-
vat. Juuri kun saavuimme hakaan, sattui, että eräs kaupunkihevonen erehtyi 
syödessään lähenemään tätä linjaa. Silloin Sirkka hieman laajensi vartio-
kierrostaan ja potkaisi tätä itseään kaksi kertaa kookkaampaa heimoveljeään 
niin, että leukapielissä kuului oikein ilkeä rusahdus. Iso Tähti-niminen he-
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vonen piti potkun hyvänään, yritti näyttää hajamieliseltäja siirsi suuremmit-
ta eleittä syömäalueensa hieman kauemmaksi. 

Aselepoon päättyneen sodan tuimuutta kuvannee parhaiten se, ettei kau-
punkihevosissa ollut ainuttakaan täysin ehyttä, ja että pari niistä, samoin kuin 
Sirkka, täytyi käyttää eläinlääkärissä haavoja paikkauttamassa. 

Ainoastaan aasit olivat täysin ehyet ja terveet. 

P.J.P:n hevoset 

Isäukkoni kunniaksi mainittakoon, ettei taloon ostettua hevosta enää myy-
ty, vaan se sai palvella vanhaksi asti. Kun se alkoi tulla iäkkääksi ja kömpe-
löksi, se annettiin johonkin hyvään ja tunnettuun taloon ikään kuin eläkkeel-
le sillä ehdolla, ettei sitä saanut myydä. Kun se ei enää jaksaisi tehdä kevei-
tä kotitöitä, se olisi ammuttava. 

Hevosemme olivat kaikki vahvoja ja hyväkuntoisia. Samoin olivat ajope-
lit aina kunnossa, hyvin maalatut ja kaikki samannäköisiä. 

Erikoisen kätevät olivat vaihdettavat erilaiset lavat ja laidat. Samaa kärriä 
ja rekeä saattoi käyttää säkkienja laatikoiden kuljettamiseen korkeilla tai ma-
talilla laidoilla varustettuna, sekä tynnyrien kuljettamiseen ilman lavoja ja 
laitoja siten, että tynnyrit vieritettiin ajopelin kehykselle poikittain. Tynny-
reiden vierittämistä varten oli rattaissa koukulla varustetut pitkät puut, joita 
pitkin tynnyri helposti nousi rattaille. Ja lavat taas oli varustettu narukou-
kuilla kuorman kiinnittämistä varten. 

Valjaat olivat luokkivaljaat, joissa hevonen oli lujasti ja samalla joustavas-
ti, ja jotka hyvin sopivat juuri raskaan kuorman kuljettamiseen. 

illalla työn päätyttyä ajopelit piti aina asettaa suoraan riviin, aisat lähtösuuntaan 
käännettyinä. Ja hevosia piti hoitaa, harjata ja ruokkia hyvin.Usein kävin 
P.J :n kanssa illalla tallissa katsomassa, miten hevosia syötettiin ja harjattiin. 

Tunsin tietysti jokaisen hevosen tarkoin, ja nekin tunsivat minut, sillä he-
ti kun vartuin niin isoksi että uskalsin, aloin antaa niille leipää ja sokeria, jos-
ta ne pitivät kuin lapset namuista. Siksipä ne aina käänsivätkin päätään, kun 
kävelin sivu, ja odottivat saavansa jotakin. 

Mutta kerran sattui, että hevonen potkaisi Isäukkoa. 
Tuon tempun teki Tähti, joka oli silloin vielä jokseenkin uusi ja josta piti 

tulla ajohevonen vanhan Piijun jälkeen. Isäukko oli mennyt Tähden pilttuu-
seen luultavasti letittääkseen sen harjan kauniiksi, mutta Tähti oli juuri ehti-
nyt saada kaura-annoksen syötäväkseen ja luuli varmaan, että P.J. tuli otta-
maan sitä pois. Ja juuri kun P.J. oli sen takana, se äännähti ja potkaisi, ei on-
neksi ihan täyslaukausta, mutta sentään niin kovasti, että P.J. sinkoutui ulos 
pilttuusta ja jalassa polven alapuolella oli kavion jäljiltä verinen haava. 
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Olin sinä iltana P.J :n mukana tallissa ja muistan, miten kauhealta tuo tapaus 
pienestä pojasta tuntui. Siinä oli vaaran paikat, sillä potku olisi voinut helpos-
ti osua polveen, jolloin seurauksena olisi ollut elinikäinen raajarikkoisuus. Si-
nä iltana opin pysyvästi, että hevosen taakse ei ole menemistä. 

Pekka, Piiju, Tähti ja Heila olivat sekä työ- että ajohevosia. Keskenään ne 
olivat erilaisia. Pekka oli uljas ja vahva, Piiju kiltti ja iloinen, mutta Heila oli 
niistä kaikista paras, luja, vireä, nopea ja hyväluontoinen. 

Mutta sitten alkoivat P.J :n asiat olla niin hyvissä kantimissa, että hän ryh-
tyi suunnittelemaan oikein vasituisen ajohevosen pitämistä. Ja koska työhe-
vosetkin olivat erinomaisia, niin tämän piti sitten ollakin aivan erityisen hie-
no. P.J. haaveili samalla kilpa-ajoihin osallistumisesta. 

Niinpähän osti Kuopion maanviljelysnäyttelystä Into-nimisen hevosen. Sen 
näkö oli komea ja karva kaunis, ja kalliskin se oli, mutta siihen sen hyvät 
ominaisuudet loppuivatkin. Laiska se oli eikä sillä mitään kilpa-ajovauhtia 
ollut. Ja pian sen tilalle ostettiinkin uusi uljas ori, Siro-niminen. Se oli hiu-
kan parempi menijä kuin Into ja ottihan se osaa joihinkin kilpailuihinkin, mut-
ta ilman mainittavaa menestystä. Mutta komea se oli katsoa, kun se harvak-
seltaan ja arvokkaasti juosta jolkkasi kevyitten kiesien edessä P.J :n ajellessa 
iltaisin maalle. 

Se aika, jolloin liikkeemme, Suomen Kauppaosakeyhtiö, sai ensimmäisen 
kuorma-autonsa, oli vielä kaukana edessäpäin. 

Yksi asia oli, joka hieman häiritsi kahden Tammenpään kesän joutilasta au-
voa: kasvienkeruu. Ei, ei, ei! Ei niitä ostettu. Kyllä minä ne itse keräsin. Tie-
tysti kovasti napisten ja muristen. Mutta olihan minulla tässä työssä moraa-
lisena tukena ensin Pekka Muje ja sitten Aleksanteri Kinnunen. 

Pekka Muje oli yhtä laiska kuin minäkin ja hänen tukensa riitti täsmälleen 
50 kasvin keräämiseen. Ei ainuttakaan heinänkortta päälle sen, mikä sinä 
vuonna vaadittiin. Mutta Aleksanteri Kinnunen oli ahkera ylioppilas ja työ-
myyrä, oikein puskuri.tyyppi. Hänen kesänään koottiin vastaanhangoitteluis-
tani huolimatta ei vain sen kesän, vaan vieläpä seuraavankin kesän kasvit. 
Sen jälkeen sain siis olla siitä asiasta huoleti. 

Mikä olikin erinomainen asia, sillä sitä seuraavana kesänä minulla oli jo 
Sirkka, joten aikaa tuskin olisi ollutkaan niin kerta kaikkiaan joutavaan tou-
huun kuin kasvien keräämiseen, jonka tarpeellisuutta en vieläkään käsitä. 

Nikulaisen saunapalo 

Eräänä iltapäivänä istuimme Tammenpään verannalla, kun joku kysäisi, mi-
käs savu Nikulaiselta nousee. Kun tarkemmin tähystelimme savua, niin ei-
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kös vain alkanut näkyä liekkejäkin rannalla olevasta saunasta. 
Nikulaisen huvila sijaitsi vajaan kilometrin päässä olevalla seuraavalla nie-

mellä, ja avuksi lähdettiin sekä veneellä että hevosella. 
Palon aikana Ukko Nikulainen ehdotti minulle - hyvällekin paloasiantun-

tijalle-parikin kertaa, että kutsuttaisiin Viipurin palokunta avuksi. Mutta "ar-
vioin tilanteen" ja sanoin, ettei palokunta tähän tulipaloon enää ehdi, olihan 
matkaa yli 10 kilometriä eikä paloautoja vielä siihen aikaan ollut. 

Niinpä sauna Nuoraan ukkojen avulla purettiin hirsi hirreltä ja sammu-
tettiin vesisangoilla ja puutarhan kastelukannuilla. 

Tämä oli ensimmäinen tulipalo, johon minä - kyteviä hirsiä kastelemalla -
aktiivisesti osallistuin. Tämä tapahtui ennen kuuluisaa vuotta 1908, jolloin 
Nuoraa-Alasommeenikimuistettavajamaineikas V.P.K. perustettiin. Olin tuol-
loin 16-vuotias ja innokkaasti hankkeessa mukana. 

Kyllähän Nikulaisen saunan palon aikana ja vielä sen jälkeenkin pidettiin 
kovaa porua siitä, että oli synti ja häpeä ettei Nuoraalla ollut palokuntaa. Mut-
ta kun, kiitos tyynen sään, tuli saatiin suurin ponnistuksin rajoitetuksi sau-
narakennukseen, ja kun tämän arvo oli verrattain vähäpätöinen, unohtui tu-
len tilapäinen isännyys piankin mielistä. Nikulaisella oli pian uusi ja entistä 
ehompi saunarakennus pystyssä ja - niin elettiin taas entisellään. 

Nikulaisen saunapalokesänä meillä oli virolainen poika Paul Jakobsson mu-
ka kielitaitoani verryttämässä .. Tulos oli tietenkin se, että hän oppi suomea, 
mutta minä pysyin yhtä kankeakielisenä kuin siihenkin saakka ja - senkin j äl-
keen. 

Tämä Paul Jakobssonin episodi mainittakoon vain näytteenä Äitimuorin 
uutterista pyrkimyksistä esikoispoikansa kaikinpuoliseen sivistämiseen. Jo 
Saarelassa meillä oli viimeisenä kesänä ollut samassa tarkoituksessa Leo Salz-
berg, jota erotukseksi minusta sanottiin Isoksi Leoksi, mutta jonka ruoka ja 
majoitus menivät samalla tavalla hukkaan. 

Äitimuorin hukkaan menneistä pyrkimyksistä muistuu vielä mieleen, että 
7-vuotiaana kävin tanssikoulunkin. 

Ne rahat menivät kaikkein hukimpaan. Sitä vastoin "vinterkan" opin ihan 
itsestäni. Sitä tarvittiin tulossa olevissa liikeapulaisemme Emil Mälkiän ja 
hänen morsiamensa Anna Ahokkaan häissä, jotka vietettiin Viipurin V.P.K:n 
talolla. 

Yläluokilla oli sitten pakko opetella kaikki sen ajan tanssit, sillä meillä oli, 
kuten yhteiskouluissa usein, suuri ylivoima tyttöjen puolella. Suhde oli noin 
3: 1. Siinä ei vastaanhangoittelu auttanut, kun normaali tanssittajien määrä 
olisi ollut päinvastainen. 

Vaikka eipä tuo tanssiminen silloin enää aivan vastenmielistä ollutkaan. 
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Lyhdynsytyttäjiä, poliiseja ja hautajaiskulkueita 

Kaikkein varhaisimmassa lapsuudessani, aikana jolloin kunnianhimoni ei 
vielä ollut kohonnut veturinkuljettajan ammatin huimaavalle tasolle - meri-
kapteenista nyt puhumattakaan - päätin, että isona minusta tulee lyhdynsy-
tyttäjä. 

Kun ilta hämärtyi, aloin ikkunan ääressä innokkaasti odottaa, että lyhdyn-
sytyttäjä saapuisi sytyttämään kotimme edustalla olevan kaasulyhdyn. Vih-
doin hän tuli, ja mukanaan hänellä oli tikapuut, jotka hän vikkelästi pystyt-
ti lyhtypylväässä olevaa poikkitankoa vasten. Sitten hän kiipesi ketterästi ylös, 
väänsi hanan auki, tuikkasi lyhtyyn lepattavan tulen ja jatkoi matkaansa puo-
lijuoksua tehden. 

Sitä oli äärettömän hauskaa katsella. Leikin itsekseni tuota ammattia pie-
nine tikapuineni, ja hiukan isommaksi kasvettuani varasin itseni iltaisin ulos 
kadulle katsomaan, miten tuo sytyttäminen oikein kävi. Ja väitänpä saavut-
taneeni melkoisen pätevyyden siihen virkaan. Mutta valitettavasti sellaista 
tointa ei enää ole. 

Aluksi jätettiin pois käytännöstä tikapuut, ja lyhdynsytyttäjä saapui sytyt-
tämään lyhdyn pitkävartinen haka kourassaan. Sillä hakasella hän veti hanan 
auki, ja liekki syttyi itsestään ikuisesti palavan: pienen sytytysliekin aloit-
teesta. Vanhan lepattavan kaasuliekin sijaan oli myös tullut paikallaan pala-
va mutta kirkas sukka, jollaisia me pojat - voin sen nyt tunnustaa, kun rikos 
on vanhentunut - lyhtytolppaa vasten kovasti juoksemalla särjimme, kunnes 
kaasulaitos julisti maksavansa muistaakseni 100 kultamarkan suuruisen palk-
kion sille,joka todisteellisesti voi ilmoittaa sukkien särkijät. Kun meidän pääs-
tämme - tai oikeammin sanottuna takapuolestamme- luvattiin noin suuri pal-
kinto, säikähdimme kovasti ja leikki lakkasi. Niin. Ja sitten tulivat painetta 
lisäämällä itsestään syttyvät lamput. Ja ;sitten sähkövalo. 

Lyhdynsytyttäjästä muistuu mieleeni toinenkin ihailemani julkinen viran-
omainen: poliisi. Elettiin näet vielä sitä viatonta aikaa jolloin poliisi oli kaik-
kien pahojen peloke eikä itse pahuuden palvelija, kuten myöhemmin "Pop-
rikohvin" aikoina. 

Meillä pikkupojilla oli oikein juhlanäytäntö seurata sellaista jännittävää toi-
mitusta kuin humalaisen putkaan viemistä.Ja tuollainen huvi meille jokseenkin 
usein suotiinkin, kiitos "Pömilän" ja "Pirunkirkon", joissa sai halvalla ryy-
pätä päänsä täyteen. 

Katselimme kiinnostuneina, kun poliisi talutti kadulla heipperehtivää päih-
tynyttä kansalaista pahnoille. Enimmäkseen tämä seurasikin sovinnolla, jos-
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kin horjahtelevin askelin. Mutta usein tapahtui niinkin, että humalainen oli 
riitaisalla tuulella ja alkoi tapella vastaan. 

Nyt seurasimme henkeä pidättäen tapahtumien kulkua: Poliisi vihelsi pil-
lillään, ja pianpa saapui lähin virkaveli juoksujalkaa apuun pitkää sapeliaan 
kädellään kannatellen, jottei se sotkeutuisi haarojen väliin. Lähin issikka oli 
kyytiä uumoillen saapunut paikalle, ja hurjasti huitova ja kiivaasti kiroileva 
kaveri pantiin poikittain ajurin rattaiden pohjalle jalat ja pää kahta puolta 
roikkuen. Kahden miehen painolla esivalta miekkoineen istahti päälle ja niin 
sitä lähdettiin. 

Mutta pian päättyi jakamaton ilo näistä näytöksistä. Alkoivat "Poprikoh-
vin" ajat, eikä kunniallisten kansalaisten- sellaisina me koulupojat kaikki it-
seämme pidimme - myötätunto enää ollut poliisin puolella. Aloimme ar-
vostella poliisin käytöstä humalaista kohtaan ja pidimme sitä nyt raakana. Sii-
täpä se sitten alkoi, poliisin arvostuksen alamäki, jota jatkui kautta sorto-
vuosien, ja se - ja sen ohessa kieltolaki - ovat jättäneet ehkä parin miespol-
ven ajaksi korjaamattoman vamman yhteiskuntaruumiiseemme. 

Hautajaiset tai tarkkaan sanoen hautajaiskulkueet olivat lapsuudessani mel-
kein jokapäiväisiä näytelmiä, sillä kotini editse pitkin Pietarinkatua kulki tie 
Ristimäkeen, jossa oli suomalainen, ruotsalainen ja venäläinen hautausmaa. 

Milloin meni ohi vaatimaton kulkue, tavalliset rattaat ja saattoväki jalan 
kulkien. Milloin yhden hevosen vetämät ruumisvaunut ja saattoväki osaksi 
ajaen, osaksi jalkaisin. Milloin kahden hevosen vetämät komeat ruumisvau-
nut perässään issikalla ajavaa saattoväkeä, joukossa jotkut hienot yksi-
tyisajoneuvotkin. Milloin taas oikein loistovaunut monine hevosineen, joi-
den yllä oli hienot viitat. 

Laskimme aina tarkkaan "montako hevosta". Mutta jos oli kyseessä oikein 
isot maahanpaniaiset, silloin ei näin yksinkertainen laskutapa riittänyt. Sil-
loin laskettiin yhteisvoimin: a) montako parihevosta, b) montako hevosta, c) 
montako seppelettä ja d) montako "silkkistormia". Kulkueessa oli sekä pont-
ta että pituutta, milloin Viipurissa oikein pomomiestä vietiin. 

Muistan tuolta ajalta myös yhdet ns. hiljaiset hautajaiset. Silloin kuopattiin 
itsemurhan tehnyt vainaja johonkin hautausmaan nurkkaan. Saattuetta en muis-
ta, lieneekö sellaista ollutkaan, mutta sitä elävämmin muistan voimakkaan 
järkytyksen, jonka nuo vainajaa häpäisevät hautajaiset ihmisiin tekivät pie-
nessä ja mieleltään iloisessa kaupungissa. 

Hautajaisnäytelmiin kuuluivat myös monen asteiset sotilashautajaiset. Toi-
sinaan meni ohi joku oikein isokin kiho kunniamerkkityynyineenja tykkila-
vetilla makaavan arkun perästä talutettavine ratsuineen, joka - niin uskoim-
me - ammuttiin haudalla. 
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Maalliset arvoerotukset seuraavat ihmistä viimeiseen saakka. 
Mutta mahtaneeko tuolla toisellakaan puolella tasa-arvo vallita. Ainakin se 

tuntuisi melko suurelta vääryydeltä. Ehkäpä luokitus onkin toisenlainen kuin 
täällä maan päällä. 

Mikä ja minkälainen sitten lienee? 

Aika harvinainen juhlanäytös oli palokunnan ohiajo, vaikka yksi kolmesta 
"palokuurista" oli aivan lähellä ja tavallisin ajoreitti meni porttimme ohitse. 
Palokuurit, joiksi siihen aikaan paloasemia nimitettiin, olivat vaatimattomia 
pieniä puurakennuksia, ja Viipurissa niitä oli kaksi. 

Kun palotorvi törähti, oli portille pinkaistava ihan lennossa, sillä palokun-
ta tuli täyttä laukkaa, eikä kuhnimiseen ollut aikaa, jos tahtoi ennättää jota-
kin näkemään. 

Ensimmäisen tulipaloni näin alle kouluikäisenä. Meitä oli iso joukko huo-
letonta varhaisnuorisoa kaupungilla jaloittelemassa, kun näimme poliisin kii-
vaasti juoksevan huutaen "tuli irti" ja häviävän apteekin ovesta sisään. Sa-
massa näimme torin toisella puolella olevan talon pihasta savu- ja liekkipat-
saan kohoavan. Joukossa oli kaksi naskalia, toinen tietenkin allekirjoittanut, 
jotka heti oivalsimme, että tässä olisi meille otollista nähtävää, ja katraasta 
karaten me juosta kipaisimme paikalle. 

Erään puutalon seinuksella palaa roihusi iso halkopino täyttä päätä. Thai-
limme portinpielessä seisten hartaasti tuota näkyä, mutta pitkäksi ei juhlam-
me tullut. Palokunta, jonka poliisi oli apteekin puhelimella hälyttänyt, saapui 
heti täyttä laukkaa palopaikalle, ja meille tuli äkkilähtö. Juoksimme neuvok-
kaasti talon norjalle puolelle, sillä halusimme nähdä, mitä nyt tapahtuisi, mut-
ta siellä purki jo "paraatplaanin palokuurin" miehistö tavaroitaan ja selvitte-
li letkujaan, ja meidät ajettiin sieltäkin pois. 

Kaverini20 sai kotiin tultuaan selkäänsä. Siihen sammuivat hänen palohar-
rastuksensa. Hänestä tuli kemian tohtori. Minun paloharrastuksiani ei tukah-
dutettu alkuunsa näin kivuliaalla tavalla. Selvisin asiasta ankaralla varoituk-
sella. Ja niinpä jäi kipinä kytemään. 

Sortovuodet pienen koulupojan horisontista 
En ollut vielä ehtinyt aloittaa koulunkäyntiäni, kun helmikuun manifesti 

nostatti ukkospilven, joka on siitä lähtien muodossa tai toisessa ahdistanut. 
Vain harvoin ja hetkeksi on vähän hellittänyt, mutta pian ovat pilvet taas ti-
20JVäinö Sihvonen (1889-1939), Teknillisen Korkeakoulun lehtori ja professori 1923-1939, kuoli Hel-
singissä talvisodan ensimmäisessä ilmapornmituksessa. Hänen vanhempansa Frans ja Alma Sihvonen 
olivat Kelkkalan koulun ja vuodesta 1897 Keskuskansak:oulun opettajia. 
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hentyneetja on alkanut uudestaan sataa-kuten nyt viimeksi aivan sanamu-
kaisesti - salamoida ja jyristä. (Nämä muistelmat on kirjoitettu syksyllä 1941, 
toimittajan huomautus.) 

Aikuiset erehtyvät perusteellisesti, jos omassa itsetyytyväisessä typeryy-
dessään kuvittelevat "etteivät lapset ymmärrä". Kyllä ne peijoonit ymmärtä-
vät, ehkä liikaakin. Muistelkaa omaa lapsuuttanne ja nuoruuttanne. 

Omasta puolestani muistan elävästi postimanifestin, joka oli ensimmäinen 
ukkosenjyrähdys. Muistan mustat surumerkit. Muistan vihatut uudet merkit. 
Ja muistan emaljoidut, vanhanmalliset muistopostimerkit, joita pidettiin, ku-
ka kellonperissä, kuka missäkin. Minullakin oli sellainen, entistä 20 pennin 
merkkiä kuvaava. 

Ja sitten seurasi oikein iso jyrähdys: Helmikuun manifesti! 
Muistan kuin eilisen päivän sen ahdistuksen ilmapiirin, jonka se aiheutti. 

Että keisari oli syönyt sanansa, se tuntui mahdottomalta käsittää. Se tuntui 
maailmanlopun enteeltä. Mitä se olikin - ainakin keisarille itselleen. 

Ja sitten se alkoi: 
Sotaväen hajotus. Laittomat kutsunnat. Sanomalehtien lakkautukset. Maas-

takarkoitukset. Poliisien uudet, venäläismalliset univormut. Santarmiurkki-
jat. Isku seurasi iskua salamasodan vauhdilla. 

Kaikkea tätä pohdittiin meilläkin ahkerasti ja, kuten olen jo edellä kerto-
nut, "Poprikohvi" ja "Niku" saivat kaunistelematta kuulla, mitä lajia miehiä 
olivat. 

Uskon, että nuo ajat elettiin Viipurissa voimakkaamminjajakamattomam-
min kuin monella muulla paikkakunnalla. Esimerkiksi suurlakkoon - tarkoi-
tan sitä oikeaa suurlakkoa Japanin sodan aikana - ottivat Viipurissa kaikki, 
niin porvarit kuin työväkikin, yhteisesti osaa. Enkä usko muualla Suomessa 
niin yksituumaisesti kieleen ja puolueisiin katsomatta vietetyn Helmikuun 
manifestin päivää "pimeänä" päivänä, tai Runebergin päivänä niin yksituu-
maisesti ja voimallisesti juhla valaistun kuin Viipurissanoinamerkillisinä vuo-
sina. 

