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Hän ei laitonta lakia kuuluttaisi. Sen saisi tehdä joku kiertävä matkapappi.
Antti Lind istuutui kirjoituspöydän ääreen jatkamaan tulevan sunnuntain
saarnan kirjoittamista. Saarna oli hänen ensimmäinen julkinen. Hän oli
vasta muutama kuukausi sitten suorittanut erotutkinnon Helsingin yliopistossa, hänet oli vihitty papiksi ja hän oli palannut koulukaupunkiinsa Turkuun saatuaan täältä apulaispapin viran.
Takana oleva ovi avattiin. Edessä olevasta peilistä näki, että tulija oli
mustalaisnainen.
– On tapana koputta, Lind kääntyi sanomaan.
– Anteeksi. Saanko mie povata Teille?
– Povamine on syntiä, Lind naurahti.
– Mie povaan leikin varjolla.
Lind antoi ennustajaeukolle luvan, koska uskoi pääsevänsä siten kiusanhengestä nopeammin eroon. Nainen asetti tuolin kirjoituspöydän päähän, keräsi runsaan mustan hameensa syliin ja istuutui. Nainen kaivoi hameen helmoista korttipakan ja pani sen pöydälle selkäpuoli ylöspäin. Povari nosti ensimmäisen kortin.
– Kortista näkyy, että Te menette naimisiin hyvän ihmisen kanssa.
– Mnä ajattelin pysyä naimattomana. Olen näet pappi.
Povari nosti seuraavan kortin:
– Teille tulee kaksi lasta. Kolmaskin näkyy.
Lind jätti kommentoimatta. Eukko nosti kolmannen kortin:
– Teillä on menestystä työssä.
Lind pysyi vaiti. Eukko nosti neljännen kortin.
– Teistä tulee rikas.
– Maallinen mammona ei kiinnosta minua, Lind sanoi. – Näkyykö korteista, saako Suomi menetetyn autonomian takaisin?
2

Povari nosti uuden kortin:
– Se ei näy kortista.
– Tämä riittää.
– Mitä Te maksatte povauksesta?
– E’ mittä. Ite Te tarjouduitte.
Eukko nosti vielä yhden kortin.
– Kortista näkyy, että Te jouvutte vankilaan.
– Oho. Miksi?
– Te jouvutte vankilaa teosta, mikä ei ole rikos sillon, ku Te teette sen.
Liekö hän katsonut tylysti? Mustalainen näki parhaaksi poistua.
Naisen mentyä Lind jatkoi kirjoittamista. Mutta se ei ottanut sujuakseen, ajatukset pyörivät toisaalla. Hän oli varma, että kirkkoherra oli määrännyt hänet saarnavuoroon pelastaakseen oman nahkansa. Papin tuli näet
saarnan jälkeen kuuluttaa viralliset kuulutukset. Hänen tulisi kuuluttaa laittomassa järjestyksessä eli Suomen perustuslain vastaisesti säädetty asevelvollisuuslaki. Nikolai Toinen Suomen suuriruhtinas, Venäjän keisari, Puolan tsaari ynnä muuta, ynnä muuta, oli kaksi ja puoli vuotta sitten antanut
manifestin eli armollisen julistuskirjan, jolla käytännöllisesti katsoen Suomen säädyiltä poistettiin oikeus säätää laki, jos hallitsija katsoi lailla olevan koko valtakuntaakin koskevaa merkitystä. Sellaisesta laista pyydettäisiin vain lausunto Suomen säädyiltä, ennen kuin se meni hallitsijan vahvistettavaksi, eikä hallitsijan tarvinnut ottaa säätyjen vastustusta huomioon.
Suomalaiset – tsaarin uskollisista uskollisimmat alamaiset päinvastoin kuin
kapinoivat puolalaiset – ottivat manifestin tyrmistyneinä vastaan. Manifestin julkaisemista vastustaneet senaattorit erotettiin ja sijaan nimitettiin
myöntyväisempiä miehiä. Suomalaiset halusivat uskoa, että Nikolai oli
joutunut huonojen neuvonantajien harhaanjohtamaksi. Sanottiinhan, että
heikkotahtoinen Nikolai oli aina samaa mieltä kuin se, jonka kanssa oli
viimeksi neuvotellut. Silmät avautuivat, kun Nikolai ei ottanut vastaan
puolen miljoonan suomalaisen allekirjoittamaa vastalauseadressia Pietariin
vienyttä viisisataamiehistä lähetystöä. Käski vain sanoa lähetystölle, ettei
ollut sille vihainen, ja käski palata kotiin. Tapaus herätti uinuvan leijonan
suomalaisissa, jotka olivat saaneet elää lähes vuosisadan autonomisessa
suuriruhtinaskunnassa ruotsinvallan ajalta periytyneiden perustuslakiensa
mukaan. Aleksanteri Ensimmäisestä lähtien jokainen suuriruhtinas oli
kruunajaisissa vannonut pitävänsä Suomen perustuslait voimassa, niin
myös tämä nykyinen. Mutta Nikolai oli rikkonut valansa. Hän halusi olla
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itsevaltias ei vain Venäjällä vaan myös Suomen suuriruhtinaskunnassa.
Suomalaiset ryhtyivät passiiviseen vastarintaan.
Lindkin oli ollut mukana keräämässä nimiä vastalauseadressiin. VakkaSuomen kartanoista ja taloista allekirjoituksen joka kerta sai, mutta torpista
ja mäkituvista joutui lähtemään usein tyhjin käsin. Kieltäytyjät vetosivat,
että eivät osanneet kirjoittaa, mutta puumerkkikin olisi riittänyt. Suurempi
syy allekirjoittamisesta kieltäytymiseen olikin sosialisti Kurikan ohje köyhälle väelle olla allekirjoittamatta. Kurikka oli käärmeissään, koska ei ollut
saanut kutsua kokoukseen, jossa adressista oli päätetty. Toinen, vähäpätöisempi syy allekirjoittamisesta kieltäytymiseen olivat Venäjältä tulevat kulkukauppiaat, joiden epäiltiin olevan valtakunnallistajien asiamiehiä. Ne
levittivät valhepropagandaa, että keisari säätäisi pian lain, jonka nojalla
kartanoiden ja rikkaiden talojen maat jaettaisiin maattomille.
Ensimmäinen laittomassa järjestyksessä säädetty laki oli ollut asevelvollisuuslaki. Jo ennen sitä oli annettu asetuksia, joista yhdessä määrättiin,
että eräissä kirjeissä tuli käyttää rupla-arvoisia postimerkkejä. Postimerkki
sai kokoaan suuremman merkityksen. Lindkin rupesi mielenosoituksellisesti käyttämään varta vasten painettuja mustapohjaisia surumerkkejä. Kieliasetuksessa määrättiin venäjä senaatin ja ylimpien valtion virastojen virkakieleksi. Venäjän tuntimäärää lyseoissa lisättiin, ja venäjää alettiin lukea
kahdessa tyttökoulussakin. Kenraalikuvernööri Bobrikov kuului iloinneen,
että sillä lailla saatiin venäjänkieli siirtymään uusille sukupolville äitien
mukana. Laittomuus oli alkanut jo kymmenen vuotta aiemmin, kun Suomen postilaitos siirrettiin Venäjän sisäministeriön alaisuuteen. Laittomuuden takana olivat panslavistit, joiden tavoitteena oli yhtenäinen ja jakamaton Venäjä. Panslavistit tahtoivat sulattaa kaikki keisarikunnassa asuvat
ihmiset venäjää puhuviksi oikeauskoisiksi keisarin alamaisiksi. Olihan
helpompi hallita yhtä ja samaa kieltä puhuvia ja samaan jumalaan uskovia
alamaisia kuin kymmeniä eri kieliä puhuvia ja eri uskontoja tunnustavia
kansoja. Yhtenäistämistoimenpiteitä tarvittiin, sillä keisarikunta natisi liitoksissaan. Viranomaisten suurena huolenaiheena olivat demokratiaan pyrkivät vallankumoukselliset, jotka käyttivät hyväksi uskomusta, että tsaarius
sortuu. Suomeen valtakunnallistamista toteuttamaan lähetetty Bobrikov oli
panslavisti pahinta sorttia. Bobrikov otti käyttöön kovat otteet. Sanan-,
kokoontumis- ja yhdistymisvapautta rajoitettiin. Laittomuutta vastaan kirjoittavat sanomalehdet lakkautettiin määräajaksi tai ainiaaksi.
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Papit tiesivät asettuvansa esivaltaa vastaan, kun jättäisivät kuuluttamatta
asevelvollislain. Asiaa mutkisti arkkipiispan papeille lähettämä paimenkirje, jossa ilmoitettiin, että papin velvollisuus oli totella Jumalan asettamaa
esivaltaa ja lain mukaan julistaa kirkossa hallituksen antamia asetuksia,
eikä hänen ollut tutkiminen niiden laillisuutta. Arkkipiispa oli myöntyväisyyssuuntauksen edustaja, sellaisia haukuttiin suomettarelaisiksi äänenkannattajansa Suomettaren mukaan. Suomettarelaiset eli vanhasuomalaiset
olivat sillä kannalla, että laittomuuden edessä oli parempi taipua kuin taittua, niin kuin kataja. Parempi kuin nousta vastarintaan oli olla hallitsijalle
lojaali. Hallitsija muistaisi sen ja palkitsisi Suomen tulevaisuudessa. Kaikki
suomalaiset eivät jaksaneet uskoa, että Nikolai palkitsisi uskollisuudesta,
koska ei ollut tehnyt niin siihenkään asti. He olivat perustuslaillisia ja kannattivat kaikkiin lain sallimiin keinoihin tukeutuvaa passiivista vastarintaa.
Oli noustava Lutherin hengessä esivaltaa vastaan, sillä esivalta oli rikkonut
lakia ensin. Jokaisen isänmaallisen suomalaisen oikeus, jopa velvollisuus,
oli nousta vastustamaan laittomuutta. Elleivät he nouse nyt, venäläistäjät
ajattelisivat, että he eivät välitä, ja jatkavat rikoksentekoa.
Antti Lind joutui painimaan melkoisen jaakobinpainin, ennen kuin päätös
jättää laiton laki kuuluttamatta oli selvä. Sunnuntaiaamuna hän lähti kirkkoon hyvissä ajoin. Hän luki sakastissa saarnan läpi vielä kerran, jotta se
sujuisi takeltelematta. Kun kirkonkellot alkoivat soida, hän lähti kirkkosaliin.
Seurakuntalaiset olivat tulleet runsaslukuisina jumalanpalvelukseen, silti
suuri, hämärä kirkkosali näytti tyhjältä. Lind istuutui eturiviin saarnavuorossa olevalle papille varatulle paikalle.
Liturgia alkoi ja eteni tutun kaavan mukaan. Lind näki alttaritaulun uusin silmin; alttaritaulussa kuvattu Vapahtaja oli kuin Suomi venäläistäjien
käsissä. Määrätyn virren aikana hän nousi penkistä ja käveli saarnastuoliin. Hän muisti kävellä hitaasti mutta kompuroi saarnastuoliin vievissä
jyrkissä portaissa. Päästyään ylös hän laski Pyhän kirjan sille varattuun
telineeseen ja avasi sen kohdasta, johon oli pannut saarnatekstin merkiksi.
Lind nosti katseen. Seurakunta odotti sanannälkäisenä. Jossakin kirkkosalin uumenissa istui kuvernöörin urkkija, joka veisi isännälleen tiedon
kansalaistottelemattomasta papista. Nimi pantaisiin mustaan kirjaan.
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Virsi päättyi. Lind ryki kurkun auki ja alkoi puhua. Ääni palasi kaikuna
paksuista kiviseinistä. Hän korotti ääntä hieman, jotta puheesta saisi paremmin selvää.
Joku pikkulapsi kitisi koko saarnan ajan. Saarna läheni loppua. Lindille
oli kerrottu, että seurakunta ryhtyisi veisaamaan virttä, jos hän rupeaisi
kuuluttamaan asevelvollisuuslakia.
Laiton kuulutus oli loppujen lopuksi helppo jättää lukematta. Jumalanpalveluksen jälkeisillä kirkkokahveilla moni tuli kiittämään Lindiä rohkeasta kansalaisteosta, mutta kukaan ei muistanut sanoa saarnasta mitään.
Antti Lind sai rangaistuksen kansalaistottelemattomuudesta. Rangaistus –
kuukauden palkan menetys – oli vähäinen siihen nähden että omatunto
pysyi puhtaana.
Asevelvollisuuslain nojalla lakkautettiin Suomen oma sotaväki. Vain
Kaartin pataljoona ja ratsuväki jätettiin toimimaan. Vastaisuudessa Suomen nuorukaiset joutuisivat joukko-osastoihin Venäjän eri kuvernementteihin. Palatessaan kotimaahan monen vuoden jälkeen heistä olisi tullut
isänmaan ja äidinkielen unohtaneita puoliryssiä. Lind kuului nostoväkeen.
Siinäkin voisi sodan syttyessä joutua siirretyksi vaikka Kiinan vastaiselle
rajalle sotimaan Venäjän puolesta. Hän alkoi toimia kutsuntoja vastustavassa kansalaistoimikunnassa. Työ tuotti hedelmää. Kutsuntalautakuntiin
ei ilmoittautunut tarpeeksi virkailijoita. Keväällä yli puolet asevelvollisista
jätti tulematta kutsuntoihin. Kutsuntojen yhteydessä sattui eri puolilla maata välikohtauksia, joissa mielenosoittajat osoittivat paheksuntansa kutsuntoihin tulleille. Helsingissä kuvernööri lähetti kasakat hajottamaan mielenosoituksen. Ne ratsastivat torille nagaigat iskuun kohotettuina. Ihmiset pakenivat kauhuissaan Nikolainkirkon portaille, mutta ratsukot tulivat perässä. Kuolonuhreilta vältyttiin vain, koska kuvernööri veti kasakat pois.
Hevosen vetämät kuomuvaunut kiisivät vinhaa vauhtia pitkässä koivukujassa. Lumitaakasta vapautuneet pellot odottivat kyntäjää ja kylväjää.
Siellä täällä oli punamullattu torppa. Ne kuuluivat Solkullan kartanoon,
jonka kalkittu päärakennus näkyi koivukujan päässä. Rakennus oli yksikerroksinen, mutta siinä riitti pituutta. Ikkunoita oli monta savupiippujakin
kuusi.
– Mynämäelki on automopiili. Aptekkaril. Ko se tuli ensmäisen kerran
vasta, hevonen pillastus ja nous takajaloilles. Mun täytys laskeuttu rattailt
katkasema marhaminta puukol, etei se olis hirttäny ittiäs, ajuri puheli lep6

poisasti kyydissä olevalle Lindille. Hän oli lähtenyt varoittamaan Solkullan
kartanon isäntää Harald Norrea, joka kuului kagaaliin, laittomuutta vastustamaan perustettuun salaiseen järjestöön, jonka jäseniä tultaisiin uuden
diktatuuriasetuksen nojalla karkottamaan Suomesta.
Kartanossa oli kaksi sisäänkäyntiä, ja palkollisilla omansa talon päädyssä. Väentuvat jäivät oikealle. Ajuri ajoi pihaan jalojen lehtipuiden alitse ja
pysäytti pääsisäänkäynnin eteen. Lind kiitti kyydistä ja hyppäsi maahan.
Hän otti laukkunsa kuomun takaa ja loikki kuin nuori hirvi portaat ylös.
Hän veti raskaan tammioven auki ja käveli lasikuistin läpi. Hän laski aulassa laukun lattialle. Hän riisui takin ja pani sen vaatepuuhun naulakkoon.
Hän pani mustan lierihatun hyllylle. Hän liikkui kuin kotonaan. Harald tuli
salissa vastaan käsi ojossa.
– Hauska tappa vanha tuttu, Harald vitsaili ja vaihtoi kielen ruotsiksi.
He puhuivat keskenään aina ruotsia, joka oli Haraldin äidinkieli, ja jota
Lindkin puhui yhtä hyvin kuin suomea. Margit kartanon valtiatar tuli sivuovesta. Margit huiteli viisissäkymmenissä mutta oli edelleen hehkeä
tumma kaunotar. Margit ojensi hyvin hoidetun kätensä. Puristus oli veltto:
– Hauska nähdä pitkästä aikhaan.
