
Viipurin Suoinalaisen 
Kirjallisuus seuran 

toimi ttei ta 
15 

HELSINKI 2005 



ISSN 1236-4304 

Lappeenrannan Kirjapaino Oy 2005 



.. 

Kyllikki Tiensuu 

Viipurin vanhinta seurakuntaelämää 

Lähi-idästä Pohjolaan 
Kristinusko syntyi Välimeren kulttuuripiirissä, "oliiviöljyn ja viinipuun maa-

ilmassa". Kesti lähes tuhat vuotta, ennen kuin se saapui Pohjan perille. Kristil-
lisiä vaikutteita oli tullut pohjoiseen eri teitä kauppiaiden ja muiden matkusta-
vaisten mukana sekä itäistä että läntistä tietä. Pakanallisista haudoista alkoi löy-
tyä kristillisin symbolein koristettuja esineitä, kieleen omaksuttiin kristinuskon 
termejä ja polttohautaus alkoi vähitellen väistyä kristillisen ruumishautauksen 
tieltä. Järjestäytyneen kirkollisen elämän katsotaan Pohjanlahden ja Suomen-
lahden rannikkoseuduilla alkaneen 1100-luvulla. Siksi vuotta 2005 on maas-
samme vietetty juhlavuotena "Kirkko Suomessa 850 vuotta". 

Kristillinen kirkko oli historiansa ensimmäisen vuosituhannen aikana le-
vinnyt Euroopassa aivan toisenlaisiin maisemiin, kuin missä se oli syntynyt. 
Kyse oli edelleen samasta kristinuskosta, mutta varsinkin itäinen ja läntinen 
kirkko alkoivat saada omaleimaisia piirteitä. Tähän erilaistumiseen liittyisit-
temmin myös valtapolitiikka, sillä Rooman paavi ja Konstantinopolin pat-
riarkka alkoivat kilpailla keskenään kirkollisesta vaikutusvallasta uusilla alueil-
la. Vuosi 1054 liittyy näihin jännitteisiin. Silloin näet lännen ja idän kirkot 
julistivat toisensa kirkonkiroukseen. Samalla myös kilpailu raja-alueista ki-
ristyi. Ne seudut, joista sittemmin muodostui Suomi, jäivät juuri tälle vyö-
hykkeelle. 

Lännen ja idän kirkon kilpailu 
Kirkkokuntien välinen ero syveni varsinkin neljännen ristiretken seurauk-

sena vihamielisyydeksi, mikä vaikutti myös Suomeen. Läntinen kristikunta 
sai täällä kuten Baltiankin alueella yliotteen. Näiden alueiden asukkaat lii-
tettiin paavin johtamaan kirkkoon. Enemmän tai vähemmän selkeä raja idän 
ja lännen kirkon välillä tuli kulkemaan Karjalan kannaksella, jonka läntiset 
alueet kristillistettiin Ruotsista tehtyjen ristiretkien seurauksena. Itäisiin osiin 
juurtui Novgorodin tukemana sittemmin bysanttilainen kristinusko. 
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Kristinuskon levinneisyys 1000-luvun alussa. 

0 
('.., 

i patriarkan Istuin 
(myös entinen) 

On säilynyt erittäin vähän sellaisia lähteitä, joiden perusteella nimenomaan 
Viipurin tai edes Suomenkaan keskiaikaisesta seurakuntaelämästä voisi saa-
da yksityiskohtaista tietoa. Arkeologiset tutkimukset valottavat lähinnä kirk-
korakennusten historiaa. Muilta osin on tyydyttävä siihen, mitä keskiaikai-
sesta uskonnollisuudesta yleensä tiedetään. 

Viipurin tienoille oli jo varhain kehittynyt kauppapaikka, joka nykytutki-
muksen mukaan sai nimensä lännestä päin. Tämä Vanha Viipuri oli lähes sa-
ma kuin nykyinen Monrepos, ja sen asujaimistossa sekoittuivat itäiset ja län-
tiset ainekset. Juuri Viipurin-Nuijamaan alue oli itäisen ja läntisen asutuksen 
kohtauspaikka. Ristiretkiajalle tultaessa Viipurin seutu oli ilmeisesti Käki-
salmen Karjalan hallussa. 

Karjalaa koskeva voimainmittelö käytiin ennen muuta ruotsalaisten ja nov-
gorodilaisten kesken, sillä Baltian saksalaisten valtaustoimet eivät ulottuneet 
Karjalaan. Vuonna 1270 Karjala mainittiin Novgorodin volostina eli hallin-
toalueena. Silloin Novgorodin ote kiinteytyi ja karjalaisten itsenäisyys ra-
joittui. 
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Kolmas ristiretki liittää Viipurin länteen 
Ruotsalaisten keskuudessa elpyi samaan aikaan ajatus Karjalaan tehtäväs-

tä ristiretkestä. Paavi Gregorius X kehottikin vuonna 1275 Upsalan ja Lin-
köpingin piispoja lopettamaan "pakanain" julmuudet. Suunnitelma Karjalan 
valtaamiseksi kiteytyi 1290-luvun alussa. Viipurin Karjalan ja Länsi-Suomen 
välille oli tuolloin muodostunut kiinteitä siteitä. Alueelle suuntautui myös vil-
kas saksalaiskauppa, hansakauppa, minkä vuoksi kolmannella ristiretkellä 
vuonna 1293 oli ristiretkimotiivien lisäksi korostuneesti kaupalliset ja poliit-
tiset syyt. Joka tapauksessa Viipuri oli lännen vaikutuspiirissä 1200-luvun lo-
pulla. 

Kolmannen ristiretken järjestelyjen takana oli Ruotsin alaikäisen kuninkaan 
Birger Maununpojan holhooja Tyrgils, "Torkkeli", Knuutinpoika. Hän halu-
si tehdä Karjalasta osan tähän aikaan voimakkaasti ekspansiivista Ruotsia. 
Viipurin linna perustettiinkin kesällä 1293. Sen paikka oli strategisesti 
Monrepos'ta edullisempi Pieni Linnasaari. Linnasta tuli tukikohta, kun ryh-
dyttiin levittämään katolista uskoa Karjalaan. Varsinainen Viipurin kaupun-
ki syntyi 1300-luvun ensi puoliskolla Linnansalmen toiselle rannalle. Kau-
punkioikeudet se sai tosin vasta seuraavan vuosisadan alussa. 

Kuningas Birger sanoi rakennuttaneensa Viipurin linnan "Jumalan ja kun-
niakkaan Neitsyen kunniaksi", valtakunnan suojelemiseksi, merenkävijäin 
turvaksi sekä julmien karjalaispakanain käännyttämiseksi alueelle, "missä 
kristitty maa loppuu ja pakanamaa alkaa". Linnaan nimitettiin voudiksi mies, 
joka "uskalsi katsoa vihaisia miehiä silmiin eikä pakanoita kursaillut". Vii-
purin linnan vanhimpiin osiin kuului kirkko, joka oli sekin rakennettu "Ju-
malan ja kunniakkaan Neitsyen ylistykseksi". Kirkko tuli pian kuuluisaksi 
ihmeitä tekevästä Pyhän Neitsyen kuvasta. Se on tosin hävinnyt myöhem-
mm. 

Ensimmäinen Ruotsin ja Novgorodin välinen rauha solmittiin 1323 Pähki-
nä aare a.Tä ärauha a ovitturajaerottiRuot injaNovgorodinalueetja 
Kannak ella itenmyö kirkkokunnattoi · taan.Viipuriolipaavinkirkonpii-
ri ä amoin läntinen Karjala. (Kartta 2.) Alueelle muodostui roomalaiskato-
lisia seurakuntia, ja seudut kasvoivat seuraavina vuosina kiinni paitsi paavin 
kirkkoon myös pohjoismaiseen yhteiskuntamuotoon,joka oli syntymässä emä-
maassa Ruotsissa ja siihen jo aiemmin liitetyssä osassa Suomea. Rajan itä-
puolelle taas syntyi ortodoksisia seurakuntia, ja siellä vahvistui slaavilainen 
vaikutus. 

Pähkinäsaaren rauhaan päättynyt ristiretkikausi oli samalla Suomen kirkon 
järjestämisaikaa. Läntinen kirkollinen elämä vakiintui ensin Suomen alueen 
lounaisosissa. Ensimmäinen piispankirkko, Turun tuomiokirkko, vihittiin 
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1 Turun hiippakunnan ja Käkisalmen Karjalan seurakunnat vuonna 1400 

- - - Pähkinäsaaren rauhan 
(1323) todennäköinen raja 
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Turun hiippakunnan ja Käkisalmen Karjalan seurakunnat vuonna 1400. (Teokses-
ta Kristinusko Suomessa. Kristinuskon historia 2000. Espoo: Weilin+Göös 2000) 
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vuonna 1300. Viipuri kuului siten Turun piispan johtamaan hiippakuntaan, ja 
seurakuntaelämä sai Viipurissa saman luonteen kuin muillakin keskiaikaisen 
katolisen kristikunnan laita-alueilla. 

Pakanasta kristityksi 
Pakanuuden ja kristinuskon kohtaamisesta keskiajan Suomessa ei juuri ole 

tietoja. Ensin saarnattiin ja sitten kastettiin, ensin päälliköt, sitten muut. Yh-
tään täällä pidettyä lähetyssaamaa ei ole säilynyt, ei myöskään kuulijoiden 
kommentteja. Yleensä kastetta edeltävässä saamassa varotettiin epäjumalien 
palvelemisesta ja vakuutettiin, että oli vain yksi Jumala, kaiken luoja, yksi 
usko ja yksi kaste. 

Kastaessaan pappi lausui ensin siunauksen ja kysyi sitten: "Tahdotteko luo-
pua epäjumalanpalveluksestaja uskoa yhteen kristittyjen Jumalaan?" Saatu-
aan myönteisen vastauksen hän valeli kastettavia vedellä ja lausui: "Siis tei-
dät kaikki kastetaan vedellä Isän Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Oli myös 
joukkoka teita jo.i a opetu. aattoi jäädä kokonaan pois, eikä se muutoin-
kaan liene ennen ka tetta ollut järin perinpohjai ta. 

Viipuriin seurakunta, kirkko ja koulu 
Viipurin kaupunki- ja maaseurakuntaa on pidetty Tyrgils Knuutinpojan mat-

kassa tulleen Västeråsin piispan Petrus Elavin perustamina. Lienee kuitenkin 
todennäköisempää, että ne syntyivät vasta myöhemmin linnan seurakunnan 
vaikutuksesta. Sen jumalanpalveluksiin osallistui näet alkuvaiheessa ympä-
ristönkin asukkaita. Viipurin seurakunta muodostui sitten linnan ulkopuolel-
le, kun väkimäärä lisääntyi. Viimeistään Pähkinäsaaren rauhaan mennessä oli 
Viipurin pitäjän ja kaupungin käsittänyt katolinen seurakunta jo perustettu. 

Viipuri mainitaan 1352 yhtenä Suomen kymrnene tä kuninkaanpitäjä tä, 
siis emäseurakuntana,johon kuninkaalla oli oikeu nimittää kirkkoherra. Muut 
läntisen Karjalan emäseurakunnat keskiajan lopulla olivat Muolaa, Virolah-
ti, Vehkalahti, Jääski, Lappee, Uusikirkko ja Kivennapa. Viipurin linnalääni 
muodosti Karjalan rovastikunnan, jonka keskuspaikkana oli luonnollisesti 
Viipuri. 

Viipurin pitäjäläi ille ja kaupunkilai ille rakennettiin ar in pian oma yh-
tej esti käytettävä kirkko kaupunginkirkko. Varhaisimmat kirkkorakennuk-
et olivat puu taja tuhoutuivat moneen kertaan novgorodilai ten hyökkäyk-
i äja ryö töretkien eurauk ena. Ensimroäi en kivikirkon rakentaminen on 

ajoitettu vuo ien 1435 ja 1445 väli een aikaan. Tämäkin kirkko tuhoutui ki-
vimuurej a lukuun ottamatta kaupungin palossa 14 77. Kirkon korjaus valmistui 
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1494. Uusitun kirkon vihkimisjuhlassa oli mukana myös Turun piispa Mau-
nu Särki.lahti. 

Viipurin kaupunginkirkko oli kolmilaivainen, ja siinä oli tiilinen ruodehol-
vaus. Pilaripareja oli kuusi, mikä oli enemmän kuin missään muussa suoma-
laisessa kirkossa Turun tuomiokirkkoa lukuun ottamatta. Omaleimaista oli 
myös e, että pilarei sa oli käytetty virolai ia kahdek ankulmaj ia kalkkiki-
vilaattoja jotka oli muurattu päällekkäin. Tulok ena olikirkkorakennu jon-
ka suomalaisista kaupunkikirkoista komeude a ohitti vain Turun tuomio-
kirkko. 

Kirkossa oli ainakin viisi eri pyhimyk ille omi tettua alttaria. Niiden ää-
re-s ä pidettiin joka päiväjurnalanpalveluk ia mes ulahjoitusten tuloilla. Tie-
detään pyhälle Johannes Kastajalle, pyhälle Erasmukselle ja pyhälle Annal-
le, kaikille pyhille enkeleille, pyhälle evankelista Johannekselle ja pyhälle 
Katariina Alek andrialaiselle, kaikille pyhimyksille autuaille apostoleille Pie-
tarille ja PaavaWle sekä pyhälle Maria Magdalenalle omi tetut alttari.koko-
naisuudet sekä pyhän Eerikin ja pyhän Henrikin alttarit. Pyhän Olavin mer-
kitystä Viipurissa kuvastaa se, että itse linnassa oli Pyhän Olavin torni. Myös 
Viipurin linnan alkuperäisessä kirkossa pidettiin jumalanpalveluksia vielä 
1500-luvun puolivälissä. 

Dosentti Markus Hiekkanen kirjoittaa toisaalla tässä teoksessa Viipurin 
kirkkorakennuksista. Tässä yhteydessä on syytä mainita vain, että keskiajan 
tunnetuimmat kerjäläismunkistot dominikaanit eli mustat veljet ja fran-
siskaanit eli harmaat veljet rakensivat molemmat omat konventtinsa ja kirk-
konsa Viipuriin. Mustien veljesten konventti perustettiin 1392, ja harmai-
den veljienkin luo tari oli olema ajo seuraavaa vuo i adan alussa. Vii-
puri aio ansa iitä kunniasta että paavin erityis uo io a olleen Viipurin 
harmaiden veljien luo tarin johtaja gardiaani Stephanus Laurentii koro-
tettiin veljistön Dacian provinssin johtajak i. Juuri hän lienee organi oi-
nut munkistonsa provinsiaalikokouksen 1486 Viipuriin, jonne silloin saa-
pui velji tön edustajia kaikista pohjoi mai ta. 

Oli harvinaista, että molemmat kerjäläisveljistöt a ettuivat samaan kau-
punkiin, mutta se selittyy Viipurin a ema ta kahden kirkkokunnan raja-
alueella. Munkit liikkuivat lähetystyössä ja sielunhoitotehtävissä Karjalan 
erämaissa. Luostarit jättivät mui toja Viipurin nimi töön: kaupunginmuu-
rin Munkkitomin lisäk i oli Luo tarinkatu, Munkkiläbde ja Mankkiportti 
sekä Harmaidenveljesten ja Mustainveljesten kadut. 

Viipuri tuli tunnetuksi myös keskiaikaisista kouluistaan. Niitä oli aina-
kin kaksi, kaupunkikoulu ja dominikaanien luostarikoulu. Mahdollisesti 
myö fran iskaanit antoivat luostari saan lapsille alkeisopetu ta. Viipurin 
kaupunkikoululla oli hyvä maine ja sinne tultiin pitkienkin matkojen ta-
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kaa. Siellä opetettiin keskiajan lopulla humanismin hengessä roomalais-ten runoilijoiden tekstejä. Koulu mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1409. Siinä aloittivat opintonsa mm. Mikael Agricola ja Paavali Juusten. 

Messu latinaksi, saarnat suomeksi 
Keskiaikaiset jumalanpalvelukset eli messut toimitettiin latinaksi, mistä tavallinen kirkkokansa ei luonnollisesti ymmärtänyt mitään. Messu oli lä-hinnä juhlava näytelmä. Jo itse kirkkorakennuksen oli keskiaikaisen käsi-tyksen mukaan määrä kuvata taivaallista Jeru. alemia ja antaa siten py-häkköön astuvalle ihmi elle aavi tus tulevan Jumalan kaupungin kauneu-de taja ihanuude ta.Kirkko oli kuin taivaan portti.josta saattoi nähdä ikui-suuteen. Erilaiset juhlakulkueet, suitsutus ja vihki vedellä pirskottaminen lisäsivät hartautta. 
Jos messu olikin latinaksi, niin jumalanpalvelussaamat pidettiin ja kan-aa opetettiin en omalla kielellä. Yhtään ke kiajalla kan alJe uomek i pi-dettyä aamaa ei to in ole äilynyt. Papit velvoitettiin kuitenkin li äk i jo-ka pyhä lukemaan aarnatuoli ta uomeksi I ä meidän -rukou Ave Maria -rukou u kontunnu tu ja rippikaava aina amanlai ina jotta kuulijat op-pi ivat ne ulkoa. Pji pa Maunu Särkilahti antoi 1492 tatuutei a tä tä mää-räyksen, jota noudatettiin epäilemättä myös Viipurissa. Koko maasta ei to-sin ole säilynyt paperilappuja eikä vihkoja, joihin tekstit kirjoitettiin. 
Ave Maria -rukous perustuu Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä lu-vussa (1 :28) kerrottuun enkelin tervehdykseen Neitsyt Marialle: "Ole ter-vehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!" sekä samassa luvus-sa (1 :42) olevaan Elisabetin tervehdykseen: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!" Nämä raamatulliset jakeet muodostavat rukouk en en immäi eno an: A e Maria, gratia plena. Do-minu. tecum. Benedicta tu in rnutieribu et benedictu fructus ventris tui, Ie u . Rukouksenjälkio alla ei ole amanlaista evankeliumitekstipohjaa, sillä siinä pyydetään: "Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen." eli "Rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemam-me hetkellä." 
Tämän en in 1000-luvulla munkkien omak uman, mutta sitten ylei een kirkolli een käyttöön vakiintuneen rukou nauharukouk en sanoja lienevät ke kiajan viipurilai etkin tapailJeet. Jumalanpalveluksiin he eivät kovin ahkera ti osalJi tuneet. Kaikkien oli kuitenkin käytävä messussa vähintään kerran vuode sa, jllä kirkon määräysten mukaan jokaisen oli ripittäydyt-tävä ja käytävä ehtoolli ella vuo ittain. 
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Pelastavat sakramentit 

Tavalliselle keskiajan seurakuntalaiselle kristillisyys merkitsi ennen kaikkea 
kirkon sakramentti yhteydessä elämistä. Sakramenttienlukumääräksi oli niin län-
nen kuin idänkin kirkossa vakiintunut seitsemän: kaste, konfirmaatio, eukaris-
tia eli ehtoollinen, parannuksen sakramentti eli rippi, avioliitto, pappeus ja vii-
meinen voitelu. Sakramentit ymmärrettiin näkymättömien armolahjojen näky-
viksi merkeiksi. Niiden antama voima seurasi kristittyä kehdosta hautaan. Piis-
pan toimittama pappisvihkimys antoi papille pätevyyden muiden sakramenttien 
ja kirkollisten siunausten toimittamiseen. 

Keskiaikaisten kirkkojen kastemaljojen koosta voi päätellä, että aluksi kastet-
tiin upottamalla, mutta keskiajan lopulla valelemalla. Lapset pyrittiin kastamaan 
aivan pieninä. Kummit vastasivat kansankielellä esitettyihin kastekysymyksiin. 
Kasteen toimitti tavallisimmin pitäjän pappi, kun taas konfirmaatio kuului piis-
pan tehtäviin. Piispa piirsi kastetun, 7-12-vuotiaan konfirmoitavan lapsen ot-
saan pyhälläöljylläristin jalausuikonfirmaatiokaavan. Tämän sakramentin sään-
nöllinen toimittaminen edellytti, että piispa kiersi hiippakunnassaan ahkerasti. 
Turun hiippakunnassa hän joutui matkaamaan sen itäisimpään kolkkaan kon-
firmoidakseen viipurilaisten lapsia. 

Kristillisyyteen kuului tärkeänä osana myös kirkon normien noudattaminen. 
Synnintekoa oli kartettava. Keskiajalta on peräisin jo varhaiseen luostarihurs-
kauteen pohjautuva lista seitsemästä kuolemansynnistä: ylpeys, ahneus, kateus, 
viha, hengen laiskuus, mässäily ja juoppous sekä himo ja hekumallisuus. Myös 
viipurilaisilla oli kirkon opetuksen mukaisesti syntiin langettuaan mahdollisuus 
palata papin toimittaman parannuksen sakramentin kautta takaisin pelastuksen 
tielle. 

Juuri rippi vaikutti tavallisten ihmisten elämään. Pappi antoi ripittäytyjälle an-
teeksi kasteen jälkeen tehdyt synnit sen jälkeen, kun tämä oli ilmaissut katu-
vansa niitä, tunnustanut ne ja luvannut hyvittää pahat tekonsa. Rippiin kuuluisi-
ten ensinnäkin sydämen katumus, contritio cordis, sitten suun tunnustus, con-
fessio oris. Näiden jälkeen pappi julisti anteeksiannon, absolutio, sanoen: "Te 
absolvo" eli "Vapautan, päästän sinut". Lisäksi ripin vastaanottanut ja anteek-
siannon julistanut pappi määräsi katujan suoritettavaksi hyvitystöitä, satisfactio 
operis, jotka vapauttivat synnin ajallisista seurauksista. Niillä hyvitettiin lähim-
mäiselle tai Jumalalle aiheutunut vahinko. Hyvitystöiksi pappi määräsi esimer-
kiksi rukouksia, paastoja ja almuja, vaikeissa tapauksissa myös toivioretkiä. 

Kirkolla oli oikeus vaihtaa näitä katumusharjoituksia katujalle paremmin so-
veltuviksi. Ane eli indulgenssi oli alun perin ostettavissa hyvitystöiden korvik-
keeksi. Oppi kiirastulesta laajensi sitten aneiden käyttöä, kun niiden avulla se-
litettiin mahdolliseksi lyhentää vainajien kiirastulessa viettämää kärsimysaikaa. 
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Aneita oli mahdollista hankkia muun muassa käymällä pyhiinvaelluksella tai 
toivioretkellä tietyssä kirkossa varsinkin sen suojeluspyhimyksen juhlapäivänä. 

Ripityskäytäntö antoi papille tilaisuuden seurakuntalaistensa henkilökoh-
taiseen sielunhoitoon ja uskonnolliseen kasvatukseen. Viipurissa seurakun-
tapapiston kanssa kilpailivat sekä mustat että harmaat veljet, jotka myös ot-
tivat vastaan rippiä. Heitä näkyi kaikkialla kaupungissa. He saarnasivat toi-
sinaan kadunkulmissa, jolloin ohimenevät pysähtyivät heitä kuuntelemaan. 
He kävivät sairaiden luona lohduttamassa ja etsivät kuulijoita köyhimmistä-
kin savupirteistä. Tästä aiheutui tosin myös ongelmia pitäj änpappien ja munk-
ki veljien välisiin suhteisiin. Tiedetään, että Viipurin fransiskaaneilla oli kau-
pungin papiston kanssa riitoja kannettavilla alttareilla pidetyistä messuista ja 
uhrilahjoista. Riidat olivat tosin poikkeus, yhteistyö sääntö. Kerjäläisveljien 
vaikutus kristinopin alkeiden juurruttamisessa kansan mieleen oli joka ta-
pauksessa merkittävä. 

Ehtoollinen oli sakramenteista tärkein. Papin lausumien asetussanojen aikana 
ehtoollisaineiden ymmärrettiin muuttuvan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Tä-
mä muuttumis- eli transsubstantiaatio-oppi oli taustalla myös siinä, että omak-
suttiin käytäntö antaa kansalle ehtoollisaineista vain leipä. Pelättiin näet, että vi-
hityistä aineista saattaisi osa valua maahan. Maallikot lienevät käyneet vuodes-
sa vain yhden pakollisen kerran ehtoollisella. Muutoin tyydyttiin messussa vain 
katsomaan ehtoollisaineiden ylentämistä eli elevaatiota. 

Avioliitto laskettiin sakramentteihin sillä perusteella, että se kuvasti Kristuk-
sen ja kirkon yhteyttä. Kirkko alkoi jo lähetyskaudella vaatia avioliiton kirkol-
lista siunaamista. Se oli kaksiosainen toimitus: ensin kihlakumppanit ilmaisivat 
kirkon ovella molemminpuolisen suostumuksensa, mikä vahvistettiin sormuk-
sen antamisella ja papin siunauksella. Sen jälkeen pari käveli papin johtamana 
kirkkoon morsiusmessuun palavat kynttilät käsissään. Toimitus päättyi ehtool-
lisen nauttimiseen. Kirkko paransi naisten asemaa edellyttäessään, että aviolii-
ton solmimiseen tarvittiin myös morsiamen suostumus. 

Viimeinen voitelu annettiin keskiajalla yleensä vain kuoleman lähestyessä 
syntien anteeksisaamiseksi ja parantumiseksi. Kansa piti tärkeänä, että pap-
pi ehti sairaan luo jakamaan samalla kertaa kolme sakramenttia: synninpääs-
tön, ehtoollisen ja viimeisen voitelun. 

Pyhimykset ja pyhiinvaellukset 

Pyhimysten kunnioittaminen ja heidän esirukouksiinsa turvautuminen kuu-
luivat olennaisina keskiaikaiseen kristillisyyteen. Pyhimysten uskottiin ole-
van Jumalan luona ja välittävän hänelle ihmisten rukouksia. Näihin esiru-
kouksiin uskovaiset maan päällä saattoivat turvautua. Pyhimysten haudoilla 
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tapahtui ihmeitä. Haudoille tultiin rukoilemaan. Sama ihmeitä tekevä voima 
oli myös pyhäinjäännöksillä, reliikeillä. 

Pyhät olivat uskon ja elämän esikuvia, mutta ennen muuta esirukoilijoita, 
joihin turvauduttiin hädässä. Jotkut pyhät otettiin suoraan Raamatusta, mut-
ta myös Uuden testamentin ajan jälkeen eläneitä pyhiä ihmisiä muisteltiin. 
Tärkeimmät pyhimykset olivat yleiskirkollisia eli heitä kunnioitettiin niin idän 
kuin lännen kirkossa. Pyhä apostoli Andreas kuului näihin. Juuri hänen ris-
tinsä ilmestymisen kerrottiin pelastaneen Viipurin Antin päivänä marraskuun 
30. vuonna 1495. Venäläiset olivat ajoittaneet hyökkäyksen oman suojelus-
pyhimyksensä Andreaksen päiväksi, mutta Andreaksen ristin muotoinen va-
loilmiö pelästytti heidät. Turussa piispa Maunu Särkilahti taas oli samalle py-
himykselle kiitollinen Viipurin säästymisestä. 

Valtaosa pyhimyksistä oli sellaisia, joiden kunnioitus rajoittui vain tietyil-
le alueille. Pyhä Henrik oli Turun hiippakunnan tärkeimpiä pyhimyksiä, kun 
taas muualla, ainakaan Pohjoismaiden ulkopuolella, häntä tuskin tunnettiin. 
Viipurissa palvottiin lähinnä pyhää Erasmusta, pyhää Annaa, pyhää Katarii-
naa, pyhää Maria Magdalenaa ja pyhää Laurentiusta. Kaupunginkirkossahan 
oli heille pyhitettyjä alttareita. Pyhimykset olivat kukin tietyn ihmiselämän 
alueen suojelijoita ja auttoivat jokapäiväisessä elämässä. Heidän kunnioitta-
misensa oli syvällä ihmisten mielessä. 

Pyhä Erasmus, jonka jalkojen juureen legendan mukaan hänen erakkona 
ollessaan korven eläimet kokoontuivat, soi ihmisille leipää ja vaatteita sekä 
muutakin hyvää. Erasmus säilyi Rammikko-nimisenä suosittuna pyhimyk-
senä Karjalassa: 

"Rammikko rahojen vanhin, 
Louhi, Pohjolan emäntä 
raskuta rahaista kättä, 
kirjokättä kiimoittele." 

Luultavasti myös Viipurin kalastajat rukoilivat apua pyhältä Andreakselta 
ja pyhältä Pietarilta, joita kunnioitettiin kalastuksen suojelijoina: "Anna, Ant-
ti ahvenia, Pekka pieniä kaloja". Neitsyt Marian äiti Anna, Annikki-nimise-
nä, oli avioliiton suojelija ja esiintyi yleisesti itäsuomalaisissa loitsuissa myös 
karjan suojelijana, metsän piikana ja Tapiolan emäntänä. 

Pääsiäinen ja joulu sekä niihin liittyvät Kristus-juhlat muodostivat kirkko-
vuoden rungon. Lisäksi tulivat marttyyrien ja muiden pyhien muistopäivät. 
Nämä pyhimysten juhlapäivät oli merkitty kalenteriin, joka oli hiippakunnan 
piispan määrättävissä. Turun hiippakunnan pyhimyskalenteri tunnetaan tark-
kaan. Sen rungon muodosti dominikaanien kalenteri,jota oli täydennetty ruot-
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salaisten hiippakuntien kalentereista otetuilla juhlilla. Kalenteriin punaisella 
merkittyinäjuhlapäivinä työnteko oli kielletty. Sellaisia oli kaikkiaan 53. 

Arvoltaan korkeimpiin juhlapäiviin kuuluivat Neitsyt Marian juhlat. 
Keskiajan lopulla Suomessa vietettiin kuutta suurta Marian juhlaa: kyntti-

länpäivä eli Marian puhdistus, 2.2., Marian ilmestys 25.3., Marian taivaa-
seenottaminen 15.8., Marian syntymä 8.9. sekä Marian etsikko eli Heinä-
Maaria, 2.7. ja Marian sikiäminen 8.12. Marian suosioon liittyi pyhän per-
heen kultti ja Marian äidin Annan nousu korkeimpaan juhla-arvoon. 

Pyhimyskalenterissa kuvastui kirkon vuosituhantinen historia. Myös jo-
kainen kirkko oli vihkimyksessä omistettu jollekin pyhimykselle tai muulle 
pyhälle muistolle. Näiden juhlapäivien viettoon liittyivät myös markkinat. 
Pyhimysjuhlilla oli kirkollisessa kultissa ja arkielämässäkin tuntuva osuus, 
ja ne vaikuttivat niin kansanhurskauteen kuin kirkkotaiteeseen. Suomalais-
ten kansanuskossa pyhimykset tosin ottivat usein vanhojen pakanallisten ju-
malien paikan. 

Kasteniminä pyhimysten nimet syrjäyttivät vähitellen muinaissuomalaiset 
kutsumanimet. Niinpä yleisin miesten nimi oli Olavi, Norjan pyhän Olavin 
mukaan. Naisten nimiä tiedetään vähemmän, mutta yleisimpiä olivat Marga-
reeta eli Marketta, Katariina eli Katri, Kaisa ja Birgitta eli Pirkko, Riitta. 

Pyhiinvaelluskohteistakaukaisin oli Jerusalem, mutta vain harvoilla oli mah-
dollisuus päästä sinne. Toivioretkeläisten arvokkaimpia eurooppalaisia koh-
teita olivat keskiajalla Rooma, Pietarin ja Paavalin kaupunki, sekä Luoteis-
Espanjan Santiago de Compostela, missä uskottiin olevan apostoli Jaakobin 
haudan. Sinne alkoi virrata pyhiinvaeltajia kaikkialta katolisesta Euroopas-
ta. Suomalaisten oman maan ulkopuolelle tekemistä pyhiinvaelluksista on 
niukalti tietoja. Suomessa pyhiinvaeltajat pyrittiin ohjaamaan Turkuun ja sen 
lähiseurakunnan kirkkoihin. Pyhän Henrikin muistopaikoista Köyliö ja Nou-
siainen olivat suosituimpia. Epäilemättä myös hurskaat viipurilaiset suunta-
sivat tiensä noille muistopaikoille. 

Viipurin kirkollinen merkitys kasvaa reformaation jälkeen 
Reformaatio eli uskonpuhdistus muutti seurakuntaelämän luonteen Suo-

messa katolisesta luterilaiseksi. Luterilaistaminen alkoi 1530-luvun lopulla. 
Mikael Agricola työtovereineen toteutti muutoksen siinä hengessä, jonka 
he olivat omaksuneet Martin Lutherin ja varsinkin maltillisen Philipp Me-
lanchthonin jalkojen juuressa. Agricola lienee saanut vaikutteita luterilai-
suudesta jo käydessään koulua Viipurissa, missä Lutherin ajatukset tun-
nettiin lähinnä Tallinnan välityksellä. Viipurin koulun rehtori otti lahjak-
kaan oppilaansa Mikaelin mukaansa siirtyessään Turun piispan kansliaan. 
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Sieltä tämä lähetettiin oppiin reformaation ydinkeskukseen Wittenbergin 
yliopistoon. 

Viipurin kannalta suuri muutos toteutui reformaation seurauksena, kun 
Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa kesäkuussa 1554 teki päätöksensä jakaa 
Suomi kahteen hiippakuntaan. Kuninkaan tarkoituksena oli lähinnä vä-
hentää Turun piispan vaikutusvaltaa. Viipurista tuli tässä vaiheessa kui-
tenkin ensimmäisen kerran piispankaupunki. Sen myötä alkaa jo uusi jak-
so Viipurin kirkkohistoriassa. 
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Pirkko Sallinen-Gimpl 

Viipurin tapaperinteestä 1900-luvulla 

Viipuri edustaa tapaperinteessä alkuaan osin kansainvälistä, osin Suomes-
sa vallinnutta säätyläiskulttuuria ja suomalaista, erityisesti Viipurin lähialu-
een karjalaisten kansankulttuuria ja näiden kohtaamista. Toisinaan eri alueil-
ta tai yhteiskuntaryhmistä juontuvia kulttuuripiirteitä vaalittiin vain omassa 
keskuudessa, toisinaan ne tulivat esiin kaupungin julkisessa elämässä. Kie-
lellisesti kohtasivat suomen- ja ruotsinkieliset, saksan- ja venäjänkieliset ja 
muitakin kieliryhmiä oli edustettuina, oheiskielinä puhuttiin ranskaa ja eng-
lantia,ja vähemmistökieliäkin kuultiin kaupungissa, muun muassa tataariaja 
jiddishiä. Marika Tandefeltin mukaan kieliympäristö oli salliva; käytettiin 
myös omia viipurilaisilmauksia eli "viborgskaa". 

Samalla kun erilaisista kulttuureista tuli vaikutteita tapakulttuuriin, vallitsi 
eräänlainen itsesäätely; eri ryhmien vaikuttajat loivat esimerkillään käytän-
töjä, mikä oli sopivaa ja mikä ei. Varsinkin eri uskontoryhmien edustajat oli-
vat tarkkoja oman ryhmän mukaisesta käyttäytymisestä; selvästi toiselle us-
kontokunnalle kuuluvia tapoja ei ollut sopivaa noudattaa. Kulttuurissa oli pal-
jon näkymättömiä sääntöjä ja sovittuja menettelyjä. Käyttäytymisessä osoi-
tettiin kuulumista omaan ryhmään, esimerkiksi opiskelijan tuli omaksua tu-
levan yhteiskuntaryhmänsä käytöstavat, vaikkei niitä olisi omassa kotiym-
päristössään oppinut. Toisaalta ei ollut sopivaa käyttäytyä oman ryhmänsä 
sääntöjä vastaan. Viihdekulttuurissa olikin koko aikakauden suosituimpia ai-
heita ne, joissa rikottiin ryhmien rajoja, esimerkiksi rakkaus yhdisti pareja 
yhteiskuntaryhmistä riippumatta. 

'' Viitteet karjalaisen perinteen työryhmän aineistoon viittaavat pääasiassa aineistoon KPT 3 eli Lapsuuteni Karja-
lassa, 1977, kaikkiaan noin 730 vastausta luovutetun Karjalan alueelta, näistä Viipurin kaupunkia ja maalaiskun-
taa koskevia on runsas seitsemäsosa. 
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Viipurin koulujen ylioppilaita viemässä ruusuja sankarihaudalle 31.5.1938. Kuvan 
om. Aune Torniainen. KPT 10:17,4. 

lkäryhmienkin rajat ovat selvästi nähtävissä sotien välisenä aikana. Kir-
kollinen opetus korosti konfirmaatiota nuoren ihmisen siirtymisenä aikui-
suuteen. Luterilaisilla rippikoulun käyminen ja konfirmaatio oli vanhastaan 
ollut rajapyykkinä nuorten itsenäistymiselle ja aviokelpoisuudelle. Koulu-
tuksen mukana nuorten ihmisten aikuistumiselle antoi hieman vastaavan ase-
man ylioppilastutkinto, jonka yhteydessä järjestettiin juhlat perhepiirissä. Tä-
mä pohjoismainen perinne on toki jatkunut sotienkin jälkeen, mutta sen pai-
noarvo oli ennen sotia sosiaalisessa asteikossa suurempi kuin myöhemmin 
koulutuksen yleistyessä. Tapaperinteessä myös avioliiton solmiminen ja hau-
tajaiset olivat edelleen tärkeitä julkisia ja yksityisiä tilaisuuksia. Kaupunkien 
merkitys oli suuri uutuuksien omaksumisessa koko ympäröivälle alueelle; 
omaksuttiin muun muassa häihin pukeutumis- ja huntumuotia ja tarjoiluta-
poja sekä hautajaisiin saattokulkueita ja suruasuja. 

Vuotuiskierto antaa jatkuvasti aihetta toistaa rituaaleja ja painottaa niiden 
vanhaa merkitystä ja samalla uudistaa niitä. Kaupungit ovat tuoneet uusia jul-
kisia tapahtumia vuotuiskiertoon, esimerkiksi uudenvuoden viettotapoja ku-
ten ilotulituksia, laskiaisen viettotapoja kaupungin liukumäkineen ja ajelui-
neen, vapunviettotapoja kulkueista konsertteihin ja syyspuolella hautaus-
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maatapoja havukransseineen. Kaupunkijouluun ovat kuuluneet aattohartau-
det aikaisemmin kuin maaseudulla. Viipuri on ollut innovaatioiden tuoja omas-
sa ympäristössään, mutta kehittänyt myös omia viipurilaisia piirteitään vuo-
tuisjuhlien vietossa. 

Viipurin tapaperinnettä kuvates ani olen aanut käyttää Helsingin yliopis-
ton Karjalaisen perinteen työryhmän 1970-luvulla keräämääkyselyainei toa, 
johon kuuluu ekä ruot in- että uomenkielisiä vastaajia melko tasaisesti eri 
kaupunginosista. Muistikuvat ulottuvat 1900-luvun alkukymmenille, osa muis-
taa 1910-luvun lapsuutta, mutta useimpien lapsuudenmuistot sijoittuvat 1920-
ja 1930-lukuun. Monelle lähtö evakkoon on samalla lapsuuden tai nuoruu-
den loppu ja sen jälkeinen aika hahmotetaan elämässä uutena vaiheena. Täs-
sä muistellaan Viipurin tapaperinnettä nuorten näkökulmasta, osin lapsen tai 
nuoren kokemuksina, osin katseen kohteena. 

Tapaperinnettä voidaan tarkastella monestakin näkökulmasta. Tapatutki-
muksen alkuvaiheessa yli sata vuotta sitten puhuttiin mielellään kulttuuri-
piirteiden yhteiskunnallisesta "vajoarni e ta eli ääty1äi kulttuurin tapojen 
leviämistä alemmille yhteiskuntaluokille? Kaupunkikulttuuri a on aina täl-
laisia ilmiöitä, jotka ovat lähtöisin kulloisenkin eliitin piiristä. Toisaalta vies-
tinnän kehittyessä yleiset muoti-ilmiöt leviävät nopeasti jopa ympäri maail-
maa. Viipurin luonne kauppakeskuksena toi kaupunkilaisten ulottuville suo-
ria kontakteja ulkomaihin, ja siten loi mahdollisuuksia omaksua uutuuksia 
suoraan merenkulun ja liike-elämän välityksellä. 

Tutkimuksen yksi lähestymistapa on ranskalaisen Marcel Maget'in näkö-
kulma jakaa toteutuva perinne alue-, toimintaryhmä- ja perheperinteeseen.3 

Viipuriin sovelluttuna voisi tarkastella kaupunkia ensin kollektiivisten koke-
musten välityksellä, jotka ovat Viipurin yhteydessä hyvinkin läheisiä, voi-
makkaita ja tunteita koskettavia, mutta niihin kietoutuu kuva Viipurista run-
saasti historiallisia vaiheita ja myyttejä sisältävänä tilana. Yhteneväisesti ku-
vataan kaupungin ilmapiiriä omaleimaisena ja valloittavana. ldentiteettitut-
kimuksen termein voisi sanoa, että Viipuri on tarjonnut kaupunkina ja tilana 
ainutlaatuisen paikkaan kiinnittyvän identiteettikokemuksen asukkailleen. 

Toirnintaryhmäperinteen kannalta kaupungin voi nähdä yhteisten kokoavien 
tapahtumien näyttämönä, jossa erilaiset toimintaryhmät saavat hetkeksi kau-
punkilaisten huomion, kuten sotaväen tai erilaisten yhdistysten marssit, tai 
vaikkapa urheilu eurojen kilpailut pui tokon ertit tai mu iikkia esittävien 
ryhmien ja koululai ten ybtei tapahtumien kuten koulun päättymi päivän ja 

' 1 "Gesunkenes Kulturgut" - käsitteen loi Hans Naumann ja esitti sen teoksessaan Griindztige der deutschen Volks-kunde (1922). 
31 Maget 1962, 89. 
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valkolakin saannin ajaksi. Näiden julkisten tilaisuuksien ohella perheissä ele-
tään omassa rytmissä, vietetään omia juhlia ja seurataan vuotuistapoja. Sil-
loin puhutaan perheperinteestä, joka jää osin yksilön kokemukseksi, muun 
yleisön näkymättömiin. 

Yksilön muistissa taas kaupungin julkiset tapahtumat ja yksilölliset koke-
mukset sulautuvat kokemusmuistiksi, josta poimitaan erillisiä muistikuvia 
kerrontaa tai kuvausta varten. Myöhemmin aikakauden tutkimus voi poimia 
näitä valikoituja ja eloisia mielikuvia ja sijoittaa niitä historiallisiin kehyk-
siin. Kokemusmuistin tuoma arvo on, että se ulottuu pieniinkin arkikoke-
muksiin ja valottaa siten arkitodellisuutta, joka toisinaan jää juuri puuttuvien 
ja sirpalemaisten tietojen varaan. Muistin tutkija Fitzgerald on todennut, et-
tä luotettavina pidettävät "eloisat muistot" liittyvät kansallisesti merkittäviin 
tapahtumiin, elämänkaaren normatiivisiin tapahtumiin kuten syntymään, 
kuolemaan ja avioitumiseen, ensimmäisiin tapaamisiin, ulkonaista uhkaa liit-
tyviin tapahtumiin. Tutkija toteaa, että näiden kautta päästään "aitoihin lap-
suudenkokemuksiin".4 Jokainen muistikuva ja kuvaus on arvokas. 

Kaupungin ilme 

Kun Maija Tudeer saapui Viipuriin pikkutyttönä vuonna 1892, hän huomasi 
monia asioita, jotka vain ulkopuolinen saapuja saattoi panna merkille: kau-
punki jopa tuoksui aivan toisin kuin muut kaupungit, ehkä koivuhaloilla läm-
mittämisen vuoksi. Maijan huomiot ulottuvat pikkupoikien kaulusmuodista 
asukkaiden tietynlaisen vaatimattomuuden tai luterilaisen "koruttomuuden" 
yleisilmeeseen. Käytöstavat olivat myös yksinkertaisuutta, mutkattomuutta 
ja asiallisuutta korostavia, vältettiin liioittelevuutta kaikissa suhteissa.5 Ta-
vallinen pikkukaupunkikaan Viipuri ei ollut, sillä juuri asukkaiden moni-
kulttuurisuus, sivistyneisyys ja vauraus pantiin merkille. Kaupunki oli vilkas 
ja oman alueensa keskus, torielämälle antoi leimansa maaseudun tuotteiden 
monipuolisuus, mm. voin, maitotuotteiden ja kalan hyvä tarjonta. Kaupun-
kikuvaan kuului ennen posetiivareita kuten "Lootin Pappa" onnenlehtineen. 
Jäätelönmyyjiä "haroschi, maroschi" -huutoineen kulki Hiekan kadulla ja lap-
set juoksivat perässä kuppeineen, johon jäätelöä annosteltiin. Kaikui toinen 
huuto: "liippa saksii, partaveitsii". Pelastusarmeijalaiset soittivat ja lauloivat. 
Liikenne kasvoi vähitellen yhä vilkkaammaksi, raitiovaunut ja linja-autot an-
toivat sille ilmeensä, mutta maalaisten kiessit ja vankkurit sekä kaupunki-
laisten vossikat tai isvossikat eli issikat kuuluivat myös katukuvaan. Kadul-

'' Fitzgerald 1988, 261-273. 
" Tudeer 1949. Karste-Liikkanen 1968, 15, 

121 



Viipurin Hiekan kansakoulun 5. luokka 3.5.1937. Opettaja Jauho. Kuvan om. Mar-
jatta Kokkonen. KPT 10:44, 13. 

le voi ilmaantua juhlava hautajaissaatto, joka pysäytti muun liikenteen het-
keksi. Toisinaan taas häiden vuoksi tilatut juhlavat ajoneuvot, hääparia var-
ten avoauto tai koristettu henkilöauto, saattoivat ilmaantua katukuvaan. 

Viipuri oli liike-elämän keskus, ja aikakauden tuotteista saa kuvan lehtien 
mainoksista. Viipurissa elettiin "ajan hermolla", kuten eräs aikakauden muis-
teli ja kuvaa. Viipurin lehdissä voitiin tarjota aikoinaan yllättävän uudenai-
kaisia tuotteita, ei ainakaan eletty syrjässä Euroopan muodeista. Esimerkik-
si 1890-luvulla tarjottiin lehdistössä Nizzan ruusuja, kamelioitaja hyasintte-
ja, muistetaan myös olleen sireenejä joulukukkina. 6 Usein tarjonta Viipuris-
sa yllättää, kaikkialta muualta maasta ei aina vastaavaa löydy, mutta onkin 
muistettava että yhteydet toimivat monesti suoraan vaikkapa Tallinnaan, Rii-
kaan tai muihin Itämeren kaupunkeihin, kun taas maan läntiset kaupungit oli-
vat enemmän suuntautuneita Ruotsiin. 

Viipuri alkoi tarjota enemmän palveluita, kun yhteys vallankumouksen ai-
kana Pietariin katkesi. Koko Kannaksen maaseudun huomio kääntyi silloin 

" Isotalo 1979, 231 ; KPT 3. 
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Viipuriin, ja sen merkitys kasvoi en-
tisestään alueensa keskuksena. Suomen 
itsenäistymisen myötä myös suomen-
kielinen sivistyselämä sai yhä enemmän 
pontta ja laajuutta, joka johti kukoistuk-
seen. Taustalla kuitenkin säilyi ruotsin-
ja saksankielinen kulttuuri ja monet 
muunkielisetkin toivat väriä kaupungin 
elämään 1920- ja 1930-luvuilla. 

Elämän alkupuolen juhlia 

Ihmiselämän juhlat alkavat synty-
mästä. Viipurissa oli jo useimpien muis-
telijoiden aikaan synnytyslaitos,joka oli 
uudenaikainen ja oli tavallaan hienoa 
käydä syntymässä sellaisessa laitok-
sessa, jota sanottiin myös "naisten sai-
raalaksi". Maallahan synnytettiin vielä 
usein saunassa. Karjalaisiin kansan-
omaisiin tapoihin kuului rotinoiden vie-
minen heti syntymän jälkeen. Niitä toi- Lasten kuomukelkka Viipurin Ravan-
mitettiin kaupungeissakin tavallisen saarella 1930-luvulla. Kuvan om. Eli-
suomenkielisen väestön parissa, var- na Janhunen. KPT 10:58,13. 
sinkin kun monen sukujuuret ulottui-
vat maaseudulle, ja sieltäkin sukulaiset halusivat muistaa synnyttänyttä äitiä 
ruokatuomisin.8 Muistitiedon aikaan rotinoihin kuului iso rinkeli, jonka kes-
kellä oli pikkuleipiä. Kaupungissa voi saada useammin kakkujakin vaikkapa 
Pursiaisen konditoriasta, kun taas itse tehtiin esimerkiksi sokerikakkua, joka 
on vanhin kansanomaistunut kakku. Kaupunkiympäristössä voitiin tuomisiin 
herkemmin liittää uusia elementtejä, vaikkapa jotain hyödyllisiä liinavaat-
teita eikä ainoastaan "lapsenriepuja", kun taas potkuhousuja ei vielä lainkaan 
ollut eikä paljonkaan mitään valmiita vauvanvarusteita. 

Luterilaisiin perinteisiin kuului järjestää lapsen kaste kotona. Kastetoimi-
tus oli pieni tilaisuus, vain lähimmät omaiset, kummit ja pappi olivat paikal-
la. Aiemmin tapoihin kuului myös jättää syömättä aamupäivällä ennen kas-
tetoimitusta, joka pidettiin yleensä keskipäivällä. Kasteen jälkeen tarjottiin 

" KPT 3: 129/B. 
81 Muun muassa Kaleva KPT 3: 358; Kolikkoinmäki KPT 3: 284, Repola KPT 3:362. 
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kahvia ja leivonnaisia. Säätyläisillä oli jo aiemmin erillisiä kauniita kastepu-
kuja, mutta luterilaiseen kansanomaiseen perinteeseen kuului vain yksinker-
tainen vaippa, johon lapsi kiedottiin. Vanhimmat säästyneet kastemekot ovat 
yleensä v ta 1900-luvun alusta, onpa niistä joku kulkeutunut evakkotaipa-
leenkin uvun omai uutena, kun attui evakuoinnin aikaan olemaan lainassa 
Suomenlinnassa asuvilla sukulaisilla. 9 

Leikeistä ja peleistä kaupungin rytmiin 
Lapsen näkökulmasta viipurilainen kaupunkiympäristö hahmottuu niin, et-

tä hänen tapansa ottaa ympäristö haltuunsa kodin ulkopuolella ei rajoitu vain 
siihen, miten vanhemmat lasta kuljettavat, vaikkapa lastentarhaan tai kou-
luun, vaan hän valloittaa ympäristönsä kotipihallaan pelien ja leikkien väli-
tyksellä. Sisarukset veivät ehkä pihalle ja siellä pihan leikkitoverit ottivat hä-
net mukaan, mutta samalla lapsi koki ryhmän hengen, kilpailun ja ryhmään 
sopeutumisen välttämättömyyden. Pelien säännöt antoivat toimintamallin, 
mutta jokaisen oma pystyvyys määräsi paikan ryhmässä. Taloilla oli nimiä ja 
tietyn pihan lapset ja korttelien lapsiryhmät tiesivät omat reviirinsä ja keski-
näistä kilpailuakin oli, samoin nahistelua koulumatkoilla. Esimerkiksi Alfa-
nimisen talon pihalla kuvataan leikkiryhmän muodostumista näin: " 

"Alfassa oli ihana piha: sileää asfalttia eikä yhtään autoa. Pihalle saattoi lä-
hettää lapset ihan turvallisesti. Aikuinen vain kurkisteli ikkunasta, mitä lap-
si teki. Jos jotain kiellettyä tai vaaralliselta näyttävää tapahtui, tarvitsi vain 
avata ikkunaa ja huutaa. Tällaista huutelua kuuluikin lasten leikkiessä vähän 
väliä suunnasta jos toisestakin.- Pihalla leikittiin yhdessä vaikkapa "Keisari 
seisoo paratiisissa". Kaksi lasta piti toisiaan kädestä niin ylhäällä, että toiset 
voivat juosta alitse hokien tai laulaen: 

"Riit, raat kello löi jo kakstoist. 
Keisari seisoo paratiisissa. 
Musta kuin multa, 
valkea kuin varsa, 
minkä tähden sotamies on parempi kuin herra? 
Kuka tulee viimeseks, sen on kuolemaks." 

Nyt portti laskettiin alas ja käsien väliin jääneeltä kysyttiin korvaan kuis-
kuttaen ja toisten kuulematta: "Sitruuna vai appelsiini?" Portinpitäjät olivat 
etukäteen sopineet, kumpi edusti kumpaakin hedelmää, ja kiinni jäänyt siir-

" Saaristo 1998, 9. 
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tyi valitun taakse pitäen kiinni tämän vyötäröstä. Leikki jatkui, kunnes kaik-
ki olivat jääneet kiinni, valinneet puolensa ja ryhmittyneet kummankin taak-
se. Lopuksi vedettiin käsin toinen jono nurin, joten joko sitruunan tai appel-
siinin puoli selvisi voittajaksi. 10 

Leikistä ja lorusta oli myös muunnoksia, esimerkiksi Ravansaarella lorus-
sa sanottiin "kello on jo ykstoist" ja valittavana oli "musta tai valkea hevo-
nen."11 Samaa leikkiä on leikitty muuallakin kaupungeissa, mutta juuri tämä 
lorun muoto ja eräät detaljit ovat ominaisia Viipurille. 

Muita tavallisia leikkejä olivat sokkoleikit, piiloutumisleikit, hyppylauta, 
vanteiden pyöritys, nopanheitto kivillä, kittilän eli ruudun hyppääminen, na-
run hyppääminen ja palloleikit. Ravansaarelta muistetaan muun muassa vink-
ki, suenrinki, pirunkirkko, tilivilivenska, apupipukaakka, viimeinen pari uu-
nista ulos, kuka pelkää mustaa miestäjne. 12 Loruja on ollut paljonkin sitä var-
ten, että joku leikkijöistä ikään kuin arvottiin pelin aloittajan rooliin kuten en-
simmäiseksi etsijäksi, sokoksi tai kiinniottajaksi. Jos suuresta määrästä leik-
kiloruja valitsisi jonkin "viipurilaisen", voisi valita vaikkapa seuraavan: 
Niku, Naku, kelpo mies, 
Monta temppua he ties, 
Halot hakkas, 
Veisti puuta, 
Eikä taitaneetkaan muuta. 
Yksi, kaksi, neljä, viis. 
Sinä kolmas, pois siis. 

Näin kuului lukuloru Viipurin Kelkkalanja Tiiliruukin pihoilla Kaarlo Us-
kalin mukaan lasten laskiessa jonkun "pelistä pois". 13 Tällaisia lukuja on mui-
takin, mutta tässä luvussa kuvastuu viipurilaisuus siten, että esikuvana ovat 
Niku ja Naku, Suomen Kuvalehden sarjakuvasankarit, jotka olivat lehtien vä-
lityksellä leviävää modernia kulttuuria ja edustivat kaupunkilaisuutta. 

IO) KPT 3:129 B. 
"' Muualla on voinut olla e ·imerkiksi muoto :''Keisari , ei oo paln1. i. :a•·. Ravansaarel la leikkiluku kuului koko-

naisuudes aan näin: "'Truu. Lruu kello löi jo yks1oist. kei ari ei. oo parntiisis. a. musta kuin mulla, valkea kuin var-

·a. mitä vanen sotami on parempi kuin herra.joka tu lee viimeiseks. se on kuolemak ." (Saari 10 Tkis media TI , 

s.12). Leikki sujui niin, että kaksi lasta tarttui toisiaan molemmista käsistä ja nosti ne niin ylös, että toiset pääsivät 

juoksemaan kumanuen "portin" läpi. He olivat opineen. kumpi oli mu. ta tai valkea hevonen. Luvun (opus a he 

Ja kivat kädet alas ja silloin portin sisäpuolelle jäänyt joutui en in valitsemaan värin "musta tai valkoinen•· ja jou-

tui "samanvärisen" portinpitäjän taakse. Leikkiä jatkettiin, kunnes kaikki olivat joutuneet jomman kumman por-

tinpitäjän taakse. 
"' Saaristo 2002, 28-30. 
"' Uskali, Kaarlo: Viipurin Kelkkalaja Tiiliruukki. 
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Oli myös tyttöjen ja poikien omia leikkejä. Pojat !ennättivät leijaa Patte-
rinmäen kallioilla. 14 Koulutulokkaita esimerkiksi Viipurin uomalai e a ly-
seossa nimitettiin "nahkoiksi" tai "nahkiai ik i' ja ylempien luokkien pojat 
pesivät heidän naamansa ensilumella. Koulu a juhlittiin aikanaan pää yä 
"vanhoiksi" eli ylimmäksi luokaksi, kun ylioppilaaksi kirjoittava luokkajär-
je ti euraavana päivänä peak:inpainajai et. Koko kaupunki tuli kat omaan 
penkinpainajai ten ajelua ympäri kaupungin. Ylioppila kokelaat hankkivat 
itselleenkoukkupäi enkepin joita anottiinabituru kepik iY' Koululai etosa-
sivat aherruk en ohe a myö juhlia koulujen toverikuntien ja muiden jär-
je töjen juhliin kuuluj ohjelmien jälkeen tanssia orkesterien säestyksellä. 

Nimi- ja syntymäpäivien vietto 
Nimi- ja syntymäpäiviä ei ole Suomessa koskaan vietetty kaikissa perheis-

sä, sillä viettotavat ovat suurelta osalta säätyläisperua ja siksi 1920- ja 1930-
luvuilla Suomessa yleisempiä kaupunkilai ten pari a kuin maa eudulla, jon-
ne eräät tavat olivat vasta leviämässä. Hi torialli e ti - kuten Ilmar Talve on 
osoittanut - kaupungeissa, varsinkin Viipurissa vietettiin nimipäiviäjo 1600-
Juvulla ak ankielisissä kauppia perbei ä muun muas a vuo ina 1638 ja 
1666. 16 Almanakkaoliilme tynytruot iki 1608ja uomeksi 1705.Maaseu-
dulle nimipäivien vietto oli juurtunut 1700-luvulta lähtien erityisesti Turun 
ympäristöön ja maan lounaisosaan. Osaksi tavat kohdistuivat nuorisoon ja 
niihin sisältyi myös pilailua. Erityiset muodot kuten nimipäiväkuu en pys-
tyttäminen tai seppeleen solmiminen, laulut ja serenadit, rinkelitarjoilu, suur-
ten aikuisten vaatteisiin puettujen nukkien teko ja muut tavat olivat jo 1900-
luvulla hiipuneet. 11 Sen sijaan Viipurin Karjalassa nimipäiviä vietettiin kau-
punkien säätyläispiireissä ja yhä ylei emmin myö. tavalli i a perhei ä, ja 
maa eudulla ainakin talolli ten pari a. Viipurilaisten lap uu muistoi a ni-
mi- ja syntymäpäivien vietto oli mieluista muisteltavaa ja niiden vietolla on 
ollut vakiintuneet tavat, joita noudatettiin ehkä täydellisemmin kuin samaan 
aikaan lännempänä Suomessa. 

Alkuaan säätyläispiireissä tunnetut laulut saattoivat vaikkapa kuorokult-
tuurin välityksellä tulla tunnetuiksi, esimerkiksi serenadin tai muun onnitte-
Julaulun laulaminen kvartettina tai ryhmänä onniteltavan ikkunan alla. Pal-
velu väki aattoi oveltaasaamaan aoppiaomi aperhei ään vaikkapayleen-
ä nimi.päivän huomioinni aja lei onnai ten trujoiJu a myöhemmin. 

"' KPT 3: 318. 
"' Hämäläinen 1996. Schweitzer viittaa vanhoihin saksankielisten vaalimiin ylioppilastapoihin, 1993,70. '" Talve 1966, 186. 
m KPT 3: 66, s.1914. 
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Viipuri oli koulukaupunki, ja tapojen leviämisen yksi tie oli koululaiskult-
tuuri,jolla oli yhtenäistävää painetta perheisiin tapakulttuurinkin saralla. Kau-
_punkilaisperbei ä pyrittiin järje tämään pieniä nimi- tai syntymäpäiväkut-

ujakoululai ten kotona . Maa eudulla oli tavallisin muoto yksinkertaiset kah-
vit juhlavan pullarinkelin kanssa tarjottuna. Syntymäpäivien vietto sai esi-
kuvansa hallitsijoiden ja tärkeiden henkilöiden syntymäpäivien vietosta, Suo-
messa erityisesti 1800-luvulla, mutta perhepiirissä vietettiin yleensä vain pyö-
reitä vuosia, niitäkin vasta 1900-luvun alusta lähtien ja maaseudulla niitä viet-
tivät vain virkamiehet ja kuntien johtohenkilöt. Saksalaiseen tapaan ei nimi-
ja syntymäpäiviäjaettu uskonnon mukaan - nimipäivät katoli illa syntymä-
päivät luterilai illa - vaan yntymäpäi ät ovat olleet enemmän iraUi ta kes-
ki-ikäisten tapakulttuuria, joka on ylei tye ään perhepiiri ä vietettävä.k i 
voinut saada lasten ja nuortenjuhlina samoja piirteitä kuin aiemmassa nimi-
päivänvietossa. 

Nimi- ja syntymäpäiviä vietettiin 1920-luvulla var in mone: a Viipurin ruot-
sinkielisessä perheessä. Jos päivänsankari oli lap i tai kouluikäinen hän mui -
taa heränneensä onnittelulauluun, jota lauloivat perheenjäsenet sekä palvelus-
kunta. Makuuhuoneeseen oli tuotu tai katettu erityinen nimipäiväpöytä, jolla oli 
kukkamaljakko ja lahjapaketteja. Sankari saattoi saada aamujuomansa tarjotti-
mella vuoteeseen. Iltapäivällä koulusta tultua järjestettiin "kalaasit", jonne tuli 
koulutovereita, ehkä kummitäti ja sukulaisia. Olipa joskus tässä yhteydessä las-
ten naamiaisetkin, joissa nähtiin Punahilkka, klovni, leipuri ja muita hahmoja. 17 

Tarjottavista muistetaan nimipäivärinkeli, joka saattoi olla jo aamulla pöy-
dässä. Iltapäivällä tarjottiin myös täytekakkua, jossa oli vaikkapa nimi suk-
laanapein kirjoitettuna, ehkä ylellistä suklaata lasten tai koululaisten juoma-
na ja muutakin erikoista kuten pikkuleipiä, makeisia tai jäätelöä. 18 

Lapsi tai nuori saattoi herätä aamulla lauluun myös suomenkielisessä per-
heessä Pantsarlahdessa tai Papulassa; myös Hiekassa asunut Kerttu muistaa, 
että opettaja toi nimipäi vän aamuna tyttöjä laulamaan: "Sä kasvoit neito kau-
noinen". Käytiin toisten ikkunan alla laulamassa, ainakin pienen piirin kes-
ken kullekin vuorollaan. Samassa kodissa äiti järjesti lapselle nimipäiväpöy-
dän, jolla oli pieni lahja, ehkä värikynät. Koulutoverit toivat !ahjoiksi op-

laatteja eli kiiltokuvia tai muuta pientä tullessaan iltapäivällä pieniin kestei-
hin päivänsankarin luo .. Tarjoiluna oli limonadia ja pullaa, ja kuten kertoja 
mainitsee "köyhässä kodissa" Hiekassa simaa ja pikkuleipiä. 19 Yleensä Ii-

"' KPT 3: "palvelijattaret lauloivat" (Wiborg 17), herätettiin "Schrammelmusiikkia", tässä tapauksessa myös kat-

tilankansia käyttäen (Wiborg 41), syntymäpäiväpöytä lahjoineen ja iso rinkeli (Wiborg 41); syntymäpäivä koris-

teltuna kukilla ja vadelmanlehdillä (Wiborg 54); niin monta valokynttilääja niin monta lanttia kuin vuosia (Wiborg 

118). 
" ' KPT 3: 36, s. 1902. Simatarjoilusta KPT 6: Viipuri 14 ja Muolaa-Äyräpää 144. 
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monadin ja siman tarjoaminen oli uutta ja muodikasta tyyliä 1920-luvulla. Kouluissa oppilaat halusivat yllättää opettajan lauluin ja pikkulahjoin.20 Maa-eudullekin levisi tapaa laulaa opettajille heidän ikkunansa alla nimi- ja syn-tymäpäivänä, jos e tiedettiin. 
Aikui ten nimi- ja syntymäpäiviä ietettiin myö , mutta tapa oli perhekoh-tainen. Aikui, ten syntymäpäi ille kokoontui "koko uk.u ', noin 20-30 hen-keä tarjoilu a keskeinen oli nimipäivärinkeli (ruots. 'kringla") ainakin vie-lä 1900-luvun alkupuolella, mutta sittemmin tarjoilu monipuoli tui.21 Muis-telmakirjalli uude a kuvataan uuriakin kut uja muun muassahuviloilla jos päivä attui ke äaikaan. Jo 1920-luvulla vietettiin aikuisten nimi- ja ynty-mäpäiviä uomenkieli i äperhei ä muunmuassa varastonhoitajanperheessä Havilla.22 Kuoroystävät saattoivat laulaa onnittelulaulun myös puhelimitse, jos perhee sä oli vaikkapa viran puole ta puhelin. imipäivän viettäjän kuu-lui kut ua onnittelijat vierailulle nimipäivärink.elinääreen,joka leivottiin tä -ä perhee ä kotona. Erään viipurilai en äidin Katrin päiviä vietettiin y tä-väpiirin kanssa niin, että pöydässä oli kymmenkunta Pur iaisen leipomon kakkua, koska niitä tuotiin lahjaksikin_2., Vupuri ta 1930-luvun lopulta ker-

rotaan että nimipäiviä vietettiin yleise ti ke kiluokkai i a perhei ä. Viipu-rilai piirteeksi sanotaan itäkin että yleensä lap et olivat mukana perhevie-railuilla.24 Viipurilai perheiden nimipäivien vietto jatkui otavuo ienkin jäl-keen· lähipiirin ukulai etjay tävät vierailivat muun mua sa Hei inkiin ur-tyneiden viipurilaisten kodeissa. 25 

Kihlaostosta naimisiin 
Viipuri oli ympäröivän maaseudun nuorisolle kihlanostopaikka. Muistitie-don aikaan entisajan puhemiehet ja muut aiempaan kulttuuriin kuuluvat ta-vat olivat jääneet vanhanaikai eksi ja kihloihin menosta sovittiin salaa. Saa-tettiin kohteliaisuu yistä ky yä vanhemmilta lupaa. 
Kihlanostomatka haluttiin yleensä kuitenkin pitää ala a muilta ja kau-punkiin lähdettiin vaivihkaa. Vasta kihla onnuk et palja tivata ian muille. Viipurin matkan kohokohta oli käynti kultasepänliikkeessä, ehkä valokuvas-sakin ja mahdollisesti kahvilassa. Morsian sai usein jonkin muunkin korun, kuten esimerkiksi varhaisimpia rintasolkien ohella tunnettuja on Usko, toi-

w, Opettajalle laulua ja lahja Saaristo 2000, 12. 
"' KPT 3: Wiborg 62. S.1907. 
"' Erkamo 1984, 74. 
'" KPT3: 149, s.1910. 
"' KPT 3: 129 B, s.1929. 
'" Lisätieto tyttäreltä vastaukseen KPT 3: 721, vastaaja muuttanut Viipurista Mikkeliin ja Helsinkiin. 
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vo, rakkaus -rintaneula.26 Kihlajaisia vietettiin 1900-luvun alkupuolen Vii-
purissa varsin pienessä piirissä, ehkä vain lähimpien omaisten tai ystävien 
kesken. Monesti katsottiin asian olevan "kahden kauppa". Tämä uusi suh-
tautuminen verrattuna maaseudun aiempaan julkiseen avioliiton solmimista-
poihin edusti uutta ajattelua ja uutta yksilöllistä aikaa. Samalla esimerkiksi 
kihlalahjojen valikoima monipuolistui. Rintasolkien jälkeen 1900-luvun al-
kupuolella ostettiin kaulakelloja, mutta rannekello ohitti sen jo 1920-luvulla 
uutuutena. Nuoret halusivat usein edustaa uutta muoti tietoista ajattelua ja juu-
ri kaupunki saattoi tarjota uutuuksia, siksi sen vaikutus ympäröivään maa-
seutuun oli suuri. 

Muotien vaikutus ulottui kampauksiin, päähineisiin ja pukeutumistyyliin. 
Kun hääpukuja oli 1910-luvulla ollut pastellinsävyisiäkin, 1920-luvun muo-
diksi vakiintui valkoinen hääpuku huntuineen. Huntua hiuksiin kiinnittävät 
päälaitteet saattoivat olla myrteistä tai helmistä koottuja. Sulhasen rinnuksiin 
kiinnitettiin pieni kukkavihko nauhoineen. Jo ennen 1930-luvun loppua hää-
muoti ehti muuttua, hameet ja hunnut pitenivät, miesten kokopuvun piti olla 
laadukasta kangasta ja morsian sai upean kukkakimpun röyhelöineenja nau-
hoineen. Sota-aika toi uudet yksinkertaiset asut: usein morsian oli lottapu-
vussa ja sulhanen sotilasasussa. 

Kaupunkienhääseremoniat olivat yleensä hieman pienempimuotoisiakuin maa-
seudulla. Seurapiirihäitä voitiin viettää kesähuviloilla, mutta tavallisen kaupun-
kilaisen oli vuokrattava jonkin yhdistyksen taloa voidakseen järjestää häät suu-
remmalle sukulaisjoukolle. Oli siis muodikasta ja kaupunkimaista järjestää pie-
ni häävastaanotto ehkä ravintolassa. Osaltaan tämä muoti jatkui yhtenä vaihto-
ehtona sotien jälkeisenä aikanakin,jolloinjuhlien "yksityistyminen" jatkui mui-
denkin perhejuhlien suhteen. Säätyläi perua ovat myö iäkkäiden aviopan , n 
kultahäät, näi tä Aino Kalla ke,too Katinka Rabe-teok es aan, jossa Kii kifän 
kartano on häiden viettopaikka; hopeahäitäkin alettiin kaupungin hienoston pa-
rissa viettää ainakin perhepiirissä. Hautajaisten yhteydessä muutos julkisista vii-
purilaisten mahtimiesten ja -naisten hautajaisista lähtien uusien asuinpaikkojen 
pienimuotoisiin tilaisuuksiin on valtava. Kaupunkilaisten hautajaisten julkises-
ta luonteesta kertovat lukuisat valokuvat sekä lehdistössä että yksityisissä ko-
tialbumeissa. Tuskin minkään aikakauden seremonioita on tallennettu niin pal-
jon kuin 1900-luvun perhejuhlia. Ne ilmentävät ryhmäsidonnaisuutta ja kuvaa-
vat yhä laajenevien joukkojen tarpeesta identifioida elämäänsä.27 

"' Usko, toivo, rakkaus -korua on ollut naisilla muun muassa Viipurin maalaiskunnan Ylä-Sommeen kylässä, tieto 
Inga Kempiltä, KPT 10). 
m Sinisalo 1989, 58-60. Karjalaisista perhejuhlista Sallinen-Gimpl 1987, 133-149. 
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Ruotsinkielisten vuotuisperinne 

Viipurilaisten vuotuisperinne voidaan jakaa osittain yhteisen, osittain suo-
men - ja ruotsinkielisten eriytyneisiin vuotuistapahtumiin. 

Joulukuun 13. päivä on Lucian nimipäivä. Viipurissa puhuttiin paljon Lu-
cianpäi västä, koska se oli perinteellinen ruotsinkielisen tyttö koulun lukukauden 
päätöspäivä. Tuolloin järjestetty juhla oli nimeltään Lucia-juhla. On kuiten-
kin huomattava, että myöhemmin ilmaisulla tarkoitetaan aivan toisenlaista 
perhetapaa. Viipurin Lucia-maininnoissa ei ollut kyse sellaisesta kotien Lu-
cia-perinteestä kuin myöhemmin suomenruotsalaisissa perheissä, että kynt-
tiläkruunuinen nuori tyttö olisi kantanut tarjotinta laulaen Santa Luciaa ja jo-
ka on sittemmin tullut suomenruotsalaisuuden symboliksi.28 

Viipurin ensimmäinen ruotsinkielisten vuotuistapahtuma,joka on saanut lä-
hes tarunomaisen hohteen, on loppiaisjuhla, "den sjunde januari". Siihen kuu-
lui ohjelmaa sekä aikuisille että lapsille. Juhla järjestettiin ennen sotia raati-
huoneen salissa, jossa oli vierailunäytäntöjä, muun muassa operetti. Muiste-
taan, että kabaree toimi aamuyöllä yhdestä neljäänjazzorkesterin tahdissa ja 
taustanaan Uno Ullbergin ja Rurik Lindqvistin maalaamat kulissit.29 Lop-
piaisjuhla oli Viipurissa "säsongs clou", ja samassa raatihuoneen salissa jär-
jestettiin myös lastenjuhla.30 Siellä oli erilaista ohjelmaa: ongintaa, liukura-
ta, arpajaisia, piirileikkiä ja tanssia. Ohjelma oli hyvätasoista, osittain am-
mattilaisten ohjaamaa. Kertoja oli kerran itse esiintynyt lumihiutaletanssis-
sa. Esiintymispuvut oli tehty valkoisesta sideharsokankaasta, ja pitkin käsi-
varsia kulkeviin lankoihin oli kiinnitetty valkoisia lumihiutaleita muistutta-
via paperinpaloja.31 Lastenjuhlissa on käynytjoulupukkikin, koska pikkutyt-
töä pelotti tuo outo olio ja tapaus on siksi jäänyt mieleen.32 

Seuraava merkittävä päivä vuotuiskalenterissa oli Runebergin päivä 5.2. 
Sehän tuli koulussakin esiin, pidettiin koulujuhliakin, joissa oli ohjelmaa; se 
lienee perua Jyväskylän seminaarin Runebergin päivän juhlista. Runebergin 
tortut eivät tuolloin liittyneet Runebergin päivään, vaikka torttu oli ollut pit-
kään tunnettu. 33 Viipurissa Pursiaisen leipomolla oli laaja leivosvalikoima. 