Isäukko käytännöllisenä ja järkevänä miehenä ymmärsi, etteivät asiat päi-
vittelemisestä parane, ja ettei tyhjä suunsoittokaan niissä olosuhteissa aivan 
vaaratonta ollut, ja hän koetti hillitä väkensä liian kirpeitä mielenilmaisuja, 
muutaman kerran, kuten muistan, hyvin jyrkästikin. Mutta mikään suomet-
tarelainen hän ei suinkaan ollut. Sitä vastoin Äitimuori, kuten useimmat tun-
temistani naiskansalaisista, otti toimeliaasti osaa sen ajan "vastarintaliikkee-
seen" eli passiiviseen vastarintaan. Niinpä hän mm. keräsi talosta taloon kul-
kien nimiä Suureen Adressiin. Kaupunki oli nimien keräämistä varten jaettu 
pieniin alueisiin, ja Äitimuori keräsi nimiä siitä kaupunginosasta, missä 
asuimme. Ja kun meillä siihen aikaan oli talonväkeä kaikkiaan kolmatta-
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kymmentä, niin olipa siinä varsin juhlallinen tilaisuus, kun oman talon ni-
met kirjoitettiin. 

Isän huoneessa tämä vakava toimitus tapahtui, ja olin tietysti sitä katso-
massa. 

Jauhoiset hevos- ja makasiinimiehet olivat nyt pukeutuneet mustiin pyhä-
vaatteisiinsa, ja kaikki olivat koolla yhtä aikaa, niin konttoriväki kuin ul-
kosalla toimivatkin. "Kiihoituspuheita" ei pidetty, äiti vain lyhyesti selosti 
adressin tarkoituksen, ja jokaista varoitettiin toimimaan tuntonsa mukaan. 
Sitten kukin vuoron perään, iän ja arvon mukaan, meni pöydän ääreen ja piir-
si vakain ilmein ja hartaasti nimensä. Sehän oli kirje itselleen keisarille. Ja 
minkälainen kirje! Sanamuodoltaan vaatimaton, mutta todellisuudessa voi-
makkaampi kuin monet suureleiset sapelinkalistelut, mahtipontiset uhkapu-
heet ja ponsilauseet. Se oli kolmemilj oonaisen kansan vaatimus 150-milj oo-
naiselle aseistetulle kansalle pitää sormensa erillään. Eikä se ollut pelkkää sa-
nahelinää. Kun se ei vienyt tulokseen, niin pieni kolmemiljoonainen kan-
sa veti rohkeat johtopäätökset ja aloitti sodan, tosin aseettoman, mutta silti 
raskaita uhreja vaatineen. Sortovuosien aseetonta taistelua ei pidä väheksyä, 
vaikka nyt elämmekin tankkien, lentokoneittenja myrkkykaasujen aikakaut-
ta. Ilman tuota aseetonta taistelua emme olisi olleet hereillä, kun hetki koit-
ti. 

Vain nykyaikaista prokuristia tai apulaisjohtajaa vastaava "konttoristi" ,jon-
ka olisi pitänyt kirjoittaa nimensä adressiin arvonsa mukaisesti ensimmäise-
nä, jättäytyi jonon hännille kuultuaan erään kaverin tokaisun: "Kyllä nyt pää-
set suoraa päätä Siperiaan!" Tämä konttoristi oli luonteeltaan hyvin varo-
vainen, ja lisäksi hänen isänsä oli kotipitäjässä poliisi. Ei ollut kaukana aja-
tus, että isäukolle voisi olla ikäviä seurauksia, jos pojan nimi esiintyy tällai-
sessa paperissa. 

Kaikki siis kirjoittivat nimensä paitsi eräs hevosmies, joka sanoi, ettei ol-
lut meidän asiamme arvostella keisaria. 

En tiedä, oliko santarmilaitos jo ehtinyt järjestää omat solunsa työpaikkoi-
hin, mutta näin jälkeen päin ajatellen en pidä sitä mahdottomana, sillä mie-
hen puhe oli ilmeisesti jostakin ulkoapäin opetettua. 

Kun ei niin ei. 
Ei häntä kukaan mitenkään painostanut, ei silloin eikä myöhemminkään, 

mutta itse hän pian siirtyi pois talosta aloittaen oman ajuriliikkeen. Ajurina 
hän ryhtyi pian ns. yöajuriksi. Kuulin tästä, kun hän kävi entisille työtove-
reilleen ja - komea mies kun oli, myös talon kukoistavalle keittäjättärelle -
näyttämässä tilikirjaansa ja kehumassa erinomaisia tulojaan. Viattomuudes-
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sani kysyin, eikö yöajurin virka ole paljon rasittavampi kuin päiväajurin. Hän 
nauroi toisille silmää iskien ja sanoi: "Herrat maksavat yöllä reilummin." 

Aavistin, että jotakin mätää tuossa jutussa oli, vaikka en käsittänytkään 
minkälaisista "kyydityksistä" oli kysymys. Päättelin mielessäni, että herrat 
maksavat yöllä liikaa, koska ovat humalassa. Ja humalaisethan minä tunsin 
hyvin, kun olin niin monta putkaanviemisnäytöstä kaupungilla seurannut. 

Myöhemmin - olisi hauska muistaa, tapahtuiko tämä vasta kurssin muu-
tuttua eli suurlakon jälkeen - tämä ajuri hävisi Amerikkaan. 

Toisen voimakkaasti vaikuttaneen tilanteen muistan, kun "Apostolin21 soit-
tokunta" eli hajotetun Vanhan Kaartin soittokunta kävi antamassa jäähyväis-
konsertin Viipurissa. 

Soittokunta oli erinomaisuudestaan kuuluisa, ja väkevä musikaalinen mie-
lenosoitus alkoi ohjelman jälkipuoliskolla, jolloin soittokunta esitti kaikkien 
suomalaisten pataljoonien kunniamarssit. Lopuksi tuli Porilaisten marssi. 

Kun ajateltiin, että tuota ja tuota pataljoonaa ei enää ole, ja että sitä mukaa 
kun sävelet sammuvat, sitä marssia ei kenties enää koskaan saada kuulla, nou-
si mieliala marssi marssilta. Ja kun lopuksi tuli Porilaisten marssi, oltiin kie-
humapisteessä. Väki oli niin hurjana, että se sillä hetkellä olisi ollut valmis 
melkein mihin tahansa. Suosionosoituksista ei tahtonut tulla loppua. Pori-
laisten marssi soitettiin uudestaan ja, siltä tuntui, yhä voimakkaammin. Eikä 
yleisö hellittänyt, ennen kuin se soitettiin kolmannenkin kerran. 

Lopuksi soitettiin hartaasti Maamme ja Isänmaan virsi. En ole koskaan ol-
lut missään kokouksessa, jossa olisi vallinnut sellainen, suorastaan haltioitu-
nut, henki, vaikka ei - pitäisi oikeammin sanoa koska ei - mitään puheita 
pidetty. Jokainen tiesi, mistä oli kysymys, ja uskoi, ettei noita vanhoja, kun-
niakkaita pataljoonia enää koskaan olisi olemassa. Ja jokainen mietti, min-
kälainen tulee olemaan isänmaamme kohtalo. 

Kukapa silloin osasi aavistaa, että uusi tulessa koeteltu Suomen armeija jo 
vuonna 1918 marssisi pääkaupunkiin ... 

Että jokaista "Vapaiden Sanojen" numeroa luettiin ahmimalla, on itsestään 
selvää. Muistan senkin aivan elävästi, että osasin jopa arvostella niitä, vaik-
ka tietenkin hyväksyinkin hengen. Niissähän oli heppoisiakin vuodatuksia, 
eikä niiden uutisaineisto ollut suinkaan kultavaa 'alla punnittua. Toisinaan tuu-
min, tämän muistan varsin selvästi, että mahtaakohan tuo tai tuo olla totta. 

21> Alexei Apostol ( 1866-1927), sotilasmuusikko, mm. puolustusvoimain ylikapellimestari v:sta 1919. 
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Sitten eräänä kauniina kesäaamuna Tammenpäässä pitkää siimaa nostaes-
samme sain suurena salaisuutena kuulla, että Bobrikov oli eilen ammut-
tu. 

Tietysti olin tyytyväinen mutta en riemastunut, sillä lapsen tarkkanäköi-
syydellä aavistin, ettei tuo laukaus ollut viimeinen. Tunnelma oli kauniista 
säästä huolimatta painostava. 

Samana kesänä huomasin, että läheisessä Petäjäsaaressa asuva nuori yli-
oppilas, Artturi Salovaara, jonka tiesin "aktivistiksi", harjoitteli browning-
pistoolilla maaliin ampumista. Hän näytteli uudenmallista, rullarevolverei-
hin verrattuna ihmeellistä asettaan minulle ja antoi sillä vähän ampuakin. Ei 
hän eikä kukaan muukaan virkkanut, mitä varten hän harjoitteli, mutta ilman 
sanojakin käsitin sen. 

Sitten hän hävisi, ja kuulin, että hän oli mennyt Amerikkaan. Jälkeenpäin 
sain kuulla, että hän oli suorittanut yhden siihen aikaan muotiin tulleista at-
tentaateista, tosin vain jotakin pikkuviskaalia vastaan, jonka nimestä en enää 
ole varma. Olisiko ollut Dietvitsh tai Kamarenko ? 

Vastarintamieheksi tiesin hänet siitä, että hän oli käynyt meillä kotona Vii-
purissa tuomassa "Vapaita Sanoja". 

Kerran, kun ketään aikuista ei ollut kotona, hän antoi minulle pienen ni-
pun ja käski viedä niihin ja niihin taloihin. Olin siihen aikaan noin kym-
menvuotias ja hyvin tärkeänä tein työtä käskettyä. Jännittäväähän se pienen 
pojan mielestä oli. Tuntui siltä, että vastaantuleva poliisi olisi ihan selvästi 
arvannut, millä asioilla liikuin. 

Luulen, vaikkei siitä mitään puhuttu, että Isäukko kajosi tähän juttuun, sil-
lä pyyntöä ei enää uusittu. Isäukko pelkäsi, varsin järkevästi, että voisin jou-
tua kovakouraisten pakotteiden kohteeksi, jos joutuisin poliisien tai santar-
mien kanssa tekemisiin, ja nämä tahtoisivat tietää, keneltä ja mistä lehdet oli-
vat peräisin. Tämän suuntaista hän puhui kieltäessään huvilalla veljeilyn tuon 
Petäjäsaaren ammuskelijan kanssa, jonka puuhat hän ilmeisesti arvasi. 

Hengessä olin kuitenkin kaikessa kovasti mukana, ja ikävuosien vähäisyys 
harmitti. Ja kun suurlakko sitten alkoi ja - häpeällisyyden huippu! - minut 
toimitettiin lasten mukana maaseudulle, ei kiukullani ollut rajoja. 

Räjähdys tapahtui, kun hulinan mentyä ohi ja maalta palattuani eräs tahdi-
ton aikuinen alkoi leukailla: "Nythän ne pelkurit palaavat, kun kaikki on ohi." 
Siinä silmänräpäyksessä hän sai niin kovan korvatillikan kuin ikinä jaksoin 
antaa. Se oli elämäni ensimmäinen ja ainoa, sillä en ole sen lajin argument-
teja harrastanut. 

Asiasta tuli tietystijälkitutkinto, mutta "lieventävät asianhaarat" olivat niin 
ilmeiset, ettei siitä muuta seurannut kuin hyvin muodollinen anteeksipyyntö 
kii vastumisesta. 
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Onhan tuolta ajalta hauskojakin muistoja, mm. erään tuttavaperheemme se-
dän ja tädin keskustelu tilanteesta yleensä ja erityisesti "kansalaiskatkis-
muksesta". 

Moniko nykypolvesta tietää, mikä tuo "kansalaiskatkismus" olikaan? Se oli 
punakantinen kirja, joka sisälsi sanoja seulomattoman ja hyvin räikeän boi-
kotteeraus-ohjelman suomettarelaisia vastaan, joilta haluttiin kerrassaan kiel-
tää kaikki kansalaiskunnia. 

Setä oli tulikiukkuinen kiivas suomettarelainen ja täti vielä ylenintoisempi 
nuorsuomalainen. Arvata saattaa, millainen "keskustelu" heidän välillään syn-
tyi, kun siihen aikaan aivan maltillisetkin ihmiset tahtoivat näistä asioista pu-
heen ollen tuohtua. Setä karjui ja heristeli nyrkkejään. Täti sätti ja kiljui - lo-
puksi itkeä vollotti. Vähältä piti, etteivät tarttuneet toistensa partaan ja hiuk-
siin. Minua harmitti kovasti, kun myöhästyin ja ehdin nähdä vain karjuvan ja 
kyynelehtivän loppukohtauksen. 

Siis etteivätkö "lapset ymmärrä"? 
Pikemminkin olisin taipuvainen sanomaan, etteivät aikuiset ymmärrä. 
Senhän näemme hyvin selvästi, jos vähänkin ympärillemme katselemme, 

omista puuhistamme puhumattakaan. Yksinpä suuren maailman viisaat ja mah-
tavatkin ovat muistelmissaan todistaneet toinen toisensa - hölmöläisiksi! 

Mikä muuten, kun heidän aikaansaannoksiaan katselee, tuskin todistelua 
kaipaa. 

Olavinlinnan kylpylaitoksella 

Eräänä Tammenpään kesänä vietin Äitimuorini kanssa kuusi viikkoa Sa-
vonlinnassa Olavinlinnan kylpylaitoksella. Tämä tapahtui vuonna 1906. 

Rautatietä ei Savonlinnaan siihen aikaan ollut, mutta uuden uutukainen pi-
kahöyry "Savonlinna" ajoi, vain Puumalassa hetkeksi pysähtyen, Lappeen-
rannan ja Savonlinnan väliä. 

Se oli Saimaan vesien "Queen Mary" ja ajoi tuon välin joka päivä edesta-
kaisin. Laiva lähti Lappeenrannasta heti Helsingin yöjunan matkustajien saa-
vuttua ja toi taas Viipurin matkustajat niin ajoissa, että ehtivät Simolassa yö-
JUnaan. 

Pikahöyry Savonlinnalla siis tultiin Savonlinnaan, niin että aivan sanan-
mukaisesti "hiukset lensivät", sillä tuuli vei lakkini mennessään. Kapteeni 
vain nauroi ja viittasi hyvästiksi kädellään. 
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Parisen viikkoa myöhemmin oli eräs toinen matkustaja vastaavassa ta-
pauksessa itse pysäyttänyt laivan! Kapteeni oli ollut poissa näkyvistä, ja tä-
mä setä oli itse vetänyt komentolennättimen viisarin näyttämään "pakkia". 
Konehuoneessa oli tietenkin tehty, mitä lennättimen viisari näytti. 

Olisin halunnut olla näkemässä kapteenin ilmeen ja kuulemassa hänen sa-
nanviljelyään. 

Kun pyhyyden pilkka oli kuitenkin jo tapahtunut tosiasia, kapteeni oli alis-
tunut siihen, tehty mikä tehty. Hän oli manöveerannut laivansa Saimaan aal-
loilla kelluvan hatun luo ja ongituttanut sen keksin kärjellä laivaan. 

No niin. Olimme siis Savonlinnassa, ostettiin uusi lippalakki, käytiin ta-
loksi ja alettiin "hoitaa terveyttä". 

Vuonna 1906 ei maailmassa enää ollut täysrauhallista. Niinpä sattui mm. 
Viaporin kapina Savonlinnassa ollessamme. Mutta ensimmäiseen maail-
mansotaan oli kuitenkin vielä kahdeksan vuotta, ja vanha maailma, joskin 
kovasti kolhittuna, oli jäljellä. 

Yleisö oli kansainvälistä, suurelta osalta pietarilaista. Torvisoittokunta soit-
teli kasinon edessä olevassa katollisessa pyörykässä kolme kertaa päivässä. 
Oli myös konsertteja, ja kerran viikossa järjestettiin tanssiaiset. Aino Acktella 
oli Olavinlinnan pihassa ensimmäiset oopperapäivänsä, joista piti tulla joka 
vuosi toistuva perimätapa. Viikoittain tehtiin jokin yhteinen huviretki. Uni-
keon päivänä oli varhaiskahvit, ja jokaista, joka saapui seitsemän jälkeen, 
pommitettiin takiaisilla. Tässä puuhassa olin hyvin innokas, kunnes eräs tä-
ti-ihminen, joka ei tiennyt mitään koko touhusta, suuttui kuin tupakka. Lai-
toksen "intendenttinä" oli syntyperäinen hyvin touhukas engelsmanni Mr. 
Campbell, jota sanottiin "Kempeleeksi". 

Valitettavasti en ollut vielä siinä iässä, että olisin ymmärtänyt kaikesta täy-
sin nauttia, ja esim. ravintolapuolen "täydet oikeudet" jäivät kokonaan käyt-
tämättä. "Täysistä oikeuksista" huolimatta en nähnyt Savonlinnan viikkojen 
aikana Kylpylaitoksen kasinolla enkä puistossa ainuttakaan humalaista. Sel-
lainen yleisö, joka olisi voinut humalaan hairahtua, kuunteli soittokunnan esi-
tyksiä kaukaa. Kylpylävieraille ei humaltuminen sopinut. 

K y lpylävieraista puheen ollen mainittakoon, että tuleva appiukkoni 22 oli siel-
lä samaan aikaan "terveyttä hoitamassa". Tuttavuuden rakentaminen jäi kui-
tenkin sillä kertaa tuonnemmaksi. Ja samapa tuo olikin, sillä tuleva vaimoni 
ei ollut tuolloin vielä syntynytkään. Se tapahtui vasta kolme vuotta myö-
hemmin. 

Savonlinnan retki päättyi loistokkaasti matkalla Kuopion maanviljelys-
näyttelyyn. Matka tapahtui Osmo-laivalla, jonka joukko viipurilaisia tutta-
22i Metsänhoitaja Einari Mäntyvaara ( 1879-1953), toimi aluemetsänhoitajana mm. Suojärvellä ja Haa-
pajärvellä. 
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viamme oli vuokrannut. Leppävirran reittiä mentiin ja Heinäveden tietä tul-
tiin. 

Kuopion hevosnäyttely oli suuri ja komea, 720 hevosta oli näytteillä. Se lie-
nee ollut loistohevosten viimeinen suurkatselmus, sillä autojen aikakausi te-
ki tuloaan. Saarelassa oli jo ensimmäinen auto nähtykin, kun se ankarasti 
syksyttäen ja "huimaa vauhtia" ajoi ohi. 

Paluumatkalla sain tunnustuksen, joka on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. 
Meitä oli Osmo-laivalla iso joukko lapsia, sillä monet viipurilaisystäväm-

me olivat lähteneet liikkeelle koko perheen voimalla. Meille oli katettu oma 
illallispöytämme, jossa vallitsi suuri melu ja pauhu. 

En totisesti jaksa muistaa, millä tavalla tulin tuossa yleisessä hulinassa eri-
tyisemmin "esiintyneeksi", mutta sen muistan, että hauskaa meillä oli. Kun 
nousimme pöydästä, katsahti luokkatoverini Eeva Lallukka, Ukko-Lallukan 
sukulaistyttö, minua yllättyneenä ja lausahti: "Sinähän osaat olla oikein iloi-
nen! Ja minä kun olen aina pitänyt sinuajörönä." 

Tämä tunnustus lämmittää mieltäni vieläkin, ei vain ainokaisuutensa vuok-
si vaan ennen kaikkea sen vuoksi, että lausuja oli hienoin tyttö, jonka olen 
elämässäni koskaan tavannut. Vahinko, että hän maalaistyttönä oli niin pal-
jon vanhempi ja kehittyneempi, että me oman luokan pojat olimme ihan lap-
sia hänen silmissään ja rinnallaan. 

Hienoudella en tarkoita mitään ulkonaista vaan, kulunutta sanaa käyttääk-
seni, sielukkuutta. Eikä sekään näkynyt päältäpäin. Ei runojen lausumisena, 
laularnisena tai muuna "taiteellisuutena". Ei hänessä myöskään ollut mitään 
harsohuntuista "eteerisyyttä", vaan hän oli aivan tavallinen tyttö. Mutta hä-
nessä oli sellaista perisuomalaisen naisen hiljaista henkevyyttä, jonka juuret 
ulottuvat aavistamattoman kauas menneisyyteen, aina Kalevalan aikaan saak-
ka. 

Kerran Eeva Lallukka piti luokalle esitelmän H.C. Andersenin sadusta "Ru-
ma ankan poika". 

Kun eleittä ja vähin äänin pidetty esitelmä oli lopussa, istui koko luokka 
hiljaa kuin kirkossa. Hetken hiljaisuuden jälkeen Pappa Tyrni23 sanoi: 

Kai me annamme tästä esitelmästä täyden kympin. 
Sitten Tymi mietti hetken ja lisäsi: 
- Eiköhän kirjoiteta kymmenen plus. 

23l Juho Kustaa Tyrni, s. 1873, v:sta 1904 Viipurin Suomalaisen Yhteiskoulun uskonnon ja äidinkielen 
opettaja. Erosi papin virasta 1907. 
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Rantalan kesäkodin pitkä laituri. 

Rantala 

Eräänä päivänä Tammenpäässä Isäukko yllätti perheen sillä tiedolla, että 
hän oli ostanut maatilan Nuoraalta, 7 kilometrin päästä Viipurista. 

Tämä oli melkoisessa rappiokunnossa oleva Antti Roiskon tila, johon kuu-
lui ulkopalstana mm. se hevoshaka, jonka olimme Tammenpäässä vuokran-
neet hevosternrne "kesähuvilaksi". Joki kiersi emätilaa laajahkon mutkan teh-
den, minkä vuoksi tilaa kutsuttiin Niemeläksi. Alue ulottui meren rantaan 
saakka ja maksoi- 12 000 markkaa. 

Siitä oli myyty varsinainen merenranta, kappale metsää sekä pari niittyä 
tullinhoitaja Vikrnanille, joka oli rakennuttanut lahden pohjaan huvilan sekä 
oikean kivinavetan ym. maatalousrakennuksia, aivan kuten "maanviljelijäl-
le" kuului. Vaikkei peltomaata ollut kuin nimeksi. Nämä Isäukko myös osti 
36 000 markan hinnasta. Tämä puolikas oli "Rantala". Tänne muutettiin ja 
täällä vietettiin Rantalan kesät. 

Kaupat tehtiin vuonna 1907, ja vuonna 1908 oltiin jo Rantalassa. 
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Viimeiset koulupoikakesäni, kesät 1908 ja -09, olivat puuhiensa puolesta 
edellä kuvattujen kesien jatkoa. Uutta oli vain Argos, Otto-enon purjevene ja 
Rikkolan hovin palo. 

Laila-siskon aasilaumasta olen jo kertonut. Monen yrityksen jälkeen tu-
limme mekin samaan tulokseen kuin Venäjän korkeat sotaviranomaiset, toi-
sin sanoen, ettei aaseista ollut mihinkään, ja ne myytiin. Tilalle ostettiin iso 
bemhardilaiskoira nimeltä Argos. 

Se oli siis sisareni Lailan koira, mutta Argos valitsi - tarkoin asiaa harkit-
tuaan - itse isäntänsä. 

Tutkiskeltuaan aikansa perheen jäseniä, itsekutakin erikseen ja kaikkia yh-
teisesti, se tuli siihen tulokseen, että minä olin ainoa Hänen Ylhäisyytensä ar-
volle sopiva. Muut perheenjäsenet, omistaja mukaan luettuna, olivat vain su-
vaittuja, mutta minun persoonani oli suosittu. 