– Minulla on huonoja uutisia, Lind sanoi.
– No. Mitä ne ovat?
– Bobrikov sai kaipaamansa diktaattorin valtuudet, Lind kertoi.
– Se tiedeten jo. Telefon on keksitty, Harald sanoi.
– Mitä se tarkoittaa? Margit kysyi.
– Saamme olla todistamassa lisää samanlaisia laittomuuksia kuin oli
Turun hovioikeuden tuomarien erottaminen, Lind vastasi. – Virkamiehet,
jotka eivät alistu laittomuuden edessä, erotetaan ja tilalle nimitetään sellaisia, jotka tottelevat. Sensuuri lisääntyy. Laittomuutta vastaan kirjoittavat
sanomalehdet lakkautetaan. Suomalaisia palkataan urkkijoiksi ilmiantamaan laittomuutta vastaan taistelevat maanmiehensä. Hallinto muutetaan
vähitellen venäjänkieliseksi. Lyseoissa aletaan lukea venäjää entistä
enemmän.
– Kauheata.
Norrejen seitsemänvuotias Birger-poika juoksi saliin puumiekka kohotettuna:
– Minulla on miekka.
– Tuleeko sinusta sotilas? Lind kysyi.
– Tulee.
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– Aateluus velvoittaa, Lind sanoi.
– Minusta tule kenlaari.
– Ettei vaan kenraali, Lind korjasi.
– Niin. Minä ajan ryssät pois Suomesta.
– Älä, Lind naurahti.
– Mulla on sisilisko. Tahtoko setä nähdä?
– No, näytä.
Birger meni hakemaan sisiliskoa.
– Maistuuko kahvi? Margit kysyi.
– Kahvi maustu aina pitkä’ matkan jälkke, Lind vastasi.
– Mie käsken sisäkön keittähmään meille kahvit.
Birger toi sisiliskon. Margit käski pojan viedä iljettävän otuksen pois.
Poika totteli kiltisti.
Margitin mentyä Lind istuutui pinnatuolille. Puulattia näytti äsken lakatulta. Salin kummassakin päässä oli komea kakluuni. Katossa riippui iso
kristallikruunu. Seinillä oli muotokuvia, jotka esittivät Norren aatelissuvun
edesmenneitä jäseniä. Niistä eräälle kuningas oli luovuttanut Solkullan
kartanon läänitykseksi taistelukentällä osoitetusta urhoollisuudesta.
Harald sanoi, että Bobban oli hankkinut itselleen kuolemantuomion.
Lind sanoi, ettei kannattanut väkivaltaa. Joka miekkaan tarttui, se miekkaan hukkui.
Harald puuskahti, että sortajalle oli vastattava samalla mitalla, vaikka
laittomin keinoin, sillä passiiviselta vastarinnalta oli mennyt pohja pois,
koska yhteistä rintamaa ei enää ollut, kun Suomalainen puolue taipui tsaarin edessä vaikka kuinka syvään kumarrukseen, sen jälkeen kun Nikolai oli
määrännyt suomen tasaveroiseksi Ruotsin kielen kanssa.
Lind sanoi, että kielikysymys sai väistyä, sillä suomenkielisten ja ruotsinkielisten tapellessa keskenään, voi käydä niin, että venäjä syrjäyttää
molemmat kielet. Suomen kansa oli saatava yhtenä miehenä ja naisena
taisteluun autonomian palauttamiseksi.
Harald sanoi, että suomettarelaisiin oli suhtauduttava kuin ruttotautisiin.
Rauhoituttuaan Harald sanoi, että autonomia ei riittänyt, vaan Suomen
tuli palata Ruotsin yhteyteen. Ensimmäisenä askeleena oli saatava takaisin
oma sotaväki.
Lind sanoi, ettei kannattanut Ruotsin yhteyteen palaamista, ei varsinkaan asein. Mutta hänestäkin Castrenin ehdottama täydellinen itsenäisyys
oli utopiaa.
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Margit tuli saliin ja sanoi:
– Tulkaa kahvipöythään.
Margit oli syntyjään Ruotsin alamainen Tornionjokilaaksosta. Harald ja
Margit olivat kohdanneet Tukholmassa, kun Harald oli siellä opiskelemassa. Avioiduttuaan pariskunta muutti Suomeen asumaan Haraldin synnyinkotiin.

2.
Sen jälkeen kun kenraalikuvernööri Bobrikov oli saanut diktatuurivaltuudet, tehostettu suojelu eli ohrana ulotettiin Suomeenkin. Viranomaiset saivat valtuudet luoda urkintajärjestelmä valvomaan kansalaisia. Santarmit
ilmestyivät kaduille ja myös juniin. Passiivinen vastarinta ei enää riittänyt
kaikille kagaalin jäsenille. He julistivat sodan järjestelmää vastaan ja rupesivat suunnitelemaan terroritekoja. Saatuaan sen tietoonsa Bobrikov ryhtyi
vastaiskuun. Santarmit saivat kaikki poliisin oikeudet hallitsijaa vastaan
suunnattujen salahankkeiden torjumiseksi.
Japania vastaan aloitettu sota ei sujunut kovin hyvin Venäjän kannalta.
Suomessa peruutettiin kutsunnat kieltäytyjien paljouden vuoksi. Sitten eräs
suomalainen ampui Bobrikovin. Pahimman suomisyöjän poistuttua näyttämöltä olot helpottuivat. Suomalaisten asevelvollisuus lakkautettiin, mutta
Suomi velvoitettiin maksamaan korvauksena vuosittain 10 miljoonaa
markkaa Venäjän valtionkassaan. Suomen sotilaspiiri lakkautettiin ja Suomi liitettiin Pietarin sotilaspiiriin.
Pieni purjealus tuli usvasta Mynämäenlahdella koleana syysaamuna.
Aurinko oli noussut hetki sitten. Kuului vain kuikan ääntelyä.
– Se on Svanen, vapaaherra Norre sanoi nuorille rengeilleen Elmer Katavalle ja Mikko Mäkiselle.
He olivat vastaanottamassa Ruotsissa käynyttä Svanenia. Purjeveneen
lastina oli Ruotsissa painettuja ruotsin- ja suomenkielisiä sanomalehtiä,
joita oli tarkoitus levittää joka puolelle maata. Lehdissä olevilla artikkeleilla herätettäisiin jokainen mökin mummokin näkemään maassa vallitseva
laittomuus, jotta kansa nousisi vastustamaan sitä. Aiemmin Svanenilla oli
salakuljettu myös Venäjälle levitettäviksi tarkoitettuja, venäläisten vallankumouksellisten Länsi-Euroopassa painamia sanomalehtiä, sillä suomalaisilla aktivisteilla ja venäläisillä vallankumouksellisilla oli yhteinen viholli9

nen, tsaari Nikolai Toinen. Etappi oli kuitenkin lopetettu jokin aika sitten
aktivistien ja vallankumouksellisten välien viilennyttyä.
Svanenin ajettua kaijaan sen kannelta heitettiin köyden pää laiturille.
Mäkinen sitoi köyden poijuun. Veneen tultua kiinnitetyksi ahteristakin
aloitettiin lossaus. Lehtiniput siirtyivät ripeästi vankkureille. Kukaan ei
puhunut, sillä työ oli saatava tehdyksi, ennen kuin kalastajat tulisivat veneilleen.
Viimeisenä siirrettiin miehissä raskas raakalaudoista tehty laatikko.
Työn tultua tehdyksi Norre sytytti sikarin. Se oli muille lupa sytyttää paperossi.
– Harmi etten muistanu pyytte tuoma sikaarei Ruottista, Norre sanoi.
Elmer Katava kaivoi piipun taskusta ja sytytti edelliskerrasta pesään
jääneet jämät.
– Tuulik merel yhtä? Norre kysyi laivurilta.
– Iham bläki, kippari vastasi.
Kippari vaikutti Katavasta sellaiselta kuin salakuljettajan tuli ollakin,
kylmähermoiselta. Norre oli luvannut hänelle, että hän pääsisi mukaan
Svanenin seuraavalle matkalle Ruotsiin. Hän ryhtyisi vaaralliseen salakuljettajan työhön, sillä hänen täytyi elättää vaimo ja kolme pientä lasta. Perustuslaillisesta taistelusta hän ei piitannut. Sillä ajettiin vain säätyläisten
asiaa eikä korjattu palkollisten oloja, joissa oli paljon korjattavaa. Maaton
ei saanut edes äänestää. Oli saatava koko kansan eduskunta säätämään lait,
sillä säädyt hyväksyivät vain sellaisia lakeja, jotka paransivat rikkaitten
asemaa eivätkä korjanneet köyhien oloja. Säätyvaltiopäivillä säädetyt lait
eivät olleet pyhiä, koska säädyt eivät edustaneet koko kansaa.
Tupakannälän tultua tyydytetyksi he hyvästelivät Svanenin miehistön ja
nousivat vankkureille. Katava otti ohjakset. Hän löi hevosia lautasille kevyesti ja maiskautti suuta. Parivaljakko lähti vetämään riuskasti.
Tie kulki kumpuillen metsämaastossa. Välillä oli asutusta. Heitä seurattiin aamulypsylle valmistautuvista taloista ja torpista. Norre kertoi Katavalle ja Mäkiselle, että Venäjän Itämeren laivasto oli kärsinyt Tshusimassa
tappion Japanille ja oli tuhoutunut. Kestäisi monta vuotta, ennen kuin Venäjä saisi rakennettua uuden.
– Suomen pite keytte tilaisus hyveks ja irrotta itsens Venejest, Norre
sanoi hauskalla suomellaan.
He tulivat perille. Norre käski ajaa aitan eteen.
Raskas laatikko kannettiin aittaan ensimmäisenä.
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– Onk täsä kivi? Mäkinen ihmetteli.
Norre käski irrottaa yhden laudan laatikosta ja näytti myrskylyhdyllä
valoa. Mäkinen irrotti laudan tiirikalla. Laatikossa oli kivääreitä. Norre otti
niistä yhden, taittoi kiväärinperän alas ja katsoi piippuun ulkoa tulevaa
valoa vasten:
– Hyves rasvas neky olevan.
Laatikossa oli myös pistooleja.
– Te voi otta itelle pistooli, Norre sanoi.
Mäkinen otti Mauserin. Katava valitsi Coltin.
– Miks revolveri? Mäkinen kummasteli. – Sul ei ol koteloka.
Katava työnsi Coltin saappaan varteen.
Mäkinen hakkasi vasaralla laudan takaisin kiinni. Kannettuaan lehtiniput aittaan he lähtivät päivän muihin töihin.
Venäjän ja Japanin sota päättyi rauhansopimukseen, mutta olot eivät rauhoittuneet. Venäjällä alkoi yleislakko, joka lopetettiin vasta, kun keisari
lupasi lakiasäätävän kansanedustuslaitoksen – duuman – ja kansalaisvapaudet. Lakko levisi Suomeen, kun se oli Venäjällä jo hiipumassa. Se tuli
rautatietä pitkin, mitenkäs muutenkaan. Valkeasaaren rataosan suomalaiset
virkailijat menivät lakkoon ensin.
Antti Lind kuuli, että Kauppatorilla alkaisi mielenosoitus ja kiiruhti paikalle. Tori oli mustanaan väkeä. Se kuunteli korokkeelta puhuvaa herraskaisesti pukeutunutta miestä. Puhuja kertoi lakon tavoitteet. Helmikuun
manifesti ja kaikki sen nojalla annetut laittomat asetukset oli peruutettava.
Autonomia oli palautettava. Laittomasti erotetut virkamiehet oli otettava
takaisin virkoihin. Myöntyväisyyssenaatin oli erottava ja uusi hallitus oli
nimitettävä perustuslaillisista.
– Oikein! Venäläisen virkavallan pokkuroijat pois senaatista! joku huusi.
– Hallituksia ei nimitetä toriparlamentissa! toinen huusi.
Puhuja kertoi, että uusi senaatti asettaisi komitean tutkimaan eduskuntauudistusta, joka perustuisi yleiseen ja yhtäläiseen ääni- ja vaalioikeuteen.
– On valittava kansalliskokous toteuttamaan valtiopäiväuudistus, sillä
säädyt eivät hyväksy sellaista lakia! puhuja sanoi.
Torin laidassa seisoskelevat venäläiset matruusit eivät uskaltaneet vähälukuisina puuttua mielenosoitukseen. Lakkokomitean kansalliskaarti piti
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kuitenkin huolen, että tilaisuus pysyi rauhallisena. Kansalliskaartilaisilla
oli sininen nauha käsivarressa, osalla nauha oli punainen.
Tilaisuus päättyi yhdessä laulettuun Maamme-lauluun. Herrasväki lauloi ruotsiksi ja rahvas suomeksi. Lind lauloi suomeksi. Laulun päätyttyä
hän lähti kotiin.
Tuomiokirkkosillalla tuli sakilaisjoukko vastaan. Se huuteli antavansa
päihin kapitalisteille. Lind vaihtoi kadunpuolta varmuuden vuoksi.
Elmer Katavalle tultiin kertomaan, että Norre halusi hänet puheilleen. Hän
lähti epätietoisena.
Norre kertoi, että Solkullassa alkaisi lakko. Lehmät tuli kuitenkin lypsää. Lakon aikana maksettaisiin puolet palkasta, sillä lakko suuntautui
omistajien ja palkollisten yhteistä vihollista, Nikolaita, vastaan. Norre ehdotti, että Katava menisi Turkuun lakkovahdiksi.
Katava suostui lähtemään. Hän palasi kotiin ja käski Ruutin tehdä eväät
kahdeksi päiväksi. Tehdessään voileipiä Ruut uteli, mitä Norre oli sanonut.
Elmer vastasi käyvänsä Turussa. Hän lähti aittaan. Aitassa hän kaivoi
Coltin kätköstä ja pani sen reppuun.
Katava kävelisi Turkuun. Sinne oli matkaa viisi peninkulmaa. Ei tarvinnut
pelätä susiakaan. Susi oli viimeksi syönyt ihmisen Turun seudulla viime
vuosisadalla. Se vei talon pihasta pikkulapsen. Lapsesta löydettiin vain
luita.
Marraskuussa pimeä tuli aikaisin, mutta koska oli melkein perillä, Katava jatkoi Turkuun. Turussa näki heti, että lakko oli päällä. Katuvalot eivät
palaneet. Puodit olivat kiinni. Ajurit eivät ajaneet. Poliisikin oli lakossa,
mutta kansalliskaarti piti huolen, että järjestys säilyi kaduilla.
Katava meni pappi Lindin luokse, kuten Norre oli käskenyt. Lind oli
Solkullan pehtoorivainajan ottopoika. He olivat jokseenkin samanikäisiä,
mutta Lind vaikutti vanhemmalta, mikä saattoi johtua silmälaseista ja alkavasta kaljusta.
Katava kertoi Lindille aikovansa liittyä kansalliskaartiin.
– Sinun tulee liittyä suojelusvahtiin, Lind sanoi. – Sinut otetaan siihen,
kun kerrot, että Norre lähetti sinut.
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Katava sai jäädä yöksi Lindin keittiön lattialle nukkumaan. Herättyään
aamulla huonosti nukutun yön jälkeen hän lähti kaupungintalolle, jossa
suojelusvahti piti päämajaansa.
Kaupungintalo löytyi Aurajoen rannasta. Katavan kerrottua, että Harald
Norre oli lähettänyt hänet, hänelle annettiin lautasellinen kaurapuuroa.
Syödessään hän ei voinut olla kuulematta, mitä miehet puhuivat. Yksi kertoi, että lennätin ja puhelinkeskus oli vallattu eikä Helsingistä pystytty kutsumaan kasakoita lopettamaan lakkoa.
Lyhyenläntä miekkonen ehdotti, että he menisivät vangitsemaan santarmiratsumestari Provolskin.
– On jo vangittu.
– No poliisimestari sitten.
– Vangittu ja pantu putkaan.
– Mennän kattoma, onk kukka laittomast viran hankkineist tuomareist
työpaikallans, yksi ehdotti..
– Mennä antamam pettureil opetus.