'"Lönnqvist 1981, 148-149. 
'" Hirn - Lankinen 2000, 13. 
'°' KPT 3: 39 ja 74. 
"' KPT3: 39. 
'" KPT 3: 724. 
'" Runebergin torttuja markkinoi muulloinkin helsinkiläinen konditoria Ekberg, ja vanhaa reseptiä käytti myös por-
voolainen konditoria Henriksson. Aikanaan niitä valmistettiin muissakin leipomoissa. Ekberg markkinoi Runeber-
gin torttua ensimmäisen kerran vuonna 1865. Alkuaan oli kyseessä porvoolaisen kondiittorin Asteniuksen suunnit-
telema torttu, johon Runeberg oli mieltynyt, Lönnqvist 1997, 117. 
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Kevätkauden juhlista muistetaan ruotsinkielisissä perheissä erityisesti pal-
musunnuntai virpornisesta ("piska mormor med ris") ja pääsiäistä edeltävä 
lauantai munien värjäämisestä. Virpominen on selvästi omaksuttu suomen-
kieliseltä taholta, yleensä palvelusväeltä, sillä virpomislukukin on suomea 
"Virpoi, varpoi tuoreeks ja terveiks, annatko minulle munan?"34 "Virvon, var-
von, tuoreeks, terveeks, minulle munat, sinulle vitsat".35 

Pääsiäislauantai oli ruotsinkielisissä perheissä munienvärjäyspäivä (ägg-
färgning). Tapa on kyllä muuallakin tunnettu, mutta viipurilaisaineistossa se 
kuvattuun aikaan ainakin jo 1910-luvulta aina sotavuosiin asti on selkeästi 
juuri ruotsinkielisten perheiden tapa Viipurissa, samoin pääsiäispäivän mu-
nanpyöritysleikki (äggrollning). Munien värjäämiseen käytettiin väriä anta-
via tilkkuja, jotka kiedottiin munien ympärille ja sidottiin tiiviisti. Munia kei-
tettiin kiehuvassa vedessä melko koviksi, sitten ne saivat hieman jäähtyä ja 
vihdoin koitti kaikkein jännittävin hetki, kun tilkut kuorittiin pois ja alta pal-
jastui monivärisiksi kuvioiksi värjäytynyt muna. Munat voitiin vielä pyyhkiä 
voilla kiiltäviksi. Kaupoista alkoi saada myös siirtokuvia munien koristeik-
si. Munia tarvittiin paljon, sillä anteliaassa perheessä varauduttiin jakamaan 
yli satakin munaa virpojille.36 

Pääsiäisjänis tulee esiin viipurilaisessa perinteessä muutamassa tapaukses-
sa, ja yhteydet Saksaan selittävät tavan esiintymisen. Saksalaisessa lasten-
tarhassa "Tante" oli kertonut, että "Osterhase" munii pääsiäisenä kilteille lap-
sille munia kotona. Vanhemmat piilottivat kotona lapsille isot suklaamunat, 
joissa oli sisällä sormus, ja lapset saivat etsiä ne kotona. 37 Saksassahan ne pii-
lotetaan yleensä ulos, mikäli mahdollista, omaan puutarhaan, koska kevät on 
pitemmällä. Lännestä tuleva noitaperinne näyttäytyy Viipurissa siinä, että erääs-
sä perheessä äiti herätti lapsen pääsiäisenä pukeutuneena noitahahmoksi (Blå-
kullahäxa). 38 

Äitienpäivää arvostettiin ruotsinkielisessä perheessä, mutta perhetapana si-
tä ei tunnettu siten kuin myöhemmin, koska se on vasta vähitellen levinnyt 
kotien perhetavaksi lahjoineen. 

Keskikesän juhlista muistettiin tietysti juhannus koivuineen ja kokonpolt-
toineen, joka oli vahvaa perinnettä Viipurin Karjalassa ja yleensä Itä-Suo-
messa. Sen sijaan Suomenlahden ja Pohjanlahden ja saariston ruotsinkielis-

''' KPT 3: 652. 
351 KPT 3: 41. 
' 61 KPT 3: 625. 
371 KPT 3: 129. 
381 KPT 3: 709. 
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ten juhannussalko tuli tunnetuksi vuonna 1907 ruotsalaisten laulujuhlissa, 
mutta sen merkitys jäi idässä laimeammaksi suomenruotsalaisuuden symbo-
lina kuin lännessä.39 

Syyspuolen juhlista kerrotaan, että ruotsinkielisessä perheessä ja koulussa-
kin kunnioitettiin Ruotsalaisuuden päivää 6.11. ja itsenäisyyspäivää 6.12. It-
senäisyyspäivänä sytytettiin kaksi kynttilää ikkunoihin. Uudenvuodenaatto-
na seisottiin linnan läheisyydessä ja kellojen kahdentoista lyönti oli juhlavaa 
ja herätti yhtenäisyyden tunteen.41 Yleensä näyttää Viipurissa vallinneen vah-
va yhteenkuuluvuuden tunne kaupunkilaisten kesken, jopa kerrotaan esimerkki 
ruotsinkielisen vahvasta sitoutumisesta "nuorsuomalaisuuteen" kielirajoista 
välittämättä. Ruotsinkielinen nainen kertoo opetelleensa täydellisesti suomen 
kielen kuin uhmalla juuri siksi, että lapsena hänen suomenkielisiä kouluto-
vereitaan ei oikein haluttu kutsua hänen lapsenjuhliinsa kielirajan yli. Nou-
seva nuoriso halusi tuolloin olla yhdessä viipurilaisia ja suomalaisia. 

Suomenkielisten vuotuisperinne 

Viipurin suomenkielisen valtaväestön vuotuisperinteessä nähdään julkinen 
taso,joka on kaupunkiympäristössä vahvemmin esillä kuin maaseudulla. Uu-
denvuoden ilotulituksista lähtien kevätkauden merkittäviä päiviä oli loppiai-
nen, laskiainen, palmu sunnuntai ja pääsiäinen, vappu ja lopulta juhannus, jol-
loin kyllä pyrittiin maalle. Kouluissa oli omat juhlansa, Runebergin päivä, 
Kalevalan päivä, vanhojen päivä, penkinpainajaiset, äitienpäivä ja kevättut-
kinto. Koulujen joululoma kesti loppiaiseen saakka, oli myös hiihtoloma hel-
mikuussa, pääsiäisloma ja kesäloma alkoi aina 1. kesäkuuta ja koulu alkoi 1. 
syyskuuta. 

Adventtiaika alkoi jumalanpalveluksella, jossa kuoro esitti Hoosianna-hym-
nin; seurakunta vain kuunteli eikä itse laulanut. ltsenäisyyspäi vää vietettiin kou-
lussakin. Koulun kuusijuhlaan valmistauduttiin monenlaisin harjoituksin, oli-
han juhlissa kuvaelmia, tonttuleikkejä ja muitakin esityksiä. Kuusijuhlaan ja 
kevättutkintoon koululaiset saivat uudet vaatteet; varsinaisia koulupukuja ei 
suomenkielisissä kouluissa enää käytetty, mutta koululakkeja kyllä; oppikou-
luissa, esimerkiksi Suomalaisessa lyseossa oli käytössä koululakki, johon kuu-
lui koulumerkki, piparkakun muotoinen lippalakkiin kiinnitettävä kokardi. 42 

Vuoden alussa tapaninpäivän ja loppiaisen välinen aika oli "ropakoinnin" 
aikaa. Ropakoiminen oli tunnettu Viipurin kaupungin lähiöalueella ja ympä-

'" Lönnqvist 1981, 147. 
'°' KPT 3: 709. 
"' KPT 3: 724. Uudenvuoden ilotulitukset KPT 3: 667. Yhtenäisyyteen pyrkimisestä mm. Schweitzer 1993, 70. 
' 21 Hämäläinen 1955, 25. 
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ristössä, Viipurin maalaiskunnan ja ympäröivän maaseudun kylissä Säkki-
järvelle asti sekä myös Inkerinmaalla.43 Nimen alkuperästä ei ole tietoa, mut-
ta oletukseni on, että se on ilmeisesti saksankielisestä verbistä "rabauken ", 
joka merkitsee naamioitumista. "Ropakot" kulkivat naamioituneina, tytöt poi-
kien ja pojat tyttöjen asuihin sonnustautuneina. Kasvotkin noettiin ja naa-
mioitiin, ettei tunnistettaisi. Kuljettiin talosta toiseen, liikehdittiin, ehkä otet-
tiin tanssiaskeleitakin, mutta aina ei laulettu, ettei äänestä olisi tunnistettu. 
Talonväki arvuutteli, keitä siinä oli, ja tarjosi jotain suuhunpantavaa. Ryhmä 
lähti kumarrellen ja jatkoi matkaansa toiseen paikkaan. Joskus oli tapana hei-
tellä lumipalloja heidän jälkeensä. Nuorten iloittelua kaikki oli puolin ja toi-
sin. Viipurin maalaiskunnan Kilpeenjoelta kerrotaan, että mukana oli hanu-
rinsoittaja, ja silloin voitiin tanssia valssia, polkkaa, masurkkaa ja vinters-
kaa.44 Ravansaarella tapa jatkui tyttöjen leikkinä 1930-luvun loppupuolelle 
astijajatkuupa vielä edelleen yhdistyksen juhlan nimenä ja ohjelmanumero-
na_4s 

Laskiainen on luterilaisessa perinteessä säilyttänyt asemansa vuotuiskier-
ron tärkeänä päivänä varsinkin maaseudulla, vaikka sillä ei ole ollut ruoka-
paaston alkamisen merkitystä kuten katolisilla. Viipurissa laskiaisenviettoon 
liittyy kaupunkiperinnettä, jonka esikuvina saattoivat jossain määrin olla ai-
kanaan Pietarin "maaslitsan" viettotavat rekiajeluineen ja tanssiaisineen. Kan-
nakselaiset talonpojat olivat käyneet ajeluttamassa Pietarin herrasväkeä Ne-
vanjäällä.46 Kannaksen maaseudulla laskiaista vietettiin mäkeä laskien ja her-
nerokkaa ja linejä eli linnejä (lettuja) syöden, nuoriso järjesti tansseja ja aje-
luita, ja laskiaisen vieton vilkkaus huomattiin vielä siirtoväen tavoissa sotien 
jälkeen. Viipurissa oli järjestetty puistoon liukumäki ja mahdollisuus ajelui-
hin, jotka muistetaan riemastuttavina tapahtumina. Torkkelin puiston liuku-
mäki lähti Jussi Mäntysen Hirvi-patsaan läheltä. Lapsen mieleen on jäänyt, 
kuinka hän pääsi laskiaisenakoristeltuihin kuorma-autoihin ajelemaan,ja van-
hemmat järjestivät tämän ajelun laskiaisen kunniaksi.47 Kaupungeissa myös 
yhdistykset järjestivät laskiaistapahtumia. Pojat viettivät aikaansa myös suk-
simäessä. Koulujen urheiluloma helmikuussa tuli Tahko Pihkalan aloitteesta 
yleiseksi, ja erilaiset talviurheilumuodot kuten mäenlasku ja luistelu tulivat 
muotiin kaupungeissa, joissa luistelukautta voi jatkaa jääradoilla. 

'" Kartta ropakoinnistaja muistajoulukauden kiertuetavoista: Sallinen-Gimpl 1987, 153. 
" ' Kymäläinen 2000, 14-15. 
'" Saaristo 2000, 16. Ravansaari-Seura on järjestänyt ropakkojuhlia Karjala-talolla 2000-luvulle asti. 
46' KPT 3: 353 laskiaisajelu tapana, perheellä sukulaisia Pietarissa. Liukumäki Viipurissa ollut jo venäläisten ra-
kentama. Vrt. "maaslitsan ajo": Karste-Liikkanen 1968, 81-84. Sallinen-Gimpl 1987. 
"' KPT 3: 129 B. 
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Pääsiäiseksi rakennettu nuorakiikku pihan lapsille Ravansaarella 1930-luvulla. Ku-
van om. Elina Janhunen. KPT 10:58,16 

Palmusunnuntain lähetessä varauduttiin virpomaan Viipurin kodeissa, jois-
sa oli lapsia. Pajunkissoja haettiin ja niitä varattiin virpomiseen ilman koris-
telua, mutta myös koristeltiin kreppipaperein ja karamellipaperein. Taita-
vimmat osasivat leikata sanomalehdestä taitellun hapsunauhan,josta tuli kau-
nis röyhelöinen peite paljaalle oksalle, pajunkissat tietysti jätettiin näkyviin. 
Vitsat olivat kauniit, mutta lapset itse eivät pukeutuneet miksikään. 

Virpomisen muistelu on täynnä iloa ja mieluisia muistoja. Virpojia odotet-
tiin, ainakin isovanhemmat, kummit ja läheiset naapurit, opettajat ja tuttava-
perheet piti käydä virpomassa, yhtä hyvin Neitsytniemellä, Ristimäellä, Ko-
likkoinmäellä kuin Kelkkalassa.48 Virpomislukuja oli monia, mutta Viipuris-
sa varsin tavallinen muoto oli muun muassa seuraava: 

"Virvon, varvon, tuoreeks terveeks, luppaat sie, luppaat sie mulle kanan 
vai munan?" 

"'' KPT 3: Neitsytniemellä (353), Kolikkoinmäellä (284), Kelkkalassa (412). 
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Viipuri, Säiniö pääsiäismunien litsaamista. Henkilöt vas.oikealle: Op. Aug. Savo-
lainen, Klara Fläckenstein, Maiju Muje, nimismies, edell. veli Pekka Muje ja Alii-
sa Savolainen. Valok. Aug. Savolainen 1913 tai 1914. Museoviraston kuva. 

"Virpoin, varpoin, tuoreeks terveeks, tulevaks vuueks, luppaat sie munan 
vai kanan?" 

Loppu voi kuulua: "Luppaat sie, luppaat sie miul pääsiäisen munan?" 
Viipurissakin kuten Kannaksella pidettiin kiinni tavasta hakea eli kiertää 

"palkoilla" pääsiäistä edeltävänä lauantaina. Edelleen annettiin perinteiseen 
tapaan palkaksi keitettyjä tai raakoja munia, mutta suklaamunien saanti oli 
jo yleistä kaupungissa 1920-luvulla.49 Eläviä pääsiäistipuja sai käydä ihaile-
massa maanviljelyskaupan näyteikkunassa 1930-luvulla. 

Kiirastorstai oli siivouspäivä, mutta illalla luterilaisilla oli usein käynti il-
takirkossa, jossa oli ehtoollinen. Pitkäperjantaina ei saanut mennä kylään ei-
kä oikein ulos leikkimäänkään, joten monen muistaman mukaan perjantai oli 
todella pitkä. Lauantaina keitettiin munia sipulinkuorivedessä, jolloin niistä 

"' KPT 3: 413. 
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tuli kauniinruskeita. Munia syötiin vasta pääsiäispäivänä aamusta alkaen. Mu-
nien liitsaaminen eli litsaaminen oli suosittu pääsiäistapa Viipurissa, eräässä 
perhepiirissä tavasta on valokuva vuodelta 1914 Säiniöltä.50 Muna otettiin 
kouraan ja iskettiin toisen samalla tavalla pitelemään munan kärkeen. Se jon-
ka muna ei rikkoutunut, sai rikkoutuneen munan itselleen. Pojat menivät ulos 
tapaamaan toisia poikia ja liitsasivat munia. Siitä kerrotaan Viipurin eri kau-
punginosista, ja Hiekassa sen jäljiltä katujen kulmauksissa maassa oli röyk-
kiöittäin munankuoria pääsiäispäivänä.51 

Suomalaisia pääsiäisruokia on mallasmämrni, mutta sen varsinainen val-
mistusalue keskiajalta lähtien on Turun seutu ja maan lounaisosa, joten Vii-
purissa sitä ei vielä joka perheessä tehty 1920-luvulla, mutta enemmän kuin 
Kannaksen maaseudulla, jossa se yleistyi vasta 1930-luvulla.52 Oli luterilai-
sia viipurilaisperheitä, jotka eivät mämmiä koskaan omaksuneetkaan, vaan 
ostivat konditoriasta pashaaja babaa.53 Nehän ovat ortodoksien pääsiäisruo-
kia, lisäksi kulitsa, joka tunnettiin Kyyrölässä. 

Pääsiäiskiikku kuului Kannaksen ja yleensä Karjalan lasten pääsiäisiloihin, 
maalla kiikku tehtiin yleensä ulkorakennukseen, mutta Viipurinkin kaupun-
ginosissa rakennettiin ulos nuorakiikku.54 Myöhemmin kesällä kylissä ra-
kennettiin aisakeinut, joita nuoriso käytti pitkin kesää. 

Vappu on kaupunkijuhla, ja siihen liittyy entisillä viipurilaisilla monia eloi-
sia muistoja: "Kaupunki oli koreana. Ajurit olivat koristelleet hevosensa. Ja 
kärrynsä kuomuineen aivan kukkamereksi. Meidän perheellä oli tapana joka 
vappu mennä Torkkelinpuistoon kuuntelemaan torvisoittoa ja ylioppilaiden 
kuorolaulua. Istuimme puiston penkillä ja kuuntelimme. Meillä oli silloin juh-
lapuvut yllä ja niin oli kaikilla ihmisillä. Ei se ollut puoluejuhla, vaan kesän 
tulon tervehdysjuhla. Serpentiinit ja ilmapallot lenteli. Kaikilla oli hauskaa. 
Naurua, laulua ja musiikkia kuului joka puolelta. Se oli todella iloinen juh-
la", kirjoitti vuonna 1903 syntynyt Kolikkoinmäen asukas vappumuistois-
taan. "Torin varrella oli pitkä jono kärrejä kauniisti kukin ja viuhkoin koris-
tettuna. Pienestä maksusta letka lähti liikkeelle ja tehtiin kierros aina kun vau-
nut täyttyivät."55 Moni muukin muisteli ajeluita koristettujen autojen, jopa 
kuorma-autojen kyydissä. Jos sakin perheessä juhlistettiin vappua ajelemalla 
pirssillä eli taksilla.56 Kaupungissa oli tietysti järjestetty myös vappukulku-

50J Sallinen-Gimpl 1987, 161. 
51> KPT 3: Hiekka 59, Kolikkoinmäki 284, 318, Havi 417. 
5" KPT 3: Viipuri 318,376. Lähemmin Sallinen-Gimpl 2000, 326. 
"' KPT 3: 219. 
"> KPT 3: 345, Loikkanen 293. 
"' KPT 3: Repola 353. 
'" KPT 3: 129, 284,353,486. 
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eet. Ravintoloissa oli iloinen tunnelma, syötiin tippaleipiä ja juotiin simaa. 
Kotonakin niitä valmistettiin. 

Juhannus on kesän ja vuodesta 1934 Suomen lipunjuhla,jonka arvostus on 
ollut Suomessa korkealla. Kaupungissakin moni perhe saattoi asettaa koivut 
sisäpihoille. "Juhannuksen piti olla koivun ja sireenintuoksuinen. Koivuja isä 
toi 2-4 rapun kahden puolen, sisällä piti olla sekä koivun että sireenin oksia. 
Kokkoa katsomaan mentiin, jos oli kaunis ilta. Muistan aina juhannuksen 
kauniina, kesän suurin juhla", kertoo kolikkoinmäkeläinen. Kokkoa poltet-
tiin ainakin Sorvalissa, jossa kerran tuli tarttui uhkaavasti kaisloihin, mutta 
saatiin sammutettua. 57 Osalla kaupunkilaisista oli huviloita, mutta monet muis-
tavat myös matkan maalle vuokratulle kesäpaikalle tai sukulaisten luokse.58 

Silloin poltettiin kokkoa jonkin järven rannassa ja juhannuskokolle mentiin 
pirukkeet eli tuohikääröt keppien päässä ja taskussa kananmunat, joita pais-
tettiin palaneen kokon tuhkassa.59 

Kesän kuluessa viipurilaisten yhteydet maaseudulle vilkastuivat. Huvila-
kausi kesti alkukesästä elokuun loppuun. Opettajilla oli pitkä kesäloma, ja 
yleensä 1930-luvulla ammattilaisten kesälomat yleistyivät. Tapana oli vuok-
rata - jollei erillistä asuntoa - esimerkiksi yläkerta maaseudulla sijaitsevasta 
asunnosta. Pidettiin tärkeänä maalle pääsemistä. Lasten terveydenhoito si-
sälsi myös ajatuksen kesästä maalla; perustettiin "kesäsiirtoloita", jotta lap-
set pääsisivät maalle, jossa oli terveellistä asua, jossa voi liikkua luonnossa, 
kerätä marjoja ja sieniä, uida ja ulkoilla ja hankkia terveellinen rusketus. Ajat-
telutavassa oli uudenaikaisuutta, joka oli sekä terveydenhoidon että moder-
nin "ruumiinkulttuurin" tuomaa ihannetta.60Monilla ensipolven kaupunkilai-
silla oli sukulaisia maalla ja jos oli mahdollista viettää osa kesästä sukulais-
ten luona, mielellään sinne mentiinkin. Maaseudulla voitiin vieraat sijoittaa 
kesäaikana nukkumaan vaikka aittoihin (huoneisiin) ja vieraat puolestaan osal-
listuivat heinätöihin ja muuhunkin päivittäiseen työhön, mutta toisaalta pää-
sivät nauttimaan kesäisestä luonnosta. Kun Kannaksella vietettiin vielä 1930-
luvullakin suuria kokoontumis- ja markkinapyhiä (kihupyhiä) ainakin Muo-
laassa, Kivennavalla ja Valkjärvellä; niissä nähtiin paikkakunnalta Viipuriin 
töihin menneitä, jotka olivat kesävieraina synnyinpitäjissään.61 Mutta olihan 
kaupungissakin paljon mahdollisuuksia ulkoiluun ja liikkumiseen vesistöjä 

57
' KPT 3: 284 (s.1903). Sorvalissa kokko, josta levisi kerran palo KPT 3: 366. 

'"' KPT 3: 353. 
'" piruke on palava tuohikerä kepin päässä, yleisesti pojat leikkivät pirukkeiden kanssajuhannuskokolla Kannak-
sella. 
60' Olavi Paavolainen toi Nykyaikaa etsimässä- teoksessaan (1929) ja muussakin tuotannossaan uudenlaisen mo-
dernin ihmisen ruumiillisuuden käsitteen esille. 
"' Raitasalo 2004, 65. 
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pitkin, oli uimapaikkoja ja uimalaitoksia, mm. Tervaniemessä. Vene- ja lai-
vamatkat ovat monelle jääneet unohtumattomina mieleen.62 Lähdettiin paa-
tilla tai moottorilla retkelle eväitten ja kahvipannun kanssa. Tällainen retki 
saatettiin tehdä myös räsymattojen pesemiseksi. 

Koulut alkoivat vakiintuneen tavan mukaan syyskuun alussa, jolloin vii-
purilaiset olivat taas viimeistään palanneet kaupunkiin. Syyspuolella oli vä-
hemmän kirkollisia pyhiä kuin kevätpuolella. Koululaiset muistavat syyslo-
man eli "perunannostoloman", jonka aikana monet kaupunkilaiset perheet to-
della nostivat perunansa peltotilkuilta, joita oli vuokrattu kaupungilta ja jos-
tain muualta,jollei omallakaupunkitontilla ollut pientä perunamaata. Pienikin 
luontaistalous auttoi kaupunkilaisia taloudellisesti. Polttopuut varastoitiin myös 
ajoissa kuivumaan pihan liitereihin eli kuureihin . 

Syyskauden kirkollisista juhlista oli maaseudulla ja Itä-Suomessa yleensä 
pisimpään säilynyt mikkelinpäivän vietto, josta sittemmin on tullut Mikaelin 
ohella suojelusenkelien ja pyhäkoulutyön päivä. Kansanomaisesti päivä oli 
ollut sukulaisvierailujen ja syyskestien aikaa, mutta kaupunkilaisilla sen mer-
kitys oli muuten hävinnyt, mutta sukulaisvierailut maalle saattoivat päättyä 
juuri mikkelinpäiväänja tuottaa lisiä ruokavarastoihin. 

Loka-marraskuun vaihteessa oli ennen palvelusväen vapaaviikko, riiviikko, 
vapaaviikko,jonkaaikanaolimahdollistavaihtaapalveluspaikkaajajonkavuok-
si järjestettiin pestuumarkkinoita, joka Viipurissa yhdistyi syysmarkkinoihin. 63 

Väkeä tungeksi tuolloin kaupungissa paljon kuten muinakin markkina-aikoi-
na. Viipuri veti väkeä maalta myös vierailemaan sukulaisissa, ja monessa su-
vussa pidettiin kuten aiemmatkin sukupolvet olivat pitäneet syksyä sopivana 
aikana kihlautumiseen ja avioliiton solmimisen suunnitteluun. 

Syyskaudella kirkollisessa kalenterissa oli pyhäinmiesten päivä, kansan-
kielessä myös kekri japyhämistö, nykyisin pyhäinpäivä, kirkkosunnuntai,jol-
loin luterilaiset kävivät samalla havuttamassa omaisten haudat. Jäkäläseppe-
leet tai kukat eivät olleet vielä muotia, eikä edes kynttilöiden sytyttäminen, 
joka yleistyi vasta sotavuosien jälkeen ja ensin jouluksi. Kuitenkin kaupun-
geissa ja Viipurissakin saattoi ensimmäisenä ilmaantua hautausmaille leik-
kokukkia tai joskus kynttilöitäkin - Viipurista vanhin tieto onjoululta 1919 -
vaikkakin ne olivat poikkeuksia. Havukranssit olivat kyllä jo muun muassa 
Sorvalin hautausmaalla tavallisia 1930-luvun loppuvuosien jouluina.64 Oli-
han kynttilöiden tuominen sikäli esillä Viipurissa, että ortodoksisille hau-
tausmaille voitiin tuoda kynttilöitä lokakuun lopulla olevan vainajienpäivän 

'" Saaristo 2001 , 42. 
'" Sarmela 1969, 47; Viipuri mainitaan markkina- ja pestuupaikkana 53 . 
"' Tieto viipurilaiselta, joka on kävellyt 1930-luvun jouluina Sorvalin hautausmaalla, s. 1928. 
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yhteydessä ja yleensä haudalla toimitettavien muistohetkien ajaksi. Orto-
doksien vainajienpäivä eli kansankielellä "muistinsuovatta" oli lokakuun 26. 
päivää edeltävä lauantai.65 

Jouluaika lähestyi. Joulua pidettiin yleisesti vuoden suurimpana juhlana, 
varsinkin luterilaisten keskuudessa. Kaupunki joulu erosi jo selvästi maaseu-
dun joulusta 1900-luvulla. Kun maaseudun joulun tärkeitä kohokohtia olivat 
vielä 1930-luvun lopulla aattonajoulusaunajajouluruoat, muun muassa Vii-
purin seudulla aattolohko, joulukirkkoon ajo hevosella varhain joulupäivän 
aamuna,joulupäivän ehdoton kyläilykielto vastakohtanaan tapaninpäivän iloi-
nen seurustelu ajoineen ja leikkeineen, nämä piirteet olivat karisseet kau-
punkijoulusta pois ja korvautuneet muilla uudenaikaisilla piirteillä. Jouluun 
varustautumisessa ostotalous oli etusijalla, kun maaseudulla tehtiin vielä pit-
kään itse lahjojakin. "Oikea lahja on itse tehty." 

Jos seurataan melko paljon tutkittua joulutapojen leviämistä Suomessa, voi-
daan todeta useimpien tapojen leviävän läntisestä Euroopasta ja varsin pal-
jon kansanomaistuvan juuri kansakoulujen kuusijuhlien kautta, näitä olivat 
muun muassa joulukuusi, joulupukki, korttien ja lahjojen antaminen tai lä-
hettäminen sekä jouluun kuuluvat piirileikitja tonttuleikit. Kodin joulun val-
mistelussa kaupungeissa esikuvana oli herrasväen joulu, josta tihkui vaikut-
teita muille kaupunkilaisille ja ennen pitkää alkoi tavallisten kaupunkilaisten 
joulunvietossa tulla esiin samoja piirteitä.66 

Viipurilaiseen jouluun kuuluneet kaupunkilaispiirteet olivat muotia jo 1890-
luvulla, muun muassa korttien lähettäminen, ruokaherkkujen valikoima kas-
tanjoineen ja linsseineen ja joulukukkien ja lahjojen mainonta sekä upeat näy-
teikkunat. Joulukoristeista näyttävin oli tietysti joulukuusi, ulkokuusi yksi Suo-
men vanhimpia jo vuonna 1899.67 Kotiin kuusi haettiin usein Punaisenlähteen-
torilta. Sen kävi ostamassa perheenisä, ja lapsetkin saivat olla usein mukana. 
Joulukuusi koristeltiin usein yhdessä. Vanhempi tapa oli varsinkin ruotsinkie-
lisillä säätyläisperheillä, että kuusi oli valmiiksi koristeltuna olohuoneessa, ja 
lapset saivat kokea ihmeellisen hetken, kun ovet avattiin huoneeseen, jotajuh-
listi kuusi monine sytytettyine kynttilöineen. Vaatimattomissa oloissa oli van-
ha tapa, josta on joitakin tietoja, että kuusi sidottiin latvastaan kattoon, mutta 
muuten kaupunkioloissa hankittiin pöytäkuusiakin tilanpuutteen vuoksi.68 

Koristeet saattoivat olla 1900-luvun kaupunkilaisperheissä saksalaista tuon-
titavaraa, mutta lapset tekivät myös itse joulukoristeita. Kuuseen ripustettiin 
myös pieniä kotona leivottuja rinkeleitä, omenia ja makeisia. 

"' Saaristo 2001 , 42. 
'" Sarmela 1969, 47; Viipuri mainitaan markkina- ja pestuupaikkana 53. 
"' Joulukuusen ripustaminen katosta vanhoissa tiedossa Kannaksella mm. KPT 3: 643. 

139 



Kaupunginjoulunvietto alkoi jouluaaton hartaudella illansuussa, tämä har-
taus on ollut ensimmäisenä ruotsalais-saksalaisen seurakunnan kirkossa, mut-
ta myös suomenkielisillä omissa kirkoissaan, esimerkiksi Agricolan kirkos-
sa, josta myöhemmin tuli Tuomiokirkko. Ruotsinkielisten jouluperinteessä 
on joulukirkossa käynti säilynyt hyvin. 69 Aattohartauksia on järjestetty Suo-
men luterilaisissa seurakunnissa ainakin Helsingissä 1880-luvulta lähtien. Niin-
pä viipurilaisen virkamiesperheen lapset muistavat tuon jouluaaton iltapäi-
vän kävelyn kirkkohartauteen. Sen sijaan jouluaaton muistohetket sankari-
haudoilla ovat vasta sodanjälkeisen ajan perua, ja varsinkin suomenkielisten 
suosiossa. 70 J ouluevankeliumin lukeminen kirkossa vähensi tapaa lukea evan-
keliumi kotona ääneen, mikä tapa kyllä säilyi yleisenä suomenkielisissä per-
heissä ja maaseudulla. Virsistä "Enkeli taivaan lausui näin" veisattiin kirkossa 
ja kodeissakin. Aattohartaudesta palattua oli joissakin perheissä tapana naut-
tia tässä vaiheessa jotain kuumaa juomaa ja joulutorttuja. 

Varsinainen jouluateria on kaikkialla ollut mahdollisimman hyvin valmis-
tettu ja juhlava. Kaupungissa tavallisempia kuin maalla 1920- ja -30-luvuil-
la olivat monet joulupöytään kuuluvat ruokalajit, lipeäkala, kinkku, sillisalaatti 
(rosolli) ja joulutortut. Maaseudun jouluun ovat kuuluneet aattolohko, joka 
on kalaa ja lihaa sisältävä Viipurin seudun aattoruoka, ja varsinaiseen joulu-
ateriaan kuului muun ohella uunipotti eli karjalanpaisti ja umpipiirakat; ne 
olivat enemmän maaseudun perinnettä. Joulupuuro, tosin kaakkoissuomalai-
sella maaseudulla usein uunipuuro, oli toki yhteistä. Puuroon lisätty manteli 
kuului ensin kaupunkilaisjouluun; jouluateriaan kuului puuron lisäksi lipeä-
kala, sitten kinkkua linssien kanssa ja lopuksi torttuja; nämä piirteet näyttä-
vät kuuluvan jo aivan 1900-luvun alun ruotsinkielisten jouluateriaan.7 1 Suo-
menkielisen pankinjohtajan perheessä tarjottiin 1930-luvulla aluksi lihalien-
tä lihapiirakan tai pasteijoiden kanssa, lipeäkalaa keitettyjen perunoiden ja 
kastikkeen kanssa, kinkkua hememuhennoksen ja kastikkeen kanssa, mutta 
ei laatikoita, j älkiruokana riisipuuro manteleineen ja lopuksi torttuja. 72 Yleen-
sä laatikoista näyttää varhaisimmin ja laajimmin levinneeltä lanttulaatikko; 
laatikothan ovat Suomessa Hämeestä päin omaksuttuja.73 Vaatimatonta mut-
ta ravitsevaa jouluateriaa edustaa tiiliruukkilaisen lapsuuden utarepotti sian-
lihan kanssa. 74 

"' Tilli 1998, 128; Krohn 1967, 180. 
'"' Jaakkola 1977, 63,221; Vuolio 1981, 89. 
"' KPT 3: 419, s.1904. Puuro ja manteli: Jaakkola 1977, 71; Sallinen-Gimpl 2000, 315-321. Mainittakoon, että suo-
malaiselta taholta omaksuttu aattolohko esiintyy joskus ruotsalaisperheenkin jouluruokana KPT 3: 299. 
"' tieto vuonna 1928 syntyneeltä tyttäreltä. 
731 Jaakkola 1977, 250. 
'" KPT 3: 337. Köyhtyneen perheen ateriaan kuului päivällä tattariryynipuuro. Utarepaistiin kuului utareen lisäksi 
sianliha, perunaa ja sipulia. 
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Mielenkiintoisen tapojen kerros tuman muodostavat joululahjat. Vanhaa ruot-
sinkielisten tapaa edustavat jo Topeliuksen muistelmissa esiintyvät lahjaru-
not, joista pilkahtaa tietoja viipurilaisperheistäkin.75 Joulupukkia vanhempia 
tapoja jakaa lahjoja oli lahjojen "viskaaminen" ovesta sisään.76 Sitä on jos-
kus kuvattu erityisesti viipurilaistapana, mutta on sitä ollut muuallakin alku-
aan säätyläispiireissä. Lahjojen tuoja ei silloin näyttäytynyt,ja aina onkin jou-
lupukin rinnalla ollut tapa jättää lahjat eteiseen ja ilmoittaa käynnistä vain he-
lisevällä tiukukellolla. Joulupukin ohella on kerran ollut joulumuorikin lah-
joja jakamassa, tonttuja sen sijaan ei ollut kotijoulussa. 

Lapset olivat kyllä perillä lahjojen suorastakin antamisesta muun muassa 
palvelusväelle, muistetaan juhlallinen käynti säätyläisperheen keittiössä, jos-
sa jaettiin keittiön pal velusväelle pukukankaat, ja perheen ulkopuolisille työn-
tekijöille annettiin etukäteen sokeria, sikuriaja ryynejä. 77 Yleensä lapsena saa-
duistajoululahjoista muistetaan unohtumattomina hienot nuket tai ennen jou-
lua kadonneet ja kunnostetut nuket, puiset lelut kuten keinuhevoset, ulko-
mailta tuodut autot, yleensä kirjat ja piirustusvälineet sekä makeiset. Koulu-
ikäisten toivottuja joululahjoja saattoi olla vaikka luistinradan vuosikortti, 
soitinklubin jäsenyys tai korvasuojukset.78 Joulupäivänä kaupunkilaiskodis-
sakin !evättiin, nautittiin hyvästä ruoasta ja lahjakirjoista ja ehkä valmistau-
duttiin seuraavan päivän sukulaisvierailuille. Jouluna kokoonnuttiin yhteen 
ainakin jonkun sukulaisperheen luokse, vaikka se vaati järjestelyjä palvelus-
väen lomapäivien suhteen. 

Kaupunkielänän syke 

Kaupunkilaiselämän tutkijat ovat korostaneet kaupunkielämän erityistä luon-
netta, johon kuuluvat eräänlainen jatkuva tapahtumien ketju, arvaamattomuus, 
yllätyksellisyys ja nopea sovittautuminen uusiin tilanteisiin. Kaupunkielä-
män syke oli muistelijoiden mielestä Viipurissa voimakas. Opettajani pro-
fessori Niilo Valonen kertoi nuorena sotilaana joutuneensa Viipuriin ja ker-
toi vaikutelmistaan, joiden mukaan Viipurissa oli aivan eri "tunnelma" kuin 
muissa hänen tuntemissaan kaupungeissa, esimerkiksi Hämeenlinnassa tai 
Porissa. Ihmisten välittömyys, puhuttelu jopa kadulla, eräänlainen tuttavalli-
suuden henki ja kodikkuus olivat aistittavissa. Näinhän viipurilaiset itsekin 

"' KPT 3: 419. 
'" Maija Tudeer (1949) mainitsee tavasta Viipurissa 1890-luvun alkupuolella. KPT 3: 284,681. 
m KPT 3: 419. Laajemmin Viipurin palvelusväestä Terttu Sallisen teoksessa 1996. 
"' KPT 3: 709. Joulunpyhiin kuului "Filipchen"-leikki, kaksoismantelin saajien pantinlunastusleikki. Parin piti toi-
sensa seuraavan kerran tavatessaan huudahtaa "Filipchen" (alk. Vie! liebchen?). Se joka ehti ensin, sai toiselta so-
vitun pantin. Tietoja viipurilaisilta hankkinut Anni Lampen. Aino Kallas kertoo tavasta päiväkirjoissaan. 
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vakuuttavat. Kaupungin erikoista tunnelmaa, atmosfääriä, erityisesti kaiva-
taan. Sehän ei sellaisenaan ole siirrettävissä, mutta joissakin yhteisissä ko-
koontumisissa se kuitenkin saatetaan kokea entiseen tapaan yhdistävänä tun-
nelmana. 

Kaupunkilaiselämään kuuluu myös kulkeminen ja oleilu kaupunkien kes-
kustoissa ja aukioilla, ja tämä piirre nähdään jopa nykyisen kaupunkielämän 
olennaisena piirteenä muun muassa sosiologi Mäenpään tutkimuksen mu-
kaan, vaikka kaupunkielämä on muuttunut yhä enemmän kuluttamisen suun-
taan. Viipurin koululaiset muistavat vaeltelunsa edestakaisin Torkkelinkatua 
pitkin, siinä haluttiin lähinnä näyttäytyä ja tarkkailla toisia koululaisryhmiä, 
pojat tyttöjä ja tytöt poikia. Tämäkin perinne jatkui 1900-luvun alusta talvi-
sotaan asti. Monrepos'n puisto oli kävelyretkien toivekohde. 

Viipuri oli kaupunki, jossa kaikki nähtiin vielä ihmisenmittaisessa koossa, 
ihminen keskipisteenä, ei kuluttaminen. Kun kaupunkitutkimus nykyään kiin-
nittää huomiota kaupunkien atmosfääriin, on Viipurilla annettavaa edelleen 
muistojen ja mielikuvien kautta. Viipuri tarjosi kaupunkilaisilleen ja ympä-
ristölleen toiminnan keskuksen, kaupunkielämän vilkkauden ja samalla lep-
poisan ja välittömän tunnelman. Samaa yhdistelmää ei saada sellaisenaan syn-
tymään toisaalle, mutta Viipurin kaupungin ainutlaatuisen sykkeen tenho elää 
sitä kokeneiden muistikuvissa. 
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TAPAPERINNETTÄ VIIPURISSA 1900-LUVUN ALKUPUOLELLA 
SÄÄTYLÄISPERINNE KANSANOMAINEN PERINNE 
vaatimattomuus luterilaista perinnettä 
vanhastaan ylellisyysrajoituksia 

ristiäiset kotona juhlavat, mm. kastepuku 

nimi- ja syntymäpäivinä laulut. lahjapöytä, 
''kalaasit", nimipäivärinkeli ' kring1a·· 

koulun juhlat, oppikoulun konventit 
tynökoulujen luciajuh la, Runebergin päivä 
itsenäi yyspäivä, den · en ka dagen 

vuotuisperinteessä den sjunde januar 
fastlagssöndag , laskiaisajelut 

paastoaika ja pääsiäinen 
Ja: kananmunien värjääminen (äggfärgning) 
su: munanpyöritys (äggrollning) 

vaatimattomuus kunniassa 
ei toisten uskontojen ja säätyjen tapoja 

rotinoiden tuonti synnyttäneelle 
ristiäiset pieni perhejuhla 

ensin aikui ten nimipäivärinkeli 
"kahvit'', kestit samanikäi ille 

koulun kuusijuhla, kevättutkinto 
itsenäisyyspäivä, Kalevalanpäivä 
äitienpäivä, urheiluloma korostuvat 

jouluaika: ropakoiminen 
laskiaisena mäenlasku, 

virpominen palmulauantaina Kannaksella 
pääsiäiseksi nuorakiikku eli !iekku 
munien liitsaaminen eli litsaaminen 

ortodoksien pääsiäisruokia: pasha, kulitsa, baba luterilaiset: pääsiäismämmi 1930-luvulla 
vappu ke ään ja ylioppilaiden juhla vappuajelut lapsillekin. kulkueet 

ke änvieuo hu italia, kokot, ei yleensä salkoa 
purjehdu . moonoriveneet 

adventti> pohjoissaksalainen perinne 
joulukuusi sääty läisperinteenä 

aattohartaus kirkossa klo 16-17 
lipeäkala, joulukinkku ja tortut 

Laatinut Pirkko Sallinen-Gimpl 
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juhannu kokot vahva perinne Kannaksella 
veneily, ke än juhlia kihupyhät Kannak el la 

syysmarkkinat, mikkelinpäivä Kannaksella 
jouluaaton sauna, jouluoljet maaseudulla 
joulukuusi koulun kuusijuhlien kautta 

joulukirkko jouluipäivänä klo 6 
aattolohko, uunipuuro, uunipaisti (potti) 



Merja Sillanpää 

VIIPURI RAVINTOLAKAUPUNKINA 

Mottin majatalosta Lehtovaaraan 

Viipuri oli perinteisesti ollut yksi niistä paikoista, joissa majoitus- ja ravitse-
miselinkeino oli kehittynyt Suomessa. Kaupungissa oli jo 1700-luvulla ita-
lialaissyntyisen Giovanni Mottin majatalo, jota pidettiin aikansa tasokkaimpa-
na paikkana Suomen alueella. Mottin majatalo sijaitsi keskeisellä paikalla, jon-
ka osoitteeksi tuli katuverkon kehittymisen myötä Karjaportinkatu 2. Viipurin 
asemaa paransi sinne vuonna 1839 perustettu hovioikeus. 1800-luvun alku-
puoliskolla alkanut höyrylaivaliikenne ja 1800-luvun lopun rautatieliikenne pi-
ristivät kaupungin elämää entisestään. Varsinkin Karjalan radan valmistuttua 
1894 Viipurista tuli vilkas liikenteen keskus. Monet tukkuliikkeet vilkastuttivat 
kaupungin liike-elämää. Viipuri oli myös kansainvälinen paikkakunta, jonka ka-
duilla suomi, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä sekoittuivat sopuisasti. 

Moderni ravintolakulttuuri lähti kehittymään Euroopassa Ranskan vallanku-
mouksen jälkeen. Suomi seurasi kansainvälistä kehitystä vain pienellä viiveel-
lä. Vanha Suomi liitettiin uudelleen Suomen yhteyteen Haminan rauhan jälkeen 
vuonna 1811, mikä edisti myös ravintolaelämän vilkastumista. Viipurin Seura-
huone valmistui vuonna 1832 eli vuotta aiemmin kuin Helsingin vastaava lai-
tos. Vahtitorninkadulle rakennetusta Seurahuoneesta tuli kaupungin ravintola-
ja huvielämän keskus. Samassa rakennuksessa sijaitsi myös teatterisali. Raken-
nusta modernisoitiin ja korjattiin useaan kertaan kunnes rakennus muutettiin 
1900-luvun alussa kaupunginhallituksen kokoontumispaikaksi. 

Seurahuoneen ravintoloitsija Frans Ehrenburg avasi vuonna 1868 puolival-
miiseen Esplanaadiin Hotelli Beldevere nimisen toimipaikan, jossa sijaitsi ra-
vintola, kokoushuoneisto, hotellihuoneita ja keilarata. Hotelli paloi elokuussa 
1887, ja matkustajat pelastautuivat viime hetkellä puolipukeissa palavasta ra-
kennuksesta. Paikalle rakennettiin uusi rakennus, johon ei kuitenkaan tullut 
enää hotellia. Viipurin ja myöhemmin Helsingin ravintolaelämässä kuuluisuutta 
saavuttanut Espilän ravintola oli syntynyt. 

Eräs merkittävimmistä viipurilaisista ravintoloista oli sveitsiläisen Kristian 
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·-

Espilän terassi. Kuva Hotelli- ja ravintolamuseo. 

Andrean 1870-luvulla perustama hotelli Andrea. Yritys aloitti toimintansa lä-
hinnä ravintolana mutta liiketoiminta laajeni pian hotelliksi. Hotelli Andrea si-
jaitsi Viipurin vanhassa kaupungissa kapean Kirkkokadun varrella. Taloa kor-
jattiin ja nykyaikaistettiin vuosien saatossa jatkuvasti. Rakennuksen iästä muis-
tuttivat kuitenkin 4 metriä korkeat huoneet. Andrean loistoaika oli ennen toista 
maailmansotaa,jolloin Itä-Suomi oli venäläisten matkailijoiden suosiossa. Myös 
suomalainen talouselämän ja politiikan eliitti kokoontui usein Andreassa, min-
kä vuoksi se joutui Venäjän valtiollisen poliisin erityisen silmälläpidon koh-
teeksi. 

Vuonna 1880 hotellin perustaja kuoli, minkä jälkeen sen omisti vuodesta 1880 
aina vuoteen 1937 konsuli Eugen Wolff. Konsuli ei itse osallistunut juurikaan 
yrityksen työhön vaan palkkasi hotellille ammattijohtajan. Vuonna 1935 And-
reassa oli 24 huonetta ja tarvittaessa 50 vuodetta, ja jokaisessa kerroksessa oli 
kolme kylpyhuonetta. Hotelli sijaitsi kuitenkin kauempanarautatieasemastakuin 
myöhemmin rakennetut viipurilaiset hotellit. 

Emil Lehtovaara niminen kondiittori perusti Viipuriin kahvilan ensimmäisen 
maailmansodan aikana vuonna 1916. Lehtovaara myi kahvilansa vuonna 1922 
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tukholmalaiselle Ragnar Hanssonille. Kahvila muutettiin myöhemmin ravinto-
laksi, josta tuli erityisesti nuorten suosima tanssiravintola. 

Viipurin ravintolat itsenäisessä Suomessa 

Pian Suomen itsenäistyttyä ravintoloiden vitsaukseksi Suomessa säädettiin kiel-
tolaki. Useimmilla paikkakunnilla tarjoilu pelasi ravintoloissa kieltolaista huo-
limatta hyvin. Varsinkin Viipurin kaltaisilla paikkakunnilla, joka sijaitsi hyvien 
liikenneyhteyksien varrella, juomista ei ollut puutetta. Monet paikkakunnan ra-
vintoloista jäivät kiinni sala-anniskelusta ja olivat vuorollaan suljettuina muu-
taman päivän pituisia aikoja. 

Viipuriin avattiin kieltolain aikana myös erittäin mielenkiintoinen uusi ravin-
tola. Kustaa Vaasan aikana rakennettu Pyöreä Tomi muutettiin ravintolaksi vuon-
na 1923. Arkkitehti Uno Ullberg suunnitteli rakennuksen muutostyöt. Ravinto-
lan erikoisuuksiin kuului taiteilija Toivo Vikstedtin seinämaalaukset ja tarjoili-
joiden 1500-luvun tyyliset puvut. Vuonna 1933 Suomen hotelli-ravintola-kah-
vilalehti etsi Pyöreälle Tomille uutta ravintoloitsijaa. Syytä omistajanvaihdok-

Ravintola Lehtovaara. Kuva Hotelli- ja ravintolamuseo. 
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seen ei ilmoituksessa kerrottu. Liekö elämä uuden alkoholimonopolin kanssa 
tullut yrittäjälle liian tukalaksi. 

Vuonna 1935 Ernst Lampen kirjoitti Suomen hotelli-ravintola-kahvilalehteen 
artikkelisarjan Viipurin ravintolaelämästä. Artikkelisarjan todellinen tarkoitus 
näytti olevan viipurilaiseen tanssikäytäntöön puuttuminen. Väki juomalaki muut-
tui vuonna 1935 siten, että ravintolatanssi kiellettiin ravintoloissa. Tosin tanssi 
sallittiin edelleen sellaisissa ensimmäisen luokan ravintoloissa, joissa se ei ai-
heuttanut epäjärjestystä. Lisäksi kunnallista päätäntävaltaa alkoholiasioissa li-
sättiin. Viipurissa ravintolatanssi sallittiin vain keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, 
mikä luonnollisesti harmitti ravintoloitsijoita. Viipurissa olisi haluttu tanssia vuo-
ropäivinä, sillä samoina iltoina ei riittänyt asiakkaita kaikkiin ravintoloihin. Li-
säksi sunnuntaita pidettiin huonona tanssipäivänä, koska asiakkaiden piti men-
nä maanantaiaamuna yleensä töihin. 

Pyöreän Tornin ravintoloitsijaksi mainittiin Gabriel Porkka. Pyöreän Tomin 
ruoka oli Lampenin mielestä samalla kertaa sekä ensiluokkaista että halpaa. 
Lampen tarkkaili tanssia: Tarkkailin tanssin kulkua Pyöreässä Tornissa. En tääl-
läkään huomannut minkäänlaista epäjärjestystä, vaikka sali oli tupaten täynnä 
tanssivaa yleisöä. Eroitukseksi Espilän yleisöstä olivat tanssijat nuorempaa vä-
keä Pyöreässä Tornissa. Ilo ehkä sen takia hilpeämpää kuin Espilässä. Ei kum-
minkaan mitenkään remuavaa (Suomen hotelli- ravintola-kahvilalehti 511935,9 ). 

Viipurin parhaimpana paikkana Lampen piti Espilää, joka sijaitsi kaupungin 
sydämessä puiston keskellä. Espilässä soitettiin ulkona musiikkia, jota kuunte-
lemaan kerääntyi suuri joukko ihmisiä myös lavan ulkopuolelle puistikkoon. Es-
pilän ravintoloitsijana oli toiminut vuodesta 1920 lähtien rääkkyläläinen Pekka 
Toropainen, joka oli aikanaan valtakunnallisesti tunnettu ravintoloitsija. Lampen 
vaikutti erittäin tyytyväiseltä kaikkeen näkemäänsä Espilässä: Espilän yleisö 
oli ensiluokkaista sekä käytöksensä että kaikenpuolin pidättyväisyytensä puo-
lesta. Ehkä yleisö Viipurissa on sentään hieman vilkkaampaa kuin Helsingis-
sä. Karjalainen on vilkkaampi luonteeltaan, hän osaa nauraakin keskellä tans-
sia. Länsisuomalaisilla on tanssiessakin samanlainen ilme kuin saattaisi hän äi-
tiään hautaan (Suomen hotelli-ravintola-kahvilalehti 6-7/1935, 33). 

Lehtovaaran omisti vuonna edelleen 1935 Ragnar Hansson. Tanssia ei Lehto-
vaarassa enää saanut, mutta muuten ravintola vaikutti houkuttelevalta. Lampen 
kiinnitti huomiota Lehtovaaran siisteyteen ja musiikin korkealaatuisuuteen. Or-
kesteri ei suinkaan soittanut tyhjänpäiväisiä iskelmiä vaan Schumannin sävel-
lyksiä. 

Suomessa rakennettiin jonkin verran uusiahotelli-jaravintolarakennuksia 1920-
luvun loppupuolella. Viipuriin valmistui vuonna 1930 hotelli Knut Posse. Ho-
tellihuoneet sijaitsivat rakennuksen viidennessä, kuudennessa ja seitsemännes-
sä kerroksessa. Hotellihuoneita rakennuksessa oli yhteensä 40, ja niissä jokai-
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sessa oli puhelin. Monessa huoneessa oli myös erittäin hyvin varustettu kylpy-
huone. Jos asiakkaan omassa huoneessa ei ollut kylpyhuonetta, sellainen sijait-
si sentään jokaisessa kerroksessa. Knut Possessa oli myös kaksi tilavaa kabi-
nettia ja 26 metriä pitkä juhlasali. Lampen kiinnitti huomiota Knut Possen nm-
saaseen voileipäpöytään. Voileipäpöydän antimet ovat Knut Possessa paisutetut 
äärimmäisyyteen saakka. Ehkä liiaksikin. Pöydän runsauden edessä käy aivan 
ymmälle, kun ei tiedä, minkä lajin sieltä ottaa, niitä kun on niin monta. (Suo-
men hotelli-ravintola-kahvilalehti 5/1935.) 

Ravintola sodassa 

Talvisodan alettua viipurilaiset ravintolat jatkoivat toimintaansa mahdollisuuk-
siensa mukaan. Sotatoimialueen läheisyys hankaloitti elämää. Lisäksi Viipurin 
läänissä oli täydellinen alkoholin anniskelukielto talvisodan alusta loppuun. 

Monet ravintolat tuhoutuivat kokonaan tai osittain pommituksissa. Suomalai-
set onnistuivat pitämään Viipurin hallussaan talvisodan loppuun asti, mutta Vii-
puri jäi Venäjän puolelle rauhanehdoissa. Suomen koko ravintolakannasta me-
netettiin 11 % talvisodan johdosta. Venäjän puolelle jäi 75 anniskeluravintolaa, 
joista 67 sijaitsi Viipurin läänissä. . 

Lyhyen rauhan jälkeen Suomi joutui jälleen sotaan kesäkuussa 1941. Viipuri 
valloitettiin takaisin jo saman vuoden elokuussa. Viipurilaiset ravintoloitsijat al-
koivat palata tutkimaan mahdollisuuksia jatkaa elinkeinoaan. Ensimmäiset ra-
vintolat ja hotellit avattiin syksyllä 1941 ja keväällä 1942. Jotkut onnekkaat sai-
vat jatkaa liiketoimintaansa vanhassa huoneistossa, mutta useat joutuivat teke-
mään perusteellisia korjauksia tai etsimään kokonaan uuden toimitilan. Venä-
läiset olivat yleensä tyhjentäneet hotellit ja ravintolat perusteellisesti, minkä vuok-
si koko toiminta piti aloittaa perusasioista. Verhoista, liinavaatteista ja huone-
kaluista oli huutava pula. 

Vuonna 1938 toimintansa aloittanut ravintola Palatsi pääsi jatkamaan toimin-
taansa vanhoissa liiketiloissaan tammikuussa 1942. Paikan omistaja oli lähtenyt 
kiertelemään kaupungille, ja hän oli löytänyt omia tuolejaan toisen sieltä toisen 
täältä. Hän oli löytänyt myös muutaman lautasensa ja pari kolme kermakannua. 
Vähitellen ravintola oli saanut koottua jonkinlaisen sisustuksen. Astiaston hank-
kiminen oli myös vaikeaa, ja esimerkiksi Palatsi sai suurimman osan astioistaan 
sotasaaliista. 

Kokonaan uusilla ravintoloilla oli yleensä ajan henkeen soveltuvat nimet. Syk-
syllä 1941 ravintola Syväri aloitti toimintansa Linnankadulla. Elämä vakiintui 
Viipurissa vuoden 1943 aikana ja ravintolat toimivat normaalisti. Alkoholikiel-
tokin loppui, minkä jälkeen kaupunkiin tuli noin kymmenen anniskeluravinto-
laa. 
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Pyöreän tornin ravintola 1930-luvulla. Kuva Hotelli- ja ravintolamuseo. 

Kokenut ravintola-alan yrittäjä Alli Huovinen oli ehtinyt toimia ravintola-alal-
la parikymmentä vuotta kunnes perusti ravintola Munkin vain puoli vuotta en-
nen talvisodan alkua. Talvisota pakotti Huovisen muualle Suomeen. Hän ehti 
toimia ravintoloitsijana Salossa, mutta palasi kotikaupunkiinsa heti, kun se oli 
mahdollista. Huovinen löysi ravintolalleen tilan Linnankadulta rakennuksesta, 
jossa oli aiemmin sijainnut huonekalukauppa. Alkuperäisen ravintolan 215:stä 
nahkatuolista Huovinen oli onnistunut löytämään peräti 140, minkä vuoksi uusi 
ravintola muistutti sisätiloiltaan paljon alkuperäistä Munkkia. Sodalta olivat pe-
lastuneet myös Munkin upeat ikkunaverhot, jotka oli kuvioitu erivärisillä pit-
kätakkisilla "munkeilla". 

Vuoden 1943 alussa Viipurissa toimi kolme hotellia. Maaliskuussa Vaasanka-
dun varrella Ecienin talossa avattiin hotelli Eden. Hotelli sijaitsi talon kahdessa 
ylimmässä kerroksessa, jossa oli aiemmin ollut kiinteistön omistajan suuri asun-
to talvipuutarhoineenja loistokylpyhuoneineen. Rakennus oli säästynyt sodas-
ta suhteellisen vähin vaurioin, sillä vain yksi pommi oli lävistänyt talon katon 
talvisodan aikana. Kansanhuoltoministeriö oli myöntänyt hotelli Edenille liike-
yrityksen perustamisluvan ja helsinkiläisten hankintaliikkeiden kautta hotelliin 
oli saatu hyvää rauhanajan tavaraa. Ainoastaan vuoteiden päällyspeitteet olivat 
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ruskeaa kudottua paperia. Hotellin ikkunoista avautui hyvät näköalat Viipuriin 
ja kaupungin sodassa kokemiin tuhoihin. Viipurin muut hotellit olivat tuolloin 
NMKY:n omistama Hospiz ja hotelli Otso. Kolmea hotellia pidettiin riittävänä 
kaupungissa, jonka asukasluku oli noin 30 000 henkeä. Suurempaa väkimäärää 
ei ollut edes tarkoitus päästää sodan vielä jatkuessa kaupunkiin. Uusia hotelle-
ja oli kuitenkin tulossa, Espilän omistaja Pekka Toropainen oli ostanut Knut Pos-
sen, jota kunnostettiin ahkerasti. 

Heinäkuussa 1943 avattiin aseman lähelle entiselleen korjattuun Suomalaisen 
Säästöpankin taloon Hotelli Marski, jonka nimi liittyi historialliseen Viipuriin. 
Hotellin omisti osakeyhtiö, jonka toimitusjohtaja oli Maija Muinonen. Hotel-
lissa ei ollut mitään korviketta, vaan kalusteet, tekstiilit ja matot olivat "vanhaa 
hyvän ajan valmistetta". Maija Muinosella oli ollut ennen sotaa Viipurissa Kul-
ma -niminen ravintola. Talvisodan jälkeen hän oli perustanut Helsinkiin Karja-
lan kerho, joka oli varsin tuottoisa. Muinonen oli epäröinyt pitkään siirtymistä 
takaisin Viipuriin, mutta koti-ikävä oli saanut hänet palaamaan. 

Matkustajaluvat rajoittivat ihmisten matkustamista Viipuriin ja muille palau-
tetuille alueille. Hotellien asukkaat liikkuivat yleensä virallisilla asioilla ja vii-
pyivät yleensä vain vuorokauden tai pari Viipurissa. Asiakkaiden lyhyet oles-
keluajat harmittivat etenkin Hotelli Edenin omistajaa Kauko Suhosta, jonka 
mielestä jatkuvasti vaihtuva asiakaskunta kulutti etenkin hotellin liinavaatteita. 

Ilmeisesti hotelli- ja ravintolaelinkeino oli kuitenkin sodan aikana varsin kan-
nattavaa Viipurissa. Kaupungissa oli hyvin vähän huvittelumahdollisuuksia, min-
kä vuoksi ravintolat tulivat tärkeiksi paikoiksi varsinkin kauttakulkevalle soti-
lasliikkeelle. Asiakkaista Viipurissa ei ollut pulaa, vaan suurin pula oli henkilö-
kunnasta. 

Vuonna 1944 ravintoloiden ja hotellien oli jälleen lähdettävä kaupungista. Osa 
viipurilaistaravintolakulttuuria jatkoi perinteitään muualla Suomessa. Pekka To-
ropainen toi Helsinkiin Espilänsä, josta tuli erittäin suosittu paikka. 

Ravintola Lehtovaara oli lähtenyt evakkoon Helsinkiin jo vuonna 1940, eikä 
palannut takaisin välirauhan aikana. Ragnar Hansson löysi ravintolalleen evak-
kopaikan Sibeliuspuiston kulmalta, missä se on sijainnut siinä asti. Tätä kirjoi-
tettaessa Lehtovaara on elänyt helsinkiläisenä pidempään kuin viipurilaisena. 
Suomalaiseksi ravintolaksi se on harvinaisuus, sillä satavuotisjuhlat ovat jo nä-
köpiirissä. 

Vuonna 1962 Mannerheimintiellä avasi ovensa hotelli Marski. On vaikea sa-
noa, oliko uudella Marskilla mitään yhteyttä Viipurilaiseen sodanaikaiseen kai-
maansa vai saiko hotelli nimensä Mannerheimintiestä. Vaalittiinpa hotellin ni-
messä kunniakasta viipurilaista perinnettä tai ei, ulkomaalaisille nimi oli vaikea. 
Heidän suussaan Marski vääntyi hotelli Marxiksi, mikä ei suomalaisia juurikaan 
miellyttänyt. 
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Kalevi Tilli 

Kustaa Vaasan sisaren Margaretan jälkeläisiä 
Suomessa ja vanhassa Viipurissa 
Margareta Viipurin linnan valtiattarena 

Kustaa Vaasan lanko Hoijan 
kreivi Juhana 

Hoijan kreivi JUHANA tuli Saksasta 
Ruotsiin vuonna 1524. Jo vuonna 1525 
hänet vihittiin KUSTAA VAASA'n si-
saren MARGARETA' n kanssa Tukhol-
massa. MARGARETA'n ensimmäinen 
puoliso oli JOAKIM BRAHE, joka te-
loitettiin vuonna 1520 Tukholman ve-
rilöylyssä. 

Jo vuonna 1525 Kustaa Vasaa nimit-
ti lankonsa Hoijan kreivi JUHANAN 
Viipurin linnanpäälliköksi ja läänin-
herraksi. On merkillistä, että muutoin 
sangen epäluuloinen Kuustaa Vaasa ta-
vallaan läänitti Viipurin äskettäin maa-
han siirtyneelle muukalaiselle, vaikka 
hän tunsi suurta varovaisuutta kaikkia 
vierasmaalaisia kohtaan. 

Kuningas luotti kuitenkin saksalai-
seen lankoonsa ja luovutti tälle valta- KUSTAA VAASA. Suomen Kansallis-
kuntansa tärkeimmän linnan ja läänin museo ( öljyvärimaalaus: Cornelius 
miltei kaikin kuninkaallisin oikeuksin. Arendt ). 
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Hoijan kreivi Juhanan puoliso Marga-
reta Vaasa, valokuva H. Malmgren, ku-
va museovirastosta. 

Loisteliasta elämää ja juhlia 
Viipurin linnassa 

Viipurin linnassa alettiin pitää kreivin 
toimesta loisteliasta hovia täysin ku-
ninkaallisen etiketin mukaan. Olihan 
Hoijan kreivi ruhtinaallista syntyperää 
ja halusi myös elää Viipurissa ruhti-
naallisesti. Kustaa Vaasakin piti lan-
konsa kreivillistä ja miltei ruhtinaallis-
ta hovia omaa hoviaan paljon hienom-
pana. 

Kuningas lähettikin Ruotsin kor-
keimpaan aateliin kuuluvia nuoria mie-
hiä oppimaan tapoja Viipurin linnaan, 
jonka silloisen hovin loisteliaisuutta ei 
ollut nähty linnassa sitten Kaarle Knuu-
tinpojan ajan. 

Joukko saksalaista hovi väkeä ja vie-
raita seurasi kreiviä Viipuriin,jonka lin-
nan saleissa taas juhlittiin ritarillisten 
leikkien ja tanssien merkeissä. 

Hovimarsalkkana oli silloin hienosta 
käytöksestään tunnettu saksalainen Hans 
Holst. Henkivartijana toimi niinikään 
saksalainen Ambrosius Gentz, josta ajan 
oloon tuli Viipurin pormestari. 

Viipuriin hienoja tapoja oppimaan lähetettyjä nuorukaisia olivat esimerkiksi 
Pietari Brahe vanhempi, joka oli Suomen samannimisen kenraalikuvernöö-
rin isoisä, sekä Eerik Aabrahaminpoika Gyllenstierna ja Gabriel Kristerin-
poika Oxenstierna. 

Ruhtinaallinen elämä linnassa saattaa kreivin rahapulaan 
Hoijan kreivin loistelias linnaelämä nieli valtavia rahamääriä eivätkä hä-

nen omat varansa enää riittäneet, vaikka hänelle läänitettiinkin rikas Koke-
mäen kartanon lääni kaikkine taloineen vuonna 1529. Siihen mennessä krei-
vi oli kiskonet köyhästä Karjalasta kaiken mitä sieltä irti saatiin. Savolaiset 
talonpojatkin pakenivat piilopirtteihinsä hänen veronkantajiaan. 

Niinpä kreivi Juhana pyysi rahallista apua tai lainaa kuninkaaltaan, mutta 
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Kustaa Vaasa käski nyt lankoaan tule-
maan toimeen parhaansa mukaan omil-
la tuloillaan. Kävihän Juhana Viipuris-
ta käsin omaan laskuunsa kannattavaa 
kauppaa Tallinnan ja Lyypekin porva-
reiden kanssa. Ornistipahän myös oman 
laivan rnerikuljetuksiaan varten. 

Langosten välit kylmenevät 

Kuningas kii vastui lopulta langolleen 
1530-luvun alussa, kun kreivi Juhana 
oli kuninkaan lähettämänä Lyypekissä 
ollut tämän saksalaisen sihteerin Wulf 
Gy lerin kanssa sopimassa Ruotsin so-
danaikaisen velan lyhentämisestä tuol-
le Hansan pääkaupungille. 

Kustaa Vaasa oli antanut näet oh-
jeeksi, ettei lainan lyhennys olisi saa-
nut suinkaan olla niin korkea, mitä krei-
vi oli suostunut suorittamaan Lyype-
kille. 

Tuosta Hoijan kreivin liian suuresta 

Hoijan kreivi Juhana, kuva museovi-
rastosta. 

lainan suuresta lainan takaisinrnaksuerästä johtuen langosten välit kylrneni-
vät ja kuningas kutsui kreivin Tukholmaan neuvotteluihin. Juhana väitti kui-
tenkin potevansa ankaraa kuurnetautia ja sanoi lähtevänsä lääkärin luo Tal-
linnaan. 

Lyypekki oli kuitenkin suunnitellut juuri tuona aikana sotaa Ruotsia vas-
taan. Kustaa Vaasa oli taas samaan aikaan saanut tietoonsa, että lyypekkiläi-
nen Viipuriin tullut liukas ja kiero Herman Mtiller harjoitti kuulemma salaista 
yllytystä hankkiakseen viipurilaisen porvariston keskuudesta Lyypekin kan-
nattajia. Kuningas oli myös kuullut, että hänen luotaan Ruotsista Viipuriin 
paennut Hans Gerich pyrki niinikään saarnaan Viipurista ystäviä Lyypekille. 
Myös Viipurin pormestariksi noussut Juhanan henkivartija Arnbrosius Gentz 
yhtyi noihin kapinallisiin juonittelijoihin. 

Hoijan kreivi liittyy lyypekkiläisiin lankoaan vastaan 
Viipurissa liikkui myös huhuja, että lyypekkiläiset aikoivat lähettää sota-

päällikkönsä Berendt von Melenin sotajoukkoineen Viipuriin, missä Hoijan 
kreivi Juhana olisi korotettu siellä "kunniasijalle" ja Kustaa Vaasa "vedettä-
vä sieltä alas". 
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Nyt kuningas alkoi epäillä lankoaan syylliseksi kaikkiin noihin hankkeisiin 
ja käski uudelleen kreiviä heti tulemaan Tukholmaan tilille ja jättämään lin-
nan päällikkyyden voudilleen Hans Garstenbergille. Kreivi varusti heti kol-
me laivaa, joilla hän sanoi purjehtivansa kreivitär Margaretan kanssa muka-
mas Ruotsiin. 

Itse asiassa kreivi Juhana oli jo päättänyt asettua sodassa Hansan liittolai-
sena lyypekkiläisten puolelle ja liittyä Tanskaa ja Ruotsia vastaan taisteliviin 
Hansan joukkohin. 

Niinpä kreivi Juhana suuntasi kesäkuun 3. päivänä 1534 matkansa muual-
le kuin Ruotsiin. Kreivitär Margareta huomasi miehensä petoksen vastasit-
ten kun Tallinnan tornit jo näkyivät tivaanrannalla. 

Hoijan kreivi itse jatkoi matkaansa laivoineen Lyypekkiin ja liittyi siellä 
lankonsa vihollisiin. 

Margareta jää laivasta Tallinnassa 
Osakseen tulleesta kohtelusta tuohtuneena kreivitär jää pois laivasta Tal-

linnassa, minne myös jäivät hänen edellisestä avioliitostaan syntyneet kolme 
lastaan, jotka olivat saaneet Viipurissa ruhtinaallisen kasvatuksen. 

Kolme vuotta myöhemmin Kustaa Vaasa haetutti sisarenpoikansa Peter Bra-
hen vuonna 1527 Tallinnasta Tukholmaan, missä tämä avioitui vuonna 1549 
Beata Stenbockin kanssa. 

Margareta Vaasa kuoli 31.12.1556 Tallinnassa, missä hän oli elänyt sinne 
jääneiden lastensa kanssa varsin niukoissa oloissa. Kreivitär Margaretan hau-
tapaikka on Tallinnan tuomiokirkossa. 

Kustaa Vaasa lähettää Nils Grabben ja Erik Flemingin 
kukistamaan Viipurin kapinan 

Saatuaan tietoonsa Hoijan kreivin, tämän saksalaisten ystävienjaheihin liit-
tyneiden Viipurin linnanväen sekä eräiden Viipurin saksalaisten salahank-
keista, Kustaa Vaasa käski sotapäällikköjensä Nils Grabben ja Erik Flemin-
gin purjehtia joukkoineen kiireimmiten Viipuriin. Heidän tuli hakea kreivi 
viipymättä Ruotsiin tilinteolle ja ottaa linna ja kaupunki haltuunsa. 

Kun Grabbe ja Fleming saapuivat laivoineen Uuraan salmeen, olivat Hoi-
jan kreivin laivat jo miltei Tallinnassa. Tultuaan Viipurin satamaan Grabbe ja 
Fleming ryhtyivät valtaamaan joukkoineen Viipurin kaupunkia ja linnaa, jot-
ta niissä vielä vellova kapina saataisiin pian kukistetuksi. 

Nähtävästi Herman Mtillerin vehkeilyjen johdosta linnan vouti Garstenberg, 
linnanväki ja kaupunkilaiset olivat kaikki asettuneet lyypekkiläisten puolel-
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le Kustaa Vaasaa vastaan. Kaupunkilaiset pelästyivät kuitenkin todettuaan 
kuninkaan joukkojen nousevan satamassa laivoista maihin eikä kestänyt kau-
an ennen kuin he avasivat porttinsa Erik Flemingille, luultavasti pormestarin 
myötävaikutuksella. Viipurin kaupunki saatiinkin antautumaan kapinallisi-
neen heinäkuun 12. päivänä vuonna 1534. Linna ei kuitenkaan antautunut he-
ti, koska piirittäjien aseistus ei ollut riittävän raskasta linnan valtaamiseen. 
Vasta syyskuun 4. päivänä antautumissopimus saatiin aikaan, jonka mukaan 
Garstenberg sai väkineen poistua vapaasti linnasta. 

Viipurin keskiajan historia loppui tähän Kustaa Vaasan ja hänen lankonsa 
Hoijan kreivi Juhanan kannattajien taisteluun Viipurista. 

Siitä lähtien Viipurissa ei ollut enää itsevaltaisia linnan- ja lääninherroja ei-
kä Hansalla ollut enää sanavaltaa kaupan ehtoja määrättäessä. 

Linnanherrijen aikaisempi koko lääniä koskeva varsin itsevaltainen asema 
muuttui Tukholman kuninkaallisen keskusviraston valvomaksi maaherran-
hallinnoksi. Maaherrat eivät olleet enää myöskään käskynhaltijoiden tavoin 
Viipurissa läänin sotavoimien komentajia, vaan sotilasasiat siirrettiin linnan 
päällikölle eli "hopmannille". 

Kustaa Vaasa luotti liikaa petolliseen lankoonsa 

Oli merkillistä, että Kustaa Vaasa luotti aluksi saksalaiseen lankoonsaja tä-
män vilpittömyyteen, vaikka hän yleensä katsoi karsaasti muukalaisiin. 

Ehkä eräänä syynä Kustaa Vaasan luottavaiseen suhteutumiseen Hoij an krei-
viin oli tämän myönteinen näkemys uskonpuhdistuksesta. Niinpä kreivi piti 
kotikappalaisenaan linnassa KLEMENS-nimistä uskonpuhdistusta edustavaa 
pappia, joka oli mm. Paavali Juusteenin opettaja Viipurin kaupunkikoulussa. 

Kustaa Vaasa pitikin Hoijan kreivin protestanttisuutta tärkeänä esimerkki-
nä uskonpuhdistuksen juurruttamisessa Karjalaan. 

Ehkä Kustaa Vaasaa hämäsi myös lankonsa ruhtinaallinen olemus ja hänen 
hienot tapansa kaikessa loisteliaisuudessaan. Niinpä hän ei empinyt lainkaan 
antaa sisartaan Margaretaa Hoij an kreivin puolisoksi, kun tämä Saksasta vuon-
na 1924 saapuneena jo vuonna 1525 avioitui Margaretan kanssa. 