Sillä ehdolla että pysyin kotona. Mitään matkustelemista Argos ei suvain-
nut. 

Joka kerta kun matkalaukut otettiin esiin, oli suosio lopussa. Jos yritin sen 
jälkeen mennä silittelemään, Argos murisi ja näytti hampaitaan. 

Sama oli matkalta palattua. 
Ei mitään tervetuloilmauksia. Päinvastoin. Kaksi, kolme päivää lepäsi epä-

suosion synkkä pilvi ylläni ja kuului vain murinaa, jos yritin lähennellä. Mut-
ta sitten Argos ei enää jaksanut jatkaa, vaan yhtäkkiä tapahtui laukeaminen. 
Se juoksi edes takaisin ja hyppi päälleni hurjan riemun vallassa, niin että oli 
pystyssä pysyttelemistä. Muut perheenjäsenet saivat tulla ja mennä mielen-
sä mukaan. He olivat Argokselle yhdentekeviä tapauksia. 

Sellaisia rahvaanomaisia huvituksia kuin uiminen Argos ei harrastanut. Si-
tä vastoin juominen tapahtui siten, ettäArgos kahlasi veteen niin pitkälle, et-
tei tarvinnut kumartua vaan vesi nousi leuan tasalle. Siitä hän sitten arvok-
kaasti latki tarpeellisen määrän nestettä suuhunsa. 

Myöhemmin meillä oli toinenkin koira, nimeltään Purri. Se oli kulkukoira, 
joka oli itse valinnut Mummon ja Vaijan "Lepolan" kodikseen ja jäänyt heil-
le. Kun Mummo kuoli ja Vaija muutti aluksi meille, Purri seurasi mukana. 

Purri oli pieni, ruskea sekarotuinen villakoira, takkukarvainenja kiltti kuin 
mikä. 

Argoksen ja Purrin väliset suhteet olivat seuraavat: 
Ei tapahtunut koskaan, että Purri olisi aloittanut syömisen, ennen kuin Ar-

gos oli käynyt Purrin kupilla katsomassa, olisiko siellä mitään huomionar-
voista. Tavallisesti ei ollut. Ei mitään, mitä ei olisi ollut myös Argoksen ku-
pissa, sillä molemmat saivat samanlaista ruokaa. Mutta jos oli, niin Argos ot-
ti tyynesti herkkupalan itselleen, ja Purri katseli päältä. 

Suhde oli siis täsmälleen kuten valtioiden välillä. 
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Jos joskus, tietenkin vain erehdyksessä, sattui poikkeus tästä terveisiin voi-
masuhteisiin pohjautuvasta järjestelmästä, ei Argoksen tarvinnut muuta kuin 
vähän ärähtää, kun Purri oli jo selällään käpälät pystyssä. 

Muuten he elivät erinomaisessa sovussa ja - arvokkuuden sallimassa mää-
rin - myös ystävyydessä. 

Sitten on kerrottava Otto-enon purjeveneestä. 
Otto-eno, Äitimuorin veli, asui Säiniöllä Honkaniemessä, jonne hän oli ra-

kennuttanut - hänkin omien piirustustensa mukaan - talon kaikkine raken-
nuksineen. Mutta siellä oli vain Näykinjärvi, jossa ei voinut pitkälle purjeh-
tia. Kun hän siis teetti itselleen purjeveneen, hän sijoitti sen Rantalaan, jossa 
vene oli minun hoidossani vapaata purjehdusoikeutta vastaan. 

Vene oli puolikannellinen ja laskukölillä varustettu. Se oli säkkijärveläistä 
mallia ja iso. 

Vaikka Joutseneen oli tehty monia parannuksia, joiden ansiosta sillä saat-
toi ainakin kuvitella "luovivansa", Otto-enon vene oli sen rinnalla loistoluo-
kan jahti. Hyvällä mielikuvituksella saattoi jopa nähdä, että siinä oli "ka-
juuttakin", nimittäin puoli venettä kattavan kannen alainen tyhjä tila, jonne 
juuri ja juuri mahtui ryömimään. 

Tällä veneellä me teimme hienoja matkoja, pari kertaa oltiin ihan yökun-
nissa. Väliaikoina ajelin sillä kotilahdella ja joskus ihan Viipuriin saakka. 

Rikkolan kartanon tulipalolla, joka keväällä 1908 poltti maan tasalle seit-
semän rakennusta eli koko kartanon päärakennuksineen kaikkineen, oli kään-
teentekevä merkitys. 

Siitä oli seurauksena Nuoraa-Alasommeen W.P.K:n perustaminen. Siitä mi-
nun aktiivinen paloasioihin puuttumiseni. Siitä valtion palosääntökomitean 
puheenjohtajaksi tulemiseni kymmenen vuotta myöhemmin. Siitä Palosuo-
jeluyhdistyksen perustaminen, kun virkavalta uhkasi panna paperikoriin ko-
mitean erinomaisen mietinnön. Siitä sitkeä tappelu palolakiasiassa, joka päät-
tyi K.J. Ståhlbergin avuksi kutsumiseen ja voitokkaaseen eduskunta-aloit-
teeseen. Siitä ensin valtion paloylitarkastajaksi ja sitten Helsingin palopääl-
liköksi tuleminen. Siitä Fenno-Vent, joka on kolmanneksi tärkein keksintö, 
mitä paloalalla koskaan on tehty. 

Vaihe seurasi toistaan. Ja tässä nyt ollaan. 
Ilman Rikkolan tulipaloa olisin nyt jonkin tuomiokunnan tuomari. Tai - to-

dennäköisemmin - jonkin kaupungin johtaja. 
Ei ihminen tiedä, mihin häntä heitellään. Ja mikä häntä heittelee. 
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Hyvähän on, että heitellään. Ettei paikoilleen hometu. 
Ja onhan tässä heiteltykin. Onpa vain! 

Itse Rantalan paikka ei ollut aivan Tarnrnenpään veroinen, mutta yksi erin-
omainen etu sillä oli. Se sijaitsi lahden pohjassa, ja lahden suulla meni au-
rinko mailleen. Huvila oli jyrkän mäen rinteessä, niin että alakerta ja veran-
ta meren puolella olivat jo toisen kerroksen korkeudessa. Edessä oli vielä sa-
massa rinteessä kellari, jonka katto oli pengerretty ja kivillä koristettu. 

Veranta oli siis noin kolmen kerroksen korkeudella rannasta, ja siinä syö-
tiin, juotiin kahvit ja oleskeltiin yhdessä. 

Ne juhlavalaistukset joita iltaisin sai Rantalan verannalta ihailla, olivat niin 
vaihtelevia ja värikkäitä, että kalpeilta tuntuivat niiden rinnalla kaikki ilotu-
litukset. 

Nuoraan kartanon historiaa 
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Nuoraan kartanon alkujuuret ulottuvat kauas keskiaikaan. Niistä tie-
detään, että Viipurin kuuluisa linnanherra Eerikki Akselinpoika (Tott) 
oli ostanut Nuoraan eräältä rääveliläiseltä porvarilta. Hän kuoli lapset-
tomana maaliskuussa v. 1481. Kuukautta ennen kuolemaansa hän ja hä-
nen puolisonsa Elin Kustaantytär (Sture) lahjoittivat Nuoraan Viipurin 
Harrnaidenveljesten luostarille ehdolla, että siellä kolmasti viikossa pi-
dettäisiin messuja kaikkien kristittyjen sielujen puolesta tarkan kaavan 
mukaan ikuisesti. Kun sitten uskonpuhdistus v. 1535 paikkeilla lopetti 
luostarit, joutui Nuoraa jälleen yksityisomistukseen valtaneuvos Erik 
Flerningille. Hänen puolisonsaHebba Siggentytär (Sparre) sai miehensä 
kuoltua vahvistuksen miehensä läänityksiin v. 1549, mutta kauan ei 
Nuoraa ollut hänellä, koska se v. 1556 siirtyi läänityksenä Klaus Kris-
terinpoikaHornille,joka silloin oli Viipurinkäskynhaltija. Tultuaan val-
taneuvokseksi hän vaihtoi Nuoraan Vartsalin ja Moision tiloihin, ja niin 
palautui Nuoraa jälleen kruunulle. 

Viipurin linna sai pitää Nuoraata vv. 1563-1577, minkä jälkeen "mes-
tari" Pietari Jönsinpoika sai lahjakirjan siihen. Sitten sai Viipurin por-
mestari Matti Antinpoika v. 1591 tämän kartanon palkkioksi siitä, että 
hän oli tarmokkaasti edistänyt Sarvilinnoituksen muurien rakentamis-
ta. 

Seuraavalla vuosisadalla läänitettiin Nuoraa eversti Eskert Linderin-
pojalle,joka sai siihen säterioikeuden. Hänenisännyytensäkesti v. 1620 
asti, minkä jälkeen tila siirtyi Hannu Holländer Ridderille, kirjanpitä-



jälle. Hänen kuoltuaan peri Nuoraan hänen poikansa Peter, jolta re-
duktio otti tilan 1680-luvulla. Nuoraa joutui silloin ylläpitämään sota-
väkeä. 

Tähän loppui Nuoraan ruotsinvallan aikainen historia. Syttyi Suuri 
Pohjansota, tsaari Pietari valloitti Karjalan. Nuoraan kohtalot venäjän-
vallan aikana on täytynyt jättää tutkimatta. Sen verran on kuitenkin säi-
lynyt tiedossa, että v. 1765 jälkeen tuli Nuoraan omistajaksi Aatami Yr-
jönpoika Vasara. Tilan koko oli silloin n. 100 ha. Hänen kuoltuaan tila 
periytyi hänen pojilleen Petterille ja Aatamille, jotka v. 1831 kuolivat 
koleraan. Näiden kummankin n. 50 ha:n suuruiset osat siirtyivät sitten 
heidän vävyilleen Mikko Jukaraiselle ja Juho Hupposelle sekä näiltä 
puoliksi pantuina osina tukkukauppias P.J. Pesoselle. 

Pesosen aikana pidettiin Nuoraata mallitilana. Hän toimeenpani siel-
lä Nuoraankylän ensimmäiset salaojitukset ja kunnosti kartanon kaikin 
puolin.24 

Rantalan juhannus 

Kirjassa Nuoraa - kylä Viipurin maalaiskunnassa kerrotaan Rantalan ju-
hannuksen vietosta seuraavasti: 

Kauppias Pesonen järjesti jokaisena juhannusaattona kyläläisille kok-
kojuhlat huvilallaan. Oli tarjoilua ja myöhemmin kokon palettua oli ju-
hannustanssit navetan vintillä. Vintti oli puhtaaksi lakaistu ja seinän 
vierillä nätit heinäkasat lepäämistä ja ehkä myös lempimistä varten. Jo-
kaiseen mökkiin tuli kutsukortti. 25 

Rantalan ja Petäjäsaaren välinen veneliikenne 

Kesällä 1911 lakitieteen ylioppilas Leo Pesonen laati seuraavan Rantalan 
ja Petäjäsaaren välistä veneliikennettä koskevan sopimuksen. Vieraat ja ta-
varalähetykset Rantalaan saapuivat usein laivalla, joka laski maihin lähei-
sessä Petäjäsaaressa. Sieltä ihmiset ja tavarat tuotiin Rantalaan soutuve-
neellä. Koulupoikavuosinaan Leo Pesonen oli itseoikeutettu soutaja, mutta 
kun hän ylioppilaaksi tultuaan ei enää voinut viettää huvilalla täysiä kolmen 
kuukauden kesiä, sai pikkusisko Laila vuorostaan tarttua airoihin. Sopimuk-
sen tarkoitus oli varmistaa, ettei palvelun taso pääsisi laskemaan. 
2•> Otto I. Meurman, Viipurin pitäjän historia III, julk. Viipurin maalaiskuntalaisten pitäjäseura ry. Vii-
purin pitäjäsäätiö, 1985. 
25> Nuoraa -kylä Viipurin maalaiskunnassa. Saarijärvi 1980. 
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Sopimus 

kauppias P.J.Pesosen ja koululaisen Laila Pesosen välillä, koskeva henkilö-
ja tavarakuljetusta Rantalan ja Petäjäsaaren välillä. 

1 § Koululainen Laila Pesonen sitoutuu kuljettamaan veneellä kaikki ne 
henkilöt ja tavarapaketit, kirjeet, ilmoitukset y.m. Petäjäsaaren ja Rantalan 
välillä, jotka mahdollisesti kuljetettavaksi joutuvat kesä-, heinä- ja elokuun 
aikana v. 1911 tällä linjalla ja maksaa kauppias P.J. Pesonen hänelle 30 pen-
niä matkasta katsomatta kuljetuksen laatuun. 

2 § Koululainen Laila Pesonen sitoutuu pitämään hyvässä kunnossa yliop-
pilas L. Pesosen valvonnassa olevan veneen, Tuomaan, jota sanottu Laila Pe-
sonen on oikeutettu yllämainitulla ehdolla maksuttomasti 1 § mainittuun tar-
koitukseen käyttämään. 

3 § Tapaukset, jolloin Laila Pesonen on oikeutettu kieltäytymään matkasta 
ovat seuraavat: a) jos tuuli katsotaan niin voimakkaaksi, että on syytä pelätä 
jonkun vaaran uhkaavan hänen henkeään tai terveyttään; muist. asiantuntija-
na käytettävä ylioppilas L. Pesosta; b) jos kuljetettavana on työmiehiä t.m.s . 
c) jos Laila Pesonen on jonkun muun pätevän syyn takia estetty lähtemästä 
matkaan; tällaisia syitä ovat sairaus, matkat, harvinaiset vieraat t.m.s. 

4 § Kaikissa 3§ mainituissa tapauksissa on Laila Pesosen pidettävä huoli, 
että joku toinen henkilö lähtee hänen sijastaan, eikä Laila Pesonen myöskään 
saa maksua niistä kerroista, jos hänen sijaisensa on sellainen, ettei hän vaadi 
matkasta maksua, päinvastaisessa tapauksessa on Laila Pesonen oikeutettu 
nostamaan maksun matkasta aina 30 penniin saakka, mutta yli sen maksa-
koon omastansa. 

5 § Niistä kerroista, jolloin Petäjäsaaresta tulevien henkilöiden on odotet-
tava venettä enemmän kuin 1 minuutti, älköön Laila Pesonen maksua saako, 
sama olkoon asianlaita, jos tavara on seisonut laiturilla yli 10 minuuttia, jos 
tulevien henkilöiden on täytynyt odottaa yli 5 minuuttia tai turvautua vieraa-
seen veneeseen tai tavara saanut seistä laiturilla yli puolen tunnin tai laival-
le pyrkivät ihmiset myöhästyneet laivasta, menettäköön Laila Pesonen toi-
mensa. Jos erittäin lieventäviä tai odottamattomia asianhaaroja on olemassa 
menettäköön ainoastaan 3 matkan palkkion. 

6 § Maksun tehdyistä matkoista on Laila Pesonen oikeutettu nostamaan mil-
loin tahansa siitä ilmoitettua kauppias P.J. Pesoselle. Ellei hänellä ole rahoja 
saatavissa, myönnettäköön kuitenkin 3 päivää niiden hankkimiseen. 

7 § Riitatapauksissa on asianomaisten käännyttävä lakitieteen ylioppilaan 
L. Pesosen puoleen, joka myöskin antaa tätä sopimusta koskevia selityksiä. 
Hän säilyttää huostassaan myöskin tämän sopimuskirjan, jonka alle molem-
mat asianosaiset hyväksymisensä merkiksi nimensä kirjoittavat. 
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8 § Jos jompikumpi asianosainen rikkoo tämän sopimuksen ja laiminlyö 
velvollisuutensa, maksakoon sakkoa 3 matkan palkkiota vastaavan määrän 
ja korvatkoon vahingon. 

9 § Lisäyksiä ja muutoksia näihin määräyksiin voidaan tehdä molempien 
asianosaisten suostumuksella ja ovat niitä koskevat asiakirjat jätettävä yllä-
mainitun lakit. yliopp. L. Pesosen säilytettäväksi. 

Rantalassa 29 p. toukokuuta 1911. 

Laila Pesonen P.J. Pesonen 

Koulunkäyntiä ja ylioppilaaksi tulo 

Syksyllä 1899, helmikuun manifestivuonna, olin aloittanut koulunkäyn-
nin Viipurin Valmistavassa koulussa, joka oli oikeastaan leikkikoulu. Koulu-
matkalla minulla oli alkuun saattaja. Myös Juho Hallenbergin Hilja-tytär 
aloitti Valmistavan koulun samana syksynä, ja aamuisin poikkesimme ensin 
Hallenbergeille hakemaan Hiljaa. Näin perheet tulivat toimeen yhdellä yh-
teisellä saattajalla. Hilja istui usein potalla, kun saavuimme häntä noutamaan, 
ja seisoskelin kohteliaasti oven suussa odottamassa, että hän saisi asiansa toi-
mitettua. Taisi olla niitä aikoja, kun Ukko Hallenberg alkoi kutsua minua 
"pikku vävyksi". 

Oppikoulun kävin Viipurin Vanhassa Yhteiskoulussa eli "Polenin koulussa". 
Kuri ja järjestys tässä koulussa olivat erinomaiset ja opettajat yleensä hyviä, 
muutamat, kuten esim. Solmu ja Helena Nyström, Uno Saxen ja August Alli, 
suorastaan erinomaisia. Hyviä olivat myös koulun johtaja ja johtajatar, Kaarlo 
Polen ja Viola Relander, ja luokkatoverit todella mukavia, niin tytöt kuin po-
jatkin. Luokkahengestä kertoo jotakin se, että yhä vielä tapaamme toisiamme. 

Ei siis ollut koulun eikä opettajien syytä, että koulun anti jäi laihaksi enkä 
erityisemmin siellä viihtynyt. Syy oli sekahedelmäsoppaa muistuttavassa 
opetusohjelmassa ja - ehkäpä myös ja kenties eniten - asianomaisessa opis-
kelijassa itsessään. Olin laiska lapsi, joka mieluummin kuin ikäviä läksyjä lu-
ki Välskärin kertomuksia ja Jules Vernen tai Conan Doylen juttuja. Läksyjä 
hoitelin vain "viran puolesta" ja sen verran reilusti, ettei ehtoja tullut - pi-
laamaan kesälomaa. Sillä oppikouluvuosinani ehdottomasti parasta olivat -
kesälomat! Sen sijaan kieliopin sääntöjen, elukoiden hammaskaavojen ja 
muun vastaavan pänttääminen tuntui minusta turhaakin turhemmalta touhul-
ta. Matematiikka oli toki toista. Siinä tarvittiin järkeä eikä muistia. Mutta ei-
hän sekään nyt mitään hauskaa ollut. 
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Kieliä ei suuresta vaivannäöstä huolimatta opittu, koska niitä opetettiin 
kaikkia yhtaikaa: ruotsia, venäjää, saksaa, ranskaa ja englantia. Ja jos eläin opin 
elukoista olisi, kotieläimiä lukuunottamatta, vastaan kävellyt mikä tahansa, 
niin milläs keinolla olisit tuon vastaantulijan saanut aukaisemaan suunsa ja 
näyttämään hampaansa - ellei kenties puraistakseen, jolloin "jälleentunte-
misesta" ei olisi ollut suurtakaan iloa. 

Kun tarkkaan punnitsen, pari arvokasta opetusta on koulun tilille silti mer-
kittävä. 

Rehtori Polen, joka opetti historiaa, vaati, että asioista on esitettävä aina 
kaksi syytä: näennäinen ja todellinen. Se, joka historiasta tietää, että asioil-
la on paitsi tekosyy myös todellinen syy, on siitä aineesta koulussa aika pal-
jon oppinut. 

Tyrnin pappa taas opetti ainekirjoituksessa esittämään asiat lyhyesti ja sel-
västi. Ja kun sanottavat on sanottu, on pantava piste. 

Keväällä 1910 marssimme viimeistä kertaa rukouksiin. Anni Siitonen soit-
ti, senkin kehveli, jonkin vieraan virren eikä "Jo joutui armas aika", jota kau-
nista virttä olimme seitsemänä muuna keväänä erinomaisella hartaudella vei-
sanneet. Poleeni piti tavanmukaisen, vaivalla rakennetun mutta muoto kauniin 
ja sisältörikkaan puheensa. Kävimme noutamassa todistuksemme ja purista-
massa Pollen kättä. Kahdeksan vuoden taival oli onnellisesti lopussa. 

Mutta ylioppilaita ei vielä oltu. Se arvo saatiin vasta Helsingissä. 
YLIOPISTOSSA! 
Niin kokoontuivat asemalle Viipurin kaikkien koulujen toiveikkaat yliop-

pilaskokelaat sekä Tauno Relander Sortavalasta. Saattajia oli asemasilta pul-
lollaan. Oli luokkamme valvojakin, Helena Nyström. Astuttiin omaan meil-
le varta vasten varattuun vaunuun. 

Ja sitten lähdettiin. 
Se oli hauska matka. Paljon ovat nykypolvet menettäneet, kun tämä aka-

teeminen perinne on rationalisoitu. Ja tilalle ovat tulleet itkua ja hammasten 
kiristystä aiheuttavat numerus clausus-tutkinnot. 

Viikon päivät meitä Helsingissä "tutkittiin", mutta seremoniaahan se kaik-
ki oli. Ei kukaan saanut reppuja. Helsinki sitä vastoin katsottiin tarkkaan. En 
ole sitä sen koomin niin tarkasti syynännytkään. Korkeasaaret, Seurasaaret, 
Tähtitornin mäet, Kaivopuistot, kaikki katsottiin. 

Voiton siitä kierroksesta vei vain Äitimuorin johdolla tehty koko perheen 
Helsingin matka pääsiäisenä 1907. Silloin katsottiin ihan kaikki, myös Ate-
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neum, eläin-, kasvi- ja historialliset mu-
seot, Säätytalo, Ritarihuone ja jopa Se-
naatin istuntosalikin. Teatterissakin näh-
tiin yhteen menoon kaksi kappaletta: J ep-
pe Niilonpoika iltapäivänäytäntönä ja Por-
vari aatelismiehenä illalla. 

Ylioppilaiksi siis tultiin, koko sakki. Yli-
opiston rehtorin26 kättä käytiin purista-
massa, ja nimi kirjoitettiin omakätisesti 
isoon kirjaan. Virkapukuinen ylivahti-
mestari kuivasi mustetta, käänsi kirjan leh-
tiä ja kastoi kynää mustepullossa uusien 
akateemisten kansalaisten sillä nimensä 
kultareunaiseen isoon kirjaan ikuistaa. 

Juhlallista se oli. Ei rehtorin kädenpu-
ristus, vaan yli vahtimestari! 

Ylioppilaaksitulon loppukekkerit vie-
tettiin Alppilassa, jossa viisi vuotta myö-
hemmin pidettiin tuomarintutkintojuhlat, 
ja jossa myös 30- ja 40-vuotisluokkako-
koukset on juhlittu. 

Kotiin tulin - ensi kerran elämässäni - Ylioppilas Leo Pesonen v. 1910 
auringon ollessa jo ylhäällä, kello viiden 
tienoilla. 

Tällä matkalla ajoin myös ensi kertaa elämässäni henkilöautolla. 
Helsingissä oli siihen aikaan jo kymmenkunta pirssiautoa Kauppatorilla. 

Siitä me, kolme poikaa, hassasimme yhteisvoimin itsellemme puolen tunnin 
ajelun, jonka aikana kierrettiin Kaivopuistot ja Eläintarhat ja huristeltiin pit-
kin ja poikin kaupunkia. 

Vaikka taksamittaria ei ollut, niin että hiljainen ajo olisi ollut kuljettajan 
kannalta taloudellisempaa, tämä lasketteli koko ajan lusikka pohjassa. Hän 
teki työtä täyden rahan edestä. 