Katava liittyi joukkoon, joka lähti hovioikeuden talolle. He huutelivat
matkalla näyttävänsä onnenonkijoille. Lyhyenläntä miekkonen ilkkui, etteivät kasakat uskaltaneet tulla ulos kasarmeista.
Yksikään hovioikeudenneuvoksista ei ollut työpaikallaan.
– Heitetän toi Aurajokke, nuorukainen osoitti sormella seinällä riippuvaa Nikolain muotokuvaa:
Valapaton muotokuva otettiin seinältä ja kannettiin lähellä olevan joen
rantaan. Taulu heitettiin veteen. Se ei uponnut vaan jäi samean veden pinnalle kellumaan kuvapuoli ylöspäin.
– Mitä seoravaks?
Joku tiesi, että yksi viran vääryydellä hankkineista tuomareista asui lähellä. He lähtivät katsomaan, oliko selkärangaton roisto kotona.
Huonoksi onnekseen tuomari oli kotona. Hänet haettiin ulos ja nostettiin
seinälle.
– Eroakko laittomasti hankkimastas virast? petturia kovisteltiin.
– Eikö ole parempi, että virat pysyvät meidän suomalaisten käsissä kuin
että ne menisivät venäläisille? tuomari puolustautui.
– Ymmärräkkö eres hävetä? Ryssän kätyri.
Luopion päälle syljettiin. Häväisty jätettiin uikuttamaan. Kääntyessään
katsomaan Katava näki että tuomari luikahti kiviseinien suojaan.
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Joku ehdotti, että he menisivät vapauttamaan Reinikan Kakolasta. Reinikka oli isänmaanystävä, joka oli yrittänyt surmata Viipurin läänin kuvernöörin mutta oli epäonnistunut ja jäänyt vangiksi.
He kulkivat Kauppatorin kautta ja pysähtyivät kuuntelemaan korokkeelta puhuvaa miestä. Puhuja kertoi väkijoukolle, että Tampereella oli julkaistu työläisten punainen julistus, jossa vaadittiin, että oli valittava perustuslakia säätävä kansalliskokous yleisillä vaaleilla. Se säätäisi lain eduskunnasta ja uuden vaalilain, jossa jokaisella suomalaisella olisi yhtäläinen,
salainen ja välitön äänioikeus. Äänioikeus annettaisiin jokaiselle 21 vuotta
täyttäneelle, myös naisille. Vaivaisavun saanti ei olisi este äänioikeudelle.
Eduskunnasta tulisi yksikamarinen, eikä siinä olisi sijaa millekään luokkaedustukselle.
– Se olisi vallankumous! herraskaisesti pukeutunut mies huusi. – Tärkeämpää on saada autonomia takaisin!
– Mitä tulee autonomiakysymykseen, puhuja jatkoi häkeltymättä. –
Suomen sortaminen lakkaa, kun Venäjällä tapahtuu sosialistinen vallankumous ja parhaat ainekset ottavat siellä valtiovallan. Sillä toveri ei sorra
toveria.
– Puppua! Lopeta harhauttaminen!
Huudot yltyivät. Tilaisuus uhkasi muuttua mekkalaksi, mutta kansalliskaarti marssi torille sotilaallisessa järjestyksessä ja rauhoitti tilanteen.
Suojelusvahtilaiset jatkoivat keskeytynyttä matkaa Kakolaan. Torin
kulmatalossa oli Uusi Aura-nimisen myöntyväisyyssuuntausta edustavan
sanomalehden nimikyltti. Joku ehdotti, että kyltti tervattaisiin.
Heistä pienikokoisin nousi isokokoisimman harteille ja irrotti kyltin.
Miekkonen heitti kyltin voitonriemuisena katuun.
Katavakin kävi polkaisemassa tuon mitä mustimman suomettarelaisten
äänenkannattajan nimikylttiä.
Kakolan vartijat eivät päästäneet heitä kovasta huudosta huolimatta portista sisälle. Reinikka joutui jäämään lukemaan tiilenpäitä.
Seuraavana päivänä kuultiin, että myöntyväisyyssenaatti oli eronnut, ja
että kansalaiset olivat valinneet Helsingin Rautatientorilla uuden hallituksen, jossa perustuslailliset olivat mukana. Hallituksen asema oli kuitenkin
heikko, ja se pyysi joukkoja tuekseen.
Turun kaupungintalossa majailevat suojelusvahtilaiset keskustelivat
kiivaasti, lähdetäänkö Helsinkiin suojaamaan uutta hallitusta. Enemmistönä olevat ylioppilaat päättelivät, että oli kyse kapinasta, ja vetivät tukensa
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väliaikaiselta hallitukselta. Mutta työläisjäsenet ilmoittivat tukevansa uutta
hallitusta, koska se nautti kansan luottamusta.
Katava oli kahden vaiheilla. Vaisto sanoi, että uutta hallitusta oli tuettava. Hän ilmoittautui Helsinkiin lähtijäksi.
He tulivat rautatieasemalle. Mutta junat eivät kulkeneet lakon vuoksi.
He olivat lähdössä takaisin kaupungintalolle, kun kuulivat, että kasakoita
tuova juna oli tulossa Helsingistä.
– Turum porvarit ovat kutsuneet kasakat apuun, yksi sanoi.
– Otetan juna niilt, lyhyenläntä miekkonen – Jänkä nimeltään – ehdotti.
– Me emme pärjää kasakoille. Ne ovat aseistautuneita hampaita myöten.
Meillä vaan muutamalla on pistooli. – Puhutaan ne vallankumouksen
puolelle, Nurmi, josta oli tullut sanattomalla sopimuksella porukan johtaja,
sanoi..
– Puhuk kukka venäjä?
– Minä puhun, Nurmi sanoi.
He lähtivät kävelemään ratakiskoja pitkin. Kupittaalla yksi ehdotti, ettei
jatkettaisi pitemmälle.
– Vallankumous viedään loppuun asti, Nurmi sanoi ja käski tupakanmittaisen tauon.
Katava otti piipun taskusta ja sytytti edelliskerrasta jääneet jämät.
Tauon päätyttyä matka jatkui. Junaa ei kuulunut, ei näkynyt. Yksi valitti, ettei ollut syönyt koko päivänä.
– Mennän kestikievarihin syömä lakkokomitean lasku, Jänkä ehdotti.
– Misä tääl on kestikievari?
Mustatukkainen mies ehdotti, että he palaisivat Turkuun hakemaan tykkiä. Ehdotusta kannatettiin. Päätettiin pitää huutoäänestys.
– He, jotka kannattavat, että jatketaan vielä, nostavat käden, Nurmi ehdotti.
Vain Nurmen käsi nousi. Nurmella tiedettiin olevan yhteyksiä bolshevikkeihin.
– Demokratiassa on tyydyttävä äänestystulokseen, Nurmi myönsi rehdisti.
Oli jo keskiyö, kun he tulivat Turkuun. He välttelivät kaduille partioimaan komennettuja matruuseja. He pääsivät kaupungintalolle ja menivät
nukkumaan nälkäisinä.
Aamulla kuultiin, että Kauppatorilla alkaisi tärkeä kokous. Katava hotki
heikon aamiaisen ja lähti paikalle.
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Torilla oli paljon väkeä. Herraskaisesti pukeutunut puhuja ilmoitti korokkeelta, että hallitsija oli antanut armollisen julistuskirjan, jolla helmikuun manifesti ja kaikki sen nojalla annetut laittomat asetukset kumottiin.
Kansalaisvapaudet oli palautettu ja santarmin ohjesääntö kumottu. Laittomasti erotetut virkamiehet saisivat virkansa takaisin. Kouluissa venäjänkieli tulisi vapaaehtoiseksi.
– Koska kaikki tavoitteet on saavutettu, lakko lopetetaan, puhuja ilmoitti.
– Ei kaikkia! joku huusi. – Mihin unohtuivat työläisten vaatimukset?
Seuraavaksi puhujakorokkeelle nousi Helsingistä tullut sosiaalidemokraattisen puolueen toimitsija.
Puhuja kiitti lakolla saavutettuja tuloksia, mutta ne eivät auttaneet työläisiä.
– Meidän työläisten ei ole enää tyydyttävä työnantajien pöydiltä putoileviin muruihin, vaan on noustava vaatimaan oikeutettuja yhteiskunnallisia
uudistuksia, puhuja jylisi. – Työläisten asemassa on paljon korjattavaa.
Päivittäinen työaika on pitkä, jopa kaksitoistatuntinen. Se on lyhennettävä
kahdeksantuntiseksi. Korjattavaa on myös kunnallisessa äänioikeudessa.
Kaupungin asukkaalla, joka ei maksa veroa, ei ole äänioikeutta kaupunginvaltuustoa valittaessa, kun taas jollakulla porholla ääniä saattaa olla jopa
kaksikymmentäviisi.
– Yritätkö lyödä kiilaa perustuslaillisten porvarien ja työläisten väliin!
herrojen puolelta huudettiin.
Katavan mielestä sosaalidemokratti puhui paremmin kuin porvarien
edustaja. Tilaisuus päättyi yhdessä laulettuun Maamme-lauluun. Katava ei
ollut laulumiehiä eikä laulanut mukana.
Väki poistui torilta. Kuului ”eläköön” huutoja. Illalla kynttilät paloivat
ikkunoissa.
Riemua ei vähentänyt edes se, että sotaväki julistettiin hälytystilaan.
Mutta kaikki eivät lopettaneet lakkoa. Seuraavana päivänä porukka kierteli
kaupungilla kehottamassa kauppiaita pitämään puotinsa kiinni. Kauppiaat
eivät suostuneet vaan vetosivat, että heidän oli ansaittava leipää. Yksi narinkanpitäjä sanoi, ettei lakkoa ollut syytä jatkaa, koska pian köyhätkin
pääsisivät äänestämään. Rienaajalle haluttiin antaa sakinhivutusta, mutta
paikalle tulleet Suojelusvahdista tutut ylioppilaat estivät sen. Käytiin kiivasta sananvaihtoa. Katava veti Coltin saappaanvarresta mutta työnsi sen
takaisin, kun näki poliisien tulevan.
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Lakko oli auttamatta ohi, mutta taistelu porvareita vastaan jatkuisi. Katava palasi kotiin Mynämäelle. Tieto lakon loppumisesta ei ollut vielä tullut sinne. Hän sai kaksi renkiä mukaan. He menivät iltalypsyn aikana navettaan ja kaatoivat vastalypsetyn maidon maahan kauhistelevien piikojen
silmien edessä.
– Nyt Norre vihastu teil, Pirkko-piika sanoi.
– Oppii kapitalistiki tietämä, mitä on nälkä, Katava valisti tietämättömiä.
Katava tovereineen saivat aamulla kutsun tulla Norren puheille.
– Miksi te kaato maito maaha? Norre kysyi. Tuuheat mustat kulmakarvat ja konkkanokka lisäsivät ilmeen julmuutta.
– Työ oli lakonalaista, Katava sanoi.
– Mite sine sanot? Lakko peetty sunnuntaina! Te olette erotettu. Kaikki
kolme. Menke bort.
Ulkona Katava sanoi tovereille:
– Vapaherra ei tierä kansan kärsimisest.
Elmer Katava ei jäänyt suremaan irtisanomista. Hän lähti Turkuun etsimään työtä. Perhe jäi asumaan isän torppaan, mutta tulisi perässä heti, kun
Turusta löytyisi asunto. Työpaikka löytyi heti. Hän pääsi lossaajaksi satamaan. Päivät kuluivat töissä, illat punakaartin harjoituksissa. Kaartinpataljoonankin tultua hajotetuksi Suomeen oli jäänyt vain venäläisiä joukkoosastoja. Porvarit kuitenkin perustivat salaisia suojeluskaarteja, joiden jäsenet olivat enimmäkseen ylioppilaita.
Katava ei katsonut kuuluvansa herranplanttujen joukkoon. Hän liittyi
työväenkaartiin. Työväenkaarteja perustettiin toimimaan painostusryhmänä
siksi ajaksi, kun senaatti valmisteli ehdotusta eduskuntalaiksi. Laista haluttiin sellainen, että se tyydyttäisi myös työläisiä.
Katava kuului työväenkaartin toiseen osastoon eli varsinaiseen sotaväkeen. Ensimmäinen osasto oli miliisi. Kouluttajana oli tsaarin armeijasta
erotettu suomalainen aliupseeri. Komennot olivat venäjäksi, mutta ne oppi
nopeasti. Harjoitukset käsittivät vain sulkeisia, aseita ei ollut. Kaarti osallistui eräänä sunnuntaina eduskuntauudistuksen puolesta järjestettyyn mielenosoitukseen. Se marssi Kauppatorille yhdessä järjestyneiden työläisten
kanssa. Kärjessä marssi torvisoittokunta, mutta torvet eivät soineet kovan
pakkasen vuoksi. Julisteisiin oli tekstattu: ”Kaikkien maiden köyhälistö
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liittykää yhteen” ja ”Yleinen, yhtäläinen ja välitön äänioikeus kaikille”
sekä ”Hautaan sääty- ja luokkaetuoikeudet”.
Sosiaalidemokraattisen puolueen toimitsija luki korokkeelta puoluehallituksen julistuksen:
– Vaikka meille niin uskotellaan, taistelua itsemääräämisoikeuden puolesta ei ole vielä saatettu voittoon. Sillä lainsäädäntö ei edisty, niin kauan
kun säätyvaltiopäivien koollekutsuminen on hallitsijan tahdon varassa.
Säädyt, teistä riippuu, kuinka eduskuntauudistus etenee. Työläisten syvät
rivit ovat kantansa ilmoittaneet. Me emme lepää, ennen kuin eduskunta on
perustettu”.
– Lakkoon ellei vaatimuksiimme suostuta! kuului väkijoukosta.
Työläiset olivat voimansa tunnossa onnistuneen suurlakon johdosta.
Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen oli liittynyt tuhansia uusia jäseniä,
Katavakin jokin aika sitten. Hän joutui asumaan lopputalven ja alkukevään
yhteismajoituksessa, sillä Turussa oli huutava pula vuokra-asunnoista. Säätyvaltiopäivät hyväksyivät keväällä uuden valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilait. Hallitsija vahvistaisi ne pian. Laeista tuli työläisten etujen mukaisia.
Työväenkaartit olivat tehneet tehtävänsä, mutta niitä ei lakkautettukaan
vaan ne jätettiin toimimaan venäläisten vallankumouksellisten auttamiseksi. Venäjän hallitus oli alkanut vainota uudestaan vallankumouksellisia.
Työväenkaartilaiset levittivät tsaarille uskollisten sotilaiden keskuuteen
silkkipaperille painettuja vallankumousta kannattavia lentolehtisiä. Aktiivisimmat ryöstivät rahalähetyksiä ja aseita sekä dynamiittia ja toimittivat
saaliin vallankumouksellisille. Huhu kertoi, että Helsingin keskustassa oli
salainen tehdas, jossa dynamiitista valmistettiin pommeja. Toinen huhu
kertoi suunnitelmasta vapauttaa Venäjän valtiopankin Helsingin haarakonttorin ryöstäneet vallankumoukselliset vankilasta.
Katava sai kesän alussa kirjeen kotoa. Isä kirjoitti, että Norre uhkasi
torppareita häädöllä.
Elmer sanoi itsensä ylös työpaikasta ja palasi Solkullaan.
Isä löi nyrkillä pöytään niin että astiat helisivät ja sanoi, ettei lähde ikuisesta perintötorpastaan kuin ruumiina.
Isä otti Elmerin mukaan kokoukseen, jossa päätettäisiin toimista häätöjen estämiseksi. Kokous pidettiin erään torpparin heinäladossa. Paikalle
tuli toistakymmentä häädön uhkaamaa.
– Säätyläiset ova’ käärmeisäns, kosk menettivät etuoikeuden säätä lait
yksin, torppari Lampi epäili.
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– Voi olla tottaki, torppari Aaltonen myönsi.
– Kartanonomistajat haluavat uudet vuokralaiset, joilt voi vaatti enemän
taksvärkki, torppari Virta sanoi.
– Vieläkö enemän? Lampi kysyi. – Torppari joutu nytkin tekemän omat
työt kuutamol.
– Kartanonomistajat väittävät, et uussi vuokraji on tulos pilvin pimein,
Virta sanoi.