Ihaillessaan lankonsa loisteliaita elämäntapoja kuningas tulkitsi uskonpuh-
distusta tässä tapauksessa omalaatuisella tavalla. Näkihän hän toisaalta kir-
kon rikkaudet ja loiston taas täysin eri tavalla uskonpuhdistusta tulkitessaan. 
Köyhtyihän kirkko juuri Kustaa Vaasan toimenpiteiden johdosta sen ollessa 
kuninkaan määräysvallan alainen. Hänen toimeenpanemassa reduktiossahan 
kirkolta riistettiin suuri osa sen arvokkaasta ja loisteliaasta omaisuudesta. 

Kustaa Vaasa sai katkerasti katua Hoijan kreivi Juhanalle luovuttamastaan 
suuresta vallasta. 
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Siirtyessään Hansan liittolaisena lyypekkiläisten puolelle kuninkaan lanko 
lietsoi Viipurissa kapinahenkeä hyväntekij äänsä ja kuningastaan kohtaan. Krei-
vi Juhanan piti siis tärkeämpänä lyypekkiläisille antamaansakunniasanaakuin 
kuninkaalle vannomaansa uskollisuudenvalaa. 

Hoija kreivi Juhana sai puolestaan kallisti maksaa lankonsa Kustaa Vaasan 
pettämisestä. 

Eräitten tietojen mukaan hän kaatui hävityssä sodassa Kustaa Vaasaa vas-
taan vuonna 1535 Öksnebergin taistelussa. Toisaalla väitetään hänen saaneen 
sanottuna vuonna surmansa kaksintaistelussa Lyypekissä. 

Margareta Vaasan jälkeläisiä Suomessa ja vanhassa Viipurissa 
Aateliston sukutauluja seuraamalla löytyy Kustaa Vaasan sisaren jälkeläisiä 

Suomestakin. Margareta Vaasan ensimmäisestä avioliitosta Tukholman veri-
löylyssä vuonna 1520 teloitetun JOAKIM BRAHE'n kanssa syntyi vuonna 
1520 poika PETER, jonka Kustaa Vaasa haetutti sisarensa Margaretan luota 
Tallinnasta vuonna 1537 Tukholmaan. 
PETER BRAHE'n (1520- 1590) avioliitosta BEATA STENBOCK'in kans-
sa syntyi poika ABRAHAM (1569 - 1630). 
ABRAHAM BRAHE'n avioliitosta ELSA GYLLENSTIERNA'n kanssa 
syntyi poika NILS BRAHE vanhempi (1604- 1632). 
NILS BRAHEvanhemman avioliitosta MARGARETA BIELKE'n (1603 -
1643) kansa syntyi - vasta isänsä kuoleman jälkeen - poika NILS BRAHE 
nuorempi (10.4.1633) isän menehdyttyä haavoihinsa Ltitzenin taistelussa 
21.11.1632. 
NILS BRAHE nuoremman (synt. 10.4.1633) avioliitosta JULIANA WRAN-
GEL av SALMIS'in (1642 - 1701) kanssa syntyi tytär ELEONORA MAR-
GARETA BRAHE (1661 - 1690). 
ELEONORA MARGARETA BRAHE'N JA Ruotsin Lontoon lähettilään 
CARLBONDE afBJÖRNÖ'n (1648- 1699) avioliitosta syntyi poika GUS-
TAF A BONDE af BJÖRNÖ (1682 - 1764), josta tuli valtaneuvos ja akate-
mian kansleri. 
GUSTAF BONDE af BJÖRNÖ avioitui toisessa avioliitossaan FREDRIKA 
VIVIKA TROLLE'n (1721-1806) kanssa. Heille syntyi tytärFREDERIKA 
BIRGITTABONDE af BJÖRNÖ (1743 -1814). 
FREDERIKA BIRGITTA BONDE af BJÖRNÖ avioitui eversti BERNDT 
JOHAN HASTFER'n kanssa, joka Kustaa III:n käskystä teki venäläisissä 
asepuvuissa joukkoineen salaa valehyökkäyksen Puumalassa Venäjän puo-
lelta Ruotsi-Suomeen. Kustaa III sai näin tekaistun syyn aloittaa sodan Ve-
näjää vastaan 1788. Hastfer liittyi sodan osoittautuessa toivottomaksi kui-
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tenkin Anjalan miehiin Kustaa III:a vastaan. Kuninkaan aseman jälleen vah-
vistuessa Hastfer tuomittiin maanpetokseen syyllistyneenä kuolemaan. Hän 
pääsi kuitenkin livahtamaan maanpakoon Venäjälle. Heidän tyttärensä VI-
VIKA ELEONORA HASTFER syntyi 1769. 
VIVIKA ELEONORA HASTFER (1769 - 1797) avioitui Pernajassa Ky-
menkartanon läänin maaherran vapaaherra ROBERT WILHELM de GEER 
till TERVIK'in (1750 - 1820) kanssa, joka oli Porvoon valtiopäivien maa-
masalkka, jolloin Aleksanteri I teki hänestä kreivin. Avioliitosta syntyi poi-
ka kreivi ROBERT FREDRIK de GEER till TERVIK (1797 - 1847), joka 
syntyi kuukautta ennen äitinsä VIVIKA ELEONORA'n kuolemaa. 
Kreivi ROBERT FREDRIK de GEER tili TERVIK'in avioliitosta FREDE-
RIKA LOVISA FOCK'in (1807-1886) kanssa syntyi 7.12.1836 poika krei-
vi ROBERT OTTO WILHELM, joka kuoli 18.10.1855 sotaretkellä Puolas-
sa ja monta tytärtä, joista neljä avioitui huomattavien suomalaisten aatelis-
sukujen edustajien kanssa 
1) vanhin kreivi ROBERT FREDRIK de GEER till TERVIK'inja FREDE-

RIKA LOVISA FOCK'in tyttäristä VIVIKA LOVISA FRANCIS-
KA (1829 - 1884) avioitui Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos JO-
HAN ALFRED af BJÖRKSTEN'in kanssa Tervikissä 3.9.1850. Heidän 
pojanpoikansatytärMARITAINGERLINNEAsyntyi26.8.1923jaavioitui 
26.8.1944 viipurilaissyntyisen pankinjohtaja, FM, KTK KALEVI 
TILLI'n (synt. 23.9.1918) kanssa 

2) toiseksi vanhin kreivi Robert Fredrik de Geer till Tervik'in ja Frederika 
Lovisa Fock'in tyttäristä oli SOFIA GUSTAVAHEDVIK LOVISA (1832 
- 1857), joka avioitui Tervik'issä 3.9.1850 senaattori, prokuraattori, va-
paaherra FRANS RICHARD de la CHAPELLE'n kanssa. Heille syntyi 
tytär EMELIE de la CHEPELLE (1853 - 1919). 
Molempien sisarusten Vivika Lovisa Franciskanja Sofia Gustava Hedvik 
Lovisan häät vietettiin siis samana päivänä 3.9.1850 juhlavasti Tervik'in 
kartanossa Pernajassa. Läsnä oli nuorten parien vanhempien lisäksi sen 
ajan huomattavimpia aateliston ja korkeimman virkamieskunnan edusta-
Jia. 
EMELIE de la CHAPELLE (1853 -1919) avioitui eversti senaattori PER 
KASTEN SAMUELANTELL'in (1845 -1906) kanssa,joka oli kotoisin 
Viipurista ja jonka isä Henrik Antell oli Viipurin pormestari 1845-1854. 
Heidän kotinsa oli lähellä Viipurin linnaa, jossa heidän esiäitinsä Kustaa 
Vaasan sisar Margareta emännöi Hoijan kreivittärenä. Suku siirtyi 1800-
luvulla muualle Suomeen 

3) kolmanneksi vanhin kreivi Robert Fredrik de Geer till Tervik'in ja Fred-
rika Lovisa Fock'in tyttäristä WILHELMINA OTTILIA LOVISA (1834 
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-1916) avioitui kenraaliluutnantti GUSTAF ROBERT EHRNROOTH'in 
(1821 - 1911) kanssa Tervik'issä 1853. Heidän nykyisin eläviä jälkeläisi-
ään on mm. vuorineuvos GAY EHRNROOTH, joka syntyi 14.6.1925 

4) nuorin kreivi RobertFredrikde Geertill Tervik'injaFredrikaLovisaFock'in 
tyttäristä LOVISA FREDRIKA ADELAIDE (1844 - 1927) 
a) avioitui protokollasihteeri CARL ALBERT EHRNROOTH'in (1831 -
1873) kanssa Håkansbölessä. 
LOVISA FREDRIKA ADELAIDE'n jälkeläisiä tästä hänen ensimmäi-
sestä avioliitostaan ovat mm. jalkaväen kenraali ADOLF EHRNROOTH 
(synt. 9.2.1905), tämän serkku edesmennyt Suomen Yhdyspankin johto-
kunnan puheenjohtaja GÖRAN ROBERT EHRNROOTH (1905 - 1996), 
ja tämän pojat vuorineuvos CASIMIR EHRNROOTH (synt. 6.4.1931) se-
kä vuorineuvos CLAS GÖRAN EHRNROOTH (synt. 12.1.1934). Kreivi 
CARL-GUSTAF MANNERHEIM (synt. 26.4.1926), joka on kreivillisen 
suvun n:o 8 päämies ja jonka isoäiti AINA JOHANNA EHRNROOTH 
avioitui 5.12.1896 CARL-ERIK JOHAN MANNERHEIM'in (1865 -
1915) kanssa. Heidät karkotettiin maasta Bobrikoff'in toimesta. Ruotsia 
kauemmaksi he eivät kuitenkaan menneet. 
Vielä on todettava, että eräs voimakkaimmista poliittisen elämän vaikut-
tajista, varatuomari GEORG CARL CASIMIR EHRNROOTH (synt. 
27.7.1926) on hänkin yksi kreivitär Margaretan ja de Geerien jälkeläisiä. 
LOVISA FREDRIKA ADELAIDE de GEER till TERVIK avioitui toi-
sen kerran tunnetun aktivistin ja voimaliiton perustajan KONRAD (KON-
NI) ZILLIACUS'in (1855 - 1924) kanssa, joka vaikutti n.s. kulttuuriad-
ressin syntyyn, perusti maanalaisia lehtiä ja toimitti Japanista salaa aseita 
Suomen aktivisteille mm. John Crafton laivalla 

Vaasojen verenperintö vahvistui Suomessa de GEER'ien kautta 
Tuntuu hämmästyttävältä, että Suomessa elää jatkuvasti lukuisia Kustaa 

Vaasan sisaren Margaretan jälkeläisiä. 
Sitä hämmästyttävämpää on, että myös Viipurissa asui vielä 1800-luvulla 

kreivitär Margaretan jälkeläisiä lähellä Viipurin linnaa, missä Hoijan kreivi 
piti loisteliasta hoviaan kreivittärensä kanssa. 

Nuo viipurilaiset kreivitär Margaretanjälkeläiset siirtyivät sittemmin muu-
alle Suomeen lähinnä Helsinkiin, mutta historian patinoimaa Viipuria ja sen 
monisatavuotista linnaa heidän jälkeläisensä eivät ole unohtaneet. 

Kreivitär Margaretan ja hänen Suomessa asuneen jälkeläisensä kreivi Ro-
bert Fredrik de Geer till Tervik'inja tämän puolison Fredrika Lovisa Fock'in 
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lähes 200 jälkeläistä kokoontuivat puolisoineen elokuun 18. päivänä 1957 
Helsingissä ravintola Kalastajatorpalla. 

Merkittävää oli, että heidän joukossaan oli melkoinen määrä Suomen teol-
lisuuden, pankkimaailman ja korkeimman upseeriston edustajia. 

Heidän geeneissään lienee vielä ollut jäljellä jotain Vaasa-suvun päättäväi-
syyttä ja rohkeutta. Vivika Eleonora Hastfer'in avioiduttua Robert Wilhelm 
de Geer till Tervik'in kanssa, Margareta Vaasan jälkeläisten verenperintöön 
liittyi heidän poikansa Robert Fredrikin kautta de Geer'ien tarkkaa tilanne-
arviointia ja väsymätöntä yritteliäisyyttä. 

Olihan de Geer'ien pohjoismainen kantaisäAlankomailta Ruotsiin vuonna 
1927 Kustaa II Adolfin pyynnöstä tullut Louis de Geer, josta tuli Ruotsin kai-
vos- ja rautateollisuuden perustaja. Hän toi mukanaan Belgiasta myös jou-
kon sikäläisiä taitavia käsityöläisiä, joita de Geer sijoitti eri puolille Ruotsia 
yrityksiinsä opettamaan ammattitaitojaan ruotsalaisille työntekijöille. 

Asekaupoilla ja muilla pankki- ja liiketoiminnoillaan hän hankkii itselleen 
valtavan omaisuuden, rahoittaen mm. Ruotsin valtiota 30-vuotisessa sodas-
sa. 

Onko tämä kaikki vain sattumaa Kustaa Vaasan sisaren Margaretan ja hä-
nen Suomessa asuvien jälkeläisten de Geer'ien ja heidän jälkeläistensä koh-
dalla. 

Kuitenkin heissä kaikissa lienee edelleen jäljellä Suomessakin jotain 
Vaasojen ja de Geer'ien vahvaa verenperintöä. 
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Kalevi Tilli 

SIGISMUNDIN JA KAARLE-HERTTUAN 
TAISTELU RUOTSI-SUOMEN KRUUNUSTA 
RATKAISTIIN VIIPURISSA 

Kohta venäläisten kanssa käydyn pitkän sodan ja vuonna 1595 solmitun 
Täyssinän rauhan jälkeen Ruotsi-Suomen valtakunta joutui poikkeuksellisen 
vaaralliseen tilanteeseen, mikä aiheutui maan omista sisäisistä ristiriidoista. 

Juhana III:n kuoleman jälkeen syntyi riita siitä, kenelle Ruotsin kruunu kuu-
luu. Juhana III:n poika Sigismund nousi heti isänsä kuoleman jälkeen Ruot-
si-Suomen kuninkaaksi, mutta hän oli myös Puolan kuningas ja katolinen. 

Juhana III:n veli Kaarle-herttua oli puolestaan kiihkeä luterilaisen opin kan-
nattaja ja katsoi Ruotsin kruunun kuuluvan hänelle. 

Tästä riidasta seurasi kohta Ruotsi-Suomessa sisällissota. Suomen aatelis-
to asettui kuninkaalle uskollisena Sigismundin puolelle. 

Kaarle-herttua sai puolestaan Suomen talonpoikaisväestön asettumaan hä-
nen kannattajikseen syyttämällä aatelistoa menneen pitkän sodan aiheutta-
mista menetyksistä. 

Nuijasota syttyy 

Katarinan päivänä 25.11.1596 talonpoikien joukko kävi huovien kimppuun 
Isonkyrön kirkolla. 

Tuolloin talonpojat aloittivat Turun linnasta paenneen Jaakko Ilkan johdolla 
ns. "Nuijasodan" Sigismundin Suomen käskynhaltijaa Klaus Flemingiä vastaan. 

Vuonna 1597 Aksel Kurjen johdolla taistelleet Flemingin huovit onnistui-
vat kuitenkin voittamaan Ulvilassa Pentti Poutun silloin johtamat "nuija-
miehet". 

Näytti jo siltä, että Sigismund olisi ratkaissut taistelun Suomessa edukseen, 
mutta Klaus Fleming kuolikin vuonna 1598, mikä heikensi Sigismundin ase-
maa. Tällöin hän nimitti nuijamiehet voittaneen sigismundilaisen Aksel Kur-
jen Suomen sotaväen ylipäälliköksi. 
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Samana vuonna Kaarle-herttua voitti 
Stångejoella Ruotsissa Sigismundin 
joukot, jolloin hän sai Ruotsin hallin-
taansa. Nyt Kaarle-herttuan oli voitet-
tava sigismundilaiset myös Suomessa, 
missä talonpojat olivat hänen puolel-
laan. 

Taistelu vallasta Suomessa. 

Elokuussa vuonna 1599 Kaarle-hert-
tuan laivasto ja sotaväki nousi maihin 
Turun eteläpuolella ja jo muutamaa 
vuorokautta myöhemmin Marttilassa 
käyty taistelu sigismundilaisia vastaan 
päättyi Kaarle-herttuan joukkojen 
voittoon. 

Siellä suomalaisten Sigismundin 
kannattajien ylipäällikkö Aksel Kurki 
kärsi tappion ja pakeni suomalaisten 
taistelijoidensa kanssa sigismundi-
laisten viimeiseen turvapaikkaan Vii-
purnn. 

Juhana III, (ha ll. J 568 - 1592) kivi-
pii rro (Museovirasto). Valokuva Timo 
Syrjänen. 

Sigismund asetti Viipurin linnoituksen päälliköksi kannattajansa Arvid 
Henrikinpoika Tawastin linnan edellisen komentajan Matti Laurinpoika 
Kruusinj älkeen tämän arvosteltua Klaus Flemingiä, ja osoittauduttua myös 
ymmärtävän Kaarle-herttua. Aluksi Tawast asetettiin Kruusin rinnalle lin-
nan päälliköksi. Kun Tawast kuitenkin yritti ottaa linnan avaimet väkisin 
Kruusilta, oli tämä vihoissaan iskenyt niillä Tawastia lujasti päähän. Tä-
män johdosta ja kun Kruus entistä selvemmin osoitti kannattavansa Kaar-
le-herttuaa, siirtyi päällikkyys yksin Tawastille. 

Sigismundin olisi ollut mahdollista vallata Suomi takaisin, mutta kun hän 
itse oli silloin Puolassa, ei hän ymmärtänyt lähettää Viipuriin lisäjoukko-
ja, vaikka Viipurin laajat linnoitukset olisivat tarvinneet puolustuksekseen 
ainakin 6000 - 7000 mistä. 

Viipurin linnan komentajalla oli kuitenkin käytettävissään vain noin 1200 
- 1400 miestä, kun Kaarle-herttua läksi laivoineen kohti Viipuria. Viipu-
rin linnan valloittamista hän piti jopa tärkeämpänä kuin Sigismundin Suo-
men käskynhaltij aArvid Stålarmin puolustamaan Turun miehittämistä, min-
ne Kaarle-herttua jätti vain osan joukostaan piirittämään kaupunkia. 
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Kuva2:Sigismund, (hall.1592-1599), 
öljymaalaus, Museovirasto. Tuntema-
ton taiteilija, valokuva H. Malmgren. 

Riidan ratkaisu siirtyy Viipuriin. 

Vaikka Kaarle-herttua oli saanut mil-
tei koko Suomen jo hallintaansa, ei Si-
gismund ollut vielä pois pelistä Viipu-
rin ansiosta. Sigismundia kannattaneet 
suomalaiset pyysivätkin häneltä lisää 
joukkoja. Lopulta tämä lähetti Viipu-
riin 350 miestä käsittäneen saksalaisen 
ratsujoukon komentajinaan Kaspar von 
Tiesenhausen ja Wilhalm Farensbach. 

Kaarle-herttuan joukkojen lähestyes-
sä Viipuria heräsi Viipurin linnan uu-
den komentajan Arvid Tawastin ala-
isissa sotilaissa epäilyksiä linnan puo-
lustusmahdollisuuksista. 

Etenkin sigismundilaistenAksel Kur-
jen nääntyneiden joukkojen saavuttua 
16. syyskuuta 1599 Marttilasta tappion 
kärsittyään linnaan, alkoi tilanne linnan 
puolustajien keskuudessa olla kaootti-
nen. Heidän rivinsä alkoivat rakoilla ja 
sotilaita karkasi linnasta. 

Kaarle-herttua saapuu joukkoineen Viipuriin 

Kaarle-herttuan alukset saapuivat Viipurin lahdelle syyskuun 21 . päivänä ja jo 
samana päivänä hänen laivansa rantautuivat Siikaniemelle Viipurin linnan län-
sipuolelle. 

Astuttuaan maihin Siikaniemellä Kaarle-herttuan joukot valloittivat tuon esi-
kaupungin, jonne sijoitetut Sigismundin saksalaiset ratsumiehet lyhyen taiste-
lun jälkeen tuikkasivat siellä olleet talot tuleen ja pakenivat. Kuitenkin vain ul-
kovarustukset ja tuulimyllyt paloivat poroksi. 

Seuraavana päivänä Kaarle itse nousi maihin joukkoineen kaupungin itäpuo-
lella Pantsarlahdessa ja jätti alipäällikkönsä Pietari Stolpen sinne vahtiin pie-
nehkön sotilasosaston kanssa. Toisen sotilasjoukon hän sijoitti asemiin Karja-
portin eteen. 

Näin koko kaupunki linnoineen oli saarrettu. Kaupungin porvarit ja Viipurin 
pormestari Harman Bröijer eivät kuitenkaan olleet, huolimatta Aksel Kurjen 
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Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista, öljymaalaus, Albert Edelfelt 1878, 
Valtion Taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto. 

pyynnöstä, millään lailla innostuneita auttamaan sigismundilaisten käsissä ole-
vaa kaupunkiaan sen puolustamisessa. 

Niinpä kaupunkilaiset pormestari Bröijerin tuella avasivatkin piirittäjiltä 
vihjeen saatuaan erään Pantsarlahden puolella olevista porteista ja niin Pant-
sarlahden bastioni joutui Kaarle-herttuan alipäällikkö Stolpen joukkojen kä-
snn. 

Viipurin kaupunki joutuu Kaarle-herttuan joukkojen haltuun 

Vanhassa kaupungissa sigismundilaisten sotaväen pääosa tuskin huomasi 
Stolpen väen jo päässeen Pantsarlahden bastionin herraksi. Niin nopeasti tuo 
kaikki tapahtui. 

Samalla linnan länsipuolella Siikaniemeltä lähti Kaarlen joukkoja veneillä 
salmen yli Tervaniemen rannan suunnassa kohti kaupungin eteläsatamaa. 
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Kun linnasta ammutuista tykinlaukauksista vain yksi Kaarlen veneistä 
upposi, Sigismundin puoluelaisten kesken syntyi kaupungissa pakokauhu. 
Useimmat heistä koettivat paeta uiden linnaan salmen yli, mutta Kaarle-
herttuan veneissä olevat sotilaat estivät pakenevia sigismundilaisia pääse-
mästä tuon salmen yli. Suurin osa heistä tapettiin ja jotkut, niiden joukos-
sa Aksel Kurki, joutuivat vangiksi. 

Kaupunki oli hetkessä Kaarle-herttua miesten käsissä kun eteläsatamaan 
päässeet sotilaat murtautuivat läpi kaupunginmuurin Viipurin keskustaan. 

Vain 70 von Tiesenhausenin vielä jäljellä olevaa ratsumiestä onnistui mur-
tautumaan puolalaisen Dombuskin johdolla läpi Karjaportin ja ratsasta-
maan Kannaksen kautta Viroon ja Liivinmaalle. 

Saatuaan näin kaupungin syyskuun 22. päivänä vuonna 1599 valtaansa 
Kaarle-herttuan joukkojen oli helppo valloittaa myös linna, jonka varus-
väki oli joutunut tappion pelossa paniikkiin. Linnan puolustajat näet an-
tautuivat, kun suurilla tykeillä oli laukaistu muutamia raskaita ammuksia 
kohti linnaa. 

Kaarle-herttua valtaa Viipurin linnan ja julistautuu 
Ruotsi-Suomen kuninkaaksi 

Linna joutui syyskuun 23. päivänä Kaarle-herttuan joukkojen käsiin. Ku-
ten edellä jo kerrottiin linnan salmen yli kaupungista linnaan uidessaan ar-
meijan sigismudilaisten ylipäällikkö, "nuijamiehet" Ulvilassa voittanut Ak-
sel Kurki joutui Kaarle-herttuan miesten vangiksi. 

Aksel Kurkea ei vielä Viipurissa tuomittu, vaan hänet vietiin Ruotsiin ja 
tuomittiin kuolemaan. Siellä hänet kuitenkin armahdettiin. 

Linnan päällikkö Arvid Henrikinpoika Tawast antautui miehineen jalan-
kesi polvilleen linnaan marssineen Kaarle-herttuan eteen anoen armoa vä-
elleen ja itselleen. 

Siitä huolimatta Arvid Henrikinpoika Tawastja hänen poikansa Ivar, lin-
nanvouti Lauri Martinpoika Greutz sekä 12 muuta Kaarlen vihaamaa lin-
nan puolustajaa tuomittiin pikaoikeudenkäynnissä kuolemaan. 

Heidän kaulansa katkaistiin kirveellä 27. päivänä syyskuuta Punaisella 
lähteellä vähän matkaa Äyräpään bastionista kaakkoon. Mestattujen päät 
nostettiin Karjaportin päälle rautatankoihin kiinnitettyinä muistuttamaan, 
miten tuleva Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle IX kohtelee vastustajiaan. 

Saksalaisen ratsujoukon toinen päällikkö Wilhelm Farensbach säästet-
tiin muukalaisena, mutta hänet vietiin vankina Aksel Kurjen kanssa Ruot-
siin. 

Viipurin jälkeen antautuivat muutkin vielä sigismundilaiset kaupungit, 
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näiden joukossa Turku. Näin uusi kuningas Kaarle IX sai veljenpoikansa 
pois Ruotsin valtaistuimelta ottaen itselleen kuninkuuden. 

Mutta Ruotsi-Suomen silloise~ sisällissodan todellinen verinen loppunäy-
tös tapahtui Viipurissa jo syyskuun 27. päivänä vuonna 1599. 

Suuret jälkiselvittelyt Turun oikeudenkäynnissä 1599 

Aatelisten Sigismundin kannattajien teloitukset huipentuivat kuitenkin Tu-
russa saman vuoden marraskuussa suuren poliittiseen oikeudenkäyntiin ja 
joukkomestaukseen. Siellä kaikkiaan noin 50 suomalaista aatelismiestä te-
loitettiin. Heidän joukossaan oli Klaus Flemingin 21-vuotias poika Johan, jo-
ka vasta sodan lopulla oli tullut Puolasta eikä hänellä ollut mitään tekemistä 
Kaarle-herttuan ja Sigismundin välisessä kiistassa kruunusta. 

Ei ainoastaan aateliset vaan myös kirkonmiehet saivat tuntea Kaarlen vi-
haa. Niinpä yli 70 pappia ja piispa Eerik Sorolainen saivat ankarat syytteet ja 
sakkotuomiot uskollisuudestaan Sigismundia kohtaan, mutta säilyttivät silti 
vielä päänsä. 

Linköpingin valtiopäivillä vuonna 1600 Sigismund ja 
hänen perillisensä julistetaan menettäneen Ruotsin kruunun 

Sigismundin tappio merkitsi samalla Suomen kirkon liittymistä Ruotsin kans-
sa luterilaiseen puhdasoppiseen linjaan, mistä kaikki paavillisuus oli nyt täy-
sin hävitetty. 

Saatuaan näin Suomen mallisen vallan ja kirkon hallintaansa Kaarle pala-
si Ruotsiin ja selvitti välinsä sikäläisen sigismundilaisen aateliston kanssa. 

Vasta vuonna 1600 säädyt julistivat Linköpingin valtiopäivillä Sigismun-
din ja hänen perillisensä menettäneen Ruotsin kruunun. 

Kaarlen ankara komento herätti pahaa verta Ruotsissa kuin Suomessakin 
aateliston menettäessä poliittisen vaikutusvaltansa. Lisäksi Kaarle perutti noin 
puolet aatelin tiluksista valtiolle. Niinpä tuo kaikki nosti etenkin aateliston 
keskuudessa toiveita Sigismundin paluusta Ruotsin kuninkaaksi. 

Nörköpingin valtiopäivillä vuonna 1604 
Kaarle IX saa kuninkaan arvon 

Vihdoin Nörköpingin valtiopäivillä vuonna 1604 vahvistettiin Kaarle IX:lle 
kuninkaan arvo ja hänet kruunattiin Upsalan valtiopäivillä 1607 juhlallisesti 
kuninkaaksi. Näin vallankumous saatiin päätökseen ja Ruotsin kruunu oli lu-
jasti Vaasa-suvun päähaaran hallussa. Vuonna 1604 säädettiin myös uusi pe-
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rintösääntö, jonka mukaan Ruotsin hal-
litsijat eivätkä heidän puolisonsa saa-
neet olla vääräuskoisia eikä toisen maan 
kuninkaita. 

Venäjä ei käyttänyt 
hyväkseen Ruotsi-Suomen 
sisäistä taistelua kruunusta. 

Tämä 1500- ja 1600-lukujen vaih-
teessa Ruotsi-Suomessa tapahtunut 
valtataistelu ei onneksi saanut venä-
läisiä käyttämään tilaisuutta hyväk-
seen. 

Tuolloin jos milloin Venäjällä olisi 
ollut mahdollisuus vallata eripuraisel-
ta, sisäisen heikkouden tilassa olleel-
ta Ruotsi-Suomelta ainakin Viipuri ja 
muitakin arvokkaita sotilaallisesti ja 
kaupallisesti tärkeitä alueita. Etenkin 
Viipurin strateginen sijainti lännen ja 
idän välisenä avainasemana ymmär-
rettiin jo silloin erittäin tärkeäksi. II-Kaarle IX, (hai. 1599 - 1611), gravyy- mei esti va tikään käyty Täy sinän ri, Museovirasto. 
rauhaan vuonna 1595 päättynyt pitkä 

sota oli saattanut venäläiset sotaväsymyksen valtaan, eivätkä ha ehkä kat-
soneet voivansa aloittaa jälleen uutta sotaa. 

Tuona aikana Venäjällä käytiin myös taistelua siitä, kenet valittaisiin tsaa-
riksi. Vuonna 1613 venäläiset valitsivat vihdoin yksimielisesti uudeksi tsaa-
riksi Mikael Romanovin, jonka suku hallitsi Venäjää aina vuonna 1917 
siellä tapahtuneeseen vallankumoukseen saakka. 
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Kalevi Tilli 

Viipurin Suomalaisen kaksoislyseon oppilaiden 
musiikkiharrastuksista 

Vuonna 1955 ilmestyneen Suomalaisen kaksoislyseon matrikkelin koulun 
yleisiä vaiheita koskevassa osassa Alpo Salmela sanoo, että "laulu- ja mu-
siikkiharrastuksille oli tuskin ajateltavissa parempaa maaperää kuin Viipuri, 
joka oli kautta maan kuuluisa nuorison musikaalisista riennoista." Siinä hän 
varmasti oli oikeassa. Varsin monissa viipurilaisissa kodeissa vanhemmat kat-
soivat tarpeelliseksi antaa lapsilleen mahdollisuuden saada soittotunteja, mi-
kä osoitti osaltaan Viipurin merkitystä huomattavana kulttuurikaupunkina. 

Niinpä koulumme kaikki rehtorit ja laulunopettajat sekä toverikunta suh-
tautuivat aina myönteisesti koulun oppilaiden musikaalisiin harrastuksiin. Reh-
torit sallivat oppilaiden osallistua myös koulun ulkopuolella tapahtuneisiin 
suuriin musiikkitapahtumiin, joihin laulunopettajat olivat oppilaitaan val-
mentaneet. Myös koulutyön ohella muualla musiikkiopetusta saaneet oppi-
laat saivat usein osallistua eri musiikkitilaisuuksiin esiintyjinä ja olla pois 
koulusta esiintymisaikoina. 

Vuonna 1904 kouluun perustettiin oma oppilaista koottu torvisoittokunta, 
joka eli peräti toistakymmentä vuotta. Sen väistymättömänä ja uhrautuvana 
johtajana oli Viipurin entisen tarkka-ampujapataljoonan kapellimestari Johan 
Willgren, joka käytännöllisesti katsoen palkatta hoiti koko ajan tuota tärke-
ää tehtävää. Soittokunta esiintyi miltei kaikissa koulun juhlatilaisuuksissa ja 
soitti myös tarvittaessa muissa yhteyksissä. Se tuli ajan oloon varsin tunne-
tuksi soittokunnaksi viipurilaisille. 

Tuon ajan tunnettu musiikkimies koulun piirissä oli myös Anton Rikström, 
joka jo vuodesta 1875 lähtien oli miltei keskeytyksettä koulumme lauluopet-
tajana. Hän kokosi kuoromiehenä oppilaista hyvän kuoron, joka juhlisti kou-
lun piirissä pidettyjä tilaisuuksia. Anton Rikström, joka julkaisi yli 100 se-
kakuoroille ja myös poikakuoroille sovitettua laulua, toimitti myös Kante-
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loinen-nimisen kaksiäänisiä lauluja sisältävän laulukirjan ja Koulun laulu-
kirjan. Hän oli koulumme myöhempien oppilaspolvien matematiikan, fysii-
kan ja kemian opettajan Toivo Valtavuon isä. 

Niin kuin Anton Rikström, kaikki muutkin koulumme laulunopettajat oli-
vat innokkaita kuoromiehiä. 

Emil Sivori, joka oli koulumme laulunopettaja vuosina 1911-1929, oli sil-
loisen Viipurin todellinen musiikkiruhtinas. Hän johti perustamaansa kirk-
komusiikkiopistoaja lukuisia laulukuoroja mm. perustamiaan Kansalliskuo-
roa, Väinölän kuoroa, Työväen seka- ja mieskuoroa, naiskuoro Kansanlaulua 
ja oli lisäksi Viipurin Tuomiokirkon (aik. Agricolan kirkon) urkuri samoihin 
aikoihin kun isäni Oskari Tilli oli Tuomiokirkon kanttorina. 

Sivorin aikana koulumme oppilaat olivat mukana varsin suurissakin tehtä-
vissä sekä laulajina että soittajina. Kirkkovuoden suurista juhlista on adventti 
eräs merkittävimpiä pyhiä. Adventtitunnelman mahtavin tekijä on varmaan 
aina ollut Voglerian mahtava sävelruno "Hoosianna Daavidin poika". 

Emil Sivori keräsi joka adventiksi monisatapäisen suuren poikakuoron, jo-
hon hän oli saanut mukaan poikia sekä meidän koulustamme että klassilli-
sesta lyseosta ja eräistä muistakin kouluista, joissa hän oli myös laulunopet-
tajana. 

Meidän koulutalonamme oli vielä ennen vapaussotaa aivan Klassillisen ly-
seon vieressä sijaitseva koulurakennus. Koulujen alaluokan oppilaiden kes-
ken oli silloin jo pitkään nahistelu ja jopa tapeltu. Meikäläiset haukkuivat 
klassillisen koulun oppilaita "lasisioiksi" ja he taas puolestaan Viipurin suo-
malaisen reaalilyseon, siis meidän silloisen koulumme oppilaita "realikoik-
si". Tuo jos mikä suututti koulumme pieniä miehenalkuja, emmehän olleet 
mitään "likkoja". 

Sivorilla oli kai jonkinlaista tuntumaa näistä vihollisuuksista ja niinpä hän 
sijoitti "Hoosianna"-laulajat adventti-iltana siten, että Klassillisen lyseon lau-
laj apoj at olivat tuomiokirkon urku parvekkeen toisella puolella ja meidän kou-
lumme pojat ison pilarin takana sen toisella puolella. Näin laulaminen su-
juikin ilman kahinoita, vaikka poikien vihaiset äänet kiirivätkin kiivaina kir-
kon korkeisiin kattoholveihin. Tämä vain vahvisti "Hoosiannan" esityksen 
mahtavuutta. Se oli suuri menestys kuorolle ja enne kaikkea Sivorille. Lau-
lu oli käynyt syvälle kirkkokansan sydämiin. 

Agricolan päivänä suuri koulupoikakuoro soihtuineen kävi tuomiokirkon 
edessä olevalla Agricolan patsaalla laulamassa "Nouse riennä suomenkieli 
korkealle kaikumaan". Koulumme oppilaita oli runsaasti mukana tuossakin 
kuorossa. 

Sivori perusti vuoden 1926 paikkeilla myös koulumme soittotaitoisista op-
pilaista kootun melkoisen orkesterin. Siinä soittivat mm. Henno Kamppuri, 

170 



Viipurin Suomalaisen Lyseon opettajakunta 1930-luvun alussa. Edessä keskellä is-
tumassa rehtori Aaro Markkanen. Istumassa kolmas vasemmalta Rurik Lindqvist. 
Seisomassa edessä ensimmäisenä vasemmalta Albert Raunto ("Piikki") ja toisena 
Lindqvistin takana Aksel Langi ("Letku"). Keskellä Markkasen takana seisomassa 
kaakeliuunin vieressä Viljo Nissilä; Viipurin Suomalaisen Kirjallisseuran sodanjäl-
keisten toimitteiden yksi niiden perustajista ja ahkerimmista kirjoittajista. ( Kalevi 
Tillin kuvakokoelma). 

Uuno Uutela, Usko Simola, Martti Hirvonen, Jorma Soiro ja Eino Saalasti. 
Orkesteri sammui Sivorin kuoltua helmikuussa vuonna 1929. 

Koulumme oppilas V. Olavi Salmi muisteli erästä hauskaa Siivorin laulu-
tuntia, jolloin Emppu (Emil Sivori) pisti pojat laulutunnillaan laulamaan yk-
sitellen luokan edessä asianomaisen itse valitseman laulun. 

Kun sitten tuli maalta kotoisin olevan Masan vuoro, hän lauloi laulustaan 
ensin ensimmäisen säkeistön peräti kuusi kertaa ja sitten toisen säkeistön kol-
me kertaa. 

Emppu yritti keskeyttää hänet kun ensimmäistä säkeistöä oli kuultu jo nel-
jä kertaa, mutta Masa vain jatkoi veisaamistaan. Kun taiteilijamme vihdoin 
lopetti pitkän esityksensä Emppu haukkoi henkeään ja kysyi: 

- Mite sie tuolviisii lauloit sammaa säkkeistöö vaikk kui mont kertaa? 
Masalla oli heti vastaus valmiina: 
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- Ase ku on silviisii, et ku se miu mummo siel koton maal pist kananmun-
nii kattilaa, hä käsk miu heti alkaa veisata tätä miu laulun. Ku mie olin vei-
sant kuus kertaa ensimmäist säkkeistöö ni ne munat olliit puolkypsii ja jos 
mummo sit halus niist kovvii munnii ni mie viel jatkoin laulamal lisäks tois-
ta säkkeistöö kolme kertaa. 

Emppu ihastui tuosta ikihyviksi vaikka sanoikin: 
- Kuuleha sie Masa! Eihä myö tänn kouluu olla tult munnii keittelemmää! 
Seuraavassa todistuksessa Masa sai kympin laulussa. Silloiset koulupojat 

oppivat hänet tuntemaan nimenomaan kaikkien rakastamana Emppuna. 
Paljon huonomman kohtalon sai kokea Empun Laulutunnilla Masan kave-

ri Topi, joka valitsi laulukseen Savolaisten laulun. Hän erehtyi muuttamaan 
laulun sanoja eräässä säkeessä koulun tuhmien poikien keksimäksi värssyk-
si: " ... tää kansa paljon kärsinyt ja sillin päätäjärsinyt. .. ". 

Emppu julmistui ja suorastaan huusi Topille: 
- Noi ei pilkata savolaisii, ei ne sen huonompii ihmisii o ku karjalaisetkaa. 

Saat tuost esityksestäs nelosen ja kaks tuntii jälki-istuntoo. 
Minun omana kouluaikanani laulunopettajanamme oli jo Toivo Saarenpää. 

Aloittaessani käydä Suomalaista lyseota syksyllä vuonna 1929 Sivori oli kuol-
lut saman vuoden keväällä niin kuin edellä jo totesin. Hänen seuraajansa Saa-
renpää oli armoitettu säveltäjä ja niinpä aloimme harjoitella hänen säveltä-
määnsä "Kalevan kansan laulua" laulutunneilla jo heti syksyllä koulun alka-
essa. Luokan seinät senkuin tärisivät kun veisasimme hartaasti: "Et syntynyt 
Suomen kansa, et kasvanut Kalevan kansa ... ". 

Saarenpää valitsi sitten meistä parhaat laulajat esiintymään "Päivän laulun" 
konsertissa tuon suuren kuoron vahvistuksena, kun Kalevan kansan laulua 
esitettiin konsertin päänumerona. 

Vuonna 1935 Kalevalan 100-vuotisjuhlien yhteydessä pidetyssä 
SULASOL'in säveljuhlassa oli koulustamme esiintymässä Saarenpään ko-
koama 100-päinen kuoro, jossa lauloi 30 y liluokkalaista ja 70 alaluokkien op-
pilasta. Saman vuoden joulukuussa kuoro esiintyi yhdessä Viipurin Musii-
kinystäväin Orkesterin kanssa Sibelius-juhlien Sibelius-konsertissa Keskus-
kansankoululla Boris Sirponjohdolla. Kun pojat Keskuskansankoululla odot-
telivat juhlasalin takahuoneessa jonossa lavalle marssimista, Sirpa otti lau-
kustaan sanomalehdellä suojatun pullonsa ja ryyppäsi siitä muutamia kulauksia. 
Eräs rohkeimmista pojista ajatteli silloin ääneen: 

- Setä ryyppää viinaa! 
Tähän Sirpo kiirehti selittelemään: 
- Ei tämä viina, tämä musta kaffel 
Sirpo lähetti musiikkiopiston oppilaita monet kerrat soittamaan eri tilai-

suuksissa. Itse jouduin tällä tavoin mm. esiintymään vuonna 1935 yhdessä 
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pianisti Irma Ruuskasen ja Ruotsalaisen lyseon violisti Pehr-Erik Flomanin 
kanssa Viipurin Raatihuoneella "Sjunde Januari" -juhlan 100-vuotistilaisuu-
dessa, missä soitimme triona Mozartin "Eine kleine N achtmusik". Sirpon oli 
pyydettävä lupa rehtori Aaro Markkaselta tähän, koska juhlaan sisältyvä il-
lallinen tarjottiin Teatteriravintolassa. Koulun säännöthän eivät sallineet il-
man rehtorin lupaa käydä anniskeluravintolassa. 

Valtosen sisarukset "Harmony sisters" esiintyivät myös samassa tilaisuu-
dessa Georg de Godzinskyn säestyksellä, joten olimme soittamassa tunne-
tussa seurassa. 

Monet koulumme oppilaista, kuten mm. Heimo Haitto ja laulajapoika Yr-
jö Ojala, joutuivat samalla tavoin esiintymään monet kerrat Sirpon Musiik-
kiopiston lähettäminä monissa eri tilaisuuksissa. 

Vaikka sekä Sivorin että Saarenpään ollessa laulunopettajinamme koulum-
me oppilaat esiintyivät kuorolaulajina sekä koulun omissa juhlissa että myös 
monissa suurissa juhlatilaisuuksissa koulun ulkopuolella, ei heidän aikanaan 
kuitenkaan ollut mitään vakituista koulun kuoroa. Laulajapojista koottiin ai-
na tarpeen vaatiessa kuhunkin tilaisuuteen sopiva kuoro hyvissä ajoin ennen 
esiintymistä. Hyvinhän se niinkin kävi. Poikia ei tarvinnut vaivata käymään 
joka viikko säännöllisissä harjoituksissa, mistä olisi ollut vain turhaa vaivaa 
ja ajanhukkaa. Läksyjen luvuthan siitä olisivat vain kärsineet. Näin poikia ei 
rasitettu turhan takia. Kuhunkin juhlaan harjoiteltiin tarpeen mukaan. 

Minun kouluaikanani Suomalaisessa lyseossa oli monta musiikkia harras-
tavaa oppilasta. Pianisteista tunnetuimpia olivat Risto Vento, Antti Riikonen, 
Martti Lintulahti, Hannu Manner ja Woldemar Sourander. Violisteista on eri-
tyisesti mainittava tuolta ajalta Usko Aro, Pentti Sauramo, Teppo Korpiran-
ta ja Ensio Salonen. Venäläissyntyinen Boris Horkamo (Horobri) soitti myös 
joskus koulu juhlissa viulusooloja ja minä puolestani soittelin niissä selloa. 

Jo vuonna 1930 muodostimme mainioitten kamarimuusikkojen Pentti Sau-
ramon ja Ensio Salosen kanssa kvartetin, jonka pianistina oli muistaakseni 
Allan Kankkunen minun soittaessani silloin selloa. Repertoaarimme oli tuol-
loin kautta linjan klassillista kamarimusiikkia kuten Corellia, Vivaldia, Mo-
zartia, Schubertia ja Beethovenia. Emme tavoitelleet tekniikkansa puolesta 
liian vaikeita esityksiä, vaan keskityimme oikeaan tulkinnalliseen eheyteen 
ja ennen kaikkea puhtaaseen sointiin. Kvartettimme hajosi kuitenkin melko 
pian kun Sauramosta tuli ylioppilas jo vuonna 1931 ja Salosesta heti seuraa-
vana vuonna 1932. 

Vähän myöhemmin muodostimme jälleen kvartetin hyvien violistien Tep-
po Korpirannan, Usko Aron ja hyvän ystäväni luokkatoverini Risto Vennon 
kanssa. Niinikään violistit Keijo Näppi ja Hannes Tani olivat usein mukana 
suurehkossa jousiyhtyeessä, jolloin soitimme sen ajan suosittuja operettisä-
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velmiä. Minusta oli hauskaa soittaa niitä noiden sävelmien temmatessa sekä 
soittajat että niin nuoremman kuin varttuneemmank:in kuulijakunnan mukaansa 
operettien romanttisiin maailmoihin. 

Etenkin Paul Abrahamin operetit "Viktoria ja hänen husaarinsa", "Havai-
jin Kukka" ja "Tanssiva Savoy" olivat 1930-luvulla minun mielioperettejani 
monine tuttuine sävelmineen. "My golden baby, my beautiful baby, my dar-
ling, my sweetheart. .. " ja "Du schöne Blume von Hawai ... ". Nuo ja monet 
muut eri operettien iskelmät olivat silloin kaikkien huulilla kun Paul Abra-
hamin sävelten tahdissa pyöriteltiin tyttöjä koulu juhlissa. Hänen musiikkiaan 
kuultiin kaikkialla. 

Veljeni soitti Abrahamin musiikkia usein Eero Selinin jousi orkesterissa Es-
pilän edessä olevalla soittolavalla Torkkelin puistossa käyskentelevän ja Es-
pilän terassilla istuvan yleisön iloksi. 

Teppo Korpirannan tultua ylioppilaaksi saimme yhtyeeseemme jo poika-
sena kuuluisaksi tulleen Viipurin Musiikkiopiston johtajan Boris Sirpon kou-
luttaman violistin Heimo Haiton. Hän oli koulumme alaluokilla kun minä olin 
jo lukiossa. 

Heimo Haitto oli innokas tyttöjen perään jo nuorena poikana. Kun kvartet-
tiharjoituksemme olivat talvisin tuskin alkaneet, hän pisti viulunsa pian viu-
lulaatikkoon ja hihkaisi minulle: 

- Hei Kale, miu pittää täst lähtee Salakkalahen luistinradall. Tytöt jo siell 
uottaa minnuu. Kyll mie ossaan nää nuotit soittaa "primavistaa". 

Samanlaisen huomion hänen kiinnostuksestaan tyttöihin oli tehnyt myös 
Heimon asuessa Sirpoilla näiden taloudenhoitaja Anna Söderblom, joka ker-
toi Heimon edesottamuksista näin: 

- Välist hää toi paljo tyttölöi kyllää, ku Sirpot ei olleet kotonja siin sit leik-
ki piisas. 

Anna Söderblom kertoi vielä lisääkin Heimon soittamisesta näin: 
- Hää harjoittel ain vierashuonees ja kyl mie ihako kuulisin vielkii, ku hää 

soittelee. Ko hää joskus radioskii essintyy, ni mie kohtsiltää tunnen et se on 
Heimo, ku siell soittelee. 

Ollessani kuudennella luokalla koulutoverini Risto Vento, joka oli koulu-
juhlissa ja muuallakin soittavan, koulunuorison suosiman tanssiorkesteri 
"Rhythmic Lads"': n pianisti, pyysi minua kokoamaan lauluyhtyeen, joka 
esittäisi sen ajan suosituimpia iskelmiä, mahdollisesti myös "Rhythmic 
Lads":n kanssa. Tuon orkesterin kitaristina oli violistina jo kunnostautunut 
Teppo Korpiranta eli "Haipa" ja rumpulina eli patteristina naapurikoulun kas-
vatti Rolf Kami. 

Sainkin luokkatoverini Jaakko Odrischinskyn ja Tuukka Talvion innostu-
maan asiasta. Myös koulumme oppilas Hannu Manner tuli myöhemmin hy-
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vänä bassona mukaan yhtyeeseen, josta näin muodostui laulukvartetti. 
Risto Vento hankki suoraan sukulaisiltaan Yhdysvalloista kaikkein uusim-

pien amerikkalaisten menestyssävelmien pianonuotit, joiden mukaan sovitin 
nuo kappaleet laulutriolle ja laulukvartetille. Kun harjoittelimme sitten meil-
lä kotona noita kappaleita, alapuolellamme asuva varatuomari soitti meille 
kesken harjoituksiamme suorastaan huutaen puhelimeen: 

- Etteks työ jo ihmees lopeta tuot hirviääjyskyttämist. Koht lamputkii put-
too katost eikä mörkökää jaksa tuollast kuulla. 

Aiheuttamamme meteli ei kuitenkaan ollut läheskään sellaista karjumista 
ja rämpyttämistä kuin nykyinen "rautalankamusiikki". 

Kun sitten esiinnyimme ensimmäistä kertaa koulumme toverikunnan juh-
lissa lauloimme Gerschwinin kappaleita FredAstarin filmistä "Shall we dance". 
Erkki Sarvialaja Reino Vaalavuo tehostivat esityksiämme steppaamalla nii-
den tahdissa yleisön edessä. Kaikki olimme poltetulla korkilla tuhrineet it-
semme mustiksi neekereiksija steppaajilla oli lisäksi valkoiset smokkia muis-
tuttavat asut päällään. Rehtorimme Aaro Markkanenkin oli seuramassa oh-
jelmaamme, josta hän oli ilmeisen tyytyväinen, koska nauroi makeasti show-
esityksellemme eikä esittänyt jälkeenpäin siitä mitään huomautuksia. 

Tuona talvena laulukvartettimme esiintyi myös Viipurin radiossa, mistä saim-
me myönteistä palautetta etenkin koulunuorisolta. Muistan kuinka riemui-
sasti meidät vastaanotettiin poistuessamme radion studiorakennuksesta Kar-
jalankadulle. 

Luokkatoverini Antti Riikonen oli pianistina "Rytmi" -nimisessä tanssior-
kesterissa, joka soitti etenkin Tammisuon työväentalolla, mutta myös Vilje-
lyksen salissa ja Kauppaklubilla sekä joskus harvemmin Upseerikerholla. Näin 
hän ansaitsi sievoiset rahat opiskelua varten. Antti Riikonen huolehti myös 
miltei aina koulu juhlien alkusoitosta. Vielä Helsingissäkin kuulin hänen soit-
toaan usein viipurilaisten "maanpakolaisten" tilaisuuksissa. 

Koulun aamurukouksissa säestivät urkuharmonilla virrenveisuuta useim-
miten Risto Vento, mutta myös Martti Lintulahti ja Woldemar Sourander hoi-
tivat monet vuodet tuota tehtävää. 

Vuonna 1934 Viipurissa esitettiin saksalaisen Paul Hindemithin säveltämä 
lastenooppera "Me rakennamme kaupungin". Boris Sirpo oli valmistanut tä-
män esityksen huolella Viipurin Musiikkiopiston järjestämän ja kouluttaman 
lapsikuoron ja lapsiorkesterin voimin, joissa oli laulamassa ja soittamassa 
monia koulumme oppilaita. Koulumme oppilas Yrjö Ojala esitti loistavana 
lapsilaulajana tässä oopperassa keskeistä roolia. Toisessakin "Matka maail-
man ympäri" -nimisessä lapsioopperassa oli koulumme oppilaita mukana suu-
ressa lapsikuorossa vuonna 1936. 

Heimo Haitosta kehittyi kuitenkin kuuluisin koulumme käynyt muusikko. 

175 



Helmikuussa vuonna 1939 hän antoi 13-vuotiaana konsertin Helsingissä soit-
tamalla taiturillisesti Mozartin, Vieuxtempsin ja Paganinin viulukonsertot. 
Saman vuoden huhtikuussa hän voitti Lontoon Musiikkiakatemian nuorille 
violisteille järjestämän kansanvälisen kilpailun. Tätä kilpailua varten profes-
sori Richard Faltin antoi hänen käyttöönsä hienon Guameri-viulun. 

Kesällä ennen talvisodan syttymistä Heimo Haitasta valmistui elokuva "Pik-
ku pelimanni". Hän itse näytteli ja soitti tuossa viehättävässä filmissä, josta 
tuli suuri menestys. 

Kun talvisota syttyi Heimo Haitto ja Boris Sirpo lähtivät Skandinavian mai-
hin hankkimaan musiikillaan rahaa Suomen hädänalaisille. Sieltä heidän mat-
kansa jatkui vuonna 1940 Yhdysvaltoihin. Haitto konsertoi Amerikassa va-
roja sotaa käyvälle kotimaalleen entisen presidentti Hooverin toimiessa tä-
män laajan konserttimatkan suojelijana. Yli neljästäsadasta konsertista ker-
tyi melkoinen rahasumma Suomen hyväksi. 

Pentti Sauramosta tuli puolestaan rutinoitu kamarimuusikko. Hän oli pit-
kään Suomen Kamarimusiikki yhdistyksen puheenjohtajana. Hän toimi sitten 
kauan liike-elämän johtotehtävissä ennen eläkkeelle siirtymistään, mutta mu-
siikki pysyi aina hänen harrastuksenaan. 

Me entiset Suomalaisen lyseon pojat muistamme kiitollisina kouluamme, 
joka niin monella tavalla tuki ja edisti musiikkiharrastuksiamme. 
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Pekka V. Virtanen 

August Saaristo -
suomalainen tehtailija Viipurissa 

August Saaristo nuorena miehenä vai-
monsa Annan ( o. s. Väisänen) kanssa 
1903. Heillä oli kaikkiaan kahdeksan 
lasta, joista 7 eli aikuisikään. 

Hieman yli 100 vuotta sitten syntyi 
Viipurissa "Aug. Saariston Konepaja", 
jota voidaan pitää yhtenä suomalaisen 
ja suomenkielisen teollisuustoiminnan 
uranuurtajana Viipurissa. Sen perustaja 
August Evert Saaristo (ent. Sulin) syn-
tyi Tampereella 28.6.1872 ja kuoli Vii-
purissa 31.3.1936. Isä Oskar oli amma-
tiltaan puuseppä. Yksi Augustin veljis-
tä oli metallisorvari Väinö Sulin, ja hän 
oli mukana Matti Kurikan perustaessa 
Sointula -nimistä ihanneyhteiskuntaa 
British Columbiaan Kanadaan. Toinen 
veli Jussi Sulin muutti Yhdysvaltoihin, 
jossa myös kuoli. Augustille riitti ly-
hyempi muuttomatka, Tampereelta Vii-
pumn. 

August kävi Tampereen teollisuus-
koulun koneosaston 1897-99 ja sen 
ohella suoritti myös erillisen sähkö-
kurssin. Päästötodistuksen keskiarvo 
oli 9 ja hänet palkittiinkin koulun pää-

tyttyä stipendillä. Hän oli suomentanut nimensä Saaristoksi jo niin varhain, 
että ainakin 1898 annetussa teollisuuskoulun 1. luokan todistuksessa oli ni-
menä Saaristo. 

Vuonna 1913 julkaistussa laajassa ja kaksikielisessä "Kotimaisen teollisuuden 
albumissa" on yksi sivu omistettu myös Augustille ja hänen konepajalleen. Sii-

" Kotimaisen teollisuuden albumi s. 149. 
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nä esitetään muun muassa seuraavaa: 1 -- ,•.•, .,,_ 
"August Saaristo oli ennen oman ko-

nepajan perustamista, mikä tapahtui 
1901, työskennellyt piirustajana Vii-
purin konepajassaja lisäksi ollut työs- Saariston Konepajan liikelahja - pape-

riveitsi. sä Venäjällä 5 vuotena ynnä jonkin ai-
kaa myös Saksassa ja Ruotsissa. Ko-
nepajassa mainitaan työväen määräksi 50, mutta joskus enemmänkin. Eri-
koisalana olivat aluksi vesijohto- ja peltityöt, mutta myöhemmin kaikenlaiset 
koneet, höyrykattilat, voimansiirtolaitokset, rakennustakeetja rautaportit, se-
mentti- ja huopakoneet, elevaattorit sekä myös rautasängyt sairaaloihin." 

Tässä vankan kirjan kokoisessa albumissa on myös kaksi valokuvaa, toi-
sessa konepaja ulkoa ja toisessa sisältä. Valitettavasti kuvien laatu on varsin 
heikko. 

Toinen aikalaislähde on 1915 ilmestynyt kokoomateos Viborgs stad under 
6 årtionden 1855-1915. Siinä kerrotaan kuinka heti vuosisadan alussa esiin-
tyi Viipurissa pyrkimystä osuuskuntapohjaisen konepajan perustamiseen ja 
että August Saaristo oli hankkeen innokas kannattaja. Kun se kuitenkin kui-
vui kokoon, otti herra Saaristo aloitteen omiin käsiin ja perusti 1901 Suoka-
tu 3:ssa konepajan. Yritys kasvoi kuitenkin niin, että jo 1904 piti löytää väl-
jempi tontti ja niin Saaristo osti silloisen Katariinankadun (eli myöhemmän 
Linnankadun) loppupäästä tontin, jonka osoite oli Katariinankatu 55.2 

Sama lähde kertoi edelleen, että aluksi herra S. erikoistui vesijohto- ja pel-
titöihin, mutta pian yritys laajeni tekemään kaikkia konepajatöitä, myös va-
limoalaan kuuluvia.3 Työväen määräksi ilmoitettiin n. 60. Perimätiedon 
mukaan Saariston konepaja toimitti huomattavan määrän rauta-aitoja myös 
Pietariin. Suomen puistoihin toimitettiin muun muassa ns. koivunrunko-
penkkejä. Saaristo toi yrityksen toimialan esiin myös sanomalehti-ilmoi-
tuksissa. 

August oli ilmeisesti moderni liikkeenjohtaja suhdetoimintamielessä. Hän 
muun muassa teki konepajassaan liikelahjoiksi paperiveitsiä, joiden käden-
sijassa lukee toisella puolen "Aug. Saaristo, konepaja, Wiipuri" ja toisella 
puolella "Aug. Saaristo, Mekaniska verkstad, Wiborg". Nämä veitset oli niin 
hyvin muotoiltu, että parempia saa vieläkin etsiä; kirjoittajan kotona on yksi 
vielä tallessa ja vakituisessa käytössä. 

" Viborgs stad under 6 årtionden. Östra Finlands Tryckeri, Viborg 1915. 
"Yksi esimerkki vaativista töistä liittyy 1900-luvun alkupuolella valmistuneeseen Hackman & Co:n hienoon lii-
kepalatsiin. Sen alihankkijoiden joukossa oli Arkitekten-lehden (December 1909) mukaan myös Saariston kone-
paja, joka vastasi pelti töistä ja pronssiin valetusta portista. 
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Tehtailijaa miehuusvuosinaan esittää oheinen kuva, jossa kasvoja kuvataan 
eri puolilta ja silmään pistää oikean silmän peittävä musta lappu. Se oli seu-
rausta konepajalla sattuneesta työtapaturmasta, jossa palava kipinä lensi sil-
mille. Toinen silmä pystyttiin pelastamaan. 

Vaikka August Saaristo olikin ennen kaikkea tehtailija tai konepajan omis-
taja, hänellä oli muitakin harrastuksia, joista yksi liittyi taksiautoiluun. Seu-
raava lainaus on Suomen autoilijaliiton äänenkannattajastaAutoilija-lehdestä 
vuoden 1934 joulukuulta. 

"25 vuotta sitten keväällä armon vuonna 1909, otti ensimäiset esikoisas-
keleensa Karjalan kadun Espilän puoleisten lehmusten suojaavassa siimek-
sessä uranuurtaja vuokra-auto, aukaisten näin ollen vuokra-autoliikenteen 
Viipurissa ja myöskin koko Karjalassa. ensimmäinen vuokra-auto. Esikoinen, 
syntyperäisenä ranskalaisena, oli saanut nimekseen De Dian Bouton, ja oli 
varustettu yksisylinterisellä neljätahtisella koneella, joka toimi patterisyty-
tyksellä. Valonheittäjien virkaa toimittivat korkealle kahdenpuolen kuljetta-
jan istuinta asetetut petroolilyhdyt. Vaihteita oli kolme, joista kaksi eteenpäin 
ja yksi taaksepäin. Auton hankkijaksi mainittiin "edistyshaluinen ja tarmo-
kas teollisuusmies" August Saaristo. 

Kuljettajan tehtävät Saaristo oli uskonut "autonkuljetustaidon omaavalle" 
herra A. Mannerille ja myöhemmin herra J. Aspelinille. Seuraavana kesänä 
1910 asetti Saaristo liikenteelle suuremman ja ajanmukaisemman avo-ja um-
pikorilla varustetun 7 hengen Levard Bajardin, joka edusti jo kehittyneem-
pää autotekniikkaa; siinä oli mm. 22 hevosvoiman 4-sylinterinen moottori ja 
karbiidivalot". 

Artikkeli kertoo edelleen, että auto tuolloin herätti kaikkialla huomiota ja 

Tehtailija August Saaristo. 
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pelonsekaista kunnioitusta, maanteillä 
auton kohtaaminen saattoi aiheuttaa he-
vosissa ja niiden isännissä suoranaista 
pakokauhua. Autonomistajille tuottivat 
huoltaja mielipahaa ne monet valituk-
set, korvausvaatimukset ja oikeuden-
käynnit, joita aiheuttivat ne, jotka us-
koivat joutuneensa kärsimään auton ai-
heuttamista haitoista. Tietoa tämän yri-
tystoiminnan kestosta ei tämän kirjoit-
tajalla ole, mutta perimätieto kertoo sen 
olleen tappiollista. 

Edellä todetun vahvistaa Tapani Mau-
ranen Suomen taksiliikenteen historiaa 
käsittelevässä teoksessaan. Siinä hän 



Saariston asuintalo konepajan tontilla. 

mainitsee lisäksi, että keväällä 1909 "joku herra Ylander" Helsingistä ilmes-
tyi Viipuriin kahden automobiilinsa kanssa mutta lähti pois kesken kesän, 
minkä jälkeen tehtailija August Saaristo aloitti vuokra-autoliikenteen.4 

Saariston perheelle rakennettiin tehdastontin toiseen laitaan edustava asuin-
rakennus hieman ensimmäisten tehdastilojenjälkeen, ilmeisesti 1906. Se on 
yhä pystyssä ja hyvin kunnossa pidetty. Rakennuksen suunnitteli perheystä-
vä, rakennusmestari Theodor Gessler. Siinä oli 5 huonetta sekä keittiö ja apu-
laisenhuone. Oheisesta nykytilannekuvasta päätellen siinä oli myös runsaas-
ti kellari tilaa. Kun tehdas myytiin, oli myös asuintalosta luovuttava, tosin noin 
vuoden viiveellä. Uusi asunto hankittiin ns. rakennusmestarien talosta Kaar-
lonkatu (myöh. Pormestarinkatu) 6:ssa. 

August Saaristo oli hyvä ammattimies, mutta osasi myös hoitaa liikkeen 
suhdetoimintaa ulospäin. Yrityksen sisällä tilanne oli ilmeisesti toisenlainen. 
Hän oli vanhan ajan patriarkaalinen johtaja, jonka sana oli laki. Ne työnteki-
jät, jotka olivat hyviä ammattimiehiä ja nöyriä tottelemaan, saivat hyvän koh-
telun, mutta ne, jotka halusivat esittää vaatimuksia, suututtivat johtajan her-

" Mauranen 1995 
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kästi. Useita työmiehiään August pelasti teloitukselta kansalaissodan/va-
paussodanjälkiselvittelyissä, kun näiden puolisot pyysivät häntä todistamaan 
miehen puolesta. Tehtailijan sanalla oli vielä painoa, vaikka firma oli myyty 
jo puolisentoista vuotta aikaisemmin. 

August Saaristoa voidaan pitää merkittävänä yrittäjänä Viipurissa myös 
suomalaisuutensa vuoksi. Kaupungin elinkeinothan olivat pitkään olleet 
ruotsalaisten, saksalaisten ja venäläisten sukujen käsissä. Saariston kone-
paja oli aikanaan suurin yksityinen konepaja kaupungissa; tuntuvasti kook-
kaampi tosin oli omalla erikoisalallaan toimiva Valtionrautateiden kone-
paja. Viipurin historian IV osassa kertoo Martti Lakio tilastotietoja Viipu-
rin suurimmista teollisuuslaitoksista vuonna 1910. Sen mukaan suurin oli 
Tupakkatehdas F. Sergejeff 526 työntekijällään. Sitten seurasivat VR:n ko-
nepaja (435), Koneellinenkiviveistämö (91), Viipurin Tupakkatehdas (71), 
Paul Wahl & Co:n sähkölaitetehdas (70), Viipurin sementtivalimo ja as-

"Kaukolan kartano " vuonna 19 31. Taustalla näkyy Suomenvedenpohjaa. 
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falttitehdas (64), Paita- ja kravattiteh-
das (64) , kirjapaino (56), olutpanimo 
(56), puuseppätehdas (50) , Newskin 
steariiniyhtön kynttilätehdas (44) ja 
kahdentenatoista Aug. Saariston Ko-
nepaja (42).5 

Kun VR:n konepaja palveli vain rau-
tateitä - Viipurihan oli aikanaan maan 
merkittävin rautateiden solmukohta 
viiteen suuntaan lähtevine ratoineen -
voidaan Saaristonkonepajaa pitää tuol-
loin alansa suurimpana yrityksenä Vii-
purissa. August itse oli varsin kielitai-
toinen mies, olihan hän työskennellyt 
aikanaan myös Ruotsissa, Saksassa ja 
Venäjällä ja tehnyt kauppaa Venäjälle. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana 
firma tuotti hyvin, ja niinpä hän vuon-
na 1916 myi yrityksensä ollessaan vas-
ta 44-vuotias. Hän ilmoitti perheel-
leen, että tällä hinnalla hän tulee toi- August Saaristo ja Pekka v. Virtanen 
meen elämänsä loppuun asti tarvitse- n. 1931. 
matta enää muita ansiotöitä. Ei kyllä 
tarvinnutkaan, sillä hän selvisi 
omaisuudellaan kuolemaansa asti, mutta suurin osa siitä hävisi eri syistä. 
Yksi merkittävä syy oli, että hän oli heti liikkeen myytyään ostanut suu-
rella summalla Venäjän valtion obligaatioita, joista sitten vain kahden vuo-
den osingot saatiin nostetuksi. Näitä arvottomia arvopapereita jäi perin-
nöksi suvullekin. Myös itsenäisyysajan alkuvuosien inflaatio söi säästöjen 
arvoa. Eräät varomattomat takaukset aiheuttivat samoin tappioita. 

Onneksi hän osti 1925 Viipurin maalaiskunnasta Suomenvedenpohjan 
rannalta "Kaukolan kartanon" (tai oikeammin sen noin 10 hehtaarin tilan 
mikä aikanaan suuresta kartanosta oli jäljellä). Se takasi hänelle ja per-
heelle asunnon ja osan elantoa sotiin asti.6 Oheinen kuva osoittaa millai-
nen tämä tila oli 1930-luvulla. August rakensi päärakennukseen samanko-

" Lak.io 1982 s. 415-416 
6) Tästä "kartanosta" on tietoja mm. Otto-Iivari Meurmanin teoksessa "Viipurin pitäjän historia III. Kartanot" se-
kä Kalevi Leinon kirjassa '"Suomenvedenpohja. Kyliä talosta taloon". Molemmissa on puutteita ja osaksi virheel-
lisiä tietoja. 
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koisen laajennuksen sekä suuren ulkorakennuksen. Kaivo oli rakennetta-
va ja hän myös sähköisti rakennuksensa omin voimin, kun pätevyyttä riit-
ti. Puhelinkin tuli hankittua pian. 

Aikaansa August kulutti talon isännän töissä ja mm. lukemalla. Hyvää 
huolta hän piti myös ensimmäisestä lapsenlapsestaan eli tämän kirjoitta-
jasta. 
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Asko Kousa 

Partiolaiset Viipurin katukuvassa, 
leireillä ja retkillä 

Viipuri oli Suomen itsenäisyyden aikana nuorison kaupunki. Mitä erilaisin 
nuorisotoiminta kukoisti, eikä mistään kuulunut nykyään niin tavanmukaista 
mankumista "tää on ihan mätä paikka, ku täällä ei ole edes kahta diskoakaan". 
Ehkä vanhempina aikoina ei ollut tarjolla eikä siis tarvittu niitten toinen toistaan 
erikoisempien toimintojen kirjoa, jota nykynuorisolle tarjotaan. Erilaisten toi-
mintojen määrä ehkä oli silloin vähäisempi, mutta eri toiminnat olivat kai sitten 
vastaavasti tehokkaampia ja paremmin suunniteltuja ja johdettuja. 

Ykkössijalla oli Viipurissa ennen kaikkea urheilutoiminta. Ei tarvitse kuin vain 
muistaa Viipurin Urheilijoiden 3000-päinen poikaosasto tai viipurilaisten pal-
loiluseurojen Sudet. ViPS, Ilves ja Sorvalin Veikot seuroilla oli hallitseva ase-
ma Suomen juniori- ja mestaruussarjapalloilussa, ViipurinNyrkkeilijöilläja Vii-
purin Voimailijoilla voimalajeissa sekä Talikkalan Tovereiden Talikkalan Taito-
voimistelijoiden ryhmällä voimistelussa. Siispä voi todeta, että tehokasta nuo-
risotoimintaa löytyi kaupungissa. 

Mutta myös muu nuorisotoiminta kukoisti. Musiikki, nuorisoseuratoiminta, 
tanhuaminen, näyttämötaide, suojeluskunta- ja sotilaspoikatoimintaja partiolii-
ke toimivat vireästi, vain joitakin nuorisotoimintamuotoja mainitakseni. 

Sir Robert Baden-Powellin vuonna 1907-08 perustama partioliike sai aikaan 
suuren innostuksen myös Suomessa. Ensimmäisen partiolippukunnan perusti 
Ahvenanmaalle kirkkoherra K. G. E. Mosander 1910 ja keväällä 1911 oli toi-
minnassa jo kymmenittäin partiolippukuntia eri puolilla Suomea. Niin myös Vii-
purissa perustettiin Viipurin NMKY:n Toimenpojat ja Viipurin Tähtipojat ja -ty-
töt, sekä 1911 ruotsinkielinen Wiborgs Scoutkår. Panslavistinen kenraalikuver-
nööri F. A. Seyn sai kuitenkin aikaan sen, että 20.9.1911 partioliike Suomessa 
kiellettiin. Toiminta jatkui sen jälkeen "maan alla" ja esimerkiksi urheilutoi-
minnaksi naamioituna mm. NMKY:n piirissä. Muutama päivä tsaarin kruunus-
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ta luopumisen jälkeen vuonna 1917 syntyivät uudet partiolippukunnat eri puo-
lilla Suomea. Partiolaiset pitivät ensimmäisen yhteisesiintymisen - paraatimarssin 
- 20.5.1917 Viipurissa. 

Innostuksen vallassa perustettujen lippukuntien jäsenmäärät nousivat varsin 
korkeiksi, ollen monissa tapauksissa useampia satoja (mm. VTP:hen liittyi yli 
1000 jäsentä). Silloin oli "suorastaan trendikästä" kuulua partioon. Useat lippu-
kunnista perustettiin koulujen oppilaskuntiin. 

Alkanut Vapaussota katkaisi kuitenkin partiotoiminnan lähes kokonaan. So-
dan jälkeen vuonna 1919 toimi maassa kuitenkin 43 lippukuntaa, joskin niitten 
j äsenmäärät olivat huomattavasti pienentyneet. Viipurilaisista lippukunnistamai-
nittakoon Karjalan Sissit, Korvenpojat (myöhemmin Viipurin Metsänkävijät), 
Papulan Partioveikot, Viborgs Scoutkår, Viborgs Svenska Girlscoutförening, Vii-
purin Metsäsissit, Viipurin NMKY:n Toimenpojat, Viipurin Suomalaisen Ly-
seon Eräpojat, Viipurin Suomalaiset Partiotytöt (vuodesta 1930 Viipurin Tyttö-
partio) ja Viipurin Uuden Yhteiskoulun Partiopojat, joten lippukunnista ei ollut 
puutetta Karjalan pääkaupungissa. Myös valtakunnallinen keskusorganisaatio 
muotoutui näinä vuosina. 

Toiminta, jonka tunnusmerkkejä olivat partiopukujen- ja -huivien lisäksi lie-
rihatut ja erityiset partiosauvat, poikkesi jossain määrin nykyisestä toiminnasta, 
sillä eihän ollut käytettävissä kuin alkeellisia retkeily- ja leiri varusteita. Lisäva-
rusteina olivat myös vartioitten itse tehdyt viirit, joitten lisäksi lippukunnilla oli 
komeat omat lippunsa, joita käytettiin paraateissajajuhlissa, kuten esimerkiksi 
lupauksenantotilaisuuksissa. Suosittuja toimintamuotoja olivat erilaiset urhei-
luharrastukset sekä osittain nykyisen kaltaiset merkkisuoritukset. Marsseja ja 
näytöksiä järjestettiin usein suuren innostuksen vallassa. Liput olivat tavallises-
ti taiteilijoiden suunnittelemia ja ne vihittiin juhlallisesti käyttöön. Mainittakoon 
esimerkiksi, että Viipurin Tyttöpartio sai ensimmäisen lippunsa 27.3.1919 ja uu-
den lipun vuonna 1937. Tämä lippu jäi Viipuriin, mutta sen kopio (joka nyt on 
Partiomuseossa) vihittiin Helsingissä vuonna 1950. Toimenpoikien ensimmäi-
nen lippu vihittiin v.1920 (sen kopio luovutettiin Lahden NMKY:lle sotien jäl-
keen). Korvenpoikien (Metsäkävijät) ensimmäinen lippu vihittiin vuonna 1921 
ja uudempi, taiteilija Joel Asikaisen piirtämä Metsänkävijälippu vuonna 1927. 
Nykyinen lippu on myös Asikaisen piirtämä vuodelta 1949. 