Kokonaan uutta ei autolla ajaminen minulle enää ollut, sillä olinhan jo Vii-
purissa ajanut kuorma-autolla. Suomen Kauppaosakeyhtiölle, jolla nimellä 
Isäukkoni firma yhteen aikaan toimi, oli ostettu iso 4 tonnin kuorma-auto, 
Sohlbergin pakettiautoa lukuun ottamatta ensimmäinen laatuaan Viipurissa. 

26> Kielitieteilijä Ivar Heikel (1861-1952), Helsingin yliopiston rehtori 1907-11 ja 1920-22. 
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Sillä olin tietenkin ajanut, kun vietiin kuormia asemalle ja rantaan tai tava-
roita sieltä tuotiin. Olin ollut mukana niin paljon kuin aika suinkin myöten 
antoi. Mutta nyt siis ajettiin herroiksi henkilöautolla. 

Autoilla me ylioppilaat ajoimme myös Alppilaan. 

Helsingin matkalla pukeutui kiinnostukseni vastakkaiseen sukupuoleen, nyt 
jo oikean ikäkauden kohteeseen, ensi kerran konkreettiseen muotoon. Olihan 
jo Viipurissakin käyty kävelyillä ja saatoilla ja tehty sellaisiakin kierroksia 
kuin Rautatiesillan yli Papulaan, sieltä laivalla kaupungin rantaan ja sieltä 
valleja pitkin Aleksanterinkadun päähän ja kotiin. 

Mutta edes kahvikuppia en ollut vielä uskaltanut tytölleni tarjota. Helsin-
gin matkalla sitten rohkaisin luontoni ja lahjoitin Hänelle - kultaisen lyyran. 

Se olikin lyhytaikaisen romanssini huippukohta. 

Paluu Viipuriin tapahtui Södem-laivalla, joka siihen aikaan ja vielä monia 
vuosia sen jälkeenkin matkasi Helsingin ja Viipurin väliä kaupungista kau-
punkiin kulkien. Pysähdyttiin Loviisassa, Kotkassa ja Haminassa. Viipuriin 
tultiin illalla, kuten olisi tultu päiväjunallakin. Laivan lähtö Helsingistä vain 
tapahtui jo kello yksi yöllä. 

Tähän laivamatkaan osallistuivat ainoastaan Heikki Lundin (nyk. KOP:n 
haarakonttorien tarkastaja, pankinjohtaja Lähimaa) ja oma Äitimuorini ja 
Isäukkoni, jotka olivat saapuneet omin silmin näkemään mainehikkaan poi-
kansa ylioppilaaksi tulemista. 

Samana kesänä tein vielä toisenkin matkan Helsinkiin eli siihen edelläker-
rottuun palokuntalaiskokoukseen. Sieltäkin palasin laivalla, kuten olen aina 
tehnyt, jos vain laivavuoro on vähänkään sopinut. 

Viimeksi ajoin laivalla Helsinkiin Raili-muorini27 kanssa vuonna 1934. 
Kesän 1910 !epäsin ihan sananmukaisesti "laakereillani" ja kokoilin voi-

mia akateemisen arvon saamiseksi vaadittavaa kamppailua varten. 

21>Leo Pesosen puoliso vuodesta 1932, syntyjään Raili Amanda Emilia Mäntyvaara (s. 1909). 
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Luokkakokous 

Toveri! 
Wiipurissa 2.p. kesäk. 1915 

Ensi Juhannusaattona piti meidän V:nnellä luokalla tekemämme uljaan pää-
töksen mukaan kokoontua Punkaharjulle viettääksemme siellä hetkisen rau-
hassa tutussa toveriseurassa ja uudistaaksemme entisiä koulumuistojamme. 
Mutta tarvitseeko meidän tämän vuoksi matkustaa aina vieraaseen maakun-
taan saakka? Silloin kun me tuon päätöksen teimme eivät sellaiset seikat kuin 
aika ja paikka paljon merkinneet. Minkä etemmäs koulukaupungistamme ko-
kouspaikan määräisimme, sen hauskempaa ja vapaampaa uskoimme ko-
kouksessamme tulevan. Mutta nyt kun jo olemme "vapaita", ei meillä enää 
olekaan samaa halua matkustaa niin kauas kuin mahdollista tavataksemme 
vanhoja tovereitamme, vaan päinvastoin. 

Toissa perjantai-iltana oli aika joukko "meikäläisiä" kokoontunut Papulan-
mäelle pohtimaan luokkakokouksemme viettoa. Ilmoitus kokouksesta oli ko-
etettu antaa kaikille paikkakunnalla oleskeleville meikäläisille, ja olivatkin 
Ida Comer, Siiri Fredrikson, Henri Lund, Sylvi Manner, Rosa Peusa, Siviä 
Vainio, Tyyni Tammela sekä allekirjoittanut saapuneet mäelle mieskohtai-
sesti sekä olivat Eeva Erikkilä (Lallukka), Toini Lallukka, Hanna Myllys ja 
Reino Pietinen keskustelleet kukin asiasta jonkun läsnäolleen kanssa ja jät-
täneet tälle tehtäväksi edustaa heitäkin. Ja jokaikinen oli sitä mieltä, että Pun-
kaharju on ihan sopimaton paikka luokkakokouksemme viettämistä varten. 
Monikaan ei viitsisi uhrata aikaansa ja varojansa niin pitkän matkan tekemi-
seen, ja joskin sinne muutamia tulisikin, ei toverikokouksemme siellä luok-
kakokous- ja matkailijatulvan keskellä mitenkään voisi saada sitä kotoista, 
toverillista sävyä, mikä tällaisella toveriyhdynnällä tulisi olla. Samoin olivat 
kaikki yksimielisiä siitä, että määrätty aika oli myöskin sopimaton, sillä Ju-
hannusaattohan on yksi niitä suuria juhlapyhiä, jolloin ihmiset eivät mielel-
lään jätä kotejaan ja omaisiaan. 

Niinpä päätettiin, jottei luokkakokouksemme jäisi kokonaan pitämättä tai 
ainakin epäonnistuisi, muuttaa kokouksen aika sekä paikka. Päätettiin että to-
verikokouksemme pidettäisiin heinäkuun 24. ja 25. päivänä vanhassa tutus-
sa Wiipurissamme, jolla entisenä koulukaupunkinamme on suurimmat edel-
lytykset olla hauskana kokoontumispaikkanamme. Suunnittelimme, että ko-
koontuisimme lauantaina 24. päivän iltana kello 7 entisen koulutalomme rap-
pusille, josta niin monta kertaa vaikean tunnin alkaessa ahdistunein mielin 
ylösastuskelimme, katselisimme hetkisen tuttua, nykyään hieman iloisem-
man näköiseksi maalattua koulurakennustamme ja siirtyisimme esim. Papu-
lanmäelle viettämään hauskaa toveri-iltaa. Täällä voisimme myös päättää yk-
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sityiskohtaisemmin seuraavan päivän ohjelmasta. Ja luulenpa, ettei teke-
mämme omavaltainen muutos ole toverikokouksellemme vahingoksi vaan 
päinvastoin. 

Siis toveri! Ellei voittamattomia esteitä satu, astuskelet Sinä koreasti ensi 
heinäkuun 24. päivän iltana hieman ennen kello 7 Vanhalle Yhteiskoululle. 
Ei murheellisella mielellä niin kuin olisit jättänyt läksysi lukematta, vaan rei-
lusti niin kuin lähdettäisiin potattiretkelle. Laillisen esteen sattuessa on pois-
saolotodistus ajoissa lähetettävä. 

Terveix ! Koulun rappusilla tavataan. 
Leo Pesonen, 
jonka tehtäväksi Papulan päätöksen tiedoksisaattaminenjätettiinjajoka asus-

telee kesällä Wiipurin pitäjän Nuoraan kylässä. 
Siltä varalta, että joku näistä ilmoituksista ei osuisi perille osoitteen puut-

teellisuuden tai muun syyn takia, niin tee tämän sisältö tiettäväksi jokaiselle 
tapaamallesi "meikäläiselle" ja voithan vaikka kirjoittaakin jollekin hyvälle 
kaverillesi. 

Anomus 
Luokkakokouksen järjestäminen vuonna 1915 ei ollut aivan yksinkertaista. 

Koska maassa vallitsi sotatila, joutui Leo Pesonen, samana vuonna leivottu 
hovioikeuden auskultantti, anomaan kokouslupaa Viipurin Poliisikamarilta. 
Kaupungin poliisimestarina toimi Vilho Pekonen, Helsingistä tullut mies, jo-
ka oli nimitetty virkaansa venäläisten tahdosta. Pekonen hoiti virkaansa ta-
valla, joka toi hänelle isänmaallisten kansalaisten syvän halveksunnan. Hän 
mm. erotti lainkuuliaisia virkamiehiä ja otti tilalle omia suosikkejaan. 

Wiipurin kaupungin Poliisikamarille 
Wiitaten niihin julistuksiin, jotka ovat annetut kokouksien pidosta sotatilan 

aikana, pyydän lupaa toverikokouksen pitämiseen Wiipurin Suomalaisessa 
Yhteiskoulussa lukuvuonna 1906-1907 V:llä luokalla opiskelleiden toverei-
den kesken 24.-25. päivinä heinäkuuta 1915 Wiipurin kaupungissa. 

Wiipurissa 21. pnä heinäk. 1915. 
Leo Pesonen 
hovioik. auskultantti 

Wiipurin Poliisiviraston violetilla leimalla varustetulla paperiarkilla po-
liisimestari Vilho Pekonen ilmoittaa kaksi päivää myöhemmin "Herra Ko-
mendantin" päätöksen: Luokkakokouksen saa pitää, mutta sillä ehdolla, et-
tä läsnä on poliisimies. 
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Luokkakokousta seuranneena vuonna 1916 Pekonen kuoli, Viipurin kau-
pungin historian mukaan "stressiin". 

Saumat ratkeavat 

Suurlakkoon 1905 oli päättynyt sortovuosien ensimmäinen vaihe. Mutta 
mitä seurasi? 

Olisi luullut ihmisten jotakin oppineen. Patoutunut viha ja kiukku suome-
tarlaisten ja nuorsuomalaisten välillä pääsi vasta - paineen höllättyä - oikein 
valloilleen. 

Vuoden 1918 ns. kellarikansalaisia vastaavat, vaaran aikana melko hiljaa 
pysytelleet "isänmaan ystävät" päästivät nyt suuren uljuutensa täyteen ku-
koistukseen hillittömästi haukkumalla suometarlaisia, ja nämä taas jonkin-
laisen syvälle sieluun latautuneen alemmuuskompleksin riivaamina antoivat 
takaisin täysillä panoksilla, korvaten haukkumasanojen paljoudella sen mitä 
sanarieskan sisällyksestä puuttui. 

Muistan selvästi eräänkin suometarlaisessa Viipuri-lehdessä julkaistun kir-
joituksen,jossajankutettiin yhtä mittaa ja usein vielä perättäin toistellen "pu-
ristus-, päristys-, kuristuslailliset", tarkoittaen näillä kunnianimillä tietenkin 
perustuslaillisia, joiden aivan vakinainen nimitys oli "puolsuomalaiset", mi-
kä tietenkin tarkoitti nuorsuomalaisia. Suomalaisuus oli se pelastusrengas, 
johon tarrauduttiin. 

Tähän vanhojen poliittisten puolueiden korviakoskevaan pasuunanpuhal-
lukseen ja rummun räminään liittyivät kimeinä pillipiipareina uudet luokka-
puolueet, joista etenkin senaikaiset sosialistit eivät sanapaukkuja säästelleet. 
Ja yksityisyrittäjinä taistelukentällä esiintyivät sellaiset maailmanparantajat 
kuin Matti Kurikka "totuudentorvineen" ja niin edelleen, aina anarkisteja myö-
ten. 

Mieltä ylentäviä eivät myöskään olleet uuden yksikamarisen eduskuntam-
me ensimmäiset vuodet. 

Toisaalta rullasi juhlavasanainen adressikoneisto yksitoikkoisessa, mitään 
vaikuttamattomassa tyhjyydessään, ja toisaalta taas laskettiin lentoon seka-
via aloitteita aivan kaikesta mitä vain maan ja taivaankannen väliltä löytyy, 
ja mitä kekseliäs ihmismieli sen lisäksi vielä esille loihtia saattaa. 

Ja niin sitten eräänä kauniina päivänä - kesken suunsoiton ja kinastelun -
Bobrikovin paikalla istui uusi ja edeltäjäänsä verrattomasti taitavampi tyyp-
pi, kenraalikuvemööri Seyn, joka aloitti monta kymmentä kertaa tehok-
kaamman hiljaisen kuristuspolitiikan ajanjakson, jota kansa ei enää, vuosi-
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kausia aatteellisesti ja sanallisesti riehuttuaan, jaksanut edes elävästi huoma-
ta, saati sitten kipeästi tuntea. 

Kuten lumisade hiutale hiutaleelta peittää maan, kinoksia yhä korkeam-
malle kohottaen, samoin sateli hiutale hiutaleelta kuoleman lunta Suomen-
niemelle. 

Sota alkaa 

Sitten eräänä heinäkuun päivänä 1914 kajahtivat Sarajevon laukaukset. 
Diplomaatit heräsivät kesähorroksestaan ja alkoivat kylpylaitoksista vir-

koihinsa palattuaan vaihtaa nootteja. Siihen aikaan vielä näyttämön etualal-
la esiintyvät keisarit ryhtyivät vilkkaasti elehtimään lähettelemällä säh-
kösanomia toinen toiselleen. Sotilaat alkoivat pakata kamppeitaan. Kunnes 
sitten elokuun alussa sodan julistukset Gollaisia kohteliaisuuksia siihen aikaan 
vielä, muistona ritariajalta, pidettiin tapana vaihtaa) alkoivat sinkoilla maas-
ta toiseen. 

Vuosikymmenien kuluessa viimeiseen saakka trimmatut loistavat armeijat 
ja laivastot lähtivät liikkeelle. Liput liehuivat ja soittokunnat soittivat, kun 
vanhat armeijat marssivat viimeiseen taisteluunsa, joka oli lyhyt ja verinen. 

Keihäsratsumiesten hurraa-hyökkäykset päättyivät joka suunnalla koneki-
väärien asiallisen kuivaan rätinään, ja pistinhyökkäykset sammuivat ruumis-
kasoihin. Armeijat painuivat maan alle lokaan ja liejuun. Tappamisen valta-
va lihamylly alkoi hiljaisen mutta hellittämättömän jauhamisensa tuhansien 
kilometrien pituisilla rintamilla. Vanhan ritariajan auringonlasku oli verisen 
punainen. Kun se päättyi, vietiin kolmen keisarin ja kymmenkunnan kunin-
kaan kruunut museoon. Keisarit katosivat kaikki. Kuninkaista jäi vain rip-
peet. 

Sinä päivänä, jona teurastus alkoi, meillä oli maalla käymässä vanha kun-
non Ukko Thuneberg28

, joka oli minua pikkupoikana ollessani vakiokeinoil-
laan, risiiniöljyllä, kylmillä kääreillä ja etenkin naurattamalla monesti pa-
rannellut. Ukko Thuneberg oli siis ammatiltaan lääkäri ja oikein vanhaviisas 
sellainen, mutta vielä sitäkin viisaampi ja herttaisempi hän oli ihmisenä. 

Hänen kanssaan juttelimme, olinhan silloin jo neljännen vuoden ylioppilas, 
ylen syvällisesti maailmanmenosta ja menestyksestä ja yksimielisesti mana-
simme sotahullut sinne, mihin ne kuuluivat. 

"'lPaul Alexander Thuneberg (1865-1923), viipurilainen yksityislääkäri ja tilanornistaja, kansanedus-
tajana 1919-21. 
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Samalla toivotimme heille kaikille hyvin tasapuolisesti, ei vain itseämme 
vaan yksin tein myös tanskalaisia, puolalaisia, buureja, elsass-lothringilaisia 
muistaen, sellaisen tulevaisuuden, että pieksäisivät nyt isoiset toinen toisen-
sa niin perusteellisesti, että pienetkin saisivat vähän hengittää. 

Tämä nykykielellä sanottuna "toiveajattelu" toteutuikin aavistamattoman 
tehokkaasti. Uusia valtakuntia syntyi sodan päätyttyä kuin sieniä sateella. 

Sitävastoin suuret mahtivaltiot olivat - niin voitetut kuin voittajat - aivan 
läähätyksissään. Voittajavallat eivät saaneet edes perusteellisesti lyötyä Turk-
kia tottelemaan itseään. KemalAtatiirk viittasi kintaallaan kaikille heidän rau-
hanehdoilleen ja laivastopakoitteilleen ja lähetti voittajien kanssa neuvotte-
lemaan kuuron miehen, joka kuuli vain mitä parhaaksi katsoi, eikä muuta. 
Mutta sinä aikana Kemal-pasha teki mitä tahtoi ja perusti uuden Turkin, nyt 
joka taholta kovasti kositun. 

Kemal-pasha oli uuden aikakauden "johtaja" -tyypin uranuurtaja. Häntä seu-
rasivat nopeassa tahdissa toiset, ja niin saatiin taas nähdä uusi näytös van-
hasta näytelmästä, jonka kaavan jo Marcus Aurelius tunsi pari tuhatta vuot-
ta sitten sanoessaan: kaikki muuttuu - tullakseen samaksi jälleen. 

Ukko Thunebergin lähdettyä kiipesin Rantalan yläkertaan, jossa minulla 
sillä kertaa oli Laila-siskon poissa ollessa tavallisesti hänen hallussaan oleva 
merenpuoleinen huone. 

Siinä ikkunan ääressä istuessani näin, miten koko idänpuoleinen taivas me-
ni paksuun pilveen, jonka kärjessä aivan selvästi kaksipäinen kotka levisi le-
viämistään peittäen lopulta koko itäisen taivaan. 

Aloin oikein tarkkailla pilveäjajännittää, että peittääkö se vähitellen koko 
taivaan. Mutta niin ei käynyt. Läntinen taivas pysyi kirkkaana. Ja vähitellen 
haihtuivat pilvet myös itäpuolelta. 

Tuollaisina käännepäivinä ihminen on taikauskoinen ja tarkkailee kaiken-
laista. Niin kävi minullekin. Katsoin pilven ikään kuin enteeksi. Ja niin myös 
tapahtui, olipa se enne tai ei. Ja tietenkään se ei ollut. Oli vain pilvimuodos-
telmia, joista herkkä mielikuvitus loihtii esiin kaikenlaista. 

Kun syksyllä saavuin Helsinkiin, kävi kaupungissa kova kohina. Puhuttiin, 
että "nykyaikaisilla aseilla" sotaa ei voida pitkään jatkaa. Väki loppuu al-
kuunsa. Jouluun mennessä kaikki on selvää. Kiirettä on pidettävä, jos aikoo 
ehtiä loppuselvitykseen mukaan. 

Tähän käsitykseen en voinut yhtyä. En kylläkään jaksanut käsittää, että so-
dasta tulisi niin pitkäaikainen. Mutta joka tapauksessa arvelin, että lopputut-
kinnot, jotka jo olivat alkaneet, ehtii vielä suorittaa. 
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Ja niin annoin maailman mellastella ja jatkoin lopputenttejäni. 

Eräässä osakunnan kokouksessa kuraattori lainaten jonkun, en enää muis-
ta kenen, lausumaa totesi: 

"Elämme suurten tapahtumien aikaa ja- vielä suurempien kynnyksellä." 
Niin oli todellakin. Vaikkei kukaan, ei kukaan, aavistanut miten suurten 

tapahtumien kynnyksellä elettiin. 
Ei kukaan tiennyt, että nyt painuu mailleen Kokonainen Aikakausi. Maail-

ma, jossa oli vielä vähäisiä rippeitä jäljellä Wienin tanssivasta kongressista 
100 vuotta sitten. 

Samana päivänä, jolloin me Ukko Thunebergin kanssa Rantalan pihamaal-
la maailmanmenoa pohdiskelimme, päivänä jolloin eri maiden esikunnissa 
lkp-nappeja paineltiin, sinä päivänä "vanhan maailman" saumat alkoivat rat-
keilla. 

Kun tykkienjyrinäneljän vuoden kuluttua vihdoin hiljeni, oli maailma "uusi" 
ja Eurooppa vain - "entinen". 

Yliopistossa ja käräjillä 

Olen kertonut, miten kouluvuosieni anti jäi kaiken kaikkiaan laihanlaisek-
si. Yhtä vähän sain, jos suoraan sanon, yliopistosta. 

En ole kuullut, että kukaan ystävistänikään olisi siltä suunnalta mitään erin-
omaisempaa hengenravintoa ammentanut. Ja kuinka se olisi voinut olla mah-
dollistakaan, kun laitos oli kasvanut eri alojen ammattimiesten tehdasmai-
seksi tuotantolaitokseksi. 

Kukin professori kannatteli vain omaa "tutkintorimaansa" pitäen sitä sen 
verran korkealla, että kohtuullinen prosenttimäärä opetuslapsista jaksoi, tiu-
kalla "treenauksella" omin päin valmistauduttuaan, "hypätä riman yli". Sii-
nä kaikki. 

Käytännöllistä ja kenties välttämätöntä. Mutta ei muuta. 
Se mikä ylioppilasaikana, lukuun ottamatta nuoruutta, vapautta ja avaraa 

tulevaisuutta, on arvokasta ja mikä tekee entisistä koulupojista "akateemisia 
kansalaisia", saattaisi olla osakuntaelämäja siihen liittyvät tilaisuudet omien 
voimien koettelemiseen. Mutta vuonna 1910 elettiin osakunnissa jonkinlais-
ta aallonpohjaa. Sortovuosien voimakkaat ajat olivat takana ja jääkäriaika 
vielä edessä. Osuin putoamaan tähän kuoppaan. 

Osakunnassa veivattiin vanhoja levyjä: kotiseutututkimusta ja kansanva-
listusta. Valistettavat olivat jo kuitenkin valistajiaan viisaampia, ja kotiseu-
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tututkimuksen mikroskooppi oli suunnattu menneisyyteen aikana, jolloin tu-
levaisuus kiihotti mieltäni. 

En ollut kiinnostunut. Ja niin meni sekin aika ohi. Jälkiä jättämättä. 
Ehkä tähän vaikutti myös nuori ikä ja ryyppäämättömyys. Siihen aikaan nä-

et vihittyjen piiri "istui" ahkerasti. Virallisissa kokouksissa haukoteltiin. 

Vasta kolmas opiskeluvaihe eli käräjäaika oli jotakin. Se olikin jo tarpeen, 
sillä muuten olisin jäänyt nk. elämää varten kovin heppoisille eväille. 

Oikeustutkinnon suoritin kevättalvella 1915. Sinä keväänä olin jo Kuole-
manjärven ja Uudenkirkon käräjillä, mutta omia käräjiä saisin Ukko Zittin-
gin29 tuomiokunnassa Jääskessä. 

Siihen aikaan otettiin "käräjien istuminen" ihan tosissaan. Tasan kaksi vuot-
ta minäkin siihen Jääsken tuomiokunnassa uhrasin, tuomarin kodissa Imat-
ralla asuen ja yksinomaan talon töitä paiskien, ensin vuosi ruokapalkalla, toi-
sesta sain jo 150 markan kuukausipalkan .. 

Ukkotuomari, senaattori Zitting oli läpikotaisin hyvä mies, jonka väkevin 
sana oli "juukeli". Hän oli vanhan kansan tuomareita, koko virkauran se-
naattiin saakka uskollisesti ja tunnollisesti palvellut, ammattinsa läpikotaisin 
tunteva ja vain juttujensa kimpussa elävä. Tuohon aikaan hän oli 55-vuotias, 
mutta jo harmaa ja minun silmissäni vanha mies. "Sedäksi" häntä kutsuim-
me. Suuri perhe "Sedällä" oli, ja ruokapöydässä istui aina pari kolme "nuor-
ta tuomaria". Muusta hän ei puhunut kuin käräjäjutuista ja sodasta. Toisinaan 
hän pelasi skruuvia. 