– Omistaji on iskeny ahneudem piru, Aaltonen sanoi.
– Muistak kukka, et meil olis tarjottu kirjalist kontrahti? Elmerin isä
kysyi.
– Tais siit olla jottam puhet kymmenen vuotta takaperin, Virta vastasi. –
Mut sitä ei osanu otta sillon todest, ko on aina luotettu sana.
Norrelle annattavasta vastauksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Päätettiin kokoontua tulevalla viikolla uudelleen.
Uuteen kokoukseen tulivat kartanon palkollisetkin, jotka halusivat osoittaa myötätuntonsa häädön uhkaamille torppareille. Palkollisilla oli omiakin
vaatimuksia, kuten lyhyempi työaika. Väkeä tuli niin paljon että heinäladon ovet täytyi jättää selälleen, jotta ulkopuolelle jääneetkin kuulivat, mitä
sisällä puhuttiin. Puheenvuoroja ei jaettu. Kaikki puhuivat yhtä aikaa.
Virta vaati hiljaisuutta ja hakkasi kalikalla pöytänä toimivaa lautaa. Sorinan lakattua muonamies Vuori nousi puhumaan:
– Me palkolise’ päätimme mennä lakkoho, ellei Norre peruta häätöi.
– Hyvä!
– Lähdetä ilmottama se hänel.
Valittiin lähetystö ilmoittamaan lakosta Norrelle. Valituiksi tulivat torpparit Aaltonen, Lampi, Virta, Mats Katava ja muonamies Vuori.
Matkalla kartanoon uho kasvoi.
– Norre saa vielä katua, ellei hän peruta häätöi.
Muut jäivät päärakennuksen eteen, kun lähetystö meni ilmoittamaan
lakosta Norrelle. Mutta ulko-ovi pysyi lukossa.
– Olla siel kotona! Verho liikkus! Pirkko-piika huusi.
– Tul ulos, et me saa ilmotta asiamme!
Oven avannut sisäkkö kysyi ovenraosta, mitä asiaa heillä oli.
– Pyydä herras tänne.
Sisäkkö veti oven kiinni.
– Norre lähetti piian, ko ei uskalla ite tulla, muonamies Jokiseutu letkautti, mikä herätti yleistä hilpeyttä.
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Sisäkkö avasi oven uudelleen ja ilmoitti hennolla äänellä, ettei vapaaherra ota ketään vastaan.
– Kerro hänel, et palkolliset menevät lakko, ellei hän peruta häätöi, Virta sanoi.
Mutta Norre ei tullut ulos.
– Kokkonnutta viikon pääst uudellem päättämä lakost, ellei Norre tule
sitä ennen järkkihis, Vuori ehdotti.
Seuraavalla viikolla torpparit ja palkolliset tulivat entistä runsaslukuisempana joukkona kokoukseen. Turusta tullut sosiaalidemokraattisen puolueen toimitsija valittiin puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Mats Katava, koska hän osasi kirjoittaa parhaiten.
Puheenjohtaja kertoi, että häätöjä oli ollut joka puolella Etelä-Suomea.
Kartanonomistajat perustelivat häädöt sillä, että vuokrasopimukset olisi
pitänyt tehdä kymmenen vuotta sitten kirjallisina.
– Miks meil ei sillon sanottu, et kirjaline sopimus pitä tehdä? Aaltonen
kysyi.
– Se oli herratten oveluutta! Jokiseutu heitti ovensuusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että vietäisiin häädöt oikeuteen.
– Herratten kans ei pidä ruveta käräjöimä. Ne pitä toistes puolia, Lampi
tyrmäsi ehdotuksen.
– Herroil pitä laitta luu kurkku! Jokiseutu huusi.
Oikeustaistelu ei saanut kannatusta. Sen sijaan päätettiin lähteä joukolla
kertomaan Norrelle lakon alkamisesta. Aaltonen pyysi puheenvuoron:
– Samal, ko ilmoteta lakon alkamisest, kerrota Norrel meijän torpparitten muut vaatimukset. Työaik on muutettava kahdesttoist tunnist kymmenentuntiseks kesäl ja seittemän talvel. Taukotuvat on siivottava joka viikko
ja niihi on saatava rautasängyt, misä lutikat ei viihdy. Vuodevaattet on
vaihdettava kerran kuus.
– Heosten kilpailuttamisen on loputtava! Jokiseutu huusi ovensuusta.
Puheenjohtaja löi nuijalla pöydän virkaa toimittavaan lautaan ja vetosi:
– Me olemme täällä puhumassa häädöistä, emme työehdoista.
Päätös lähdettiin ilmoittamaan.
Nyt Norre tuli ulos. Norre asettui seisomaan ulkoportaiden yläpäähän
aseenkantajansa pappi Lindin kanssa.
– Ellei häätöi peruteta, palkolliset menevät huomenaamuna lakko, Vuori
ilmoitti.
Norre ryki kurkun auki ja alkoi puhua ruotsiksi.
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– Puhu suome, kosk kerran ossat! joku huusi.
Mutta Norre jatkoi itsepintaisesti ruotsiksi. Puheen päätyttyä kaikki kerääntyivät Mats Katavan ympärille, koska tämä oli heistä ainoa, joka osasi
ruotsia.
– Hän uhka myydä karjan, jos lakko alka, Elmerin isä tulkkasi.
– Et myy lehmiä! Pirkko-piika huusi Norrelle.
– Karja on minun. Mine teken sille mite mine tahto, Norre sanoi.
– Lehmät oteta sult poies!
– Miks me emme nyt saa mennä lakko niin ku viime marraskuus? Lampi kysyi Norrelta.
– Sillon oli kysymys autonomiasta, Norre vastasi.
– Ja nyt omistajatten rahoist! Jokiseutu letkautti.
Norre työnsi Lindin framille.
– Me emme halua kuulla saarna, joku huusi.
Lind odotti, että huudot lakkasivat ja alkoi puhua:
– Marraskuun suurlakossa oli kyse siitä, että vastustettiin laittomuutta.
– Pappi alas!
Huudot yltyivät niin voimakkaiksi että Lindin oli pakko lopettaa. Hän ja
Norre katsoivat parhaaksi vetäytyä seinien suojaan.
– Lakko alkaa huomenna! Vuori ilmoitti.
Matkalla takaisin kokouspaikalle Pirkko-piika kertoi Lindistä:
– Hänen nimens ei ol enä Antti Lind. Hän muutti sen Risto Kariviereks
viime kevänä siinä suures Snellmanim päivän nimenmuutos.
– Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeäns, Jokiseutu sanoi.
– Hän on löytölaps, Pirkko-piika jatkoi. – Nälkävuositte jälkke Pohjammaalt tuli yks kylänhuono naine. Solkullan kysymän työtä. Vanha Norre otti hänen piiaks. Piika tuli yllättäen raskaks. Haraldi eppäiltti isäks.
– Voi olla tottaki. Molemil on yht kommi konklaavi, Jokiseutu sanoi.
– Piika joutus lähtemä Solkullast, Pirkko jatkoi. – Hän pääsi kunnan
kööhäintaloho asuma. Muutama kuukaus sen jälkke Solkullam portailt
löödetti vastsyntyny kapalolaps. Eppäiltti, et se piika oli jättäny sen siihe.
Vapaherra ei voinu’ pittä lasta ja anto sen pehtoorilles Lindi’ Matil, jonka
vaimo ei ollu voinu saada lasta. Laps kastetti Antiks. Lindi’ kasvattiva pojan hyvin. Kosk hänel oli lukupäätä, hänen annettin käydä koului. Hänem
pantti Turkku lyseoho. Hänest leivotti ylioppilas ja hän meni Helsingin
yliopistoho lukemam papiks. Hän valmistus papiks ja on siit lähtie ollu
apupappina Turus.
21

Aamulla piiat eivät menneet töihin navettaan. Norre hälytti kaikki kynnelle kykenevät sukulaisensa apuun. Elmer Katava meni palkollisten kanssa katsomaan kuinka lypsäminen sujui. Norren vaimolta lypsäminen onnistui, sillä hän oli lypsänyt kotonaan nuorena. Mutta tytär ei osannut heruttaa
maitoa. Pehtoorin vaimo osasi lypsää. Pehtoori lakaisi sontaa luudalla.
Norre levitti lehmien alle uudet oljet.
Norre näki heidät ja tuli ovensuuhun.
– Menke bort, ellei te ruppe tekemen työ. Sine, mene pois Solkullast,
Norre sanoi Katavalle ja huitoi tadikolla.
Norre pani Åbo Underrettelsiin ja Uuteen Auraan ilmoituksen myytävästä
karjasta. Ostajien ilmaantuminen Solkullaan pelästytti palkolliset. Kun
Norre vielä tuli vastaan ilmoittamalla peruuttavansa häädöt paitsi Katavien,
päätettiin lopettaa lakko.
Katavilla puitiin muuttunutta tilannetta.
– Mentäkö vaik käräjil, mut mnä en lähre ikuisest perintötorpastani, isä
sanoi. – Täsä on asunu minun isoisä ja hänenki isäns.
Norrelle ilmoitettiin, että he eivät muuta torpasta. Norre haastoi Mats
Katavan välikäräjille.
– Ny’ vapaherra on vallan seonu päästäns, äiti voivotteli.
Jotta ikävät asiat unohtuisi, Elmer lähti onkimaan. Hän etsi madot ja
käveli onki olalla joenrantaan. Aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta. Linnut lauloivat ja sudenkorennot surisivat. Hän veti veneen pusikosta,
työnsi sen vesille ja astui keikkuvaan venoseen. Hän istuutui tuhdolle ja
tarttui airoihin. Hän souti keskelle jokea ja pudotti köydenpäähän sidotun
kiven ankkuriksi pohjaan. Hän pani kiemurtelevan madon koukkuun ja
sylkäisi siihen. Hän heitti syötin kaloille.
Elmer laski ongenvavan laitaa vasten ja oikaisi itsensä veneen pohjalle.
Laineet keinuttivat venettä. Pilvet kulkivat lampaina taivaankannen poikki.
Miksi jotkut olivat ahneita? Norrella oli omaisuutta vaikka muille jakaa
mutta hamusi lisää. Hän antoi piutpaut omaisuuden keräämiselle. Mynämäki oli hänelle liian pieni paikka. Hän lähtisi Helsinkiin ja liittyisi työvärnkaartiin. Hän olisi eturivissä, kun tyranni ajettaisiin pois valtaistuimelta. Nikolai ei ansainnut olla hallitsija. Se oli hankkinut kansalaisten vihan
päälleen, kun käski sotilaitten ampua Pietarissa sosiaalisten uudistusten
puolesta rauhallisesti mieltä osoittavia ihmisiä. Satoja mielenosoittajia
haavoittui tai kuoli luodeista. Tapahtuman seurauksena Venäjällä alkoivat
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levottomuudet. Seuranneena kesänä kartanot paloivat joka puolella Venäjää. Vallankumouksen jälkeen kansa päättäisi itse, kuka sitä hallitsi. Loppuisi sorto ja riisto. Kaikki saisivat työtä ja asunnon.
Keskipäivällä kala ei syönyt. Elmer lopetti onkimisen ja souti rantaan.
Välikäräjät istuivat heti juhannuksen jälkeen. Tuomari asettui kartanonomistajan puolelle ja määräsi häädön toimeenpantavaksi. Elmer Katava ei
jäänyt odottamaan kodin menoa alta. Hän matkusti Helsinkiin ja värväytyi
työväenkaartiin. Kaarti piti majaa yhdessä Töölönlahden huviloista. Harjoitukset pidettiin läheisellä urheilukentällä. Ne käsittivät vain sulkeisia.
Aseet pidettiin piilossa, mutta ne saataisiin nopeasti käyttöön, kun vallankumous alkaisi. Viranomaisille ei saanut antaa pienintäkään syytä epäillä
kaarteja vallankumouksellisesta vehkeilystä, jotta ne eivät saisi aihetta lakkauttaa kaarteja. Venäjän hallitus oli aivan vauhkona joka puolella valtakuntaa tapahtuneista terroriteoista.
Hallitsija vahvisti uuden eduskuntalain. Työväenkaartit kokoontuivat
kaikkialta Suomesta Helsinkiin juhlimaan sitä. Samalla päätettäisiin kaartien jatkosta. Niitä ei ehkä lakkautettaisikaan, vaan ne jäisivät antamaan sotilaskoulutusta työläisille. Porvareilla oli jo omat suojeluskaartinsa. Norrellakin oli omansa. Se harjoitteli Solkullan laajoilla mailla.
Hesperian puistoon kokoontui tuhansia ihmisiä. Niin suurta ihmisjoukkoa ei ollut ollut edes suurlakon aikana Turun Kauppatorilla. Kuuluisa
kuplettilaulaja lauloi. Puhuja toisensa jälkeen nousi korokkeelle ylistämään
työläisten joukkovoimalla saavutettua valtiopäiväuudistusta – jokainen 24
vuotta täyttänyt kansalaisluottamusta nauttiva suomalainen, niin mies kuin
nainen sai äänestää eduskuntavaaleissa, naiset ensimmäisinä Euroopassa.
Puhujina esiintyivät myös venäläiset bolshevikit. Ne kehuivat suomalaisten toverien saavutusta ylitsevuotavasti. Hieman tympi, kun venäläiset
kannettiin kultatuolissa puhujakorokkeelle ja pois korokkeelta. Kesken
juhlinnan tuli kuin salamana kirkkaalta taivaalta tieto, että tsaari oli hajottanut duuman. Paikalla runsaslukuisina olleet venäläiset matruusit ja sotilaat raivostuivat; hirsipuu odotti Nikolaita.
Viikko Hesperian kokouksen jälkeen Helsingin edustalla olevalla Viaporin merilinnakkeella nostettiin kapinalippu vallankumouksen alkamisen
merkiksi. Vallankumous alkoi ennenaikaisesti, sanottiin. Mutta kun se kerran oli alkanut, oli mentävä mukaan. Punakaartilaisosasto katkaisi Helsingistä Pietariin johtavan junaradan dynamiitilla, jotta Helsinkiin ei voitaisi
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tuoda hallitukselle uskollisia joukkoja. Työväenkaartien päällikkö julisti
Suomeen yleislakon. Salaisena suunnitelmana oli, että lakon ollessa huippukohdassa työväki ottaisi valtiovallan.
Katava kierteli kaartilaisten mukana kaupungilla jakamassa lakkojulisteita. He nousivat Kaivopuiston mäelle, josta näki hyvin Viaporiin. Merilinnakkeella liehui punainen kapinalippu. Viaporin ja mantereen välillä oli
vilkas veneliikenne. Veneet kuljettivat vallankumouksellisia sotilaita Katajanokalta Viaporiin.
– Ryssät tappelevat keskenään Suomen maaperällä, lähellä seisova herra
sanoi toiselle.
– Tapelkaa, saatte tupakkia, toinen herroista sanoi.
– Kapina syttyi, kun viina-annoksia pienennettiin, ensin puhunut ”tiesi”.
Katava ajatteli sanoa herroille, ettei kyse ollut niin mitättömästä asiasta
vaan vallankumouksesta. Hän piti kuitenkin mölyt mahassa.
Santahaminasta ammuttiin tykillä Viaporiin. Ilmanpaine tuntui täällä
asti.
Helsinkiläiset eivät innostuneet lakosta. Yksikin rouva, jolle Elmer Katava
tarjosi julistetta, sanoi, että rettelöinnillä aiheutettiin vain vahinkoa. Lakkojulisteiden levittäminen nähtiin turhaksi ja se lopetettiin. Siitä, että helsinkiläiset eivät ryhtyneet lakkoon, syytettiin Sosiaalidemokraattista puoluetta, koska se ei antanut jäsenilleen lakkokehotusta.
Katava heräsi kovaan huutoon. Tajuttuaan, että oli annettu hälytys, hän
nousi pukemaan. Puettuaan hän kiiruhti muiden mukana ulos. Oli vielä
pimeä. Muotoon tulivat myös venäläiset vallankumoukselliset matruusit,
jotka olivat eilen karanneet Katajanokalta ja liittyneet heihin.