Suuri innostus leimasi alkuvuosia, ja etenkin Toimenpojat, Viipurin Tyttöpar-
tio (VTP) ja vuonna 1924 Suomen Metsäkävijäliittoon liittynyt Viipurin Met-
sänkävijät ( aikaisemmin Korvenpojat) vahvistivat toimintaansa aktiivisten ja te-
hokkaiden johtajien ansiosta. Monista Viipurin partiotoimintaan vaikuttaneista 
kannattaa mainita esimerkiksi Elli Karvinen (VTP), Reino Pentikäinen ja Aulis 
Lepistö (Toimenpojat), Erkki Karvinen, Ape Vistala ja Ilmari Vainio (Metsän-
kävijät) ja Reino Herranen (Karjalan Sissit), sekä ruotsinkielisellä puolella Ire-
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Viipurin Tyttöpartion lippu vuodelta 1937. Pohjaväri on sininen. 

Viipurin NMKY:n Toimenpoiien lippu vuodelta 1920. Pohjaväri on sininen. 
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ne Graevenitz (Wiborgs Scoutflickor)jaMaxAlfthan (Wiborgs Scoutkår), mut-
ta koska partio toiminta on nuorten itsensä johtamaa toimintaa, listaan voitaisiin 
lisätä kymmeniä, jopa satoja nimiä. 

Toiminnan tehostumiseen alkuvuosina vaikutti positiivisesti myös se, että syn-
tyi useita erilaisia ryhmittymiä, joitten keskeinen kilpailu ja ryhmien sisäinen 
yhteistoiminta suuresti laajensi toimintamahdollisuuksia ja partiokoulutusta, esi-
merkiksi erilaisten kurssien, leirien ja kilpailutoiminnan muodossa. 1920-luvun 
alkupuolella partioliitot olivat sekä tyttö- että poikalippukuntia käsittäviä seka-
liittoja, mutta myöhemmin lippukuntien joukossa sekalippukunnat hävisivät, ja 
tyttö- ja poikalippukuntien toimintaa väritti erilaisten toimintamuotojen eri-
koistuminen. Viipurissa toimivat ruotsinkieliset pojat ja tytöt samassa lippu-
kunnassa (Wiborgs Scoutkår) vuosina 1920-1932. Viidensillä partiopäivillä vuon-
na 1920 oli toiminta Suomessa jakaantunut kolmeksi eri partioliitoksi: Suomen 
Partio liitto, Finlands Svenska Scoutbrigad ( vuodesta 1922 alkaen Finlands Svens-
ka Scoutförbund, FSSF) ja Suomen Vapaa Partioryhmä -Finlands Fria Scoutb-
rigad (SVPR-FFSB). Virallisen partio-organisaation oheen syntyi myös aatteel-
lisia yhteistyöryhmiä kuten Päiväpoikien Liitto, NMKY:n partioryhmä, Met-
sänkävijäin Liitto ja Partiosissit, joihin yhtyivät samaa nimeä tai tunnuksia kan-
tavat lippukunnat. Näitten ryhmien yhteistoiminnasta hyötyivät myös niihin kuu-
luneet viipurilaiset lippukunnat. 

Alkuvuosina usein kaupungilla näkynyt marssi- ja esiintymistoiminta, kuten 
paraatit itsenäisyyspäivinä, Yrjönpäivänä, yhteiset toripäivät, leirinäytökset 
Huusniemessä, Havin valleilla ja Tervaniemellä oli kuitenkin vain vähäinen nä-
kyvä osa Viipurin partiotoimintaa, sillä pääosan toiminnasta muodosti kuiten-
kin toiminta maastossa, retkillä, leireillä, vaelluksilla ja erilaisissa maastokil-
pailuissa, joita Partiopiirin alueella järjestettiin runsaasti. Vuoden 1929 näyte-
leirillä kerättiin varoja Englannin Jamboreen matkaa varten. Myös järjestettiin 
yhteisiä "herätysretkiä" maaseudulle, missä niitten seurauksena virisi runsaasti 
partiotoimintaa. Vuonna 1926 järjesti Viipurin Suomalainen Tyttöpartio erityi-
sen teatterijuhlan. 

Retkeily-ja leiripaikkoj a olivat useimmille lippukunnille Härkävuoren-Lai-
halammen maasto, Karisalmi, Seivästö, Talin Lyykylä, Lihaniemi, Papula, 
Markkovilla, Monrepos ja Ventelä, vain suosituimmat kohteet mainitakseni. 
Retken suunnan määräsi usein se, että kohteessa oli jonkin lippukunnan jä-
senen tai tukijan kesämökki, maja tai vastaava. Lippukuntien vähitellen vau-
rastuttaa omatoimisen varainhankinnan tai lahjoitusten kautta syntyi poru-
koille omia leirialueita ja majoja. Niinpä esimerkiksi Wiborgs Scoutkår'illa 
oli maja Kämärällä ja Viipurin Tyttöpartiolla maja (vuodesta 1932) Lyytik-
kälän siirtolapuutarhassa. Toistuvia, suosittuja leiripaikkoja olivat mm. San-
tasaari Säkkijärven Vilaniemessä (Metsänkävijätja Saaren Sissit), Talin Lyy-
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Viippurin Metsänkävijät v. 1927. 

kylä (Toimenpojat ja Wiborgs Scoutkår) ja Simolan Ruokojärvi (VTP). 
Lippukunnat järjestivät omia leirejä lähes joka vuosi, mikäli erilaisia liittolei-

rejä tai järjestön yhteisiä leirejä ei kyseisenä vuosina ollut. Käytettävissä olevien 
tietojen mukaan eri lippukunnat osallistuivat oli mm. seuraaville leireille tai jär-
jestivät oman leirin: 

Metsänkävijät: 1919 Suomen Partiopoikaliiton leirillä Porvoossa, 1920 Yli-
vedellä, 1921 Sairalassa, 1922 SPL:n leirillä Tampereella, 1924 Launatjoen Kos-
kelan joella, Karjalan partiopiirin leirillä Lappeenrannan Linnansaaressa, 1926 
Säkkijärven Santasaaressa, 1927 Suomen Metsäkävijänliiton leirillä Aulangon 
Laukkaniemessä, 1928 Karisalmen Torakkalammella, 1929 Punkaharjun Kau-
vonniemessä, 1930 ja 1931 Säkkijärven Santasaaressa, 1932 Sievästössä, ja 
1933 Viipurin Metsänkävijöitten järjestämä Metsänkävijäliiton leiri Säkkijär-
ven Santasaaressa, 1934 Muolaan Hotakassa ja Karjalan Partiopiirin leirillä] out-
senon Honkilahdessa, 1935 SPL:n Kalevalaleirillä Lohjalla, 1936 Kultaranta-
leirillä Naantalissa, ja 1939 Lyykylässäja Säkkijärven Santasaaressa. 

Kuten yllä esitetystä yhden lippukunnan luettelosta käy ilmi, leiritointa oli var-
sin vilkasta, kun vielä muistaa, että niiden ohessa osallistuttiin myös kansanvä-
lisille Jamboree leirille ja lippukunnan vartiot järjestivät lisäksi omia talvi- ja ke-
säleirejään. 
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Valitettavasti ei tämän kirjoittajalla ole vastaavaa täydellisempää listaa muit-
ten lippukuntien leireistä, mutta mainittakoon tässä joitakin: 

Viipurin NMKY:n Toimenpojat: 1919 SPL:n liittoleirillä Porvoossa, 1920 
NMKY:n liittoleirillä Turussa, 1921 löydettiin leiripaikaksi Talin Lyykylä,jos-
sa joka kesä järjestettiin leirejä siten, että teltat ja muut leiri varusteet tuotiin pai-
kalle ja leiriläiset vaihtuivat tavallisimmin viikoittain. Vuonna 1929 NMKY:n 
liittoleirillä Turun Harvassa, 1932 Sinisen Partioliiton liittoleirillä Savonlinnan 
Kaupinsaaressa, 1936 Kultarantaleirillä Naantalissa ja 1938 talvileiri Antrean 
Kuorikoskella. 

Wiborgs Scoutkår ja Wiborgs Scoutflickor: 1919 Ventelässä (tytöt), 1920 Li-
haniemessä (pojat), 1925 Verlassa (tytöt), 1934 Lauttasaaren suurleiri. Muita 
leiripaikkoja olivat Kämärä, Juustila, Tali, Päätilä ja Lyykylä, jossa v.1927 Wi-
borgs Scoutkår järjesti Finlands Svenska Scoutförbundin liittoleirin. 

Viipurin Tyttöpartio (VTP): 1923, -24, -25 Nuoraalla, 1927 Karisalmen Ka-
risaaressa, 1930 Simolan Ruokojärvellä, 1931 Pohjoismainen johtajaleiri Ke-
ruulla. 

Karjalan Sissit: leirialueena Perkjärven Särkjärvi 
Myös muut viipurilaislippukunnat järjestivät omia leirejään ja osallistuivat 

Karjalan Partiopiirin leiri- ja muihin toimintoihin. Valitettavasti näistä ei ole saa-
tavilla tarkempaa dokumentointia, sillä kaikkihan jäi Viipuriin. 

Retkeily oU viipurilaislippukunnissa viikoittaista ja suuntautui varsin usein 
kaupungin lähimaastoon erilaisten partiotaitojen opettelun muodossa. Tällaisia 
retkikohteita olivat esimerkiksi Tammisuo, Papula, Tienhaara, Maaskola (Peri-
lampi) ja Monrepos. Talvisin Viipurinlahden jää (joka kevätpuolella oli lujaa ja 
kirkasta) houkutteli luistimilla ja potkukelkoilla retkille lahden saaristoon ja ran-
noille. Suosittujaretkikohteita olivat silloin mm. Pappilanniemi, Lihaniemi, Tan-
huvaara ja Venäjänsaari. 

Pitemmät ja useampia päiviä kestäneet varsin monen lippukunnan retket suun-
tautuivat Härkävuoren-Laihalammin maastoon, jonne oli rakennettu havuma-
jojaja laavuja sekä Ventelään. "Muodissa" olivat myös pitkät vaellukset kuten 
Metsänkävijöiden Taipalsaarenja Joensuun pyörämatkatja Scoutkår'in "patik-
kamatkat" Antreaan ja Imatralle sekä 10 tunnissa tehty vaellus Wiipuri-Laurit-
sala-Wiipuri (70 km) ja Toimareitten polkupyörävaellukset Viipuri-Lappeen-
ranta-Imatra-Viipuri ja Viipuri-Punkaharju-Viipuri, vain joitakin mainitakseni. 

Vaelluksina voitaisiin myös pitää tavallisesti Viipurista Lähteneitä kilpailu-
muotoisia Maakuntaviestejä, joissa 20-30-miehiset lippukuntien pyöräilyjouk-
kueet ottivat mittaa toisistaan, matkan pituuden vaihdellessa. Maakuntaviestiin 
kuului myös mukana kuljetettava sanoma, jonka oli antanut joku merkkihenki-
lö, jolta sitä erityisesti käytiin pyytämässä ja jolle se tuotiin. Eri aikakirjoista on 
löytynyt seuraavat tiedot Maakuntaviesteistä: 
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--
vuosi sanoman antaja tiedossa lpk:ia poikia maali 

oleva 
pituus 

I 1934 maaherra A. Manner 1500km 15 Viipuri 
II 1935 kemaali H. Öhqvist 1561 km 17 115 Viipuri 
111 1936 piispa Y. Loimaranta 1841 km 250 Viipuri 114 t 7 min 
IV 1937 pres. P-E. Svinhufvud Markkovilla 
V 1938 Mars. C. G. Mannerheim Hki Kaivopuisto 

Erilaiset partiotaitokilpailut lippukuntien ja vartioitten välillä olivat myös ko-
vasti suosiossa. Viipurilaisten lippukuntien keskuudessa niistä tunnetuin oli kon-
suli Starckjohannin lahjoittamasta Yrjänä-patsaasta käyty vartioitten välinen kil-
pailu. Niitä käytiin kerran vuodessa 30-luvun molemmin puolin (ensimmäinen 
v.1926). Kilpailupaikat ja tehtävät vaihtelivat vuosittain, mutta mainittakoon 
suunnistus, ensiapu, viestitys, pelastusköyden heitto, teltan pystytyskilpailu, eri-
laiset pioneerityöt, Kim-leikin erilaiset muodot jne. Kilpailuyksikkönä oli eri-
tyinen kilpailuvartio, jonka vahvuus oli 1 +6. Toimenpoikien kilpailuvartiot oli-
vat näissä kilpailuissa menestyksellisiä ja Yrjänä-patsas pyrki jäämään Toima-
reiden kilpailukaappiin. Näistäkin kisoista on vain muutamista jäänyt tuloksia. 
Niinpä vuonna 1928 (111 Yrjänäkilpailu) järjestys oli: 1. Toimenpojat, 2. Kotkat, 
3. Metsänkävijät, ja 14.9.1930 järjestys oli: 1. Toimenpojat I, 2. Viipurin Met-
sänkävijät I, 3. Toimenpojat II, 4. Viipurin Metsänkävijät II, 6. Wiborgs Scout-
kår. Vuonna 1933 järjestys oli: 1. Toimenpojat I, 2. Toimenpojat 111, 3. Met-
sänkävijät, 4. Toimenpojatll, 5. Kotkat, 6. Wiborgs Scoutkår, 7. Metsänkävijät 
II. Kilpailujen järjestäjänä toimi Viipurin paikallisneuvosto. 

Uutuutena tuli Suomen Metsänkävijäliiton Sähkösanomakilpailu (vuodesta 
1926 lähtien), johon kunkin paikkakunnan Metsänkävijälippukunnan luonnol-
liset vartiot osallistuivat tehtävien suoritukseen ja kysymysten vastaamiseen ko-
tipaikkakunnillaan. Kilpailutehtävät lähetettiin heille sähkösanomalla ja suori-
tuksien pisteet ja vastaukset toimitettiin j ärjestäj älippukunnalle kisa-ajan kulut-
tua umpeen taas sähkeitse, jolloin myös vastauksen nopeus vaikutti lopputu-
lokseen. Näitä kilpailuja järjestettiin vuosittain ja niitä järjestetään edelleenkin, 
joskin Internetin ja faxin käyttö on korvannut sähkösanoman, kisan nimen säi-
lyessä entisenään. 

Paitsi lippukuntien välisiä partiotaitokilpailuja oli kullakin lippukunnalla omia 
vastaavia kilpailuja ja erilaisia koulutustilaisuuksia ja kursseja, kuten esimer-
kiksi sairaanhoitokursseja, kartanpiirustuskursseja, liikennemerkkikursseja, pa-
lokuntalaiskursseja, solmukursseja, kokkikursseja jne. Yhteiskunnallisina työ-
muotoina olivat erilaisten hyväntekeväisyysmerkkien myynnit. Tällaisia olivat 
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esimerkiksi vappukukka, keuhkotauti- ja tuberkuloosimerkit ja sokeainkukka. 
Kerättiin myös joulupaketteja kaupungin ja rajaseudun köyhille. 

Lähes kaikilla lippukunnilla oli omat lehtensä ja joissakin lippukunnissa eri 
vartioillakin oli lehtensä. Tämä lehtiperinne on jatkunut nykypäiviin ja viipuri-
laislippukuntien jatkajalippukunnat ovat jatkaneet näitten julkaisemista. Niinpä 
ilmestyy jatkuvasti Metsänkävijöiden v.1919 aloitetunKorvenkaikunjatkaja Pos-
se (nimi muutettiin 1962), VTP:n vuonna 1922 aloitettu Pirinä,jotajatkaa seu-
raajalippukunnan Muuttolintujen Uusrääkkä, ja Toimenpoikien monisteena jul-
kaistu Eräviesti (laajat 10-vuotisjulkaisut). 

Myös kaikenlaista urheilutoimintaa harjoitettiin, hiihdon, suunnistuksen ja pal-
loilun ollessa erityissuosiossa. Lippukunnat osallistuivat mm. Viipurin Hiihtoi-
hin sekä henkilökohtaisiin lajeihin että etenkin viesteihin eri ikäsarjoissa. Toi-
marit osallistuivat kilpailuihin Viipurin NMKY:n joukkueina, jotka saavuttivat 
myös menestystä. 

Metsänkävijät olivat puolestaan innostuneet jää- ja jalkapalloiluun voittaen 
mm. vuonna 1927 viipurilaisten lippukuntien jääpallomestaruuden. Samana vuon-
na voitettiin jääpallossa myös Helsingin Metsänkävijät ja Saimaan Vartiot Lap-
peenrannassa. Jalkapallossa Viipurin Metsänkävijät voittivat mm. vuonna 1926 
Kotkat luvuin 1-0 ja Wiborgs Svenska Scoutkår'in luvuin 13-1. 

Viikoittainen toiminta tapahtui kunkin lippukunnan kokouspaikassa ("kolo" 
tai "pesä"), jona partiotoiminnan alkuvuosina olivat koulujen tilat. Ruotsinkie-
lisillä lippukunnilla esimerkiksi oli Ruotsalaisen Lyseon tiloissa oma huone, ja 
he saattoivat tarvittaessa käyttää koulun voimistelusalia isompiin tilaisuuksiin. 
Useitten eri kokouspaikkojen jälkeen Wiborgs Scoutflickor löysi kokoustilat 
vanhankaupungin alueelta, ensin Karjaportinkadultaja sitten Vahtitominkadul-
ta. Vastaavasti aloitti Viipuri Tyttöpartio Tyttölyseon tiloissa,jatkoi vuonna 1931 
Viipurin Suomalaisen Säästöpankin talossa ja viimeisetkokouspaikat olivatKim-
mossa ja Alfayhtiössä. Metsänkävijät (aluksi Korvenpojat) aloittivat toimintan-
sa vuosina 1917-19 Viipurin Klassillisen Lyseon toverikunnan kokoushuonees-
sa siirtyen sen jälkeen Viipurin Keskuskansakoululle. Sieltä he palasivat takai-
sin Klassilliseen Lyseoon, sitten Papulan Kansakouluun, saaden oman Pesän 
vuonna 1930 Pesosen talon kellarissa. Vuosina 1931-32 Pesä oli karamelliteh-
das Otsakorpi-Siriuksen konttorihuoneistossa Otavankatu 10 vakiintuen sitten 
Karjalankatu 9 kellariin vuosiksi 1933-39. Lippukunnan läntisten yksikköjen 
erottua omaksi lippukunnakseen (Linnan Metsänkävijät), oli näillä kokous-
paikkana Neitsytniemen kansakoulu. Voisi sanoa, että parhaiten olivat kokous-
tila-asiat Toimen pojilla, joilla oli käytettävissään lähes koko sodanedellisen ajan 
venäläisestä kirkosta uudelleen muotoilu NMKY:n Toimelan rakennus (toimin-
ta alkoi Pohjolankadun NMKY:llä). Ns. sinisten lippukuntien kokoustilatilanne 
oli yleensä parempi kuin muiden, koska NMKY:llä ja seurakunnilla oli runsaasti 
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Viipurin Metsänkävijöitten lippu edesmenneen lippukunnanjohtajan Erkki Karvisen 
haudalla hänen 100-vuotismuistopäivänään. Kirjoittaja pitämässä puhetta. 

omia tiloja. Sama pätee myös näiden lippu.kuntien taloudelliseen taustatukeen. 
Muista sinisistä lippukunnista Toimareista syntyneillä Karjalan Sisseillä oli ko-
koustilat aluksi Papulan Kansakoululla ja myöhemmin Edenissä, kun taas Saa-
ren Sisseillä se oli Uuraan Yhteiskoululla. Rauhalan Metsänpojat sen sijaan pi-
tivät kokouksiaan varsin "eksoottisissa" paikoissa kuten Koivuniemen saunas-
sa, Laurinmäen rukoushuoneella ja Honkaniemen entisessä kanalassa. 

1930-luku oli vilkkainta partiotoiminnan ja kasvun aikaa. Sen seurauksena 
useat lippu.kunnat jakaantuivat useammiksi ja niiden toiminnan laajentumisen 
seurauksena syntyi useita uusia lippukuntia Viipurissa. Niinpä Toimenpoikien 
toiminnan seurauksena syntyivät Saaren Sissit Uuraaseen ( 1933), ja Kalevan Si-
niset 1936 Tuomikirkkoseurakuntaan. Näihin voitaisiin lisätä vielä jo vuonna 
1927 itsenäistynyt Rauhalan Metsänpojat. Lisäksi toimi Tienhaarassa Eräsudet. 
Viipurin Tyttöpartiosta "syntyivät" Karjalan Taivaltajat (1932) ja Viipurin Vi-
reät (1935). Vuonna 1939 tehtiin myös päätös suuren VTP:n jakamisesta kol-
meksi lippukunnaksi, sillä sen jäsenmäärä oli kasvanut yli kolmensadan. Tämä 
ei kuitenkaan sodan syttymisen johdosta toteutunut. Vuonna 1933 jäseniä oli 
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399. Vastaavasti kasvanut Viipurin Metsänkävijätjakaantui kahdeksi siten, että 
"läntiset yksiköt" olivat Linnan Metsänkävijöitä. Uusia tyttölippukuntia olivat 
vielä Kelkkalan Partiotytöt, Karjalan Sinipiiat ja Saaren Tytöt Uuraassa sekä Vi-
satytöt. Yhteensä oli Viipurissa toiminnassa 1939 sodan syttyessä 6 partiotyttö-
lippukuntaa ja 10 partiopoikalippukuntaa (Lähde: Suomen Partioliike 1910-60). 
Toiminta oli lippukunnissa laajennut myös nuorempiin ikäluokkiin, pojissa su-
denpentuihin ja tytöissä tonttuihin, ikärajan ollessa tavallisemmin 11 vuotta. Van-
hemmat partiolaiset taas siirtyivät noin 18 vuoden iässä tarpojiin (tytöt) tai va-
eltajiin ja eräpoikiin (pojat). 

Vuonna 1939 saivat Viipurin partiolaiset Viipurin kaupungilta käyttöönsä kau-
pungin kauppaneuvos E. V. Sellgreniltä testamenttilahjoituksena saaman Venä-
jänsaaren uljaine linnamaisine rakennuksineen. Sinne suunniteltiin seuraavaksi 
kesäksi laajaa kesätoimintaa. Sota esti näiden suunnitelmien toteutumisen. 

Partiotoiminta jatkosodan aikana Viipurissa. 

Kun jatkosodassa Viipuri vallattiin takaisin ja siviili väkeä alkoi muuttaa kau-
punkiin, tuli joukossa myös entisiä viipurilaisia partiolaisia, jotka kokoontuivat 
yhteen ja toimivat aluksi kaikki yhdessä viipurilaisina partiolaisina. Vähitellen 
toiminta laajeni ja hajosi v.1942 eri lippukunniksi. Toimintaa jatkoivat Viipurin 
Metsänkävijät, Viipurin Kotkat, Viipurin Tyttöpartio ja Viipurin NMKY:n Toi-
menpojat. Näistä kolmen ensimmäisen jäsenmäärä kasvoi nopeasti ja Vaasan-
katu 1 :n, As Oy Pontuksessa NMKY:n oppilaskodin tiloissa toimintaansa jat-
kaneella Toimenpoikien lippukunnalla oli kolme vartiota. Metsänkävijät sai käyt-
töönsä raunioina olevan Pantsar-yhtiön kivisen kerrostalon Pantsar lahdessa, jon-
ka kellarikerrokseen kunnostettiin usean sadan neliön kokous tilat toimintaa var-
ten. Toiminnassa oli 5 vartiota, joista 4 toimi näissä tiloissa ja yksi (Pyyvartio) 
Karjalan kaupunginosassa eli Loikkasessa. Vuoteen 1943 mennessä vartioitten 
määrä oli kasvanut jo 7:ksi. Lisäksi oli toiminnassa vireä pikkupoikien suden-
pentuparvi. Myös Kotkilla,joitten Kolo oli lääninhallituksen talossa, oli useam-
pia toimivia vartioita, joista osa erkani sittemmin omaksi lippukunnakseen, Vii-
purin Nuotioveikoksi (1943). Suuresti kasvaneen Viipurin Tyttöpartion Lyytik-
kälän maja oli tyttövartioitten ahkerassa käytössä,ja lippukunnalla oli tiloja käy-
tössä myös Tyttölyseolla. VTP järjesti myös lastenjuhlan Viipurin Kaupungin-
teatterissa v.1943. Yrjönpäiviä lupauksenantotilaisuuksineen vietettiin normaa-
liin tapaan lippukunnissa, esim. Metsänkävijät Pantsarin raunioituneella katol-
la. 

Eräänä sota-ajan erikoisuutena voitaisiin mainita se, että esimerkiksi Metsän-
kävijöiden lippukunnanjohtajina toimi yhä nuorempia poikia, sillä edelliset ve-
täjät joutuivat yksi toisensa jälkeen rintamaalle. Lippukunnanjohtajaksi siirtyi 
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15-16-vuotias partiojohtaja. Tästä huolimatta, tai ehkä sen ansiosta, lippukun-
nan toiminta sodanaikaisessa Viipurissa oli ehkä sen toiminnan kuk:oistavinta. 

Lyytikkälän maja oli myös viipurilaisen sodanaikaisen partioyhteistyötoimin-
nan keskus ja sinne kokoonnuttiin usein yhteiselle iltanuotiolle. Suositumpia ret-
keily- ja leirintäkohteita olivat kuten ennen sotaakin Härkävuoren-Laihalammen 
seutu ja Ventelä sekä kaupungin itäpuolella Huumola ja Summa, ehkä sen his-
toriallisen taisteluk:enttämaineen takia, sillä alue oli täysin tuhottu. 

Talvella kohteena oli myös Venäjänsaari, ja hiihtokilpailuja järjestettiin in-
nokkaasti Papulassa. Myös monenlaista muutakin kilpailu- ja urheilutoimintaa 
järjestettiin, jää- ja pesäpalloa etunenässä. Säilyneiden "historiankirjojen" mu-
kaan Metsänkävijät, eli Mänkijät, hallitsivat urheilutoimintaa voittaen lippu-
kuntien keskeiset ottelut jääpallossa, ja aikakirjoista löytyi myös maininta että 
pesäpallossa Mänkijät löi Viipurin Sotilaspojat luvuin 44-0. 

Kun Viipuri jälleen jatkosodassa menetettiin, jäivät kaikkien lippukuntien vai-
valla keräämät tavarat ja arkistot Viipuriin jo toisen kerran, jonka johdosta tie-
tojen kerääminen partiotoiminnasta rakkaassa Viipurissamme on ollut erittäin 
vaikeaa ja osittain mahdotontakin, sillä tänään suurin osa asioita vielä muista-
neista on jo poistunut joukostamme. 

Sodan jälkeen hajosivat Viipurin partiolaiset ympäri jäljellä olevaa Suomea ja 
saivat toiminnoillaan syntymään uusia lippuk:untia. Helsinkiin siirtyneet Viipu-
rin Metsänkävijät ja Viipurin Tyttöpartio jatkoivat toimintaansa omilla nimil-
lään. Viipurin Tyttöpartio muutti myöhemmin (1973) nimensä Muuttolinnuik-
si, ja tämä lippukuntajatkaa tällä hetkellä (sekalippukuntana) toimintaansa Es-
poon Matinkylässä. Viipurin Metsänkävijät jatkaa ainoana luovutetusta Karja-
lasta siirtyneenä lippukuntana edelleen omalla nimellään toimintaa Helsingin 
Myllypurossa. Lippukunnanjäsenmäärä on tällä hetkellä noin 50. 

LÄHDELUETTELO 

Suomen partioliike 1910-1960 (WSOY 1960), Wiborg Nyheter 1/1988 ja 1/2002, Elli Kar-
vinen: Muistoja Viipurin tyttöpartiosta (Viipurilainen kertoo viipurilaiselle, Gummerus 1989), 
Eräviestit 1947, 1957 ja 1967, Eräviesti, Viipurin NMKY:n Toimenpojat 75 vuotta (1992), 
Juhla-Posse, Viipurin Metsänkävijät 1917-1967, Juhlaposse, Viipurin Metsänkävijät 80v. 
(1997). 
Haastattelut: Viipurin Toimenpojat: Olavi Eholuoto, Aulis Hakkarainen, Heikki Poutanen 
ja Heikki Reijonen; Wiborgs Scoutkår: Per-Eric Floman; Viipurin Metsänkävijät: Pentti 
Kaksonen, Mauno Porkka ja Kalevi Römpötti; ja Viipurin tyttöpartio: Anneli Saari. 
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Terttu Vartiainen 

VIIPURIN 
OPPIKOULUT 

WIBORGS 
LÄRDOMS-

SKOLOR 

Viipurin oppikoulujen muistelujuhlat -
eräs viipurilainen traditio 

"Tuo aika usein mieleheni palaa, Viipurissa jonka olla sain ... " 
lauloivat entiset Viipurin koulutytöt ja -pojat Karjalatalon juhlasalissa illallis-

pöytien ääressä marraskuun 12. päivänä 1976. Ennen jatkosodan päättymistä 
Viipurissa oppikoulua käyneistä 3310 koululaisesta runsaat 350 olivat aloitta-
massa 30 vuotta kestänyttä traditiota. Juhlijoita oli tulossa toista vertaa enem-
män, tilatkaan eivät riittäneet. Erkki Jäämeren pari vuotta aikaisemmin Viipurin 
Realikkojen rukkasistunnossa esittämä ajatus yhteisestä kokoontumisesta oli jää-
nyt itämään; vuoden 1976 alussa Erkki Tynkkynen ja Erkki Rautvuori Suoma-
laisesta lyseosta kutsuivat kaikkien kahdeksan- ja yhdeksänluokkaisten koulujen 
edustajat neuvonpitoon. Yhteisjuhlanjärjestelykokous pidettiin 15.9.1976. Juh-
lan suuntaviivat alkoivat hahmottua ja Suomalaisen lyseon Realikot lupasivat 
huolehtia järjestelyistä. Innostuneen vastaanoton vuoksi päätettiin juhlaa seu-
ranneessankkritiikkikokouksessa, että vastaavanlainen tilaisuus tullaan pitämään 
joka toinen vuosi. Näin tapahtuikin viisi kertaa 1976-1984. Suosion pysyessä 
jatkuvasti parin-kolmensadan osanottajan lukemissa siirryttiin jokavuotiseen ko-
koontumiseen. Kolmannen kerran jälkeen ajankohta vaihtui syksystä kevääseen. 
"Viipurilaisten koulutyttöjen ja -poikien juhlasta" tuli 1984 "Viipurin oppikou-
lujen iltajuhla", joka puolestaan vielä vaihtui 1998 "Viipurin oppikoulujen juh-
laksi". Juhlan alkamisajankohta oli osanottajien iän karttuessa jo aikaistettu, sen 
kestoa lyhennetty klo 13-18 ja juhlaillallinen muutettu juhlalounaaksi. 
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Karjala-talossa 12.11.1976 pidetyn "Viipurilaisten koulutyttöjen ja -poikien juhlan 
järjestelytoimikunta. Vas. Erkki Rautvuori, Suomalainen lyseo (sihteeri), Margare-
ta Reihe (os Liibeck), Svenskafruntimmerskola, Brita Chydenius-Campbell, Svens-
kafruntimmerskola, Anna-Liisa Vepsä, Tyttölyseo, Sigurd von Numers, Svenska ly-
ceum, Anna-Maija Berner, Vanha yhteiskoulu, Olli Rikkonen, Realikoulu, Anna-Lii-
sa Silventoinen, Uusi yhteiskoulu, Juhani Heiskanen, Klassillinen lyseo, Erkki Tynk-
kynen, Suomalainen lyseo (puheenjohtaja), Seppo Koponen, Klassillinen lyseo. 

Juhlien järjestelytoimikunnat 

Vuosi Koulu 
1976 Suomalainen lyseo 
1978 Klassillinen lyseo 
1980 Realikoulu, Maanviljelys-

ja Kauppalyseo 
1982 Tyttölyseo 
1984 Svenska skolor 
1985 Vanha yhteiskoulu 
1986 Uusi yhteiskoulu 
1987 Uuraan yhteiskoulu 

Puheenjohtaja 
Erkki Tynkkynen 
Aki Marte 
Olli Rikkonen 

Marjatta Ratvuori 
P. 0. Hästö 
Heidi Neuvonen 
Terttu Vartiainen 
Olli Rikkonen 

Sihteeri 
Erkki Rautvuori 
Juhani Heiskanen 
Kalevi Römpötti 

Auvo Niinivaara 
Brita Asplund 
Hilkka Siirala 
Maire Harkkomaa 
Sirkka Mäkinen 
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1988 Viipurin Tyttökoulu Vieno Nikkanen Hilda Laasonen 
Viipurin II tyttökoulu 

1989 Karjalan yhteiskoulu Raija Kauppinen 
Talikkalan yhteiskoulu 
Venäläinen realilyseo 

1990 Suomalainen lyseo Aulis Hakkarainen Heikki Mälkki 
1991 Realikoulu, Maanviljelys- Olli Rikkonen Kalevi Römpötti 

ja Kauppalyseo 
1992 Klassillinen lyseo Veli-Mies Vesihiisi Kalle Meurman 

Esko Metsälampi 
1993 Tyttölyseo Anna-Liisa Vepsä Marjatta Heiskanen 
1994 Svenska skolor Kaj Ramm-Schmidt Bror Hästö 
1995 Vanha yhteiskoulu Heidi Neuvonen Anja Tirri 
1996 Uusi yhteiskoulu Terttu Vartiainen Irja Itävuo 
1997 Uuraan yhteiskoulu Aila Tiirakari Anni-Maija Nyman 
1998 Kaksoislyseo Irja Lindroos Raija Kauppinen 

Karjalan yhteiskoulu 
1999 Suomalainen lyseo Heikki Mälkki Aulis Hakkarainen 
2000 Klassillinen lyseo Veli-Mies Vesihiisi Jaakko Seiro 
2001 Realikoulu, Maanviljelys- Kalevi Römpötti Erik Salo 

ja Kauppalyseo 
2002 Tyttö lyseo Eeva Tapio Sisko Kunttu 
2003 Svenska skolor Doris Harkimo Gunvor Biström 
2004 Vanha yhteiskoulu Eini Autio Aija Korhonen 
2005 Uusi yhteiskoulu Terttu Vartiainen Aila Tiirakari 

(Irja Itävuo) 

Järjestäviä kouluja oli alun perin kahdeksan: Suomalainen lyseo, Klassilli-
nen lyseo, Realikoulu, Maanviljelys- ja Kauppalyseo, Tyttölyseo, Svenska 
Lyceum, Svenska flickskolan, Vanha yhteiskoulu ja Uusi yhteiskoulu. Juh-
latoimikunta, jossa kaikilla kouluilla oli edustajansa (1-2) koordinoi toimin-
taa koko ajan (taulukko 1). Koulujen lukumäärä lisääntyi, kun mukaan otet-
tiin keskikoulut: Viipurin tyttökoulu, Viipurin II tyttökoulu, Talikkalan yh-
teiskoulu, Uuraan yhteiskoulu sekä Venäläinen realilyseo. Jatkosodan aika-
na 1942-44 Karjalan yhteiskoulun ja Kaksoislyseon oppilaat tulivat mukaan 
viimeisiksi. Enemmistö oli jo ennen sotia Viipurin kouluissa opiskelleita. 
Sotavuonna 1943 perustettu 6-luokkainen Viipurin yhteislyseo ennätti toimia 
vain viisi kuukautta. Sotatoimien voimistuessa Viipurin koulut evakuoitiin. 
Nämäkin oppilaat, silloin ensiluokkalaisina olisivat voineet osallistua juh-
liimme. Valitettavasti harvat tiesivät kyseisen koulun olemassaolosta. Kou-
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luja oli siis loppujen lopuksi yhteensä 15 (Svenska samskolan kolmantena 
ruotsinkielisenä) ja edustajia 29, mikä korkea luku selittyy siirtymisestä 1-3 
edustajan kiintiöön. Jokaisen järjestelytoimikunnan välityksellä pidettiin yh-
teyttä "kenttään"; kunkin koulun osanottajien mielipiteet otettiin huomioon 
esimerkiksi juhlien jatkuvuudesta, juhlapaikasta kuin myös ohjelmatoivo-
muksista. Jokainen toimikunta vastasi oman koulunsa juhlan onnistumisesta 
ja raha-asioista. 

Vuorotteluperiaatteen mukaisesti juhlat voidaan jakaa kolmeen kierrokseen 
(taulukko 2). Ensimmäisen kierroksen järjestystä noudatettiin myös kahdel-
la seuraavalla. 

Taulukko 2. 

Viipurin oppikoulujen juhlat 1976-2005 

Järjestävän Juhlapäivä Juhla paikka Osanottajia 
koulun nimi 
1. Suomalainen lyseo 13.11.1976 Karjalatalo 366 
2. Klassillinen lyseo 18.11.1978 Hotelli Marski 548 
3. Realikoulu 25.10.1980 Hotelli Marski 463 
4. Tyttölyseo (Tipola) 20.3.1982 Hotelli Marski 450 
5. Svenska skolor 24.3.1984 Hotelli Marski 318 
6. Vanha yhteiskoulu 23.3.1985 Hotelli Marski 280 
7. Uusi yhteiskoulu 22.3.1986 Hotelli Marski 351 
8. Uuraan yhteiskoulu 7.3.1987 Hotelli Inter-Continental n.300 
9. Viipurin tyttökoulu 19.3.1988 Hotelli Marski 313 

Viipurin II tyttökoulu 
10. Karjalan 

yhteiskoulu 4.3.1989 Hotelli Marski 326 
Talikkalan 
yhteiskoulu 
Venäläinen 
realilyseo 

11. Suomalainen lyseo 20.3.1990 Kalastajatorppa 312 
12. Klassillinen lyseo 9.3.1991 Hotelli Marski 314 
13. Realikoulu 14.3.1992 Hotelli Marski 264 
14. Tyttölyseo (Tipola) 6.3.1993 Hotelli Marski 276 
15. Svenska skolor 5.3.1994 Hotelli Marski 279 
16. Vanha yhteiskoulu 4.3.1995 Hotelli Marski 260 
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17. Uusi yhteiskoulu 23.3.199 Hotelli Marski 266 
18. Uuraan yhteiskoulu 8.3.1997 Marskin juhlat: Marski 242 
19. Karjalan 

yhteiskoulu 7.3.1998 Marskin juhlat: Marski 250 
Kaksoisyhteislyseo 

20. Suomalainen lyseo 17.4.1999 Kalastaj atorppa 229 
21. Klassillinen lyseo 15.4.2000 Kalastaj atorppa 190 
22. Realikoulu 21.4.2001 Katajanokan kasino 192 
23. Tyttölyseo (Tipola) 20.4.2002 Marina Congress Center 145 
24. Svenska skolor 10.5.2003 Marina Congress Center 150 
25. Vanha yhteiskoulu 27.3.2004 Marina Congress Center 134 

Karjalan 
yhteiskoulu 

26. Uusi yhteiskoulu 9.4.2005 Hilton: Kalastajatorppa 120 
Uuraan yhteiskoulu 

Ensimmäisellä kierroksella (1976-1989) kaikki 15 koulua kuuluivat juhlatoi-
mikuntaan Kaksoislyseon lukeutuessa vielä muiden koulujen edustajakiintiöön. 
Pienet koulut toimivat kaksittain tai kolmisin, Svenska Lyceum ja Svenska flick-
skolan Svenska samskolanin kanssa (Svenska skolor). Tilaisuuksia kertyi vain 
kymmenen johtuen neljästä välivuodesta. Osanottajamäärät vaihtelivat ollen 
1978 suurimmillaan (548). Toinen kierros alkoi jälleen Realikkojen voimin kes-
täen kahdeksan vuotta ( 1990-1998), jona aikana järjestettiin yhdeksän tilaisuut-
ta. Osa pienistä kouluista oli jättäytynyt pois järjestelytehtävistä. Vähitellen 
osanottajamäärä laski pysytellen kuitenkin 200-300 tuntumassa. Kolmas kier-
ros oli lyhin (1999-2005). Kuuden vuoden aikana oli järjestäviä kouluja enää 
kahdeksan, tilaisuuksia seitsemän neljän koulun toimiessa pareittain. Ikäänty-
misen aiheuttamat liikuntavaikeudet ja poismenot vähensivät osanottajien mää-
rää, sen pysytellessä kuitenkin sadan yläpuolella. Ehkä syynä oli myös kiin-
nostuksen puute voimien ehtyessä. 

Ensimmäisissä tilaisuuksissa oli mukana useita ikäluokkia 1890-luvulla syn-
tyneistä 1930-luvun alkupuolella syntyneisiin, kaikki Viipurin kouluelämään jos-
sakin vaiheessa kuuluneita. Ikähaitari oli melkoinen, noin 35 vuotta. Opettajis-
ta osallistuivat alkuaikoina Viljo Nissilä (suomenkieli, historia ja filosofian al-
keet), Ilmari Pimiä (piirustus ja kaunokirjoitus), Elli Karvinen (voimistelu ja ur-
heilu), Salli Rikkonen (useita aineita), Maija Saari (o.s. Karsikk:o, voimistelu ja 
urheilu) ja Yrjö Somerniemi. Oman koulun osanottajamäärä oli tietysti aina kor-
kein. Muiden koulujen järjestämissä juhlissa kävi uskollinen kantajoukko. Al-
kuvuosina tyttölyseolaiset olivat innokkaimpia, osanottajien määrän kohotessa 
yli sadan. Innoittajana lienee ollut Viipurin tyttöpartionjohtaja, Tyttölyseon voi-
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mistelunopettaja Elli Karvinen, kaikkien tuntema "Visu". Vanha yhteiskoulu ja 
Uusi yhteiskoulu saivat vuosittain liikkeelle 30-40 osallistujaa. Nämä koulut 
olivat pieniä, parin-kolmensadan 'koulukk.aan' opinahjoja ilman rinnakkais-
luokkia. Näin ollen kaikki oppilaat tunsivat toisensa - ainakin ulkonäön perus-
teella, olihan vuosien mittaan tavattu lukemattomia kertoja välitunneilla koulun 
laajalla pihamaalla. Ruotsinkielisten koulujen osallistujamäärä pysyi myös va-
kiona 20-30 paikkeilla kohoten omassa juhlassa jopa puoleensataan. Tämä on 
huomattava osuus (n.20 % ) silloisten osallistujien kokonaismäärästä. Joihinkin 
tilaisuuksiin saapui entisiä koululaisia kauempaakin, USA:sta, Saksasta, Ruot-
sista ja Tanskasta. Käynnit rajoittuivat ehkä vain yhteen kertaan. 

Juhlapaikka vaihtui heti ensimmäisen kerran jälkeen KarjalataloltaHotelli Mars-
kiin, jonka silloisena toimitusjohtajana oli Suomalaisen lyseon oppilas, kaup-
paneuvos Aki Marte. Marskin juhlahuoneistoon mahtui enimmillään n. 500 hen-
keä. Näin varmistui paikka ensimmäisestä juhlasta poisjääneille. Marskista tu-
likin sitten juhlijoiden kantapaikka 16 kertaa 1978-1998. Muualla oltiin vain 
omistajavaihdosten aiheuttamien korjaustöiden takia ja Aki Marten siirryttyä 
eläkkeelle: Hotelli Inter-Continentalissa 1987 (Uuraan yhteiskoulu) ja Kalasta-
jatorpalla 1999 (Suomalainen lyseo). Viime mainittu vuosi tiesikin sitten lo-
pullista siirtoa pois Marskin tiloista, kun suuri juhlasali muutettiin Hotelli Scan-
dic Marskin ruokasaliksija pienemmiksi kabineteiksi. Kalastajatorppa valittiin 
sitten juhlapaikaksi viisi muutakin kertaa. Kutsukirjeissärnme nimi säilyi tra-
ditionaalisesti entisellään vaikka muuttuikin omistajavaihdosten takia kaksi ker-
taa. Uudella vuosituhannella juhlapaikka vaihtui useammin. Kolme kertaa ko-
koonnuttiin suositun Congress Marina Centerin tiloissa (2002-2003), kerran Ka-
tajanokan Kasinolla (2001); viime mainitun juhlapaikan suosio yllätti järjestä-
jät, osanottajamäärän kohotessa toisen kierroksen lukemiin, ja kerran vielä Ka-
lastajatorpalla (2005), josta oli tullut Hotel Hilton Helsinki (taulukko 2). 

Juhlaohjelmat noudattivat suurin piirtein ensimmäistä mallia yksinkertaistuen 
ajan myötä. 

Ensimmäisen juhlan ohjelma oli suunniteltu yhden koulupäivän lukujärjes-
tyksen mukaiseksi, välitunnit oli varattu keskustelulle. Juontajana toimi Erkki 
Rautvuori, joka Kalevala-mittaisten runojensa avulla esitteli kunkin esiintyjän 
seuraavaan tyyliin: 

"Turise Tauno tietojasi, 
anna ajatuksiasi 
kaiken kansan kuultavaksi, 
juhlaväelle julisteeksi, 
päät poikain pyörälle pane, 
tytöt tyystiin tyrmistytä" 
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... 

Ruotsin tunnin hän aloitti kehottaen "Giv akt, giv akt, hör på, hör på alla 
gossar och flickor. Ny börjar svenska timmen och den håller av Per Erik Flo-
man. 

Ensimmäinen juhla 12.11.1976 
Ohjelman aikataulu 

19.00 - 19.15 
19.15 - 19.25 
19.25 - 19.30 

19.30 - 20.00 
20.00 - 20.15 

20.15 - 21.00 

21.00 - 21.15 
21.15 - 21.45 

21.45 - 21.55 
22.00 

- 01.00 
01.10 

Pöytiin asettautuminen 
Yhteislaulua. "Muisteloita Viipurista" 
Tervetulotoivotus, Viipurin Realikot ry:n 
esimies Erkki Tynkkynen 
Alkuruoka + juomat 
Yksinlaulua esitti Anna-Liisa Berner 
Vanhasta yhteiskoulusta, 
säestäjänä Anni Kivi-Koskinen Uudesta yhteiskoulusta 
Lautaset vaihdetaan. Lämmin ruoka. 
Ruokaliput kerätään. Orkesteri aloittaa 
Tauno Nurmelan puhe 
Kahvin ja virvoketarjoilun tilaukset ja pöytiin tuonti. 
Lautaset pois 
Pakina vuorotellen ruotsiksi ja suomeksi a v Per-ErikFloman 
Rukkashuutokauppa, 
meklarina Erkki Tarvonen 
Karkeloa ja seurustelua 
Lähtee viimeinen linja•auto 

Periaatteena oli, ettei ohjelmaa saanut olla liikaa ja seurustelulle oli varat-
tava riittävästi aikaa. Näin ollen liika esityksellisyyskään ei ollut toivotta-
vaa. "Malja Viipurille" kuului ehdottomasti alkuseremonioihin tunnelman 
kohotessa iloiseksi viipurihenkiseksi. Tervehdyspuheen pituudeksi ehdotet-
tiin 3-5 minuuttia. Ohjelmaan kuului myös juhlapuhe, jonka kesto rajoitet-
tiin 15-20 minuuttiin. Juhlapuheiden aiheet olivat historiallisia, koulukohtai-
sia tai omiin kokemuksiin perustuvia useimpien liittyessä tavalla tai toisella 
kouluelämään. Monessa puheessa pohdittiin, mitä on viipurilaisuus. Pisin ja 
hauskin maljapuhe oli Erkki Rautvuoren oman koulunsa juhlassa ( 1991) esit-
tämä Kalle Väänäsen Kalevala-mittainen, humoristinen runo "Tuoss on tuik-
ku tuli vettä, vingerpori viinan lientä ... " ,johon hän itse lisäsi kehoituksen "juom-
me iltamme iloksi, mielentilan terveydeksi, hyvinvoinnin voiteheksi" ( suull. tie-
to). 
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Tunnelmaa vahvistivat konkreettisesti meille rakkaiden paikkojen ja ra-
kennusten valokuvasuurennokset juhlapaikkojen seinillä, kaupungin vanho-
jen symbolien ihastuttavat, Helena Helkaman valmistamat pienoismallit ja 
joskus Viipurin vaakunan sini-keltapunaiset kukat pöytäkoristeina, kuin myös 
1600-luvunkarttajäljennöksetlautastabletteina. Juhlan teemaan viittaavaa ko-
ristelua olivat esimerkiksi pienet purjeveneet. 

Koulurakennusten suurennokset ohjasivat tulijat oman koulunsa pöytiin. 
Ensimmäisellä kierroksella tervehdyspuheiden pitäjät tai juontajat esittelivät 
muistin virkistämiseksi oman koulunsa lyhyen historiikin ohella koulunsa eri-
koispiirteitä; esimerkiksi tyttölyseolaisilla oli punatiilisen koulunsa päädys-
sä seitsemän tiilen muodostama T-kirjaimen rivi: "Tämän Talon Tytöistä Tu-
lee Taitavia Talon Tyttöjä". 

Juhlat Marskissa 19.3.1988. Vas. edestä Edi Högel, Manu Paavolainen, Saku Ven-
to, Alpo Salmela, Levi Kettinen, Manu Aalto, Lasse Vianta, Olli Hagman, Viki Väy-
rynen, Kari Koski/uoma, Aulis Hakkarainen ja Olli Luostarinen. Valokuva: K.E. 
Koski vuori. 
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Taulukko 3. 

Puheenpitäjä Puheen aihe Järjestävä koulu Vuosi 
Tauno Nurmela Klassillisen lyseon ja Viipurin anti Suomalainen lyseo 1976 

Simolan koulupojalle 
Erkki Tynkkynen Tervehdyspuhe Klassillinen lyseo 

Erkki Tuuli (suom.) Muisteluksia lyseon yläluokilta Klassillinen lyseo 1978 
C.G. Aminoff (ruots.) 

Viipurin tiivis ja monitahoinen Klassillinen lyseo 
koululaismaailma 

Severi Saarinen Koulumuisteluksii Viipurin murteella Realikoulu, 
Maanviljelys- 1980 
ja kauppalyseo 

Veli-Matti Kauhanen "Olen unessa useasti Tyttö lyseo 1982 
sinun kaduillas koulutie" 

Toini Knuuttila Puhe pojille Tyttö lyseo 

Per-Erik Floman Viipurilaisen identiteetin Svenska skolor 1984 
omalaatuisuus ja elinehdot 

Jorma Savolainen Ei arkistotietoa Vanha yhteiskoulu 1985 

Ulla Jokinen 1930-luvun koululaiselämää Uusi yhteiskoulu 1986 
Katri Harjunpää Uurnan koulu Uurnan yhteiskoulu 1987 
Vieno Nikkanen Ei juhlapuhetta. Tervehdyssanat ja Viipurin tyttökoulu 1988 

Viipurin tyttökoulun esittely 
Maija-Liisa Salovaara Ei juhlapuhetta. Viipurin II Tyttökoulu 

Maljapuhe ja Viipurin 
II Tyttökoulun esittely 

Raija Kauppinen Ei juhlapuhetta. Karjalan yhteiskoulu 1989 
Tervehdyssanat ja 
Karjalan yhteiskoulun historiikki Talikkalan yhteiskoulu 

Venäläinen lyseo 

Alpo Salmela Tervehdyspuhe Suomalainen lyseo 1990 
Erkki Rautvuori Maljapuhe Suomalainen lyseo 

Ukko Kivi-Koskinen 1930-luku koulujen välisen sillan- Klassillinen lyseo 1991 
(suom.) rakennuksen aikaa 
Ukko Kivi-Koskinen Ruotsinkielinen runo "Mitä vuodet Klassillinen lyseo 
(ruots.) saavat aikaan" 
Eero Huotari Ei juhlapuhetta. Tervehdyspuhe: Realikoulu 1992 

Koululaisten yhteiset riennot 
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Anna-Liisa Vepsä Ei juhlapuhetta. Tervehdyspuhe: Tyttö lyseo 1993 
Oman koulun erityispiirteet 

Per-Erik Floman Viipurilaisuus ja Karjalan kysymys Svenska skolor 1994 

Martti Valla Kouluvuodet Viipurissa Vanha Yhteiskoulu 1995 

Jaakko Okker Oppikoulun alkutaival sota-ajan Uusi yhteiskoulu 1996 
Viipurissa. Nykyinen Viipuri 

Pentti Salmelin Uurnan merkitys Viipurille Uurnan yhteiskoulu 1997 

Veli-Mies Vesihiisi Muinaisen Kreikan kultakauden Kaksoislyseo 1998 
elämä Karjalan yhteiskoulu 

Erkki Rautvuori Ei juhlapuhetta. Maljapuhe Viipurille Suomalainen lyseo 1999 
runomuodossa 

Kauko Sipponen Ei arkistotietoa Klassillinen lyseo 2000 
Seppo Rastila Puhe äidille Klassillinen lyseo 

Matti Tiilikainen Tämän päivän kuohuva Realikoulu 2001 
koulumaailma 

Eeva Tapio Ei juhlapuhetta. Tervehdyspuhe Tyttö lyseo 2002 

Doris Harkimo Ei juhlapuhetta. Tervehdyspuhe Svenska skolor 2003 

Jaakko Valtanen Turvallisuutemme tienviitat Vanha yhteiskoulu 2004 

Paavo Teikari Teikari, aari Viipurin merellisessä Uusi yhteiskoulu 2005 
puolu tu ketjussa 

Terttu Vartiainen Säkkijärven polkan Uusi yhteiskoulu 
merkitys Viipurille 1941 

Tervehdyspuheet 

Ensimmäisessä juhlassa (1976) Realikkojen Erkki Tynkkynen totesi ter-
vehdyspuheessaan "Viipurin ja Karjalan ajalla olleen vaikutusta koko 
elämäämme. Koulukaupunkimme tarjoamat eväät ovat olleet runsaat ja aut-
taneet monen kaipuun hetken yli". 

Tervetuliaisseremoniaan osallistui Klassillisen lyseon juhlassa (1978) pe-
räti kolme henkilöä neljällä kielellä: Aki Marte toivotti koululaiset tervetul-
leiksi ensin latinaksi - johan sitä vaati koulun mainekin - ja sitten suomeksi, 
Svenska flickskolanin Brita Chydenius-Campbell ruotsiksi Helka Pelkosen 
Viipuri-laulun sanoin ja Venäläisen realilyseon Yrjö Pavloff lauloi serenadin 
naisille venäjäksi. Vieraina olivat tällä kertaa "koululaiset" Ruotsista, Tans-
kasta ja Moskovan Suomen suurlähettiläs. 

205 



Juhlat Marskissa 6.3.1993. Viipurin tyttölyseosta vas. Anna-Liisa Vepsä, Kyllikki 
Valavirta, Salme Kurki, Sisko Kunttu, Marjatta Heiskanen, sekä Yrjö Pavloff Venä-
läisestä lyseosta. 

Tyttöly eon juontaja Anna-Liisa Vepsä (1982) totesi tervehdyspuheessaan 
"Mustaa ja punaista on mei jokkaise elämäs olt vuoroin, mut nyt ollaa ilosel 
pääl". Kersti Bergrothin tutun runon "Rakas kaupunki" säkeet: 

"Mutta viel on meitä tässä 
muutamia tietämässä, 
miltä näytti kaikki silloin 
vanhat vallit kevätilloin, 
syksyn jaalat kirjavat, 
Punalähteen markkinat, 
talven lumet, kesän veet, 
sadat paikat kadonneet." 

nostattivat kyyneleet silmiin. Illan kuluessa noudatettiin kuitenkinjuontajan 
kehoitusta juhlia iloisella mielellä. 

Uuraan vhtei kouJu 1987. Olli Rikkonen 
Tervehdyspuheen pitäjä ja juontaja totesi Uuraan keskikoulusta Viipurin 

realikouluun siirtyneenä, ettei Viipurin veroista koulukaupunkia tynkä-Suo-
messa enää ole. Hän myös pohdiskeli yhteisten juhliemme jatkuvuutta, oli-
han menossa jo kahdeksas kerta. Viihtymisen syinä hän ei pitänyt yksin-
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omaan yhteisiä muisteloita, vaan myös seurustelun tuottamaa mielihyvää. Se 
on hedelmällistä, koska käyttäytymistä koskeva maku on yhtäläinen. Siis vii-
purilaiset: "Juhlikaamme kuten aina emigrantit, jotteivat vieraat näe, mitä si-
sällämme on". Puhe päättyi nostalgisesti: "Jos nyt suljemme silmämme, hen-
kemme siirtyy Torkkelin kesäiseen puistoon, Colombian kahvilaan, vallien 
aurinkoon ja me uuraalaiset veneisiimme ja paatteihimme. Ajan kuluminen 
ei lainkaan lievennä sitä tuskaa, mikä johtuu kotiseudun menettämisestä". 

Suomalai en lv eon 1990. Alpo Salmela painotti arkistomiehenä muistojen 
tärkeyttä omalle sukupolvellemme. Varsinkin meille viipurilaisille on tärkeää 
muistaa kaupunki sellaisena, kuin me sen elimme ja koimme. Olimme olleet 
todistamassa itsenäisen Suomen Viipurin syntyä, kaupungin voimakasta kasvua 
ja suomalaisuuden läpimurtoa. Suvaitsevaisuus ja iloinen ilmapiiri olivat ke-
hittyneet vanhalle kulttuuripohjalle. Hän korosti Viipurin monivaiheisen ja kir-
javan historian tuntemusta nykyhetken ymmärtämiseksi. "En orsak till att Vi-
borgs skolungdom inte hade problem eller språk:strider sinsemellan, var säkert 
det frisinnade kulturarvet, som uppskattade andra åsikter och Iät leva på sitt sätt". 

Klas illisen ly eon. 1991. Esko Metsälampi totesi, miten eri elämänvai-
heista huolimatta osanottajia yhdistää yksi ylitse muiden kohoava asia: jo-
kainen läsnäolija on viipurilainen koulutyttö tai -poika, jolle Viipurin henki 
antoi ainutlaatuisen leimansa. Hän muistutti myös kuinka Viipurin muistoa 
voi vaalia avustamalla Viipurin pienoismallin rakentamista. 

Realikoulu. Maanviljely - ja Kauppaly eo 1992. Eero Huotari 
Puhuja pyysi palaamaan 52 vuoden kokemuksiin ja unohtamaan kotiseutumme 
nykyisen rappiotilan ja keskittymään koulu- ja nuoruusaikaan. Yhdessä ko-
ettuihin muistorikkaisiin tapahtumiin kuuluivat tietysti Torkkelin iltakävely, 
hiihtoretket, rusettiluistelut, koulu juhlat, penkinpainaj aiset, lakki juhlat ja tans-
siaiset Raatihuoneella. 

Vanhan yhtei koulun Vappu Jakobssonin (1995) tervetuliaispuheen yti-
menä oli viipurilaisen optimismi ja luja luottamus sekä toivo paremmasta tu-
levaisuudesta. Konkreettisena esimerkkinä hän mainitsi isänsä, koulun reh-
tori Martti J akobssonin toiminnan talvisodan myrskyisissä olosuhteissa ja jat-
kosodan Viipuri-kauden aikana. Viipurista lähtiessään 1940 hän oli ottanut 
koulun kassakaapin avaimen mukaansa, itse kaapin siirtohan ei enää ollut 
mahdollista. Takaisin palattuaan 1941 hän löysi kaapin entiseltä paikaltaan, 
avasi sen ja totesi kaikki tärkeät paperit säilyneiksi. Arvokas sisältö siirtyi 
sitten aikanaan Kansallisarkistoon jälkipolvien tutkijoiden käyttöön. Toivo-
kaamme mekin kotikaupungillemme parempaa tulevaisuutta. Olkoon avain 
tämän toiveen symbolina. 

Uuraan yht i koulu. 1997. Anni-Maija Nyman 
Juontajana toimineen Anni-Maija Nymanin alkutervehdys - osaksi murteelli-
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sena, tutustutti kuulijat eloisasti Uuraaseen, uuraalaiseen elämään ja Uuraan yh-
teiskoulun historiaan. Tervehdystä seuranneessa lämminhenkisessä, pitkässä 
puheessaan hän totesi "lapsuuden- ja nuoruudenrnuistojen pehmentäneen eloa 
vierailla veräjillä", joihin sanoihin kuulijoiden oli helppo yhtyä. Osa puheesta 
oli omistettu sekä 100-vuotiaalle Uuraan Työväenyhdistyksen Soittajille ja 100-
vuotiaalle Viipurin Lauluveikoille, jotka molemmat saivat onnittelukukkansa. 

Puhe päättyi hetken hiljaisuuteen viime juhlien jälkeen poismenneiden osan-
ottajien muistoksi. 

uden yhteiskoulun Terttu Vartiainen (2005) johdatteli kuulijat Seppo Hovin 
haitarilla soittaman Säkkijärven polkan välityksellä Viipurin takaisinvaltauksen 
jälkeiseen aikaan; mainittu sävelmähän soi silloin radiossa lakkaamatta kuu-
kaudesta toiseen määrätyllä aaltopituudella. Säkkijärven polkan ansiosta Vii-
puri säilyi lopulliselta tuholta. Sävelmän nopeat juoksutukset estivät peräänty-
neen vihollisen eri puolille kaupunkia asettamien radiomiinojen }aukeamisen. 
Näin on jotakin konkreettista jäljellä todistamassa kaupungin vuosisataisesta his-
toriasta. Puhuja käsitteli myös Viipurinlahden, "oman meren" merkitystä niin 
vanhalle Viipurille kuin sen nuorimmalle kaupunginosalle Uuraalle. 

Juhlapuheet 
Suomalainen ly eo, 1976. Kansleri Tauno Nurmela 

Klassillisen lyseon Tauno Nurmela puhui monesta aiheesta, muun muassa 
koulumatkasta Papulan koulukortteeristaAgricolankadun Klassilliseen lyse-
oon - siihen ainoaan oikeaan kouluun. "Me tulimme kaikki kuin pienet pu-
rot Loikkasesta, Rosuvoista, Papulasta, kuka mistäkin. Me marssimme koh-
ti tietoa." Kiistakumppaneitakin oli:aidan toisella puolella Suomalaisen Rea-
lilyseon (Suomalaisen lyseon) poikien kanssa tuli silloin tällöin erimielisyyksiä, 
jotka selvitettiin sanoin tai kovinkin ottein. Osan puheesta hän omisti Vii-
purille ja sen merkitykselle omaan elämäänsä, jota hän valotti opiskelijana, 
kielentutkijanaja yliopistomiehenä. Huumorilla höystetty eloisa esitys ylit-
ti kaksinkertaisesti suositellun puheen keston. 

Klas. illinen ly eo. 1978. Ylijohtaja Erkki Tuuli ja varatuomari C. G.Aminoff 
Koiviston keskikoulusta Realikoulun lukioon siirtynyt Erkki Tuuli muis-

teli lämmöllä opettajiaan, isällistä Onni Lehtokaria ja kaunista Irja Notkolaa, 
joka sai "palvojat" jopa tappelemaan opettajansa "kiusaajia" vastaan sekä us-
konnon opettaja Lounasheimoa ja voimistelunopettaja Viljo Meurmania; edel-
listä huumorinpitoisesta ja jälkimmäistä innostavasta opetustavasta. Kasva-
teista tuli sittemmin kuulu ja voimistelijoita ja urheilijoita. 

Suomenkielisessä puheessaan Erkki Tuuli katsoi Viipurin koulujen kuulu-
neen valtakunnan parhaimpiin jo sen perusteella, millaisia vaikuttajia Suo-
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mi on näistä opinahjoista saanut tieteen, hallinnon, talouden, puolustusvoi-
mien ja politiikan aloilla. 

Ruotsinkielisen juhlapuheen pitäjä painotti monen muun puhujan laillakou-
luaikaisten ystävien merkitystä myöhemmälle elämälle. Samanlaista tiivis-
tä ja monipuolista koululaiselämää ei hänen mielestään ollut muualla Suo-
messa. Tunne-elämäkin tuli hoidetuksi: "Torkkelilla kävely antoi itse asias-
sa vähän liikuntaa keholle, mutta sitä enemmän toimintaa sydämelle." 

Tyttölyseo 1982. Metsänhoitaja Veli-Matti Kauhanen 
Puhuja muisteli koulutietään Koskenniemen sanoin "Olen unessa useasti" 

mutta totesi kuitenkin Runebergia siteeraten "Tää päivä juhlapäivä on"; mo-
lemmat runoilijathan olivat tuttua tutumpia suomen- ja kirjallisuuden tun-
neilta. Hän myös pohti, mitkä syyt saavat karjalaiset kokoontumaan vuodesta 
toiseen yhteisiin tilaisuuksiin, niin suuriin kuin pieniinkin. Verratessaan itä-
ja länsisuomalaista luonnetta toisiinsa hän totesi, että herkät ja avoimemmat 
itäsuomalaiset yksinkertaisesti h a 1 u a v a t tavata. 

Svenska skolor 1984. Kauppaneuvos Per Erik Floman 
Illan tärkeimmäksi anniksi muodostui laajatietoinen ja hauska juhlapuhe 

ruotsiksi ja suomeksi vuorotellen. Puhuja syvensi kuulijoiden Viipuri-tie-
toutta kertomalla ruotsinkielisten koulujen historiasta ja itse kaupungin kie-
lirakenteesta. Entisiin Svenska Flickskolanin koulutyttöihin viitaten hän to-
tesi: "Nämä likat valmistautuvat siis neljän vuoden kuluttua viettämään kou-
lunsa 200-vuotista juhlaa". Suomen- ja ruotsinkielisten koululaisten suhteet 
eri ikäkausina tulivat myös esille. Yhdistäviä tekijöitä löytyi musiikista, ur-
heilusta ja ennen kaikkea viipurilaisuudesta, mikä merkitsi "olla viipurilai-
nen omalaatuisine ilma piireineen ja elinehtoineen", Yhteistunnon löytämi-
seen ei tarvittu talvisodan ihmettä. Viipurin myönteinen taloudellinen kehi-
tys 1930-luvulla tuli selvitetyksi, samoin kuin kaupungin monikansallisuus. 
Puheensa päätteeksi Per Erik Floman kehotti läsnäolijoita - koulutovereitaan 
- iloiseen nostalgiaan. Liikutuksen kyyneleet vaihtuivat karjalaiseen tapaan 
iloisaan ja eloisaan juhlanviettoon. 

Uu i vhtei koulu 1986. Professori Ulla Jokinen 
Koulunsa esittelyn ja arvioinnin jälkeen puhuja pitäytyi 1930-lukuun. 

Teemaa hän perusteli sillä, että hänen ikäluokkansa oli viimeinen vuosi-
kerta (1931-1939), jonka koulumuistot muodostavat vielä ehjän kokonai-
suuden ensimmäisen luokan oppikoulun alkuaskeleista ylioppilaskirjoi-
tuksiin ja niitä seuranneeseen juhlintaan. Hän totesi, että silloiset koulu-
laiset olivat lapsellisempia, huolettomampia ja sinisilmäisempiä kuin ny-
kyiset. He elivät koululaisen elämää, johon ei katsottu kuuluvan politiik-
ka eivätkä liioin yhteiskunnalliset ristiriidat. Ei koululaisen elämää myös-
kään voinut irroittaa yleisviipurilaisuudesta "Kasvoimme suvaitsevaisuu-
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den, ystävällisyyden ja avuliaisuuden ilmapiirissä, omaksuen samalla kan-
sainvälisyyden alkeet. Oli myös syntynyt eräänlainen viipurinmurre", jo-
ta kaikki ymmärsivät. 

KJa sillinen ly eo 1991. Laamanni Ukko Kivi-Koskinen 
Puhuja muisteli 1930-lukua eräänlaisena.sillanrakentamisen aikana. 1920-

1930-lukujen poikakoululaisten välillä oli ollut erimielisyyksiä,jopa pienimuo-
toisia tappeluitakin. Vapaa-aikojen suojeluskuntatoiminta oli 1930-luvulla 
sittemmin toiminut yhdistävänä tekijänä. Toisena aiheena olivat koulujuh-
lat,jolloin pojat omassa juhlassaan olivat arvokkaasti pukeutuneet smokkiin. 
Hän muisti myös naapurikoulun, Vanhan yhteiskoulun juhlien hauskan tun-
nelman. Ruotsinkielinen runo "Mitä vuodet saavat aikaan" herätti realis-
tisuudessaan hilpeyttä kuulijoiden kesken; olimmehan vanhenevaa ikäluok-
kaa. Kaikille kuului kehotus:" Haastellaan. Trevlig kväll er alla!" 

Sven ka kolor 1994. Kauppaneuvos Per-Erik Floman 
Puhuja tarkasteli Viipurin menetyksen aiheuttaman kaipauksen ja kiitoksen 

välistä suhdetta vertauksen avulla: toisessa vaakakupissa painaa menetyk-
sen murhe, toisessa ja mielestäni raskaammassa onni siitä, että saimme kas-
vaa Viipurissa ja että Karjalan kansa löysi asemansa muusta Suomesta voi-
den täällä inhimillisesti katsoen hyvin. Kysymykseen "Mikä tekee Viipuris-
ta niin ihmeellisen?", Vastaus kuului: "Salakkalahdellaja Torkkelilla oli sii-
nä sormensa pelissä. Kolmantena koulujuhlat. Kaikki koettuina nuoruu-
denaikaisten ystävien kanssa." 

Vanha yhteiskoulu, 1995. Valtiotieteen maisteri Martti Valla 
Hän joutui puheen pitäjäksi, koska koulun entinen oppilas ministeri Max 

Jakobsson oli sairastumisen takia joutunut kieltäytymään. Koulunsa sodan 
takia keskeyttämään joutunut puhuja keskittyi silloisten teini-ikäisten kiin-
nostuksen kohteisiin, joita olivat mm. esimerkiksi sanomalehtien ja radion 
välittämät ulkomaan uutiset italialaisten hyökkäyksestä Etiopiaan eli Abes-
sinian sotaan ja toisaalta Garmisch-Partenkirchenin talviolympialaisista. 
Koulumuistoihin kuuluivat myös paljon työtä ja intoa vaativat joulujuhlat. 
Kiinnostus kansainvälisiin konflikteihin ja urheiluun olivat jääneet teini-ikäi-
sen pojan mieleen ja ehkä ohjannut elämänuran valintaakin. Viipurista, joka 
oli ollut suojeleva lintukoto tuli hänen mielestään sotien aikana sankarikau-
punki 

Uusi yhtei koulu. 1996. Toimittaja Jaakko Okker 
Oppikoulun alkutaival sota-ajan Viipurissa jäi muolaalaiselle koulupojalle 

lyhyeksi. Koulumuistot liittyvät lähinnä koulukortteerin kirjoituskoneeseen 
ja viipurilaisen elämänmenon tarkkailuun, mitkä ilmeisesti myötävaikuttivat 
tulevan ammatin valintaan. Kun taskurahat loppuivat, hän myi Kauppatoril-
la kukkia ja sanoi silloin jo oivaltaneensa kysynnän ja tarjonnan lain. Ny-

210 



kyisen Viipurin rappeutuminen suretti niin häntä kuin entisiä viipurilaisiakin. 
Puhujan kanta Karjalan nykytilaan ei ollut kysymyksessä "Mitä Suomi Kar-
jalalla tekee?", vaan vastakysymyksessä "Mitä Venäjä Karjalalla tekee?" 

Uuraan vhtei koulu. 1997. Professori Pentti Salmelin 
Puhuja tarjosi mielenkiintoisen tietopaketin Uurnan historiasta ja sen saa-

riston keskeisten alueiden liittämisestä Viipuriin 1932. Vaikka kytkennät Vii-
puriin ulottuivat aina 1780-luvulle, mielipiteet liitoksesta eivät olleet yksin-
omaan positiivisia. Uurnan merkitystä Viipurille tarkasteltiin sekä talouden 
että puolustuksen kannalta. Sen !innoitukset olivat toimineet vuosisatoja Vii-
purin merellisenä etuvartiona. Taistelujen näyttämöksi se muuttui 1944. Uu-
raalaisille Viipuri oli "meijän kaupunki": kauppa-, koulu-, työpaikka- kuin 
myös huvittelu- ja käyntikaupunki. Uuras oli syväsatamana Viipurille elin-
tärkeä; "portti merelle ja maailmalle" . 

Kaksoisyhteislyseo ja Karjalan yhteiskoulu 1998. Yli-insinööri Veli-Mies 
Vesihiisi 

Ylijohtaja Lauri Kantee oli lupautunut puheenpitäjäksi entisen Kaksoisly-
seon oppilaana. Hänen sairastumisensa ja poismenon johdosta puhujaksi lu-
pautui Veli-Mies Vesihiisi, joka esitelmöi Antiikin aikojen Ateenasta. "Hyvä 
puhe, mutta väärä foorumi", oli kommentti jälkikäteen. 

Vanha vhteiskoulu 2004. Kenraali Jaakko Valtanen 
Juhlapuheen aiheena oli "Turvallisuutemme tienviitat". Puheessa ei muis-

teltu Viipurin aikoja, vaikka puhuja olikin entinen Vanhan yhteiskoulun op-
pilas. Hän tarkasteli turvallisuuspolitiikkaamme sekä kylmän sodan että Eu-
roopan unionin kaudella ja katsoi Suomen valtionjohdon toimineen taitavas-
ti sodan jälkeisinä vuosikymmeninä tasapainoilemalla Neuvostoliitolle vält-
tämättömien ystävyysvakuuttelujenja läntisten suomettumisväitteiden torju-
misen välillä. Hänen arvionsa mukaan EU:sta tuleva sotilaallinen uhka on 
epätodennäköinen. Sensijaan turvallisuuspolitiikkamme ratkaisuiden arvioi-
daan nykyään riippuvan lähinnä Venäjän tilanteen kehittymisestä kohti eu-
rooppalaista demokratiaa .. 