Oikeutta jakaessaan hän oli perinpohjainen ja tarkka, ja erinomaista kou-
lutusta se oli. Itse hän istui vain Jääsken pienet käräjät ja antoi meidän nuo-
rempien miesten, Boehmin, Asikanuksen ja minun, sekä minuakin nuorem-
pien Laukkasen ja Österbergin hoitaa suuret Antrean, Kirvun ja Ruokolah-
den käräjät sekä Jääsken kokoiset Joutsenon käräjät. 

Kun Ukko istui rakkaita Jääsken käräjiään, siinä karisivat nuorelta miehel-
tä liiat luulot pois. 

"Asiahan on selvä", väitin suuressa tietoviisaudessani. 
"Tuumitaan vielä", sanoi Ukko. 
Ja kun sitä tuumittiin ja yhä vain tuumittiin, niin kas pehkuna! Ei se aivan 

niin selvä ollutkaan. Saattoipa asia olla ihan päinvastoinkin. 
Mutta entäpä kun nuori mies sai vuoden harjoiteltuaan lähteä käräjille yk-

sinään ja joutui omalla vastuullaan ja voimatta kenenkään vanhemman mie-

29> August Johannes Zitting (1860-1922). 
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hen kanssa edes neuvotella ihmisten asioita, suuria, monimutkaisia ja arka-
luontoisia, omin päin ratkomaan. Siinä tottui ottamaan selvää asioista, tottui 
uskaltamaan ja myös - vastaamaan. 

Antrean ja Kirvun käräjät, joita kumpiakin istuin kahdet, olivat suuria, vai-
keajuttuisia ja moniviikkoisia. Niissä otettiin miehestä irti kaikki, mitä lähti. 
Se oli parasta koulutusta, mitä olla saattaa. 

Merkuljeffvastaan Puginja Pugin vastaan Merkuljeff 
Lopuksi istuin vielä Ukon sairastuttua kaupantekijäisiksi yhdet hänen pie-

net nimikkokäräjänsä Jääskessä. 
Näille käräjille lähtiessäni Ukko pyysi, että koettaisin tehdä selvää Mer-

kuljeffin ja Puginin vanhoista ja sotkuisista jutuista, jotka olivat jo pitkään 
painaneet Ukon mieltä. 

Tunsin näiden juttujen syntyhistorian ja lupasin: "Setä hyvä, näitä juttuja ei 
enää ensi käräjillä ole!" 

Merkuljeffin ja Puginin juttu oli kehittynyt seuraavasti: 
Riitapukareista toinen, sanokaamme vaikka Merkuljeff, oli aikonut raken-

nuttaa huvilaansa uudet portaat, koska vanhat olivat lahonneet. Jotta ne eivät 
toista kertaa lahoaisi, hän päätti tehdä portaat kivestä ja hakkautti jo sitä var-
ten askelmakivet. 

Mutta sitten hän keksi, että "jos lapsi lankeaa portaissa, se satuttaa itsensä 
pahasti", ja niin hän, helläsydäminen kun oli, purki päätöksensä ja teettikin 
uudet portaat "pehmeämmästä" aineesta eli puusta. 

Nyt olivat kuitenkin jo kivet valmiina. Mihin hän ne panisi? No, naapuri 
Puginin tontilla, aivan rajalla, oli tyhjää tilaa, ja niin Merkuljeff kysyi Pu-
ginilta, saako hän panna kivet sinne, naapurin puolelle. 

"Pane, veli hyvä, mainiosti ne sinne mahtuvat", sanoi Pugin. Niin tehtiin, 
ja kummaltakin puolelta unohdettiin koko asia. 

Sitten sattui, että Puginin hevonen meni Merkuljeffin puutarhaan ja sotki 
muutamiakukkapenkkejä. Merkuljeff suuttui ja vaati suutuspäissään ylen suur-
ta vahingonkorvausta. Tästä taas Pugin suuttui, syntyi sananvaihto, ja kum-
pikin matkusti Viipuriin asianajajan puheille. 

Nämä tietysti antoivat sellaiset neuvot kuin näkivät asiakkaiden tahtovan, 
ja niin syntyi Merkuljeff - Pugin -juttu n:o 1. 

Mutta sitten alkoi Pugin vaatia Merkuljeffilta 10 vuoden vuokraa noiden 
kivien säilyttämisestä hänen tontillaan ja esitti siitä siivottoman laskun. Taas 
menivät molemmat advokaattiensa luo. Ja niin syntyi Merkuljeff - Pugin 
-juttu n:o 2. 

Siitä se lähti vyörymään. 
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Jos koira haukahti naapurin puolella, nostettiin juttu vihaisen elukan irral-
laan pitämisestä. Jos naapurukset tapasivat tiellä toisensa eivätkä malttaneet 
olla toinen toistaan vähän nälväisemättä, seurasi kunnianloukkausjuttuja pa-
rikin sellaista. Kerran heristi toinen heistä keppiään, josta nousi julma syyt-
telyjuttu "murhayrityksestä". Ellen väärin muista, oli vireillä jo "väärävala-
juttukin". 

Viipurilaiset advokaatit riemuitsivat ja yllyttivät, hyväkkäät, kumpaakin yk-
sinkertaista mutta äveriästä naapurusta sekä saapuivat Jääsken käräjille sal-
kut pullollaan Merkuljeffin ja Puginin sekavia papereita. 

Ja setä Zitting, tunnollinen tuomari kun oli, käsitteli näitä sekasotkuja 
aivan niin kuin ne olisivat olleet tosijuttuja. Arvaa sen, että tuskaa siinä 
oli. 

No niin. 
Olin luvannut tehdä jutuista selvän. Niinpä aina kun esille tuli Merkuljef-

fin juttu Puginia vastaan tai päinvastoin, päätökseni oli järkähtämättömästi 
sama: kanne kumoon ja kulut kuittiin! Mitään lykkäystä ei yhdessäkään ju-
tussa millään syyllä annettu. 

Ja niin jutut loppuivat. Siihen pisteeseen. Muutoksenhakuja ei ihme kyllä 
tullut. 

Ilmeisesti asianomaiset itsekin huokasivat helpotuksesta, sillä kalliiksihan 
nämä jutut jo olivat kasvaneet, mutta periksi ei kummaltakaan puolelta voi-
tu antaa. Eivätkä advokaatitkaan minua elävältä syöneet. Hekin olivat jo al-
kaneet väsyä. 

Ja omatunto toki heilläkin on. Vaikkeivät maallikot sitä aina usko. 

Mikä oli sitten Ukko Zittingin koulun arvokkain anti? 
Se, ettei kuvia saanut kumartaa. Ei suoralta kädeltä uskoa ketään, olipa hän 

miten maineikas "asiantuntija" tahansa, ja niitähän riitti. Piti vain tutkia ja 
tuumia. Varsinkin tuumia. 

Ukolle ei myöskään "virka" ollut sama asia kuin määrätty määrä työtunte-
ja. Kuten ei olekaan. 

Virka tarkoittaa määrätyn julkisen tehtävän hoitamista ja siihen eläytymis-
tä kelloa katsomatta. Se on otettava "omaksi asiaksi". Jotta tämä olisi mah-
dollista toimeentulohuolilla huomiota hajottamatta, siitä on maksettava ase-
man mukaista elintasoa vastaava palkka. Mutta ei mitään "ylityökorvauksia". 
Viranhaltija ei yksinkertaisesti voi tehdä "ylityötä". Hän ei ole tunti- vaan 
urakkatyö Iäinen. 

Tämän siis opin käräjistäni ja Setä Zittingistä. 
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Häntä muistellessani on lisättävä vielä, että yhden asian opin myös yli-
opistossa. 

Professori Granfelt30 juurrutti mieleen päätösten tekemisessä käytettävän 
ajattelukaavan niin perusteellisesti, että siitä on ollut apua juridiikan ulko-
puolellakin. Ja häneltä jäi mieleeni myös tuomarin tavoite: strävan tili mate-
riell sanning eli pyrkimys asialliseen totuuteen. 

Ihmisen piirustukset 
Kun olen luokkakokouksissa 10 - 25 - 30 - 40 - 50 vuoden perästä kat-

sellut tovereitani, niin ihmettelen, miten vähän Yliopisto ja Elämä ovat ih-
mistä muokanneet,ja miten paljon syntymä, lapsuus ja koulu. Kaikki,jok'iki-
nen, ovat täsmälleen samanlaisia kuin koulun alaluokilla jo olivat. Kukaan ei 
ole mainittavasti miksikään muuttunut. Ei muuta kuin istuttaa pulpettiin, niin 
siinä olisi vanha luokka - monine tyhjine paikkoineen. 

Vai pitäisikö ihmisen mennä vielä kauemmaksi menneisyyteen ja alkaa kai-
vella esi-isiä ja -äitej ä haudoistaan? 

Minulla on esimerkiksi isoisästä taaksepäin lähtien kolme sukupolvea he-
rastuomareita oman vaivaisen varatuomariuteni pohjana. Ja on lasinpuhalta-
ja- ja kaskenpolttajaesi-isiä, jotka ovat parempia tulen tuttavia kuin prank-
karit. 

Herastuomariesi-isät ovat nuorina talonisäntinä varmaankin valinneet vai-
moikseen punakoita ja pyöreämuotoisia toimeliaita tyttöjä, samanlaisia kuin 
Metelisen Aino ja Pitkäsen Hilja. Ja jossain suuren perheen isossa pirtissä 
on kenties myös joku Eeva Lallukan kaltainen hiljainen naisihminen lieku-
tellut lasta ja hyräillyt jotakin "Tuonen kehdon" tapaista. Omalaatuisessa 
hiljaisessa mutta vilkkaassa toimeliaisuudessaan oli oma Äitimuorinikin vä-
hän tätä mallia. 

Ruotusotamies Tapper, Mummon isä, on maannut haudassaan toista sataa 
vuotta, ja kuka tietää, mitä jälkeä ovat monet Suomessa käydyt sodat jättä-
neet, mutta jollain tavoin ihmeellisen tutulta kaikki tuntui, kun sotatoimiin 
talvella 1918 joutui. Tuon tuostakin tuntui ihan selvästi, että tällaista on en-
nenkin ollut. Vaikka se aivan varmasti oli "uutta". 

Ja kun lopuksi - vanhoilla päivilläni-jouduin 300-miehisen värvätyn pio-
neeri- eli "palokuntapataljoonan" komentajaksi, niin univormu tuntui ihan 

30> Otto Hjalmar Granfelt ( 187 4-1957); Helsingin y Ii opiston prosessioikeuden professori vuodesta 1909. 
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Viipurin Suomalaisen Yhteiskoulun I luokka keväällä 1903. Leo Pesonen toiseksi vii-
meisen rivin kolmas poika oikealta. 

Ylioppilaaksitulon 50-vuotisluokkakokous 1960. Leo Pesonen keppi kädessä toinen 
oikealta. 
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kuin kotitakilta, eikä kurinpidossa tai miesten käsittelyssä ollut mitään uutta 
tai outoa. 

On ollut esi-isillä talvisin aikaa myös aivoitella noissa suurissa hirsipir-
teissä, kun lumi on peittänyt metsät ja maat. Sekä lsäukon veli Iikka-setä et-
tä Äidin veli Otto-eno olivat kumpikin mietiskelijöitä. Ja mielellänihän mi-
näkin senkun vain istun, polttelen ja fundeeraan. 

Mutta kylvö- ja korjuuaikana on pantu toimeksi. Oma lsäukkoni kuuluu tä-
hän ihmislajiin. Ja osaanhan minäkin panna töpinäksi kun hälytyskello soi, 
tai jos jokin asia on täysin päin mäntyä eikä hyvällä sanalla tai asiallisella esi-
tyksellä korjaannu. 

On ollut esiäitienjoukossa myös Mummon tapaisia puuhaihmisiä,jotkahoi-
televat talouden ja lapset ja - siinä sivussa - myös Ukon. Niitä on varmasti 
ollut paljon, sillä naisväellä ei ole ollut kesää eikä talvea, ei yötä eikä päivää, 
vaan yhtä menoa aina vaan. Ja huolta kaikesta. 

Siitä kaiketi johtunee taipumukseni reippaiden ja toimeenpanevien nais-
kansalaisten ihailuun. Jollainen sivumennen sanoen oma Eukkomuorinikin 
on. 

Ihmisen tekotarpeet ovat ehkä vanhoja. Loppusilauksen antavat lapsuuden 
vaikutelmat ja koulu. Ja sitten on ihminen valmis. 

Viipuri - erilainen kaupunki 

Isäni jälkeenjääneiden papereiden joukossa on päiväämätön puhe, jonka 
hän on todennäköisesti pitänyt Viipurilaisen osakunnan senioritilaisuudes-
sa vuonna 1935, ja jonka hän on otsikoinut "Lapsuudenmuistoja vanhasta 
Viipurista". Päätän muistelusten ensimmäisen osan kolmeen katkelmaan 
tuosta varsin pitkästä puheesta. Ensimmäinen katkelma on puheen alusta, 
toinen loppupuolelta ja kolmas lopusta. 

Me viipurilaiset elämme täällä Helsingissä vähän niin kuin Israelin lapset 
Baabelin vankeudessa. Eipä silti että meillä täällä paha olisi olla. Joskaan em-
me nyt ihan kaikki presidenttejä, kenraaleita, pankkitarkastajia ja sensem-
moisia isoja viskaaleja olekaan, niin kaikkihan me kuitenkin jonkinlaisina 
päällysmiehinä puuhailemme. En tarkoita Baabelin vankeudella elämän huo-
noutta vaan - vierautta. Toinen henki on näissä helsinkiläisissä kuin meis-
sä viipurilaisissa. 

Otan vain yhden, tuoreutensa johdosta ensiksi mieleenjohtuvan esimer-
kin: valtakunnan viestin saapumisen Petsamosta Kalevalan juhlille. 
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Jos viesti yli tuhannen kilometrin päästä monien kymmenien reippaiden 
partioiden yötä päivää hiihtämänä halki salojen ja nietosten olisi saapunut 
Viipuriin, niin korkeat kunniaportit sille olisi laitettu ja kilometrien pituiset 
kansanjoukkojen muodostamat kujat viimeinen partio olisi saanut perille saa-
puessaan kulkea. Ja perillä kunnia portin alla olisi soittokunta torvet suorina 
puhaltanut "Kaunista Karjalaa". Ja kaupunginjohtaja Tuuma, joka, kuten 
useimmat muutkin viipurilaiset, on muualla syntynyt mutta muuttunut aito-
viipurilaiseksi, olisi silkkipytty päässä ollut vastassa ja lennokkain sanoin toi-
vottanut viestipartion kaupunkiinsa tervetulleeksi. Ja kansa olisi hurrannut 
huikeasti. 

Mutta miten suoritettiin sama seremonia Helsingissä? 
Messuhallin edustalla seisoo iso väkijoukko kellot kourissa ja uteliaina. He 

eivät ole alkuasukkaita vaan täällä asuvia muukalaisia, joita moiset lapselli-
suudet vielä viehättävät. Poliisit kävelevät tärkeännäköisinä, mutta kukaan 
heistä ei tiedä, mistäpäin odotettu viesti saapuu. Minkäänlaista vastaanotto-
komiteaa ei paikalla näy. Aavistin, että nyt taas on - kuten niin usein Hel-
singissä- jotakin takaperoisesti, ja varmuuden vuoksi siirryin rakennuksen 
nurjalle puolelle. Ja katso: oikein olin arvannut. Sieltähän se viesti saapui -
takapuolelta, eikä kokoontunut kansa nähnyt siitä vilaustakaan. "Vastaanot-
tamassa" oli vain parikymmentä paikalle erehdyksessä eksynyttä ihmistä,jois-
ta yksi ainoa - eli allekirjoittanut - hoksasi huutaa huikkaista hurraata. Ja 
kiireen vilkkaa, ikään kuin pahantekijät, sujautettiin viestintuojat Messuhal-
lin pihaovesta sisään. 

Muistan, miten me pikkupoikina ihmettelimme pihasta pihaan kiertävää 
soittoniekkaa. Hän soitti harmonikkaa, mutta selässä hänellä oli iso patarumpu, 
jota hän paukutteli kyynärvarteensa sidotulla nuijalla. Patarummun päällä oli 
lautashelistin, jota hän soitti kantapäähän sido tulla narulla jalallaan tahtia pol-
kien. Ja kaiken kukkuraksi tällä musiikkimestarilla oli päässään kulkusilla 
runsaasti koristeltu kiiltävä kypärä, jota hän helisti päätään ankarasti ravista-
malla. Siinä oli samassa persoonassa kokonainen orkesteri. 

Jonkin verran ontuen tämä vertaus kuvastaa vanhaa ja ehkä nykyistäkin Vii-
puna. 

Tässä Suomen tosiasiallisesti vanhimmassa ja valppaimmin nykyaikaises-
sa kaupungissa elää eri heimoja ja jopa eri kansoja innokkaasti touhuten ja 
joskus kiivaastikin kinastellen, mutta sittenkin loppujen lopuksi kaikki yksi-
nä viipurilaisina. Kuvaavaa on, että kun teatteritalo vihittiin - kerron nyt mi-
tä olen muilta kuullut enkä omia muistojani - ohjelma oli pääasiallisesti -
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saksankielinen. Kun teatteri korjausten jälkeen juhlallisesti avattiin, oli oh-
jelma ruotsinkielinen. Kun sitä viimeisten korjaustenjälkeenjuhlittiin, oli oh-
jelma suomenkielinen. Niin kuin tuo soittoniekka oli kokonainen orkesteri, 
on Viipuri pienoismittakaavassa kokonainen maailma. Sen alkuasukkaat ovat 
eläviä ihmisiä. Ja kaikki, jotka kaupunkiin vähäksikin aikaa asettuvat, muut-
tuvat lyhyessä tuokiossa pienoismittakaavassa maailmankansalaisiksi, siis 
todellisiksi eläviksi ihmisiksi, kuitenkin - ja juuri sen vuoksi - aina säilyen, 
kuten tuleekin, väärentämättöminä viipurilaisina. 

Vielä tekisi mieleni kuvailla Vanhaa Viipuria ulkoapäin katsottuna, kun si-
tä lähestytään eri puolilta. Tuo vanha kaupunki näet valloittaa tulijan heti en-
si näkemältä. Miltä näyttikään Vanha Viipuri, kun sitä pienenä poikana reki-
kyydissä talvi-iltana lähestyi kodikkaiden öljylamppujen tuikkiessa Kelkka-
lan ja Tiiliruukin mökkien ikkunoista ja melkein häikäistessä talvisen metsän 
pimeyteen tottuneet pikkupojan uniset silmät! Entä miltä näytti Viipuri, kun 
sen vanhoja harmaita valleja meren puolitse purje- tai soutuveneellä lähestyi 
kauniina kesäiltana tai kaupungin tulien syyspimeällä heijastuessa mustana 
välkkyvään satamaveteen. Mutta nämä muistot tuovat mieleen myös sen, mi-
ten vihamieliseltä kaupunki rauhallisine valoineen näytti, kun sitä lähestyi lu-
mista jääkenttää pitkin Venäjänsaaresta tammikuussa 1918, ja miltä näytti 
Viipuri, kun sitä katseli Tienhaarasta käsin tykkien jyristessä ja tulipalon loi-
mujen valaistessa huhtikuista yötaivasta saman vuoden keväänä. Mutta jää-
kööt ne asiat. 

Muistellaan sen sijaan, miltä näyttää Vanha, meille kaikille rakas Viipu-
rimme sisäpuolelta katsottuna Punaisenlähteen toreineen, puistoineen, Päs-
sinlinnoineen, Huusniemineen ja Papuloineen. - - - Muistellaan, miltä näytti 
valaistu luminen Torkkelinkatu tai miltä näyttivät vanhat Viipurin rantaval-
lit, kun me koulupoikina ensi kertaa saattelimme luistinradalta tai toverikun-
tajuhlasta kotiin "ihanneolennotartamme". 

Muistelkaamme tänä iltana sitä Viipuria, joka meidät kaikki "vanhoiksi vii-
purilaisiksi" tekee, vanhaa rakasta koulupoikavuosiemme Viipuria. 
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II. Huomioita ja muistelmia Karjalasta 
vuodelta 1918 

Vapaussota - veljessota 

Helmikuun manifestista lähtien sitä oltiin odoteltu. Oli nähty Suomen so-
taväen hajotukset. Oli nähty maastakarkoitukset ja sanomalehtien lakkau-
tukset. Eugen Schaumanin pistoolin kahvassa oli hengessä ollut melkein ko-
ko Suomen kansa. Oli hengähdetty hiukan Japanin sodan jälkeen. Mutta sit-
ten oli kaikki alkanut uudestaan. Tuhat kertaa taitavammin. 

Oli kuultu Purishkevitshin huudahtavan yhdenvertaisuuslakikäsittelyn jäl-
keen Venäjän duumassa: Finis Finlandiae. Oli luettu maailmansodan alku-
viikkoina venäläisen komitean mietintö siitä, mitä kaikkea tulisi kuulumaan 
"yleisvaltakunnallisiin" asioihin. Toisin sanoen kaikki. 

Sillä välin oli Suomen kansa mennyt niin pahasti hajalle, että perustuslail-
listen ja suomettarelaisten riitaisuudet Bobrikovin aikoina olivat olleet sen 
rinnalla vain lapsen leikkiä. Kumpikin puoli tarkoitti silloin samaa, vaikka 
eri keinoin. Mutta nyt tarkoitettiin eri asioita. 

Yksityisiä oman edun valvojia oli aina ollut. Olivatpa kokonaiset puolu-
eetkin, ensin ruotsalaiset ja sitten suomalaiset, käyttäneet "Pietarin polkuja" 
ahkerammin kuin terveellistä olisi ollut. Mutta nyt veljeili puolet Suomen 
kansasta uskonveljien kanssa rajan takana tavalla, joka ei voinut tuoda mu-
kanaan muuta kuin onnettomuutta. 

Ja kun SE sitten alkoi, niin vapaussota olikin - suurelta osalta - veljesso-
taa. Veljessotaa hetkellä, jota oli ainakin sata vuotta odotettu, ja jonka hy-
väksikäyttämiseen yhdistetyt voimatkin olivat olemattoman vähäiset. 

Kokemus oli tyrmäävä. Ihan uskomaton. 

Sodan alkunäytös 
Sanonpa tahallani alkunäytös, sillä silloin, kun sota Karjalassa alkoi, istuin 

- Viipurin teatterissa. 
Olihan siitä tohinaa kuulunut. Oli ollut monenmoista supatusta. Svaboda 

oli näyttänyt Suomen pitkämieliselle kansalle tempun toisensa jälkeen. Oli 
nähty lakot jos minkänimiset. Oli ollut kaikenkarvaista mellastelua, sekä suu-
rempaa että vähäisempää. Olihan jo hieman niin kuin hankkeissa oltujärjes-
tysvoimankin aikaansaamiseksi. Oli käyty voimistelusauvoilla äkseeraamas-
sa. Oli saatu vaatimaton annos mystillistä viisautta ryhmistä ja joukkueista ja 
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ryhmäkaarroista. Ja olipa kerran - kohtuullisen välimatkan päästä - katseltu 
vanhaa berdaania. 

Oli nähty vakavampaakin. Oli nähty kotkalaisia kiväärimiehiä pitämässä "ko-
ti tarkastuksia". Oli sattunut vangitsemisia. Olipa tapahtunut joitakin murhiakin. 