Päällikkö piti käskynjaon vain venäjäksi. Katava ymmärsi vain komennon ”mars, mars”. He pikamarssivat nukkuvan kaupungin läpi. Sana kiersi,
että heidät vietäisiin Viaporiin venäläisten toverien avuksi.
– Ilman aseitako?
– Kiväärit jaetaan perillä.
Katava mietti kuumeisesti, millä välttyisi joutumasta surman suuhun.
Hän oli liian nuori kuolemaan. Ja hänellä oli perhe elätettävänä. Hän ei
ollut keksinyt ratkaisua vielä, kun he tulivat satamaan.
Hän sai lisäaikaa ratkaisun keksimiseksi, sillä kaikki eivät mahtuneet
laivaan. Laiva veisi ensimmäisen erän Viaporiin ja palaisi hakemaan loput.
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Kun laiva häipyi pimeälle merelle, Katava keksi. Hänkin häipyisi pimeään
niin kuin laiva.
– Seis. Minne matka? möreä ääni keskeytti matkan heti alkuunsa.
– Käyn vaan kusel, Katava keksi hätävalheen.
Meni täydestä. Katava pelkäsi saavansa luodin selkään. Hän pääsi ison
kivitalon kulman taakse ja alkoi panna tossua tossun eteen. Hän eksyi vieraassa kaupungissa muutamasti. Aurinko oli jo korkealla, kun hän löysi
majapaikkaan.
– Miksi palasit? päivystäjä kysyi.
– Mää olen kippi, Katava valehteli.
Päivystäjä uskoi. Tuvassa Katava riisuutui ja meni pehkuihin. Hän nukkui univelkaa pois niin sikeästi että heräsi vasta illalla. Nälkä kurni vatsassa. Hän lähti etsimään ruokaa.
Ruokaa ei annettu enää. Katava palasi tupaan nukkumaan. Mutta uni ei
tullut. Kuinkahan Viaporiin menneiden toverien oli käynyt?
Aamulla annettiin teetä ja vanikkaa. Katava näki ikkunasta kuinka joukkueellinen matruuseja meni pihalla muotoon ja lähti avojonossa päällikön
perässä. Hän lähti katsomaan, mihin matruusit menivät.
Matruusit ylittivät junaradan ja juoksivat kallioille. Ne jatkoivat torille
viettävää katua ja pysähtyivät torin laitaan. Katava jäi suuren kiven taakse
seuraamaan tapahtumien kehittymistä.
Kiskoille rakennettuun esteeseen pysähtyneen raitiovaunun liepeillä
liikkui kiväärein aseistautuneita porvarikaartilaisia. Ne muodostivat parijonon ja lähtivät tulemaan kivääri tanassa torin poikki. Kuului laukaus.
– Työläisiä ammutaan!
Matruusien päällikkö käski miehet polviasentoon ja komensi ”tulta”..
Kiväärit rätisivät. Ihmiset pakenivat torilla pois luotien alta aidan taakse. Muutama kaatui ja jäi makaamaan liikkumattomana. Matruusien päällikkö komensi tulen seis.
Jotkut torille jääneistä tummista mytyistä liikkuivat. Kesti kauan, ennen
kuin ensimmäinen auttaja uskaltautui torille. Katavakin lähti katsomaan.
Punaisen ristin naiset hoivasivat haavoittuneita. Kukaan ei pessyt katukiveykselle levinnyttä verta pois. Poliisit estivät ruumiiden ryöstelyn.
– Kasakat tulee!
Valkotakkisia sotilaita tuli raitiovaunun takana olevalla sillalla. Niiden
kanssa ei pärjäisi. Katavakin otti jalat alleen.
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Matruusit olivat poistuneet. Katava hidasti kävelyksi vasta kirkon luona.
Sydän hakkasi haljetakseen. Hän katseli talojen seinistä koloa, johon työntäisi Coltin. Mutta sopivaa koloa ei löytynyt, ennen kuin talot loppuivat.
Hän meni kahden ison kiven väliin odottamaan pimeän tuloa.
Odottavan aika kävi pitkäksi. Viaporista kantautui vaimeata tykkitulta.
Illansuussa siellä nousi valtava sienimäinen pilvi taivaalle. Hän olisi maksanut tiedosta, pitikö kapinalinnake yhä puoliaan.
Katava ei jaksanut odottaa pimeän tuloa ja poistui piilosta.
Kaartista tuttu mies tuli vastaan Itäisellä Viertotiellä. Katava kysyi mieheltä, missä suunnassa majapaikka oli.
Mies sanoi, ettei sinne ollut menemistä, sillä heitä etsittiin lainsuojattomina. Mies ehdotti, että he menisivät hänen kotiinsa Malmille ja pysyisivät
siellä, kunnes etsinnät olisivat ohi.
Koska hänellä ei ollut yöpaikkaa, hän lähti miehen mukaan.
Viapori antautui tsaarille uskollisille Itämeren laivaston joukoille petoksen
kautta. Aselevon astuttua voimaan Viaporista lähetettiin neuvottelijat Harmajan luokse saapuneeseen taistelulaiva Bogatyriin, mutta ennen kuin ne
pääsivät perille, Bogatyrin laivatykit rupesivat ampumaan Viaporiin. Yksi
kranaatti osui ruutikellariin. Seurasi valtava räjähdys, jonka pelästyttämänä
kapinalliset laskivat aseet. Vallankumousta johtanut nuori luutnantti teloitettiin ampumalla Santahaminan rannalla. Kapinallisia avustaneet suomalaiset punakaartilaiset asetettiin syytteeseen. Onnekseen ne tuomittaisiin
suomalaisissa oikeusistuimissa. Venäjällä rangaistukset olisivat paljon kovempia.
Asuttuaan Malmilla viikon Katavasta alkoi tuntua, että isäntäväki halusi
hänestä eroon, sillä. talosta ei annettu hänelle enää ruokaa, vaikka hän lupasi maksaa heti kun pystyisi. Hän kuuli, että eräs aktivisti antoi talossaan
turvapaikan etsintäkuulutetuille kaartilaisille. Juuri aktivistit olivat houkutelleet hänetkin tsaarinvastaiseen taisteluun. Niiden aika oli kantaa vastuuta.
Kauppiaan pramea talo löytyi helposti. Katava kolkutti.
Oven avannut miespalvelija ilmoitti tylysti, että talo oli jo täynnä.
Katava sanoi olevansa hengenvaarassa.
Palvelija sanoi käyvänsä kysymässä kauppaneuvokselta ja veti oven
kiinni. Kesti kauan, ennen kuin mies palasi. Renki ojensi setelin:
– Kauppaneuvos antaa sinulle rahaa. Osta sillä junalippu kotiin..
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Katava otti setelin. Hän käveli rautatieasemalle ja osti matkalipun Turkuun. Rahaa jäi ylikin. Hän meni lihakauppaan ja osti melkoisen palan
hampparinväärää. Hän ahmi makkaran odotellessaan junan lähtöä.
Elmer Katava jatkoi Turusta kävellen Mynämäelle. Oli jo myöhä, kun hän
tuli perille. Äiti heräsi ja kysyi, missä hän oli ollut.
Elmer sanoi olleensa ollut Helsingistä ja meni nukkumaan.

3.
Harald Norre osallistui sukunsa vanhimpana itseoikeutettuna edustajana
säätyvaltiopäiville, joilla saatettiin hautaan säätyläisten vuosisataiset etuoikeudet säätää lait. Äänioikeutettuja tuli miljoona lisää. Norre ei aikonut
asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa, sillä hän ei halunnut olla mukana
moisessa pelleilyssä. Norre oli sitä mieltä, ettei rahvas osannut hoitaa valtion asioita. Norren harmit vain lisääntyivät, kun joku ilmiantoi Turun ja
Porin läänin kuvernöörille, että Solkullan mailla harjoiteltiin ampumista
aseilla. Ilmiantajaksi epäiltiin pappi Kariviertä, entistä Lindiä, joka oli
saarnannut kirkossa aseiden käyttöä vastaan. Viranomaiset asettivat voimisteluseuratoiminnaksi naamioidun Voimaliiton koko johdon syytteeseen
salahankkeesta irrottaa Suomi asein Venäjästä ja liittää maa Ruotsiin. Senaatti lakkautti Voimaliiton, kuten se oli tehnyt puoli vuotta aiemmin työväenkaarteille Viaporin kapinan jälkeen.
Elmer katsoi ulos jääkukkien koristamasta ikkunasta. Tammipakkaset
paukkuivat kovimmillaan.
– Nyt ne tule! hän huudahti.
Nimismies ja kaksi poliisia tulivat lumeen tallattua polkua hengitys huuruten. Elmer ja isä menivät ulos vastaan. Isä jäi pihalle, mutta hän meni
aittaan. Hän kaivoi Coltin vällyjen alta ja työnsi sen saappaanvarteen.
Elmer palasi pirttiin. Nimismies seisoi hajareisin pirtin keskellä ja luki
paperista:
– Koska oikeuden päätöstä ei ole noudatettu, pannaan häätö toimeen
virkavallan toimesta.
– Mihe me mene? äiti parkaisi.
Nimismies ilmoitti, ettei taloon saanut jäädä mitään. Virkavalta aloitti
työn kantamalla piirongin ulos.
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– Ette kai te sitä hankke jätä? Elmerin isä esitti vastalauseen.
– Me toimimme paragraafien mukaan, poliisi sanoi.
Poliisien kannettua kaikki huonekalut ja tavarat ulos nimismies komensi
kaikki poistumaan talosta.
– Lapset, juoska mäel, isä sanoi masentuneesti.
Jokaiselle oli onneksi kengät.
Uteliaita naapureita oli tullut tielle.
– Te voi tulla meil tilapäisest asuma! Elmerin eno huusi.
– Hevosen te voi tuoda meijän tallihi! Lampi huusi.
Pirtistä alkoi kuulua mäiske, kun virkavalta rikkoi lekalla uunia.
– Jättäkää edes hormi rikkomat, joku huusi tieltä.
Poliisit täydensivät hävitystyön lyömällä ikkunat rikki. Naulattuaan vielä laudat ristiin ulko-oven päälle poliisit menivät pois.
Katavat pääsivät äidin veljen luokse asumaan väliaikaisesti. Pirtissä oli
ahdasta, mutta sopu sijaa antoi. Seuraavalla viikolla isä sai vuokrattua
etäällä asutuksesta olevan mäkituvan. Mökki oli ollut kauan tyhjillään.
Ennen kuin siihen voitiin muuttaa, täytyi uunia lämmittää niin kovasti, että
pelättiin hormin halkeavan. Seitsemän henkeä ahtautui yhteen huoneeseen.
Pitkään eivät hermot kestäneet. Elmer ilmoitti eräänä päivänä lähtevänsä
Amerikkaan. Vaimo ja lapset saisivat tulla perässä.
– Amerikas jalkkäytävä’ päälystetän kullal, Elmer kertoi lapsille. – Ja
kaali kasva hevosempään kokoseks.
Kuusivuotias Alli ei aivan uskonut.
Kun he menivät illalla nukkumaan, Ruut kuiskasi Elmerin korvaan:
– Meil tule lapsi.
– Se täst enä puuttuski, Elmer sanoi tuskastuneena.
Odotellessaan muuttolupaa Amerikkaan Elmer, Ruut ia lapset muuttivat
Turkuun. Se tapahtui samoihin aikoihin, kun vähäväkisetkin pääsivät ensimmäisen kerran äänestämään valtiollisissa vaaleissa. Katava kävi vetämässä punaisen viivan sosiaalidemokraattien vaalilistaan.
Asunto löytyi Kaarinan Nummenpakalta. Vuokraaja – itara vanhapoika
– muutti itse kaksikerroksisen puutalon kivijalkaan ja antoi keittiön ja kamarin käsittävän asunnon Kataville. Työpaikka löytyi kävelymatkan päästä. Katava pääsi oppipojaksi verstaaseen, jossa valmistettiin polkupyöriä.
Noita uuden ajan kulkuneuvoja näki jo Turussa, tosin vain rikkailla.
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Pilli vihelsi ruokatunnin alkamisen merkiksi. Katava otti katonrajassa
pyörivästä väkipyörästä voimaa sorviin siirtävän hihnan pois päältä. Hän
otti evässalkun sorvin vierestä ja lähti ulos pölyisestä, hämärästä ja meluisesta työhuoneesta. Ulkona paistoi aurinko. Lahtinen ja Virtanen availivat
jo eväspaketteja vakiopaikalla lauta-aidan vieressä.
– Sääki pääsit ulos sielt pätsist, Lahtinen vitsaili.
Katava asettui istumaan lautakasan päälle. Hän kaivoi nahkasalkusta
maitopullon ja Ruutin tekemät eväät. Ruut oli pannut voileipien päälle
paksuja makkaraviipaleita. Hän avasi maitopullon korkin. Hän haukkasi
leivästä ja kulautti maitoa kyytipojaksi. Hän pyyhki suupielen kämmenselällä ja sanoi:
– Olis jäsenmakson aika.
– Sun säkkis om pohjaton niinku papeil, Lahtinen sanoi hymyillen.
– Hehe, on siinä pohja, Katava naurahti. – Jäsenmaksut kerätä lakkokassa.
– Mitä merkityst lakoil on? Virtanen kysyi.
– Niil voiran korjata yhteiskunnas vallittevat epäkohrat, Katava valisti.
– Eruskuntauuristuski saatti joukkovoimal. Yksin ei kukka paljon mahra,
mut yhres meis on voima.
– Sää puhu’ ko Ursini, Virtanen sanoi. – Mitä se aatelismies tietä työmiehen elämäst?
– Tietä paljonki. Hän on lukenu Karl Marxin Pääoman alkukielel saksaks, Katava kertoi.
– Eik se ollu Marx, kuka sanos, etei työläisil ol menetettävänä ku kahle?
Lahtinen kysyi. – On siinä jottam perä. Säätyvaltiopäivä’ säätivä vaa semssi lakei, jokka hyöryttivä herroi. Keisariki on herrattem puolel.
– Valota vähä, mitä se susialismi oikke on, Virtanen sanoi. – Onk sil
jottan tekemist susitten kans?
Katava hymähti. Koska ei ollut Marxin kirjoituksista kovin hyvin perillä, hän vastasi:
– Tulkka Työväenyhdistyksen opintopiiri. Siel se selvi.
– Kai se jäsenmaksu on syytä maksa, Lahtinen kaivoi kuvetta.
Virtanenkin maksoi:
– Muija osti mul tämmösem plombuukin, et raha’ säilysisivä. Mut eivät
nuo näytä säilyvän.
Katava kirjasi saamansa pienet rahasummat mustakantiseen vihkoon,
jota kuljetti aina mukana. Hänet oli valittu tehtaan ammattiosaston rahas29

tonhoitajaksi pian sen jälkeen, kun hän oli liittynyt Turun Seppiin. Hänen
tehtävänään oli kerätä työpaikalla jäsenmaksut ja tilittää ne edelleen kerran
kuussa ammattiliittoon.
Ruokailtuaan Katava oikaisi itsensä lautapetille. Aurinko hyväili kasvoja. Raukaisi. Hän nukahti
Katava heräsi pillin vinkaisuun.
– Ei maar, jos lähtis tuottama lisäarvo riistäjäl, Lahtinen murjaisi.
He palasivat sorvin ääreen.
Elmer Katava otti ne kaksi askelta, jotka hellahuoneessa mahtui ottamaan,
ennen kuin seinä tuli vastaan. Hän teki puolikäännöksen ja päätti lopettaa
turhanaikaisen edestakaisin kävelyn. Hän istuutui hellan ja seinän välissä
olevalle tuolille. Hän heitti jalan polven päälle ja alkoi pureskella kynsiä.
Kuului vain hellalla kiehuvan veden sihinä ja uunissa palavien puiden suhina, ja seinäkellon tikitys. Ruut oli nyt hiljaa, mutta oli äsken huutanut
kuin haavoitettu leijona. Ruut synnytti makuukamarissa heidän neljättä
lastaan lapsenpäästäjä ja muuan naapurinvaimo apunaan. Synnytys vaikutti
vaikeammalta kuin edelliskerroilla. Isää ei päästetty synnytyshuoneeseen.
Hänen tehtävänään oli valvoa, ettei lapsenpesuvesi kiehunut hellalle.