Uu i yhtei koulu 2005 . Merikapteeni Paavo Teikari 
Puhuja ei muistellut kouluvuosiaan Uurnan yhteiskoulussa, vaan pitäytyi 

juhlan teemaan "Viipuri ja Meri" käsitellen aihetta oman kotisaarensa näkö-
kulmasta samalla valaisten saaren 300-vuotista historiaa. Pienehkön luotsien 
ja merenkulki joitten asuttaman saaren merkitys yhtenä Viipurinlahden uloim-
man saariketjun saarista tuli selvitetyksi niin merenkulun kuin meripuolus-
tuksen kannalta. 

Saariketju suojasi Uurnan sataman ja sen välistä suurten purje- ja höyry-
laivojen "ankarien" ankkuripaikkaa. Saariketju on ollut myös osa merellistä 
puolustusta linnakkeineen. Itse Teikari on ollut useita kertoja suomalaisten ja 
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venäläisten yhteistä toiminta-aluetta. Ensin Venäjän Itämeren laivastotuki-
kohdan päällystön perheiden lomapaikkana. Talvi- ja jatkosodan aikana Tei-
karin merkitys korostui. Teikari vaihtoi sotien aikana omistajaa kolme ker-
taa. Talvisodan loppuvaiheessa Teikarin saaresta taisteltiin rintaman siirtyes-
sä Viipurinlahdelle. Jatkosodassa suomalaiset valtasivat Teikarin 1941 Kan-
naksen takaisinvaltauksen yhteydessä. Kolme vuotta myöhemmin heinäkuun 
alussa viiden päivän ankarissa taisteluissa hyökkääjä pysäytettiin. Torjunta-
voitto oli saavutettu, mutta saari menetetty. Teikarista tuli vielä kerran venä-
läisten ja suomalaisten yhteisen toiminnan kohde. Saari rauhoitettiin sotilas-
hauta-alueeksi 20.10.1998 Viipurin hallinnon päätöksellä. Muistomerkki pal-
jastettiin 05.06.2000 tekstein "Teikarin taisteluiden 1.-5.07.-44 muistoksi" ja 
"Tämä"Saari on rauhoitettu Teikarin taisteluiden kunniaksi". 

Kahden viimeisen tilaisuuden juhlapuheiden sisältö oli aikaisemmista poik-
keava; lähihistoriaa ja turvallisuuspolitiikkaa. Ne kytkeytyivät yli 60 vuoden 
takaisiin tapahtumiin; olihan vuosi 1944 omistettu kesän ratkaiseville puo-
lustustaisteluille. 

Jälleen oli todettu paikkansapitäviksi Turun akatemian professorin Mikael 
Wexioniuksen 1650-luvulla esittämät enteelliset sanat:"Ei Mars eikä Merku-
rius lie paikkaa Viipuria sopivampaa löytäneet, mihin temppelins ois pystyt-
täneet". 

Kaikkia puheita ei ole voitu referoida puutteellisen arkistomateriaalin takia. 
Musiikillinen anti oli monipuolista ja korkeatasoista. Ainakin yksi musiik-

kiesitys oli jokaisessa juhlassa. Yksinlaulua oli eniten, duettoja ja trioja muu-
tama. Lisäksi oli viulu- ja pianoesityksiä ja kerran pianoduokin. Harvinai-
simpia olivat trumpettisoolot ja hanuriduo. Suosituimmat esiintyjät olivat Y r-
jö Pavloff, Seppo Hovi ja Wiipurin Laulu veikot, joilla kaikilla oli kymmen-
kunta esiintymistä. Yrjö Pavloffin hienot serenadit naisille kolmellakin eri 
kielellä olivat aina illan kohokohtia. Muutaman juhlan jälkeen hän ilmoitti 
esiintyvänsä vain Pavloffina, ei enää Venäläisen lyseon edustajana, koska 
mainitun koulun oppilaita ei enää ollut. Seppo Hovi oli mukana tasan kym-
menen kertaa esiintyen solistina, säestäjänä, yhteislaulunjohtajanaja lopuk-
si "tanssiyhtyeenä" yksin tai kahden poikansa kanssa. Wiipurin Lauluveik-
koj a pidettiin omaan joukkoon kuuluvana; sata vuotiasta kuoroa juhlittiin näyt-
tävästi 1997. 

Sepon musiikillinen anti huipentui vuonna 2005 loisteliaaseen päätösesi-
tykseen musiikin historiasta. Sanoin ja sävelin hän ihastutti kuulijoita sävel-
kuvilla Chopinista Tsaikovskiin, Wienin kolmesta Straussista aina Lasse Mår-
tensonin Myrskyluodon Maijaan. Hänen toinen merkittävä antinsa oli koko 
illan musisoinnin lahjoittaminen Viipurin entisille koululaisille. Kiitokset tu-
livat valtavina aplodeina ja kirjalahjana. 
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Yhteislauluakin oli. Karjalaisten laulu ja 'Karjalan kunnailla' kuuluivat il-
man muuta ohjelmistoon. Suosittu oli 'Viipuri linna tornist näkkyy Nuutipo-
ja passas'. Luontevaa oli, että sotien jälkeen syntyneitä lauluja myös laulet-
tiin kuten Olli Nykäsen säveltämää ja sanoittamaa 'Karjalamme' (kantaesi-
tys), Josef Kaartisen säveltämää ja Kalervo Kirkkosaaren sanoittamaa ro-
manssia Viipurin näkötomista 'Pilipuu' ja Eila Lehikoisen sanoittamaa laulua 
'Tuo aika usein mieleheni palaa': kaikki vahvasti tunteisiin vetoavia. 

MuistaesityksistämainittakoonlsmoKallion'Vara-Manu'-imitaatio(1985), 
Pentti Myllysen 'Lintujen äänet'-imitaatio (1990), Wiipurilaisen Osakunnan 
teatterikerhon esittämä kuvaelma 'Juhlat Linnassa 1448' viitteenä Viipurin 
linnan 700-vuotisjuhliin 1993, taikuri Iiro Seppäsen esitykset (1993), Wii-
puri-yhdistyksen salonkitanssiryhmän esitykset (1994), steppiryhmä 'Tap & 
Step' (1995), balladi 'Nikkarin Kerttu' (1996), Norssin Tumarit (ikämiehet) 
(1998) ja steppiduo 1930-luvun idolin Fred Astairen jalanjäljissä (2004). 

"Viipurin oppikoulujen juhlat" on rinnastettavissa koulujen ennen sotia jär-
jestämiin konventteihin (koulujuhliin), tunnelmaltaan suoranaisena jatkona. 
Viipurissa järjestäviä kouluja oli 6, Helsingissä 16 (Kaksoislyseo mukaan 
luettuna). 

Juhlista tiedotettiin aluksi Uudessa Suomessa, Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa, Karjalassa, Aamulehdessä, Kouvolan Sanomissa ja 

Helsingin pienissä paikallislehdissä. Uusi Suomi julkaisi neljän palstan se-
lostuksen ja neljä kuvaa. 

"Me naiset" -lehdessä 1980 oli koulujen esittely erikoishaastatteluina. Ku-
vissa näkyi osanottajien iltaeleganssia. Vähitellen siirryttiin tiedottamaan vain 
Karjala-lehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. Karjalan toimittajat selostivat laa-
jastikin juhlien viettoa. Lehden toimittajista pitkäaikaisin oli Sirkka Laakso 
(nykyinen Strengell) - "Synnöve" - Viipurin uudesta yhteiskoulusta. Hän ja 
myöhemmin Terttu-Elina Kalaja olivat toivottuja selostajia. He pystyivät sym-
paattisesti eläytymään juhlan viipurilaiseen henkeen. Suuret kiitokset heille 
molemmille hyvästä työstä. Toisen polven viipurilaisen Leena Larjangon ku-
vaus juhlista oli mielenkiintoinen. Hän kertoi omasta 'kehityksestään' viipu-
rilaiseksi eri-ikäisen helsinkiläiskoululaisen näkökulmasta. Hänen ajatuk-
seensa "viipurilainen on pakolainen, jolle Viipuri on sielun maisema, josta 
kukaan ei voi ajaa pois" oli helppo yhtyä. 

Valokuvaajat olivat aluksi Helioksesta, myöhemmin Nybliniltä. Vähitellen 
luovuttiin ulkopuolisista kuvaajista ja tehtävä siirtyi "hovivalokuvaaja" Bror 
Hästölle. Lisäksi useilla kouluilla oli oma valokuvaajansa, Aila Tiirakarin toi-
miessa myös muun yleisön kuvaajana. 

Mainittava on, että alkuvuosina radiokin oli kiinnostunut juhlista. Eräässä 
aamulähetyksessä oli haastattelu. 
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Viimeisen juhlan ohjelma vuodelta 2005. 
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Lieneekö Viipurin Kirjallisuuden Seuran toimitteiden julkaiseminen 1974 
innoittanut historiallisten muistojen vaalijoita pohtimaan, millä tavalla saa-
taisiin 1920- ja 1930-luvun koululaismuistot kerätyiksi ja tallennetuiksi. Rat-
kaisu löytyi entisten koulutyttöjen ja -poikien yhteisyyden korostamisesta 
juhlien muodossa. Juhlimisen tarkoitus ja luonne ovat toivottavasti vastan-
neet odotuksia; yhteinen muistitieto on tullut tallennetuksi ja arkistoiduksi. 
Arkistoinnin on hoitanut Bror-Erik Hästö (Svenska Samskolan), Marjatta Heis-
kasen (Tyttölyseo) ja Anja Tirrin (Vanha yhteiskoulu) huolehtiessa kunkin 
koulun asiapapereiden siirtämisestä koulun edustajien välityksellä yhteisar-
kistoon. 

Juhlarahastosta on lahjoitettu 1984-1996 Viipurin pienoismallikeräykseen 
30000 mk (n. 5000 euroa). 

Entä juhlien luonne? Haastamisen merkitys ei ole ollut vain nostalgista seu-
rustelua, leppoisalla viipurilaishuumorilla höystettynä, vaan ennen kaikkea 
itse kunkin sielunmaiseman hoitoa. Viipurilaisten, kuten kaikkien karjalais-
ten yhteenkuuluvuuden tunne on ollut se voimavara, joka traumaattisten me-
netysten jälkeen johti aikanaan erilaisten evakkoyhdistystenja -seurojen pe-
rustamiseen muistojen vaalimiseksi ja sittemmin näiden muistojen kirjalli-
seen dokumentointiin. 

Kaikista näistä yhteisöistä 29-vuotias "Viipurin oppikoulujen juhlat" on ol-
lut yksi ainutlaatuisimmista. 

11 
••• siis kerran vielä vaan 

mä laulan uudestaan: 
Ei häivy muisto vanhan Viipurin 11 

Juhlatoimikunta keskustelee syyskokouksessaan kokoontumisten jatko-
toimenpiteistä ja tilillä olevien rahojen käytöstä. 

Lähteet: 
'Viipurin oppikoulujen juhlat' -arkisto, Wiipurin arkistoyhdistyksen tiloissa. 
Viipurin kirja 1958 
Viipurin Suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita 6 
Haastattelut 
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Pohjoisvalli ja Viipurin linna 
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Viipuri - uusi kaupunkini 

Koko Viipuriin muutostamme en muista mitään. 

-

-· 
. -· - ... 

.. - ') 

Löydän vain itseni seisomassa uuden kotimme erkkeri-ikkunan äärellä. On 
kesä ja vuosi on 1928. 

Korkeustasollani tuolla edessä näen Torkkelinpuiston ikivanhojen lehmus-
ten tuuheat latvukset kahtena viheriänä rivinä. Kauas niiden taakse ja sivuil-
le jatkuu vehmas puisto. 

Kurkottaessani alaspäin voin erottaa varjoisan nurmikon sekä leveän hiek-
kakäytävän reunalla takorautaisen, koristeellisen nojapenkin. Ja vieläkin ulom-
mas kurkottamalla näen paneelin reunustamaa kivikatua pitkin juoksevat rai-
tiovaunujen metalliset kiskot. 

Uusi kotini on korkealla, puidenlatvojen kohdalla. On outoa ja vierasta, j än-
nittävää ja hiukan juhlavaakin. 

Pidän tiukasti kädessäni uutta pientä guttaperkkanukkea, Pojua, joka nuk-
kuu valkeaksi maalatussa pajukorissaan sinisen virkatun peiton alla. Peitto 
antaa kaikelle olemukselle jonkinlaisen sinisen tunnun. Olenkohan saanut nu-
ken tulijais- tai lohdutuslahjaksi, sillä Kotkaan ei Poju ole kuulunut. Kotkaan 
- ikävä vihlaisee lävitseni. 
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Miksi olen näin eksynyt ja avuton? 
Olenhan sentään jo yksitoista vuotias ja takanani on neljä kouluvuotta. Osaan 

lukea ja kirjoittaa kahta kieltä ja tulen niillä toimeen suomen- ja ruotsinkie-
lisessä ympäristössä. Taidan alfabeetin ja multipligationstabellin (mikä sa-
nahirviö tarkoittaa kertomataulua) aivan erikoisella ja helpolla tavalla, näin 
kiltin opettajani Tant Fannyn kunniaksi kerrottuna. Osaan laskea desimaali-
luvuilla, mikä taito ihme kyllä tulisi syksyllä osoittautumaan yllättävän han-
kalaksi miinukseksi. Muistan ja löydän kartalta niinkin vaikeasti mieleen-
painuvat paikat kuin Biskajabukten ja Gibraltarsundin. Niiden nimien oppi-
minen oli ollut tuskan takana. 

Olen lisäksi esittänyt soolona koulun joulujuhlassa laulun tuhansista jou-
lun kynttilöistä ja seissyt enkelinä joulunäytelmässä. Olenpa löytänyt pulpe-
tistani monen monta joulukirjettä erikokoisissa lääkepulverimaisesti taitetuissa 
kuorissaan ja tunnollisesti säännön mukaan aukaissut ne jouluaattona noin 
kello kuusi. Kiiltokuvina enkeleitä, ruusuja ja lemmikeitä! 

Keväällä olen sitten siirretty oppikoulun, Kotka Svenska Samskolan toiselle 
luokalle saaden vallan 25 markan stipendin "ahkeruudesta ja edistyksestä". 
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Nyt kuitenkin ikään kuin turvaudun 
pieneen kiintopisteeseeni puristaen si-
tä, nukkekoria, kädessäni. Taaskin ker-
ran on elämässäni tapahtunut suuri 
muutos. Miten tästä selviäisin eteen-
päin? 

Nyt vuosikymmenien takaa en voipa-
lauttaa mieleeni kodin pakkaamista, ta-
varoiden kuljetusta enkä sijoittamista 
uuteen kotiin. Olenkohan tämän kaiken 
tapahtuessa ollutkin Marmorin luona 
Tampereella - sehän olisi luonnollista. 
Näin olisimme olleet, pikkuveljeni Pok-
ka ja minä, poissa jaloista aikuisten 
muuttokiireissä. 

.r 

Taakse olivat jääneet Kotka ja "Kut-
setin" Herrojen pytinki, pihan monet 
leikit, koulun luokkatoverit, koti tut-
tuine huoneineen, lasiverantoineen, 
kasvitarhoineen ja vaahteroineen. Lä-

Torkkelinkatu 6, Viipuri 1928 hiympäristöni on kutistunut neljän huo-
neen ja keittiön kaupunkiasunnoksi ki-
vitalon neljännessä kerroksessa keskellä ventovierasta kaupunkia. Uutena laa-
jempana ympäristönäni olisivat Torkkelinpuiston tuuheat lehmukset ja kivi-
nen katu. Osoitteena Torkkelinkatu kuusi, kivikarhut ikkunan alla, kuten olen 
entisille ystävilleni kertonut. 

Tässä nyt ollaan, tähän on tultu. Kurkottelemassa vieraalle kadulle. Sehän 
on sittemmin tuleva minulle tutuksi. 

Nyt saapuu keltainen raitiovaunu kilisten ja kolisten kadoten oikealle päin. 
Torille, kuten pian saisin todeta. 

Onneksi kaikki elämäni tärkeät henkilöt ovat tallella: äiti, isä, Ilmari, Pok-
ka, sekä kotiapulainen eli palvelijatar, siis kuten silloin sanottiin, Hulda, jo-
ka onneksi oli lähtenyt mukaamme Viipuriin. Samoin uskollinen Rai, schä-
fer, sekin on täällä. 

Puristan Pojua korissaan. Oudot raitiovaunut jurraavat heilahdellen alhaal-
la omalla matkallaan. Vossikan kopottelu kaikuu seiniin kivisellä kadulla. 

Tässä sinisestä tuokiosta alkaa elämäni Viipurissa. Viisi vuotta - mutta si-
tähän en vielä tiedä. 

Harmaakivinen Torkkelinkatu 6 oli rakennettu 1900 - luvun alkuvuosina. 
Katuovemme tyyli oli goottilaishenkinen, kapeahko ja korkea, suippokaa-
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reksi kohoava. Muutaman askeleen pi-
tuisen käytävän päästä tultiin portaik-
koon, joka lähti kiertämään vastapäi-
vään tyhjää hissiaukkoa. Avoin his-
siaukko oli tietenkin toistuvien varoi-
tusten paikka, sillä suojana oli vain ta-
vallinen metallinen kaide ilman min-
käänlaista suojaverkkoa. Ja samanlai-
nen se on tänäkin päivänä, siisteytensä 
menettäneenä. Tällaista porraskäytäviä 
näin sitten muuallakin. Hissiä ei katsottu 
tarpeelliseksi edes keskikaupungin ta-
loissa. Asemaa vastapäätä sijaitsevassa 
Pietisen palatsissa kerrottiin ihmeenä, 
että siinä talossa oli ihan hissi. 

Neljänteen kerrokseen kiivettyä - en-
simmäinen kerros oli liikehuoneistoja 
varten - tultiin kaksinkertaisten ovien 
kautta tilavaan tampuuriimme. Vaa-
tenaulakko, pikkupöytä, seinällä vaivat-
tava telefooni ja suoraan jatkaen isän 

Torkkelinkatu 6, Viipuri 1928. huoneeseen. Tämä työhuone toimisi nyt 
eräänlaisena vastaanottotoimistona. 

Muuttomme Viipuriin johtui siitä, että isä oli uhkarohkeasti jättänyt hyvän 
virkansa rakennusosaston insinöörinä Gutzeitilla ja lähtenyt vielä silloin ihan 
vakavaraisen yksityisen rakennusfirman keikkaan, monien ystäviensä varoi-
tuksista huolimatta. Onnistumisesta kerron myöhemmin. 

Tänne isän huoneeseen olikin hankittu näyttävän kookas kirjoituspöytä tuo-
leineen sekä pompöösi nahkakalusto tukevaa ruskeata herrainhuonemallia. 
Tänne sijoittui kirjahylly sekä leveä hyllykkö isän rakennuspiirustusrullien 
alustaksi. 

Huoneeseen mahtui myös isän leveä ja kalteva piirustuslauta pukkijalkoi-
neen. Sen edessä seisoi vaarilta peritty tukeva musta keinutuoli, jossa isä ai-
na välillä otti tuumaustaukoja painavasti keinahdellen. Piirustuslaudalla ma-
kasivat hyvässä järjestyksessä oivallisesti ja huolella teroitetut lyijykynät -
pehmeät keltaiset Faber HB:tja ikävän kovat KOOH-INOR 2H:t. Nämä ikui-
sesti mielessäni, koska sain liian lyhyeksi kuluneet pätkät omikseni. Haus-
kempia olivat sini-punapäiset värikynät. Kynien viereltä löytyivät harppilaa-
tikko, kuluneella ruskealla nahkalla päällystetty sekä laskutikku. Vielä pitkä 
hakaviivain ja kulmaviivaimet suorine ja terävine kulmineen. Tussipullot, 
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Kivikarhu ikkunamme vartijana. 

piirtimet ja harpit koteloissaan, kukin samettisessa muotokuopassaan. 
Erkkerimme vinoista sivuikkunoista näki Torkkelin jatkuvan oikealle aina 

lähellä aukeavalle kauppatorille ja ruokahallille saakka. Vasemmalle katsot-
taessa katu kulki kauas Punaisenlähteentorille asti puiston lehmusten saatte-
lemana. 

Näiden kahden huoneen yhteisen tilan kokosi laaja parkettilattia, tuollainen 
vinottainen sik-sakia muistuttava. Se on jäänyt mieleeni kuivumisestaja iäs-
tä johtuvasta narahtelustaan, joka ei korjaantunut ahkeralla vahaamisella eikä 
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kiillotuksellakaan. Siinä vain narahteli, etenkin isän painavien askelten alla. 
Keskellä ruokasalia seisoi entinen tumma tamminen ruokapöytä tuolien ym-

päröiminä. Mukaan kuuluivat tietenkin pienempi ja suurempi senkki, kuten 
niitä astiakaappeja kutsuttiin. Ikkunan edessä pieni läksyjenlukupöytäni laa-
tikkoineen ja kirjahyllykköineen. Siihen sijoittaisin uudet koulukirjani ja ai-
kaa myöten rakkaat romanttiset tyttökirjani. 

Salinkalustona oli ainakin äidin piano ja jostakin ilmestyneet rokokootuolit 
pöytineen. Mahtuiko jollekin seinälle tachta tai hävisikö muutossa tämä ko-
dikas ja kokoava kaukasialainen leposohva? En voi saada sitä nyt mieleeni, 
mutta täytyihän sen olla täällä, eihän isäni tulisi toimeen ilman sitä. Missä 
hän lukisi päivän lehdet tai ottaisi päivällisen päälle pienet torkut? Todella-
kin - löydän sen muististani seuraavasta asunnostamme. Muisti näyttää toi-
mivan yllättävällä tavalla. 

Salin viereinen suuri makuuhuone tulisi olemaan keskeisin paikka elämäs-
sämme. Sinne kuuluivat tietenkin äidin ja isän loimukoivuiset parivuoteet yö-
pöytineen, tuttu peilipöytä keikahtavine ovaalipeileineen sekä korkea liina-
vaatekaappi. Huoneen perällä Pokan ja minun kerrosvuoteet, onnellisella mi-
nulla edelleenkin ylävuode. Mutta mainio leikkitupanurkkani ei ole mahtu-
nut tänne - tuskin olisin sitä enää tarvinnutkaan. Pikkutuolit kylläkin ja niil-
lä istuva Ketty-nukke ja kaikki nallet, joille vieläkin ompelen vaatteita. Myös 
Pokan tärkeät autot, rakennuspalikat ja Mecanot olivat ennallaan. Uusi tulo-
kas oli musta puinen Felix-kissa, ajan muotituote. Se oli koottu palasista joi-
ta pitivät koossa sisäiset kuminauhat. Siispä sen jäsenet liikkuivat, pitkääni-
velikästä häntä myöten. Kuminauhojen löystyessä liikkeet veltostuivat ja Fe-
lix lysähteli väsyneenä. 

Huone oli suuri ja korkea, kuten kaikki talon huoneet. Tänne mahduimme 
hyvin. Jossakin täällä varmaankin ikkunan ääressä seisoi äidin ompelukone, 
se sama Singer. Tähän aikaan ommeltiin paljon kotona joten kotiompelijatar 
oli tärkeä vierailija jonka tuloaika piti tarkoin sopia jo aikaa etukäteen. Val-
misvaatteita, ainakin lapsilla, olivat vain päällystakit. 

Keittiöön päästiin sisähuoneista välikön kautta. Istuin siellä usein sinä en-
simmäisenä kesänä Huldan kanssa jutellen ja hänen puuhiaan seuraten. Olin-
han kotona kaiket päivät. Oli kesä ja vapaata enkä tuntenut Viipurissa vielä 
ketään. Kesä oli kuitenkin joutunut jo pitkälle, joten emme hakeutuneet enää 
heti suuren muuttotouhun jälkeen minnekään maalle. 

Onneksi oli siis Hulda, ruotsinkielinen neiti Pyttikseltä eli Pyhtäältä. Hä-
nen sukunimensä oli hauskasti Lustigja mukavahan hän olikin paitsi milloin 
sattui murjotustuulelle. 

Huldan pieni huone sänkyineen ja pikkupöytineen löytyi keittiön vierestä ja 
ikkunansa oli ruokahuoneen ikkunan vieressä. Sellaisia olivat sen ajan niin kut-
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sutut palvelijanhuoneet, omia pieniä soppia. Iltaisin oli Huldalle annettava oma 
aika ja rauha eikä saanut mennä häntä häiritsemään. Itsestään selvää oli, että ai-
na oli apulaista kohdeltava kohteliaasti - onko Hulda kiltti ja tekee sitä ja tätä. 

Keittiön hella lämpeni haloilla, mutta lisäksi oli liedellä seisova kaasuliesi. 
Keittiönpuoleinen rappukäytävä osoittautui erikoiseksi paikaksi, sillä sen 

hissiaukossa kulki todellakin hissi eli pienikokoinen halkohissi. Tähän ei kui-
tenkaan voinut mennä kyytiä ottamaan, sen verran heikko se oli. Hissin poh-
jalle ladottiin puukellarista haetut halot ja nostettiin käsipelillä vaijereitten 
varassa ylempiin kerroksiin. Tämä työ, kuten puiden pilkkominenkin, kuu-
lui talonmiehen tehtäviin. Hän opetti sittemmin Huldalle systeemin salaisuudet. 
Kolisten ja natisten hissi nousi halkolastissaanja kiinnitettiin paikoilleen sik-
si aikaa kun lasti purettiin keittiön puulaatikkoon, minun tutulle istumapai-
kalleni. Keittiön porraskäyttävässä tuntui aina kostea kellarinhaju. 

Halkoja ei tarvittu missään muualla kuin keittiössä, sillä talossa oli kes-
kuslämmitys. 

Vannahuoneen vesi kuumennettiin kaasulla korkeassa kruunupäisessä ku-
paripöntössä. Sen alla syttyivät kaasuliekit erikoisen pitkän sytyttimen avul-
la pelottavasti poksahtaen runsaiksi pieniksi liekkiriveiksi. Hiljaa suhisten ne 
kuumensivat pöntön runsaan veden - tunti siinä meni-ja lämmittivät samalla 
pienen kylpyhuoneen saunanlämpöiseksi. 

Vannahuone olikin ahkerassa käytössä. Suuri valkoemalinen amme seisoi 
leijonatassujensa varassa. Ikkuna seinän ylärajassa oli myös venttiili, jollai-
nen kuului kaikkiin muihinkin huoneisiin. 

En käynyt kovinkaan usein viipurilaisessa saunassa, koska en voi sellaista 
lainkaan palauttaa mieleeni. Ei äitikään niihin tutustunut, mutta isähän ei tul-
lut toimeen ilman saunailtojaan. 

Tutustumme vähitellen Viipuriin 

Viipurin usein toistettu kansanvälinen ilmapiiri ihastutti suuren osan elä-
mästään Kaukasiassa Bakussa viettänyttä äitiäni. Kaupungilla kulkiessaan 
kun saattoi kuulla puhuttavan ruotsia, venäjää, saksaa ja jopa ranskaakin. 
Myös kielten huvittavaa sekoitusta. 

Aloimmekin luonnollisesti pian liikkua kotimme ulkopuolella ja aluksi tun-
simme olevamme kuin jossakin ulkomailla kaiken uuden ja mielenkiintoisen 
keskellä. 

Aluksi kaupungilla käynnit liittyivät tietenkin ruokatarvikkeiden hankki-
miseen. Tässäkin suhteessa mahdollisuudet laajenivat ja olivat uutuudessaan 
houkuttelevia. 

Ensin suuntasimme lähellä odottavalle Kauppatorille. Täällä myytiin suo-
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Viipurin kauppatori kesällä 1923, vas. PYP, Pyöreä torni, Sofia Zweygberg liike, po-
liisilaitos, taustalla Domus, Linnankatu 11 ( ent. Katariinankatu) 

raan nelipyöräisistä hevosvankkureista maalaistuotteita kuten leipää, piira-
koita, maalaisvoita, perunoita, kaalia, lanttuja. Ja kesän edistyessä tarjottiin 
marjoja, niin metsän kuin puutarhankin satoa. Syksy oli tuova pulleita ihania 
tatteja, täällä niitä osattiin arvostaa. Muitakin sieniä sai niin tuoreina kuin 
suolattuinakin. Minä hämmästelin suuria, pastellinsävyisiä, vihertäviä han-
henmunia. En ollut milloinkaan sellaisia nähnyt aikaisemmin. Hevoset sei-
soivat vierekkäin tyyninä pitkässä rivissä eväänään heinäsäkki tai kaurapus-
si edessään riippumassa. Vankkurien pohjalla näkyi olevan heinää villaraa-
nulla tai poppanalla peitettynä. Mistä kaukaa lienevät tulleetkaan aamuvar-
haiselle kauppamatkalleen. Sirkeät kaupunkivarpusetja kömpelömmät pulut 
parveilivat niiden jaloissa, nekin ruokaansa etsimässä. 

Torihyörinää seurasi torin laidalta vanttera Pyöreä torini. Sen kupeessa oli 
kojuilla paikkansa, kioskintapaisilla, sanoittaisin nykyään. Mielestäni vah-
vaseinäinen torni oli kuin tanakka äiti - tai mummohahmo pehmeänpyöreästi 
laskeutuvine kattoineen ja ylen pienine syvine ikkunoineen. Siinä turvalli-
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Markus Hiekkanen 

Viipurin keskiaikaiset kivikirkot ja niiden kohtalo 
n Ks. esim. M. Hiekkanen StenkyrkomaiÅbo stift under medeltiden. Historisk tidskriftför Finland 3/1994, 429-458; 
sama, The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku, A Systematic Classification and Chronology, Suo-
men Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja, Finska Fornminnesföreningens tidskrift 101, Helsinki 1994 viittei-
neen ja kirjallisuusluetteloineen. 
" Muista kuin keskiaikaisista kivikirkoista ks. 0 .-I. Meurman, Viipurin kirkot Viipurin Suomalaisen Kirjallisuus-
seuran toimitteita 6, Helsinki 1983. Ks. myös M . Hiekkanen, Ruotsin Karjalan keskiaikaiset kirkot, Novgorodin 
Karjalan kirkot ja tsasounat, Viipurin kolme kivikirkkoa, Viipurin linna/äänin historia II, toim. Yrjö Kaukiainenja 
Jouko Nurmiainen, Lappeenranta 2004. 
,i J. Korpela, Viipurin linnaläänin synty, Viipurin läänin historia II, toim. Yrjö Kaukiainen ja Jouko Nurmiainen 
Lappeenranta 2004; M. Hiekkanen, Viipurin lääni - rautakaudesta keskiaikaan, Karjalan synty, Viipurin läänin his-
toria I, toim. Matti Saarnisto, Jyväskylä 2003a; sama, Suomen kivikirkot keskiajalla , Kustannusosakeyhtiö Otava, 
Helsinki 2003b. 
, i Seurakunta sai vielä vuonna 1418 paavilta anekirjeen rakennustyön kustannusten kattamiseksi. Kirjeen hankki-
miseen vaadittaviin toimenpiteisiin lienee ryhdytty välittömästi palon jälkeen. 
,i ... construit et construifacit notabilemet solempnem ecclesiam ... Finlands medeltidsurkunder III nro 2791. 
'l M. Hiekkanen, Viipurin kirkot ja keskiajan viipurilainen, Joulukannel 2000, Helsinki; sama 2003b, 58, 244-247. 
7i G. Lagus, Ur Wiborgs historia, Wiborg 1893, 329; S. Heininen, Suomalaisen historiankirjoituksen synty, Tutki-
mus Paavali Juustenin piispainkronikasta, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Finska kyrkohistoriska 
samfundets handlingar 147, Helsinki 1989, 53. 
'l Kaivauksia on selostanut J. Rinne, Viipurin entinen tuomiokirkko 1-III, Suomen Museo XXI 1914, 53-94. 
9l Turun tuomiokirkossakaan pilareita ei yhdellä kertaa rakennettu koko nykyistä määrää, vaan niiden luku kasvoi 
kirkkoa laajennettaessa. Hiekkanen 2003b, 202-206. 
"l M. Hiekkanen, Piispa Mikael Agricolan hautapaikka ja mahdollisuudet sen arkeologiseen tutkimukseen, Agri-
cola-symposiumi Turku 20.-2! .9.2004raportti, toim. Ossi Tuusvuori,Agricola-työryhmänjulkaisuja 1, Turku 2004, 
s.51-59. 
" l J. W. Ruuth & A. Halila, 1617-1710, Viipurin kaupungin historia II, Helsinki 1974, 105. 
"l Maistraatti oli vuonna 1628 kutsunut Holtgrefin valvomaan rakentamista Viipurissa. Gardberg 1988, 167. 
13i Ks. artikkelia Viipurin kaupunkikaivauksista käsillä olevassa kirjassa. 
14i Arkeologisista tiedoista ks. M . Hiekkanen, De finska klostren under medeltiden, Arkeologiskt och byggnadshis-
toriskt perspektiv, Hikuin 20, Höjbjerg 1993. 
"l M. Hiekkanen, Turun pyhän Olavin konventti ja sen rakennusmuistot, The Convent of St Olav and its Archi-
tectural Remains, Dominikaanit Suomessa ja Itämeren alueella keskiajalla, Dominicans in Finland and around the 
Baltic Sea during the Middle Ages, Turun maakuntamuseo Turku Provincial Museum Raportteja Report 18, Turku 
2003, 89-104. Vuodelta 1249 on ensimmäinen maininta, mutta toki dominikaaneja on maahamme voinut saapua 
jo hiukan aikaisemminkin. 
"l A. Malin, Der Heiligenkalender Finnlands, Seine Zusammensetzung und Entwicklung, Suomen kirkkohistorial-
lisen seuran toimituksia, Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar XX, Helsingfors 1925, 92-93. 
17l M. Hiekkanen, Näkökohtia Viipurin keskiaikaisista kaupunginkirkosta ja dominikaanikonventin kirkosta, Suo-
men Unesco-toimikunnan julkaisusarja 68, Helsinki 1994, 32-38. 
" l Kivikirkkojen rakentamisesta ks. M. Hiekkanen, Kivikirkkojen rakentaminen keskiajan Suomessa, Tekniikan 
Waiheita 2/1995, 25-35; sama 2003b, 28-45. 
'"l K. Pirinen, Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Finska kyr-
kohistoriska samfundets handlingar 58, Helsinki 1956, 333. 
19i Suunnitelmapiirustukset ja muut asiakirjat laati arkkitehti Anders Fredrik Granstedt. 
' 0l Suunnitelmat arkkitehti Martti Paalanen, 1942-1943. 
"' Neuvonen 1994, 26. 
" ' Lagus 1893, 44. 
23l Hiekkanen 1994a, 242 viitteineen. 
24

' J. W. Ruuth, Vuoteen 1617, Viipurin kaupungin historia 1, Viipuri 1931, 195. 
"l Neuvonen 1994, 27. 
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Viipurin kauppahalli 30-luvulla. 

sesti ja päättäväisesti maankamaralle painuneena. 
Torilla pääsi mukavasti puheisiin karjalaisten isäntien ja haastavien emän-

tien kanssa. Saatettiin myös sopiva voi- tai kananmunatingistä, kunhan pa-
remmin tutustuttiin. 

Ulkonaisesti kirkkoa muistuttavasta tornillisesta kauppahallista sai tvarosni-
kia, paslamaslaa, venäläistä maustekurkkuja, kynsilaukkaa- ja juuri näillä ni-
millä puhuttuna. Lihapuolella tarjottiin vasikkaa ja lammasta, riistaa ja kukko-
poikaa. Kaikki oli tuoretta ja ensiluokkaista. Maistiaisiksi kauppias keihästi 
juusto- tai makkarapalasen. Nolotti, kun äiti sitä arvostelevasti maiskutellen tut-
kiskeli. Voitakin maisteltiin veitsenkärjestä napaten. Voi kuljetettiin suuressa 
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puisessa drittelissä. Valtavana kimpaleena se seisoi tarjolla kaupan tiskillä. 
Maito mitattiin korkeasta lattialla seisovasta tonkasta pitkävartisella litran-

mitalla asiakkaan omaan peltiseen tai emaliseen maitokannuun. Oli myös eril-
lisiä maitokauppoja, joista sai leivonnaistuotteitakin. 

Ihanalta tuoksuvasta siirtomaantavarakaupasta torin laidalta löytyi itämai-
sia herkkuja: suuresta möhkäleestä saatiin toivottu palanen idän halvaata, si-
tä oikeata ja aitoa. Oli taateleita ja viikunoita sekä suuria vihreäkuorisia ar-
buuseja. Meillä arbuusit syötiin kaarevasta punalihaisesta viipaleesta hauka-
ten ja aina ruisleivän kanssa. Äitini tuomitsi hedelmän pilkkomista ja soke-
roimista maljaan mauttomuutena - ei näin tehty aidossa Kaukasiassa, arbuu-
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Viipurin Pyöreätorni Karjaportinkadulta, 1930 
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sien kotimaassa! 
Ystävällinen herkkukauppias 

pyöräytti meille lapsille käärepa-
perista tuutin ja täytti sen purkki-
karamelleilla kaupanpäällisiksi. 
Tässä kaupassa kävimme niin mie-
lellämme äidin matkassa. 

Joskus pistäydyttiin lyhyellä ko-
timatkallaAlfred Pursiaisen kondi-
torioissa, sehän kukoisti melkein 
naapurissamme. Saimme kupilli-
sen kaakaota, oikeata keitettyä ja va-
nilj alta tuoksuvaa, vispikermaa 
kruununaan. Pursiaisen viineritoli-
vat kuuluisia- tietenkin myös baa-
kelsit, mielestämme bebeet ja pe-
runalei vokset ennen muita. Makoi-
sia olivat myös canapeet, joissa le- Viipurin linna 
vyjen välissä pursui ihanaa vanil-
jakreemiä. Sunnuntaiksi ostettiin 

- _., 

säännöllisesti kotiin päiväkahville kymmenen erilaista leivosta, valkoiseen ne-
liskanttiseen leivoslaatikkoon asetettuina. Rasian kannessa komeili tuttu Pur-
siaisen vaakuna. 

Kotiimme oli luonnollisesti tilattu paikkakunnan sanomalehti Karjala. Erää-
nä loppukesän aamuna äiti luki siitä ilokseen, että Onni oli saapunut Uuraasta 
kaupungin kalasatamaan lastinaan oivallista Norjan uutta suolasilliä. Suurin 
näyttävin ilmoituksin eli reklaamein sitä kerrottiin myytävän kauppahallissa 
ja muissakin alan liikkeissä. Kookkaista puutynnyreistä sitä nosteltiin voipa-
perille suolaveden valuessa lattiallekin. Näinä päivinä Viipurin kodeissa nau-
tittiin varmaan runsaasti silli-uusiperuna-aterioita. Liiallisen suolankäytön vaa-
roista oltiin vielä onnellisen tietämättömiä. 

Kuljimme lyhyillä tutustumiskävelyillämme Torkkeliamyös toiseen suun-
taan ylittäen Aleksanterinkadun (myöhemmin Karjalankatu ja Mannerhei-
minkatu 1942-44). Katujen kulmassa houkutteli Starckjohanin matala rau-
takauppa runsaine tarvikkeineen. Maununkadun jälkeen riitti mielenkiin-
toisia liikkeitä aina Punaisenlähteen torille saakka. Seisoimme hetken to-
rin kulmalla, mutta laaja aukea näytti niin vieraalta ja avaralta ettemme näin 
ensi kerralla lähteneet sitä ylittämään. Käännyimme elokuvateatteri Kino-
palatsin kohdalla palaamaan puiston puolta takaisin. Alvar Aallon tuleva ja 
sittemmin kovaa polemiikkia herättävä kirjastotalo ei ollut vielä suunnit-

227 



teillakaan ja Jussi Mäntysen komea hirvipatsas sijoitettaisi lasten kelkka-
mäelle vasta tulevassa lokakuussa. Silloinhan siihen tutustuttaisiin tarkkaan. 

Kierrettyämme korkean suippotomisen Tuomiokirkon,jonka pääoven edes-
sä seisoi niinikään korkea Agricolan patsas, päädyimme Pääpostin ohitet-
tuamme taas Aleksanterinkadulle ja sen ylitettyämme Espilän eteen. Tämä 
kuuluisa ulkoilmaravintola oli todella maineensa veroinen. Kutsuvana se nou-
si terasseineen ja kauniine kukkaistutuksineen loivalle mäenrinteelle. Se näyt-
ti kolmiosaiselta matalampien sivukuistiensa ansiosta. 

Vinottain Espilän edessä seisoi kupurakattoinen soittolava, jossa kesäiltaisin 
ja sunnuntaisin torvisoittokunta pelasi tuttuja marsseja ja valsseja. Kansa kul-
jeskeli ja istuskeli puiston penkeillä musiikista nauttien. Lapset leikkivät tai juok-
sentelivat pitkin puiston käytäviä. Tunnelma oli iloinen ja kesäilta lämmin. 

Oman panoksensa katukuvalle, etenkin iltaisin iltalomien aikaan, antoivat 
nuoret asevelvolliset, solttupojat. Me pikkutytöt vierastimme heitä emmekä 
joutuneet heidän kanssaan tekemisiin. Vasta sitten, kun omat tuttavamme jou-
tuivat "väkeen" muuttui asian luonne täysin toiseksi. 

Viipurihan oli merkittävä varuskuntakaupunki. Keskellä kaupunkia, Tork-

Vesiportinkadun päässä kellotorni, katu päät-
tyy Linnankatuun. 
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kelinpuiston takana sijaitsivat van-
hastaan laajat kasarmirakennukset 
suurine pihoineen ja tarveraken-
nuksineen. 

Tavallinen ja ilahduttava näky oli 
poikien komeasti marssivaja reip-
paasti laulava "Heijaa ruusut tuli-
punaiset!" kaupungin kadulla. 

Olimme vähitellen tutustuneet 
Vanhaan kaupunkiin sen epäsään-
nöllisillä kaduilla seikkaillen. Jo 
pelkät katujen nimet herättivät 
meissä ihastusta. 

Kapea Karjaportinkatu alkoi to-
rilta ja jatkui sitten Linnalle päin 
Pohjoisvallina näyttäen vasem-
malla kulkijalle Suomen kauneim-
maksi kaduksi mainitun Vesipor-
tinkadun sekä sen mäellä nousevan 
Kellotornin. 

Esiäideillä tai -isilläkö, - luulta-
vammin kuitenkin piioilla tai ren-
geillä, - oli ollut kova urakka kiive-



tä mäkeä ylös kantaen vettä Salakkalahdesta mäen päälle. Ämmänlänk:iä siinä 
varmaankin tarvittiin. 

Torkkeli Knuutinpoika seisoi torillaan linnaa vartioiden. Me käännyimme 
täällä vierailleen Katariina Suuren mukaan nimitetylle, myöhemmin Lin-
nankaduksi muutetulle jyrkkämäkiselle kadulle. Hartaat munkit olivat täällä 
kulkeneen. Nämä niin Harmaitten kuin Mustienk:in Veljesten katujen varsil-
la asuneet muinaiset viipurilaiset kirjasivat näin kadut omikseen. 

Luostarinkatu vielä varmisti heidän historiaan kuulumisensa. 
Keskiajan Vanhan kaupungin tunnelmalliset arvokkaat talot koristeellisine 

tekorautaparvekkeineen, ovineen ja muine yksityiskohtineen kertoivat enti-
sestä vauraudesta ja rakentajiensa varmasta tyylitajusta. 

Olimme usein katselleet kunnioitusta tuntien Viipurin uljasta linnaa, mutta 
nyt menisimme lopultakin tutustumaan siihen lähemmin. Turunsillan (myö-
hemmin Linnansilta) joka aloitti jo varhain pitkän valtatien Turkuun asti, kes-
kikohdasta päästiin lyhyttä sivusiltaa myöten ja porttirakennuksen läpi kul-
kien linnan sisäpihalle. Ihmettelimme piharakennusten jylhiä kiviseiniä. 
Muurit seisoivat vahvoina ja turvallisina, piha vakuuttavasti mukulakivillä 
kivettynä. 

Lopulta uskalsimme lähteä kiipeämään itse torniin ja tämä käynti painut to-
tisesti mieliimme. 

Portaat kiersivät, avoimen muurin sisälaitaan kiinnitettyinä, vastapäivään 
ja tuntuivat linnan j yhkeyteen verrattuina kovin honteloilta ja vaarallisen hei-
koilta. 

Mutta me kiipesimme nuo kuuluisat 239 porrasta jännittäen ja seinän puo-
lelta tukea ja turvaa hakien. 

Vaivamme palkittiin kun lopulta avautui näköalaparvelta upea näkymä kaik-
kiin ilmansuuntiin. Täältä sai hyvän yleiskuvan koko Viipurin kaupungista 
aivan kuin kartasta lukien. 

Linnansaaren ja sillan juurelta alkavan ja tiukasti rakennetun Vanhankau-
pungin jälkeen asutus jatkui väljemmän tuntuisena kaakkoon ja etelään. Poh-
joisessa kimmelsi Suomenvedenpohja Saimaan kanavan alulle saakka. Lou-
naassa leveni Viipurinlahti kaukana Suomenlahdeksi. 

Kiersimme tasannetta moneen kertaan. Kurkistimme alas jyrkkyyteen. Ku-
vittelimme , miten linnaa oli ammoisina aikoina puolustettu - kerrottiinhan 
muun muassa salakäytävästä, joka yhdistäisi linnan kaupunkiin linnasalmen 
alta saarelle kulkien. 

Oli linnassa juhlittukin ja vietetty ylellistä elämää. Vanhat ruokalistat ker-
tovat ulkolaisista herkuista, maalaukset upeista muotiasuista. Ja kukahan oli 
aikanaan istuttanut nuo kuuluisat syreenipensaat, Helsingin Viaporistako val-
lan tuotetut, jälkimaailman iloksi? 

229 



Monrepos 'n mullasta noussut naisveis-
tos on asetettu nyt tilanhoitajan asun-
non seinustalle. Viipuri, Monrepos syk-
syllä 1998. 

Mutta - lopulta piti aloittaa laskeu-
tuminen alas maan pinnalle.Ja nyt elet-
ty pelko ja tuska uusiutuisi kauan unis-
sani kautta elämäni eri muodoissaan se-
kaantuen sota -ajan aiheuttamiin ver-
sioihin. Tämä lapsuudessa suoritetun 
laskeutumisen muistaisin viisikym-
mentä vuotta myöhemmin Kaukasias-
sa, Gruusian Tbilisissä. Silloin yritim-
me aviomieheni, viipurilaisen Erikin, 
kanssa kiivetä Kurajoen reunavuoren 
laella sijaitsevaan turistiravintolaan -
vuoristoradan hissilaite oli tietenkin 
rikki - radan raiteitten viereistä polkua 
ja askelmia pitkin. 

Päästyämme ähkien puoliväliin voi-
mamme alkoivat uupua. Mutta kurkis-
taessamme alaspäin tajusimme ettem-
me millään onnistuisi laskeutumaan 
jyrkkää rinnettä pitkin. Oli siis vain jat-
kettava kiipeämistä kontaten korkean 
pailcan kammon kiusassa. 

Mutta meille hurrattiin kunhan peril-
le päästiin! Seurueemme ja muukin 
yleisö olivat seuranneet kamppailuam-
me. Onnittelumaljoja nostettiin gruu-

sialaisten vieraanvaraiseen tapaan. Ilta oli iloinen ja vasta iltayöstä palattiin 
alas kaupunkiin bussikyydillä. Kuljettaja tarjosi meille kyydin. 

Maahan päästiin myös Viipurin linnan tornista ja jokainen meistä huusi mie-
lessään eläkööt - tai ehkäpä yhteishuudolla vallan. 

Monrepos 

Sitten löysimme Monrepos'n. 
Ja ihmeekseni - kirjoittaessani edellisen rivin "hautumaan", tulee seuraa-

van päivän lehdessä eteeni uutinen. Luen sen kylmin väristyksin: Monrepos 'n 
mullasta on noussut nyt, vuonna 1997, pintaan arvopatsas, luultavasti roudan 
nostamana? 

Kaksimetrinen kivinen naisfiguuri, signeerauksella EH 09. Tutkijat kerto-
koon kuka ja miten. Minulle riittää veistoksen viesti kuin itselleni osoitettu-
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Monrepos'n synkkä portti. 

na: jatka vain tästä rohkeasti! Lehtikuvassa hän, tuo tuntematon naishahmo, 
katsoo suoraan silmiini vakavana olemuksessaan jotakin Egyptiin viittaava: 
suora frontaaliasento, lyhyt vahva tukka. Kuitenkin kai suomalainen veistos. 

Olen kokenut tämän "serendipitia" -ilmiön ennenkin. Psykiatri Martti Pa-
loheimo mainitsee siitä kirjassaan Joutsenen sulka. Siis eteeni on tullut, muo-
dossa tai toisessa, etsimättä ja yllättäen, jokin juuri silloin tarvitsemani tieto 
tai viesti. 

Jatkan Paloheimon sanoilla: " .. . saattaa sittenkin olla mahdollista, että mei-
dän toimiamme seurataan ja että meistä pidetään huolta jollakin tavalla joka 
menee täysin meidän käsityskykymme ulkopuolelle." 

Roudasta nousseen patsaan viestin katson minun kohdallani kuuluvan: roh-
keutta vaan! Vanhatkin asiat, kauan sitten tapahtuneet; ovat "laulun arvoisia". 

Niin, löysimme Monrepos'n. Tästä laajasta puistosta tuli sen kaupunkike-
sämme retkien ihastuttava kohde. Isä ei töiltään ehtinyt mukaamme, joten 
lähdimme matkaan nelisin, äiti, Hulda ja me lapset sekä tietenkin Rai-koi-
ramme viidentenä. Varustauduimme pussillisella Pursiaisen korvapuusteja tai 
viinereitä sekä välttämättömällä annoksella "pullo mieheen" limonadia. 
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Monrepos, päärakennus 1995, keskellä tyttäreni Leena Toppila, oik. vävy Jaakko 
Toppila vas. nuori vävy Janne Rajata. 

Kirjoittaja Kirsti Tarjas Sylmian lähteellä, Monrepos Viipuri 1998. 
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Ajoimme ensin raitiovaunulla yli Turunsillan, päätepysäkki on täysin hä-
vinnyt muististani. Vaunussa istuttiin pitkillä puisilla reunapenkeillä vastak-
kain ja jos penkit täyttyivät, seisottiin keskikäytävälläkatosta riippuvista nah-
kalenkeistä kiinni pitäen. Soikea poletti toimi maksuvälineenä. 

Kävelimme loppumatkan puiston synkälle portille. Tämä korkea porttira-
kennelma oli todella hämmentävä goottilaisen tyylin tapaisine tomiosineen 
ja vakavantummine umpiseinineen. 

Nöyrinä astuimme puistoon ja jatkoimme matkaa korkeiden ja juhlallisten 
lehmusten reunustamaa valtakujaa pitkin. 

Hiukan arkaillen katselimme vasemmalle päärakennukseen päin yli kum-
pareelle nousevan ruohokentän. Rakennuksen pitkä, rauhallinen fasadi kes-
kikohdan pylväineen lepäsi omassa eristäytyneessä ylhäisyydessään, tyyne-
nä ja savuttamattomana. Emme milloinkaan myöhemminkään nähneet ke-
nenkään istuvan nauttimassa terassin kauneudesta. Talon asukkaat, von Ni-
kolay-suvun viimeiset, olivat jo iäkkäitä ja pysyttelivät sisätiloissa. Kuiten-
kin tuntui alussa kuin olisimme häiritsemässä omistajien yksityistä rauhaa. 
Näin ensimmäisillä kerroilla, mutta vähitellen tulimme rohkeammiksi - tie-
tenkin kunnioituksemme taloa kohtaan säilyi. 

Useimmiten käännyimme heti päärakennuksen jälkeen Sylmian lähteelle, 
talosta vasemmalle. Äiti, jolla oli kova taipumus taikauskoon ja mystiikkaan, 
halusi välttämättä heittää onnenkolikkonsa lähteeseen. Näinköhän toivomukset 
toteutuivat - sillä hetkellä äiti ainakin uskoi taian voimaan. 

Lähteen ylle rakennetun pienen katoksen etuseinässä oli metallinen leijona-
päätä esittävä kohokuva, jonka avoimesta kidasta lähdevesi pulppusi kylmänä 
ja raikkaana. Kiirehdimme janoisina sitä nauttimaan kärnmenpohjastarnme. 

Erään myöhemmän havainnon mukaan kohokuva ei ollut esittänytkään lei-
jonapäätä vaan itse pirua- uskokoon ken haluaa. 

Olimme tutustuneet lähteeseen liittyvään tarinaan. Tarun, itsensä ensim-
mäisen paroni Ludvig Heinrich von Nikolayn v. 1804 kirjoittaman runoel-
man Das Landgut Monrepos (Monrepos'n maatila), mukaan kysymyksessä 
oli surullinen rakkaustarina. 

Ylhäissyntyinen Sylmia-neito oli rakastunut köyhään vuohi paimeneen. Pai-
men toki vastasi rajusti tunteeseen, mutta vaatimattoman ja alhaisen asemansa 
sekä suuren intohimonsa vuoksi unohti täysin kaitsemasta laumaansa jättäen 
sen oman onnensa nojaan. Lauma oli joutua susien suuhun. Paimen raukka 
heittäytyi suuren onnettomuutensa murtamana sammalvuoteellensa itke-
mään. Ja itkikin aivan sokeutumiseen saakka. 

Mutta jalo Sylmia-neito halusi auttaa ja päätti anoa auringolta apua. Niin-
pä hän lähti auringonnousussa niitylle. Siellä neito iski nuorella voimallaan 
kepillä läheiseen kallioon. Tästäpä vesi puhkesi vuolaana pulppuamaan. Huuh-
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Hävitetty Neptunttksen Temppeli, Monrepos. 

deltuaan tällä taikavedellä kolmasti sokeat silmänsä paimenparka saikin nä-
könsä takaisin. 

Mutta neitosta hän ei saanut omakseen. Sylmia pakeni kauas saavuttamat-
tomiin. Paimen löysikin laumansa, joten hänen kohdallaan taru päättyi osa-
taan onnellisestikin. 

Paroni oli kuitenkin suomenkieltä osaamattomana erehtynyt luulemaan, et-
tä sylmi tarkoittaa silmää. Tästä virheestä johtuen jäi kuitenkin lähteelleni-
meksi Sylmian lähde. Veden parantavaan taikavoimaan moni uskoo vielä tä-
näkin päivänä, mitä todistanee myös lähteen nykyinen siistitty kunto. 

En rupea tässä toistamaan Monrepos'n kuuluisaa ja monesti kerrottua his-
toriaa, senhän on halukas saanut lukea antoisista historianteoksista eikä tar-
koitukseni ole tehdä tästä historian kertauskirjaa. 

Luulen, että vasta sotien jälkeen tämä upea puisto tuli useammille suoma-
laisille tutuksi ja jonkinlaiseksi menetyksen symboliksi, kun olimme sen ka-
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dottaneet. Ainakin näin karjalaisten koh-
dalla, jotka tosin kadottivat niin paljon 
muutakin. 

Hävinneen arvo kohosi. Iskelmälaula-
j atarkin kaipasi ja muisteli kaunehinta ja 
ihaninta Monrepoota kaarisiltoineen, 
vaikkei milloinkaan edes ollut käynyt 
siellä. Karjalansa menettäneille esitys oli 
taiteellisessa vapaudessaan kuitenkin 
kaihoisaa lohtua antava. 

Kesän kuluessa katsoimme ne kaikki 
- kohteita oli useita ja yllättäviä. Löy-
simme antiikkityylisen, meren jumalan 
Neptunuksen temppelin aivan oikein 
meren ääreltä mäntyjen vartioimana kal-
liokielekkeeltään. Hiljaisena ja eristy-
neenä tämä temppeli Neptunuksen pat-
saineen kesti sodan melskeet, mutta hä-
visi tai tuhottiin 1944 sodan loppumis-
vuotena. Patsas on huhun mukaan löy-
dettävissä Pietarista. Kesällä vuonna Johennes Takasen Väinämöinen kato-
l 999 paikalle pystytettiin suomalaisten si. Juurella veljeni IlmariHärkönenja 
toimesta uusi temppeli, mutta patsaaton. Rai -koira, Monrepos 1928. 

Löytyi myös erikoinen Marienturm, 
Mariantorni, joka oli laadittu keisarinna Maria Feodorovnan muistolle. Hän 
oli kartanon ensimmäisen omistajan, Wtirttenbergin herttuan sisar. Herttuas-
ta on muuten kerrottu, että hän oli armoton herkkusuu ja näin ollen niin li-
hava, että ruokapöytään oli pitänyt kaivertaa hänen kohdalleen sopiva sy-
vennys, jotta iso vatsa ei olisi esteenä hänen ruokaillessaan - tämä tieto mei-
tä lapsia kovasti nauratti. 

Huvimaja oli rakennettu yllättävästi japanilaiseen tyyliin pagodiksi ylös-
päin kääntyvine räystäineen. Edelleen yllätyimme huomatessamme, että ma-
ja oli sisältäpäin koristeltu pompejilaisaiheisin maalauksin. Näin kohtasivat 
Japani ja Italia toisensa suomalaisella kallionimellä. 

Emme kuitenkaan pitäneet Marienturmia juurikaan kauniina. Kurkistelim-
me ikkunoista sisälle minkä taisimme. Nyt tämäkin nähtävyys on hävitetty ja 
muisto vain. 

Tunsimme aina jännityksen kunnioittavaa väristystä seisoessamme Lud-
vigsteinin hiljaisen, pienikokoisen hautasaareen vievän valkoisen lossisillan 
äärellä. Keskellä saaren kalliolla kohosi hautakappeli linnamaisena ja vaka-
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Säilynyt Ludvigsteinin kappelilinna Nicolay suvun hautasaarella, Monrepos 

vana havupuiden varjeluksessa. 
Emme olisi missään nimessä edes voineet ajatellakaan saarelle pyrkimistä. 

Levähdimme hiljaisina laiturin valkoisilla penkeillä. Etenkin äiti vaipui tä-
män näyn herättämiin ja edellyttämiin hartaisiin tunnelmiin. Hänen mieleen-
sä varmaankin tuli Böcklinin kuuluisa maalaus Kuolleiden saari, joka paino-
kuvina oli levinnyt kaikkialle. Tapasin kuvan myöhemmin jossain minäkin, 
ja muistelin Ludvigsteinin hautasaarta. 

Jännitystä koimme myös korkeitten sammaloituneitten kallioiden juurella 
Erakon majalla ja Toiveiden luolassa. Niiden jylhässä maisemassa istui vie-
lä silloin Johannes Takasen kanneltaan soittava Väinämöinen, oikea käsi pa-
teettisesti korkealle kohotettuna. Äiti valokuvasi Pokan ja Rain sen edessä, 
taustana jylheä kallioseinä. Tämäkin patsas katosi sodan aikana, vaikka itse 
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Monrepos puistona säilyikin lähes koskemattomana syrjäisen sijaintinsa an-
siosta. 

Vietimme näin monta rauhallista kesäpäivää kävellen ja nurmikolla tai kal-
lioilla eväitämme nauttien. Kiertelimme puistoa ristiin rastiin, uusia näkymiä 
etsien ja löytäen. 

Tuohon aikaan oli kaikki vielä siistiä ja hyvässä kunnossa. Arkipäivisin siel-
lä oli rauhallista ja vähän kävijöitä. Viipurin nykyisen asukkaat osaavat kyl-
läkin arvostaa puistoa kauniina ja viihtyisänä virkistysalueena, mutta voimat 
eivätkä varatkaan tunnu riittävän ylläpitokustannuksiin, korjaustöistä puhu-
mattakaan. Aika ja kulutus tekevät tihutyötään. Apua on tässäkin haettu eten-
kin Suomesta saakka. On menossa kilpajuoksu ajan ja taloudellisten mahdol-
lisuuksien välillä. Saamattomuuden tilille voinee myös jotakin laittaa. Kult-
tuurimme ja arvostuksemme ovat niin erilaiset. Aika tuntuu lopulta ajavan ohit-
se. Tämä pitää paikkansa etenkin päärakennuksen ja kauniin kirjaston suhteen. 

Me tutustuimme myös tilanhoitajaan ja hänen kasvihuoneisiinsa. Tilanhoi-
tajan kaunis ja tilava asuinrakennus sijaitsi hyvin hoidetun kasvitarhanja an-
sareitten piirissä hiukan syrjässä päärakennukselta. Etenkin suuri viinirypä-
lehuone oli merkittävä. Sen tuotteet vietiin kartano väen ja vieraitten tarpeisiin. 
Kauppatorillekin riitti puutarhatuotteita. 

Äitikin sai täältä ostaa tarvitsemaansa. Mieleeni jäivät marjat ja omenat, 
joita toimme kotiin Monreposin tulijaisina. 

Näin vietimme ensimmäistä Viipuri-kesäämme. 
Vieripä muutama vuosi ja tulin tuntemaan toisenlaisen Montepos'n. 
Muistan vielä sen, kun tuoksussa tuomien, kahden kuljimme siellä sen vii-

purilaisen pojan kanssa - niin kuin moni muukin on kulkenut nuoruutensa 
toukokuussa. 

Valko- ja keltavuokot peittivät runsaina mattoina metsän mättäitä ja leh-
dossa laulanta soi satakielien. 

Ja niin se varovainen ensisuudelma, hieman harhaan horjahtanut, jäi sinne 
kauniiseen muinaisuuteen, sen onnenhaparointiin - puistoista kauneimpaan, 
ihanimpaan. 

Ei ollut kesää ilman Muolaata. 

Ei kesää ilman Muolaata, tuota kadotettua paratiisiani. 
Mahdolliselle uudelle lukijalle kerron lyhyesti, että Muolaan pitäjän Pälli-

länkylän koululla vietin isäni sisaren, Mandi-tädin, ja hänen miehensä opet-
taja Mikko Mäkirinteen rakkaassa hoivassa neljä ensimmäistä elinvuottani. 
Omat vanhempani olivat jääneet olosuhteitten pakosta ja ylivoimaisten mat-
kavaikeuksien takia vuoksi 1917 - 1920 Kaukasiaan, Azerbaidzaniin, isäni 
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Kyyrölän kylän keskiraittia ennen sotia, 1920. 

toimiessa insinöörinä Bakussa ruotsalaisen Nobel-yhtiön palveluksessa. Näis-
tä kohtalon käänteistä olen kertonut edellisessä kirjassani. 

Palattuaan kotimaahansa Suomeen he hakivat minut heti luokseen sitäkin 
suuremmalla syyllä kun olivat menettäneet Kaukasiassa kaksi lastaan, isosis-
koni ja pikkuveljeni, jota en milloinkaan tavannut. Sain uuden pikkuveljen 
ja elämämme jatkui Kotkassa. Nyt olimme siis muuttaneet Viipuriin. 

Muolaajäi kuitenkin minun elämäni peruspaikaksija tuntuu sellaiselta vie-
lä suurten menetysten jälkeenkin. Sotien runtelemana en ole sitä kuitenkaan 
halunnut nähdä. 

Nyt lähtisimme vielä Muolaaseen ennen kuin koulut alkaisivat, äiti, Pokka 
ja minä. Varustauduimme tuliaisilla, joita olivat, etenkin Mikko-sedän koh-
dalla, iso pussillinen tuttuja Pursiaisen viinereitä. Laittauduimme linja-auto-
asemalle asematorin laidalle. Sieltä lähtisi Mörön onnikka (silloin ei puhut-
tu busseista) suurin piirtein lähtöajallaan. 

Täytyihän se onnikka vähitellen. Tuli Muolaan ukkoja ja eukkojakin kau-
punkireissultaan, kellä mitäkin toimitettua asiaa kotiin vietäväksi. 

Matkaa kertyisi meidän kohdallamme 60 kilometriä ja siihen matkante-
koon menisi kyllä enemmän kuin tunti. Hiekkatie kiemurteli ja pölysi. Py-
sähdyttiin milloin missäkin kylien, talojen ja sivuteiden kohdalla. Ehkä 
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odotetuin pysähdys oli se, kun 
kuljettajamme Mörö ilmoitti met-
sätiellä seisottaen: naiset oikeal- / 
le ja miehet vasemmalle puolel-
le tietä! Tässä tarjoutuikin ilmei-
sen tarpeen vaatima tauko. No, ki-
vettiin takaisin autoonja taas jat-
kettiin matkaa. 

Näin saavuttiin lopultakin Kyy-
rölään, kuuluisaan venäläisky-
lään. Täältä olivat lähtöisin kivi-
potit ja saviruukut, taitajien kä-
sistä. Puolivälistä kylää kääntyy 
tie vasemmalle alamäkeä Muo-
laan kirkonkylän päin. Mutta ei! 
Galkinin kauppa siinä houkutte-
lee ukkoja kaljalle! 

Purettiin kauppiaalle tulevia ta- __ r,.. 

varoita, uusittiin tilauksia, toimi- , Kr-.:ii 

tettiin postiasioita, seisoskeltiin, p··zz·z·· h . k z • -= · · 1930 · · kk · • . . a l an ovin uu uzsa porttz, . 
tuprutettnn tupa aa Ja tun t.lm. 
Mielestäni turhanaikaista viivytte-
lyä kaikki tyyni, sillä meillä oli vain viisi kilometriä jäljellä mummon ja 
Anni-tädin torpalle. Kauan kestivät ukkojen touhut. 

Lopultakin Mörö kuulutti että "lähettii" ja niin noustiin autoon. Alamä-
keä Yskjärven pohjukkaan, käännös mäntykankaalle, kunnanlääkärin talo 
ja taas pysähdys! Pällilän lahjoitusmaahovin komea porttirakennelma py-
sähdyttäjänä. 

Ei nyt malttanut tutkia eikä ihailla isoa ristikkoporttia, joka nousi koris-
teellisilla sivupylväillään korkeaksi. Pylväitä yhdisti poikkirakenteeksi, ka-
manaksi, harjakatos rajakarjalaistyylisine päätyleikkauksineen. Portti oli 
uljas näky ja toimi usein kohtaamispaikkana. 

Näin aina portin aukaistuna sekä laajan nurmipihan perällä matalan, pit-
kän päärakennuksen, selkäpuolellaan suojaavat ikivanhat lehmukset. Van-
ha villiintynyt puisto laskeutui talon takana Yskjärven rantaan, alkukesäi-
sin valkeana ryöppyävänä tuomilehtona. Pällilän lahjoitusmaahovi lienee-
kin ollut Karjalan vanhin. 

Lopultakin - viimeiset sadat metrit ja siinä meidän automatkamme pääte-
piste: mummon ja Anni-tädin valkea torppa. 

Anni-täti seisoi jo avonaisella valkoisella pihaportillaanjakoulun väki pur-
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kautui torpan ovesta: Mandi-täti, Mikko-setä ja Marjatta-serkku. 
Ja niin äiti pääsi esittämään halauskohtauksensa, jota linjurin kanssamat-

kustajat mielenkiinnolla seurasivat. Hän kiepsahti jokaisen, niin myös arvon 
opettajan, Mikko-sedän, kaulaan huudahdellen Mikko Mikko! Onneksi on-
nikka meni menojaan. 

Äiti oli Muolaassa aina yllättävän reipas ja iloinen, ei merkkiäkään alaku-
losta. Tätä seurasin hiljaa ihmeissäni. Nythän ymmärrän, että tämä oli hänen 
muolaanroolinsa. 

Mummo istui omassa huoneessaan keinutuolissa vakiopaikallaan ja punoitti. 
Mummo punoitti herttaisesti aina jännitystään ja oli nytkin odottanut meitä 
jo aamusta lähtien iloisena tulostamme. Hän oli jo kovin vanha, 77-vuotis-
päivänsä nähnyt. Hän oli nytkin, kuten aina, puettu tummaan pitkään ha-
meeseen ja tummaan napitettuun röijyynsä. Valkea tukka sileänä pitkin pää-
tä ja takana niskassa pieni kireä nuttura. 

En muista Mummoa toisenlaisena enkä juuri muussa paikassakaan kuin val-
koisessa tuolissaan, kukkapylväs vaaleanpunaisine gloksiinioineen vierellään. 
Selkänsä takana musta huoneentaulu, jossa hopeinen enkeli palmunlehvä kä-
dessään sekä hopealla lause "Rikas on kansa joka Herrassa vaeltaa" . Valo-
kuva auttaa muistiani. 

Pällilän maalahjoitushovi Muolaa, 1920-30. 
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Pällilän kansakoulu Muolaa. 

Lauloimme Mummolle virsiä ja ennen muita oli "Kiitos Sulle Jumalani ar-
mostasi kaikesta" hänen lempivirtensä. Sen tiesimmekin aina pyytämättä hä-
nelle laulaa. 

Tulijaiskahvit oli katettu tänne aurinkoiseen ja valoisaan keittiöön. Tuok-
sui puhtaalta mummolalta ja kahvilta ja pullalta ja ihanalta mustikkapiira-
kalta. Anni-täti, kaikkialle ehtivä, oli käynyt poimimassa mustikat metsän 
reunasta. 

Ja sitten koululle. 
Peltotie, tuo varhaislapsuuteni tärkein ja kaunein, oli nyt elokuisessa asus-

saan. Viljat lyhteinä nostettuna kuhilaille, sirkat ojissa sirittämässä. Puhelin-
langoilla pääskysten jono - tekisi mieli jatkaa - meillä kaikilla kotoinen, iha-
na olo! 

Koululla oli KyyränAnna lämmittänyt saunan ja me matkalaiset pääsisim-
me ensimmäisinä nauttimaan sen suloisista löylyistä. 

Mutta ensin oli nopeasti tarkistettava kaikki tärkeät paikat. Oli keinahdet-
tava pihakeinussa, katsastettava puutarha ja keittiökasvimaa, porsas, kanat ja 
lehmäkin jo kotitarhassaan. Iso tupa separaattoreineen ja leivinuuneineen -
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piirakatko tuoksuivat? - keittiö, ruokahuone ja sali pianoineen, jonka kautta 
jälleen kerran syksyä varten maalattuun koulun eteiseen ja kesätyhjyyttään 
kaikuvaan luokkahuoneeseen. Kaikki oli omalla paikallaan. 

Yläkerrassa makuuhuone ja vierashuoneen siskonpeti meitä lapsia odotta-
massa. 

Kunhan ensin saunottaisiin. 
Aamulla joimme kahvit laajoilla tuvanpuolisilla rapuilla, joista olikin aina 

muodostunut meille keskeinen oleskelupaikka. Talon toisessa päässä kou-
lunpuolen portaat kuuluivat vain koululaisten käyttöön. Kesäloman aikana 
ne olivatkin käyttämättömät vallan. 

Rapuiltamme hallitsimme koko pihamaata, sen tapahtumia - siis kanojen 
kuljeskelua ja kuopimista - ja leppoisaa kesätunnelmaa. Näimme oitis har-
vinaisen ohikulkijan nousseen tieltä koululle tai havaitsimme naapurin An-
nan, koulun arentiemännän, saapuvan askareilleen. Yllätykset eivät päässeet 
meitä yllättämään! 

Pihaa suojasi vasemmalla pitkä aittarakennus puuliitereineen, vilja-aittoi-
neen sekä romma-aittoineen. Viimemainitussa säilytettiin opettajan tärkeätä 

Mummoni Anna Härkönen, vas. Mar-
jatta-serkku, veljeni Ilmari ja kirjoitta-
ja Kirsti. 
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autoa pitsiverhoilla suojattuna. Kärpä-
set näes pyrkivät helposti likaamaan 
kiillotettua pintaa. 

Aittaa vastapäätä, pihan toisella lai-
dalla sijaitsi tilava ulkorakennus tar-
peellisine karja- ja taloustiloineen. 
Ylimmäisenä heinäparvi, sarrain, mu-
kavanpehmeineheinineen, nyt kesä tuo-
reuttaan tuoksuvana. 

Tämän rakennuksen keskiosaan olisi-
joitettu korkeitten sisärappusten päähän 
kolme tilavaa ulkohuonetta: keskellä 
opettajan ja sivuilla molemmin puolin 
koulutyttöjen ja-poikien osastot. Istui-
met olivat varustettuina usealla asiaan-
kuuluvalla reiällä puisine kansineen. 
Penkit olivat pitkät. 

Ja tässäpä minulle harmin paikka. 
Tädeillä ja äidillä kun oli mielestäni tur-

ha ja ikävä taipumus pitää siellä ylhääl-
lä yhteistä kokousta, tavoittamattomissa 
ja muilta rauhassa. Tahtoo sanoa-istui-
vat siellä kauan ja turhaan ja hauskasti 



Muolaan Pällilän koulun portailla vas. Mandi-täti, Marjatta, kirjoittaja Kirsti, Mor-
mor ja Ida-täti, 1926. 

seurustellen. Heidän naurunsa kaikui sieltä alas pihamaalle saakka. Olisin ha-
lunnut olla siellä minäkin, mutta pääsy oli kielletty. Ehkä pienien patojen kor-
ville heidän juttunsa olivat salaisuuksia. 

Huomaankin nyt, että iloiset juttelijat olivat tuolloin vielä kovin nuoria, äiti-
kin vasta vähän yli kolmenkymmenen. Ja heillä oli siellä tosi hauskaa keske-
nään. 

Pihan perällä, keskeisellä paikalla näkyi punaisena tärkeä kaivonkoppa. Kan-
si peitti sen kylmää syvyyttä. Sivuveivin avulla laskettu, pitkän kalisevan ket-
jun päähän köytetty ämpäri löysi loiskahtaen veden pinnan kaivon pohjalta. Ko-
vin oli varottava, ettei vaan veivi pääsisi karkaamaan kädestä- silloin koko kai-
vonkoppa yltyisi tärisemään ämpärin huimassa laskussa ja veivin vauhti olisi 
suureksi vaaraksi. 

Kunnioitimme kaivoa kaikkinensa, sillä sen salaperäisessä syvyydessä asui 
Näkki, joka saattoi vaania kurkottelevaa lasta ja vetäistä hänet syvyyteensä. 

Vähemmälläkin olisimme olleet kaivoon kurkottelematta. 
Aika kului liiankin nopeasti. Mutta parin päivän kuluttua oli äidin lähdettävä 

perheenemännän velvollisuuksiin Viipuriin. Olihillottavaajarexattavaa, oli me-
hustettavaa ja suolattavaa. Kauppatori uhkui runsauttaan. 