Mutta kuitenkin: Luottamukseni Suomen kansan vanhaan viisauteen oli kai-
kesta huolimatta liian suuri, jotta olisin voinut vakavasti käsittää vaaran kaa-
meuden. Kun kotkalainen kiväärimies, intomielisen näköinen nuorukainen, 
suurlakon aikana kuljetti minua vangittuna työväentalolle, juteltiin matkalla 
kaikenlaista. Nauroin miehen vuorenvahvaa uskoa porvarien aseistautumi-
sesta työväkeä vastaan ja erotessa vakuutin, että kun tässä kohta ruvetaan rys-
siä poisajamaan, niin yhdessä tapellaan. Ja siinä uskossa taisi nuorukainen-
kin erotessamme sisimmässään olla. Sitä vastoin eräs vanhempi kaartilainen 
sanoi, "takavarikoitua" mauseria katsellen, että "suuttuu se ryssäkin, jos sitä 
tällaisella täräyttää". 

Luottamukseni Suomen kansan suureen viisauteen ja jopa sen eri ryhmä-
kuntien hyvään tahtoonkin on noista päivin saanut monta pahaa kolausta, mut-
ta silloin ajattelin toisin. Silloin pidin sovinnollista ratkaisua vielä mahdolli-
sena ja myöskin omia varustuksiamme niin alkeellisina, että aseellinen rat-
kaisu näytti niissä oloissa ihan mielettömältä. 

Puuttuvasta sotilaskoulutuksesta huolimatta tiesin, etteivät voimistelusau-
vat ole tehokkaita taisteluvälineitä, mitään määräyksiä ei silloin eikä myö-
hemminkään meille Viipurin suojeluskuntalaisille tullut, ja koska teatterissa 
oli ensi-ilta ja vuositilaus voimassa, niin menin, vaikka huhuja sotatoimien 
alkamisesta kuuluikin. 

Näyteltiin Tuhkimoa. Yleisöä oli teatterissa kohtalaisesti. Lienevät olleet 
sekä näyttelijät että katsojat hieman hajamielisiä, mutta loppuun saakka kap-
pale pelattiin. Eräällä väliajalla ilmestyi oville aseellisia venäläisiä sotamie-
hiä, ja sanottiin, että teatteri on piiritetty, mutta yleisö vain naureskeli. Oli-
han jo saatu tottua jos mihin, niin että jonkinlainen hirtehishuumori alkoi 
päästä valtaan. Tykinlaukaus - se oli hälytysmerkkinä venäläiselle varusvä-
elle - pani näyttämöpuolen ravistuneet ikkunalasit heläjämään, mutta näyt-
telijät lausuilivat vuorosanojaan häiritsemättömän hartaina. 

Vuotta myöhemmin, kun Berliinissä ollessani sattui spartakistikapina, luin 
eräästä Berliinin porvarislehdestä syvää paheksumista uhkuvan valittelun sen 
johdosta, että hallituksen joukot järjestivät hyökkäysliikkeensä juuri samak-
si ajaksi, kun yleisö palasi teattereista, ja siten aiheuttivat häiriötä rauhalli-
selle yleisölle. Jos teatteriharrastus taistelun aikana osoittaa hyviä hermoja, 
ovat viipurilaiset siinä saksalaisten veroisia. Jos se taas on todistus suurkau-
pungin huolettomuudesta, osoittautuu kunnon kaupunkini maailmankaupun-
gin kaltaiseksi. 
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Heti teatterista ulos tultua kajahti ensimmäinen vapaussodassa kuulemani 
kiväärin laukaus, joka lienee ollut venäläisen sotamiehen harhalaukaus. Alek-
santerinkatu oli sotamiesten eristämä, ja vain hetken neuvottelun jälkeen sal-
littiin teatterista palaavan yleisön kulkea kadun poikki. Sotamiesten innok-
kaasta viittilöimisestä ja posmittamisesta huomasi, että jotakin erikoista oli 
tekeillä. 

Lähempänä kotia alkoi tavata tuttavia.jotka viipurilaisille ominaiseen vilk-
kaaseen tapaansa kertoivat suunnattoman suuresta suojeluskunta-armeijasta 
- puhuttiin kuudesta tuhannesta miehestä - joka oli marssinut kaupunkiin. 
Erittäinkin tuntuivat joukon selkäreput tehneen valtavan vaikutuksen kunnon 
kaupunkilaisiini. Tunsin kokemuksestani viipurilaisten omien varustusten kes-
keneräisyyden ja epäilin hyvin suuresti, mutta yhä useamman silminnäkijän 
varma vakuuttelu sai lopuksi väkisinkin siihen uskoon, että kaupunkiin oli 
todellakin saapunut huomattavia suojeluskuntajoukkoja. 

Keveämmällä mielellä kuin pitkään aikaan meni sinä iltana moni viipuri-
lainen - niin myös minä - makuulle, herätäkseen kauniista unennäöistä aa-
mulla kylmään, voin vakuuttaa, hyvinkin kylmään todellisuuteen. 

Sotanäyttämön kulissimiehenä 

Puhutaan vertauskuvallisesti "sotanäyttämöstä". 
Tämä vertaus on monellakin katsannolla osuva. Tuolla "näyttämöllä" rie-

huvat ihmisluonnon alkuvoimat, hyvät ja huonot, itkettävät ja naurettavat, 
pelkistettyinä, liioiteltuina, vääristeltyinä, valeverhottuina tai alastomaksi rii-
suttuina kuten oikeallakin teatterilavalla. 

Tällaiseen "näytelmään" jouduin vapaussodassa osallistumaan, ei lavalla 
näyttelijänä eikä edes statistina, vaan näyttämön takana liioittelematta hiki 
hatussa häärivänä kulissimiehenä. 

Kerron siitä muutamia pieniä palasia, kaikki itse kokemiani ja näkemiäni, 
ei muilta kuultuja. 

Sotaan lähtö 

Kuten olen jo aiemmin kertonut, päättäminen sotaanlähdöstä ei ollut help-
poa. 

Sodasta oli pakosta muodostuva myös veljessota. Sitä ei enää voitu välttää. 
Aseita ei ollut. Armeijaa ei ollut. Sotakoulutusta ei ollut. 

Olen myös aikaisemmassa yhteydessä kertonut, miten lähtöpäätös tuli teh-
dyksi, kun ystäväni Viljo Pelkosen31 kanssa tammikuun lopussa palasimme 

3n Viljo Pelkonen (1887-1929), fil.maisteri, pankinjohtaja. 
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muonanvientimatkalta Venäjänsaaresta. Sen puolituntisen aikana, minkä mat-
ka kesti, me kertakaikkiaan ja niin lahjomattomasti kuin vain nuori ja elä-
mänsä käänteessä oleva ihminen voi tehdä, selvitimme "koko tilanteen", ai-
na ulkovaltoja myöten, ja tulokseksi tuli lähtöpäätös, sanokoot viipurilaiset 
kokoussedät mitä tahansa, ja olkoon, että vastapuolella varmasti tulee ole-
maan omien johtajiensa eksyttämää kunnon väkeäkin. Sitä ei nyt valitetta-
vasti voinut auttaa. 

Mitään "innostusta" meillä ei kummallakaan ollut. Ei myöskään mitään har-
hakuvitelmia, ei varsinkaan esim. Ruotsin apuuntulosta, jolla ajatuksella mo-
net Viipurissa itseään ruokkivat. Emme suoraan sanoen nähneet valonpil-
kahdustakaan mistään päin, mutta tiesimme tai paremminkin sanoen tunsim-
me, että nyt tai ei koskaan. 

Loppupisteenä lähtöpäätökselle oli ensimmäisen asejunan saapuminen Pie-
tarista. Puheitten aika oli lopullisesti ohi. Samana päivänä, jolloin venäjän-
saarelaiset murtautuivat Kämärällä radan yli pohjoiseen, lähdin Jääskeen. 

Ensimmäisen kosketuksen syntymässä olevaan Suomen uuteen armeijaan 
olin saanut Venäjänsaaren retkillä. Olin tuntenut ensimmäisen tuulahduksen 
siitä hengestä, jonka voimalla, melkein yksinomaan sillä, sota voitettiin. Kun 
kuukausikaupalla oli saanut nähdä lähinnä sokeaa leikittelyä vakavilla asioil-
la, se oli ollut kuin henkiinherättävä happiannos myrkkykaasujen tainnutta-
malle ihmiselle. 

Seuraavan kosketuksen Suomen armeijaan sain alussa kertomani rekimat-
kan jälkeen Jääsken sillalla, jossa sarkatakkiset, viime vuosisadan aikaisil-
la berdaaneilla aseistetut vakaiset maalaismiehet pysäyttivät kulkumme. 

"Seis! Mistä matka?" 
Musta virta vieri sulana sillan alla ja veti synkän, mutta varman rajan val-

koisen ja punaisen Suomen välille. Vakavat kiväärimiehet, tumma totinen 
virta näyttivät ikään kuin yhtenä sanovan: Tänne ehkä, mutta ei tästä yli! 

"Viipurista tullaan ja meikäläisiä ollaan", vastasimme reippaasti, ja se riit-
ti. Kerroimme lyhyet Viipurin kuulumiset ja ajoimme eteenpäin tutulle kärä-
jäpaikalle, joka nyt oli sotaleirinä. 

Sihvo 
Muutaman päivän oleskelu Antreassa riitti vakuuttamaan, että asema oli 

miltei epätoivoinen. Se mahtava, suurin tykistöin varustettu armeija,jota vii-
purilaiset poliittiset johtajatkin jäivät tunteja ja päiviä laskien odottelemaan, 
hupeni läheltä katsoen muutaman sadan miehen suuruiseksi, vielä järjestä-
mättömäksi miesjoukoksi, jolla ei ollut kunnon aseita, ei koulutusta, ei pääl-
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liköitä, ei varusteita sotilaspuvuista puhumattakaan. Tykkejä oli 4 kpl, jotka 
oli Vuoksenniskalta vallattu, mutta niihin ei ollut miehistöä, eivätkä ne, lai-
vatykkejä kun olivat, kelvanneet ilman muuta maasotaan, joten ne oli lähe-
tetty konepajoihin rekialustalle asetettaviksi. Konekivääreitä oli 6 kpl, mut-
ta niillekään ei vielä ollut käyttäjiä. Kenttäsairaaloita ei ollut. "Sotilassai-
raalaan" oli varattu - kuusi sairaspaikkaa. Paareja ja sidetarpeita ei ollut. Sih-
vo ei ollut vielä saapunut, ja "esikunnan" muodosti joukko epäilemättä hy-
vää tarkoittavia ja parastaan koettavia kunnon miehiä, mutta miehiä, jotka ei-
vät tunteneet karjalaista sielua, eivät puhuneet suomen kieltä ja tuskinpa myös-
kään tajusivat alkavan sodan mittasuhteita. 

Ensimmäiset vapaaehtoiset olivat lähteneet, niin kuin heille oli ilmoitettu, 
"muutaman päivän retkelle", he olivat ilman vaatteita, kotona oli asiat jär-
jestämättä. Näille oli pakko antaa lomia. Mitään reservijoukkoja ei ollut. Asei-
den saannista ei ollut tietoja. Huhut jääkärien maihinnoususta osoittautuivat 
kerta toisensa jälkeen pelkiksi huhuiksi. Ensi alussa innostunut mieliala lai-
meni, ja yksi ja toinen alkoi jo hiljaisuudessa raapia korvallistaan: kuinkahan 
tässä käy? 

Tarvittiin vain pieni sysäys, jotta kaikki olisi ollut vaarassa luhistua. Tämä 
sysäys tuli silloin, kun etujoukkomme kärsivät tappion Kavantsaarella. Sil-
loin horjui alokasasteella olevan pienoisarmeijan voitonusko, ja kun silloi-
nen esikunta pakoa lähentelevän nopeasti muutti Hiitolaan ja huhu tästä le-
visi miehistön keskuuteen, silloin oli kaikki ikään kuin veitsenterällä. Miten 
kävisi? 

Jos harjaantumattomien vapaaehtoisten joukkojen täytyisi peräytyä, se mer-
kitsisi hajaannusta ja sekasortoa, uusien vapaaehtoisten tulon keskeytymistä 
ja epäjärjestystä selkäpuolella, jossa monissa paikoin olot olivat vielä va-
kiinnuttamatta, sanalla sanoen: pakokauhua ja ehkä häviötä. 

Silloin esiintyi mies, joka nuorekkaan innostuneesti tarttui asioiden kul-
kuun, mies, jolla oli johtajan ominaisuudet ja johon sotilailla oli rajaton luot-
tamus. 

Vain pari päivää sitä ennen rintamalle saapunut silloinen jääkärikapteeni 
Sihvo32, maakunnan poika, jonka seikkailuista kaskut kiersivät, otti käsiinsä 
Vuoksen rintamalla olevien Hallituksen joukkojen päällikkyyden. 

Samana päivänä, kun Sihvo tarttui ohjaksiin, kasvoi Karjalan pienoisar-
meijan voima viisinkertaiseksi. Hän oli sotajoukonjohtaja Jumalan armosta. 
Tarkka psykologinen silmä, nopea huomio- ja päättämiskyky, sytyttävä esiin-

32) Aarne Sihvo ( 1889-1963 ), sittemmin jalkaväenkenraali, toimi Vuoksen rintaman komentajana 1918; 
myöhemmin hän oli mm. sotaväen päällikkönä 1926-33 ja 1946-53 uudestaan puolustusvoimien ko-
mentajana. 
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tymistapa ja sotapäällikölle välttämätön "kuudes aisti", vaistonomainen ti-
lanteen tajuamiskyky, siinä ne ominaisuudet, jotka tekivät Sihvosta sota-
päällikön. Miehet luottivat Sihvoon rajattomasti, ja koko epäröivä, masentu-
nut mieliala oli kuin poispuhallettu. 

Kerron erään kuvaavan jutun Sihvon neuvokkuudesta. 
Hälytyksiä ja avunpyyntöjä tuli joka taholta, ja nuoren päällikön hermot 

joutuivat kovalle koetukselle, kun vähäisiä voimia ei voinut hajoittaa liian 
moneen paikkaan. Rintama ulottui Saimaasta Laatokkaan, ja aukkopaikat 
olivat alussa ammottavat, penikulmaiset. 

Mutta lopulta tuli tosihälytys Pölläkkälästä, jossa ei ollut mitään puolus-
tusvoimia. Mitä tehdä? Yhtään joukkuetta ei ollut lähetettävänä! 

Silloin Sihvo lähetti kuormallisen aseita ja päällikön, joka kiireesti aseisti 
paikalliset asujaimet ja järjesti väijytyksen, ja pahaa aavistamaton vihollinen 
yllätettiin niin perusteellisesti, ettei siltä taholta moneen viikkoon kuulunut 
mitään. 

Kaksi "ylipäällikköä" 
Vielä sodan loppupuolellakin, jolloin asiat olivat jo aivan toisella kannalla 

kuin synkkinä alkupäivinä ja -viikkoina, meillä oli Vuoksella kolme patal-
joonaakin, joissa komentajana oli - siviilimies! Komppanianpäälliköt, jouk-
kueenjohtajat, ryhmänjohtajista puhumattakaan, olivat kaikki siviilimiehiä, 
kuka mistäkin askareesta sotatoimiin temmattuja, vain terveen järkensä avul-
la toimivia. Siitä voi päätellä, millaista oli ensiviikkoina, ja ettei sellainen 
"suuruus" kuin yksi hovioikeuden auskultantti niinä viikkoina kiväärimie-
heksi joutanut. Niinpä jouduinkin alussa toimimaan - nykyaikaista sanaa käyt-
tääkseni - esikuntaupseerin tehtävissä. 

Se oli rajua menoa sekin. Eikä jännittäviäkään tilanteita puuttunut. 
Mitä sanotte esim. sellaisesta, että keskellä sotaa meillä Karjalassa on yh-

täkkiä kaksi "ylipäällikköä", jotka ovat keskenään niin huonoissa väleissä, 
etteivät kättä toisilleen anna. 

Tämän uhkaavan kriisin aikana, joka kesti pari kolme päivää, sain luoda 
käräjäaikojani paljon pitemmälle pohjaavan syväsilmäyksen ihmismieliin, ja 
samalla sain nähdä Mannerheimin ihmisten käsittelytaitoa. Hienotunteisen 
tahdikkaasti, melkeinpä hellävaraisesti mutta samalla teräksenlujasti hän kes-
ken raskaiden huoliensa tämänkin selkkauksen selvitti. 

Kuitenkaan hän ei varmaankaan henkilökohtaisesti tuntenut kumpaakaan 
"ylipäällikköään", vaan hänen oli vain arvaamalla tai paremminkin sanoen 
ihmistyyppien tuntijana pääteltävä, mitä kummallekin oli sähkötettävä, kir-
joitettava ja kenties myös, sitä en tiedä, puhelimitse sanottava. 
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Suojeluskuntain ohjesääntö ja Pääesikunnan tietotoimisto 

Entäpä se päivä, jonka kuluessa kirjoitin Hiitolan osuuskaupan ullakolla yli 
50 pykälää käsittävän ohjesäännön Ukko Pekan sähkösanomalla hallituksen 
joukoiksi julistettuja suojeluskuntia varten. Tämä ohjesääntö vastasi niissä 
oloissa asetusta sota-ajan hallinnosta, mutta ainoa "sotilaallinen asiantunti-
ja" oli läheisen harjoitusleirin harjoitusmestari, silloinen aliupseeri, voi-
mistelunopettaja Erkki Villa, joka oli saanut Vimpelissä kaksi viikkoa al-
keiskoulutusta. Ohjesääntömme tuli voimaan Karjalassa heti- ja muutaman 
viikon kuluttua koko maassa. 

Edellä mainitun ohjesäännön laatimisen oli saanut tehtäväkseen laitos, jo-
ka oli ristitty "Pääesikunnan tietotoimistoksi". Tämä laitos lienee ainutlaa-
tuinen sotahistoriassa, ellei ehkä nimeltään niin ainakin laadultaan. Se ei ol-
lut sotilaallinen vakoilukeskus vaan sanomalehden toimitusta muistuttava lai-
tos, ja sen synty juontaa juurensa aina "suurlakon" päivistä, jolloin meitä oli 
Viipurissa pieni ryhmä nuoria miehiä, jotka urheilimme "ankkojen metsäs-
tyksellä". Toisin sanoen otimme järjestelmällisesti selkoa kaikkien "varmal-
ta taholta" kuultujen juttujen todenperäisyydestä. Voitte uskoa, että se urhei-
lu maksoi vaivan! Oli huikeata, millaisia pöyristyttäviä juttuja- aivan perät-
tömiä tavallisesti - kunnon kansalaiset noina muutoinkin kaameina päivinä 
keksivät ja asianmukaisesti lisäiltyinä kertoivat toinen toiselleen. Silloin ei 
tehty vain kärpäsistä härkäsiä, vaan itikan poikasista isoja mammuttieläi-
miä. 

Rintamalle tultuaan tarjoutui ystäväni Viljo Pelkonen, entinen "ankanmet-
sästäjä", perustamaan esikunnalle toimiston, joka toimisi samaan suuntaan, 
ja ankanmetsästäjänä jouduin minäkin tähän toimistoon. 

Olen ammatissani tottunut tarvittaessa hyvinkin vikkelään toimintaan, mut-
ta se ilmiömäinen nopeus, jota Tietotoimisto osoitti tarttuessaan asioihin, löi 
kaikki ennätykset. 

Parissa päivässä oli yli koko Karjalan maan järjestetty tiedonantoverkko, 
jota pitkin kunkin pitäjän kuulumiset saapuivat rintamalle miltei silmänrä-
päyksessä. Sotauutiset taas soitettiin rintamalta puhelimella määräaikoina pa-
ri kertaa päivässä muistaakseni viiteen keskuspaikkaan, joista ne, samoin pu-
helimitse, toimitettiin eri pitäjiin. Näin oli saatu aikaan sodan johdosta kat-
kennut yhteys maakunnan ja sen silloisen keskuksen Antrean välille. 

Katkennut postinkulku järjestettiin kuntoon. Kenttäposti pantiin alkuun, huo-
lestuneet kodit alkoivat taas saada tietoja pojistaan, ja rintamalla olijat koto-
aan eväs-, sukka- ja lapaspaketteja. 

Sanomalehti, Pääesikunnan Tiedonantolehti, alkoi ilmestyä jo helmikuun 
alkupäivinä. Ensimmäinen numero ilmestyi muistaakseni 4. helmikuuta, noin 
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kuukautta aikaisemmin kuin vastaava julkaisu Pohjanmaalla. Lehden merki-
tys oli silloisissa oloissa hyvin suuri. Se toi maakuntaan luotettavat tiedot so-
tatoimien kulusta ja esti siten perättömien huhujen levittämiset. Se sisälsi 
kaikki sotilasviranomaisten käskyt ja määräykset, jotka piti tiedottaa yleisesti 
noudatettaviksi ja se sisälsi kirjoituksia, joissa selvitettiin sekavaa asemaa. 

Meitä työskenteli tässä merkillisessä toimistossa pari koulumaisteria, yk-
si kirjakauppias, yksi sanomalehtimies ja allekirjoittanut, hovioikeuden aus-
kultantti. Ja uskonpa, että loppujen lopuksi toimistomme varsinainen merki-
tys oli siinä, että se oli tuon aiemmin mainitun ensimmäisen esikunnan lai-
toksista ainoa, jonka jäsenillä oli silloisissa oloissa täysin korvaamaton suo-
men kielen taito. En halua sanoa, että muutkaan olisivat olleet aivan ummi-
koita, mutta niissä oloissa piti osata ajatella ja tuntea suomeksi. Ja tämä tär-
keä taito oli Tietotoimistolla. 

Siitä johtui, että Tietotoimisto joutui antamaan apuaan sellaisissakin asiois-
sa, jotka eivät sille oikein kuuluneetkaan. Esim. uusien vapaaehtoisten liik-
keelle saamiseen ja yleensä supisuomalaisten suojeluskuntien asioiden aja-
miseen oli Tietotoimisto esikunnan osastoista ainoa mahdollinen. Niin muo-
dostui päivä päivältä nopeassa tahdissa tuo alun perin sanomalehtitoimiston 
tapaiseksi ajateltu laitos kaikkien Karjalan suojeluskuntien keskukseksi. 

Tarinaan kuuluu vielä, että Mannerheim teki Viljo Pelkosesta, porukkam-
me "pomosta", ei heti mutta myöhemmin, sotilaspiiripäällikön ja majurin, 
mikä oli suoraa päätä koulumaisterista melkoinen korotus. Ei siis liene, tuo 
ikimuistoinen "Tietotoimistomme", aivan huono putiikki ollut. 

Kutsunnat 
Entä asekutsunnat. Oli sekin melkoista menoa. 
Käsky oli käynyt päämajasta, että niin ja niin monta jääkärirykmenttiä ja 

-pataljoonaa oli miehitettävä, ja Vaasan senaatti oli päättänyt sitä varten saat-
taa voimaan laittomasti kumotun asevelvollisuuslain. Mutta se oli helpom-
min sanottu kuin tehty. 

Laki oli ollut lepotilassa 17 vuotta. Mitään kutsuntakoneistoa ei ollut. Ei 
mitään luetteloita. Ei tottunutta väkeä. Eikä aikaa voitu mitata kuukausissa, 
kuten tuossa laissa, vaan päivissä ja melkeinpä tunneissa. Ei ollut liioin pu-
hettakaan vain yhdestä ikäluokasta kuten kutsunnoissa, vaan koko nostovä-
en liikekannallepanosta eli siis 20 ikäluokasta samalla kertaa. 

Itse senaatti oli siinä kiireessä mennyt vähän sekaisin, sillä sen päätökses-
sä puhuttiin "vakinaisesta väestä" ja "reservistä", mikä tarkoitti vain 3-5 ikä-

154 



luokkaa, mutta nyt oli nimenomaan puhe 20 ikäluokasta eli siis nostoväestä. 
Pulmat piti oman talonpoikaisjärjen mukaan selvittää, sillä aikaa kyselyi-

hin ei ollut. Niinpä annoin-piiripäällikön, kunnon Ukko Wärnhjelmin33, lu-
valla tietenkin - itse keksimäni määräykset siitä, missä järjestyksessä nosto-
väkimiehet oli Karjalassa palvelukseen kutsuttava. 