Laskiämpäri oli taas täynnä. Hän veisi sen aamulla tunkiolle heti ensimmäisenä työnään. Kamarin ovi avattiin. Lapsenpäästäjä tuli oviaukkoon
huolestunut ilme kasvoillaan.
– Ny om piru merras, nainen sanoi. – Piräsis hakki tohtor. Ja vähän sassi.
Katava syöksyi lapsenpäästäjän ohi kamariin. Ruut oli lattialla polvillaan ryysyjen päällä yllään vain risa mekko. Silmissä oli apua anova katse.
Katavan vetäessä palttoota niskaan lapsenpäästäjä sanoi, että lääkäri oli
haettava Turusta, sillä Kaarinan kunnanlääkäri asui hankalan taipaleen takana. Nyt ei pitänyt laskea markkoja, sillä oli kyse elämästä ja kuolemasta.
Katava pani lippalakin päähän ja lähti. Ulkona oli tullut pimeä. Hän
lähti apostolinkyydillä, sillä jalat olivat ainoa kulkuneuvo, jonka hän omisti. Tie oli surkeassa kunnossa, vaikkei viime päivinä ollut satanut. Hän
kulki ripeästi. Taakse jäivät turvekattoiset töllit. He asuivat täällä Nummenpakalla vain olosuhteiden pakosta. Hän ostaisi talon Turusta heti, kun
säästöjä olisi tarpeeksi. Hän ohitti harmaakivikirkon ja hautausmaan ja tuli
työmatkoilta tutun polun päähän. Polkua ei nähnyt hyvin pimeän vuoksi,
mutta hän uskalsi kulkea vauhdilla, sillä hän tunsi polun kuin omat taskun30

sa. Hän ylitti junaradan ja tuli rakennetulle kaupunkialueelle. Verstas oli
nyt pimeänä. Piispankadulla ei liikkunut ketään. Tuomiokirkon tornikello
aloitti keskiyön lyönnit. Naakat pelmahtivat lentoon tiilitornin koloista
äännellen kimakasti. Aurajoki virtasi mustana sillan alla. Enää kivenheiton
matka ja hän olisi perillä.
Kaksikerroksisen kivitalon yläkerran ikkunassa oli valo. Katava koputti
ovessa olevalla murikalla. Kesti tuskastuttavan kauan, ennen kuin palvelijatar tuli avaamaan.
Kyllä tohtori oli valveilla ja lähtisi katsomaan synnyttävää vaimoa. Piti
vain odottaa kadulla sen aikaa, kun hevonen valjastettaisiin. Palvelijatar
veti oven kiinni.
Vastarannalla olevasta ravintolasta kantautui humalaisten hoilotusta.
Lopulta portti avattiin. Miespalvelija talutti kuomuvaunujen eteen valjastetun hevosen portista. Samassa tohtori tuli etuovesta.
– Iltaa. Tai yöhän jo on, tohtori tervehti ja pani laukkunsa kuomun taakse. – Ajatteko Te?
– En. Nyt.
– Ajan sitten itse, tohtori sanoi ja nousi kuskinpukille. – Saatte neuvoa
tien. Istukaa tähän viereeni.
Katava nousi kyytiin.
– Minne mennään?
– Nummempakal.
Tohtori käski hevosen liikkeelle. Se lähti laiskasti.
Öisellä kadulla ei liikkunut ristinsielua. Kuului vain kavioiden kopse
mukulakivillä. Katava olisi hoputtanut hevosta, mutta ohjakset olivat tohtorilla.
– Miksette vienyt vaimoanne synnytyslaitokselle, kun se on vihdoinkin
saatu Turkuun? tohtori moitti.
Katava aikoi vastata, että synnytyslaitos oli herrojen kotkotuksia, mutta
sanoikin:
– Se on tarkotettu vaan turkulaisil.
– Aivan. Tehän asutte kaupungin rajan takana.
Viimeinenkin kaasulyhty jäi taakse. Sen jälkeen tietä valaisi vain taivaalla möllöttävä kuu. Mutta hevonen pysyi tiellä, sillä vaununpyörät kulkivat tiehen vuosien saatossa syntyneissä urissa.
– Toi talo, Katava ilmoitti hyvissä ajoin.
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Tohtori pysäytti hevosen pärisyttämällä huulia. Katava hyppäsi kyydistä
ja juoksi pihan poikki. Hän veti ulko-oven auki. Eteisessä oli pilkko pimeää. Hän avasi välioven. Hellahuoneeseen tuli valoa vain auki jätetystä uuninluukusta. Valo sai varjot tanssimaan seinällä.
Katava avasi kamarin oven. Mustaviittainen kuolema viikate olalla lehahti ovesta.
Ruut makasi lattialla liikkumattomana.
– Onko hän kuollut? Katava kysyi.
– Mittä ei ollut tehtävis, lapsenpäästäjä sanoi.
Katava tunsi jalkojen pettävän. Hän otti kädellä tukea sängynpäädystä.
– Mies pyörtty! Tulkka appu! lapsenpäästäjä huusi.
Naiset auttoivat Katavan istumaan sängyn laidalle. Tohtori tuli ja kumartui Ruutin ääreen. Tohtori katsoi kätilöä ja sanoi:
– Verenhukka on täytynyt olla suuri.
– Verta tuli ku teurastetun lamppan kurkust.
Vasta silloin Katava huomasi, että Ruutin valkoinen mekko oli yltä
päältä veressä.
Tohtori nousi katsomaan ympärilleen:
– Entä lapsi?
– Hän nukku kehdos, kätilö vastasi. – Tulkka, isäki, kattoma.
Katava meni katsomaan. Kätilö näytti öljylyhdyllä valoa. Lapsi nukkui
autuaan tietämättömänä ympärillä tapahtuneesta murhenäytelmästä.
– Teist tuli terven tyttölapsen isä, kätilö sanoi.
Lapsi näytti ryppyiseltä rusinalta. Katava ei keksinyt muuta sanottavaa
kuin:
– Olis se saanu olla kauneve.
Katava ja tohtori kantoivat Ruutin ruumiin eteisen penkille. Tohtori
sanoi lähettävänsä ruumisvaunut aamulla ja saatuaan palkkionsa lähti.
Naistenkin mentyä Katava istuutui vuoteen reunalle ja painoi kasvot käsiin.
Aivan kuin hartiat olisivat alkaneet nykiä.
– Miksi jätit minut neljän pienen kanssa yksin?
Elmer Katava ei olisi välittänyt kirkollisista hautajaisista, mutta Ruutin
vanhemmat halusivat saattaa tyttärensä hautaan kirkollisten rituaalien mukaan. Hän asettui kirkossa etupenkkiin lasten ja siskonsa kanssa. Sisko piti
vastasyntynyttä sylissä. Muut sukulaiset asettuivat taakse. Ruutin sukulaiset asettuivat keskikäytävän toiselle puolelle.
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Virren päätyttyä pappi nousi tuolilta ja asettui seisomaan valkoisen arkun päähän ja alkoi puhua.
Pappi sanoi, että Ruutin poismeno oli Jumalan tahto.
Ei se saanut niin olla. Miksi jumala tahtoi ottaa pois elämänsä parasta
aikaa lähestyvän nuoren ihmisen? Eikö papin tehtävä ollutkaan lohduttaa
läheisensä menettäneitä? Hän eroaisi kirkosta heti ensi tilassa. Vastasyntynyttä pappi ei enää kastaisi.
Pappi kaatoi pienellä lapiolla hiekkaa arkun päälle ja luki tutun loitsun.
Joku alkoi nyyhkiä. Heti kun virsi päättyi, Katava lähti ulos. Hän jäi seisomaan kirkon seinustalle ja otti piipun taskusta mutta muisti, ettei hautajaisissa sopinut polttaa. Hän pani piipun takaisin taskuun. Kirkon ovella
joku huhuili häntä.
Katava palasi sisälle. Kantajat olivat jo asettuneet arkun viereen. Hän
asettui etukäteen sovitulle paikalle arkun takapäähän. Hän tarttui arkun
alitse pujotettuun kantohihnaan ja veti sen niskan taitse hartioille. Suntion
annettua merkin kantajat nostivat arkun lattiasta ja lähtivät kantamaan sitä
ulos.
Saattoväki asettui ulkona arkun taakse kulkueeksi. Pappi ja suntio asettuivat kulkueen eteen. Kirkonkellojen alkaessa soida saatto lähti hautaa
kohti. Puut olivat varistaneet lehtensä. Talvi teki tuloaan.
Äidittä jääneelle pienokaiselle riitti maitoa erään vastasynnyttäneen naapurinvaimon rinnoista. Jäätyään leskeksi Elmer Katava ei voinut enää käydä
työväenyhdistyksen opintopiirissä, sillä hänen täytyi työpäivän päätyttyä
rientää kotiin päästämään lapsenlikka omille juoksuilleen. Hän tilasi Sosialisti-sanomalehden, jotta pysyisi perillä Euroopassa leviävän marxilaisen
sosialismin viimeisimmistä virtauksista. Lehdessä oli valaisevia artikkeleita myös kautskyläisyydestä.
Lapsenlikka suostui jäämään ylitöihin, kun Katava halusi mennä opintopiiriin kuuntelemaan luentoa marxilaisen taloustieteen perusteista. Hän
kuunteli mieluummin asiapitoista luentoa kuin lauloi isänmaallisia lallatuksia, joita maisteri pani heidät – raavaat työmiehet – joskus laulamaan.
Hän ajoi parran ja pesi kasvot. Hän vaihtoi puhtaan paidan ja veti jalkaan
uudet ykköshousut. Hän puki puolitakin ja veti harmaan pompan niskaan.
Pantuaan mustat nahkakengät jalkaan ja vielä lippalakin päähän hän lähti.
Helsingistä tullut luennoitsija oli lukenut Karl Marxin teokset alusta
loppuun. Marxin teorian mukaan materia määräsi kaiken, myös ajattelun.
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Materialistisen historiankäsityksen mukaan ihmiskunnan historia oli toisiaan seuraavien talousjärjestelmien ketju. Historian aamuhämärässä kaikki
omaisuus oli ollut yhteistä. Yksityisomistukseen siirtymisen myötä syntyi
luokkayhteiskunta. Antiikin orjayhteiskunnasta siirryttiin feodalismin kautta kapitalismiin, jota vaihetta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa parhaillaan elettiin. Kapitalismista siirryttäisiin vääjäämättömän kehityksen kautta
takaisin yhteisomistukseen eli kommunismiin. Kapitalismi sortuisi, sillä
siinä oli sisäänrakennettu tuotantovoimien ja omistussuhteiden välinen
ristiriita. Ristiriita ilmeni siinä, että omistajat riistivät työläisiä maksamalla
näille vain osan näiden tuottamasta lisäarvosta. Loput omistaja piti itsellään korkona ja vuokrana. Omistaja maksoi työntekijälle palkkaa juuri sen
verran, että työntekijä pysyi hengissä ja lisääntyi uudeksi työvoimaksi.
Omaisuus kasaantui yksille ja samoille kapitalisteille, kun vahvat ostivat
heikot pois markkinoilta. Saatuaan monopoliaseman omistaja pystyi palkkaamaan työmiehen entistä pienemmällä palkalla, sillä työmiehen oli myytävä työvoimaansa pysyäkseen hengissä ja elättääkseen perheensä. Seurasi
työläisten kurjistuminen. Köyhtyneet eivät pystyneet ostamaan kaikkea
tavaraa, jonka tehtaat tuottivat. Varastot kasvoivat. Seurauksena oli konkursseja. Seuraisi kapitalismin hallitsematon sortuminen. Orjuutetut nousisivat kukistamaan orjuuttajansa. Kapitalistit loivat ymmärtämättään itse
luokan – proletariaatin eli kurjaliston – joka kukistaisi heidät. Vallankumouksen jälkeen seuraisi lyhyeksi välivaiheeksi jäävä köyhälistön diktatuuri. Siitä siirryttäisiin kommunismiin, joka oli kehitysketjun ylin aste.
Kommunismissa ei ollut omistajia eikä orjia, ei riistäjiä eikä riistettyjä.
Jokainen työskentelisi kykyjensä mukaan ja saisi tarpeitaan vastaavasti.
Katavasta Marxin teoria oli vaikeaselkoinen, mutta siinä oli totuuden
siemen – köyhät köyhtyivät ja rikkaat rikastuivat.
Luennon jälkeen oli vapaata keskustelua.
– Kommunismissa sudet ja lampaat käyskentelevät sovussa samalla
laitumella. Kuulostaa raamatulliselta, Palmgren sanoi.
– Marxilaisuudella ja uskonnolla ei ole yhteistä aatepohjaa, luennoitsija
huomautti. – Marxin mukaan uskonto on oopiumia kansalle.
Pietarista muuttanut bolshevikki Solman vaati Sosiaalidemokraattisen
puolueen Forssan ohjelmaa pantavaksi täytäntöön. Köyhälistö oli herätettävä luokkatietoisuuteen, jolloin se järjestyisi luokkataisteluun vauhdittaakseen väistämätöntä kehitystä. Se tekisi vallankumouksen ja ottaisi valtiollisen vallan käsiinsä.
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– Luokkataistelussa on käytettävä kaikkia tarkoituksenmukaisia ja luonnollista oikeudentuntoa vastaavia keinoja, Solman lopetti.
Luennoitsija ei kannattanut aseellista vallankumousta, vaan epäkohdat
oli korjattava edustuksellisen demokratian kautta.
– Se on kuin paikkaisi vanhaa, Solman sanoi. – Vanha valta on murskattava asein.
Katavasta luennoitsijan kanta tuntui oikeammalta.
– Kommunismin haamu leijailee Euroopan yllä, porvariksi epäilty
Palmgren ivasi.
Seuraavaksi otettiin käsiteltäväksi kieltolaki. Sen aiheen Katava tunsi
paremmin. Saatuaan puheenvuoron hän sanoi, että kieltolaki oli saatava,
sillä viinaa viljelevä työmies oli luokkataistelun kannalta arvoton. Nyt kun
sosiaalidemokraatit olivat suurin puolue eduskunnassa, laki saataisiin hyväksytyksi.
Luennoitsija huomautti, että eduskunta oli jo hyväksynyt kieltolain,
mutta hallitsija ei ollut vahvistanut sitä.
Katavalle tuntematon mies epäili, ettei hallitsija vahvistaisi kieltolakia,
sillä Karjalankannaksen venäläiset kesäasukkaat halusivat juomansa.
– Niiltä on vaikea mennä ottamaan rajalla pulloa pois, mies sanoi.
– Ruattalaiset haluavat myydä viinaa. He eivät hyväksy kieltolakia,
Rautamaa sanoi.
Kokouksen jälkeen Rautamaa kertoi eteisessä vitsin:
– Raittiuskasvattaja piti Toivo Toises esitelmän viinan vaaroist. Hän
havannoitti sitä tietelisel kokkel. Hän pani pöydäl kaks juomaklassi. Toisse
hän kaato paloviina, toisse puhdast Aurajoen vet. Hän pani onkilieron
kumppaki klassi. Viinaklassi pantu kuoli pia, mut vesiklassi pantu jatko
kiemurtelemistas. Raittiuskasvattaja kysys, mitä siitä voitti oppi. PikkuKalle nousi takapenkist vastama, et hänen täyty mennä ottama huik, et mato kuolis.
Vitsi oli kuultu, silti se nauratti.
Kevät tuli ajallaan sinäkin vuonna. Lumien sulettua ja vuokkojen kukittua
tehtaanpatruuna järjesti työntekijöilleen kevätretken Ruissaloon. Lähtijät
kokoontuivat sunnuntaiaamuna tehtaan portin luona. Elmer Katava ilahtui
nähdessään Mandi Mäkisen lähtijöiden joukossa. He olivat joskus jutelleet
työpaikalla. Ajatukset tuntuivat menevän yksiin. Mandikin oli työväenaatteen ihmisiä.
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Sää suosi. Vankkureilta kuului iloinen puheensorina, kun retkue kulki
hiljaisen kaupungin läpi. Ruissalossa matka jatkui saaren uumeniin ja päätyi merenrantaan. Sillä aikaa, kun naiset kattoivat pöytää isojen tammien
alle, miehet kisailivat painonnostossa. Kivi, joka suureni kerta kerralta,
täytyi nostaa suorille käsille. Joka ei saanut kiveä ylös, putosi kisasta. Mukana olivat enää Katava ja muuan seppä. Seppä sai yrittää ensin. Kivi nousi
rinnalle mutta ei ylemmäs.