Torikauppiaan kanat lopettaisivat kohta talveksi munimisensa. Nyt piti säilö-

243 



tä kananmunia vesilasiin. Vesilasi oli nestettä jota ostettiin apteekista pullossa. 
Sitä sekoitettiin kirkkaaseen veteen. Puhtaaksi pestyt ja ehkä vetyasuperiodissa 
hetken lionneet munat pyyhittiin ja asetettiin suureen lasipurkkiin terävä puoli 
alaspäin kerroksittain ja seos kadettiin päälle. Purkit vietiin peitettyinä kellariin. 

Vielä jouluna voitiin munia käyttää, leivontaan ainakin. Lasipurkki harmaan-
tui ja säilöntävesi hyytelöityi. Mitähän tapahtui itse kananmunille? 

Saatoimme äidin yli tutun peltoaukean hovin portille ja Mörön auto tulija vei 
hänet siitä mennessään. 

Me jäimme vielä joiksikin päiviksi nauttimaan kesänlopun riemuista. Oli mar-
jojen poimimista -koulun uutuus pensaassa ihmettä: kypsiä, vaikka valkoisia vii-
nimarjoja! 

Metsässä mustikoita ja kantarellejakin, kasvitarhassa meheviä porkkanoita ja 
nauriita. Kiusasimme Anni-tätiä jälttäämään meille nauriista mehukasta mös-
söä, itse kun emme saaneet sitä tasaiseksi onnistumaan. Tulokseksi jäi vielä kak-
si sievää nauriskuppia, kun nauris oli alussa poikitettu. 

Rehuhernepalstalta löytyi jo pulleita palkoja, niillä täytimme taskumme. Ne 
olivatkin antoisampia kun sokerihernepalot. Palkoja keitettiin suolavedessä 
"vedettäviksi herneiksi" eli apposiksi ja vedettiin sitten hampaitten välissä 
suuhun voisulalla si veltyinä. Kylläpä maistuikin! Y skj ärven vesi oli vielä läm-
mintä, joten uimisen riemuillekin vielä ehdittiin. Jaakko oli tosin jo aikoja 
sitten heittänyt kylmän kiven järveen, mutta mekös siitä välitettiin. En edes 
saunaa lämpimiksi tarvittu eikä se olisi ollut mahdollistakaan, koska sauna 
sijaitsi ylhäällä koulunmäellä ja sieltä olisi juostava hyvän matkaa Kokkosiin 
metsikön läpi. 

Saimme näin viettää herttaisia loppukesän päiviä vielä ennen syksyn saapu-
mista. 

Mutta jännitystä ei kuitenkaan tullut puuttumaan. Oli koettava muuan yllättä-
vä ilta. 

Monivaiheinen ilta 

Mikko-setä oli työntänyt autonsa pihalle ja poistanut kartiinit sen päältä. 
Käynnistää ei autoa vielä kannattanut, sillä Mandi-täti saisi odottaa vielä hy-
vän tovin ennekuin päästäisi lähtemään. Mutta ainahan voi kiillotella peliä 
sieltä täältä ja ihailla aarrettaan 

Sekakuoron lauluharjoitukset pidettäisiin vaihteeksi kirkolla. Setähän oli 
kuoron johtaja ja täti tärkeä sopraano, joten sinne oli viittämättä mentävä ja 
jätettävä meidät kotimieheksi. Joukon vanhimpana, yksitoistavuotiaana, tun-
sin tärkeänä suuren vastuuni. 

Täti jakoi meille keittiössä viimeistä ohjeitaan: tulta ei saanut missään ni-
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me sä panna hellaan. Maito ja pullat löytyisivät ulaanin ke kih~llyltä. Siel-
lä olivat myö kaivo ta haettua Inki en ldeaalia ihan pullon a)jokai elle. 
Ideaali oli herkkuamme kuulua kanttori Inkisen koti almistei ta limonadia, 
ruskeata ja makeata. Syvälle painetut korkit oli setä jo valmiiksi löysännyt 
korkkiruvin avulla, joten sekin puoli asiasta oli hoidettu. 

Keittiön ikkunapöydän yläpuolella riippuvaan öljylamppuun ei saanut ot-
taa tulta. Kynttilä ja tulitikut olivat valmiina pöydällä, että jos pimeä sattuisi 
ehtimään. 

Lopultakin täti sitoi päähänsä lämpimän huivin ettei auton vedossa tulisi 
päänsärkyä ja lähti autolle. Setä väänsi kammella koneen käyntiin, auto re-
mahti tärisemään ja ajaja kiirehti rattiin. Vierellä istuikin jo varoitteleva seu-
ralainen. Vauhtinopeus ei saisi nousta yli neljänkymmenen, sillä mahdolliset 
vastaantulevat hevospelit olisivat vauhkoontuessaan arvaamattomia. Eikä mi-
kään hurjastelu tullut kysymykseenkään. 

Me seisoimme rapuilla vilkuttamassa auton päristessä pihan poikki. Tädin 
huolestuneet kasvot ja sedän kiinteä tuijotus olivat mitä näimme heistä kun 
kääntyivät valmiiksi aukaistusta portista hovin tielle. 

Pinkaisimme puutarhan maakellarin katolle seuraamaan auton menoa pel-
lon poikki. Takaikkuna kiilteli ilta-auringossa hovin portilla ja katosi kir-
konkylän suuntaan. Sinne menivät. 

Ideaali! Säntäsimme sulaanille ja jokainen tarttui ruskeeseen pulloonsa. Is-
tuimme nautiskellen keittiön portaille. Pullonsuusta pulputettiin - vaatikin 
osaamista, ettei kieli vetääntynyt syvälle pullon kaulaan. Piti tajuta jättää vä-
hän rakoa suupieleen ja päästää ilmaa pulloon. Maiskahteleva ääni sai mei-
dät kikattamaan. Hiilihappo nousi nenäämme ja röyhtäilimme kilpaa (mikä 
oli rumaa ja kiellettyä). Vertailimme pulloista juoman laskeutumista: 

- Miul on viel näi paljo! 
Tarkastimme menekkiä pullot vastakkain. 

- Ei saa säästää sallaa ! 
Sovimme siitä että kulauttaisimme viimehörpyt yhtaikaa sisäämme ja niin 

teimmekin. 
Mahat killillään huo'uimme hetken rapuilla. Laaja piha oli autio. Kyyrän 

Anni oli jo käynyt lypsyllä ja koonnut kanat koppiin. Mitään erikoista ei ol-
lut odotettavissa. 

-A mitä jos mäntäis Kyyrälle? Mummo vällee laittais leipälämmitöstä mi-
tä sit syötäis kivpotista. Ei sittekää: mahat olliit jo täysinäisii. Ja meille saat-
tajaisiit olla vihasta mäntäs naapurii ja syömää vasite. Ei männä. 

Kierrettiin pihaa. Mentiin raaputtamaan Saara-possua. Saara nousi lätissään 
aidan viereen ja antautui raaputettavaksi. Se oli vaaleanpunainen ja sen sel-
kä rahisi kun päreellä sitä rapsutti. Oli se tyytyväinen. Sen silmät meni kiin-
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ni. Nyhdettiin sille saviheinää pellon päästä. 
Alkoikin olla jo illantuntuista ja elokuisen viileätä. Päätettiin mennä sisälle. 
Siis ensin saunalle iltapesulle. Padassa pidettiin aina vesi lämpimänä, siel-

lä oli hyvä pestä jalatkin. Kylmänkasteista nurmea pitkin juostiin sisälle et-
teivät likaantuisi uudelleen. Sirkat sirittivät rehuhernepellossa ja elokuun kal-
pea kuu näytti ensineljännestään pellon reunalla metsäkuusikon tummien lat-
vojen kohdalla. 

Aloin sisällä lukea näille pienemmilleni Hipsuvarvastaja Nököhammasta. 
Mutta he osasivat sen ulkoa ja takellessani laukoivat kuorossa oikeat sanat 
paikalleen. Katsoin lukuesitykseni turhaksi ja ehdotin Hullunkurisia perhei-
tä. Kokoilimme korteista perheitä, voitimme ja hävisimme tasapuolisesti. 

Emme olleet pelatessamme huomanneetkaan, että huone oli hämärtynyt ja 
yhtäkkiä kuului jyrinää. Pihan harmaat haavat kohahtivat ja samassa sade-
kuuro piiskasi ikkunaan. Ukonilma oli nousemassa. 

Hullunkuriset perheet loppui siihen. Onneksi ovet ja ikkunat olivat sulje-
tut. Lipputangon naru hakkasi salkoon hätäisesti. 

Nyt kysyttiin rohkeata mieltä. Jyrinä tässä oli pahinta. Laskimme salaman-
välähdyksistä yks kaks kolme neljä pelättyyn jyrinään saakka. Sade yltyi. 
Niin ja niin monen kilometrin päässä ukkonen nyt kulki. Kohta ei ehtinyt las-
kea kolmeenkaan kun päämme päällä paukkui ja räiski. Istuimme lattialla vie-
rekkäin poissa ikkunan luota selkä seinään nojaten, niin kuin neuvottu oli. 

Vähitellen kuitenkin jyrinä loittoni. Läksimme yläkerran makuuhuoneen 
ikkunasta seuraamaan, mitenkä ukkospilvi tummana kulki välähdellen men-
nessään yli Yskjärven Kyyrölään päin. Näin kauempaa koulunmäeltä katso-
en se näytti ihan kauniilta ja komealta. 

Rohkeutemme alkoi palata. Kyllä kertoisimme, ettemme oikeastaan olleet 
paljoakaan peloissamme koko ukonilman vuoksi. Uljasta joukkoa. Rohkais-
tuina palasimme keittiöön ja pullan ja maidon ääreen. Onneksi ei ukonilma 
ollut myrtänyt maitoa vaikka se olikin menettänyt kaivokylmyytensä. 

Oli jo pimeä ja sytytin kynttilän pöydälle. Samassa syttyi pimeässä pihas-
sa toinen hämykynttilä ikkunalasin takana. Haavat humisivat vielä korkeuk-
sissaan pihan poikki. Hyvä - kynttilä esti mörköä tuijottamasta kammotta-
vasti sisälle huoneeseen. Lapsenmurhaajan talo oli onneksi kolmen kilomet-
rin päässä ja Huumalan huima mummo Huumalassa sitäkin kauempana. Hä-
tää ei mitään. 

Nyt alettaisikin pelaamaan tulitikkujen noppimista. Laatikollinen tikkuja 
pudotetaan sekakasaksi pöydälle ja siitä on vuorotellen jokaisen omalla ti-
kullaan varovaisesti irrotettava mahdollisimman monta tikkua varastoonsa 
muita tikkuja liikauttamatta. Jos liikahti meni vuoro seuraavalle. Toiset vah-
tivat silmä kovana tikkujen liikahdusta. Käsi tuppasi jännityksestä vapise-
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maan. Se, joka sai eniten nypittyjä tikkuja kasaansa oli voittaja. 
Uusi peli. Keräsin kaikki tulitikut käteeni, kokosin ne huolella nipuksi va-

sempaan kouraani nuppipäät ylöspäin. Tasasin vielä tikut kopauttamalla lu-
jaa oikealla kädellä nippuun - ja POKS ! Yhtenä leimauksena koko tikkunip-
pu posahti tuleen peukalohangassani ! 

Parkaisin kivusta ja paiskasin pelästyneenä palavat tikut vahakankaalle. Jol-
lain lailla ne sammuivat siihen, mutta tuli tuntui polttavana kämmenessäni. 

Rikin haju leijaili huoneessa. 
Heilutinja puhaltelin kättäni. Nyyhkinja kävelin edestakaisin- voi kun tu-

lisivat pian kotiin! Oltaiskohan minulle vihaista! Marjatta ja Pokka voihki-
vat kanssani. 

Ukonilma oli jouduttanut kotiin palaavia, niin että kauan ei mennyt kun jo 
ajoivat pihaan. 

Mändi-täti tietenkin hätääntyi, mutta juoksi hakemaan kerma pulloa kaivosta. 
Kylmä paksu kerma lievensi kirvelyä, mutta eihän se kokonaan lakannut. Mi-
nua ei lainkaan toruttu vaan sylissä lohdutettiin. 

- Onneksi kuitenkin tulipalolta tultiin varjelluiksi, totesi Mikko-setä ja läh-
ti huojentuneena verhoilemaan autonsa. 

Emme voineen silloin aavistaa, että rakkaan koulutalomme kohtalona oli-
si aikoinaan palaa perustuksilleen. Omien sotapoikien sytyttämänä. 

Kaikki se, mitä ei pieneen autoon saatu mahtumaan pakomatkalle, palasi 
poroksi ja muuttuisi muistoiksi. 

Talvisota oli syttynyt. 
Talvisodalta meitä ei varjeltu, mutta Talvisodassa meidät varjeltiin. Se oli 

suuri ihme ja kohtalomme. 

Muolaan kihupyhät 

Jonakin myöhempänä kesänä, sillä tuskin nyt puheenaolevana, pääsin Muo-
laan kirkolla kihupyhänä. 

Monelle lienee tämä kihu -sana tuntematon ja sen merkitys vieras. 
Sana tarkoittaa edestakaisin kulkemista, liikehtimistä. 
Tässä oli kysymys nuorten ja vanhempienkin kokoontumisesta pyhäaamu-

na kirkolle ja kulkemista kirkko mäen tiellä edestakaisin, siis kääntymistä mää-
rätyssä kohdassa takaisinpäin kirkolle asti. 

Näitä kihupyhiä vietettiin tarkoin määrättyinä päivinä, eri sunnuntaina, Kar-
jalan kannaksen keskeisissä pitäjissä kuten Muolaassa, Heinjoella, Kivenna-
valla, Antrassa jne. Tapa juon tui kaukaa monen miespolven takaa,jolloin Kan-
nas oli yhtenä Pyhäristin seurakuntana. Alkuaan oli vietetty päivät eri koh-
dissaan pyhimysten muistopäivien mukaan. Muolaan kihun päivä oli 8:nte-
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" J 

Muolaan kirkko kihupyhänä 1920-luku. 

na sunnuntaina kolmi-
naisuuspäivästä. 

Mikko-setäni, opettaja 
Mäkirinne, sai useampana 
vuosikymmenenä seurata 
tapahtumaa ja oli nähnyt ja 
kertonut, kuinka suuri väki-
joukko omasta ja naapuripi-
täjistä kokoontui tänä mää-
räsunnuntaina jo ennen ju-
malanpalvelusta kirkonmä-
elle. 

Kirkonmenojen aikana ei-
vät läheskään kaikki men-
neet kirkkoon, vaan etenkin 
nuoret jäivät kihuamaan, 
kulkemaan maantielle. Oli 
tutustumisen ja toistensa nä-
kemisen tilaisuus Siinä kat-
seet etsivät toisiaan ja yh-
teyksiä syntyi. Tilaisuutta ei 
useinkaan tarjoutunut tällai-
seen tutustumiseen, väli-
matkat olivat pitkät. Joku 
saattoi sentään joukosta pis-täytyä kirkkoon, mutta aiheutti paheksuttavaa melua poistuessaan useinkin ennen saarnaa. Niinpä alettiinkin saarnan alkaessa lukitsemaan ovet häiriön poistamiseksi. Saatettiinpa palveluskin muuttaa toiseen paikkaan kuten Kuu-

saan hoville tai kaukaisemmalle kansakoululle, mutta tämäkään ei estänyt ki-huväen kihuamista kirkkotiellä entiseen tapaan. Palattiin taas omaan kirk-
koon. 

Alkujaan oli tapahtuma ollut juhlava ja paikkaa kunnioittava. Olihan ky-symys pyhimysperinteestä. Mutta maa.ilman otien väliaikana alkoi rauhatto-muus jo lisääntyä etenkin kun mukaan liittyivät erilaiset kaupustelijat. On ikävä ajatella minkälainen rauhattomuus myöhemmin saattaisi vallita. Tai päinvastoinkin saattaisi olla. 
Sinä sunnuntaina, kun uudessa valkeassa pellavamekossani Marjatan kans-

sa siellä kävelin, kirkolta kanttori Martti Inkisen talolle ja takaisin, muuta-man kerran, meno oli ihan rauhallista. Ostimme kai rinkelit ja limonadit, sii-nä juhlamme. Olimme aivan liian nuoria tähän katseluun ja kohtaamiseen, 
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Viipurin Yhteiskoulu 

emmekä herättäneet minkäänlaista sanottavaa huomiota. 
Mutta tulipa kuitenkin käytyä edesmenneillä historiallisilla kihupyhillä Muo-

laan kauniilla kirkkomäellä. 

Viipurin koulussa 

Niinpä tämäkin kuulemma sateinen, mutta minun muistissani aurinkoinen 
kesä 1928 päättyi ja saapui syys. 

Oli päätettävä koulunkäyntini jatkamisesta. Koska olin Kotkassa käynyt 
ruotsinkielistä koulua, olisi ollut luonnollista jatkaa samoin täälläkin. Näin 
ollen ainut mahdollisuuteni ollut ruotsalainen tyttökoulu eli Svenska Frun-
timmerskolan, sillä yhteiskoulua ei ollut. 

249 



Mutta nyt tapahtui kuitenkin niin, ettei isäni halunnut laittaa minua "hie-
nojen ja kauniiden" tyttöjen kouluun, mistä lie saanut tällaista päähänsä. Äi-
dillä ei ollut kontakteja eikä sananvaltaakaan. Minulta, joka olin sentään pää-
henkilö tässä asiassa ei kysytty. 

Mutta Viipurin Yhteiskoulu, eli Vanha Yhteiskoulu, kuten kaikki sitä ni-
mittivät, oli sitä vastoin isän tietämän mukaan vaativa, kunnollinen ja hyvä-
maineinen oppikoulu. Niin että sinne siis. 

Samalla ratkesi myös Pokan, eli koulussa Ilmarin, kohtalo. Hän aloittaisi seu-
raavana syksynä koulukäyntinsä tämän koulun Valmistavassa kolmiluokkaises-
sa koulussa. Siis yhteiskoulussa, vaikka Viipurissa oli yllinkyllin poikalyseota. 

Niinpä suunnistimme pyrkimään, isä ja minä, Koulukenttien laidalla sijait-
sevaan punatiiliseen vakavailmeiseen koulurakennukseen. 

Oli perjantai, elokuun 31.päiväja kello oli 9:00. Olimme varustautuneet pa-
perilla, kynällä ja kumilla sekä näiden lisäksi edellisen kouluni päästötodis-
tuksella ynnä papintodistuksella, josta ilmenivät paitsi syntymääni liittyvät 
tiedot myöskin ne tosiasiat, että olin maineeltani nuhteeton ja rokotettu, mi-
kä taas tarkoitti suojattu isorokkoa vastaan. Lisänä vanhempieni nimet ja am-

Ovi josta aloin kouluni tasan 70 vuotta ja 7 päivää sitten. 
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matit. 
Koska pyrin toiselle luokalle, jou-

duimme rehtori Martti J akobssonin pu-
heille hänen kansliaansa erikoista-
pauksena. Tämä ystävällinen herras-
mies huoliteltuine asuineen, lyhyine ta-
nakoine olemuksineen, harmaine viik-
sineen, ymmärsi tilanteemme. Tosin 
hankaloitti ruotsinkielinen menneisyy-
teni hiukan asioita, koska oppimani ter-
minologia poikkesi suomenkielisestä. 
Pahimmaksi probleemaksi osoittautui 
kuitenkin laskuoppi. Ei arvosana, mut-
ta se yllättävä sattuma, että olin oppi-
nut desimaaliluvut, kun täällä osasivat 
laskea murtoluvuilla. Tässäpä hanka-
luus! 

Isäni sai kuitenkin rehtorin ylipuhu-
tuksi lupaamalla ITSE opettaa minulle 
murtoluvut. Näin saatiin asia ratkais-
tuksi. 

Ja niinpä minut sitten hyväksyttiin to-
distuksen perusteella ilman tutkintoa ja 

Kirjoittaja koulun tiloissa. 

kirjattiin Vanhan Yhteiskoulun II B luokalle. 
Seuraavana päivänä, joka siis oli lauantai, syyskuun ensimmäinen (pitkään 

viikonloppuun kuluisi hyvä sukupolven mittainen aika) kuljin yksin uutta 
koulutietäni kohti viittä merkityksellistä kouluvuottani tässä kaupungissa. 

Syksy on minulle aina merkinnyt alkamisen aikaa. Vuoteni on alkanut - ke-
sän mentyä- syksyllä. Rakastan romanttisesti syysruskan värejä, kaiken kyp-
symistä, valmistumista, kosteanpimeitä syysiltoja, sadetta ja myrskyä, joka 
riehuu ikkunan takana. 

Tämä alkamisen kiihottava tunne onkin kai alkuaan johtunut yksinkertai-
sesti juuri koulujen alkamisesta. Silloinhan kaikki olivat palanneet kesä-
laitumiltaan, he, joita ei voinut kesän kuluessa tavoittaa. Kuuluin taas jouk-
koon, yhteisöön, omaa perhettäni suurempaan. Jokaisena syksynä tuumin jän-
nittyneenä, keitähän olisi luokallani, kuka oli jäänyt, kuka suorittanut ehton-
sa. Silloin todellakin jätettiin luokalle ja ehtoja annettiin reippaasti. Entä opet-
tajat, olisiko uusia tyyppejä? 

Mutta nyt olisin itse tällainen uusi tyyppi luokallani. Edessäni odotti näin 
olleen tulikoe. Tulisinko hyväksytyksi? 
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III luokka 1929-1930 vas. luokanvalvoja Laina Reinikainen, hänestä kolmantena 
kirjoittaja. 

Uusi koulutie - se kulki ensin pitkin Torkkelia, sitten vinottain (siis vinot-
tain silloin) kulmasta kulmaan y liAleksanterinkadun risteyksen puistoon. Sii-
tä suorinta puistotietä Tuomiokirkolle Pääpostiin jäädessä oikealle, ohi Ag-
ricolanpatsaan Linnankadun ja Agricolankadun kulmaan Koulukenttien al-
kupäähän. Tuossa läheni Klassillinen Lyseo paneelin täyttämine poikalau-
moineen. Tämä ohitus muodostuisi vuosi vuodelta yhä merkittävämmäksi ja 
järisyttävämmäksi. Nyt se tapahtui vain nopeana ohimarssina. Sitten ohi sul-
keutuneen ja kentälle selkänsä kääntyneen Tyttölyseon ja niin olin punatiili-
sen koulun edessä. 

Rakennuksen pohjapiirros muistutti vankkaa kolmihaaraista viuhkaa. Käy-
tävät sivusiipinä, keskeltä lähti sakara pihalle päin sisältäen korkean voimis-
telusalin ja alhaalla käymälät. Koulun kulmauksessa, sen toisessa kerrokses-
sa, komeili korkea ja tilava seitsenikkunainen juhlasali. Kadulta katsoen näyt-
ti siltä kuin salin korkeiden kaari-ikkunoiden päälle olisi asetettu portaittain 
nouseva koriste, kuin otsaripa. Siltä se minun silmissäni näytti. Sen takana 
oli vain laakea katto. Kulmissa vielä koristeina pienet tornit. Mutta yleisil-
me oli vakava, hiukan tärkeilevä, kuten koululla tulee ollakin. 
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Koulurakennus sijaitsi Agricolan- ja Luostarinkadun kulmassa. Sen alu-
eeseen kuului myös piha rakennuksen takana, mutta välitunnit vietettiin 
jostakin syystä koulun edessä kadulla ja hiekkaisella Koulukentällä. Kel-
lon soidessa ryhmityttiin luokkariveiksi koulun päätykulmaan päärappu-
jen eteen ja keskelle katuristeystä. Liikenne oli lähes olematonta ja odot-
teli riviemme solumista sisälle luokittain valvovan opettajan ohjauksessa. 

Jotenkin löysin paikkani minulle kuuluvassa luokkarivissäja liu'uin mui-
den mukana opinahjooni. 

Koulun korridoorit haarautuivat oikealle ohi opettajainhuoneen ja reh-
torin kanslian sekä vasemmalle ohittaen fysiikan- ja kemianluokan teatte-
rimaisesti nousevine karuine penkkiriveineen täytettyine lintuineen, luu-
rankoineen ja kemiallisine ominaishajuineen. Alakäytävien varrelle sijoit-
tuivat alaluokat, yläluokkiin mentiin toiseen kerrokseen. 

Oma luokkani, II B, oli pienikokoinen sen ajan luokkaryhmäksi. Meitä 
oli vain 23 oppilasta. Yhdessä rinnakkaisluokan kanssa olisi meitä ollut 
54, mikä sentään olisi ollut liikaa senkin ajan luokaksi. Tavallisesti luokan 
koko hipoi neljääkymmentä. 

Luokkahuoneemme oli tuollainen tavallinen, korkea ja vaaleaseinäinen 
suutarinlamppuineen ja kaakeliuuneineen. Luokan edessä kateederilla 
opettajan pöytä takanaan musta taulu, liidut ja taulusieni. 

Pulpettimme olivat tukevat kaksinistuttavat kiinteänä puisena rakennel-
mana. Kansi avautui edestä ylös tavalliseen tapaan, tähän laatikkoon sai 
upottaa kirjansa ja vihkonsa. Yläreunassa kapeampi kansi varustettuna mus-
tepulloreiällä ja lokerolla kyniä ja kumeja varten. Suoranojaiseen penkkiin 
asetuit istumaan parhaan taitosi mukaan tarkkoihin tuolin mittoihin. 

Täällä ei ollut pelkoa siitä että joutuisi kamalaan tilanteeseen eli istu-
maan pojan viereen. Poikia oli yhteiskouluun erehtynyt Viipurin runsas-
lyseoisessa kaupungissa vähänlaisesti. Täälläkin luokalla oli poikia vain 
neljä. Eräänä tulevana vuotena kaksi. Heistä Paavo Välisalo tulisi minul-
le tutummaksi, koska perheemme viettäisivät kesää saman maatilan hoi-
vassa Kärstilässä. 

Ystävällisesti viipurilaiseen tapaan minut vastaanottivat ensikäteen Ar-
mi Relander ja Mirjam Wahlroos. Vähitellen tutustuin koko luokkaan ja 
muihinkin lähistölläni. Näin alkoi ihan helposti mukautumiseni uuden kou-
luni elämään. 

Olen saanut tutustua koulun vanhoihin vuosikertomuksiin ja voinut lä-
hes liikuttuneena palata niiden avulla tuohon aikaan, joka nyt tuntuu niin 
kovin kaukaiselta ja erilaiselta. Paljon on koulumaailmassa muuttunut, mut-
ta paljon myös pysynyt ikuisesti samana. 

Mielessäni palaan lämpimin tuntein noihin menneisiin aikoihin - joskus 
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myös harmit heräävät elämään! 
Niinpä näen, että rehtori Jakobsson, kaikkien tuntema ja kunnioittama 

Kippi, on päättänyt ensimmäisen luku vuoteni 1928-1929 katsauksensa huo-
lestuneeseen toteamukseen, ettei oppilaiden terveystila ollut pysynyt eri-
koisen hyvänä. Oli mainittava yksi tulirokkotapaus, yksi nivelreumatismi, 
kaksi keuhkokuumetta, kaksi umpisuolenleikkausta, yksi kurkkua jos ja kah-
deksan influenssaa. Voimistelusta oli vapautettu yksi polvitrauma, yksi ylei-
nen heikkous ja yksi taipumus katarriin. Oppilaita oli koulussa kaikkiaan 
280 ja luokkia 10. Enpä pitäisi näin ollen terveydentilannetta kovin huo-
lestuttavana. Viipurissa elettiin näköjään tervettä elämää. 

Vuoroluku tuotti hankaluutta, kun luokkahuoneita oli vain kahdeksan. 
Työskentely tapahtui 8-11 ja 13-15, mutta parin rinnakkaisluokan oli luet-
tava 10-13 ja 14-17. Silloinhan ei kouluissa ollut mitään ruokailua, vaan 
oli ehdittävä kotiin syömään aamiaistunnilla. Pitkämatkalaiset saivat naut-
tia eväitään koulun tiloissa. Tämä luokkien pakollinen vuorottelu "heikensi 
vastuunalaisuuden tunnetta ja häiritsi rauhallisuutta", toteaa Kippi huo-
lestuneena. Hän toivookin koulun saavan lisätiloja käyttöönsä, mutta tä-
mä harras toive jäi kohtalon kulussa vain hurskaaksi haaveeksi. 

Eri aikoihin alkava koulupäivä tuotti myös hankaluuksia aamuhartauk-
sien eli rukousten järjestelyssä. En voi palauttaa mieleeni joutuivatko myö-
hemmin kouluun tulevat luokat aloittamaan päivänsä ilman aamuhartaut-
ta - ehkä heille pidettiin hartaus omassa luokassa ajallaan - mutta suurin 
osa oppilaista marssi luokittain jonossa ja pituusjärjestyksessä aamulla en-
sitöikseen juhlasaliin. Kateederilla odotti urkuharmonin edessä laulun-
opettaja ja puhuja-pöntön takana tavallisimmin lehtori Albert Bruun, Piik-
ki, uskonnon opettaja. 

Asetuttiin riveihin, etumaiseksi ensiluokat. 
Nämä aamutilaisuudet kestivät hyvän aikaa virrenveisuineen ja puhei-

neen. Joskus myös rehtori käytti puheenvuoron tärkeitä tiedotuksia kerto-
essaan. Kestivät pitkään ja usein tapahtui, että joku aamu-uninen seisoja 
väsyi vaipuen naapurinsa käsivarsille ja korjattiin käyttävään virkoamaan. 
Tämä ilmiö hän oli tuttu kaikissa kouluissa vielä omana opettaja-aikananikin, 
kunnes asian korjasi myöhemmin keskusradion aamunavaus. 

Jotakin tärkeätä katosi näin kuitenkin aamun tunnelmasta ja yhteishen-
gestä, mutta sisältö muuttui vähitellen vaihtelevammaksi. 

Nyt saan hämmästyksekseni lukea vaatimuksista, että aamunavauskin 
poistettaisiin kokonaan. Valitettavasti. 

Muistelen kouluni opettajia 
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Muistelen opettajiani erilaisin tuntein näin yli puolen vuosisadan takaa. 
Olin heille levoton ja huolimaton oppilas, mielessäni usein muut asiat kuin 

läksyt ja opetuksen seuraaminen. He varmastikin yrittivät parhaansa sen ajan 
menetelmin ja mahdollisuuksin, vailla nykyajan tekniikkaa ja visuaalisten apu-
neuvojen tukia, puhumattakaan tietokoneista. Muutaman opetustaulunja vuo-
sikausia käytössä olleiden oppikirjojensa avulla ja vuoksi he arvattavasti kyl-
lästyivät ja turhautuivat - tai sitten eivät - kukin luonteensa mukaisesti. 

Muistelen heitä melkein vuosikertomuksessa olevan aakkosjärjestyksen mu-
kaan: ensimmäisenä rehtorin rouva, Rauha Jakobsson, opettajatar, aineenaan 
uskonto. Näen, että luettiin VT loppuun ja UT:n kertomukset 1-22. Lisäksi 
raamatunlauseitaja virrensäkeistöjä. Kerrattiinko jälleen kerran Jakobin po-
jat ja palava pensas? Entä Jeremian valitusvirret? Niiden unohtamisesta sai 
eräs tuttu poika reput yo-kirjoituksissa, koska tämä unohdus oli se pisara jo-
ka kaasi reaalikokeen. 

Kädet olkapäälle vie! Voimistelutunti. 
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Siiri Kutilampi, suomenkielen lehtori, oli harmiton ja asiallinen opettaja, 
mutta sitten tuleekin Laina Reinikainen, vastavalmistunut voimistelunopet-
taja ja luokanvalvojamme. 

Voimistelutunnit, kolme tuntia viikossa, miten niitä inhosinkaan! Tämä ei 
johtunut asiallisesta ja kovin innostuneesta opettajasta, vaan siitä että olin niin 
huono,huono! 

Käytävän päässä sijaitsevassa ahtaassa pukuhuoneessa oli pukeuduttava suo-
menlipunsiniseen villakankaiseen mekkoon, vyötäröltä kuminauhalla rypy-
tettyyn ja laajoihin sinisiin trikoisiin pussihousuihin. Tämä oli voimiste-
luasumme. Jalassa oli kumitossut. Koppimaisessa huoneessa viipyi tyrmää-
vä huono ilma etenkin tunnin loputtua kun riisuttiin hikiset kumitossut. Suih-
kusta emme osanneet haaveillakaan. 

Voimistelusalin lattian olivat järjestäjät vetäneet märäksi leveällä peltial-
taassa kastelulla säkkilaapalla päästä päähän kulkien. 

Marssimme saliin pituus jonossa ja tätä tahdissa marssimista häpesin niin, 
etten tiennyt minne päin katsoa. Sali kierrettiin marssien moneen kertaan tai 
edettiin "vaihtoaskel-hyppy" -tyylillä tamburiinin tahdittamina. Häpesin kuol-
lakseni. Reiska rakasti tamburiiniaan, jonka pompotus saatteli meidät milloin 
rninkäkinlaisiin suoritusyrityksiin. Se vei meidät makaamaan märälle lattial-
le vuoroin selälleen tai mahalleen äheltämäänja suorittamaan erilaisia vään-
nöksiä tai taivutuksia. 

Puolapuissa riippuminen koski selkään ja käsivarsiin. Nosta siinä jalkasi 
vaaka-asentoon! Köysiin jos pystyi jotenkin kiipeämään oli alastulo tuskaa: 
se tapahtui usein vastoin sääntöjä liukumalla romahtaen, mikä tiesi kirvelyä 
punaisissa kämmenpohjissa. 

Emme tienneet noudattavamme Elin Kallion Naisvoimistelun käsikirjaa ja 
Elli Björstenin Naisvoimistelun ohjeita. Kolmena vuotena peräkkäin suori-
timme urheilumerkkiin tarvittavia vaatimuksia. Ne suoritukset muistan aina-
kin pakollisina pikajuoksuina koulun kentällä, sooloesityksinä, joita klassik-
kopojat seurasivat kentän laidalla mielenkiinnolla. Jotkut tytöt kun olivat jo 
muodoiltaan kyllin naisellisia. Minä en. 

En tiedä milloinkaan saaneeni minkäänlaista merkkiä näistä enkä muista-
kaan urheilusuorituksistani, mutta Reiska kirjasi tulokseni muiden mukana 
tunnollisesti kirjaansa. 

Pesäpallo. Olin joukkueen valintatilanteessa valittujen häntäpäässä. Onneksi 
silloin ei ollut tapana syöksyä vatsallaan kyntäen kotipesään, kuten nyt olen 
tv:ssä nähnyt isojen miestenkin hämmästyksekseni tekevän. Olimme sentään 
maltillisempia. Siinäpä roikuin muiden mukana ja sain joskus mailan osu-
maan palloon ja ihmeekseni kirjasin harvoin juoksunkin kotiin. 

Uimassa muistan käyneemme kerran Havin uimalaitoksella. Varmaankin 
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se tapahtui jonakin lämpimänä syyspäivänä. Silloin suoritin elämäni ainoak-
si jääneen kerroshypyn. Painuin rohkeana jalat edellä umpisukkulaan ja yl-
lättävän syvälle enkä luullut milloinkaan pääseväni sieltä veden pinnalle ta-
kaisin. Uida toki osasin sentään. 

Samankaltaista "vesikauhua" sain sittemmin kokea Rio de Janeiron In-
tercontinental-hotellin keskipäiväautiolla uomarannalla, kun Atlantin kaukaa 
Euroopasta vyöryneet mainingit vetivät minua nieluunsa. Upottavalla hiek-
kapohjalla taistellen pääsin kuitenkin rantaan, täysin uupuneena. 

Ja kuin onnenmerkiksi siinä rantahiekassa makasi onnenraha, kymmenen 
centivoa vuodelta 1970. Pidin sitä talismaaninani pitkän aikaa. 

Tuskin uskalsin kertoa seikkailustani hotelliin palaneelle Liisa-tyttärelleni. 
Hänen pelästynyt torumisensa oli paikallaan. 

Mutta takaisin Viipuriin vuosikymmenten taakse. 
Hiihdimme ehkä kerran talvessa, mutta luistelimme sitäkin useammin. Voi-

mistelutunneilla saimme kipeästi tarvitsemaamme harjoitusta tässä lajissa tu-
levia iloja varten. 

Uutena kielenä alkaisi nyt saksa. Opettajana oli alussa Viola Relander. Hän 
oli koulun vanhin opettaja, ollut mukana jo koulun perustamisesta lähtien 
vuodesta 1898 ja oli toiminut koulun johtajattarena. "Tälle opistolle, jonka 
hän on nähnyt vaatimattomasta alusta kehittyvän täysiluokkaiseksi kouluk-
si, hän on uhrannut paljon epäitsekästä työtä ja vaivaa". 

Näin lämpimästi kiittää rehtori Jakobsson opettaja Relanderin pitkää kol-
mikymmenvuotista elämäntyötä. Suurin piirtein saman tien kulkeneena tun-
nen nyt kanssasisareni läheisekseni. Sama innostus uuden koulun enteenvie-
miseksi on meitä kumpaakin kannustanut. 

Aloitimmeko pitkän saksankielen opiskelumme Solmu Nyströmin Deutsches 
Lesebuchillaja käytimmekö oheiskirjana Filfsbuchia? Juuri tämä kirjako al-
koi kuolemattomilla sanoilla "Zu heiden seiten des Rheins wohnted die alten 
Deutschen" Sanoilla, jotka jokainen sen ajan koululainen muistaa unissakin. 

Saksankielestä tulisi koitumaan meille paljon käytännön hyötyä. Varsinkin 
kun kaikki sen ajan sghlaagerit olivat saksankielisiä. Schlagerhan sitten suo-
mentui iskelmäksi sanatarkasti. Mutta minne ne myöhemmin katosivat? So-
ta ne vei. Niitä ei saksankielisinä hyväksytty sodan jälkeen, vaan ne kiellet-
tiin jopa radion ohjelmista. Suoraan sanoen: valvontakomissio ne kielsi. Se 
oli sitä aikaa ja nykyäänhän moni sävel on saanut suomenkieliset sanansa. 

Me, jotka olimme onnellisen tietämättömiä Hitleristä ja vieläkin enemmän 
tulevista kauhuista, lauloimme ja rakastimme niitä. Sitä paitsi - niiden tari-
noista oli suurta hyötyä kielen koekirjoituksissa. Kuten esimerkiksi huimaavas-
ta laulelmasta "Auch Du wirst rnich einmal betriigen, auch Du, auch Du ... ". Bet-
rugen = pettää, olisitko sen tiennyt? Haikeina lauloimme tätä ja tuurnimme että 
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kukahan meitäkin aikanaan pettäisi! 
Legendaarinen Kippi tulisi olemaan opettajanamme lukiotunneilla saksassa ja 

se oli ehdotonta opetusta. Kielioppi ennen muuta - (datiivia vaativat verbit!), 
mutta myös puheharjoitukset olivat tärkeitä. 

- tyttö tulee tänne luokan eteen kertomaan päivän läksyn omin sanoin! 
Tyttö menee ja ne sanat ovat omia ja onnettomia liiankin usein. 
- mitä tahtoo saada sanotuksi? 
Tukalassa tilanteessa ei tyttö itsekään tajua eikä muista mitä haluaa saada sa-

notuksi, vaan saa hiipiä nolona takaisin paikalleen. 
Kippi ei ilmeisesti muistanut nimiärnme, kasvomme kylläkin. Olimme tyttö-

jä ja poikia hänelle. Ehkä mieskin sai kertoa läksynsä omin sanoin, ainakin klas-
sikoissa, jonne meidän oli lainattava rehtoriamme opettamaan saksaa ja rans-
kaa, niille jukuripäille. 

Tulisimme tapamaan Kipin, silloin kouluneuvoksen, vuosien kuluttua Mu-
seokadulla Helsingissä, se viipurilainen Erik ja minä. Kippi tunsi meidät ter-
vehtiessärnme ja jäi ystävällisesti keskustelemaan kanssamme. En tiedä, olim-
meko hänelle tyttö ja poika - esittelimme itsemme varmuuden vuoksi - mutta 
tuttuja oppilaita olimme, koska hän tunnisti meidät. Herrasmies on herrasmies. 

Kipin vierailuista Klassillisessa lyseossa kertoi tuo äskeinen klassikkopoika 
seuraavasti eräässä koulumuistelossaan. 

"Koulussamme oli vaihtoehtoisina aineina ranska ja kreikka. Kun rans-
kankielen opettaja, rehtori Martti Jakobsson eli Kippi oli tunnin alussa täyt-
tänyt kohdaltaan päiväkirjan, vietiin se seuraavassa kerroksessa sijaitsevaan 
luokkaan kreikkalaisille. Jollakin tavalla itsestään tämäjuoksupojan vakans-
si oli muodostunut allekirjoittaneen ja parhaan kaverini Walter Holmstenin 
monopoliksi. Halusimme kai liikuntaa tai poissaoloa luokasta. Asiallisesti 
vienti olisi kestänyt vajaa puoli minuuttia. Nyt keksimme ruveta kilpailemaan 
kumpi uskaltaa tällä retkellä viipyä kauemmin. Ihmettelen vieläkin, miksei 
Kippi puuttunut asiaan. Mielessäni on, että ennätyksemme hipoi 13-14 mi-
nuuttia. En muista kumpi meistä voitti. 

Ainoastaan kerran Kippi julisti kilpatoverilleni: tuo poika ei enää juokse tätä 
väliä! 

Kaveri oli sitten pari viikkoa karanteenissa, jonka jälkeen harkitsimme, että 
Kippi oli jo unohtanut kieltonsa ja urheilumme alkoi uudelleen. Voitte kuvitel-
la kuinka ne minuutit olivat pitkiä viettää ja vain oleskella korridoorissa ja vie-
lä kun aina pelotti - tuleekohan tällä kertaa käry - mutta tunsimme kai jonkin-
laista urheilumieltä". 

Tämäkin koulumuistelu todistaa Kipin hienosta huumorintajusta. Ymmärsi-
hän hän poikien sielunliikkeitä eikä ole mahdotonta että hän hiljaisuudessa hu-
vittuneena seurasi poikien leikkiä. 
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Klassikoissa ranskaa opettaessa Kipillä oli tapana jankata verbien taivutusta 
seuraavasti. 

- Minä heittelen näitä esimerkkejä ja te vastaatte. Toistuva verbi eri muodois-
saan oli seuraava: 

- Minä olen tyy-ty-väi-nen. Minun on oltava tyy-ty-väi-nen. Olenko minä tyy-
ty-väi-nen? -jne. loppumattomiin. Olivatkohan pojat tyy-ty-väi-si-ä? 

Myöskin Anni Rouhiainen, piirustuksen, kaunokirjoituksen ja käsitöiden opet-
taja oli aloittanut viime vuosisadalla, siis jo 1800-luvulla. Hän oli kiltti harmaa-
tukkainen täti. Piirustukseen riitti yksi tunti viikossa. Mitä siinä sait aikaan? Si-
tä "harjoitettiin nykyajan opetuksen mukaan mallisommittelunja sen ohella esi-
tetty ornamentiikkaa ja värioppia". Siispä syksyn lehtiä ja omena-asetelmia, nau-
ha- sekä keskusomamentteja. Näitä vanhoja ikuisaiheita, perusasioita, mitäpä 
muuta. Kaunokirjoituksessa noudatettiin M. Bährin järjestelmää, mikä lienee se 
ollutkaan. 

Kotona piirtelin paljon paperinukkejaja niille vaatteita sekä kuviteltujen talo-
jen pohjapiirustuksia kalusteineen. Tämä viimeinen aihepiirini pani isän toivo-
maan minusta arkkitehtia. No niin - yhden talon olen suunnitellut asiantuntijan 
avulla, sen, missä nyt olen yksin asunut parikymmentä vuotta. 

Ei tullut takkia, tulipa tuluskukkaro. Ei arkkitehtia, mutta kuvaamataidon opet-
taja. Than tyytyväinen. 

Anna Saarenpää, maisteri, testasi ruotsinkielen taitoani. Myöhemmin saapui 
Martta Nurmi, maisteri hänkin, herttainen, pää hiukan vinossa hymyilevä en-
keli. Oppilaina vahdimme hänen kuvittelemaamme ihastustaan kollegaansa. 

Nyt pääsemme lauluun Olin aina laulanut paljon ja nauttinut laulun kuuntele-
misesta. Ensimmäinen opettajani oli täällä Anna Siitonen, mutta valitettavasti 
vain yhden lukukauden ajan. Lukkari- ja urkurikoulun tutkinnon suoritettuaan 
hän oli tullut koulumme laulun opettajaksi kaksikymmenvuotiaana vuonna 1898. 
Rehtori Jakobsson mainitsee hänetkyvykkääksi ja velvollisuudentuntoiseksi opet-
tajaksi, joka hartaudella suoritti hänelle annetut tehtävät. Hän ehtikin toimia kou-
lussa 30 vuotta, kun hän 50 vuotta täytettyään kuoli seuraavan vuoden alussa. 

Tuon yhden lukukauden aikana, jolloin hänen opetustaan sain nauttia, pääsin 
tutustumaan kauniisiin, minulle uusiin lauluihin. Ehdimme laulaa joululauluja-
kin. Olin näistä uusista lauluista hyvin onnellinen ja innossani. 

Thailemani opettajan menettämisen koin suurena järkytyksenä. Koko koulu 
osallistui Anna Siitosen siunaustilaisuuteen matalassa Maaseutuseurakunnan kir-
kossa, vanhassa tunnelmallisessa Mustainveljesten luostarikirkossa. 

Ensi kerta kuulin laulettavan Oskari Hannikaisen säveltämän Matkarniehen 
virren 
Niin kuin muuttolintusen tie 
taivasta kohti matka vie. 
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Kuin unelma kiitävi elämä pois 
kirkkaus määränä kodista maan. 
Suo että mun sieluni valmista ois 
auttaos määräni saavuttamaan. 

Niin kuin muuttoluntusen tie 
kotia kohti matka vie. 
Jää turvaksi Herrani rakkaiden luo 
haltuhus kaikkeni uskoa saan. 
Käy kanssani, mulle sä siunaus suo 
auttaos onneni saavuttamaan. 

Olinjärkyttynyt, haltioitunut ja poissa tolaltani. Ensi kertaa elämässäni osal-
listuin siunaus tilaisuuteen ja koin sen koko sisintäni pakahduttavalla voimalla. 
Kaipasin opettajaani aidosti ja lapsen murheella. 

Arvostettu musiikkimies ja kuoronjohtaja Väinö Haapalainen jatkoi ope-
tusta. Vuosien mittaan opimme paljon isänmaallisia lauluja. Opin nyt Maam-
me-laulun ( tunsin vain V årt landin), maakuntalaulut sekä Pohjoismaiden kan-
sallislaulut. Opettajamme, kuten kaikki laulunopettajat niin kansa - kuin op-
pikouluissakin, pohjustivat näin omalta osaltaan nuorisossa kasvavaa isän-
maallista mieltä. Tarvitsihan nuori 10-vuotinen itsenäinen vapautemme tähän 
henkeen kasvatettuja kansalaisia. Meidän puolustustahtomme ja isänmaan-
rakkautemme joutuisi kovalle koetukselle jo vuonna 1939, kun talvisota yl-
lätti meidät. Silloin meille annettiin Sillanpään marssilaulu "Kotikontujen tie-
noilla tervehtien tämä laulumme kaikukoon ... ". 

Me aikaisemmat taisimme Ateenalaisten laulun varsinaisen suomalaisia kos-
kevan sanoman ja lauloimme "Kaunis on kuolla kun joukkosi eessä urhona 
kaadut, taistellen puolesta maas, puolesta heimosikin ... ". Uskallan näin sa-
noa, enkä aiokaan pyytää tätä anteeksi - se oli sitä aikaa ja sen olen itse saa-
nut kokea. 

Tunteeko nykykoululainen laulun Isänmaan kasvot? 

"Sun kasvois eessä Suomenmaa 
on isät astuneet. 
Nyt missä vilja aaltoaa 
se kertoo heidän kunniaa. 
He ovat uskon kyntäneet 
ja toivoin kylväneet." 
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Tässä laulussa ei lähdetty taisteluun, vaan "mik'ikään kohtalomme lie, se 
kasvois eteen vie". 

Kuuluisana kuoronjohtajana Väinö Haapalainen hioi väsymättä tulevina vuo-
sina esityksiämme. Miten monta kertaa yritimmekään tätä laulua 
Laulumme raaiikuu 
kan- kaaa-hat kaikuu 
tralla-lalla-lalla-lallalaa 
trallallalaa ! 
Tanssin ja lauuulan 
ja lemmenpauuulan 
viriiitän sulle 
raa-kaas-te-tulle 
tralla trallalalla trallalaaa 
trallallaaaa ! 

Reippaasti! Kepeästi! Ei saa laahata! Emme kai kertaakaan päässeet lau-
lussa päästä päähän keskeytyksettä. Iloisesti! Trallallaa! 

Sen koommin en ole tätä laulua kuullut esitettävän, mutta joskus se on tul-
lut mieleeni ja jäänyt trallattamaan sinne kiusaksi asti. 

Mutta minne olenkaan jättänyt Berttaja Johannes Kaikon, maantieteen ja 
luonnonhistorian opettajat. Lehtori ja maisteri ja kuten kaikesta ymmär-
simme, perheenäiti ja -isä. Bertta oli pyy levä ja äidillinen hahmo ja hänen 
aineensa hauska ja mielenkiintoinen. Jospa hänellä olisikin ollut opetus-
materiaalina muutakin kuin vai Aro-Rosbergin Koulun maan tieto. Tosin hä-
nellä oli joskus mahdollista elävöittää opetusta ja näyttää opetustaulua alp-
pimaisemasta tai Egyptin pyramideista. Laaja karttataulu tuotiin kuitenkin 
aina luokan eteen telineeseensä ja opimme uskollisesti ja osasimme näyt-
tää kartalta maiden rajat, vuoristot, joet ja kaupungit - ehkä jopa tarkem-
min kuin viisaat nykyajan koululaiset konsanaan. Emme kuitenkaan tien-
neet paljoakaan ihmisistä jotka kartalla elivät. Tietomme oli jollakin taval-
la mekaanista ja kuivaa. Emme kuulleet intiaanien suurenmoisesta vanhas-
ta kulttuurista, emme Kiinan upeasta menneisyydestä. Maantietokirjamme 
kuvatkin olivat vaatimattomia ja niitä oli niukasti, eikä tietenkään min-
käänlaista opetusfilmejä ollut. Elokuvissa saattoi nähdä joskus ylimääräi-
senä lyhytfilminä joitakin kuvia kaukaisista maista, jos nyt yleensä pääsi 
"elävissä kuvissa" käymään. 

Kotona meillä oli moniosainen Otavan julkaisema Maapalloteos, mutta nä-
mä kirjat olivat painavia ja suuria, präntti pientä ja tiheätä, joten luinkohan 
niitä? 

Kun vuosien kuluttua sain omin silmin Liisan, lentoemäntätyttäreni avulla 
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inkojen uskomattoman kivikaupungin, Machu Picchun, korkealla Andien vuo-
ristossa, atsteekkien umpipyramidit Meksikossa ja Taj Mahalin eteerimäisen 
kauneuden Intiassa joitakin mainitakseni, olen kiitollinen siitä, että ehdin tä-
hän nyky liikenteen ja sen tuoman matkustamisen helppouteen. 

Johannes Kaikko eli Kuikka, tumma hoikka mies tukkatöyhtöineen. Olin-
kohan tuolloin toisluokkalaisen kesänä kerännyt täällä vaadittavat 25 kasvia? 
Herbaariomme kasvaisi vuosia myöten viidennelle luokalle ehdittyämme kah-
deksi sadaksi kasviksi ja ne kuului tutkia Linnen menetelmällä, siis aloittaa 
heteet laskemalla. Mutta meillä oli omat oikotiemme. Siinä jo joutuikin tur-
vautumaan isän kasvioon ja voikukkien uskomattoman laajaan heimon. 

Pahinta oli sittenkin kasvien tenttiminen. Tinkimättä kun oli luokan edessä 
opettajapöydän ääressä "kuin vettä" tiedettävä Kuikan kohtalonomaisesti her-
baarion pinosta valitsemien kasvien tieteellinen nimi, samoin heimo ja luok-
ka, kukinto ja lehden muoto (suikea, puikea?), kasvupaikka jne jne. Kuikka 
peitti sadistisesti oikean alakulman nimilapun kädellään, eikä se käsi ollut lä-
pinäkyvä. 

Tenttiin mentäessä oli kasvio jo kerran palautettu oikeaksi tutkittuna ja kor-
jattuna. Niinpä olen ikäni muistanut, että leskenlehden nimi on Tussilago ei-
kä Tussigalo. Tämä tekemäni lapsus oli aiheuttanut miinuksen arvosanaani. 

Aluksi kasvien keruu oli hauskaa, lopulta tuskaa, kun mielestämme kaikki 
mahdolliset kasvit olivat jo loppuneet Suomenmaasta. Kuitenkin myönnet-
täköön, että kasvien kerääminen ja tunnistaminen opetti kulkemaan silmät 
auki luonnossa ja ihmettelemään sen monipuolisuutta ja kauneutta. 

Kuikan tunnit olivat hauskoja ja leppoisia yleensä- mutta. Kerran vuodes-
sa hän piti omana ideanaan laulutunnin ja pani meidät esittämään yksinlau-
lua. Ensi kerralla se loppui minun kohdallani itkuun. Vieläkin punastun. 

Onnekseni matematiikan tunnit joutuivat ensin ylioppilas Kalle Huvisen, si-
jaisopettajan hoidettavaksi. Hän soi minulle rauhan murtoluku-desimaalivai-
keuksineni ja vähitellen tieni silottui. Aukusti Kupiaisen palattua kouluun vir-
kalomaltaan olin jo jotenkin päässyt kuiville vesille. Kuppi jatkoikin meidän 
opettamistamme ja antoipa joskus yksityistuntejakin kotonaan meille tarvit-
seville. 

Englanninkieli astui kuvaan viidennellä luokalla. Sitä opetti Lyyli Virtanen, 
fil. maisteri - en tiedä miksi häntä kutsuttiin Emmaksi. Emma oli rauhallinen 
ja ladylike olemukseltaan liikehdintää myöten. Pidimme hänestä varaukset-
ta, koska hän ei sanottavasti häirinnyt meitä. 

Mutta sitten Viljo Niemi, maisteri, Kalle-Ville, hänetkö unhoittaisin? Tiuk-
ka vaalea ja kuivantärkeä olemus, nopeat liikkeet ja pistävä katse. 

Olin ehtinyt jo viidennelle luokalle päästessäni nauttimaan tämän niin eri-
laisia tunteita herättäneen opettajan ohjauksesta historian (kolme tuntia vii-
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kossa) ja suomenkielen (neljä viikkotuntia) kieltämättä erittäin tärkeissä ai-
neissa. 

Jaksammekohan me opettajat aina pitää mielessämme, miten moninaisella 
alueella, suppeammalla ja laajemmalla, saatamme vaikuttaa oppilaittemme 
koko tulevaan elämään. Kerronhan kuitenkin tässä kaukaisista "ennen sotia 
-ajasta", kun olin itse oppilaana. Nykyäänhän paljon on toisin ja vaikutteita 
tulee ryöppynä muualtakin kuin koulusta. 

Kalle-Ville jakoi persoonallaan oppilasjoukkonsa kahteen leiriin: hänestä 
pitäviin ja häntä inhoaviin. Ikäväkseni kuuluin jälkimmäisiin. Nykyään to-
teaisin, etteivät kemiamme oikein synkanneet, ei puolin eikä toisin. 

Olen muistellut häntä eräänlaisessa rninikoossa selailemalla pientä punais-
ta koulun runokirjaa, Kanteletta, vuodesta 1927, johon on koottu silloin vai-
kuttaneiden suomalaisten runoilijoiden säkeitä. Käytimme sitä oppikirjana ja 
meidän tuli opetella ulkoa määrätyt runot ja esittää ne tunnilla parhaan tai-
tomme mukaan. Osaan ne vieläkin vuosien jälkeen. 
V. A. Koskenniemeltä Kalle-Ville valikoi runon Fiat nox eli Tulkoon yö. 

Niin tulkoon yö ja kuolo yli kaiken sen 
mi onnellist on ollut, suruisata 
ja varjot syleilköhön maailmata 
sen niin kuin meri alleen haydaten. 
Kuin onkaan päivä ollut helteinen 
ja tuskan hetki niin kuin vuosisata! 
Yö, untas kylvä raukeata 
ja liekki sammuta sa sydänten! 
Syön, ihmis-syön, mi osaas suruisempi 
sun, jota syöpi viha, jäytää lempi, 
sun joka kahleitasi suutelet! 
Oi katso: yö ja tyhjyys lähestyvät 
oi katso: aukee unhon aarteet syvät 
ja pyhään hiljaisuuteen raukenet! 

L. Onervan runoista valituksi määrättiin Tropiikin alla 
Yhden kerran elämässä tuliruusu aukee 
yhden yön se kukoistaa ja aamulla jo raukee: 
sill on syvä silmänluonti kutsuva ja kuuma, 
sill on hehkuheteillänsä keskiöiden huuma. 

Sill on lehti verinen ja purppurainen huuli 
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sill on tuoksu huumaava kuin kevätaron tuuli. 
Taita tulikukkanen ja juo sen kuuma mesi 
elä hetki, nauti hetki, kaadu paikallesi! 

Mikä ihme pani hänet, keski-ikää lähestyvän miehen, painottamaan mei-
dän muistiimme nämä synkät säkeet? Oliko se elämän tuskaa, Weltschmerziä? 
Tällä hetkellä tunnen jopa sääliä tätä tuumiessani, mutta meille se tuska oli 
silloin liian aikaista. 

Kaunis ja valoisa oli onneksi kuitenkin Otto Mannisen 

Joutsenet 

Yli soiluvan veen ne sousi 
ne aallon ulpuina ui 
kun aurinko nuoma nousi 
yöt pohjan kun punastui 

Kohos siiville kerran ne sitten 
suvi kun oli muisto jo vain 
kukat laulavat lainehitten 
unet valkeat ulappain. 

Ne matkasi päivän maihin 
viel loistava siipi loi 
kuvan viimeisen alle kaihin 
mi aallon jo kalmitsoi. 

Tästä runosta olin iloinen ja hurmaantunut. Vieläkin muistan sen seurates-
sani pihamaaltani muuttolintujen lentoa ja ääntelyä haikeina syksyn päivinä. 

Mutta miksei silloin valittu ulkoa opittavaksi huikeata,joskin surullista Lau-
ri Viitasen Tähtikeinua? 

Keinu heilahda kultainen 
pitkin yöllistä Linnurataa! 
Usmat tähtien ylhäisten 
unhon valkeaa vihmaa sataa. 

Annan safarin hiuksilles 
ensi helluntaisuudelmasta, 
kuuman rubiinin kaulalles 
kesän onnesta polttavasta. 
Keinu, heilahda hiljemmin 
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hiilenmustalla tai vahalla ! 
Armas, muistatko kyynnelin 
keinua vaahtarapuiden alla! 

Tämänkin, jo silloin sisintäni värisyttäneen runon löydän tästä kirjasesta. 
Vieläkin hengästyn sen ääretöntä kauneutta - mutta koko elämäni elänee-

nä liittyy siihen niin paljon tapahtunutta ja koettua tällä hetkellä, mitä lap-
suudessani kouluaikana en millään olisi voinut aavistella. Runo ikään kuin 
hipoi jotakin tulevaisuudesta aavistelevaa. 

Edelleen Kalle-Villen äidinkielentunneilla käsiteltyä asiaa: 
Y nt ihanaisena kuin sinut kerran näön olet tulossa 
taian luomana taas, kaunoinen salomaa. 
Näin opetti meille heksametriä Paavo Cajander. 
Mutta niin myös seuraava sanoma, jonka tekijää en muista: 
Ah katoovaista on riemu kuin unten häilyvä pälvi 
viini on aina vaan, kuus ilo kestävä on! 
Mielestämme nämä säkeet olivat jännittävän sopimattomia, mutta myös rie-

mastuttavan uskaliaita meille kilteille koululaisille. Tirskuimme niille ja toi-
sillemme. Kieltolakihan oli voimassa. 

Olen lopuksi tähän punaiseen runokirjaan tallettanut Kalle-Villen kuole-
mattomat sanat: "Runous ei ole mikään lantatunkio". Siinä hän on kieltämättä 
täsmälleen oikeassa. 

Kalevalaa luettiin tarkalleen ja kauan. 
Pidettiin yhdeksän esitelmääjakirjoitettiin yhdeksän ainetta, osa koulu- osa 

kotiaineina. Näin yhden lukuvuoden aikana. Aineiden palautustunnit haluan 
pyyhkiä mielestäni. Paitsi sen yhden, jolloin en ollut edes koulussa vaan sai-
rastin kotona korvatulehdusta. Silloin Kalle-Ville oli lukenut aineeni ja sa-
nonut, että osaa se Härkönen aineen kirjoittaa. Tämä minulle kerrottiin suu-
rena uutisena, mikä se todella olikin. (Suluissa kerron vielä, että tasan vii-
denkymmenen vuoden kuluttua sain käteeni kirjoittamani kirjeen, Viipurista 
pelastetun, jonka olin silloin sairastaessani kirjoittanut konventtiin tanssika-
valjeerilleni Lasselle. Kirjeessä kerron kuulleen, että Kalle-Ville oli lukenut 
kehaisten aineeni. Ja aineen aiheena oli ollut" Ateena ja Sparta" Sittenkin his-

. ') tonaa .. 
Lukion ensimmäisellä luokalla luettiin Seitsemän veljestä. Siitä teoksesta 

pidin kovasti. Olin nähnyt isän lukevan sitä Gallen-Kallelan kuvittamasta 
nahkakantisesta juhlapainoksesta ja huomasin hänen nauravan tämän tästä. 
Isä väittikin lukevansa veljekset kerran vuodessa. Voin tämän hyvin ymmär-
tää, koska hänessä itsessään löytyi joitakin näitä perussuomalaisia piirteitä. 
Vaikeasti määriteltyä jäyhyyttä, lujuutta ja luonnonläheisyyttä. Tässä kohtaa 
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näkyi löytyvän huumorintajuakin. Esitelmät - en halua edes muistella äidin-
kielen esitelmätilanteita. Sain esiintymiskammon yleisön edessä iäkseni. Nä-
en kai Kalle-Villen tuijotuksen alitajunnassani. 

Mikä sai sitten minut kammoksumaan historiaa, jonka vasta myöhemmin 
löysin mielenkiintoisena ja rikkaana aiheena? Omaksuin täällä jonkinlaisen 
trauman vuosilukuihin nähden. En voinut millään oppia pitkiä kuivia hallit-
sijoiden luetteloja alkamis- ja kuolinvuosineen, en sotien kestoaikoja, en saa-
vutettuja voittoja, en kärsittyjä tappioita. Kaipasin kai jonkinlaista logiikkaa 
näihin ulkoa opittaviin luetteloihin, niin sanoakseni lihaa luiden ympärille. 
Oppikirjaa seurattiin sivu sivulta orjallisesti kertauskirjatiivisteineen. Enkö 
kuunnellut opetusta? Kerrottuunko milloinkaan jotakin mielenkiintoista ja pi-
ristävää? Lutherin mustepulloheiton toki muistan ja Rooman Collosseumin 
karmeat villipetonäytelmät. (Löysin sieltä myöhemmin pienen kissanpojan, 
muiston leijonien päiviltä). Avignonissa muistin, että paavi oli täällä vanki-
na, mutta miksi? Synkän linnan seinillä riippuivat nyt upeat gobeliinit. 

Silloinen luokkatoverini Elvi Seppänen on kertonut, että hänet Kalle-Ville 
innosti taidehistorian äärelle. En voi tätä ymmärtää - minussa lienee siis ol-
lut vika, kun heräsin vasta Ateneum-aikanani, silloinkin kirjojen kautta, en 
niinkään luentojen enkä esitelmien. 

Ennen kuin jätän Kalle-Ville omaan rauhaansa, kerron tässä vielä että jou-
duin melkein "läheltä piti" - tilanteeseen hänen suhteensa. Olin nimittäin 
päässyt ylioppilaaksi Tampereen Suomalaisesta Yhteiskoulusta 1936 kun ei-
kös Kalle-Ville ilmestykin sinne opettajaksi. Hänellähän oli suhteita Tampe-
reelle ja olikin ehkä perinyt isäpuolensa hienot kokoelmat (Kalle-Ville oli siis 
adoptoitu), jossa museossa minäkin olin jo lapsena käynyt. Tarkemmin en 
kuitenkin osaa ajallisesti hänen Tampereelle tuloansa määritellä 

Sittenkin vielä hetkinen Kalle-Villestä. 
Koulussamme annettiin tietenkin rikkeistä rangaistuksia eli ensin kirjattiin 

"merkki" päiväkirjaan, nimellä varastettuna tietenkin. Tähän toimenpiteeseen 
kelpasi unohtamisen synti, myöhästyminen, tunnin häiritseminen, kuten lii-
allinen nauraminen, kuiskaus, kirjelapun lähettäminen tai vastaanotto jne. 
Luokasta poistaminen eli ulos korridooriin ajamisen ohella sai lisäksi mer-
kin luokan päiväkirjaan. Kolmesta merkistä seurasi kotimuistutus ja rehtorin 
kansliassa selvityksellä käynti. Siinä sitä kiemurteli Kipin edessä. Tämä taas 
tiesi automaattisesti myös tunnin jälki-istuntoa. Valitettavasti minulle näitä 
istuntoja tuntui kertyvän - ei kuitenkin milloinkaan rankasta rikkeestä, mikä 
olisi ollut lunttaus tai jokin muu moraaliton rikos. Tällaisesta sai käytöksen-
alennuksen sekä kahden tunnin istumisen. Tunti aiheutti ja vaikutti vain huo-
lellisuusarvosanaan. 

Jouduin sitten taas kerran tunnin istunnolle. Meidän kärsijät koottiin kou-
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lulle lauantai-iltaisin. Opettajilla oli omat valvontavuoronsa. Huomasin kau-
hukseni, että vuoro oli sattunut Kalle-Villelle. 

En tiedä, voiko seuraava olla edes luvallistakaan - mutta mies piirsi liidul-
la ristin taululle ja ilmoitti, että siihen oli katsottava koko tunnin ajan. Muu-
alle vilkuileminen aiheuttaisi lisärangaistusta, siis aikalisää. 

Alussahan se ei ollut vaikeata, mutta tunnin kestävä tuijotus yhteen kohtaan 
alkoi piankin tuntua ikuisuudelta. Ei voinut kellostakaan tarkistaa ajan kulua. 

Taulun risti vuoroin suureni, pieneni ja hävisi silmistä. Päässä suhisi, nis-
kaan koski, ristittyinä pulpetin päällä pidettäviä käsiä pakotti, jalat puuttui-
vat. Kurkkua kuivasi. Janotti. Nöyryytys oli totaalinen. 

Kutsuisin tätä sadistiseksi kidutukseksi, en muuksi. Mutta ei tullut mie-
leenkään jälkeenpäin valittaa luokanvalvojalle, puhumattakaan rehtorista. Sil-
lä tiesimmehän elämän ja Kalle-Villen tuntien jatkuvan edessäkin päin. 

Olimme kilteiksi kasvatettuja koululaisia ja alistettujakin. Häiritsevällä käy-
töksellämme yritimme kai kuitenkin joskus jonkinlaista minuuttamme korostaa. 

Loppujen lopuksi: en unohda tyrmistystäni, kun kerran, lukion toisen ker-
roksen luokassa, keskellä tuntia, avonaisen ikkunan ääreen marssinut Kalle-
Ville yhtäkkiä SYLKÄSI alas kadulle! Toivon ettei hän nähnyt ilmettäni sil-
lä hetkellä. 

Ei muuta. 
Joulu lähestyi tuona ensimmäisenä syyslukukautenani viipurilaisena kou-

lutyttönä. 
Aloitimme hyvissä ajoin valmistelumme koulun joulujuhlan järjestelyssä. 

Olin antaumuksella mukana tonttu- ja keijukaisleikeissä laulaen riemulla tip-
tap-tippetippe-tip-tapiani ja nautin uusista joululauluista kuoroesityksinä, oli-
han laulunopettajana vielä silloin ihailemani Anna Siitonen. 

Pääsin näytelmäharjoituksiin varamieheksi jonkun onnettoman sairastuttua 
mutta pilasin mahdollisuuteni milloinkaan päästä varsinaiseen rooliin. Mie-
lestäni kun olisi ollut naurettavaa ruveta harjoituksissa värittämään lausu-
miani repliikkejä tunteikkaasti kun kerran olin vain sijainen. Luin sanottava-
ni jokseenkin monotonisesti eli tosi ei-taiteellisesti toisten eloisasti esittämien 
vuorosanojen lomassa. Enhän ollut varsinainen näyttelijä. 

Mutta ei se mitään, -juhlissa elin voimakkaasti Adalmiinan helmen taimi-
kä se lie ollutkaan Lintu Sinisen esitystä seuraten. 

Voimistelusalissa oli vietetty Reiskan viimeinen tunti "matkustuksena" oli 
kiipeilty iloiten ja kiljahdellen yli rekkojen ja hyppyarkkujen, harpottu jokien 
ylitse ja pompittu milloin minkin esteen kautta loikkien ympäri salia. 

Nyt joulujuhlan ohjelman päätteeksi ja huipuksi pyörimme siellä piirileik-
kiä Anna Siitosen ja Reiskan vauhdittamina, me alaluokkalaiset. Oi miten 
jännittävää olikaan kun pienestä poikapiiristä lopultakin rohkaistuneina ha-
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._ 

Joulujuhlassa mentiin piirileikkiä. 

ettiin laulamaan ja hikisin käsin pyörittämään porsaita äidin oomme kaikki 
tai iso lintu merikotka ylähällä lentää, vaikka sä olet toisen oma rakastan sua 
sentään! Hengästyneinäja punaisin poskin menimme piirileikkiä uusissajuh-
lamekoissamme. 

Ylhäällä juhlasalissa suuren joulukuusen katveessa tanssivat lukiolaiset ja 
ylempiluokkalaiset veivattavan grammafoonin tai ihanko oikean orkesterin 
säestyksellä valssia tai foxtrotia näyttämön reunalle sijoittautuneiden ja jou-
lumielisesti hymyilevien opettajien silmälläpidon alaisina. 
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Siellä juhlasalissa tanssisin sitten minäkin jonkun vuoden kuluttua, etenkin 
kunhan se yksi yläluokkalainen Lasse olisi ensin hämmästyksekseni havain-
nut olemassaoloni. 

Ja silloin mentäisikin tangoa! La Cumparsita. 

Hetki naapurikoulussa 
Olen edellä kuvaillut erittäin subjektiivisesti ja omalta näkökannalta kou-

lumme opettajia. 
En malta kuitenkaan olla liittämättä tähän naapurikoulun samanaikaisen op-

pilaan, Erikin, tulevan aviomieheni, vuosikymmenien jälkeen muistelmista 
omista saman ajan opettajista. Nämäkin olivat tietenkin arvostettuja ja kuu-
luisia, silloin jo vanhoja Viipurin opettajapersoonallisuuksia. Koulupojan nä-
kemyksenä kertoo nyt heistä Erik, koulupoika mallia 1930-luvulta. 

"Opinahjoni oli vanha kunnianarvoisa Viipurin Klassillinen Lyseo - siellä 
ne ilot ja murheet vuoroin vaihtelivat. 

Ensimmäisenä rehtorinani ehti parin vuoden ajan olla Antti Helander, yli 
70-vuotias ukkeli, lyhyt kasvultaan, noin keskimittainen, siis neljäsluokka-
laisen mittainen ja hyvin hentoluinen. 

Antilla oli tapana käydä määrätyissä tilanteissa yläluokkalaisenkin rinta-
muksiin kiinni ja puistella häntä. Jos poika oli ovela, hän heilui omasta aloit-
teestaan kuin sätkyukko, jolloin Antti oli tyytyväinen. Hän koukisti käsivar-
tensa todeten: vielä on, vielä on vanhassa miehessä voimaa. Päinvastaisessa 
tapauksessa Antti heilui kuin heinämies ja kiukku sen kun lisääntyi pojan seis-
tessä tinamiehenä liikkumatta. 

Antin lyhyt mitta saattoi joskus johtaa yllätyksiin. 
Kerran oli ruotsintunnin alku ja pojat tunkivat meluten oven täydeltä luok-

kaan. Antti oli tullut luokan ovelle poikia hillitsemään. Eräs kaveri ei tunte-
nut rehtoria takaapäin vaan kiersi käsivartensa hänen kaulaansa lausuen An-
tin korvaan: "Jukulaut mie en oo lukenut ruotsii yhtää". Kukin voi kuvitella 
mielessään pojan hämmästyksen, kun Antti pyörähti tunnustuksen tekijään 
päin kivahtaen "Mitä sinä sitä minulle tulet sanomaan?" 

Antilla oli tapana käyttää puheessaan eräitä kansanomaisia sanoja,joita har-
vemmat opettajat ainakin tunneilla ja oppilaittensa kanssa keskustelleessaan 
käyttävät. Alaluokkalaisilla oli sellainen käsitys, etteivät opettajat tunteneet-
kaan sellaista terminologiaa. 

Oli kerran välitunti. Pojat olivat korridoorissa koska ulkona satoi. Antti oli 
valvomassa käytävässä. 

Kaksi kaverusta oli keksineet seuraavanlaisen kilpailun: koetettiin kumpi 
sai kierretyksi vesijohdon hanan, joka ei ollut aivan tiivis, tiukempaan. Kel-
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lo kädessä tarkattiin, kuinka monen sekunnin päästä aina tipahtaisi vesitippa 
putken suusta. Toinen kaveri istui vesijohdon altaan reunalle kello kourassa. 
Antti kulkee ohi ja komentaa: "Pois siitä! Kuka siitä ilkiää juuva, kun Holo-
painen siihen persettään hieroo!" 