Määräsin, siihen aikaan piiripäällikön esikunnan apulaistarkastajana Sor-
tavalassa, ettei palvelukseen kutsuta ikäluokittain, vaan että ensin oli lääkä-
rin hyväksymät perheettömät miehet kirjoitettava luetteloon ikäjärjestykses-
sä. Sen jälkeen ikäjärjestyksessä ne, joilla oli vaimo mutta ei lapsia. Sitten 
edelleen ikäjärjestyksessä yksilapsiset jne. Tämä luettelo oli kutsuntaviran-
omaisten nimikirjoituksella vahvistettava, eikä sitä saanut enää jäljestäpäin 
muuttaa. Siitä sitten otettiin alkupäästä lukien niin monta miestä kuin mistä-
kin pitäjästä käskettiin. 

Myöhemmin olen kuullut, että japanilaiset käyttivät samantapaista moniin 
ikäluokkiin yhtä aikaa kohdistuvaa apuharvennusta poimiessaan miehiä pit-
käaikaiseen Kiinan sotaansa, ja olen - sellainen on ihminen - hiljaisessa mie-
lessäni hiukan ylpeillytkin tuosta omalaatuisessa tilanteessa äkkiä keksimäs-
täni järjestelmästä, joka oli sekä oikeudenmukainen että käytännöllinen. 

Jos kuitenkin tarkkaan ajatellaan, niin perimmäinen ansio tässäkin asiassa 
oli juuri tuoreeltaan päättyneellä käräjäkoulutuksellani. Ilman sitä en olisi 
pystynyt silloin tarvittavalla nopeudella kiteyttämään ajatuksia selviksi käs-
kyiksi. Ja vaikka olisinkin, niin uskallus olisi puuttunut ajattelinpa itse mie-
lessäni mitä tahansa. 

Kutsuntapuuhan yhteydessä tein noin 300 kilometrin pituisen tarkastus-
matkan rajapitäjiin: Suistamolle, Suojärvelle, Soanlahdelle ja Korpiselkään. 
Se oli tervetullut ja ihana lepotauko. Sää oli mitä leppoisin ja Valamon luos-
tarin pitkä heinillä täytetty reki oli kerrassaan mukava kulkuneuvo. Puhtaat 
lakeat jääkentät, lumiset hiljaiset metsät, kaikkialla vallitseva syvä rauha muo-
dostivat jyrkän vastakohdan sille liikajännittyneelle menolle, jota oli kestä-
nyt jo nelisen viikkoa yhtä painoa. 

Kuvaavana sen ajan oloille mainittakoon, että puhelinlanka loppui 60 kilo-
metrin päässä Suojärveltä, jonne pian rauhan tultua saatiin rautatiekin. Yhtä 
alkuperäisellä kannalla oli vielä moni muukin asia. 

Totesin, että isojen metsien ja pitkien välimatkojen erottamissa kyläsaarek-
keissa olivat niihin alkuaan muuttaneiden ihmisten perinnölliset ominaisuudet, 
joita ilmeisesti oman kylän kesken solmitut avioliitot olivat vahvistaneet, ai-

33l Herman Wärnhjelm (s.1858), tsaarin armeijan eversti, Viipurin sotilaspiirin päällikkö. 
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kaansaaneet melkein rotueroja. Joistakin kylistä tulevat miehet olivat kaikki 
kuin kaartin krenatöörejä, kun taas toisista tuli pelkästään rääpyksiä. 

Pitkäpartainen piirilääkäri, joka oli ilmeisesti tehnyt saman havainnon, il-
maisi sen karhealla lääkärisukkeluudella. Kun eräästä kylästä oli tullut "syy-
nättäväksi" mitättömyys toisensa jälkeen, joita ei täyttä sekuntiakaan tarvin-
nut "tarkastaa", ja lopuksi laahusti sisään aivan muotopuoli miehenkuvatus, 
tohtori taputti häntä ystävällisesti olalle ja sanoi: "Tämä jätetään kotiin su-
kua jatkamaan". 

Sodan- tarkoitan sotia yleensä-irvokkuus pelkistyy tuohon karheaan suk-
keluuteen. Parhaat valitaan. Ja heistä vuorostaan kuulat "valitsevat" parhaat. 

Kirottua ja kirotuttavaa puuhaa on kaikki sota. 

Karjalaisen sodankäynnin erikoisuuksia 
Sodankäynti sai Karjalassa monestakin syystä erikoisen luonteen. Karja-

lainen kansanluonne lienee ollut tärkein tekijä, mutta hyvin suurena syynä oli 
myös Karjalan erillinen, kuten usein tuntui, syrjäytetty asema. Siinä oli se 
suuri etu, että omat miehet saivat aivan toisenlaisen otteen asioiden johdos-
sa, ja niin pysyi sodankäynti siellä puhtaana niistä vieraista aineksista, jotka 
muualla vaikuttivat niin voimakkaasti ja usein häiritsevästi. 

Niin oli ja pysyi Karjalan sotanäyttämö omalaatuisenaan, puhtaasti suo-
malaisena ja ennen kaikkea karjalaisena. Se tuli näkyviin monessa kohdas-
sa: omintakeisessa hallintojärjestelmässä, sitkeässä vastarinnassa palkka-
joukkojen käyttämistä vastaan, siinä suurenmoisessa uhrautuvaisuudessa, jo-
ta puutetta kärsivä väestö osoitti sotajoukolle, vapaaehtoisten rintamajouk-
kojen suuressa lukumäärässä, siinä nopeudessa, miten toiminta sovellettiin 
sota-ajan olosuhteisiin, ja monessa muussa kohdassa. Tärkeimpänä tunto-
merkkinä kuitenkin pitäisin sitä voimakasta aatteellista pohjaa, millä noina 
vaativina talvikuukausina toimittiin. Siinä ei ollut varsinaista kirkollis-us-
konnollista leimaa, mutta kuitenkin oli toiminnan henki enemmän kuin us-
konnollista sanan tavallisessa merkityksessä. Se oli harrasta ja uhrimielis-
tä. Hurjaa puukko- ja puntarimielialaa ei havainnut juuri missään. Syvä va-
kavuus oli pohjasävelenä, mutta kuitenkin jokainen täytti tehtävänsä niin, et-
tei sitä olisi vanhojen hakkapeliittojenkaan tarvinnut hävetä. Rautu, Ahvola 
ja Naulasaari ovat sellaisia suorituksia, että minkä maan valiojoukot tahansa 
pitäisivät niitä kunnianaan. Ja ne suoritettiin harjaantumattomilla joukoilla. 

Kerronpa nyt lyhyesti eräästä karjalaisen sodankäynnin erikoisuudesta, ni-
mittäin sotilaiden huoltotoimesta. 
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Ensi alussa olojen pakosta, sittemmin yhä määrätietoisemmin aiemmin mai-
nitsemani Tietotoimisto työskenteli sotilaiden huoltotoimen hyväksi, ja jo 
verraten nopeasti ala laajeni niin, että se tarvitsi oman elimensä, joka sijaitsi 
Sortavalassa, mutta jonka toiminta ulottui aivan etummaisille linjoille saak-
ka. 

Huoltotoimi käsitti kaikki niissä oloissa mahdolliset toimintamuodot, jot-
ka saattoivat jollakin tavalla sotilaiden kärsimyksiä vähentää ja tuottaa heil-
le iloa ja virkistystä sodan vaikeissa oloissa. Alkaen sukista, lapasista, villa-
paidoista ym., joita huoltotoimen asiamiehet keräsivät kautta maakunnan ja 
rintamalähetit jakelivat, ulottui toiminta muonitus- ja majoitusolojen paran-
nuspuuhien, sotilaskirjastojen ja laulukirjojen tietä aina laajasuuntaiseen va-
listustoimintaan puhein ja lauluin vietettyine vaatimattomine juhlatilaisuuk-
sineen. Oli onni, että toimihenkilöiksi saatiin niin runsas määrä kansanopis-
toväkeä ja sivistyneitä naisia, sillä tämäntapainen vapaa huoltotyöhän on niin 
kokonaan asianomaisen tekijän henkilöstä riippuvaista. Se työ, minkä karja-
laisissa joukko-osastoissa rintamalähetteinä toimivat reippaat ja useimmiten 
sivistyneet naiset sota-aikana jo yksin keittiössä suorittivat, oli suorastaan 
valtava. Heidän läsnäolonsa rintamalla oli myös omansa suuressa määrin vä-
hentämään sotaan liittyvää tapojen raaistumista ja varmasti tärkeänä tekijä-
nä siinä, että sodankäynti sai Karjalassa inhimillisemmän luonteen kuin olo-
suhteet huomioon ottaen oli pelättävää. 

... ,,. .......... .,,.,. 
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Konekiväärikoulutusta Antreassa. (Sota-arkiston kuva) 
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Huoltotoimi ulottui monella tapaa myös maakuntaan ja vaikutti siten välil-
lisesti vapaaehtoiselle työlle perin tärkeään yleiseen mielialaan. Harjoitus-
leireissä toimeenpannut pikku juhlatilaisuudet, etenkin silloin kun uusia jouk-
koja lähti rintamalle, olivat vaikuttavia isänmaallisia juhlahetkiä, ja kirjojen, 
lapasten ym. keräys antoi itsekunkin kylän väelle tilaisuuden tehdä työtä rin-
tamalla olevien rakkaittensa hyväksi ja ylläpiti siten yhteyttä kotien ja sota-
joukon välillä. 

Onhan selvää, että kun oli kolmessa kuukaudessa ikään kuin maasta pol-
kaisten loihdittava armeija, samaan aikaan käytävä ankaraa taistelua ja tämä 
kaikki tehtävä maallikkovoimin, ei huoltotyöhön voitu uhrata niin paljon vä-
keä ja voimaa kuin olisi tarvis ja halu ollut, mutta se seikka, että tällaista toi-
mintaa sota-ajan epätoivoisissa oloissakin ehdittiin ajatella, eikä vain ajatel-
la vaan myös pontevasti ja tuloksellisesti toteuttaa, on epäilemättä katsotta-
va suureksi saavutukseksi. 

Niistä kolmesta vaatimattomasta juhlahetkestä - yksi Sortavalassa, kaksi 
Antreassa - joissa sain olla saapuvilla, jäi kaunis, lähtemätön muisto. Ne oli-
vat ikään kuin merkkeinä siitä, että karjalainen heimo sodan ankarinakin ai-
koina ja sotaista kuntoaan kadottamatta voi säilyttää itsessään jotakin mui-
naisten kanteleensoittajien ja tietäjien suuresta ja syvästä ihmisyydestä. 

Pataljoonan adjutanttina 

Kun sotakoneisto oli alkanut pyöriä, ei meitä nuoria miehiä enää tupatöis-
sä tarvittu. Niin tuli minustakin 11. pataljoonan adjutantti. 

11. pataljoona, viimeinen Sihvon maallikkojoukoista, muodostettiin Ant-
rean rintamalla muutamista sinne äsken tulleista komppanioista. Siitä tuli no-
peasti yhtenäinen ja hyvähenkinen kokonaisuus, johon kuului neljä kivääri-
komppaniaa, yksi konekiväärikomppania, pioneeriosasto, viestiporukka eli 
puhelinmonttööri miehineen sekä kaksi pataljoonalle alistettua tykkiä ja 10-
15 ratsumiestä käsittävä osasto. En ole tämän alan asiantuntija mutta uskon, 
ettei pataljoonan kokoonpanolle, etenkään siivilimiesten hommaksi, ole syy-
tä kovin makeasti myhäillä. Ellen erehdy, tulivat tämän suuntaisesti kokoon-
pannut jalkaväkiosastot virallisesti käyttöön vasta vuosien kuluttua. 

Tietysti meillä oli myös ambulanssi, kuormasto jne., ja oli myös toimisto-, 
viesti- ja muonituslotat, vaikkei heitä sillä nimellä kutsuttukaan. Kaikkea meil-
lä oli, jopa muonaakin, sillä talouspäällikkönä oli ilmielävä maalaiskauppias, 
joka oli tottunut "hankkimaan" vaikka tyhjästä. 

Ainoastaan univormut, soittokunta ja upseerit puuttuivat. Pataljoonan ko-
mentajana eli, kuten silloin sanottiin, päällikkönä oli lääkäriksi lukeva voi-
mistelunopettaja Aarne Pelkonen34

• 
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Pataljoonamme "urotöitä" ei kannata ylistää, sillä tulimme mukaan vasta 
sitten, kun pahin oli jo ohi. Mihinkään tosikovaan paikkaan emme joutuneet, 
kuten esim. 10. pataljoonaAhvolassaja Naulavaarassa. Viitisen viikkoa kui-
tenkin hoitelimme 18 kilometrin levyistä rintamaosaa Oralta Heinjoelle. Tor-
juimme parisen melko vakavaa hyökkäystä, joista toinen, Heinjoelle suun-
nattu, oli vaarallinen. Jos se olisi onnistunut, se olisi viivyttänyt loppuope-
raatioita. Omat partiomme toimivat vilkkaasti, ja kaukopartiot tekivät 3-4 on-
nistunutta häirintäretkeä Karjalan ja Pietarin rautateille. 

Kerran meiltä unohtui ambulanssi, mutta se tulla marri mukana omasta aloit-
teestaan. Lääkäri vain irvisteli, etteikö heitä muka enää tarvitakaan. 

Touhu oli siis tuollaista puolituttavallista,jokaisen itsensä omatoimisuuteen 
ja "hoksaavaisuuteen" pohjautuvaa mutta silti järjestettyä. Kuri oli koko ajan 
erinomainen. Mitään vakavaa ei sattunut paria sormensa ampujaa lukuunot-
tamatta, jotka pantiin - sormi hyvin käärittynä- sen suuremmitta puheitta ta-
kaisin palvelukseen. 

"Kuormasta" oli kokoonpantu tavallisista talonpoikaisista ajopeleistä, mut-
ta niillä oli käytännössä koeteltu liikkumakelpoisuus huonoillakin teillä - ja 
mikä parasta, hevonen, valjaat, reki ja mies olivat kaikki samasta talosta. Vai-
jaat sopivat varmasti, ja mies hoiti hevosensa hyvin. "Tallimestarilla", johon 
arvoon (en tiedä onko sellaista oikealla pataljoonalla) eräs viipurilainen am-
mattiajuri oli korotettu, ei ollut suuriakaan valvontavaivoja. 

Koko juoni oli siinä, että kukin siviiliammattimies määrättiin juuri hänelle 
sopivaan toimeen, ja ihmeteltävän hyvin jokainen suoriutui. Neuvoja ei -
haukkumisista puhumattakaan - paljon tarvittu. 

Ystäväni Eero Turunen 

Ennen kuin astuin uuteen toimeeni pataljoonan adjutanttina tein pienen "opin-
tomatkan" naapuri pataljooniin, Hannilaan ja Ahvolaan. 

Hannilassa olin yötä entisen leikkitoverini, jääkäri Hassisen eli Hämäläi-
sen luona. Hän hoiteli 6. pataljoonan kanssa itse rataa ja asusti esikuntineen 
asemarakennuksessa. 

Juna saapui perille iltahämärissä. Katselin uteliaana ympärilleni, mutta ei-
hän siinä sen kummempia katseltavia ollut. Hiljaista ja autiota oli. Ratapi-
halla seisoi kotitekoinen panssarijuna, ja jokunen vahtisotilas oli näkyvissä, 
mutta mistään ei voinut päätellä, että lainalainen valtakunta loppui parin ki-
lometrin päässä ja että asema-alue oli jo vihollisen tulivaikutuksen piirissä. 
Vasta kun kohta takaisin lähtevään junaan asemamakasiinista alettiin lastata 

341 Aarne Pelkonen (1891-1949), kirurgi, Helsingin Marian sairaalan ylilääkäri. 
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kaatuneita ja näki, miten välinpitämättömästi miehet noita jäätyneitä ihmis-
jäännöksiä käsittelivät, huomasi, että kyllä täällä eletään kuoleman varjossa 
ja ollaan siihen jo totuttu. 

Kuudes pataljoona oli muodostettu Hämäläisen lentävistä, jotka olivat suu-
reksi osaksi viipurilaisia poikia. Niinpä tapasin pataljoonan esikunnassakin 
sekä toimimiehinä että asiakkaina tuttuja miehiä, ja loppuilta kuluikin hu-
paisesti. Sinne osui myös toinen lapsuudenaikainen leikkitoveri, Eero Turu-
nen, ja kolmisin pakisimme lyhyen tuokion ja ihmettelimme outoa yhteen-
sattumistamme - viimeistä, sillä muutaman päivän perästä Eero Turunen kaa-
tui. 

Aamulla kävin katsomassa etuvarustuksia. 
Kyllä niitä oli, sotakertomusten ansiosta ehkä, suurenmoisemmiksi luullut. 

Lumivalleja vain ja siellä täällä jokin valkoinen paperimassapaali lisäsuo-
juksena. Miesten asumukset, tavalliset kohdalle osuneet talot, olivat aivan 
alttiina vihollisen tulelle. Ja kun katseli valkoisella lumella vieri vieressä ole-
via mustia multaläiskiä, jotka osoittivat räjähtäneiden tykinammusten paik-
koja, ja kun näki ikään kuin rajumyrskyn runteleman metsän, niin huomasi-
pa, ettei tuo kulunut "tuli" -sana ollut vain tyhjä puheenparsi, vaan että tääl-
lä olivat kuoleman urut soineet tuon tuostakin. Vähäisiltä näyttivät joukot, 
ja lyhyeen loppuivat "ketjut", pitkät olivat aukkopaikat pataljoonien välil-
lä. 

Tuumailin, millaista täällä on mahtanutkaan olla alussa, kun nytkään, jol-
loin Sihvolla on yksitoista pataljoonaa, vain näin vähän väkeä liikenee näin 
tärkeälle paikalle! Ja samat joukot olivat jatkuvasti tulessa, koska reserviksi 
väkeä ei riittänyt. Jos rintama murtuisi, aukkoon ei saisi väkeä muualta kuin 
joltakin toiselta rintamanosalta. 

Sellaista oli vielä silloin - maaliskuun lopulla. 
Illalla olin Viljo Pelkosen kanssa Ahvolassa. 
Täällä oli hieman vilkkaampaa. Kävellessämme lumipuvuissa pitkin ket-

jua, paukahteli silloin tällöin. Niin kuin raporttitermi kuului: "hiljaista lau-
kausten vaihtoa". Lumipukuiset levollisennäköiset talonpoikaiset miehet ma-
kailivat kuka kiven, kuka minkin suojuksen takana, ammuskelivat harvak-
seltaan, ja vihollisen puolelta kuului harvaa porinaa, ikään kuin olisi puu-
ropata ollut hiljaisella tulella. Täällä olivat vihollisketjut lähempänä toi-
siaan ja pystyivät tuottamaan toinen toiselleen kaikenlaisia äkkiyllätyk-
siä. Kulkiessamme näimme hämärtyvässä illassa polun vieressä muuta-
mia tummia möhkäleitä. "Vihollisen kaatuneita", sanoi opas lyhyesti ja 
selitti, että vihollinen oli pari yötä sitten murtautunut yllättäen läpi ja nämä 
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olivat kaatuneet siinä kahakassa, eikä ruumiita oltu vielä ehditty korjata 
pois. 

Illalla kävimme ennen maatamenoa kuulostamassa, mitä kuuluu "rinta-
malta", joksi täällä nimitettiin vain itse tulilinjaa. 

Pimeässä yössä pamahteli epätasaisesti, mutta kuitenkin niin, että pamaukset 
muodostivat yhtenäisen, katkeamattoman musiikkinsa. Kauempaa kuului hil-
jempään mutta tiheämpänä viholliskiväärien epätasainen parina. Oli kuulemma 
hyvin hiljainen päivä. 

Siinä kävellessämme johtui mieleen ajankulku, ja niinpä huomasimme, et-
tä oli pitkäperjantain aattoilta. Niin oli ajan kulku työn touhussa mennyt se-
kaisin, että vasta nyt sen huomasimme. 

Oli kulunut jo lähes yhdeksäntoista vuosisataa siitä, kun ihmisrakkauden 
suuren opin saarnaaja oli ihmiskunnan hyväksi itsensä uhrannut, mutta vielä 
eivät ihmiset noudattaneet hänen oppiaan. 

Noilla kukkuloilla vihasivat ja surmasivat toisiaan ihmiset, veljet, suoma-
laiset. Miksi? Oliko tämä tolkuton sota sittenkään ollut aivan välttämätön? 
Olisiko sittenkin ollut jokin keino, jolla sen olisi voinut estää? 

Ja sama viha, sama vaino, sama surmaaminen raivosi satapenikulmaisilla 
rintamilla Euroopassa. Minkä vuoksi? Niin, minkä vuoksi? 

Kuolleiden kammiossa 

Sanoma ystäväni Eero Turusen kaatumisesta tuli yllätyksenä. Olin pitänyt 
häntä ikään kuin haavoittumattomana, ehkäpä hänen hurjapäisyytensä takia. 
Kun tapasimme Hannilassa, hän puuhasi tykkinsä muuttamista pois jonnekin 
etelämmäs. Kun olin matkaamassa takaisin pataljoonaamme Antrean kir-
kolle, oli Eero ajanut valkoinen lumipaita yllään vastaan ja sivuuttaessaan 
huutanut menevänsäkin Imatralle. Ja sitten, muutaman päivän kuluttua- val-
rms. 

Astun hiljaa kuolleiden kammioon. Kymmenkunta nuorta miestä, miehiä 
kaikkein kukkeimmassa iässä, makaa tilapäisillä lavoillaan hiljaa. Annan kat-
seeni kulkea pitkin nukkuvien riviä. Kaikki lepäävät kasvoillaan rauhallinen, 
juhlallinen, ikään kuin kirkastunut ilme. He nukkuvat niin elävän näköisinä, 
että tuntuu kuin he voisivat vähäisimmästäkin kolahduksesta herätä. 

Katseeni osuu ystävääni. Hän lepää niin kuin toisetkin levollisena ja kir-
kastuneena, ilmeessä jotakin ihmettelevää, kysyvää. Näinkö tässä kävikin? 
Tällaistako tämä onkin? 
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Nuoko nukkuvat - "lahtareita"? 
Sodan tolkuttomuus piirtyy taas uutena kuvana mieleen. 
Näin kaatuvat kummaltakin puolelta parhaat. Heidän selkänsä takana hii-

viskelevät toisella puolen vankilasta päästetyt murhamiehet ja ryöstäjät sekä 
komissaarit ja muut kansan "onnellistuttajat", toisella puolen odottelevat ai-
kaansa puoluepukarit ja politikoitsijat päästäkseen omalla tavallaan "yhteis-
kuntaa" ylläpitämään. Sanotaan, että "parhaat hallitkoot", mutta eivätkö par-
haita ole ne, jotka uhraavat kaikkensa? Jos heidän uhrimielensä olisi ollut 
asioista päättämässä, niin tokkopa tässä nyt seisoisimme aseissa toinen tois-
tamme vastaan saman kansan miehet. He ovat uhranneet kaikkensa, eivätkö 
muut olisi voineet uhrata jotakin vähäpätöistä suuren onnettomuuden välttä-
miseksi? Tai kukapa sen tietää. Ehkä suuri uhri on helpompi suorittaa kuin 
pieni. Ehkäpä on helpompi kuolla kuin elää jonkin suuren asian hyväksi. Ku-
ka tiennee. 

Kirje rintamalta 

Seuraavan 7. huhtikuuta 1918 päivätyn kirjeen Leo Pesonen lähetti rin-
tamalta kotiväelleen Viipuriin. 