Katava etsi kivestä pitävän otteen. Saatuaan sen hän nosti kiven rinnalle.
Hän korjasi asennon ja työnsi kiven suorille käsille.
– Hyvä Elmeri! Mandi taputti käsiä.
Mandi sai jakaa palkinnot. Ensimmäinen palkinto oli silkkipaperiin kääritty omena.
– Eeva antoi ja Aatami otti, Lahtinen lohkaisi.
Ruokailun jälkeen oli kulttuuripitoista ohjelmaa. Mandi Mäkinen lausui
isänmaallisen runon. Elmeristä Mandi lausui hyvin.
Päivä kului rattoisasti. Kun kotimatka alkoi illansuussa, Elmer katsoi,
mille vankkureille Mandi nousi, ja asettui vaivihkaa tämän viereen istumaan. Hän mietti, miten kysyisi Mandilta, lähtisikö tämä jonakin sunnuntaina hänen kanssaan kävelylle. Hän ei ollut keksinyt vielä, kun Mandi
ilmoitti Kauppatorilla jäävänsä pois kyydistä.
Kun Elmer näki Mandin aamulla verstaalla, hän meni juttusille häpeämättä haalareitaan:
– Joko olet selvinny eilisest?
– No olen, Mandi naurahti.
Elmer meni suoraan asiaan:
– Onk sul ens sunnuntaina mittän tekemist?
– Ei mittä erikoist.
– Lährek sää kävelyl Samppalinnam puistosse? ääni tuntui puuroutuvan
kurkkuun.
– Voin mää lähteki.
He sopivat treffit sunnuntaiksi kello viisitoista Auransillan torinpuoleiseen päähän.
Lapsenlikka ei suostunut tulemaan sunnuntaina töihin, mutta Katava sai
lapset naapuriin leikkimään ikätoveriensa kanssa.
Elmer puki ykköset. Kammattuaan tukan jakaukselle hän oli valmis.
Mandi antoi odottaa viisi minuuttia.
– Vartin myöhästymine anneta antteks, Elmer sanoi eikä ollut vihainen.
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– Ekkö olis orottanu pitemppä?
– No olisin.
Sillan yli käveltyään he lähtivät nousemaan Samppalinnanmäelle vieviä
kiviportaita. Ylhäällä avautui upea panoraamanäkymä kaupunkiin. Kumpikin osoitti kilvan tuttuja paikkoja.
– Verstas pilkotta tuol Tuomiokirkon takana, Elmer sanoi.
Kyllästyttyään maiseman katselemiseen Elmer ehdotti, että he menisivät
alapuolella olevaan puistoravintolaan.
– Mennä vaa, Mandi sanoi.
Ovimikko ei päästänyt heitä sisälle, koska heillä ei ollut tarpeeksi ikää.
– Mää täytän seuravaks kakskytkahreksan, Katava melkein loukkaantui.
– Entä daami?
– Kakskytviis, Mandi vastasi iloisesti.
Portsari uskoi ja päästi heidät sisälle. Ravintolasali oli melkein tyhjä,
mutta hovimestari vei heidät viimeiseen nurkkapöytään.
– Mitä tuodaan juotavaksi? hovimestari kysyi.
– Punast limonadi mul, Katava tilasi.
– Entä daami?
– Mul sama.
Hovimestarin mentyä Elmer kaivoi piipun taskusta ja alkoi täyttää tupakalla sen pesää.
– Mää olen kuulunu juomalakkoliikkesse sen perustamisest alkae, hän
kertoi.
– Määki voisin liitty.
Siitä tapaamisesta alkoi seurustelu. Kahden kuukauden kuluttua Mandi
muutti Elmerin luokse asumaan. He eivät välittäneet, vaikka naapurit puhuisivat heistä susiparina. Lapsenlikalle voi antaa potkut.
Hannes ja Karl seisoivat kotitalon portilla. He odottivat Näppiä, joka ajoi
talon ohi joka torstai samaan aikaan. Hevonen tuli kulman takaa silloin kun
pitikin.
– Morjens, Näppi tervehti.
Hannes ja Karl lähtivät kävelemään kärryjen perässä. Hannes hivuttautui niin lähelle ajajaa että ylettyi koskettamaan tätä.
– Näppi.
– Sait näpin. Mut orottaka. Ko mää tulen takas, mää otan molemist näpin, ajaja sanoi myhäillen.
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– Päästäk me kyyti? Hannes kysyi.
– Kenem poikki te ole?
– Katavan.
– Ptruu. Tulkka vähä’ matka.
Pojat nousivat kärryille. Näppi löi ohjaksilla kevyesti hevosta lautasille
ja maiskautti suuta. Hevonen lähti vetämään laiskasti.
Töyssytti. Karl puristi rystyset valkoisina laitaa ettei olisi pudonnut kyydistä. Kärryillä oli puusaaveja, joista lähti melkoinen haju.
– Mitä noihi saaveihi panna? Hannes kysyi.
– Ruokka sioil. Kaupunkilaisilt jää ruantähtei, jokka kelppava mainiost
sioil. See on elämän kiertokulkku.
Näppi pysäytti hevosen junaradan ylikäytävän eteen.
– Teijän matklipp riitti tähä saak.
– Setä, päästäk me Turku? Hannes kysyi. Hän oli ollut radan toisella
puolella vain muutaman kerran isän kanssa.
– Mitä isänne sano siihe?
– See on töis.
– Olkko’ menneks.
Itsekseen kulkeva puhiseva vekotin tuli vastaan. Hannes oli nähnyt auton ennenkin, mutta hevonen pillastui ja nousi takajaloilleen. Näppi laskeutui rattailta ja tarttui kuolaimiin.
– Polle, polle. Ei mittä hättä, Näppi rauhoitteli hevosta.
Auton mentyä matka jatkui. He ohittivat mahtavan Tuomiokirkon.
– Asuk Jumala tuol? Karl osoitti sormella tornia.
– Pali korkjamal, Näppi vastasi.
– Tyhmä, Hannes töni Karlia.
– Joko te ole koulus? Näppi kysyi.
– Mää menen toisel luokal, Hannes vastasi. – Toi mene ensmäsel.
– Ossak sää jo lukke? Näppi kysyi Karlilta.
– Osan.
– Ossak sää? No, mitä tosa katukilves seiso? Näppi kysyi.
– Äl ii än – lin. Än aa än – nan. Koo aa – ka. Tee uu – tu. Linnankatu.
Äs äl oo tee äs – slots. Gee aa – ga. Tee aa än – tan. Slotsgatan.
Alimpana olevat kirjaimet olivat vieraita.
– Alinna luke Linnankatu venäjäks, Näppi kertoi.
– Miks se on venäjäks? Hannes kysyi.
– Sen takja, et keisari ossa liikku, jos sattu käymä, Näppi iski silmää.
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Hassuun pitkäpeppuiseen pukuun pukeutunut fröökynä käveli paasikivillä. Sateenvarjo oli avattuna, vaikka aurinko paistoi.
Näppi ajoi porttikongista suuren kivimuurin pihaan ja seisautti hevosen
suurten puusaavien viereen. Näppi laskeutui rattailta ja sitoi hevosen ohjaksista puomiin. Hän nosti saavin kannen mutta paiskasi sen saman tien
takaisin paikalleen.
Hannes halusi nähdä saavin sisällön ja nosti kantta. Saavissa kuhisi miljoona valkoista toukkaa. Hän laittoi kannen takasin inhosta väristen.
– Niist kehitty kärvässi, Näppi sanoi. – Poies mun on nekin vietävä.
Hannes ja Karl jättivät Näpin tyhjentämään saaveja ja lähtivät tutkimusmatkan lähiympäristöön. Merimiespukuinen kiharatukkainen poika tuli
ovesta ja alkoi ratsastaa keppihevosella pihaa ympäri. Hannekselle tuli halu
mennä antamaan päihin herraspojalle. Halu jäi aikeeksi, sillä Näppi huuteli
nousemaan kyytiin.
Näppi kävi tyhjentämässä vielä toisen kerrostalon jäteastiat, ennen kuin
kotimatka alkoi. Se kulki samaa reittiä mitä he olivat tulleet. Sillankorvassa
tuli humalainen vastaan. Jalkakäytävän leveys ei tahtonut riittää miehelle.
Humalikas kaatui eikä päässyt enää tolpilleen.
– Heiko’ sorttu elon tiel, mut jätkä’ senkum porskutta, Näppi sanoi.
Jo tuttujen maisemien katseleminen ei jaksanut kiinnostaa. Hannes töni
Karlia. Karl löi takaisin. Hannes töni kovemmin. Karl töni vielä kovemmin.
– Ellei toi nahistelu lopu, saatte kävellä loppumatkan, Näppi sanoi.
Pojat lopettivat tönimisen.
– Tee ole kon kaks marakatti, Näppi sanoi. – Englantilaine tietomies
väittä, et apina ja ihmise ova’ serkui. See on helppo usko.
Elmer oli joutunut palaamaan kotiin kesken työpäivän, sillä hänellä oli
kuumetta. Mandi toi sairasvuoteeseen kuumaa mustaviinimarjamehua.
– Juo tämä niin kuumana ku pystyt, Mandi kehotti.
Juoma poltti suussa. Sen piti antaa jäähtyä.
– Avata ikkuna, et pasilisko’ kuoleva, Mandi sanoi.
Mehun jäähdyttyä Elmer joi sen. Pian alkoi hiki puskea pintaan.
– Mää olen ylt päält hies, Elmer sanoi.
– Vaihreta sul alaiset.
Mandi haki kaapista puhtaat alusvaatteet ja rupesi vaihtamaan niitä Elmerin ylle. Varoittamatta ennakkoon Mandi veti häneltä alushousut jalasta.
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– Nouse istuma, et saaram paitaki poies, Mandi käski.
Mandi riisui Elmerin ilkosilleen ja rupesi pukemaan hänelle paitaa. Elmer otti Mandin syleilyyn.
– Joku voi tulla, Mandi esteli.
Mutta Elmer ei irrottanut.
– Kuume ei ol vieny kaikki voimi, Mandi sanoi.
– Mitä sää vastat, jos mää nyt kosin?
Mandi valahti veltoksi:
– Sit kuulet, kun kosit.
– Ruppek sää tämmösen köyhän viilarin vaimoks?
Mandi meni mietteliääksi. Elmer vaihtoi puheenaihetta:
– Mää sanosin itteni ylös.
Mandi jäykistyi:
– Mihe sää menet töihi?
– Vulcanil. Mää pääsen heti paasiks. Ei tartte olla viittä vuotta niittipoikana. Mun oli mahrotont jatka sen verenimijän hommis. Ko verstal istutti
sen luottamusmiesasian johrost viime kevänä, Stantti kuulus sanone minust, etei silt sosialistilt voinu orottakka ko rettelöimist. Stantti pane mestarin kattoman kello kouras, etei viivytä liian kauan tauol. Mää olen sitä
mieltä, et työntekijöi pitä kohrella ihmisinä.
Oltuaan kauan vaiti Mandi sanoi:
– Työmatk pirentty.
– Mää olen kattonu Korppolaismäest talo ostettavaks.
– Mil sää maksat sen?
– Mul on säästöi. Ja Hypotekist saa laina halval korol.
– Sää tempun teit, Mandi sanoi.
Ulkoportailta kuului kopinaa. Elmer päästi Mandin syleilystä. Mandi
nousi oikomaan esiliinaa.
– Mitä ruoka meil on? Hanneksen ääni kuului hellahuoneesta.
Elmer Katava osti keväällä talon Korppolaismäestä. Hinta oli halpa, sillä
talo oli huonokuntoinen. Mutta tontti oli iso. Se sijaitsi juuri ja juuri kaupungin puolella. Tultuaan kiinteistönomistajaksi hänen yhteiskunnallinen
asemansa nousi, hän saisi äänestää kaupunginvaltuuston vaaleissa.
Katava ilmoitti yhtenä syyssunnuntaiaamuna lapsille, että he lähtisivät
silakkamarkkinoille. Lapset hihkuivat ilosta ja rupesivat heti pukeutumaan.
Alli puki ihka uuden mekkonsa. Hannes ja Karl pukivat räätälillä teetetyt
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merimiespuvut. Kun lapset kuulivat, että he menisivät keskikaupungille
jalan, kuului nurinaa.
– Miksei me voida mennä isvossikal? Hannes kysyi.
– Meijän pitä säästä, että saaran talo maksetuks, Mandi sanoi.
Vauva ei valittanut, mutta häntä työnnettiinkin rattaissa.
Saariston kalastajat myivät saalistaan Aurajoen rannassa suoraan veneistä. Ostajia oli liikkeellä runsaasti. Kauppaa käytiin suomeksi ja ruotsiksi. Mandi olisi ostanut silakoita, mutta Elmer ilmoitti, että ostokset tehtäisiin vasta kotimatkalla. Sitä ennen he kävisivät sirkuksessa.
Kauppatorille oli pystytetty monenkirjava telttakylä. Oli monenlaisia
karuselleja. Posetiivari veivasi soittopelistään iloista musiikkia ilmoille.
Pelle suurissa housuissaan hauskutti yleisöä. Yhden teltan edessä ylävartalon paljaaksi riisunut voimamies pullisteli lihaksia. Kääpiö houkutteli ohikulkijoita telttaan katsomaan parrakasta naista. Pojat hinkusivat telttaan,
mutta isä sanoi, etteivät he mene katsomaan moista hömpötystä. Sen sijaan
he menisivät katsomaan kuumailmapallon nousua ilmaan.
Kuumailmapallon nousuesitys oli kaasulaitoksen pihalla, ja sitä pääsi
katsomaan ilmaiseksi. Paikalla oli runsaasti väkeä. Värikäs pallo, jonka
ilmaa lämmitettiin tulella, kasvoi kasvamistaan. Pallon norjalainen omistaja houkutteli ihmisiä lentämään. Kolme raharikasta ilmoittautui. Pallon
tultua lopulliseen kokoon omistaja ja matkustajat kapusivat sen alla olevaan pajukoriin. Ankkuri irrotettiin. Jättipallo irtosi maasta ja nousi äänettömästi taivaalle. Tuolloin tällöin kuului puhiseva ääni, kun pallon ilmaa
lämmitettiin liekinheittimellä. Sitä mukaan kun kuumailmapallo nousi,
Karlin niska taipui taakse. Poika otti askelia taaksepäin ja astui vahingossa
tsaarinupseerin kiiltäville saappaille.
Mandi pyysi korkea-arvoiselta herralta anteeksi ja torui Karlia. Upseeri
sanoi jotakin ruotsiksi, muttei näyttänyt vihaiselta.
Kuumailmapallo häipyi kattojen taakse. Katavatkin lähtivät pois.
– Se korkea herra oli Harald Norren veli, Elmer sanoi Mandille.
He palasivat jokirantaan. Katava osti tynnyrillisen suolasilakoita tinkimisen jälkeen.
– Mil se saadan kotti? Mandi kysyi.
– Me otamme isvossikan, Elmer vastasi.
– Onk meil vara siihe? Hannes piikitteli.
– Aina sen verran.
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Uusi työ Vulcanilla oli edelliseen verrattuna mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Elmer Katava veti porukkaa, joka veisti puusta pienoismallin, josta
otettiin oikeat mitat tekeillä olevaan laivaan. Metallisepästä oli tullut puuseppä, mutta hän pysyi Seppien ammattiyhdistyksessä. Hän oli paasi mutta
tähtäin oli korkeammalla. Mestariksi piti pääsemän.
Suurusajalla ehti käydä kotona. Elmer ilmoitti Mandille menevänsä illalla kunnallisjärjestön kokoukseen.
– On mun vuoro mennä, Mandi sanoi.
– Se on tärkki kokkous.
– Niin on minullaki.