Sen sanottuaan Antti tekee käännöksen ja lähtee rauhallisesti jatkamaan kul-
kuaan. Koko poikajoukko, jotka olivat olleet kilpailua seuraamassa, räjähtää 
nauramaan. Antti kääntyy ympäri, kallistuu hiukan etukumaraanja leuka pit-
källä matkii mahdollisimman leveällä äänellä poikien naurua: hah hah, tekee 
täyskäännöksen ja jatkaa marssiaan. 

Jos kaksi poikaa jäi kiinni samasta kysymyksestä, hihkaisi Antti: "Haa, sy-
leilkää toisianne!", eikä siinä auttanut muu kuin totella käskyä. 

On muuten mielenkiintoista todeta kuinka jotkin aivan pienet mitättömät 
asiat saattavat saada laajempaakin kantavuutta. 

Antti harrasti hyvin ahkerasti käydä rehtorin ominaisuudessa seuraamassa 
toisten opettajien opetusta. Hänen tiedettiin saavan lisätuloja mk 30,-jokai-
selta tällaisesta tunnilta. Kerran tehdessään päiväkirjaan merkintäänsä tar-
kastustunnistaan hän sanoi k. o. opettajalle tienanneensa nyt itselleen uudet 
kalossit. Jokin oppilas sattui kuulemaan keskustelun ja sen jälkeen puhuttiin 
aina, että Antti kävi tunnillamme tienaamassa kalossirahoja. 

Vielä Antin terminologiasta. Antti ei voinut alkuunkaan sietää mitään hem-
peitä ja runollisia esitelmiä ja aineita. Miten sitten lieneekin joku poika hak-
sahtanut esitelmässään Kesäpäivä maalaistalossa runoilemaan. Hän oli jo pääs-
syt etenemään iltaan asti - Antin ilmeiden uhkeevasti vaihdellessa - ja nyt 
hän kuvasi kuulijoilleen näkyjä 1) lehmisavusta, 2) satakielen liverryksestä, 
3) auringonkehrästäjne sekä vaaleakutrisesta hämäläistytöllä lypsyllä. Tällä 
tytöllä oli niin maidonvalkeat sääretkin - silloin oli Antin mitta täysi - hän 
kivahti: mutta sen varpaitten välissä on sontaa. 

Viimeisen tempun Antti teki meille koululaisille: hän otti ja kuoli kesällä, 
jäimme lupaa paitsi. 

Opettaja, joka on minulle eniten antanut ja joka on vieläkin aivan selvänä 
muistikuvana mielessäni on Frans Petter Oinonen, pappismies, kotoisin Kaa-
vilta. Oli vuosikymmeniä, Talvisotaan saakka Viipurin Klassillisen lyseon us-
konnon ja filosofian opettajana ja sitten Antti Helanderin kuoleman jälkeen 
koulun rehtorina - täytti kouluaikanani 75 vuotta. 

Päinvastoin kuin Antti hän oli kookas, patriarkaalisen näköinen valkoisine 
viiksineen. Hänen mottonsa oli: emme opiskele koulua vaan elämää varten. 
Kaiken opettamansa hän liitti tavalla tai toisella elävään elämään. Oppilai-
den piti tajuta kaiken opittavan järjellisesti. Tavan takaa otettiin esim. käsi-
teltäväksi filosofian määritelmä, koska siihen yhteen lauseeseen sisältyi ym-
märtäminen, mitä itse filosofia jota luette, on. Hän meni järjen käyttämises-
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sä niinkin pitkälle, että selitti kaikkien Raamatun ihmeidenkin olevan järjel-
lisesti selitettävissä. Hänen eloisa mimiikkinsä sekä Savon-murteensa teki-
vät tunnit varsin mielenkiintoisiksi ja hauskoiksi. 

Rehtori Oinonen, lempinimeltään Pässi (Oinonen - oinas - Pässi) oli erit-
täin ylpeä koulustaan ja pojistaan. Koulun seinien sisäpuolella pojat olivat 
kyllä hunsvotteja ja suuria kelmuja, mutta erehdyksessäkään ei Pässi koulun 
ulkopuolella moittinut heitä, vaan aina piti klassikkoja kaupungin parhaina 
poikina. 1930-luvun alussa Viipurin oppikoulujen rehtorit pitivät yhteisen ko-
kouksen päättäen lopettaa koululaisten tupakanpolton. Pässin ponsi: klassil-
lisen koulun pojat eivät polta tupakka! - ei anna aihetta minun kohdallani. 
Muissa kouluissa seurasi käytöksenalennuksia ja jälki-istuntoja - ei Pässi kat-
sonut tarpeelliseksi puuttua moiseen asiaan. 

Koulu sijaitsi urheilukentän reunalla. Kerran Pässille soitettiin ja valitettiin, 
että klassillisen 1 yseon pojat olivat rikkoneet palloa pelatessaan viereisen Ag-
ricola-talon ikkunan. "Ei oo klassillisen lyseon pojat. Siellä pellaa muutkin 
koulut" hän kiisti. 

U skonnontunnilla on käsiteltävänä aihe: helpompi on kamelin mennä neu-
lansilmän läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Pässin, tunnetusti 
varakkaan miehen, realistinen selitys: ei kukaan esitä verrattavaksi vasta-
kohtaista käsitettä kuin kameli ja tavallinen neulansilmä. Kysymyksessä on 
Jerusalemin muurissa portti, joka on muita ahtaampi, josta ylikuormitetulla 
kamelilla on vaikeuksia selviytyä läpi, mutta menee kuitenkin, - niin menee 
rikas taivaan valtakuntaan siinä kun köyhänkin, jos ei muuten niin ainakin 
änkeämällä. Itse koulurakennuksesta ja kalustosta Pässi piti tarkkaa huolta. 

Koska valtion määrärahat olivat pienet, teki Pässi parhaansa maksattaak-
seen oppilailla kaikki heidän aiheuttamansa vandalismin. 

Meillä 5-luokalaisilla oli tapana roikkua ennen tuntia kyynärpäittemme va-
rassa ikkunapenkeilläja katsella pihan toisella puolella olevan Viipurin Tyt-
tölyseonjatkoluokkien tyttöjä ja siinä tuli kengillä potkittua ikkunan alla ole-
vaa seinää. - Nyt oli joululoman aikana koko luokkamme seinä maalattu ja 
kohta Pässi huomasi kenkiemme jättämät abstraktiset kuviot seinässä. Seu-
rasi pitkä saarna: kuinka emme anna millekään siisteydelle mitään arvoa ja 
kuinka olemme valmiit hajottamaan koko kauniin koulurakennuksenkin. Ja 
seinä ei tule koskaan paikkaamalla yhtä hyvin maalattua, joten koko seinä oli 
maalattava uudelleen - ja se on koko luokan kustannettava - nyt huomaatte 
mihin rakkaus ensimmäisiksi koskee - se koskee se koskee kukkaroon - se 
oli Pässin elämänviisautta, jota hän auliisti jakoi meille! 

Pääsiäislomalla sitten koko seinä maalattiin uudelleen ja osuutemme oli jo-
kin markka nokkaa kohden. Ajattelimme tehdä Pässille kiusaa ja kävimme 
jokainen mies vaihtamassa isiltämme saadut rahat 5 ja 10 pennisiksi. Tunnin 
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alussa Pässi keräsi silmääkään räväyttämättä rahasumman. Hän laski tarkoin 
joka kolikon ja kouraisi sitten kateederille keräytyneen määrän sivutaskui-
hinsa. Tunti alkoi sitten niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan - saimme 
pitkän nenän. Pässi oli psykologi. 

Eräs seikka, joka häntä harmitti, olivat piirrokset ym. taiteennäytteet pul-
pettien kansissa. Hän oli kuitenkin ratkaissut asian hyvin yksinkertaisesti pi-
tämällä puhuttelun viimeisellä tunnilla keväällä. 

Täällä on sitten vielä eräitä maksuja, jotka on suoritettava ennen todistus-
ten jakoa. Halinen on kaivertanut pulpettiinsa - 10 markkaa. Bruun on piir-
tänyt koko vuoden- 15 markkaa ja Järveläinen osaa piirtää-kalliimpaa tai-
detta - 20 markkaa. 

Tunnilla on puhe Hannibalin sotaretkestä Alppien yli. Sanokaa onko hel-
pompi mennä sotakaluston kanssaAlppia ylöspäin vai alaspäin. Totta kai vas-
taus kuuluu tietysti alaspäin. Ei oo niin. On päinvastoin kuin elävässä elä-
mässä, jossa alaspäin meno on helpompaa kuin ylöspäin meno ja niin seuraa 
sitten lopputunti opetusta ihmiselon vuoksesta ja luoteesta. 

Filosofiantunnilla on käsittelynalaisena muisti. Pässi: sano äkkiä kumpi on 
parempi oikein hyvä vai oikein huono muisti. Koululaisen vastaus tietenkin 
, hyvä muisti. Ei oo niin - ihmiselämässä on niin paljon enemmän surua kuin 
hauskoja ja miellyttäviä asioita. Jos ihmisellä on hyvä muisti, niin ihminen 
muistaa kaikki ikävätkin asiat ja taakka tulee niin raskaaksi, ettei ihminen 
jaksa sitä kantaa. Keski väli on paras. 

Pässi yritti kasvattaa meistä gentlemanneja. 
Rehtori antaa esimerkin: 
Klassikot ovat gentlemanneja. 
7-luokkalaiset ovat klassikoita. 
Siis 7-luokkalaiset ovat gentlemanneja. 
Samalla tunnilla Pässi antaa esimerkin myös virhepäätelmästä. 
Kukko laulaa - kalakukko on kukko. Siis kalakukko laulaa. 
Korhosen ääni luokasta: ainakin sitten kun se on syöty. Yleistä naurua. Reh-

tori: nyt eivät 7-luokkalaiset gentlemanneja. RJK häpesi. (Rainer Johannes 
Korhonen) 

Eino Salli oli lujahermoinen poika. Oli ylioppilaskirjoitusten ruotsin-
kielenkokeen aamu. Einopoika oli nukkunut liian pitkään ja myöhästynyt jon-
kin verran kirjoituksista. Häneltä oli jäänyt kravatti kiireessä kotiin. Pässi lä-
hetti alaluokan pojan hakemaan sen Sallin kotoa, vei juhlasaliin kaverille ja 
sanoi: pane rihvelit kaulaas - tämä on elämäsi ensimmäinen vähänkin suu-
rempi koetus - ei silloin tulla kuin hamppari kadulta. 

Pässin aforismeja: 
Ylioppilas on aivan väärä sana - alioppinut olisi oikein. 
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Vastavalmistunut ylioppilas on kuin kana, joka on nokkinut kupuunsa tie-
donjyviä yhden sieltä, toisen täältä - mitään alaa ei hallitse täydellisesti - hy-
vin vähän tietää jokaisesta. 

Professorin hajamielisyys on päinvastoin suurinta ajatusten keskittymistä 
yhteen asiaan eikä suinkaan ajatusten hajaantumista. 

On käsitelty eri tunteitten lajit, surut ja ilot jne jaottelun mukaan. Pässi: mi-
kä tunne puuttuu? Hiljaisuus. Se on vahingonilo, sehän on sitä herttaisinta 
iloa. 

Kirkkohistoriantunnilla luetaan kuvausta jonkin uskonsodan mahdollisim-
man verisestä ja raa'asta taistelukohtauksesta. Pässi sen päättyä: Niin oli kuin 
suomalaisissa häissä - puukko se heilahti ja veri se tirsahti. 

Klassillinen lyseo ei ollut mikään urheilukoulu. Siihen vaikutti varmasti 
Pässin toistuvat vakuutukset: minkä urheilussa voittaa sen todistuksen nu-
meroissa häviää. Urheilun julistus: mens sana in corpore sana, terveessä ruu-
miissa viihtyy terve sielu - älli- on kiepautettu tällaiseksi roomalaisten fraa-
sista jättämällä pois alku: optandun est ut sit mens sana in corpore sana, oli-
si toivottavaa, että treenatussa kehossa olisi myös älliä, josta nämä urheilijat 
kuulemma olivat täysin renonsseja. 

Pääsin tapasin viimeksi talvisodan edellisenä päivänä Viipurin kadulla. Hän 
pysäytti minut ja katsoi arvostelevasti sotasopaani. Oletko sinä nyt sotaher-
ra. Olenhan minä tällainen yhden napin herra. Sano tullooko sota, taitaa tul-
la, ei tule saat olla varma. Nämä suomalaiset ovat kyllä sellaisia puukko-
junkkareita että uhittelevat puukoillaan - hä hä, ei tuu sotaa.". 

Näin kertoi kiltakavereilleen Erik monien vuosien mentyä koulumuistojaan 
opettajistaan Viipurissa. 

Tapahtui sitten kuitenkin niin, että sota tuli. 
Viipuria pommitettiin, evakot lähtivät teilleen, miehet komennuksilleen. 
Nuori vänrikki Erik Dahlbäck (Tarjas) joutui eräällä kotilomallaan yllättä-

vään tehtävään - kantamaan rehtorinsa Frans Petter Oinasen viimeiseen le-
poonsa. 

Erik on kertonut, että hautaan laskettaessa syntyi pulma. Arkku ei tahtonut 
mahtua kuoppaan, teki tenän. Näin kuuluisa Pässi tuli olemaan kaltaisensa 
loppuunsa saakka. 

Sairastelua 

Migreeni. 
Äidillä on migreeni. 
Äiti makaa pimennetyssä makuuhuoneessa silmillään kylmä kölninvedes-

sä kasteltu kääre. Talo on hiiren hiljaa, hiivimme varpaillamme. Pienikin ko-
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lahdus viiltää äidin päässä. 
Migreeni on Viipuria äidin kohdalla. En voi muistaa sitä Kotkasta, sitä ei 

mainita äidin pitkissä Baku-kirjeissä. Tuolloinhan äidin seuraelämä oli ku-
koistanut ja hänellä oli harrastuksia. Nyt oli toisin. Päänsärky oli äidin pro-
testi yksinäisyyteen täällä vieraana vieraassa kaupungissa. 

En tiedä, pitääkö tämä selitys täysin paikkansa, koska kuitenkin saimme 
migreenin perinnöksi kahdessa seuraavassakin sukupolvessa ja uskomme gee-
neihin. Mutta silti luulen äidin paenneen koviin migreenikohtauksiin ikävänsä 
puristuksessa. 

Nämä vaikeat päivät ovat meillekin aina järkytyksen ja pelon täyttämiä. 
Hiivimme makuuhuoneeseen tilannetta tiedustelemaan ja saamme kuis-

kauksena kuulla, että hänen päänsä kohta halkeaa. Se tieto tuntuu kauhistut-
tavalta, emmekä voi tehdä mitään. 

Mutta kuitenkin - koska pää ei ole koskaan aikaisemminkaan haljennut, us-
kallamme ehdottaa, että äiti yrittäisi mennä WC:hen ja koettaisi käynnistää 
ylenantamiskohtauksen, joka kokemuksemme mukaan loppupisteenä hel-
pottaisi ja laukaisisi tuskan. Mutta ei - hänen on odotettava kivun luonnol-
lista etenemistä kunnes se lopulta kulminoituisi ehdottamaamme kohtauk-
seen. 

Saattoi kestää pari -kolme päivää ennekuin äiti taas lopultakin onneksipa-
lautui elävien kirjoihin ja kulki kalpeana keskuudessamme toipuen vähitel-
len. 

Tiedän todellakin, ettei migreeni on leikin asia. Ainoa hyvä puoli sillä oli 
siinä, että sen mentyä ohitse on kuin taivas aukenisi eikä kipua enää muista-
kaan. 

Aavistuksen äidin migreenikärsimyksestä sain juuri Viipurissa sairastues-
sani tämän tästä korvatulehdukseen. Kiltti tohtori J. Wellman kävi meillä ki-
puani hoitamassa oman aikansa keinoilla. Milloin haudottiin kuumalla pel-
lavasiemenkääreellä, milloin kuumennettiin eräänlaista savea, jota sitten le-
vitettiin korvan ympärykseen ja pääni kiedottiin villaiseen huiviin. Lämpö 
helpotti särkyä, mutta eihän se syvimmästä syytä poistanut. Lopulta korvan 
kalvo puhkaistiin, mikä oli todella kauheata, mutta helpotti huomattavan pal-
jon. Korvaan jouduttiin myös tiputtamaan milloin mitäkin lämmitettyä lää-
kettä. Nämä olivat ikäviä päiviä eikä siinä lohduttanut juuri mikään. Anti-
biootteihin oli vielä vuosien matka. 

Mutta toipumisaika, kivuton, oli nautinnollisen ihanaa. Olin silloin hem-
mottelun kohteena. Sain nukkua äidin vieressä isän sängyssä ja päivisin mi-
nulle kannettiin herkkuja ja lohdutusta. Äiti osti uusia paperinukkeja ja tyt-
tökirjoja. Sain piirrelläja värittää ison tarjottimen päällä ja seurakseni pelat-
tiin Mustaa Pekkaa. Oli hyvin tärkeätä se, että kuumeen piti olla poissa pari 
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kolme päivää ennen kuin pääsisin nousemaan vuoteesta ja vasta päivän pääs-
tä siitä saisin mennä ulos. 

Nämä auvoisat päivät ovat elämäni varrella palanneet kaipauksella mielee-
ni - miten suloista olisikaan olla jälleen lapsi ja äidin hoivassa! Olisi lämmin 
vuode ja paperinuket, kaakaota mukissa ja piparkakkuja. Hulda toisi pulla-
lämpimäisiä ja Rai kävisi kerjäämässä ja nuolaisemassa kättäni. Eikä vielä 
huomennakaan tarvitsisi mennä kouluun, eikä mihinkään koskisi. Kuume ja 
kylmä kääre olisivat mennyttä. Tässä vain rauhallinen pysähtynyt hetki. 

Niin, kuumeesta: sitä hoidettiin kylmällä kääreellä. Siis kylmän kylmä mär-
kä kääre vatsalle! Äiti lähestyi kasteltuaan ja kierrettyään pyyheliinan sopi-
vaksi. Paljaalle vatsalleni se humautettiin, päälle nopeasti vahakangas, kui-
va pyyhe ja villasaali. Kaikki kierrettiin saalin avulla vartaloni ympärille. Ma-
kasin möhkäleenä. Ja sitten tunsin, miten kääre vähitellen lämpeni ja vatsa-
ni yritti kutistelemalla välttää märkyyttä, mutta takertui siihen kuitenkin ta-
kaisin. Tämähän ei tuntunut mukavalta ja ihana oli se hetki, jolloin lämmen-
nyt kääre purettiin pois ja vatsani sai jälleen tuntea suloisen flanellisen yö-
paidan pehmeyden. 

Ja nyt, yllättäen, lähes seitsemän vuosikymmenen kuluttua sain tietää, mi-
tä se oli se vilustumislääkkeenä käytetty kuumelääke, jota me kutsuimme par-
talääkkeeksi. Se kun mielestämme maistui parralle. Sehän oli tätä Riga Bal-
samia, tummanruskeata, jota laitettiin jokunen tippa kuumaan mehuumme. 
Sillä näin ihmeellisesti on taasen käynyt, että tänä kesänä kaikkien neuvos-
toliittovuosien jälkeen olin sotaveteraanina matkustanut Latviaan ja Riikaan, 
jossa muiden mukana ostin pullon lämpimästi suositeltua paikallista erikoi-
suutta tulijaisiksi. Sitä maisteltuani kahviin sekoitettuna välähti mielessäni: 
tässähän se on partalääke ! Nimikin Riga Balsam palautui mieleeni kaukaa, 
samoin ruskea painava savipullo. Miten elämä saattaakin yllättää! 

Viipuri-aikana tätä balsamia sai ostaa rahtilaivoista. Riiassa kerrottiin, että 
juoma oli aikanaan kehitelty täällä vierailleelle itse Katariina Suurelle Riias-
sa sattuneeseen pahaan vilustumiseen ja usean sikäläisen professorin voi-
malla. Kuului tepsineen oivallisesti ja niin resepti säilytettiinkin salaisuute-
na ja Riika sai oman erikoistuotteensa, josta aivan syystäkin nyt ylpeilevät. 
Mutta ilmiselvää partalääkettä se on. 

Toista kuumerohtoa, aspiriinipulveria, oli vaikea ottaa, koska se oli kuivaa 
ja kitkerää ja tarttui kurkkuun yskittämään. Vettä päälle, sillähän se meni, 
mutta kurkussa se tuntui vielä pitkään. Tämä uskollinen ja turvallinen lääke-
hän on säilyttänyt tehokkuuteensa kautta vuosikymmenien ja onkin nyt hel-
pommin otettavissa tabletin muodossa. Kuten hyvin tiedetään. 

Mieluisampaa nieltävää olivat sokeripalan päälle tiputetut anistipat, kara-
mellin veroiset yskänhelpottajat. Hassumpia eivät myöskään olleet eukalyp-
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tuspastillit kuumaan veteen sulatettuina. 
Muuten - nytkö keksittiin kalamaksaöljy? Ainakin sen kauhea muisto liit-

tyy mielessäni Viipurin ruokahuoneeseen ja ruokapöytään, jonne sen toi Hul-
da suoraan keittiön kylmästä kaapista seuranaan puolukkasurvos. Nenästä 
kiinni pitäen sitä oli nielaistava lusikallinen ja nopeasti puolukkaa päälle. Ja 
maitoa tai mitä vaan, että katala maku painuisi suusta alas vatsaan. Nämä oli-
vat päivittäin toistuvia kauhuhetkiä. l 

Myöhemmin keksivät ruskean Maltextraktin, mutta siihenkin piti sekoittaa 
joukkoon kalamaksaöljyä. Jonkinlainen parannusyritys kuitenkin. 

En voi jättää mainitsematta Mormorin kaikkivoipa ruskeata eksenttiviittaa 
(Essentia vitae, elämänöljy), mikä tipoillaan tehosi lähes kaikkeen mahdol-
liseen vaivaan: vatsa- ja kuumetautiin sisäisesti, naarmuihinja haavoihin ul-
konaisesti. 

Toivuttuani koulukelpoiseksi minulle laitettiin flanellisten nappiliivien al-
le pienessä kangaspussissa kaulaan riippumaan apteekista hankittu kamferi-
palanen. Sen tehtävä oli suojella kantajaansa eteerisellä tuoksullaan kaikkia 
tauteja ja vilustumista vastaan. Lemusin siis kamferille kuin pieni mummo ja 
lähiympäristökin joutui hengittämään terveellistä tuulahdusta päivät pitkät. 
Kukaan ei kuitenkaan huomauttanut minulle asiasta, mikä taaskin kerran to-
distaa luokkatovereitteni harvinaisesta hienotunteisuudesta. 

Mutta sille en mahtanut mitään, että voimistelutunnilla julkistui hirveä vaa-
leanpunainen virkattu villa-alushameeni kaikkien nähtäväksi. Se oli lämmin mut-
ta aiheutti taas miinuksia ja kärsimystä inhoamieni voimistelutuntien tilille. 

Korvasärky oli yksityissairauteni,, mutta lastentaudit, kuten tuhka- ja vesi-
rokot, sairastettiin yhdessä Pokan kanssa. Tulirokolta ja hinkuyskältä sääs-
tyttiin tykkänään vaikka epidemiat kiusasivatkin kaupunkia. 

Aina jonkun meistä sairastuttua oli isä kuin poissa tolaltaan. Olivathan van-
hempani menettäneet kaksi pikkulastansa yhden viikon sisällä isonrokkoon 
Kaukasiassa asuessaan ja surun ajat palautuivat mieleen heti sairauden sat-
tuessa. Äiti oli kadottanut uskonsa rokotuksiinkin, sillä isosiskoni Irma oli 
ollut rokotettu isorokkoa vastaan, pikkuveli vauva taas ei, mutta kumpikin iso-
rokon saivat ja siihen menehtyivät. Minuthan pelasti se, että olin Suomessa 
tätini hoidossa. 

Vieläkin sairauksista: raivotautia esiintyi koirissa, ilmeisesti itärajan takaa 
tulleena. Terveysviranomaisten määräyksestä oli koirille ulkoilutettaessa lai-
tettava kuonokoppa. Niinpä meidänkin Raille tilattiin suutarilta mittojen mu-
kainen nahkaremmeistä koottu laitos kiinnitettäväksi pään ja kuonon ympä-
rille kävelylle mentäessä. Kovin ihastunut ei Rai tästä uutuudesta ollut, mut-
ta tottuihan siihen. Rokotteita ei tähän tautiin ilmeisesti ollut ensinkään tai 
tarpeeksi. Lehdet kertoivat kauheista tapauksista, jolloin sairaan koiran pu-
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rema ihminen koki nopeasti tuskallisen kuoleman. 
Kairathan olivat juosseet vapaasti kaupungilla. Niin oli juossut myös eräs 

sittemmin tutuksi tuleva Dick-terrieri, joka Pohjoisvallilta teki joka-aamui-
sia seurustelu- ja tutkimuslenkkejään kaupungilla. Niinpä yks klassikkopoi-
ka Erik joutui sitä silloin tällöin kotiin etsiskelemään. 

Koululaiselämää 

Olen usein mielessäni kummastellut, kuinka uuteen kaupunkiin ja toiseen 
arki- ja kouluympäristöön muuttaminen saattoi niin täydellisesti aloittaa ai-
van uuden ja toisenlaisen kehitysvaiheen elämässäni. Tähän tavallaan loppui 
lapsuuteni, vaikka nykyaikaan verraten olimme vielä uskomattoman lapsel-
lisia puuhissamme nyt murrosikäisinäkin. Varhaislapsuutenihan oli loppunut 
samaan tapaan kuin katkaisten vanhempieni hakiessa minut jälleen huostaansa 
ollessani nelivuotias. 

Mikään ei ollut täällä Viipurissa samanlaista kuin Kotkassa ja pytingin pii-
rissä. Sinne olivat jääneet kaikki yhteiset pihaleikit. Täällä ei leikitty enää nu-
keilla, vaikka kotona kyllä ompelin vieläkin nalleilleni vaatteita. Täällä ei ky-
hätty muovailuvahasta täydellisiä kauppapuoteja hedelmineen ja makkaroi-
neen. Eikä kiivetty puihin istuskelemaan - puitahan toki Torkkelinpuistossa 
oli ihan runsaasti vaan eihän niihin todellakaan kiipeilty. 

Y stävystyin luokkatovereitteni Armin ja Mikin kanssa. Miki asui Aleksan-
terinkadulla ja Armi Torkkelilla, joten välimatkat eivät olleet hankalan pit-
kiä. Koulun jälkeen menimme usein toistemme luokse ennen päivällistä ja 
kotiperheitten iltaa. 

Meistä tuli nyt yhdellä iskulla näyttelijöitä. Mikin luona oli päivisin koto-
na vain kotiapulainen, joka pysyi visusti keittiössä tai omassa huoneessaan. 
Niinpä meillä oli koko muu asunto käytettävissämme, eikä kukaan ollut nä-
kemässä miten dramaattisia näytelmiä me esitimme. 

Vuorollaan oli meistä kolmesta aina yksi katsojana. Näyttelijät pukeutuivat 
laahuksiin eli ripustimme verhoja ja muutakin rekvisiittaa päällemme ja lai-
nasimme päähineitä hattuhyllyltä. 

Jokaisen näytelmän piti alkaa mystillisillä sanoilla: "Juhlallisin elein hän 
aukaisi looschin oven". Mikä oli tuo looschi, sitä en muista, mutta lause kuu-
lui ehdottomasti asiaan. Eleemme ja liikuntamme oli tosi juhlallista. Näytel-
mien sisältö vaihteli tilanteen ja keksimiskyvyn mukaan. Vuorosanatkin tie-
tenkin keksittiin sitä mukaa ja paikan päällä. 

Armin kotona oli kovasti kadehtimani erillinen tilava tyttöjenhuone, kol-
men sisaruksen kodikas valtakunta. 

Ihailtava isosisko Anna-Lena oli kunnioitettu ja kävi ruotsalaista tyttökou-
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lua. Hän soitti tyttöjen pianoa: "Sjung sorgligt zienare du! Att gråta jag fin-
ge helst nu! Men komna till fönstret där vi, stämm upp då en glad melodi!". 
Lauloimme antaumuksella mukana. 

Marita, keskimmäinen, otti viulutunteja taiteilija von Rippakselta ja hänestä 
tuli sittemmin läheinen ystävättäreni. Armi, joka ensin oli luokkatoverini, oli 
iloinen ja hiukan poikamainen. · 

Relanderin olohuoneessa sijaitsi vankkana suuri kaappi mainen sohva - miten 
sitä kuvailisin? Tässä tarjoutui hieno mahdollisuus uusille esityksillemme. 

Homman nimi oli "kaunein asento". Kaksi kolmestamme asettui mahdol-
lisimman kiehtovaan ja sulavaan asentoon ja kolmas toimi tunnollisena ja 
puolueettomana arvostelijana. Roikuimme milloin missäkin lumoavassa asen-
nossa yli sohvan reunan ja käsinojien j ähmettyen paikoillemme tuomarin eteen. 

Palkintoja ei kisassa jaettu. 
En muista, että minun kotonani olisi esitetty tällaisia näytelmiä. Meillähän 

oli äiti aina kotona ja usein kiusalliseksi ryhtyvä pikkuveljeni. Joskus isäkin 
saattoi ilmestyä huoneestaan rakennuspiirustuksiensa ääreltä. Näyttele nyt 
siinä mitään. Katselimme kirjojani ja kiiltokuviani tai juttelimme. 

Näihin sisäharrastuksiin ei lopultakaan riittänyt aikaa, sillä vähitellen va-
paa-aikamme kului Salakkalahden luistinradalla. Ja olihan se verrattoman 
paljon terveellisempää ajanvietettä ja näin ollen vanhempiemmekin lämpi-
mästi suosimaa. 

Salakkalahden rata! Jokaista aikaansa seurannutta ja kaupungissa silloin 
asunutta koululaista sävähdyttävät vieläkin nuo pelkät sanat. 

Tällä radalla elettiin monet jännittävät hetket. Radan tunnelma luistimien 
ratisemisineen ja taustamusiikkeineen oli unohtumaton ja ainutlaatuinen. 

Keskelle kaupunkia ulottuva lahti jäätyi ennen joulua, niin että pääsimme 
ajoissa kokeilemaan luistimiamme. 

Itse rata oli oikeastaan lahden keskiosaan, sen torinpuoleiselle rannalle ir-
tileikattu eli sahattu suurijäälautta,jota ympäröi auki pidettävä vesirailo. Jää-
dyttämällä paksunnettiin ja parannettiin radan kuntoa. Mutta jään pintaan saat-
toi kuitenkin ahkera käyttö joskus aiheuttaa syviäkin naarmuja. Luistimen 
osuessa sellaiseen oli kaatuminen lähellä. 

Yleisluistelun alue oli ympäröity rautatolppien varaan vedetyllä aidoituksel-
la. Sen ulkopuolella kiersi pikaluistelijoille pyhitetty loistavakuntoinen kiiltävä 
jäärata. Täällä kiitivät huimapäät harjoituksissaan. Sinne ei meillä ollut asiaa. 

Kilpailujen aikana seisottiin aidan takana innokkaina ja innostavana yleisönä. 
Viipurilaiset saattoivat olla ylpeitä voitokkaista jääpallojoukkueistaan, joi-

ta olivat ennen muita Sudet ja ViPs eli Viipurin Palloseura. Talikkalan Tove-
rit tulivat myös kuvaan mukaan. Meitä pikkutyttöjä ei jääpallopelit osannut 
kiinnostaa vaan pojathan niistä puhuivat ja intoilivat. 
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Nyt sain elämäni ensimmäiset luistimet. Ne olivat tietenkin nk. irtoluisti-
met merkkiä Nurmes Sport eli yksinkertaisesti Nurmekset. Niitä kuljetettiin 
kahdessa remmissä riiputtamalla. Näillä remmeillä oli tähän aikaan moni-
naista käyttöä. Kukaan ei olisi saanut meitä kantamaan koulukirjoja jossakin 
lapsellisessa repussa tai kassissa. Ei- kirjat sidottiin remmillä nippuun ja roi-
kotettiin huolettoman näköisesti keikuttaen. Penaali saattoi mahtua kirjojen 
päälle tai tarvikkeet säilytettiin omassa pulpetissa, eihän kyniä tarvinnut ko-
tiin kuljettaa. 

Nurmeksien käytössä tarvittiin tanakat ja vahvapohjaiset varsikengät alus-
toiksi. Kengät anturaan kaiverrettiin syvennys, tämä reunustettiin vahvaksi 
reiällisellä metallihelalla. Näin saatuun kuoppaan vinksautettiin si vuasennosta 
luistimen kantatappi ja luistin käännettiin menosuuntaan. Nyt piti luistimen 
etuosan reunatuet vielä puristaa avaimella kiristämään kengän reunoja.Ja vie-
lä remmin avulla kantapään puolelta yli jalkapöydän tiukkaamalla varmis-
tettiin luistimen pysyminen tukevasti paikallaan. 

Urheiluasunamme oli tummansininen vekkihame ja ruskea mokkakankai-
nen pusakka. Tietenkin paksut villasukat ja villahousut ellei ihan yhtenäiset 
sukkadamaskit. Lämmintä piti olla. Päähineenä kuului olla pitkällä lipalla va-
rustettu huopalakki. Lakkiin kiinnitettiin lipan juureen pronssinen lunastettu 
luistinmerkki, joka oikeutti pääsyn radalle koko luistinkaudenajaksi. Eri-
koisiltaisin, jolloin radalla soitti torvisoittokunta tai järjestettiin rusettiluiste-
lua, puhumattakaan harvinaisesta ilotulituksesta, piti suorittaa lisämaksu. El-
lei sitten omistanut kalliimpaa hopeamerkkiä. Olikohan vallan kultainenkin 
olemassa? 

Poikaviikarit eivät kiinnittäneetkään pysyvästi merkkiään asuunsa, vaan se 
ojennettiin aidanraosta irrallisena seuraavalle sisään pyrkivälle kaverille. Me 
tytöt emme tätä temppua olisi keksineetkään tai ehkä emme olisi uskalta-
neetkaan moista tehdä. 

Pitkin Salakkalahdenkatua kulki tiemme radalle, jolta jo kauas kaikui ko-
vaäänisestä sykähdyttävästi Bublitskin tai Oo Donna Claran sävelet. Suun-
nistimme portilta tyttöjen kopille. Siellä sijaitsi myös buffetti kuumine me-
huineen ja munkkeineen. 

Kamiinan hehkuessa punaista lämpöään sidoimme äheltäen luistimen jal-
kaan. Alkuun se oli hankalaa, mutta tottuihan siihen. Vaikeata oli kompuroi-
da luistimilla pitkin kolisevaa puusiltaa ja alas jyrkkiä rappuja jäälle käsi-
puista kiinni pitäen. Nilkat tutisevina ja horjahdellen alkoi haparoiva har-
joittelu ensin pysyäkseen edes yleensä pystyssä ja sitten horjahdellen 
etenemäänkin, polvet heikkoina. 

Mutta kompastelu ja kaatuilukin väheni vähitellen, opittiin jarruttamaan 
vaikka vielä käytettiinkin kärkipotkua. Opittiin jopa peruuttamaankin. Jalo-
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Ja niin mennään lentäen radan ympyrää! 

pulta pystyttiin varovasti kiertämään ikuista rataympyrää muiden mukana. 
Mistähän muuten johtui, että ympyrä kiersi aina nimenomaan vastapäivään? 

Siinä pyyhälsivät taitavat menijät luistimet kirskuen vauhdikkaasti ohitse, 
mutta osasivat väistää hienosti meitä hitaampia jaloissa takeltavia. Vähitel-
len ja aikaa myöten liityin nopeampien joukkoon minäkin. 

Meni talvi tai pari-kolme ja pääsin nousemaan onnellisten mustien ja val-
konauhaisten hokkareiden omistajien, tahtoo sanoa kiintonaisten luistimien 
omistajajoukkoon. Kaunoluistimien tasolle en päässyt milloinkaan ylettymään. 
Kohtalo ohjaisi minut muille maille ennen sitä. 

Nyt oli jo edistytty kuitenkin uuteen ja jännittävään vaiheeseen. Saattoi ni-
mittäin tapahtua, että se poika, jota olin "sillä silmällä" katsellut, karautti yh-
täkkiä takaa viereeni ja remmilenkkiään tarjoten kysäisi: saaks vetää? Totta-
kai, tottakai sai! Ja niin mentiin vinhaa vauhtia ja lähes vaivatta, radan ym-
pyrää loppumattomiin! 
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Torkkeli kuitenkin kutsui ja sinne lähdettiin tytöt ja pojat erikseen luistelun 
päätyttyä ja määräaikaan. Sinne ei lähdetty missään nimessä tyttö-poikapa-
rissa vaan tyttökaverin kanssa. 

Talvisin kuljettiin tiheänä koululaisvirtana talojen puolella Karjalankadun 
ja kauppatorin välistä pituutta. Kadun päässä käännyttiin ja jatkettiin kulkua. 
Tarkoituksena oli KATSOA kun HÄN tuli vastaan ja nosti lierihattuaan, bor-
saliinoa (mutta eihän hänellä ollut luistinradalla sellaista päässään?) mikäli 
oltiin tarpeeksi tuttuja. Tai muussa tapauksessa tai muuten vain tiirailtiin. 
Määräaikana pojat kerääntyivät kadun päähän sen mukaisesti missä päin mää-
rätty neitokainen asui. Ja siitä sitten sopivalla hetkellä hakeutuivat saatolle. 

Minun kohdallani saattomatka oli surkuteltavan lyhyt tai melkein mahdo-
ton. Asuinhan juuri tuolla Torkkelipätkällä ja myöhemmin Karj alankadun var-
rella nk. Heleniuksen talossa, lähes katujen kulmassa. Kaupungilla ei juuri 
ollut tapana kierrellä. Asemallakin oli harvinaista käydä kääntymässä. Sitä 
paitsi - minun oli oltava kotona viimeistään tasan kello yhdeksältä. 

Vapunpäivän iltana kävely siirtyi puiston puolelle. Tämä oli selvä kevään 
merkki. Kesällä Torkkeli oli tyhjä, sillä kesällä kaikki olivat maalla. Joku sa-
tunnainen harhailija saattoi kaupunkimatkallaan sinne eksyä. 

Mutta koulujen alettua syyskuun ensimmäisenä päivänä oli illalla uuden se-
songin alku. Lämpiminä syysiltoina kuljettiin vielä puiston puolen paneelia, 
kunnes yhtäkkiä eräänä iltana oltiinkin taas siirrytty talojen talvipuolelle. 

Joka muuta tulee väittämään on surkeasti väärässä. 

Hankalia aikoja -ja iloisiakin 
Isäni oli luvannut Kipille itse opettavansa minulle puuttuvan murtoluku-

taitoni pääasiat ja niinhän tämä opetus sitten käynnistyikin vähitellen. Mutta 
lupaus osoittautuikin kohtalokkaaksi virheeksi, ainakin minun kohdallani. Olin 
varmaan huono oppilas, mutta isäni ainakin oli yhtä huono opettaja. Opetus-
hetket muodostuivat kärsimykseksi molemmin puolin ja olen varma, että juu-
ri näistä hetkistä alkoivat välimme kiristyä ja huonontua. 

Aikaisemmin isän suhtautuminen minuun oli sen ajan tavallista isä-tytär 
suhdetta. Viileähkö, auktoriteettista ja arkista itsestäänselvyyttä. En esimer-
kiksi muista milloinkaan, en koskaan istuneeni isän sylissä. Minuthan palau-
tettiin hänelle nelivuotiaana, siis jo isona tyttönä, joten tärkeimmät kehitys-
vuodet jäivät meiltä yhdessä kokematta. 

Nyt jouduimme pakosta sijoittumaan vierekkäin ruokahuoneen pöydän ää-
reen varustautuneina ruudullisella paperilla, kynällä ja kumilla. Räjähdys oli 
jokakertainen ja väistämätön. 

Osoittajat ja nimittäjät - uusia nimityksiä ja käsittämättömiä alkuun mi-
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nulle, itsestäänselvyyksiä isälle. Kiltit desimaaliluvut olivat Kotkan koulus-
sa olleet helppoja, mutta nämä hankalat murtoluvut supistamis- ja laventa-
mistemppuineen ja vaikeine uusine konstikkaine nimityksineen tuntuivat vi-
hamielisiltä ja kiusaavilta. "Murtoluku kerrotaan toisella murtoluvulla siten 
että kerrottavan osoittaja kerrotaan osoittajalla ja nimittäjä kerrotaan kerto-
jan nimittäjällä". Miksi ihmeessä kertoa kun kohta ilmeisesti lähdettäisiin su-
pistamaan, miksei myös laventamaan? Kaikki pyöri päässäni sekamelskana. 

Tilanteeni hankaluutta lisäsi se salainen seikka, että suoritin laskut päässä-
ni ruotsinkielellä, olinhan oppinut kertomataulunkin ruotsiksi. Minun täytyi 
muuttaa ääneen lausutut laskujen numerot ruotsinkielelle. Eihän se muuten 
vaikeata olisi ollut, näin olin tehnyt kaiken ikäni, mutta tilanteen kireys ja tu-
kaluus sekoitti ja väsytti mieltäni. 

Meiltä kummaltakin puuttui kärsivällisyys täysin 
Äidin ei tietenkään ollut ryhtymistä välittäjäksi, vaan hän sai äkkilähdön 

huoneesta jos yritti tulla selvittämään asiaa helppotajuisemmalla tavalla. 
Jotenkin nyt kuitenkin selvisin siitä ja koulussa kiltti Kalle Huvinen pelas-

ti minut suuremmilta hankaluuksilta. En muista joutuneeni tenttimään enem-
pää hänelle kuin rehtorillekaan oppimaani, mutta kuiville pääsin kuitenkin. 

Meidän välimme isän kanssa olivat kuitenkin paljon pilalla. Luulenpa että 
häneen oli mennyt jonkinlainen kiusanhenki minuun suhtautumisessa. Tar-
vittiinkin suuria kohtalon kolhaisuja ennen kuin aivan normaaliin suhteeseen 
päästiin. Tarvittiin vuosia. 

Isä niin sanoakseni kävi kasvattamaan minua tai mikä lienee ollut tarkoi-
tuksena, kun tiukat säännöt asetettiin kaikessa. Kotiintuloaikani illalla oli mää-
rätty jo yhdeksäksi - niinhän oli monella muullakin tytöllä - mutta minua 
seurattiin niin tarkasti, että siitä ei myöhästynyt viittä minuuttiakaan. Ka-
tastrofi oli helposti valmiina. 

Kerrankin, kun elokuvateatteri Maximissa Karjalankadulla sattui jokin häi-
riö koneessa ja jouduimme odottamaan parikymmentä minuuttia, oli myrsky 
valmiina kotona eikä selityksistäni ollut apua. Minun olisi kai pitänyt lähteä 
ja jättää loppufilmi näkemättä. 

Äitihän siinäkin joutui välikäteen tuskailemaan ja rauhoittelemaan. Kai-
kesta huolimatta oli koululaisten seuraelämä hauskaa, niin oli minullakin. 

Viipurissa toimi yksitoista oppikoulua. Jokainen koulu järjesti vuorollaan 
odotetut nk. koulujuhlat. Jostakin ihme syystä en päässyt kaikkien koulujen 
juhliin, kuten en Venäläisen lyseon enkä myöskään Ruotsalaisen poikalyseon 
juhliin. Mutta olihan monta vielä jäljellä. 

Erikoisuutena kerrottiin Suomalaisesta lyseosta, että siellä juhlasalin lat-
tia kirjaimellisesti notkui. Niin että juhlijoita saattoi olla tanssimassa vain ra-
jattu määrä. En tiedä noudatettiinko kieltoa. Lattian kunnon vahvisti minul-
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--Koulujuhlat olivat hauskoja ja niihin pukeuduttiin siistiksi. 

le juuri nyt tarkistaessani asiaa lyseon pojalta Vilho Tenolta: hänenkin allaan 
lattia oli notkunut aamurukouksista lähtiessä. 

Konventteihin painettiin oikein ohjelmakortit pääsylipuiksi. Opettajat seu-
rasivat luonnollisesti menoa, kukin valvontavuorollaan. 

Tilaisuuden alussa piti tietenkin esitettämän obligatorista ohjelmaa runolau-
suntoineen ja laulamineen. Varsinkin poikalyseoissa nähtiin suurena taitonu-
merona rekin tai hyppyhevosten avulla näytettyä voimistelua ja joskus aikaan-
saatiin komea pyramidiasetelma toinen toisensa olkapäälle kiipeämällä. 

Ohjelma ei kuitenkaan saanut olla pituudella pilattu, sillä kutsukortissa lu-
ki lopussa "karkeloa" ja tämähän tiesi odotettua tanssia ja oli luonnollisesti 
koko tilaisuuden päätarkoitus. 

Lattialle vuoltiin steariinia tai levitettiin boraksia liukasteeksi. Orkesteri vi-
ritteli instrumenttejaan odottavasti. Kettererin taiturit. 
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Ja lopultakin kajahti alkuvalssi, Donauwellen. 
Sydän kurkussa tytöt istuivat tai seisoivat juhlasalin ikkunoiden puoleisel-

la reunustalla. Pojat oleilivat parvena oviensuulla. 
Tonavan aaltojen saattamana alkoi poikalauma hitaasti lähestyä yli salin lat-

tian. Siinä sydän yltyi hakkaamaan - tuleeko juuri se tärkeä kavaljeeri hake-
maan? Ja onnellisestihan siinä useimmiten kävi. Tavallaan oli nyt ilta sine-
töity ja loppuvalssikin varattu, ainakin periaatteessa. Näin kotiin saattokin, 
mikä pyyntö loppuvalssin pyörteissä esitettiin. 

Mutta välillä soivat foxit, hitaina tai nopeina, valssit ja ehkäjenkkakin vit-
sikkäänä sekä huikeat tangot tai vutuksineen, kuka nyt niihin rohkenikaan Tan-
gokavaljeerit joo. 

Tytöt olivat tyystin poikien armoilla, sillä eipä tunnettu vielä sellaista käsi-
tettä kuin naisten valssi tai muuta tyttöjen hakuvuoroa. Ei todellakaan! Sei-
näkukkaiseksi olisi kurjaa joutua, mutta sellaista en muista kokeneeksi. On-
neksi. Tai pakeninko korridooriin, jos niin uhkasi käymään? 

Kunpa saisin tämän paperin kajauttamaan ilmoille nuo ihanat schlaagerit 
vuosikymmenien takaa! Jotkut niistä elävät yhä vieläkin ehkä jonkin verran 
muutettuina. Niin hyviä ne kuolemattomat olivat. 

Kuten nämäkin: 
,,Liebe war es nie, nur eine kleine Liebelei. Darum ging es auch so schnell 

vorbei". Sanathan ovat ihanat haikeat, mutta tämä laulu oli sinänsä käsite ja 
ylitse muiden. 

Entä tämä-Tango N octurno? "lch nab an dich gedacht ais der Tango N octur-
no, zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang". Unohtumaton. 

Laulumielessä antoisa oli, nyt minullekin luvallinen, elokuva Kaksi sydäntä 
valssin tahdissa. Siinä kuultiin laulut "In deine Augen liegt das Herz von 
Wien" sekä jo tuntemamme Auch Du. Kaunis ja ah niin romanttis-eksootti-
nen oli Hawaijin kukka, joka nähtiin Viipurin teatterissakin operettina. 

Thure Bahne, ajan hurmurinäyttelijä, lauloi iki-ihanan "Du schöne Bluhme 
von Hawaiji, mein Herz gehört nur Dir". Tämän säveltäjä Paul Abraham loi 
myöskin Viktorian husaari-operetin. Siitä tulikin mielimusiikkimme. 

En voi unohtaa ihanan pateettisesti esiintyviä Marlene Dietrichiä enkä Za-
rah Leanderia. Heidän voimakas panoksensa tulevan sodan viihdytysesiinty-
jinä oli oleva merkittävä. Itse he joutuivat katkerasti yksityiselämässään ko-
kemaan sodanpolitiikan varjopuolet. 

Mainitsematta ei voi jättää Pola Negriäkään. Hän esitti kuuluisan demoni-
sella äänellään kohtalokkaan salaperäisesti kiehtovan "Ich föhl in Dir das 
gleiche wilde Blut. .. ", aiheuttaen kuulijassa tosi kylmän villin veren väris-
tyksiä. 

Musiikkimuistini mukaan sävelet ja sanat olivat todellakin enimmäkseen 
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saksalaisia kuten elokuvatkin. Vasta myöhemmin saapuivat meillekin ame-
rikkalaiset jazz-rytmit. Saksofoni soi kuitenkin jo nyt tunnelmaa nostattaen. 

Idästä saimme runsaasti venäläisiä romansseja. Mustalaismusiikkiakaan 
unohtamatta. 

Kaihomielestä ja suuresta tuskasta kertoi meille laulema Sonjasta, mustas-
ta silkkitukasta. Häntä suudella vain unelmissaan sai tuo Siperian talvessa 
kahleitaan kantava niin synkkä murhamies Sonjasta uneksiessaan. 

Mandshurian kummut on alleen peittäneen tuskan menneitten polvien -voi-
ko haikeampaa tunnelmaa löytyäkään? Ellei sitten alla venäläisen kuun, mis-
sä viel'kerran ehkä kohdataan. 

Romanssia mustista silmistä lauloi äitini venäläinen ystävätär, tumma ja 
kaunis Olinka. Lauloi tunteikkaasti pehmeällä altollaan mandoliinilla säes-
täen. Tietenkin kauniilla venäjänkielellä. 

Katinka nuori tanssi hän vain, mutta ajomiehellä ei kiirettä lain. Ei pakoon 
päässyt kohtaloaan, miesparka. 

Moskovan miljoonien valojen joukosta toinen mies etsi yhtä ainotta va-
laistua ikkunaa. Yö satumainen, hopeainen, soi siinä kaksi kitaraa. 

Olipa siinä kokonainen potpuri, venäläistä kaihoa täynnä. 
Eivätköhän muuten tulipunaiset ruusut saapuneetkin Venäjältä jo ennen N eu-

vostoliittoa? Tulisesti kajauttivat asevelvolliset katua marssiessaan että "hei-
jaa ruusut tulipunaiset. .. " katuki vien kilkatessa. 

En muista että olisimme harrastaneet suomalaisia hotteja (ne olivat hotte-
ja, eivät hittejä), eikä niitä juuri soitettu oppikoulu juhlissa. Tai enkö vain pi-
tänyt niistä? Georg Malmsten Dallapeensä säestämänä aloitteli muualla. 

Tässä on nyt kuitenkin mainittava Asfalttikukka, parhaassa kukoistukses-
saan juuri tällöin. Tuo neito armahin, sulo parmahin, hänet sattuma tielleni 
toi. Tähän päivään mennessä ei minulle ole valjennut mitä tuo parmahin mer-
kitsi - se lienee joko elämän suurta mystiikkaa tai vain loppusoinnun taikaa. 
Koko laulun tarina jäi minulle muutenkin hämäräksi. 

Isä oli ostanut Asfalttikukka-levyn ja soitteli sitä tai lauleskeli itsekseen. Isä 
osoitti mielestäni huonoa makua - nyt luulen, että kysymyksessä oli hänen 
omalaatuinen huumorintajunsa. Hän kiusoitteli meitä. Itse kai olin aikamoi-
nen snobi näissä makuasioissa. 

Myöhemminhän Asfalttikukka on pidetty ensimmäisenä suomalaisena me-
nestysiskelmänä. Sen on sanoittanut lappeenrantalainen Väinö Siikaniemi 
(1887-1932). 

Elävät kuvat olivat siis tuoneet meille omat sävelensä laulettaviksemme. 
Löydän äidin säilyneiden nuottien joukosta vuonna 1929 päivätyt Sonny Bo-
yn nuotit sanoineen. Tässä elokuvahistorian ensimmäisessä äänielokuvassa 
näytteli ja lauloi "naurava narri" Al Jolson. En tiedä, oliko filmi lapsilta kiel-
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letty - minulta se oli kielletty joka tapauksessa, vaikka olikin historiallinen 
merkkitapaus ja suuri uutuus. Minua tietenkin tämä suuresti harmitti, koska 
koulussa kaikki siitä puhuivat. Ellen muista väärin, kertoivat siinä olleen ää-
nitystä vain laulukohdissa. Muuten myötäili tapahtumien kulkua tavalliseen 
tapaan sivuverhojen takana soittava pianisti. Puheenvuorot näkyivät tieten-
kin väliteksteinä. 

Filmin juoni kertoi surullisen tarinan pikku Sonny Boysta, jonka muistolle 
Al Jolson lauloi kuuluisan laulunsa neekeriksi eli varietee -esiintyjäksi mas-
keerattuna. Mekin toistimme hänen lauluaan ahkerasti. 

Löydän ullakon vanhasta nuottipinosta myös jyhkeännäköisen, tummalla 
vaakunakansilehdellä varustetun Jääkärimarssin nuotit. Kannessa ilmoitetaan 
juhlavasti säveltäjäksi Jean Sibelius ja sanoittajaksi luutnantti Nurmio. Luut-
nantin etunimi olisi ollut Heikki. Hän kirjoitti sanat Libaussa vuonna 1917. 
Samana vuonna Sibelius sävelsi marssin. 

Jääkärin marssi 
Syvä iskumme on, viha voittamaton 
Meill armoa ei - kotimaata 
Koko onnemme kalpamme kärjessä on 
Ei rintamme heltyä saata. 
Sotahuutomme hurmaten maalle soi, 
Mi katkovi kahleitansa: 
Ei ennen uhkamme uupua voi 
Kun vapaa on Suomen kansa. 

Uljas ja upea niin mahtavilta sanoiltaan kuin säveleeltäänkin. Marssi, jota 
nyt ymmärrämme tarvittaneen silloin. 

Nuoteissa on sanat suomenkielisten lisäksi niin ruotsin- kuin saksankielel-
läkin. Historia kertoo osaansa näin hienovaraisin keinoin. 

Viipurin kadulla saattoi tulla vastaan asevelvollisen nuorukaisen hautajais-
saatto torvisoittokunnan esittämän hidastetun Narvan marssin saattelemana. 

Tapahtuman vakavuus pani koulutytön hidastamaan askeleitaan ja seisahtu-
maan jalkakäytävän reunalle kunnioittavasti paikalleen saaton ohikulun ajaksi. 

Saattajien saappaiden painava hidas askel ja heidän vakavat nuoret kasvonsa, 
raskas tumma marssinsävel ja vankkuripyörien vierintä kivisellä kadulla saat-
toivat seisojat päänahan järkytyksestä kylmenemään. Käväisiköhän silloin mie-
lessä aavistus, mitä hän tulevan sodan aikana tulisi näkemään ja kokemaan. 

Mutta vielä elettiin kuitenkin huoletonta lapsuus-nuoruusaikaa. Suuri ar-
vaamaton elämä oli vielä edessäpäin. 

Aivan uskomaton ilta 
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Nyt olen päättänyt kertoa illasta, josta en ole voinut elämässäni vielä ke-
nellekään kertoa. 

Kerron illasta, joka syvältä koetteli itsetuntoani. 
Lukija saattaa ehkä pitää kertomaani huvittavana tapahtumana tai lapselli-

sena murheenaiheena. Mutta - minulle se oli silloin mitä verisintä vääryyttä 
ja käsittämätöntä kiusantekoa. Minuthan saatettiin niin noloon ja mielestäni 
naurettavaan asemaan. 

Vaikeata sitä oli kestää, mutta näin vain pääsi tapahtumaan. 
Minua oli kohdannut niin suuri kunnia, että ylempiluokkalainen klassikko 

Ukki oli kutsunut minut, ulkopuolisen, daamikseen Raatihuoneella pidetyn tans-
sikurssin päättäjäisjuhlaan. Ihan Raatihuoneelle, iltapuku ja kaikki! Oikea or-
kesterikin! Upeata! 

Itse en ollut edes osallistunut näille kursseille - äiti oli grammarin säestyk-
sellä opettanut minulle valssit ja foxit, tangot ja slovarit. Yks kaks kolme, älä 
katso jalkoihin, selkä suorana, kepeästi, kepeästi! 

Mutta kun intoa uhkuen olin esittänyt kutsu-uutisen kotona, oli isän puolelta 
noussut hirmumyrsky: ei ei ei niin vaaralliseen paikkaan! Ja vielä Seurahuo-
neen viereen! Ja kuka oli tämä poika? Tuttuko? Kahden keskenkö? Ei minne-
kään! Ja mitä vielä! Ei tule kysymykseenkään! 

Itkin ja itkin. Elämäni oli sortunut raunioiksi. 
Minun mielestäni Ukki oli toki tuttu vaikkei ihan oman koulun kaveri ol-

lutkaan. Oltiinhan "katsottu" toisiamme ohikiitävien hetkien ajan Torkkelil-
la edestakaisin kulkiessamme. Niin myös kiiruhtaessani sydän pomppien Klas-
sillisen lyseon ohitse omaan Yhteiskouluuni. Ja muutamana huikeana iltana 
oli Ukki Salakkalahden luistinradalla suurta ympyrää kiertävästä joukosta ka-
rahtanut luistimillaan viereeni tarjoten remmiään käteeni ja sitten vetänyt mi-
nua vauhdilla perässään iki-ihanan Oo Donna Claran raikuessa kovaäänises-
tä. 

Siinä menossa ei paljoakaan pystynyt keskustelemaan, joten sinunkauppoja 
ei kylläkään vielä ollut tehty. Mutta hyvin tiedettiin keitä oltiin. Tyttösakissa 
kuitenkin mentiin sitten Torkkelille ja kohta kotiin. 

Mielessäni ei ole säilynyt, missä tilanteessa merkittävä tanssiinkutsu oli mi-
nulle esitetty. Oltiin ehkä loppuillasta pyöritty torvisoittokunnan tahdissa het-
ken verran? 

Mutta isä oli taipumaton: kuin ei niin ei. Olikohan hänellä joitakin omakoh-
taisia kokemuksia Raatihuoneelta tai Seurahuoneelta? 

Äiti yritti kuitenkin taas kerran toimia välittäjänä: jospa isä aikaa myöten tai-
puisi. Parasta on varautua ja valmistua kaiken varalta. 

Niinpä kutsuttiin kotiompelijatar ja ostettiin Z wegbergiltä jäänturkoosia ohut-
ta villakangasta iltapuvuksi. Kaunis siitä leningistä tuli. Sen alaosa olikin uu-
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den muodin kukkanen. Taitava tekijä 
osasi leikata "neliskulmaisen kellon". 
Eli kun pyöreä keskiaukko pujotettiin 
uumalleni valahtivat helmat kelloina 
alas ja riippuivat neljänä pidempänä kie-
lekkeenä säärilläni. Hypermodernia. 
Yläosa oli tyylikkään yksinkertainen, 
suora ja hihaton. Vasemmalla olka päällä 
hennon vaaleanpunainen tekokukka-
kimppu. Sukat beigeväriset ja kengät 
uudet ja mustaa laakeria, heikosti kor-
kokantaiset. Pyörähtelin innoissani try-
moon edessä. Asussani ei ollut moitteen 
sijaa, mutta miten muuten kävisi? 

Isä oli edelleenkin taipumaton. Mikä 
hänellä oli kieltoonsa perimmäisen syy-
nä? En vielä tänä päivänäkään pysty 
häntä ymmärtämään. 

Ja juhlaillan koittaessa kävi lopulta niin 
uskomattoman hävettävästi että äiti än-
kesi, varmaankin uhrautuneena, isän vaa-
timuksesta kolmanneksi pyöräk i mu-
kaan. Ei vois todeksi tajuta! Vijme het- Peilin edessä. 
keen asti olin toivonut, mutta muu ei tul-
lut kysymykseenkään. ESILIINA kuului asiaan. Isä ja äiti näkyivät elävän yhä 
1800-lukua tai sitten tsaarin hovissa. Minä olin 14-vuotiaana aloittamassa omaa 
nykyajan 1930-lukuani, vaikken tosin ollut vielä rippikoulua käynytkään. Tä-
hänkin kiusalliseen tosiseikkaan muuten harmikseni vedottiin. 

Mikäli halusin juhliin oli kestettävä. Ja minähän halusin niin kovasti. 
Ukki ei herrasmiehenä tietenkin voinut perääntyä viime hetkessä - olinhan 

juhlan kynnykselle asti toivonut isän heltyvän. Ukki joutui näin peruutta-
mattoman tosiasian eteen. 

Gentlemanniksi kasvatettu Ukki tuli meidät noutamaan. 
No, äiti sai syyttää itseään. Istutimme hänet muutamien toisten jo yli kol-

mekymmenvuotiaitten tanttojen seuraan upean juhlasalin reunustalle. 
Kuljetin Ukkia pois äidin lähettyviltä koko illan ajan. Tanssimme ahkeras-

ti, kävimme buffetissa ja hetkittäin onnistuin unohtamaan koko äidin ole-
massaolon. Paitsi silloin kun Ukki kohteliaasti ainakin kerran tanssitti äitiä-
kin. Voi hyvänen aika. 

En tiedä huomasivatko muut tutut kaverit äidin läsnäoloa edes koko iltana. 
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Eivät ainakaan maininneet asiasta minulle. 
Mutta mitäpä siitä - kaikuvathan valssit ja muut ihanat sävelet orkesterin 

parvekkeelta. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Him-
mel der Liebe! Sun kanssasi tanssin mä taivahaseen, lemmen seitsemäs tai-
vas on meidän! 

Avaralla liukkaalla parketilla oli tilaa pyörähdellä kattokruunujen sädehti-
vien valojen alla. Leninkini neljä kielekettä heilahtivat hurmaavasti! 

Ja sinunkaupatkin tulivat tehdyksi poreilevalla Pommacilla. Vähältä piti et-
ten pyörtynyt siihen paikkaan. 

Siinä nyt sitten kuljimme kolmistaan yössä suorinta tietä poikki tunnel-
mallisen Paraatikentän Torkkelinpuistoon ja Karjalankadun kulmaan, missä 
nyt oli kotini. Onneksi saattomatka oli lyhyt, niin kuin se aina tulisi olemaan. 

Äiti lähti ihmeekseni yksin nousemaan portaita hyvästeltyään. Meille jäi 
näin pari minuuttia aikaa hyvän yön toivotukseen kädenpuristuksella. Hei sit-
ten ja kiitos illasta. 

Se oli se ilta. Joululoma oli onneksi edessäpäin. 
Näinkö helposti tämä kävikin - monien vuosikymmenien kivun kertomi-

nen? Vaikka kuinka nyt yritänkin ymmärtää isän ja äidinkin menettelyä ko-

Viipurin Vanhan Yhteiskoulun V luokan tyttöjä 1932, vas. Kerttu Telkkä, Hilkka Hy-
värinen, Eila Lo,mppu, Kyllikki Seppänen, Toini Gummerus, Maija Tiesmäki, Heidi 
Hyvärinen, Anja Kilpeläinen, Dagmar Pimiä, Terttu Saukkonen. 
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ettaen katsoa asiaa heidän silloisen vanhanaikaisen näkemyksensä valossa, 
en voi kuitenkaan vieläkään välttää katkeruuden tunnetta. Osasivatkohan he 
aavistaakaan miltä minusta silloin tuntui? 

Ukki eli Ukko Kivi-Koskinen kuului jatkuvasti "sakkiimme", luonnolli-
sesti. 

Koululaiselämää edelleenkin 
Jokaisessa koululuokan yhteisössä muodostuu aikaa myöten eri ryhmiä eli 

sakkeja, kun samankaltaiset hakeutuvat toistensa seuraan. Löydetään parhaat 
ystävät ja viihdytään yhdessä. Näin tapahtui meidänkin kohdallamme. 

Yhdessä vietettiin silloin välitunnit, nuo koulupäivien odotetut henkireiät. 
Kymmenen välitunnilla lähdettiin kiireellä koulukentän toisella laidalla kut-
suvaan maitokauppaan "munkille". Kaupan ahtaudessa kamppailimme iha-
nista, vielä kuumista hillomunkeista, markan kappale, naapurikoululaisten 
kanssa. Ne munkit olivat sitä oikeata ja aitoa, suurta ja litteätä, pehmeätä laa-
tua ja ne syötiin suoraapäätä paperista huulet sokerissa, sillä mitään eväitä 
emme kouluun kuljettaneet. 

Kevät toi koulun kulmalle jäätelökär-
rin ja nyt siirryimmekin Eskimojääte-
lön nautintaan. Sitä myytiin markalla 
suklaapääll ysteisenä vanilja jäätelöpa-
tukkana. Kesäloman jälkeenkin. Eski-
mokärri ilmestyi paikalleen ja viipyi sii-
nä aina lumentuloon saakka 

Ehkäihmettelimmekunmunkin-jajää-
telösyöntiä ei koulun puolesta kielletty. 
Opettajat taisivat kuitenkin havaita op- , 
pilaiden huomattavan piristymisen seu-
raavan tunnin aikana, joten tämähän 
osoittautui ihan mainioksi asiaksi. 

En tiedä mistä koulun syksyisin teke-
mä perunaretki Papulan kentälle oli saa-
nut alkunsa aikoinaan. Tietenkin siihen 
oli antanut aiheen syksyinen perunan-
nosto, koska perunaluvastakin puhuttiin. 

Papulaan marssi koko koulun väki pa-
rijonossa halki kaupungin ja evä pake-
teilla varustettuna. Mitään perunan-
paistoa ei kentällä tapahtunut. Etu-

T röt lumessa, vas. Ki,j oittaja, Mirjam 
Wahlroos, Ulla Vil ka , Armi Lerander, 
Sylvi Hiitola, Viipuri 1932. 
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Jäätelö maistuu, vas. kirjoittaja, Eija Kajander, Kirsti Sobolew, Dagmar Pimiä, ta-
kana Klassillinen lyseo, Viipuri 1932. 

päässä vain oleiltiin kentän laidalla ja seurailtiin pesäpallopelejä. 
Opettajatkin innostuivat jopa pelaamaan kahvinjuontinsa lomassa ja herkul-

lista oli nähdä miten Kuppi syötti palloa lierihattu päässään herttaiselle Martal-
le, jonka mailalla lyönnin tarkkuutta hiukan hankaloitti pitkä syysulsteri. Kip-
pi-rehtori myhäili tyylikkäänä valkealla liinalla peitetyn kahvipöydän takana, 
herrasrniehenä kuten aina. Marttakin pääsi sitten Kalle-Villen viereen kahville 
ja sen me hänelle soimme koska aavistelimme hänen sitä toivovankin. 

Kerran kävi niin, että perunaretki jouduttiin lähtö aamuna peruuttamaan, kai-
kille yllätyksenä. Silloin riehaannuimme istahtamaan klassikkojen pääoven 
portaille mukaan otettuja eväsleipiämme nauttimaan. Oli kai tunnit menossa 
sisällä kun ei poikia näkynyt missään. Eskimot tekivät jälleen kauppansajäl-
kiruuaksi. Tämäkin rohkea temppu oli ihan ikuistamisen arvoinen. 

Tärkeä tapaus oli sakkimme retki Ukin vanhempien huvilalle keväällä 1931. 
Matka suoritettiin Wellamo-laivalla ja mukana olivat myös perheen emäntä 
ja pystykorva-koira. 

Asuinamme eivät todellakaan olleet verkkarit eikä urheiluvarusteet, vaan 
meillä tytöillä oli pusero-hame asumme päällä ulsterit ja päässä baskerit tai 
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Kunnioitettu rehtori Martti Jakobsson, Kippi, nauttimassa kahvia Papulan urheilu-
kentän perunaretkellä Viipurissa v.1932. Vas. laidassa Viljo Niemi, Kalle-Ville. 

huopahatut. Pojat, naapurilyseon poikia, olivat korrekteissa puvuissaan kau-
luspaitoineen ja kravatteineen. Lisänä päällystakit mallia berberit ja lippala-
kit tietenkin. Olikohan aina huolitellulla Walterilla vallan kävelykeppikin? 

Pojat asettuivat huvilan laiturilla kuvattavaksi ja niin saimme heistä hyvän 
ryhmäkuvan. 

Päivä oli hieno ja aurinkoinen varhaiskevään päivä. Meloimme vuoroittain 
ja pareittain Ukin kanootilla ja ilahduimme ystävällisestä tarjoilusta. Kuljek-
simme ympäristössä kevään tuloa ihastellen. Pojat innostuivat näyttämään 
urheilutemppuja - Erkki näytti hienoa käsilläseisontaa. Illansuussa palautti 
Wellamo meidät turvallisesti takaisin kaupunkiin. 

Elämämme ja keskinäinen seurustelumme oli todella kilttiä ja hauskaa. 0 Ien 
jo kertonut luistinradasta ja koulujuhlista - vielä on kertomatta kodeissa pi-
detyistä bailuista. 

Me tytöthän kävimme toistemme kodeissa muutenkin. Milloin mentiin Ul-
lan kotiin soittamaan yhä uudelleen levyllä Viktorian husaariaja Sibeliuksen 
Valse tristeä, näitä muotisäveleitämme. Eilan luona taas kuuntelimme hänen 
taitavaa pianonsoittoaan. Eila asui aivan koulun lähellä joten poikkesimme 
sinne usein: Eila soita Oo Jennielie, soita sitä soita tätä! Sylvi soitti Liebe war 
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es nie'tä - ei mutta Kainhan bravuuri oli Jennielie! 
Minäkin olen muuten aloittanut Viipurin muuttaessamme soittotunnit ase-

maa vastapäätä asuvan Tant Höckertin "edessä". Mutta ne taisivat loppua yh-
teen tai kahteen vuoteen eli erääseen keväiseen näytetuntiin. Silloin nimittäin 
ruotsalaisen tyttökoulun paljon pitemmälle soitossaan ehtineet tytöt briljee-
rasivat taidoillaan minun esittäessä Kinderlieder-alburnin lapsellisia kappa-
leita. Sitä ei itsetuntoni kestänyt. 

Sitä paitsi äidiltä perimässäni mustassa nuottilaukussa luki molemmin puo-
lin ruotsiksi MUSIK, mitä häpesin. Uutta laukkua ei hankittu ja tuntini hei-
kentyivät senkin vuoksi. 

Ester Höckert, kuuluisa pianisti eli Tant Höckert, oli toki ollut kiltti - oli jopa 
kirjoittanut oppimieni läksyjen kohdalle "bra" - mikä taas puolestaan viittaa sii-
hen että puhekielemme oli kuin olikin ollut ruotsi. Tätäkin seikkaa oli uudessa 
suomenkielisessä elämässäni vaikea kestää. Soittelin kuitenkin vähäisellä tai-
dollani ja korvakuulosta omaksi ilokseni. Äidin helpommat nuotitkin selvitin. 

Oma lukunsa olivat sitten kotibailut, joissa pojatkin olivat mukana. Näissä 
bailuissa sekä tanssittiin että leikittiin tarjoilun ohella. En tiedä olivatko ta-
lon vanhemmat näkymättöminä jossakin sivummalla - ainakin olimme hei-
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Maisterit Martta Nurmi ja Kalle-Ville, Viljo Niemi nauttivat Papulan kentällä pul-
lakahvia, Viipuri 1932. 
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Maisteri Martta Nurmi lyö, opettaja Yo. Aukusti Kupiainen on syöttänyt. Pesäpal-
loa Papulan urheilukentällä Viipurissa 1932 

tä tervehtineet tullessamme. 
Leikkimme olivat tosi viattomia seuraleikkejä: pullon pyöritystä, "millai-

nen on ystäväni" ynnä muita uskomattoman lapsellisia menoja. Uskaliain oli 
"tikkusilta", jossa tikkua kuljetettiin varoen hampailla huulilta huulille. To-
della jännittävää! 

Tanssimme tuttuja tansseja. Talon naapureille oli ilmoitettu juhlien pidos-
ta mahdollista meluhäiriötä anteeksipyytäen. Myöhäänhän bailut eivät kes-
täneet. Koulu juhlatkin loppuivat jo yhdeltätoista. mikä oli isälläkin tarkasti 
tiedossa. 

Me tytöt saimme käydä Pursiaisen kahvilassa ja Karjaportissa sekä Karja-
lantalon valmistuttua siellä avatussa uutuudessa, Colombiassa. Siellä leivok-
set olivat fantastisia ja miljöö oli hieno ja avara. Pojat kävivät näiden lisäksi 
Torkkelinkatu kuudentoista kahvila-Aulassa. Sinne ei ainakaan minulla ollut 
asiaa, koska siellä tarjoiltiin olutta. Ei siis tullut mieleenkään mennä sinne, 
vaikka enpä kuullut muidenkaan tyttöjen siellä käyneen. 

Tuoksuimme bailuissamme suloiselta siniseltä suaardepariilta, Soir de Pa-
ris ! Mutta mikään meikkaaminen ei tullut kysymykseenkään, vaikka ainahan 
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jotenkin ulkonäköään parannella. Posket punehtuivat hankaamalla ja man-
sikkakaramelli punasi huulia ehkä joskus liikaakin. Kävin äidin peilipöydän 
Houbigant tai Coty puuterillaja Combella-voide tummensi kulmiamme. Höy-
rytin taipuisaa tukkaani pöyheäksi kiehuvan veden höyryssä kattilan yllä -
se oli kuuma hommaa. 

Kiilto sheviottihameen istumapuolelta saatiin himmenemään kostean sili-
tysliinan läpi silittämällä. Muoti ei suuresti meitä koskettanut eikä uusia vaat-
teita useinkaan saatu. Niinpä olikin tapana onnitella jos kaverilla oli jotakin 
uutta yllään. 

Kaikkien aikojen koulutyttöjen tapaan yritimme pinnata voimistelutun-
neillamme milloin minkin syyn varjolla. Mutta sehän oli vaikeata, koska jos-
kus Reiska saattoi vaatia kotoa todistuksen nk. sairaudesta. Milloin muka oli 
kurkku kipeä, milloin mitäkin vaivaa. Yritimme päästä "istumaan" ja katse-
lemaan toisten ähellystä. 