Kotiväki 
Nyt alkaa jo vaaka kääntyä meidän puolellemme ja loppusuorituksen alku 

olla käsissä. Minkälainen se tulee ja paljonko uhreja se vaatii, riippuu vasta-
puolen johtajista. Rohkenevatko he myöntää menettäneensä pelin ja alistua 
seurauksiin, vai jatkavatko he joukkojensa teurastuttamista suojaten ja koet-
taen poisvetää oman nahkansa pinteestä. Siitä riippuu, miten kalliisti heidän 
laumansa saavat maksaa johtajiensa keinottelusta. Mikäli entisyydestä voi 
päättää, tulee rohkeutta puuttumaan ja teurastusta jatkumaan - elleivät jou-
kot itse huomaa tulleensa nenästä vedetyiksi ja lue lyhyttä lakia johtajiensa 
kanssa. Ratkaisun lopputuloksesta ei enää voi olla eri mieltä- ellei aivan eri-
koista kummaa satu. - Kummasti on asiamme mennyt. Maassa, missä pari 
kuukautta sitten ei ollut yhtään eduskuntaa ja hallitusta tottelevaa asemiestä, 
ei edes pahanpäiväistä poliisia, missä ihmiset sortovuosien vainoissa olivat 
tottuneet varomaan yksin seiniäkin, missä revolverin pitämistä itsepuolus-
tukseksi pidettiin miltei rikoksena, missä mikä huligaanisakki tahansa teki 
mitä tahansa, tämmöisessä maassa on meillä nyt vajaan kolmen kuukauden 
kuluttua armeija, tulessa karaistu, luotettava sotajoukko kaikkine vehkeineen 
ja kamppeineen kuin sääntöjenmukaiseen teurastukseen kuuluu. Tulos on 
suurenmoinen ja aiheuttaa uskomaan jotain Suomen tulevaisuudesta, niin sur-
kea kuin sen ensimmäinen voimannäyte itsessään onkin. Mutta siitä käy sen-
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tään selville, että meissä on uhrautuvaisuutta, joustavuutta ja järjestysvaistoa 
ainakin jossain, eikä aivan vähäisessä määrässä,ja se on paljon. -Ikävä vaan, 
että tämä voimannäyte käy niin tavattoman kalliiksi. Miehiä, hyviä miehiä 
menee tuon tuostakin ja vieläpä etupäässä hyviä miehiä. Nyt on käynyt vii-
meksi niin perin hullusti, että Turusen Ierikka on ottanut ja kaatunut. Onhan 
itsekunkin vaellus täällä maan päällä kohtalon kourissa ja kaipa kaikki kul-
kee niin kuin kulettava on, mutta tässä tapauksessa on sentään erinäisiä pai-
navia argumentteja, etupäässä Turusen mamman kohta. Siinä voi ollapa-
hanlainen loppusuoritus, - pahempi kuin itse tapaus, - aivan niin kuin koko 
tässä surkeassa sodassa yleensä. Mutta minkä teet. Pitää koettaa tallustella 
eteenpäin, tehdä minkä taitaa ja hyväksi harkitsee ja jättää loppu korkeam-
man ohjelmuxen huostaan. Jääkää terveix. Ise jaxan erinomaisesti. Leo. 

Viimeinkin kohti Viipuria 
Kun viipurilaisia sodan alussa saapui Antreaan, ei heillä tietenkään ollut 

mukanaan täydellisiä "kauneudenhoitotarpeita", partajauheita, -veitsiä ym. 
Jo viikon kuluttua miehet olivat aika villin näköisiä, ja parranajokysymys al-

Karjalan rintaman esikuntajunanvaunussa. (Sota-arkiston kuva) 
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koi muuttua polttavaksi. Silloin tehtiin rutto päätös: kasvakoon! Ei tässä ole 
aikaa parranajosta huolehtimaan. Ajetaan sitten kun tullaan Viipuriin. 

Siitä oli nyt kulunut kolme kuukautta, ja monella poikasella oli jo aika-
moinen karvatukku leuan alla. Isommat miehet muistuttivat oikeita rosvo-
päälliköitä. 

No niin. Oltiin siis viimeinkin lähdössä partaa ajattamaan Viipuriin. 
Jo toista viikkoa oli väkeä virrannut Heinjoelle, sekä maanteitse marssien 

että proomuilla vesitse. Minkä verran lieneekin kulkenut joukkoja Rahikka-
lan ja Kiviniemen kautta, mutta jo meidän näkemämme miesmäärät tuntui-
vat kerrassaan tavattomilta. Jotkut joukot yöpyivät Antreassa, niin että eh-
dimme niihin pikimmältä tutustua. Huomasimme, että ne, jotka tulivat suo-
raa päätä harjoituspaikoilta, syvästi ylenkatsoivat meitä maallikkoja, heillä 
nähkääs kun oli yhdenmukainen puku, kuormastot kunnolliset ja jääkäreitä 
ryhmänjohtajinakin. Meillä taas ei ollut kunnollisia tamineita, kuormastom-
me olivat yhtä kuin vapaaehtoista hevosasevelvollisuutta suorittavat talolli-
set hevosineenja erimallisine ajoneuvoineen, eikä meillä ollut yhtäänjääkä-
riä koko pataljoonassa, päällikkökin oli siviilimies, voimistelunopettaja Aar-
ne Pelkonen. Ero oli siis suuri ja - silmiinpistävä. Eräs suoraa päätä harjoi-
tuspaikalta saapuva, uudenuutukainen nostoväkipataljoona, jolla oli oikein 
soittokuntakin mukanaan, luuli olevansa vakavassakin paikassa- 8 kilomet-
riä meidän selkämme takana- asettui ylen sotaisesti yöleiriin omine erikoi-
sine tunnussanoineen ja vangitsi asioilla kulkevia meidän pataljoonamme mie-
hiä, jotka tiesivät vain yleisen sen iltaisen tunnussanan. Mutta ne joukot, jot-
ka olivat olleet mukana Tampereen valtauksessa, eivät tehneet eroa itsensä ja 
meidän välillä. Ne olivat jo ehtineet toimia yhdessä vapaaehtoisten joukko-
jen kanssa ja saaneet oppia yhtä ja toista. 

Sitten eräänä iltana myöhään, kun olin juuri ehtinyt vuoteeseen, kuulin lä-
hetin ratsastavan pihaan. Arvasin, että siinä se nyt on, lähtökäsky, ja niin oli-
kin. 

Sinä yönä ei ehditty suuria nukkumaan eikä sanottavasti seuraavinakaan, 
niin nopeasti seurasivat siirrot toisiaan, kun vyöry kerran alkoi. Yöllä, juuri 
kun käskyjä eri komppanioille kirjoitettiin, tuotiin sisään kaksi vihollispuolen 
yliloikkaria. He osoittautuivat olevan todellisia pakko-ottolaisia, Viipurissa 
vangittuja ja rintamalle raahattuja valkoisia, jotka olivat käyttäneet hyväk-
seen vihollispuolella vallitsevaa sekasortoa ja pelastaneet nahkansa pakene-
malla meidän puolellemme. Heidän kertomustensa mukaan vallitsi viholli-
sen leirissä täydellinen pakokauhu. Ja niinpä kävikin, että kun aamun saras-
taessa pataljoonamme tahtoi "kiinnittää vihollisen huomiota itseensä", niin 
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kuin oli käsketty,jotta se saataisiin saarretuksi, vihollinen lähtikin erittäin vil-
kasta tahtia kohti Kavantsaarta, Juustilaa ja Viipuria ja pelastui suunnitellus-
ta saarroksesta. Pienen Susisalmen puusillan olivat Pullilasta peräytyvät jou-
kot sytyttäneet palamaan, mutta meikäläinen, Oralta etenevä komppania eh-
ti parahiksi paikalle, hyökkäsi luotisateessa sillalle ja sammutti sen. 

Sihvon joukot marssivat jäljestä eri teitä nopeaa tahtia, mutta vihollista ei 
näkynyt ei kuulunut. Pienen ratsuosaston nopeuden ansiosta saatiin Juustilan 
sulut pelastetuksi. Siinä oli kysymys vain minuuteista. 

Sihvon joukkojen tehtävänä oli saartaa Viipuri länsipuolelta. Se oli tehtä-
vä, johon liittyi suuri vaara ja niukalti kunniaa. Nuo suureksi osaksi viipuri-
laiset joukot eivät saaneet sitä tyydytystä, minkä osanotto kaupungin val-
taukseen olisi tuottanut ja mihin he seutuja tuntevina olisivat hyvin sopineet. 
Mutta jollei koko monikymmentuhantista vihollisen länsiarmeijaa olisi saa-
tu pysäytetyksi Lahdessa, olisivat Sihvon joukot joutuneet kahden tulen vä-
liin. Onneksi näin ei käynyt, ja Haminan tiellä Naulasaaressa taisteli Sihvon 
10. pataljoona yhden vapaussotamme kunniakkaimmista taisteluista ottaen 
vangiksi monituhatlukuisen epätoivon vimmalla kaupungista läpimurtoa yrit-
tävän vihollisjoukon. 

Vain yksi kaatunut 

Pataljoonamme makaa ketjussa Tienhaaran edustalla ja odottelee hyök-
käyksen aloittamista osoittavaa valomerkkiä. 

On pimeä, kolkko yö. Korvissa kaikuu vielä äskeisen pommituksen kaa-
mea soitto, mutta nyt on kaikki haudanhiljaista. Ei edes se yksinäinen tykki, 
joka iltayöstä arnmuskeli vonkuvia teräsmöhkäleitään jonnekin kauas ylit-
semme, ole enää pitkään aikaan virkkanut mitään. Vihollisen hajanainen ki-
väärituli on lakannut. Ties mistä syystä. Me puolestamme emme ole ampu-
neet laukaustakaan, odotelleet vain aikaamme. Vain tulipalojen kajastus pu-
naa edessämme olevaa taivaanrantaa ja osoittaa sodan tuhotyön jatkuvan. 

Tässä värjöttelemme pimeässä, kevätkosteassa metsässä valmiina merkin 
saatuamme tappamaan ja tapettaviksi. Edessämme on oman maan miehiä ja 
tuolla taivaanrannalla palaa leimuten kotikaupunkimme, jonka itse olemme 
pommituksellamme sytyttäneet palamaan. Montakohan rauhallista kaupun-
kilaista, piirittäjien omaista ja ystävää, äskeinen hirnmpommitus onkaan sur-
mannut? Sodan suunnaton typeryys tuntuu suuremmalta kuin koskaan ennen. 

Johtui mieleeni, miten rauhanaikana palokunta tekee tavattomasti työtä pe-
lastaakseen pienenkin mökkipahasen. Nyt olivat omassa kotikaupungissa hir-
vittävät tulipalot raivonneet kolmatta päivää, ja yhä uutta tulta ja surmaa oli-
vat omat tykkimme syösseet sinne. 
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"Hyökkäys keskeytettävä. 11. pataljoona jättää yhden komppanian ketjuun 
ja marssii Hovinmaalle!" Jotakuinkin tähän tapaan kuului suullisesti tuotu 
rykmentinpäällikön käsky. Lähetti lisäsi omasta puolestaan, että vihollinen 
koettaa murtautua läpi. Oli alkamassa Naulasaaren taistelu, ja meidät häly-
tettiin reserviksi Hovinmaalle. 

Kun pataljoona kokoontui, kantoivat erään komppanian sanitäärit paareil-
la kaatunutta sotilasta. 

Jahah! Vain yksi kaatunut! 
Kolmen päivän liikkeelläolo, yökylmä, pettymys, kun ei saatu ottaa osaa 

Viipurin valtaukseen, epäilys, että hälytys Hovinmaalle oli turha - kaikki tä-
mä aiheutti ärtymystä. Kukaan ei kiinnittänyt huomiota kaatuneeseen. Vain 
yksi kaatunut. Eihän tämä ole mitään sotaa. 

Olimmeko raaistuneet? Oliko sota muuttanut meidät jollakin tavalla? Ku-
kaan tuskin muisti, että tuolla miespoloisella oli ehkä koti, oli omaiset, oli 
niitä jotka jännityksellä odottivat tietoja pojastaan, veljestään, sulhasestaan. 
Tapaus oli ikään kuin vain yksi vaivaa tuottava lisäharmi yön muiden vas-
toinkäymisten joukossa. 

Emmekä me, tavalliset siviilimiehet, olleet sodassa olleet kuin vajaat kol-
me kuukautta. Ja meitä suorastaan hävetti, ettei meidän pataljoonaltarnme 
mennyt kuin vain yksi ainoa kaatunut. 

Sodan vaikutukset ihmissieluun ovat hirveät. 
Ennen kuin pataljoona oli saatu kootuksi pimeästä metsästä, alkoi etelästä 

kuulua kiivasta ampumista. Vasta jälkeenpäin saimme kuulla ammunnan mer-
kinneen yhtä Sihvon joukkojen suurinta saavutusta, Naulasaaren taistelua. Jo 
aikoja ennen kuin saavuimme Hovinmaalle, oli tuli lakannut. 

Aamu valkeni vähitellen. Kirkas, kaunis kevätpäivän aamu. Kylmässä sei-
soneet hevoset ravasivat mielellään lämpimikseen. Rivakka ratsastus läm-
mitti omiakin kohmettuneita jäseniäni. Luonnossa vallitsi koskematon rau-
ha. Vain vaivoin jaksoi muistaa sotaa, veljessurmaa ja hävitystä. 

Uhattu Hovinmaa lepäsi aamuyön levollisessa unessa kun saavuimme sin-
ne. Siellä täällä joku uninen vahtisotilas, kuormasto-osastoja torkkuvine he-
vosineen talojen pihoissa. 

Menimme aseman lähellä olevaan huvilaan. Hovinmaan asemaa oli ilta-
yöstä pommitettu, asukkaat olivat paenneet ja ovet olivat auki. Kävimme omin 
luvin taloksi. Löysimme valmiit vuoteet ja oikaisimme väsyneet raajarnme 
suoriksi. Kenen lienee ollut huvila ja vuode, mutta hyvä oli nukkua. Kiitos 
tuntemattomalle isännälle! 

Kotiin 
Aamulla herätessämme saimme kuulla, että Viipuri oli vallattu. 
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Päivä meni komppanioita sijoiteltaessa uusiin asemiin. Osa jätettiin Ho-
vinmaalle ja Tienhaaraan, osa Sorvaliin, ja vasta iltamyöhällä pääsimme Vii-
puriin, jonne pataljoonan esikunta majoittui. 

Ratsastimme yli Linnansillan. Torkkelin linna, joka 208 vuotta oli ollut ve-
näläisten hallussa, seisoi jykevänä paikoillaan ja kohotti tomiaan uljaasti koh-
ti taivasta. Vanha kaupunki kapeine katuineen lepäsi rauhallisena ja hiljaise-
na. Sähkölamput, joihin silmämme eivät olleet pitkiin aikoihin tottuneet, va-
laisivat kirkkaasti typötyhjiä katuja. Katseeni etsi turhaan hävityksen jälkeä. 
Ikkunaruudutkin olivat eheinä. Tuntui kuin koko tuo helvetillinen meno ja 
räiske, johon korvamme olivat viime vuorokausina tottuneet, olisi ollut vain 
pahaa unta. 

Tulemme Torkkelille. Yhä tyhjää ja eheää. Punaisenlähteen torilla on muu-
tama tykki ja kiväärimies niitä vartioimassa. Muuten ei merkkiäkään sodasta. 

Jännittyneenä katson pitkin kotikatua. Ei jälkeäkään hävityksestä. Ratsas-
tamme pihaan. Hevoset jätetään tallimiehelle. 

Vielä on edessä viimeinen elämys. Miten on kodin laita? 
Jännittyneenä soitan ovikelloa. Kuuluu askeleita. Palvelijatar aukaisee oven 

ja toivottaa tervetulleeksi. Kaikki on ennallaan, ja kohta istumme teepöy-
dässä ja syömme häthätää laitettua voileipäillallista, pitkästä aikaa kunnolli-
sesti katetussa pöydässä. 

Kolmen kuukauden kirjavat elämykset kiehuvat aivoissa hurjana seka-
melskana. Venäjänsaaren leirikuvat, kuutamohanget, Jääsket, Antreat, Imat-
rat, Hiitolat, Sortavalat, Suojärven salot, Tietotoimistot, prijeemat35 , esikun-
nat, jääkärit, Hannilat, Kavantsaaret, Juustilat, Tienhaarat, kaikki tuikahtele-
vat vuoron perään silmänräpäyksellisen selvinä mieleen ja katoavat uusien 
esiin myllertävien muistikuvien tieltä. 

Ei tuosta kaikesta jaksa mitään selvää saada, mutta tuntee, että on tapah-
tunut jotakin merkillistä, ja tuntee tyytyväisyyttä, kun on saanut olla siinä mu-
kana. 

Vasta aamuyöstä vaipuu läpiväsynyt matkamies levottomaan, sotakuvien 
sekoittamaan uneen. 

Sodan jälkeen 

Edellä kuvatusta on varmaan hyvin käynyt selväksi, että emme me nuoret 
vapaaehtoiset käyneet "kansalaissotaa". Tilanne, johon olimme omatta syyt-
tämme - ja luullakseni myös ilman useimpien vastapuolen miesten syytä -

35) Pestaus, tulee venäjän kielestä. 
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joutuneet, oli kuin painajainen. Mutta ei auttanut. Työ oli tehtävä. Ja se teh-
tiin. Hurraamatta. Mutta niin hyvin kuin osattiin. 

Seuraavat mietteet Leo Pesonen kirjasi vuonna 1923, viisi vuotta sodan 
päättymisen jälkeen. · 

Voi voitettuja, voi voittajia! 

Tähän olisi paras lopettaa muisteleminen, mutta se on mahdotonta. Niin lä-
heisesti liittyvät sotaan sen loppuselvitykset, että ne aina palaavat mieleen, 
kun jotakin sotaa koskevaa muistelee. 

Ei tekisi mieli enää kajota sodanjälkeisiin surkeihin kiistoihin ja mieltä jär-
kyttäviin tapauksiin, enkä niihin perusteellisemmin puutukaan. Sanon vain 
aivan lyhyesti, että syvä oli se pettymyksen tunne, joka vapaaehtoiset suoje-
luskuntasoturit valtasi, kun sodanjälkisato alkoi tulla tunnetuksi. Isku iskul-
ta karistettiin meistä se ihanteellinen käsitys vapaan Suomen oikeamielisyy-
destä, lainalaisuudesta ja muista hyvistä ominaisuuksista, joita kuvittelimme 
kuuman kiirastulen puhdistamalla uudella valtakunnallamrne olevan. Olim-
mehan kovia kokeneet. Olisi luullut meidän jotakin oppineen. 

Me olimme sodan ankarissa oloissakin noudattaneet sodankäynnin sääntö-
jä, ja nyt sodan loputtua, kun ns. kellariherrat ja muut- etupäässä sotaan osaa-
ottamattomat - voimat pääsivät valloilleen, alkoi epäjärjestys ja mielivalta 
niin laajassa mittakaavassa, ettei sitä voi yksityisinä rikostekoina selittää. Me 
olimme luottaneet vanhaan suomalaiseen sananparteen "sanasta miestä ja sar-
vesta härkää" ja katsoimme Vapaan Suomen kunnia-asiaksi, että sen ensim-
mäiseen valtiotekoon, itsenäisyysjulistukseen liittyvä yksimielinen, juhlalli-
nen julkilausuma ei toki saa olla pelkkää paperia. 

Eräs pataljoonamrne vapaaehtoinen kansanmies sanoi kotiin lähtiessään: 
"Punikkien herrat pettivät punikit, ja meijän herrat pettivät meijät". Mitä tuol-
laiset, kymmenien tuhansien vapaaehtoisten kotiinsa viemät "sotakokemuk-
set" merkitsivät, sitä olisi politikoitsijoiden ja kirjanoppineiden sietänyt vä-
hän enemmän ajatella. 

Vuotta myöhemmin, kun suursodan rauhanehdot saneltiin, olin Saksassa, 
ja silloin muistui elävästi mieleeni vanha satu Rooman historiasta. Rooma-
laiset olivat joutuneet kerran tappiolle ja heidän lunnaiksi lupaamaansa kul-
taa punnitaan parhaillaan. Eräs roomalainen huomauttaa, että vaaka on vää-
rä, mutta voittajapäällikkö viskaa miekkansa lisäpunnukseksi ja huudahtaa: 
"Voi voitettuja!" Ja roomalaiset saavat täyttää väärän vaa'an lisäpunnuksi-
neen kullalla tasapainoon. Johtuivat silloin mieleen monet maailmanhisto-
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rian "rauhansopimukset", ja aina niissä tuntui olleen määräävänä tuo raaka-
laispäällikön "voi voitettuja" -periaate. 

Näin jos asioita katsoo, silloin eivät enää nuo vuoden 1918 onnettomat ta-
paukset näytä niin mahdottomilta, kuin ne silloin tuntuivat. 

Huonoa on puolustaa itseään sillä, "etteivät toiset ole sen parempia", mut-
ta ihminen ja ennen kaikkea ihmisjoukko, siis myös kansa, toimii määrätty-
jen lakien alaisena, joita emme voi olemattomiksi tehdä. Rikoslaissa puhu-
taan ns. hätävarjelun liioittelusta. Henkilö, joka hyökkäyksen torjumiseksi 
käyttää enemmän väkivaltaa kuin välttämätöntä on, rangaistaan lievemmin 
tai jätetään rankaisematta, jos vaara oli niin uhkaava, "ettei hän voinut miel-
tänsä malttaa". Lainsäätäjä katsoo, ettei uhkaavan vaaran torjumiseksi hädän 
hetkellä käytettävää välttämätöntä väkivaltaa voida puntarin nokassa punni-
ta. 

Sodan loppuselvitys oli valitettava erehdys, mutta se ei tunnu enää niin kat-
keralta, kun katselee, miten vanhat, monisatavuotisen itsenäisen elämän ai-
kana kouluuntuneet kansatkin voiton hetkellä ikään kuin huumaantuvat. Suo-
mi on ihan vasta-alkajaksi selviytynyt ihmeteltävän nopeasti. 

Kun nyt viiden vuoden kuluttua katselee välillä tapahtunutta kehitystä, niin 
ei voi olla huomaamatta yleistä tervehtymistä. Leppymättömältä näyttänyt 
viha on lauhtumistaan lauhtunut, sotavankileirit nopeasti tyhjentyneet, mo-
net ensi kiivaudessa suunnitellut toimenpiteet saaneet hiljaisen hautauksen. 
Useita rauhallisissa oloissa suurtöiksi mainittavia parannuksia, kuten esim. 
torpparikysymyksenjärjestäminen, on suoritettu, taloudellinen elpyminen on 
ollut nopeampaa kuin rohkeimmatkaan olivat jaksaneet uskoa. Rauha, jär-
jestys ja turvallisuus ovat vallinneet jo viidettä vuotta. Voitetut nauttivat lain-
suojaa ja laajempia ihmisoikeuksia kuin voittajaluokanjäsenet Venäjällä. Voi-
daan jo toki toivoa, että jonkin ajan kuluttua se kamala kuilu, joka talvella 
1918 jakoi kansamme kahteen vihollisleiriin, kerran - ehkäpä nopeastikin -
kasvaa umpeen. 

Sovinnon hetki on kerran varmasti koittava. Aika arpeuttaa taistelun haa-
vat, ja uudet tehtävät, uudet kiista-aiheet tulevat uusien ihmisten mieltä kiin-
nittämään. Tai voi sattua tapauksia, jotka kiirehtivät sovintoa. Silloin, kuka-
pa sen tietää, voi suuren vaaran hetkellä osoittautua eheytymistä helpotta-
vaksi se, ettei kumpikaan puoli ole yksinomaan anteeksiantavana puolena. 
Niin voi vapaussodan surullinen loppuselvityskin löytää oman tarkoituksen-
sa. 
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