Mutta vähitellen alkoi ilmetä ihan oikeatakin istumisen aihetta. Sitä kut-
suttiin "lailliseksi syyksi" ja se kuiskattiin Reiskan tietoon. Ehkä hän piti val-
lan kirjaakin näistä säännöllisistä syistä. Me nuoremmat ja lapsellisemmat 
olimme kateellisia näille naisellistuneille kavereillemme. 

Papulan perunaretkellä 1932 vas. Marita Relander, Mirjami Ervasti, Kirsti Sobo-
lew, Sylvi Hiitola, Tyti Reinikainen, Ulla Wilska 
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Mitään terveyskasvatusta ei meillä ollut ja sitten kun sitä viidennellä luo-
kalla meille terveysoppina tarjottiin ei se tehnyt meihin mainittavaa vaiku-
tusta. Se valistus mikä tällöin olisi ollut meille uutta loisti poissaolollaan. 

Tiedot elämän perusasioista oli hankittu keräämällä sieltä täältä ja tiedotta-
malla toinen toisillemme. En muista että äitikään - tai etenkään hän - olisi 
minulle mitään näistä asioista kertonut lukuun ottamatta kummallisilta tun-
tuvia varoituksia yleensä miesväen kataluudesta. Sitten kun hän lopultakin 
yritti jotakin kertoa annoin kiusaantuneena vastaukseni "älä viitsi, tiedän tuon". 

Koitti sitten minullekin voitokas voimistelutunti jolloin sain "laillisella syyl-
lä" istua voimistelusalin reunustalla. 

Armi on kertonut, että olin sinä merkittävänä aamuna koulun edessä - muis-
tan paikan - ottanut häntä kädestä ja kertonut suuren uutiseni: olin saanut NE! 
Eli minullakin "ruusut kukkivat", kuten silloin asian naamioimme. 

Nykyajan nuori nainen ei voi kuvitella miten hankalasti nuokin päivät oli 
hoidettava puuvillalangasta neulottuine pestävine suojineen ja kiristävine vöi-
neen tai kuminauhoineen. 

Mitään suurempaa iloa minulle tuosta vuosia kestäneestä ja aina toistuvas-
ta kiusasta sitten ollutkaan. Päinvastoin - joskus jouduin suorastaan käper-

Klassikot Wellamo-retkellä vas. Erkki Uimonen, Kai Sarparanta, Ukko Kivi-Koski-
nen, Leo Sario, Rainer Korhonen, Walter Holmsten, Bob Klopfer, Paavo Voipio, Vii-
puri 1932. 
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Papulan retkellä oik. kirjoittaja Kirsti 
Härkönen (Tarjas), Mirjami Ervasti, 
V lk, 1932. 

tymään kivusta rappukäytävän por-
taikkoon kun en jaksanut enkä pysty-
nyt kiipeämään ylös asti. Äiti järjesti 
kylläkin lääkäriltä lieventäviä kipu-
lääkkeitä, mutta vasta esikoiseni Lee-
nan syntymä päästi minut näistä tus-
kista. 

Kirjoistahan olimme näitä elämän tär-
keitä tietoja pyrkineen hankkimaan. Ja 
yllättävää kyllä: alkutiedot saimme 
Raamatusta. U skontotunneilla kun 
usein pidettiin Raamattua esillä pulpe-
tilla, niin silloin kiersi luokassa lappu 
-lue se ja se kohta. Olihan siellä mo-
nenlaista tietoutta. 

Kirjallisuuden maailma alkoi nyt to-
della aueta minulle. 

Äidin erikoisperiaatteisiin kuului, et-
täkirjastostaei saa lainata. Kun nyt olen 
kirjaston ahkera ja kiitollinen käyttäjä 
katson, että tuo kielto oli kohtuuton. 

Mutta se johtui vain äidin basillipelosta. Kirjaston kirjasta, joka kulki tunte-
mattomien käsien kautta, saattoi saada noita kauheita basilleja! Siispä EI kir-
jastolle. 

Sain kuitenkin omia kirjoja ja lisäksi lainasimme ahkerasti toisiltamme. 
Ensin oli Robinson Crusoe ja hänen Parjantainsa eksoottisine seikkailui-

neen. Setä Tuoman tupa toi uudenlaisen ja vieraan maailmanmielikuviimme. 
Miten surinkaan orjien kovaa kohtaloa. 

Mutta ennen muita ihastuin kanadalaisen L. M. Montgomeryn Anna-sar-
jaan, jota luin yhä uudelleen. Se tuoksui Palmolivelta, sillä pidin kirjan-
merkkinä äidiltä jäänyttä Palmolive-saippuan sulotuoksuista käärepaperia. 
Useat sukupolvet ovat saaneet seurata punatukkaisen, herkän Annan elä-
mäntarinaa. Mutta luulen, että meillä jokaisella on mielikuvissaan oma Vi-
hervaaramme Prinssi Edwardinsaarella Marilloineen ja Mathewneineen, 
ihastuttavasti kuvailtuine sananjalkametsikköineenja punahiekkaisine ran-
tateineen. Rouva Rakel Lyndekin osoittautui lopulta ymmärtäväiseksija kil-
tiksi henkilöksi. 

Elokuva Anna-ystävämme, niin hyvä kuin se olikin, ei voinut muuttaa Vi-
hervaaraani, palmoli vetuoksuista. 

Elin myös täysillä Montgomerim Emilian, pienen runotytönmaailmassa. 
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Rakastin Uuden kuun Jimmi -serkkua, joka aavisti milloin kirjoittavan Emi-
lian Jimmi -kirja oli täyttynyt - silloin ilmestyi uusi ja puhdas kirja jostakin. 
Yritin minäkin silmiäni kääntelemällä Emilia tavoin saada tapetin kuvioita 
irtaantumaan ja leijailemaan ilmassa, mutta onnistumatta. "Leimahduskaan" 
ei leimahtanut ulottuvilleni, mutta koin kuitenkin syviä onnenhetkiä kirjan 
panssa. 

Luin tämänkin kirjan tietenkin moneen kertaan. Kun tyttäreni vuoro oli ihas-
tua siihen kertaisin tapahtumat uudelleen ja huomasin osaavani lähes ulkoa 
montakin kohtaa. Vielä seuraavakin sukupolvi on ehtinyt siihen ihastua. 

Emilialla on ollut miljoonia myötäeläjiä suruissaan, kommelluksissaan kuin 
onnenhetkinäänkin kautta koko lukevan nuorten tyttöjen - ja vanhempienkin 
-maailman. 

Olihan meillä toki loistavia kotimaisiakin tunnelmanluojia, kuten oli Anni 
Swan-Manninen. Hänen Tottisalmensa ja Pikku Pappilansa tulivat tuiki tu-
tuiksi. Kuin ihailtu ja omia kavereitamme olivat Ulla ja Mark, Sara ja Sarri 
sekö Iris-rukka. Kirja luettiin taas moneen kertaan ja itselleen omistaen. 

Toinen sen ajan nuorisolle kirjoittava oli Mary Marck eli Kersti Bergroth. 
Hän halusi laajan tuotantonsa ohella kertoa myös nuorisolle, kuten muun muas-
sa Evan luokan jännittävistä tapahtumista. Hänkin oli käynyt kouluansa Vii-
purissa. 

Luin montakin nuorisokirjaa, myös poikien seikkailukertomuksia, mutta 
tässä mainitsemani ovat ennen muita painuneet mieleeni Viipuri-ajaltani. 

Muolaassa käydessäni oli minulla siellä mahdollisuus ja lupa lukea koulu-
luokan eräässä kaapissa säilytettävän koululaiskirjaston kirjoja. Ne nyt oli-
vat aika lapsellisia ja sovinnaisia, varmaankin kovin vanhoja kappaleita. Poik-
keuksena kuitenkin jonkinlainen siveysopillinen teos, joka sai minut suures-
ti hämmentymään. 

Mutta Mandi-tädilläni oli kirjakaapin suojassa eräänlainen kirjojen edus-
tuskokoelma, kustantajan lähettämä. Hänen uusien kirjojen näytteitänsä ja 
valikoimaansa sain lukea, kunhan käsittelin kirjoja varovaisesti. 

Täältä löysin etenkin Hilja Valtosen railakkaan Nuoren opettajattaren va-
raventtiilin. Olisikohan se ollut ihan luvallinen lukea, siinähän oli vallan rak-
kaudesta kerrottu? 

Ja sitten löytyi Mika Waltarin nuoruuden Appelsiinisiemen, jonka mainos-
tettiin kertovan "raikkaan valloittavasti nykypäivän lukiolaisista". Siihenhän 
tartuin oitis ja luin sen äidiltä salaa, sillä kirjahan oli täynnä minulta kiellet-
tyjä asioita: reipasta juhlimista, ihastumista ja rakastelua. Riitelyä ja tunne-
kuohua vanhempia vastaan - tuttua, mutta toisella tasolla kuin minun elä-
mässäni. Siinähän kutsuttiin äitiä mursaksi ja isää farsaksi, huudahdeltiin muo-
dikkaasti äsh ja osh, tupakoitiin ja oltiin turmeltuneita. Nythän kirja tuntuu 
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lähes koomilliselta, mutta Waltari oli niin nuori, edessään suuret näytöt. 
Luin Appelsiiniäni hehkuvin poskin ja huonolla omallatunnolla puutarhas-

sa viinimarjapensaan suojassa ja kadehtien helsinkiläisnuorison vapaata elä-
mää. 

Kotiini tuli tilattuina tietenkin päivälehdet Karjala ja UusiSuomi, lisäksi 
isälle Hakkapeliitta ja Suomen Kuvalehti. Äidille tilattuina Kotiliesi, Hus-
modern ja Allers Familjejournal. Näissä lehdissä oli usein sarjakuvat sijoitettu 
viimeisille sivuille. Nehän tietenkin katsoin ensin. Ja siitä jäi minulla tavaksi 
aloittaa lehden selailu takapäin - ei kuitenkaan enää sarjakuvien vuoksi. 

Karjala kertoi päivittäin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia uutisia juuri vii-
purilaisille lukijoilleen. Paljon kerrottiin elokuvista, joita silloin seurattiin ja 
suosittiin ajanviihteenä. Elokuvista keskusteltiin ja uutuuksia odotettiin. Sik-
sipä niitä myös mainostettiin houkuttelevasti ja suurin otsikoin. 

Kinolinnassa meni jo ensimmäisenä talvenani Tanssiva Wien, pääosassa 
Lya Mara ja Ben Lyon. "Kaikki jotka olivat nähneet elokuvan olivat myrs-
kyisän ihastuksen vallassa." 

Samoin näytettiin siellä Vanha Heidelberg-elokuva. Sen oli ohjannut kuu-
luisa Ernst Lubitsch ja pääosissa yhtä kuuluisat Ramon Novarro ja Norma 
Schearer. Ilmoitettiin myös, että vallan orkesteri olisi soittamassa Oli kerran 
vanha Heidelberg - säveltä. 

Mutta elokuva päätyttyä esitettiin vielä surullinen lyhytfilmi koko maata 
järkyttäneestä Näsijärven onnettomuudesta, joka oli tapahtunut Tampereen 
edustalla Kuru-laivan upotessa myrskyssä. Onnettomuudessa menehtyi kol-
metoista henkilöä. 

Yleisö poistui teatterista sekavissa ilo-suru tunnelmissa. 
Biografi Scala näytti filmin laulu tulipunaisesta kukasta, pääosassa Lars Han-

son. "Katsomot olivat aina olleet täynnä". Scalassa pyöri myös kotimainen elo-
kuva Tukkijoella, jossa näytteli uljaasti Urho Somersalmi, aikansa idoli. 

Karjala kertoi paljon muutakin jokapäiväistä elämää kiinnostavaa. 
Havi Osake Yhtiö järjesti nimikilpailun uuden hajusaippuansa kunniaksi. 

Ehdolla olivat lopuksi nimet Sulo, Ihanne, Lempi, Tenho ja Kauno. Voiton 
vei äänestyksessä Sulo, jotenka pääpalkinto 5000 markkaa meni sen ehdot-
tajalle, jota lehti ei kuitenkaan mainitse. Saatiin suloinen Sulo-saippua. 

Lisäksi "Amarant - sirote-jauhe kuumina päivinä suojaa epämiellyttävyy-
deltä". Mainio asia sekin. 

Suositun ja kulttuuria tukeneen kangaskauppias J. C. Zweygbergin lahjoi-
tusrahaston turvin pystytettiin Torkkelipuistoon siellä vieläkin ehjänä seiso-
va Hirvipatsas. Se asetettiin paikalleen lasten kelkkamäelle lokakuisena lau-
antaipäivänä vuonna 1929. Patsas tuli maksamaan kokonaista 150000 mark-
kaa ja on edelleenkin komea nähtävyys surullisesti rappeutuneen Alvar Aal-
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lon kirjastotalon vieressä. Ajan hammas kohtelee meitä vaihtelevalla eikä ai-
na niin tasapuolisellakaan tavalla. 

Kerrottiin myös, että Viipurin taiteenystävien seura oli herättänyt idean Tai-
demuseon suunnittelemiseksi Pansarlahden bastionille perustalleen, vankko-
jen ikivanhojen kivimuurien päälle noussut taiteen temppeliksi kutsuttu ja 
Viipurin pojan Uno Ullbergin suunnittelema funkistyylinen luomus nähtiin 
vuonna 1931, oli ihastus valtava ja ymmärrettävä. Taidemuseon uusiin suo-
jiin saatiin edustava kokoelma arvokasta kotimaan taidetta, joka nyt pääsi ar-
vonsa mukaiseen ympäristöön. 

Museoon oli saatu sijoitetuksi myös taidekoulu, joka tarjosi opiskelijoille 
uudenlaiset modernit puitteet työskentelyyn ja opiskeluun. 

Sinne minäkin toivorikkaana koulutyttönä suunnistin oppia saamaan. En-
simmäiseksi tehtäväkseni määrättiin monogrammien eli nimikirjainten suun-
nittelu. Tämä nyt ei oikein vastannut odotuksiani. 

Eräässä suhteessa se oli kuitenkin ehkä oikeaankin osunut alkulause. Kun 
nimittäin aikanaan opettajanani tulisi olemaan Taideteollisuuskeskuskoulus-
sa,jota nimeä nykyinen Taideteollinen Korkeakoulu eri nimitys vaiheiden kaut-
ta kantoi 30-luvun lopulla - niin, kun yksinkertaisemmin ilmaisten Ateneu-
missa aikanaan tulisi opettajanani olemaan Germund Paaer, kuuluisa kal-
ligrafian taitaja ja muun muassa Kalevalaisten korujen henkiin herättäjä, oli 
hän epätoivoinen tekstaamistaitoni olemattomuuden vuoksi. "Härkäsestä ei 
tule koskaan tekstaajaa" ja siinä hän oli ihan oikeassa. Ei tullut tekstaajaa 
Härkäsestä. 

Viipuri oli kuuluisa ja arvostettu teatterikaupunki. Täällä viihtyivät useat 
nimekkäät näyttämötaiteilijat, koska viipurilainen ilmapiiri oli värikäs ja va-
paa sekä myös salliva ja innostuva. Teatterissakäynti oli rajoitettua. Näin kui-
tenkin hurmaavat operetit Hawaijin kukan ja Viktorian ja hänen husaarinsa, 
varmaan muitakin näin.Ja enkö hän päässyt katsomaan Kersti Bergrothin klas-
sikkoa Anua ja Mikkoakin? 

Syksyllä 1929 vietti Viipurin Näyttämö jo 30-vuotisjuhlaansa esittämällä 
Kiven Nummisuutarit -näytelmän. Tämä sai luonnollisesti arvoisensa kritii-
kin, ei vähiten Arvo Lehesman ja Artturi Laakson ansiosta. Toisena juhlaesi-
tyksenä annettiin Shakespearen Hamlet,jossa päätehtävän näytteli Sven Hilden, 
kaikkien viipurilaisten ja etenkin naispuolisten ihailema komea ilmestys. Ko-
konaisuutena arvostelut olivat tietenkin ylistävät. 

Näyttelijätär Elli Ranta sai lukea aamun lehdestä seuraavan maininnan: "Rou-
va Elli Rannan Ophelia -tulkinta oli herkkä ja syvästi ymmärretty etenkin 
mielipuolisuutta esittävässä kohdassaan (murtuminen). Pidämme velvolli-
suutenamme onnitella". 

Säveltäjä oli kapellimestari Sulho Ranta. 
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Koululaisillakin oli tilaisuutensa seurata Viipurin vilkasta musiikkielämää. 
Minun kohdallani se tiesi tiheätä käymistä Maritan mukana keskuskansa-
koulun juhlasalin kansankonserteissa. Muistaakseni ne olivat maksuttomia. 
Maritahan kävi Musiikkiopistossa viulutunneilla, mitä ihailtiin kovasti. 

Boris Sirob (ent. Wolfson, sitten Sirob ja myöhemmin Sirpo) oli nuorena 
miehenä saapunut Kaukasiasta Helsingin kautta Viipuriin, jossa hän huoma-
si mainiosti viihtyvänsä tullen täällä koko kaupungin musiikkimaailman pri-
mus motoriksi. Hän oli Viipurin Musiikin Ystäväin johtava hahmo. 

Menetettyään rakkaan poikansa tapaturmaisesti otti Sirob perheeseensä 
ja koulutettavakseen lahjakkaan Heimo Haiton, vasta 9-vuotiaan musiikin 
ihmelapseksi osoittautuvan monilapsisen perheen pojan. Heimo Haitto voit-
ti aikanaan useita kilpailuja, näytteli Pikku-pelimanni elokuvassa ja niitti 
laakereita iloisena ja välittömänä soittajataiturina. Sodan aikana hän kier-
si USA:ssa keräten varoja ja avustuksia Suomen hyväksi. Suomeen hän on 
myöhemmin palannutkin, mutta Boris Sirpo jäi USA:han ja kuoli siellä 
vuonna 1967. Heimo Haitto kuoli keväällä 1999 suuresti arvostettuna tai-
teilijana. 

Myöskin kuuluisat ja huomattavan orkesterinjohtajat lausuivat kiittävät ar-
vostelunsa Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin korkeasta osaamisen 
tasosta. Mainitsen ainoastaan Sibeliuksen, Klemetin, Kajanuksen ja Melarti-
nin monen muun joukosta. Maailmankuulu Bronislaw Huberman hyväksyi 
orkesterin viulukonserttinsa säestäjäksi, niin Viipurin kuin Helsinginkin kon-
sertteihinsa. Nämä konsertit menestyivät niin hyvin että ne johtivat ulko-
maillakin esiintymisiin. 

Olin ihaillut orkesterin nuorta vaaleata violistia Olavi Tilliä salaaja kaukaa 
seuraten. Myöhemmin törmäsin häneen Helsingissä Fasulla, jossa toisen ker-
roksen kahvilassa opiskelijanuoriso tapaili ja "katseli" toisiaan leivosten ja 
kahvikuppien ylitse. Minä häntä, mutta en tiedä olisikohan ollut toissinkin-
päin. Tai toivoinko vain? 

Muistellessa näitä hyvin vanhoja aikoja ja katsellessani näitä valokuvia en 
voi olla ihmettelemättä tuolloista lapsellisuuttamme. Olemmehan ainakin tei-
nien tai lähes nuorten aikuisten näköisiä sen ajan siisteine vaatteinemme. Ikäm-
me oli 14-16 vuotta näissä valokuvissa. Kun vertaa silloista itseään nykyajan 
nuoriin on ero kuitenkin melkoinen lähes ihan kaikessa. Mutta aikaeroahan 
onkin lähes 70 vuotta! Menossa onjo kolmas sukupolvi. 

Kasvatuksemme oli autoritaarista varmaankin jokaisen kodissa. Elämä oli 
tuttujen sääntöjen sanelemaa, perinteiden mukaista - siis perusturvallista jo-
kapäiväisessä menossaan. 

Luonnollisesti kapinoimme ja törmäilimme nuoruuden tavoin ja kukin omil-
la keinoillaan niin kotona kuin koulussakin. Yritimme tietenkin rikkoa sään-
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töjä ja määräyksiä heikoilla mahdollisuuksillamme. Tulos ei ollut suuren-
moinen vastalauseittemme kannalta. 

Saimme kuitenkin tueksemme hyvät olemisen tavat, elämisen rajat ja etii-
kan säännöt. 

Jos voisin valita, valitsisin kuitenkin oman nuoruuteni. Meillä ei ollut vin-
haa kokemisen ja elämisen kiirettä, mutta silti olemme ehtineet elää täydet 
aikuisen naisen ja miehen kohtalot iloineen ja murheineen. Elinaikanamme 
on ehtinyt tapahtua aivan uskomattoman suuria asioita. 

Kotikasvatuksemme on tiukkuudessaan meitä jarruttanut mutta samalla tu-
kenut turvallisuudellaan. Varhaisessa nuoruudessamme emme rynnänneet ko-
kemaan kaikkea ennen aikojaan. 

Mutta kovien kokemusten ja rauhattomuuden aika oli meitä arvaamattoman 
ja liiankin lähellä. Aikuistumisemme tapahtuisi, kuten on sanottu, yhtenä mar-
raskuisena päivänä. 

Elimmehän kolmekymmentälukua. 

Tuli muitakin kesiä 

Ensimmäisestä Viipuri-kesästämmehän muodostui kaupunkikesä lukuun ot-
tamatta perinteistä Muolaassa viettämäämme aikaa. Olihan asettauduttava 
hiljakseen uusiin oloihin. 

Seuraavina kesinä hakeuduimme maalle koko kesäksi, kuten silloin oli ta-
pana lapsi perheissä tehdä. Kaikeaksi onneksi ei kuitenkaan hankittu omaa ke-
säpaikkaa. 

Perheenisät jätettiin kaupunkiin kukin omiin töihinsä. Mahdollisuuksien 
mukaan he käväisivät silloisina lyhyinä viikonloppuina maalla perheensä luo-
na ja viettivät luonnollisesti myös kesälomansa siellä. 

Koti oli kevätsiivouksen kourissa saneerattu kesäriisuttuun kuntoonsa. Ma-
tot kiiltävillä naftaliinihiutaleilla pulveroituina käärittiin ja vietiin vintille. 
Pehmeät huonekalut saivat vaaleat kesäpäällisensä, lamppukruunut suojattiin 
kärpäsiltä harsokangaspusseihin. Jopa sohvatyynyjen boijevillaiset päälliset 
vaihdettiin pellavakirjailtuihin vaaleisiin kesävaaruihin. Pöytäliinoille tapahtui 
samanlainen vaihto. 

Talviset villavaatteet huollettiin ja ripustettiin nekin naftaliinilla hajustet-
tuihin vaatepusseihin. Olivathan toki koit kotien suurena vaarana. 

lkkunoitten kevätpuhdistus teetti paljon työtä. Tuplat eli sisälasit piti irrot-
taa ja rakoja peittäneet liimapaperit liottaa pois. Piti säilyttää laatikkoon ruu-
tujen välissä maanneet pumpulihanget. Veitsen avulla oli kaavittava pois til-
ke raoista jos sellaista oli tarvittu. 

Pestyihin ikkunoihin ripustettiin keveät kesä verhot - nyt saattoi ikkunatkin 
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avata ulos kesään. Talvella oli tuuletettu venttiilin tai fortuskan kautta. 
Kaikki tämä suoritettaisiin syksyllä päinvastaisessa järjestyksessä kolmen-

neljän kuukauden kuluttua kun kaupunkiin jälleen oltaisi palattu elokuun vii-
meisenä päivänä. 

Toisena kesänä oli Karjala-lehdestä lukuisten ilmoitusten joukosta löydet-
ty kesäpaikka Antreasta Jaakonsaaren maalaistalosta, täysihoidolla. Emme 
käyneet etukäteen paikkaa katsomassa, mutta kun juna- ja laivamatkan jäl-
keen päädyimme Kekin rantaan, osoittautui paikka kauniiksi, suurikokoiseksi 
ja ihanaksi Vuoksenrantamiljööksi kaikkine talon elämään kuuluvine koti-
eläimineen ja askareineen. 

Minun mieleeni jäi täältä etupäässä vanha savusauna, koska sen eteishuo-
neeseen oli aina tapana ajaa lammaskatras yöpymään. Pimenevässä ikkunat-
tomassa tilassa yhteensulloituvien eläinten suuret silmät tuikkivat myrsky-
lyhdyn valoa vastaan kun illalla mentiin mustaan saunaan saunomaan. Mää-
kiminenkin oli melkoista. 

Vuoksi virtasi laajana talon edustalla, ranta oli hiukan vaarallinen paikka. 
Antrea oli kuitenkin isän kannalta liian kaukana ja hankalan matkan taka-

na, joten muutimme maisemaa. 
Kärstilässä, lähempänä Viipuria, omistivat äidin nuoruudenystävät, Kull-

bergit, Leitimon kartanon. Vierailimme usein heidän luonaan. Ihastuneena 
pyörin siellä ruokahuoneen valkoisissa kierreportaissa, jollaisia en ollut mil-
loinkaan nähnyt. Kuinkapa olisinkaan voinut silloin arvata, että samantapai-
set löytyisivät vuosikymmenien jälkeen minunkin kodistani. 

Kartanoon kuului Pärttylinniemi-niminen pieni huvila Kärstilänjärven sal-
men yli kulkevan sillan katveessa. Täällä viettäisimme kesän, josta tulisi ko-
vin helteinen. Työlääksikin se muodostuisi. Paikkaa näet ympäröivät ikivan-
hat vallihaudat, nyt jo lähes raunioina. Nämä kivivallit osoittautuivat mai-
nioiksi kasvupaikoiksi niin vadelmaviidakoille kuin kyykäärmeillekin. 

Pitkät kuumottavat villasukat kumisaappaissamme poimimme runsasta marja-
atoa Huldan. kan a loppumattomiin. ä kuljetti sokeria kaupungista ja äiti keit-

ti hilloa lasipurk.ittain. Tämä olikin en ke: än päänäytelmä. Äiti ei mielestään 
muuta tehnytkään kuin helteessä hellan ääressä hilloa keitti- "koko suvulle". 

Rai -koira makasi mustikoissaja söi marjoja varvuista. 
Liekö Hulda kyllästynyt hänkin marjasouviin, kun kuitenkin eräänä pyyk-

kipäivänä saunan pesutuvassa lensivä vesi ja lahantka ja äidin ja Huldan kii-
vaat vuorosanat. Ja niin Hulda otti ja lähti jättäen meidät. Minun suureksi su-
rukseni. 

Hulda palasi elämäämme hetkeksi yli kymmenen vuoden kuluttua surun-
valittelukirjeen muodossa. Hän oli nähnyt lehdessä veljeni Ilmarin kaatu-
misilmoituksen. Huldahan oli hoitanut veljeäni pienenä poikana, jolloin hä-
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nen ruotsinkielisenä oli otettu apulaiseksi meille ruotsia puhumaan. Paljon 
oli ehtinyt tapahtua tuon hellekesän jälkeen. 

Kyykäärmeet karkottivat meidät seuraavina kesinä Kistilänjärven toiselle 
rannalle - siltahan sinne jo johtikin. 

Nyt olimme löytäneet ihanan paikan vastapäisestäHaapaniemestä. Huvila kuu-
lui Pusan taloon. Se sijaitsi korkeahkolla kalliolla ja huoneita siinä oli monta ja 
tarpeeksi. Minäkin sain ihan oman huoneen yläkerrasta suloisine ikkunansy-
vennyksineen, josta oli näköala järvelle ja rantasaunalle päin. lkkunasyvennys 
nousi askeleen ylemmäksi ja tälle tasolle äitini laati suuren oljilla täytetyn sini-
kukkaisen tyynyn. Olin siitä hyvin onnellinen ja rakastin haaveilusoppeani. 

Maalaistalosta saimme maidon ja muutakin tarpeellista. Nyt oli hyvää tilaa 
kutsua vieraita. Tuli Muolaasta läheisiä Marjatta-serkkuni tietenkin sekä Pa-
rikkalasta luokkatoverini Marita. Ja totta kai Mormor Tampereelta sekä An-
na-täti ja Walter-setä Ståhlberg, vanhat ystävät, Helsingistä. 

Isällä oli nyt auto, joten kuljetukset sujuivat mainiosti ja isäkin pääsi iltai-
sin tulemaan maalle. Kalarikkaalla Kärstilänjärvellä hän pääsi myös lempi-
harrastuksensa, uistelemisen ja onkimisen pariin. Jouduin tai kelpasin usein 
hänen hanslankarikseen eli soutamaan verkkoja ja uistinta tai onkimaan kais-
likkoon. Kaislikossa oli leppoisaa ja rauhallista. Ilta-aurinko lämmitti vielä 
ja sudenkorennot kävivät meitä ihmettelemässä. 

Niinä kesinä pääsin isän kaveriksi, kun veljeni oli vielä liian pieni. 
Näillä Kirstilänjärven seuduilla, osaksi juuri tutuilla rannoillamme, käytiin 

jatkosotamme merkittävät lopputaistelut. Mieheni veli, lankoni Einar Tarjas 
(suomennettu Dahlbäck) vänrikki ja lääketieteen opiskelija, kaatui Vuosal-
men Ihantalan taistelussa heinäkuussa 1944, jääden kentälle. Muistolaatta hä-
nestä on sankarihaudalla Helsingissä. 

Myös Talvisodan aikana nämä seudut olivat joutuneet taistelutantereiksi. 
Sotakartoissa näkyy tutut nimet Leitimo, Kärstilä, Haapaniemi. Toimivatko-
han Pärttylinniemen vanhat vallihaudat sotapoikiemme suojinajälleen? 

On onnellista, ettemme voi emmekä saa nähdä tulevaisuuden salattuja ta-
pahtumia etukäteen. 

Karjalan kannaksella 

Isän ja perheemme taloudellinen tilanne oli edelleenkin hyvä, yleinen maa-
ilmanlaajuinen lama ei ollut meitä vielä saavuttanut. Sen se vielä kerran te-
kisi niin että tuntuisi, mutta yhä Viipurissa taloja rakennettiin. 

Äiti oli saanut oravannahkaturkkinsa ja talvitakkinsa kengurukauluksen. 
Koroillakin oli isä merkkipäiviä äitiä muistanut. Viipurilaisen kultasepän val-
mistama kulta-valk:okultainen rannekoru osoittautuu nyt tänä påivänä yllät-
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Äiti oranssissa rantapyjamassaan Te-
rijoella. 

kimmelsi sanomattoman kauniina 
saakka. 

tävän arvokkaaksi eikä sormuskaan ole 
vähäpätöinen. 

Luonnollisestihan Muolaa oli aina ke-
sät-talvetkin matkojemme päänäränä, 
mutta nyt laajeni eteemme koko Karja-
lan kannas. Keski-Suomi ei meitä eri-
koisemmin vetänyt-Tamperetta lukuun 
ottamatta, mutta sinnehän rakkaan Mar-
morin luokse mentiinkin aina junalla. 
Kannaksen kuuluisa ja kaunis luonto 
houkutteli meitä puoleensa. 

Nämä retket eivät mielessäni ole säi-
lyneet aikajärjestyksessä, mutta tähti-
paikat sieltä täältä palaavat mieleeni. 

Hiukan liioitellen voisi sanoa, että ko-
ko Karjalan kannaksen länsiranta Suo-
menlahdelle päin oli yhtä hiekkarantaa. 
Ja rantaa myötäili myös Viipurista läh-
tevä rantarata, joka lopulta päättyi ete-
lässä rajalla Kuokkalaanja Rajajokeen. 

Koiviston saarien jälkeen jatkui ran-
nikko aivan saarettomana, Aava meri, 
etenkin tyynen auringonlaskun aikaan, 

laajassa avaruudessaan taivaanrantaan 

Aina ei meri hymyillyt auringonlaskussa, vaan se saattoi näyttää voimansa 
myrskyn ärjyvinä aaltoina, jotka syöksyen hiekkarantaan saattoivat muuttaa 
sen muotoa ihan uudeksi rantaviivaksi. Tapana olikin kasata kiviaitoja mer-
ta vasten huviloiden ympäristöä suojaamaan. 

Talvella meri lepäsi jään alla. Kevään murtaessa jäät sekä sopivan myrskyn 
osuessa rannalle, kasaantuivat jäälohkareet jymisten korkeaksi jäävalliksi eli 
ahtojääksi. Joku uskalias saattoi röykkiöstä löytää sinisenä kimmeltävän mut-
ta vaarallisen jääluolan. Kaunis katsella turkoosissa sinisyydessään, mutta 
erikoisessa mittavuudessaan lähes pelottava. 

Ei ole ihme, että Pietarin ylhäisö oli aikanaan vallannut kauniit rantamme ja 
rakennuttanut tuhansia mitä mielikuvituksellisimpia pitsihuviloita upeine puis-
toineen kesäpaikoikseen. Junalla pääsi Pietarista nopeasti Rajajoen, Kuokka-
lan, Terijoen, Tyrisevän ynnä muille asemille ja sieltä suomalaisissikat mie-
luusti lähtivät kyytimään herrasväkeä tuschulumeihinsa. Kannaksen kansa vau-
rastui. Kaikkinainen maalaistuote teki kauppansa, sieniä myöten. EI enää to-
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Terijoen rantaa vas. isä Aaro Härkönen, äiti Sigrid Härkönen, veljeni Pokka Ilma-
ri Härkönen, v.1930. 

dellakaan tarvinnut kesäisin lähteä kuljettamaan maitoa Pietariin saakka. 
Mutta rajan sulkeutuessa itsenäistymisemme toteuduttua jäivät upeat huvi-

lat ja puistot aikaa myöten ränsistymään hoidon puutteessa. Niitä siirrettiin 
kyllä sisämaahankin, aina pääkaupungin tienoille asti, sillä pitsihuvilat oli-
vat romanttisuudessaan suurta muotia. Mutta suurin osa jäi paikoilleen ja päät-
tyi suomalaisen isännän hoitoon tai rapeutui tyhjänä. 

Ensi iskunsa kärsittyään palasi kuitenkin uudenlainen vilkas elämä kylpy-
läpaikkoihin. Terijokikin heräsi nyt suomalaiseksi kesänviettopaikaksi, iloi-
seksi ja loistavaksi puhtaine rantoineen. Taiteilijat löysivät ja ymmärsivät 
Kannaksen ainutlaatuisuuden. Eräät asettuivat tänne myötämöisin koko vuo-
deksi, vaikka talvet saattoivat olla hankalia. Paljon onkin kerrottu ja kirjoi-
tettu seudun taiteilijakohtaloista: Collianderit, Edith Södergran, Ilja Repin, 
vain nämä tässä mainitakseni. 

On surullista todeta, että tätä riemua tulisi kestämään vain hiukan yli 20 
vuotta eli vuodesta 1917 vuoteen 1939, ei kauempaa. Onnellisia me, jotka eh-
dimme ja asuimme niistä ajoista nauttimaan. 

Oltiin siis kesävieraitaja kylpijöitä ja Terijoelle suunnistaessamme olimme 
myös hyvin varustautuneita. 
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Äiti oli teettänyt rantapyjaman, tahtoo sanoa oranssinvärisen ja leveälah-
keisen housupuvun. Pukua koristivat mustat raidat. Asusteihin kuului myös 
lakattu paperinen ja j apanilaistyy linen kirjava päi vävarjo. Ilman froteista ky 1-
pyviittaa ei voinut selviytyä. Se ulottui maahan asti ja sen laajuus oli rypy-
tettynäkoottukuminauhakujallakaulaamyötäileväksimyllynkivikaulukseksi. 
Sivuille oli tehty kädenmentävät aukot, joten viitan voi kietoa ympärilleen 
tiivisti. Uimapuku viitan alla oli lahkeellista kokovartalomallia - ei bikineis-
tä tiedetty - joko hienompi villainen tai vahan löperö puuvillainen. Jalassa 
oli hyvä olla varmuuden vuoksi kumiset uimatossut, vaikka ne vedestä nous-
tessa lonksuvatkin ja purskuttelivat vettä. Sitä paitsi ne saattoivat jäädä me-
reen sille tielleen ellei kukaan myöntynyt niitä etsimään. 

Nivea -rasia tai öljypullo kuului rantalaukkuun kuten myös uidessa tar-
peellinen rypytetty kuminen uimamyssy tai tiiviisti päätä myötäilevä uima-
lakki. Auringossa tuli suojata päätä valkealla lai vapoikalakilla, kuumalla hiek-
karannalla kun uhkasi auringonpistos tai ainakin päänsärky. 

Ylioppilaat kulkivat koko kesän valkolakkisina, niin myös täällä uimaran-
nalla lakit pysyivät päässä. Ylioppilas oli harvinainen ja oppinut ylhäisyys. 

Isä ei tarvinnut muita varusteita kuin pyyhkeen ja reilut uimahousut. Sekä 

Edessä keskellä vas. kirjoittaja, veljensä Ilmari, Mormor Fanny Björkman uhkeana. 
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ennen kaikkea lierillisen niin kutsutun panamahatun. Olkihattu seurasi hän-
tä aina kaikkina kesinä niin maalla kuin meressäkin. Sieltä hän nousi aalloista 
hattu vettä valuen ja pärskytellen. Aikanaan hattu kuivui pään päällä tieten-
kin. 

Meidän lasten asuista ei ollut merkittävämpää mainitsemista. Uimapallo, 
puhallettava ja iso, kuului rantavarustuksiimme. Pokalle hankittiin uitettava 
purjelaiva tai guttaperkkainen moottorivene, jolla leikkiä rannassa. 

Merenpohja oli hiekkadyynejä, joten syvyys vaihteli yllättävästi. Tämä oli 
hauskaa, kun pohja aivan kuin hupsahti syvälle. Uimaan lähtenyt ei aina saat-
tanut jalkapohjaa saavuttamaankaan. 

Pitkän pitkää ja leveätä, puhdasta hiekkarantaa reunusti metsän laidassa mo-
nikymmeninen uimakoppien valkoinen rivistö. Koppeihin sai lunastaa avai-
met ja siellä saatettiin rauhassa riisuutua ja jättää vaatteet turvallisesti. Mi-
tään rantatuoleja ei ollut. Istuttiin tai maattiin pyyhkeiden päällä. 

Rakkauden hauta Vammelsuussa, Maria Kartavtseva 1870-1910. 
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Lintulan luostari Kivennapa. 

Ranta päättyi aallonmurtajaan 
etelässä. Liukumäki mereen 
kuului ilonpitoon. 

Asuimmekohan eräänä kesänä 
Puistola-nimisessä täysihoito-
lassa, villiytyneen puiston kes-
kellä? Paikka oli kaunis ja ro-
manttinen. Ihmeekseni pääsin 
eräänä ikimuistoisena iltana isän 
ja äidin kanssa Kasinolle ilta-
elämää näkemään. Mormor oli 
onneksi matkassamme ja hän jäi 
kotiin. Pokan harmiksi ja lap-
senvahdiksi, joten läksimme 
kolmisin. 

Kasino oli tietenkin täynnä 
iloista ja auringosta nauttinutta 
ja paahtunutta kesävierasväkeä. 
Orkesteri soitti meneviä sä-
veleitä, nuoriso tanssi. Nolostuin 

kuin äiti ja isäkin tanssivat, vanhat ihmiset. Jotakin hyvää syöttävää oli tar-
jolla ja kaikki oli suurenmoista. Huipuksi mielestäni tuli kauniisti ja yhden-
mukaisesti puetut nuoret tytöt kulkivat kukkuraisine kukkakoreineen myy-
mässä Terijöen kuuluisia ruusuja. Miten hienoa! Isäkin osti meille ruusut. Mi-
nä istuin tulevasta upeasta aikuiselämästäni unelmoiden, siis ruusukavaljee-
ristani. Ilta oli ihmeellinen vilahdus suuresta maailmasta. Ja valssi soi, se soi! 

Ulos astuessamme pimeään yöhön näimme erikoisen juhlavalaistuksen 
Kronstadtista pyyhkäisivät tasavälin kulkevat valoheittimien kiilat yli tai-
vaankannen. Vartioivat rauhanaikanakin ilmatilaa. Tuntuu hiukan kolkolta ja 
uhkaavaltakin. 

Päivälläkin saattoi kuulla ampumisen ääniä sieltä etelästä päin. Raja oli 
niin lähellä ja Rajajoki oli tässä kohtaa kovin kapea. Silta pystyi johtamaan 
sen ylitse. Miehitetyt vartiokopit kummallakin puolella sillan suussa. Neu-
vostoliiton puolella ei vahingossakaan vartiomiestä näkynyt, piileksivät 
pienessä kopissaan tai kurkkivat sen takaa. Jännittävältä tuntui rajalla pis-
täytyminen. 

Itse Terijoen asemaseutu tarjosi mielenkiintoista nähtävää. Suuri valkea or-
todoksinen kirkko on sodissa onnellisesti säilynyt. Pääsisin siihen tutustu-
maan vasta sotaveteraaniretkellä hamassa tulevaisuudessa. Nyt tutustuimme 
kyläkujan kauppoihin. Niissä monessakin myytiin ihastuttavia emigranttien 
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Ilja Repinin taiteilijakoti Penaty, Kuokkalassa. 

mukaansa pelastamia antiikkiesineitä. 
Leipä- ja leivoskauppoja oli monta erikoisine herkkuineen- tai ainakin näin 

minun muistoissani. Viipuri-naapurimme, muotiliikkeen omistaja Hulda Järn-
fors oli perustanut tänne tuottoisan sivuliikkeen. Kävimme siellä häntä ter-
vehtimässä. 

Asemarakennuksen ravintolassa söimme ainakin minun siihenastisen elä-
mäni parasta kesäkeittoa. 

Vaikka hyvän osasi äitikin valmistaa. Äiti lisäsi keittoon aina hiukan soke-
ria ja lohkoi pinnalle pari tomaattia. Mainiota oli hänenkin snålsoppansa -
eipä mitään saiturinkeittoa! 

On sanottu, että Karjalan kannaksen eniten valokuvattu aihe oli Vammel-
suussa Rakkauden haudaksi kutsuttu muistomerkki. Paikalla oli todellakin 
kalliohauta, jonka päällyskivellä istui kaunis pronssiin valettu jalopiirteinen 
nainen. Tänne rantakallion holviin oli murheenmurtuma aviomies saattanut 
nuoren puolisonsa. 
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Luulenpa, että meitä lapsia kiinnosti eniten naisen vieressä istuva pronssi-
nen nallekarhu, jota nainen näytti kaihoten katselevan - tai katsoiko ulapal-
le kuin miestään kaihoten? 

Paikka antoi tietenkin kulkijalle aihetta monenlaisiin tarinoihin tai arve-
luihin. 

Mutta koska elämä on yllätyksiä täynnä, osui kerran junassa matkatove-
rikseni ystävällinen kannakselainen naishenkilö, joka kertoi tietävänsä Rak-
kauden haudan todenperäisin tarinan. Hän oli painattanut lehtisen, jossa hän 
kuvasi haudassa lepäävän naisen tarinan. Sain ostaa häneltä tämän 1992 pai-
netun kertomuksen, jonka tiedot perustuvat haudatun perheystävien ja apu-
laisten luotettaviin kuvauksiin ja kertomuksiin. 

Haudassa lepää ja veistoksen henkilö on kirjailijatar Maria Kartavtseva, o. 
s. Krestovski (1870-1910), upporikkaan pankkiiri Eugen Kartavtsevin nuori 
puoliso. Tutustuessaan Eugeniin oli Marialla jo matka elettyä elämää taka-
naan. Hän oli 17-vuotiaana synnyttänyt aviottoman poikalapsen ja tarmok-
kaana sekä lahjakkaana kirjailijana ansainnut itse toimeentulon lapselleen ja 
itselleen. 

Osallistuessaan Pietarin loistokkaaseen huvitteluelämään Maria tutustui it-
seään 20 vuotta vanhempaan Kartavtseviin ja he rakastuivat silmittömästi. 

Avioiduttuaan nopeasti he ostivat Vammeljoen suulta, meren ääreltä, laa-
jan maapalstan, jonka he miehen rikkauden ja anteliaisuuden avulla muutti-
vat maalliseksi paratiisiksi. 

Rakennettiin suuri, näyttävä huvila ja adoptoidulle Marian pojalle toinen. 
Raivattiin ja perustettiin suurenmoinen puutarha kasvihuoneineen, puistik-
koon istutettiin jaloja puita ja kaikkialle samoin Marian lempikukkia. 

Ulkoilmeteatterikin tarvittiin nimekkäiden pietarilaisten muusikoiden ja näyt-
teli joiden esiintymisnäyttämöksi. 

Elämä oli loistavaa ja onnellista. 
Mutta Maria sairastui vakavasti. Parannusta jouduttiin etsimään kaikkialta, 

koti- ja ulkomaita myöten. Marian sairaudeksi todettiin parantumaton syöpä. 
Sairastuessaan Maria sairastui myös henkisesti. Ystävältään saamaansa nal-
lekarhua hän kuljetti aina mukanaan leikkien sen kanssa lapsen tavoin. Tä-
män vuoksi pronssi-Marian rinnalla istui myös pronssinen nallekarhu. 

Maria kuoli 40-vuotiaana. Eugen suri lohduttomana. Hän halusi vieläkin 
toteuttaa Marian toivomuksia. Ja niin hän rakennutti korkealle kallion pääl-
le valkoisen kultakupolisen bysanttilaistyylisen kirkon. Mutta sitä ei uskon-
nollinen Maria enää nähnyt. 

Eugen rakennutti myös lupaamansa lepokodin varattomille taiteilijoille, to-
teuttaen tässäkin Marian lausumaa toivomusta. 

Kohta Eugen Kartavtsev vetäytyi Krimille jättäen Vammelsuun paratiisin 
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apulaistensa huostaan. Mutta 
Venäjän vallankumouksenjäl-
keen hän ei enää voinut palata 
Suomeen. Hän kuoli Ranskas-
sa sokeana 70 vuoden ikäise-
nä. 

Sodat hävittivät tämänkin 
kuuluisan nähtävyyden. Kirk-
ko on raunioina, rakennukset 
samoin. Rakkauden haudan 
pronssiveistos on kadonnut. 
Puisto raiskattu. Kirjailija Yr-
jö Kokko kertoi nähneensä nal-
leveistoksen istuvan erään te-
ri jokelaisen huvilan terassilla 
ja kuvanneensakin sen. Näin 
kertoo tarinan todellisen sisäl-
lön tallentaja. 

Eugen ei siis ollut mikään us-
koton hurjastelija, joka jätti 
Marian yksin rantakalliolle 
kaipailemaan. Päinvastoin. Raivolan ortodoksinen kirkko Edith Södergra-
Hän oli syvästi rakastanut Ma- nin naapurissa. 
riaa ja vaalinut hänen muisto-
aan uskollisesti. 

Hautakiveen on hakattu venäjänkielellä seuraavat sanat: "Vaikka elämäsi 
aikana en riittävästi hellinyt ja arvostanut Sinua, rakas Maria, nyt kuolemasi 
jälkeen olen täyttänyt kaikki toivomuksesi. Sinun, koko sielustani, Eugen." 

En eksy kuvailemaan Lintulan luostarissa pistäytymisen hämärää muistiku-
vaani. Ainoa konkreettinen muisto täällä naisluostarissa käynnistämme on veis-
tetty puulusikka kalamuotoon tehtyine varsineen, maalattuine lemmikkikukki-
neen sekä teksteineen "MUISTOKSI", mikä kaikki tietenkin kuvasi venä-
läisasukkaita. Mustaesiliinaiset nunnat ahkeroivat hiljaisina kasvimaalla. 

Kuokkalassa sivuutimme kävellen ja ihmeissämme puistikkoon kurkistel-
len taiteen mestarin, venäläisen Ilja Repinin erikoisen talorykelmän. 

En osannut kuvitellakaan, että vuosikymmenien kuluttua pääsisin vieraile-
maan tässä Neuvostoliiton aikana tarkoin ja huolella, sotien jälkeen, kun-
nostetussa Repinossa. Näkisin taiteilijan ateljeen maalaustelineineen ja mes-
tarin maalipaletin sen edessä. Tutustuisin myös maailmankuuluun kolmiker-
roksiseen, pyörivään ruokapöytään, jonka ääressä Repin kestitsi viikon mää-
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räpäivänä vieraitaan, tarkoin määrättyjen sääntöjen mukaan. 
Aika myöten tutustuin runsaisiin Repinistä kirjoitettuihin ja kuvitettuihin 

elämänkertoihin. Ja lopulta näkisin omin silmin hänen maailmankuuluisat 
pääteoksensa niiden oikeissa kohteissaan. Moskovan Tretjakov -galleriassa 
kauhistuisin Iivana Julman kammottavia silmiä hänen pitäessään juuri sur-
maamaansa Ivania, vertavuotavaa poikaansa, tiukasti syleilyssään. 

Ihailisin siellä myös mahtavaa Kurskin ristisaattoa, rikkauden ja köyhyy-
den kuvausta, kuin myös ihmismielen syvimpien tuntojen, hyvyyden ja pa-
huuden, vanhurskauden ja tekopyhyyden kuvastumista ihmiskasvoilla. 

Volgan lautturien raskas tuskaisa kulku Pietarin venäläisessä museossa; Za-
porogien riehakas riemu heidän laatiessaan hyväistyskirjettä Turkin sulttaa-
nille - kuulen heidän rähäkkään naurunsa. Kuinka kukaan saattaakaan värien 
ja siveltimen avulla saada kaiken tämän kuvatuksi? 

Myös oman maamme taideaarteita tämä suuri venäläinen on rikastuttanut. 
Ilja Repinhän eli Kokkolan ateljeehuvilassaan Vallankumouksesta lähtien ai-
na kuolemaansa 29.9.1930 asti. Kuollessaan hän oli 86 vuotta vanha. Mesta-

Edith Södergranin koti Raivolassa, ortodoksinen kirkko. 
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rin hauta sijaitsee Repinon puistossa pienen mäen, Tsugujevin vuoren, juu-
rella. Nimi kunnioittaa hänen ukrainalaisen syntymäkaupunkinsa muistoa. 

Minkä vuoksi kauneuden luomiseen tarvitaan niin usein kärsimyksen tus-
kaa? 

Edith Södergranin elämänkuvauksiin tutustuessa voisi tästä väitteestä va-
kuuttua. 

Elämä vanhan äidin huoltamana, sairaana ja suuressa maallisessa köyhyy-
dessä, vailla ystäviä joita hän kovasti kaipasi. Keuhkotauti ja köyhyyttä jopa 
siinä määrin, että on yritettävä ruuan hankkimiseksi myydä huonekalujaan 
tai "parfyymipulloa ja pitsistä alusasukertaansa" ymmärtämättömille kylä-
läisille. Miten nöyryyttävää se mahtoikaan olla herkälle runoilijalle. 

Harmaan ja matalan, luhistumaisillaan olevan kodin lähellä nousi kaunis 
Raivolan ortodoksipyhäkkö. 

Nyttemmin muistoja vain. Maailma jota ei enää ole. Mutta runot jäivät elä-
mään. 

Edith Södergran 

Jumala on kaikkialla. 

Ja Jumala on mukana kaikissa yhteyksissä. 
Kun eukko arvaamatta kohtasi kissansa kaivolla 
ja kissa emäntänsä. 
Se oli suuri ilo heille molemmille. 
Mutta kaikkein suurin ilo oli se 
että Jumala oli vienyt heidät yhteen 
ja tahtonut heille tämän ihmeellisen ystävyyden 
neljänätoista vuotena. 

Muistan rakasta Sonjaa, mäyräkoiraani, 
niin karkeakarvaista, ja viittätoista 
yhdessä vietettyä ihanaa vuotta. 

Seuratessani nyt suurta Karjalan kannasta esittävää karttaa vuodelta 1938, 
lähden junarataa myöten Viipurista etelään. Olen Perkjärvellä - siellä kä-
vimme joskus asioilla Pällilästä käsin Mikko-sedän kyydissä. Siellä näki usein 
raitilla paljon sotamiehiä tai oikeammin asevelvollisia marssimassa. 
Sitten pieni Lounatjoen asema. Mitenkähän jouduimmekin kerran sinne Mar-
morin mukana hänen ystäviensä Ketoloiden vieraiksi. Nyttemmin palaa tä-
mä käynti mieleeni mansikkamaalla. Sillä tapahtui niin, että ruokailun pää-
tyttyä ei meille lapsille tarjottukaanjälkiruokaa, vaan sanottiin: menkää man-
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sikkamaalle ja syökää mansikoita niin paljon kuin mahtuu! 
Unohtumaton kehotus ja mahtava elämys meille kaupunkilaislapsille! 
Ketoloilla oli myös suuri sen ajan onnellisten kanojen kanala. Ja Mormor, 
kaikesta innostuva ja ihastuva, osti pariskunnan eli ruskean ja suloisen kää-
piökanan ja kukon Muolaaseen tulijaisiksi. 
Laatikossa ne vietiin junalla hämmästyneille vastaanottajille. 
Pikkukukko oli rohkealuontoinen ja kipakka. Se osasi pitää puolensa ja tul-
la toimeen suuren Leghorn-isännän rinnalla. Onneksi. 
Pikkukananen pääsi myös jäseneksi talon kanaparveen. Nokkimista ei ta-
pahtunut. Ja niinpä saattoi pesästä löytyä piankin pieniä ruskeita kuin leikki-
munia suurempien normaalikokoisten joukosta. Tietenkin me lapset halusimme 
aina sellaisia keitettäväksi ja munakuppiimme. 

Sormuksen tarina 

Oikeassa nimettömässäni olen kauan pitänyt sormusta, jonka suurikokoi-
sen turkoosikiven väri muuntuu - mielialojeniko mukaan? -iloisen kirkkaasta 
himmeän vihreäksi. Minulle sormus symboloi enemmän kuin kaunis kivi, 
kultaan tanakasti upotettu. 

Aloitan sormuksen tarinan muistelemalla valmistavan koulun opettajaani 
Tant EIiaa, joka Kotkan ruotsalaisen yhteisjoulun "pikkukoulussa" kuvaili 
meille kiehtovasti opetuskuvia myötäillen uskontotunneilla Raamatun värik-
käitä kertomuksia. Kuuntelimme hiiskumatta hänen kuvauksiaan Mooses-
lapsen löytymisestä Niilivirran kaislikosta, Israelin kansan pitkästä vaelluk-
sesta Egyptin vankeudesta isiensä maahan ja monista Vanhan Testamentin 
muistakin kertomuksista. Jeesuksen elämästä saimme hänen ja Tant Fannyn 
opetuksen kautta kauniin ja lohdullisen kuvan. Raamattu oli meille hyvä opet-
tavainen kirja. 

Omalta äidinäidiltäni, Marmorilta, perin hänen opetuksensa ja elämänsä 
kautta hellän luottamuksen tunteen Jeesukseen ja Jumalaan. Mormor opetti 
meille äitini neuvoman Levolle lasken Luojani-iltarukouksen rinnalle kaik-
kien ruotsinkielisten lasten osaaman iltasiunauksen Gud som hafver (nimen-
omaan vanhaan tapaan kirjoitettuna), sehän oli tavallaan käsite. 
Gud som hafver barner kär 
Se till mig som liten är 
Vart jag mig i världen vänder 
Står min lycka i Guds händer 
Lyckan kommer lyckan går 
Den Gud älskar, lyckan f år. 
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Suomennettunahan tämä on tuttu Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. 
Minne käynkin maailmassa, Sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee. Tai-
vaan Isä suojelee. 

Meitä hauskutti Marmorin kertomus omasta lapsuudestaan. Hän kun oli 
luullut, että rukouksen loppu kuului "Flickan kommer flickan går", eli tyttö 
tulee ja menee. Flicka oli tutumpi käsite kuin lycka, onni. 

Mormor lauloi myös pianolla säestäen Vapaakirkon, johon hän kuului, lau-
luja ja virsiä omasta laulukirjastaan. Erikoisen rakas hänelle oli Sydämellä 
Jeesuksen. Näin sen muistan 

Sydämellä Jeesuksen olla on niin suloinen. 
Turvallista rauhaisaa siipiensä suojassa. 

Kun äiti helmassaan vaalii pienokaisiaan, 
niin myös Poika Jumalan vaalii tainta taivahan. 

Hiljaa hiljaa sydämien turvaa yksin Hänehen 
Älä mistään huolehti, Jeesus on sun 
kanssasi. 

Marmorin elämänohjeena ja usein 
toistuvana uskomuksenaan oli "Jumala 
on rakkaus". Hänen kirjeensäkin päät-
tyi usein näihin lohduttaviin sanoihin. 
Hän oli elämänmyönteinenjailoinen äi-
dinäiti. 

Oma vaikutuksensa uskonnollisessa 
kasvatuksessani oli myös varhaislap-
suudellani Muolaassa. Kotikoulun isän-
maallis-uskonnollinen henki loi perus-
turvallisuuden vakuuden,josta vieläkin 
olen syvästi kiitollinen. 

Sitten elämäni muuttui vieraammaksi. 
Viipurin koulussa Rauha Jakobsson 

opetti uskontoa tavanomaiseen tapaan, 
ketään häiritsemättä, mutta myöskään 
innostamatta. Kahtena ensimmäisenä 
vuotenani "Vanhaa ja Uutta Testament-
tia, virrensäkeistöjä ja Raamatun lau-
seita, käyttäen Bruunin oppikirjaa apu-
naan", näin vuosikertomuksen mukaan. 

Pommituksessa vaurioitunut Viipurin 
Tuomiokirkko, rippikirkkoni. 
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Tämän oppikirjan laatija ei voinut ol-
la kukaan muu kuin Piikki, teol. kand., 
vanhempilehtoriAlbertBruun,jokajat-
koi opetusta seuraavat kolme vuotta 
Kirkkohistorian nimellä. 

Piikki oli lempinimensä mukaan pie-
nikokoinen, kuivahko ja tärkeähkö 
mies. 

(Näin oli hänen poikansakin, sivu-
mennen sanoen, pieni mutta hiukan 
vilkkaampi kaveri. Koulukonventeissa 
pakenimme häntä -Piikin poika tulee! 
Sillä ei ollut hohdokasta tanssia itseään 
paljon lyhyemmän kavaljeerin viemä-
nä. Olimme sydämettömiä, kuten usein 
nuoruus on.) 

Jotakin meni nyt pahasti vikaan kun 
en voinut lainkaan kiinnostua Piikin 
opetuksesta. Paavalin loputtomat mat-
kat - niistähän olisi voinut puhua kiin-

,, Jlmariveljelleni 7 /XII _ 32 Kirstiltä ,, nostavastikin, ehkä hiukan maiden nä-
kymiäkin kuvitellen. Apostolien teot? 
En niistä muista sanakaan, en nyt enkä 

silloinkaan kun olisi todella pitänyt muistaa. 
Ilmeisesti unohdin paljon muutakin, ainakin kokeissa, mikä unohtaminen 

johtikin todelliseen katastrofiin. Neljännen luokan keväällä Piikki antoi vä-
litodistukseeni uskonnossa arvosanaksi nelosen. Siis nelonen uskonnossa! 

Tämä herätti kotona kauhean myrskyn. Kyllähän nyt ymmärrän, että silloin 
oli kyseessä tosi skandaali. Kaiken kukkuraksi isä soitti Piikille ja halusi li-
sätietoja. Niitä ei minulle kerrottu. 

Siis kotiarestia koko pääsiäisloman ajaksi. 
Loppukevääksi löydettiin lehti-ilmoituksen avulla läksyjenkuulustelija, eräs 

Pekka. 
Todistukseni parani, niin kai myös uskonnonnumeroni ainakin viitoseen, 

kun en sentään ehtoja tullut. Pekka teki matematiikantehtäväni ja tietenkin 
kuulusteli kielten sanat ja korjasi kotitehtävät. Pakkohan oli paremmin sy-
ventyä kouluasioihin. Kiitos Pekan. 

Oli edessä rippikoulu. 
Olin viidennellä luokalla ja viidentoista vanha. 
Rippikoulua käytiin iltaisin omalla koululla. Rippi-isäni nimi onjo ammoin 
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hävinnyt muististani. 
Olen aina kadehtinut niitä joilla rip-

pikoulu on kauniissa muistossa. Rippi-
leirejä ei järjestetty vielä pitkiin aikoi-
hin. 

Istuin takarivissä eikä minulta kysyt-
ty kertaakaan. Olikohan meillä edes 
läksyjä. Varmaan oli. Mutta ainakin 
meitä pelotettiin synneillämme ja pa-
huudellamme ja lopulta sillä mitenkä 
meitä kohtaisi kauhea rangaistus el-
lemme USKOISI nauttiessamme Jee-
suksen ruumista ja verta ehtoollisella. 
Tämä uhkaus painui ainakin sieluuni. 

Konfirmaatiopäivän lähestyessä en-
nenjoululomaahämmennyksenija pel-
koni lisääntyivät lisääntymistään. En 
kuitenkaan mahtanut asioiden enkä päi-
vien kululle mitään vaan ajauduin pe-
loissani kohti konfirmaatiopäivää, jou-
lukuun seitsemättä. 

Rakas Mormorini ei päässyt tulemaan 
vaan lähetti minulle Raamatun, johon 
oli omistuskirjoitukseksi merkinnyt 
Raamatun sanat armosta ja uskollisuu-
desta. Säilytän vieläkinRaamattunikan- "llmariveljelleni 7/Xll - 32 Kirstiltä" 
sien välissä hänen silloista kirjettään se-
kä hänen elämänsä viimeistä kirjekort-
tiaan minulle 

Armosta ei meille rippikoulussa puhuttu. 
Muolaalaiset tulivat tilaisuuteen, toivat toisen Raamatun ja olivat suurena 

ilonani ja lohtunani läsnä, kun valkoisissani kävin Viipurin Tuomiokirkon alt-
tarin ääreen ensimmäistä ehtoollistani nauttimaan. 

Minua armahdettiin. En kaatunut kuolleena maahan tulisen kiven kosket-
tamana. 

Äidiltä ja isältä olin saanut rippilahjaksi kaulakorun, kultaisen ristin ket-
juineen. En kuitenkaan koskaan voinut sitä käyttää. Se ei kuulunut minulle. 
Olin ehdoton tässä asiassa. 

Jonkun vuoden kuluttua äiti teetti minulle tästä rististä sormuksen, josta olen 
kertonut. Sileä iso turkoosikivi kuului vanhaan talismaaniin, onnentuojaan, 
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jonka äidilleni oli Bakussa lahjoittanut 
paikallinen hyvä perheystävä. 

Kiven pintaan on kaiverrettu vieras 
merkki, jonka sanomaa ei äitini koskaan 
kertonut minulle - en tiedä tiesikö hän 
sitä itsekään. 

Olin pitänyt sormusta monet vuodet 
sormessani, kunnes kerran Liisa-tyttä-
reni matkassa jouduin Teheraniin. Siel-
lä kuuluissa basaarissa kysyin vanhal-
ta korukauppiaalta mitä kiven merkki 
tarkoitti. Riisuin sormuksen, hän käyt-
ti sitä sinetin tapaan, katsoi minua va-
kavana silmiin ja sanoi - ALLAH. Ju-
mala on kaikkialla. 

Olen nyt toinen ihminen kuin äsken 
rippikouluiässä, mutta kuitenkin sama: 

Olen elänyt lähes koko elämäni, tuon 
ajan jälkeen yli kahdeksankymmentä 
vuotta. Olen saanut nähdä paljon maa-

Rakas Mormorini Fanny Björkman 55 iJmaa ja olen voinut todeta, että us-
vuotia, . 1930. konoppimme määräytyy sen mukaan 

mihin kulttuuriin olemme syntyneet. 
Meille suomalaisille annettiin histo-

rian kulun mukaan kristinusko. Olen päätynyt siihen uskomukseen, että ih-
misen uskon mittana on hänen aitoutensaja uskollisuutensa millä hän annet-
tua oppia rehellisesti yrittää noudattaa ja toimia oppinsa moraalikäsityksen 
mukaan elämässään. Kenenkään rehellistä uskoa, hänelle annettua, ei tule pil-
kata tai halveksia. Tämän käsityksen ja opetuksen olen saanut periä kodilta-
ni ja esivanhemmiltani monen polven takaa. 

Me kristityt uskomme lopulta armoonja anteeksiantoon, joita me heikkoi-
na erehtyjinä kipeästi tarvitsemme. Uskon johdatukseen ja luulen tavannee-
ni enkelin - ainakin olen monesti tuntenut enkelin läsnäolon ja avun. Niin 
usein jälkeenpäin: näinhän pitikin tapahtua, parhaaksemme. 

Uskallan sanoa, että rukoukseni on kiitos. Kiitän elämää sen käsittämättö-
mästä kauneudesta ja runsaudesta. Yhä enemmän ihmettelen luonnon sano-
matonta viisautta ja järjestystä. Ihailen eläinkunnan suunnatonta kärsivälli-
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syyttä ja voimaa selviytymään kaikista vaikeuksista. 
Kaiken takana täytyy olla Suuri Henki, Jumala. 
Pyydän varjelusta ja siunausta jälkipolvilleni. Toivon heille hyvää elämää. 
Uskoni on lapsen luottavaista uskoa. 
Jumala on rakkaus. 

Vaikea vuosi 1933 

Rippikoulutalvestani ja keväästä näytti tulevan synkkä ja ikävä, jopa mur-
heellinen aika elämässämme. 

Tuntui siltä kuin uhkaavat pilvet olisivat vähitellen kokoontuneet kotimme 
ja koko maan ylle. Kehittymässä oli yleismaailmallinen syvä lamakausi. Tä-
mä lähti liikkeelle USA:n pörssiromahduksesta ja levisi vaikutuksineen kaik-
kialle. Työttömyys kasvoi, puute lisääntyi. 

Sosiaaliset olot Suomessa avustuksien lähes puuttuessa olivat huonot ja jär-
jestäytymättömät. Niinpä saattoi avunpyytäjä yhä useammin seisoa meidän-
kin ovemme takana pyytäen "köyhänapua", rahaa tai suorastaan leipää. U seim-
miten pyytäjä oli surullinen ja rasitettu perheenäiti, ahdingon ajamana. Tai 
hän oli kadun työtön, mieskin, myymässä vastaperustettua Apu-lehteä - täs-
tä lehden nimi - sillä myyjä sai jonkun markan itselleen. Tämä oli ajan so-
siaalista avustusta. 

Isäni oli luopunut työsuhteestaan yksityiseen rakennusliikkeeseen, jonka 
matkassa hän oli lähtenyt Kotkan Gutzeitilta hyvästä toimestaan, monen ys-
tävänsä varoituksesta huolimatta. Eihän alussa huonosti mennytkään. Tar-
mokas ja neuvokas isäni perusti nyt yhdenmiehen rakennustoimiston, nimel-
tään Rakennus- ja rautabetonitoimisto. Aluksi tuli tehtäviä, lujuuslaskelmia, 
urakoita tai niiden valvomisia 

Mutta alkanut lama verotti rakennustoimintaa ja vähitellen oli todettava et-
tä työt olivat loppuneet. 

Mitä tehdä? Voin vain kuvitella, miten järkyttävä tilanne oli. Mutta emme-
hän olimme ainoita. Karjala-lehdessä yhä useammin kerrottiin pakkohuuto-
kaupoista. 

Olimme muuttaneet Torkkelikatu kuudesta Karjalankatu kahteentoista He-
leniuksen taloon, lähes katujen kulmaan. Asuntomme oli samankokoinen kuin 
edellinenkin ja saimme Pokan kanssa yhteiset oman huoneenkin, joten mei-
dän mielestämme muutto oli ihan hyvä asia. 

Taloudellinen tilanteemme huononi vähitellen. Vanhempani säästivät mei-
tä turhankin tarkkaan ikäviltä asioilta eivätkä kertoneet huolistaan. 

Olimme ja elimme pitkään mistään tietämättä. Minun koulu- ja ystävä-
maailmassani tapahtui sellainen pitkälle tulevaisuuteen ulottuva seikka, että 
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Kirsti HärkönenjaArno ErikDahlbäck 
(Tarjas v.1943) talvisodan kynnyksellä 
Viipurissa kesällä 1939. 

tutustuin lähemmin häneen, josta tulisi 
muutamien vuosien päästä elämänto-
verini. aviomieheni ja lasteni isä. 

Erik Dahlbäck oli hänen nimensä. 
Olin hänet huomannut aikaisemmin, 
tuo tummatukkainen pitkä ja ujo Taal-
pekki oli toki konventtituttava ja naa-
puriklassikko. Mutta nyt tutustuin hä-
nen kotiinsa ja perheeseensäkin. Seu-
raavina kesinä, jolloin aina pääsin käy-
mään Viipurissa, tutustuimme lisää. Yh-
teinen opiskeluaikamme Helsingissä 
veisi meidät taas yhteen, enempään 
kuin kirjeiden kautta tapaamisiin. Mut-
ta paljonhan ehtisi tapahtua sitä ennen. 
Nimemme suomensimme sodan aika-
na nimeksi Tarjas. 

Nyt menin jo liikaa asioiden edelle! 
Kevät jatkui Viipurissa ja loppua en-

teili tapaus, joka tuo mieleeni erään kir-
jan nimen: Ensin myytiin piano! Näin 
meillä todella tapahtui. Äidin Kotkas-
sa omilla yritystuloillaan hankkima tär-
keä piano jouduttiin myymään. 

Mutta pitkäänhän ei yhden pianon hinta riittänyt, vaan lopulta jouduttiin te-
kemään kipeä päätös: isäni perustama Rakennus- ja rautabetonitoimisto ase-
tettaisi konkurssiin. Kotia kohtaisi pakkohuutokauppa. 

Se mikä viipurilaisille ja Karjalan kannaksen asukkaille sekä muillekin ta-
pahtuisi kuuden vuoden kuluttua, tapahtui nyt meille: menetimme kotimme. 

Muuttaisimme Tampereelle, sillä Mormorin koti oli avoinna meille kaikil-
le. Äidille tämä ei ollut niin vaikeata kuin isälleni, jolle tilanne oli todella tus-
kallinen. 

Minä lapsellisuudessani koin Marmorille muuttamisen luonnollisena, oli-
han siellä kaikki niin tuttua. Oli Marmorin omistama Pesulaitos tuttuine "tyt-
töineen". Olen toki myöhemmin ymmärtänyt, miten suuren uhrauksen Mor-
mor tässä teki. Luovutti kotinsa, tilansa ja mukavuutensa perheemme hyväksi. 

Vietimme sen kesän veljeni Ilmarin kanssa Mormorin luona. Vanhempani 
halusivat käydä kaksin kodin hajottamisen tuskan. 

Syksyllä aloittaisimme uuden elämän uudessa koulussa uusien ystävien pa-
rissa. 
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Vaikka aika Viipurissa jäi näin lyhyeksi, vain viideksi vuodeksi, olen koko 
ikäni tuntenut olevani viipurilainen. 

Nykyään, kun taas pääsee siellä käymään, sanovat monet etteivät milloin-
kaan halua sitä nykytilanteessa nähdäkään. Mutta kun olen sulkenut pois tie-
toisuudestani nykyhetken vieraan rappion, palaan entiseen Viipuriin. Ovat-
han Torkkelin puiston puuvanhukset yhä samat. Salakkalahti on paikoillaan. 
Kotitaloni on siellä, karhut ikkunavartioina. Erikin kotitalo Pohjoisvalli yk-
sitoista suurena ja ehjänä. Voin kulkea entistä koulutietäni puiston poikki ohi 
Tuomiokirkon muiston. 

Linna seisoo saarellaan. 
Kaikki mikä on tapahtunut säilyy ikuisesti. 

Epilogi 

Syksyllä aloitimme uuden elämän uudessa koulussa uusien ystävien paris-
sa. Taas kerran täydellinen muutos: aidosta Karjalasta, Viipurista Hämeen sy-
dämeen Tampereelle. 

Edessämme oli kolme vaiherikasta vuotta. 
Perheemme vaikeudet helpottuisivat kuitenkin vähitellen. Isälle löytyi teh-

täviä ja pian tapahtui sellainen ihme, että hän pääsi kohta takaisin Kotkaan 
Gutzeitille, entiseen asemaansa ja merkittäviin tehtäviin. Hänen osaamistaan 
arvostettiin. 

Mutta kuin olimme aloittaneet koulukäyntimme Tampereella, minä lukion 
ensimmäisellä eli 9-vuotisen Tampereen Suomalaisen Yhteiskoulun seitse-
männellä luokalla, katsottiin paremmaksi että jatkaisimme täällä kunnes pää-
sisin ylioppilaaksi 1936. 

Äiti jäi kanssamme Tampereelle. Kesät viettäisimme Kymin kartanon 
täysihoitolassa. 

Olin taas joutunut uuteen kouluympäristöön ja sain täällä kokea ystävälli-
sen vastaanoton kuten aikanaan Viipurissakin. Parhaaksi ystäväkseni sain Ahl-
strömin Pikin Kangasalta Vääksyn kartanosta, hänkin uusi tulokas Tampe-
reen kouluun. Yhdessä vietetyt vuotemme olivat suurenmoiset, mutta kuulu-
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TIETOA KIRJOITTAJISTA: 

Rauno Ekholm on fil. maist. ja suomentaja 

Markus Hiekkanen on arkeologian dosentti Turun yliopistossa 

Kyllikki Tiensuu on kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa 

Pirkko Sallinen-Gimpl on kansatieteen dosentti Helsingin yliopistossa 

Merja Sillanpää on fil. t9ht., Hiiden opiston apulaisrehtori 

Kalevi Tilli on kauppatiet. maist., pankinjohtaja emeritus 

Pekka V. Virtanen on emeritus professori 
Teknillisestä korkeakoulusta Espoosta 

Asko Kousa on kauppatiet. maist. Espoosta 

Terttu Vartiainen on fil. toht. Helsingistä 

Kirsti Tarjas on emerita kuvaamataidon lehtori Joutsenosta. Hänen lapsuu-
denmuistojensa ensimmäinen Bakua ja Kotkaa käsittelevä osa, Aalto vierii 
verkalleen uuden aallon tieltä on ilmestynyt Tammen kustantamana vuonna 
1996. 

* * * 

Hiekkasen, Tiensuun, Sallinen-Gimpl'n ja Sillanpään artikkelit pohjautuvat 
Nurmeksen evankelisessa opistossa kesällä 2004 pidetyn Karjalaisen kult-
tuurin kurssin esitelmiin. 
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