– Jonkum pitä olla kotona lasten kans. Minä menen tänä, sinä menet
jonakin muuna iltana, Elmer ilmoitti. Tultuaan illalla töistä hän sai lämmitettyä makkarakeittoa. Syötyään hän ajoi parran ja pesi kasvot. Hän vaihtoi
haalarit suoriin housuihin ja puki kauluspaidan. Kravattia hän ei pannut,
vaikka jotkut toverit käyttivät sitä kokouksissa. Hän puki puolitakin ja pani
mustat nahkakengät jalkaan. Mandi mökötti koko ajan toisessa huoneessa.
Sosiaalidemokraattisen Puolueen Turun kunnallisjärjestön kokouksessa
käsiteltiin kiperää kysymystä sotilasmiljoonien maksamisesta Venäjän valtionkassaan. Sotilasmiljoonat olivat lunnaat siitä, ettei suomalaisten tarvinnut mennä sotaväkeen. Venäjän armeija suojelisi Suomeakin, muttei tehnyt
sitä korvauksetta. Venäjän ministerineuvosto oli esittänyt 10 miljoonan
markan vuotuisen maksun kaksinkertaistamista kymmenessä vuodessa.
Suomalaiset eivät nielleet korotusta mukisematta. Jotkut vaativat jopa, että
oli palautettava oma sotaväki, mihin Venäjä ei suostunut.
Saatuaan puheenvuoron Katava sanoi, että sotilasmiljoonille oli parempiakin rahareikiä, kuten pienten lasten koulut ja sairaudenhoito. Työntekijöiden tapaturmavakuutuskin oli järjestämättä.
Äänestyksessä yksikään käsi ei noussut sotilasmiljoonien maksamisen
puolesta.
Seuraavaksi oli vapaata keskustelua. Kokouksen puheenjohtaja sanoi,
että suurlakolla saavutettu vapaus oli ollut vain hetkellistä. Eduskunta oli
voimaton niin kauan, kun taantumuksellisella suuriruhtinaalla oli lakien
vahvistajana viimeinen sana. Suuriruhtinas ei ollut vahvistanut kieltolakia
eikä kunnallisvaalilakia. Melkein ainoat lait, jotka hallitsija oli vahvistanut,
olivat maanvuokralaki ja leipurien yötyölaki.
– Sekin on torso, Palmgren huomautti.
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– Siihen, että sorto alkoi uudelleen, ovat suurimpia syyllisiä venäläisten
kanssa vehkeilevät omat porvarimme. Heille ovat muotokysymykset tärkeämpiä kuin työläisten elinolojen parantaminen, puheenjohtaja jatkoi. –
Suurin toivein alkanut eduskunnan lainsäädäntötyö on tullut mahdottomaksi, koska porvarit ovat toimillaan antaneet hallitsijalle toistuvasti syyn hajottaa eduskunta. Viimeksi, kun eduskunnan porvarillinen puhemies loukkasi majesteettia kieltämällä kohottamasta eläköön-huutoa hallitsijalle valtiopäivien avajaisissa.
Solman sanoi, että sorto lakkaa, kun bolshevikit ottavat Venäjällä valtiovallan ja tuotantovälineet siirretään yksityisiltä kansan omaisuudeksi.
– Sillä toveri ei sorra toveria, Solman sanoi.
Porvarien kannattajaksi epäilty Palmgren sanoi, että sorto lakkaa kun
liberaalit ottavat vallan Venäjällä.
Sanomalehdissä oli seuraavalla viikolla uutinen, että kenraalikuvernööri
vaati rangaistusta niille, jotka olivat pitäneet sotilasmiljoonien maksamista
vastustavan puheenvuoron jossakin Suomessa pidetyssä kokouksessa. Katava ei pelästynyt joutuvansa käräjille vastaamaan puheistaan, sillä oli epätodennäköistä, että urkkija olisi päässyt ulkopuolisilta suljetussa kokoukseen.

4.
Ääni kuului taas.
Risto Karivieri – alias Antti Lind – sammutti valon pöytälampusta. Hän
nousi kirjoituspöydän takaa ja meni ikkunaan. Hänen onnistui päästä perille törmäämättä pimeässä mihinkään. Hän avasi ikkunan ja kokeili kädellä
ikkunalautaa. Mitään ei tuntunut. Hän oli varma, että pojanviikarit olivat
pensaassa. Ne olivat vinguttaneet pirunviulua ennenkin hänen ikkunansa
alla.
Karivieri sulki ikkunan. Hän onnistui palaamaan kirjoituspöydän luokse
törmäämättä mihinkään. Hän sytytti valon pöytälamppuun ja istuutui jatkamaan kirjoittamista. Hän laati lehteen ilmoitusta vapaasta kodinhoitajan
paikasta. Hän oli joutunut antamaan potkut edelliselle, koska tämä oli todistettavasti pimittänyt kaupparahoja.
Pikkupoikien kiusanteko ei ollut mitään siihen verrattuna, mitä hän oli
joutunut kokemaan aikuisten taholta. Muutama vuosi sitten väitettiin val43

heellisesti hänen kielineen Voimaliiton aseista kuvernöörille. Onneksi kagaali uskoi, ettei hän ollut tehnyt sitä. Ruotsalaiset jopa ottivat hänet Turun
kaupunginvaltuuston vaaleissa liberaalien listalle Harald Norren ehdotuksesta. Yllätykseksi itselleenkin hän tuli valituksi. Hän oli menestynytkin
politiikassa paremmin kuin ammattiuralla. Hän oli edelleen apulaispappi,
vaikka oli hakenut monta kertaa kappalaisen virkaa. Hänet oli joka kerta
asetettu vaaleissa vasta kolmannelle ehdokassijalle, mistä oli vaikea tulla
valituksi. Taisivat kirkkohallituksessa muistaa hänen kymmenen vuoden
takaisen toimintansa. Hän oli silloin vastustanut laittomuutta, päinvastoin
kuin pappien enemmistö. Henkilökohtaista menestymistä enemmän huolestutti kuitenkin isänmaan kohtalo. Sorto oli alkanut uudelleen muutaman
vuoden tauon jälkeen. Saatiin huomata, ettei helmikuun manifestia ollut
peruutettukaan. Oli vain keskeytetty sen soveltaminen, kunnes säädettäisiin
laki yleisvaltakunnallisesta lainsäätöjärjestyksestä. Sellainen laki olikin
hyväksytty Venäjän duumassa suomisyöjien taitavalla taktikoinnilla Suomen eduskunta sivuuttaen. Taktikoinnin mahdollisti se että lakialoitteiden
esittelyjärjestystä oli muutettu kenraalikuvernööriä suosivaksi sekä syrjäytetty lakiesitykset aiemmin hallitsijalle esitellyt Suomen ministerivaltiosihteeri. Venäjän ministerineuvosto sai ratkaista, oliko lailla koko valtakuntaa
koskevaa merkitystäkin. Jos oli, Suomen eduskunnalta pyydettäisiin vain
lausunto. Vaikka lausunto olisi kielteinen, laki voitiin hyväksyä Venäjän
duumassa ja valtakunnanneuvostossa, johon suomalaiset saivat armollisesti
valita kaksi ja duumaan neljä edustajaa. Mutta he eivät tehneet niin, sillä
kuusi edustajaa usean sadan joukossa oli vain hiekanjyvä autiomaassa.
Autonomia käytännössä lakkautettiin ja Suomesta tehtiin Venäjän provinssi. Yksi innokkaimmista siinä työssä oli kenraalikuvernööriksi tullut Bobrikovin entinen apulainen Seyn. Suomea suojeli venäläistämiseltä enää
eduskunta. Senaatissa ei ollut yhtään suomalaista miestä – siinä istui Venäjällä pitkään oleskelleita suomenmaalaisia upseereita, mistä pilkkanimi
amiraalisenaatti.
Risto Karivieri pukeutui mennäkseen työväenyhdistyksen kansanjuhlaan
Urheilupuistoon. Hän oli eronnut yhdistyksestä sen muututtua marxilaiseksi, mutta kiinnosti tietää, olivatko sosiaalidemokraatit edelleen perustuslaillisia.
Kodinhoitaja oli lähtenyt oltuaan vain muutaman kuukauden. Karivieri
katsoi itseään peilistä. Vastaan katsoi keski-ikää lähestyvä mies. Tukka oli
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paennut otsalla korkealle. Silmissä oli älykäs katse. Nenä oli kookas, korvat sopusuhtaiset. Kyllä tällä ulkonäöllä vaimon saisi.
Karivieri katui chauvinistista ajatustaan.
Erinomainen sää houkutteli Urheilupuistoon runsaasti väkeä. Penkkiriveillä oli muutama paikka vapaana, mutta Karivieri jäi seisomaan lehmuksen alle.
Pääskyset lentelivät juhlakentän yllä liverrellen. Esiintymislavalla hääri
tutun näköinen mies. Kesti hetken, ennen kuin Karivieri muisti nimen; Elmer Katava, Solkullasta potkut saanut renki.
Karivieri siirtyi pois lehmuksen alta, sillä puusta valui mahlaa. Avajaispuheen pitäjä kehui säätä erinomaiseksi ja toivotti juhlaväen tervetulleeksi.
Tunnelma tiivistyi, kun puhujakorokkeelle nousi turkulaisten hyvin tuntema sosiaalidemokraatti. Puhuja melkein huusi, että maassa rehotti laittomuus. Lakia noudattavat virkamiehet erotettiin, vangittiin jopa, ja virkoihin
nimitettiin onnenonkijoita. Viran laittomasti hankkineet selkärangattomat
tekisivät suuremman palveluksen isänmaalle eroamalla kuin alistumalla
sortovallan palvelijoiksi.
Karivieri hyrisi tyytyväisyyttä; sosiaalidemokraatit olivat edelleen perustuslaillisia.
Puhujakorokkeelle nousi Helsingistä tullut ”marraskuun sosialisti”. Sellaisiksi sanottiin maistereita ja ylioppilaita, jotka olivat liittyneet Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen suurlakon jälkeen.
Puhuja puhui kuin eritellen:
– Suomen työläiset ovat yhtä isänmaallisia kuin porvarit, mutta yhteistä
pohjaa jatkaa perustuslaillista taistelua ei ole, sillä porvarien politiikka
suuntautuu enemmän työläisten oikeutettuja vaatimuksia kuin venäläisiä
kapitalisteja vastaan. Porvareille työväenliike on suurempi vihollinen kuin
itsevaltius. Työväenliike ei tule pitempään toimimaan porvarien apurina,
vaan se suuntautuu itsenäiseen luokkataisteluun. Työväenluokalle on yhdentekevää, mitä kansallisuutta riistäjä edustaa, sillä sekä suomalaisen että
venäläisen kapitalistin yhteinen tavoite on jakaa keskenään riiston tuloksena saadut voitot.
Karivieri mursi mustoa haventa. Miksi puhuja valoi eripuraa suomalaisten keskuuteen nyt, kun heidät oli saatu yhteiseen rintamaan taisteluun venäläistämistä vastaan? Vanhasuomalaisetkin olivat lopulta ymmärtäneet,
ettei myöntyväisyydellä saavutettu tuloksia, joihin sillä pyrittiin. Tsaari ei
palkinnutkaan uskollisuutta.
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Sinitakkeja tuli urheilukentän laitaan. Joku oli hälyttänyt virkavallan.
Poliisi käski lopettaa kiihotuskokouksen. Kun järjestäjät eivät suostuneet, poliisit syöksyivät pamput koholla penkkirivien väliin. Penkit kaatuivat. Naiset kirkuivat. Miehet huusivat. Joku tarttui jo kättä pitempään.
Karivieri näki parhaaksi poistua hyvän sään aikana. Hän oli poliisin
tulosta salaa tyytyväinen.
Risto Karivieri kuuli, että Aninkaistentullissa olisi mielenosoitus Uusikirkon ja Kivennavan pitäjien Pietarin kuvernementtiin pakkoliittämistä vastaan. Hänkin oli sitä mieltä, että nuo kaksi rajapitäjää olivat erottamaton
osa Suomea. Hän lähti paikalle vaihtamatta papinpukua yltään.
Mielenosoitukselle ei ollut hankittu kuvernöörin lupaa. Se sujui rauhallisesti, kunnes kuului huuto:
– Kasakat tulee!
Sotilasosasto tuli Tuomiokirkon suunnasta kurinalaisessa järjestyksessä.
Mielenosoittajat päättivät pysyä yhdessä. Tuli mitä tuli.
Sotilaat tunkeutuivat pistimet tanassa mielenosoittajien joukkoon. Ihmiset pakenivat huutaen ja kirkuen. Karivierikin lähti, mutta sotilas katkaisi
hänen tiensä. Nagaika nousi iskuun. Luterilainen pappi ja mustasilmäinen
kasakka tuijottivat tuimasti toisiaan. Ukrainalaisen hermo petti ensin. Kasakka meni etsimään vaarattomampaa rusikoitavaa.
Karivieri otti jalat alleen. Yli kolmekymppiseksi hän juoksi kovaa. Sotilaat eivät tulleet perässä, mutta hän pysähtyi vasta Kauppatorilla. Sydän
hakkasi haljetakseen. Hengityksen tasaannuttua hän lähti kiertotietä kotiin.
Turussa sattui jouluna mieliä kuohuttanut tapaus. Poliisi hälytettiin Raunistulaan rauhoittamaan suomalaista pistimellä selkään iskenyttä venäläissotilasta. Poliisi joutui ampumaan juovuksissa riehuvaa sotilasta jalkaan, ennen kuin tämä tokeni.
Turkulaiset suuttuivat, kun kuvernööri asettui sotilaansa puolelle ja käski nostaa syytteen poliisia vastaan.
Karivieri kirjoitti loppiaisena kotona tulevan sunnuntain saarnaa. Hän
puhuisi Suomen uhatusta asemasta, mutta hän puhuisi vertauskuvin, sillä
hän ei halunnut nimeään kuvernöörin mustaan kirjaan. Kadulta alkoi kuulua humalaisten mekastusta. Koska meteli vain yltyi, hän meni ikkunaan
katsomaan. Metelöitsijät olivat venäläisiä sotilaita. Kasarmeilla oli annettu
viina-annokset venäläisen joulun kunniaksi.
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Karivieri palasi kirjoituspöydän taakse. Porstuasta kuuluvat äänet keskeyttivät kirjoittamisen. Takana oleva ovi vedettiin auki.
Karivieri nousi kysymään, millä oikeudella sotilaat tunkeutuivat hänen
kotiinsa. Hän kysyi suomeksi vaikka osasi venäjää, sillä hän vältti puhumasta miehittäjän kieltä.
Kotirauhan rikkojat lähtivät pois. Karivieri meni perässä eteiseen. Ikkunasta näki, että sotilaat menivät ulos portista. Pihalle tuli naapureita. Hänkin meni ulos.
– Ne kävei teil, Lindström totesi. – Veik ne mittä?
– Eivät.
– Ei anneta olla kotonaka raohas, Lindström sanoi.
Karivieri palasi sisälle. Mieli oli yhä kuohuksissa. Vaikka sotilaat olisivat tehneet kotietsinnän, ne eivät olisi löytäneet mitään raskauttavaa, sillä
hän ei säilyttänyt salaista aineistoa kotona. Jos viranomaiset saisivat selville, että hän kuului kagaaliin, hänet vangittaisiin ja ehkä tuomittaisiin kuolemaan. Venäjän viranomaiset etsivät terroristeja kaikkialta sen jälkeen,
kun salamurhaaja oli surmannut vihatun pääministerin Stolypinin Kiovassa.
Risto Karivieri ja kollegansa Mäntymaa kävelivät Humalistonkadulla. He
olivat matkalla juna-asemalle vastaanottamaan Pietarin Krestystä tutkintavankeudesta korkean iän vuoksi vapautettua Uusikaupungin maistraatin
jäsentä. Vanhus oli pantu vankilaan, koska oli ollut epäämässä rihkamakaupan perustamislupaa venäläiseltä. Maistraatin jäseniä aiottiin syyttää
yhdenvertaisuuslain rikkomisesta. Laittomassa lainsäätöjärjestyksessä säädetty laki antoi venäläisille kansalaisoikeudet Suomessa. Vastavuoroisesti
suomalaisille annettiin kansalaisoikeudet Venäjällä.
– Me hukumme slaavien mereen, jos venäläiset saavat muuttaa tänne
vapaasti, Mäntymaa sanoi Karivierelle. – Meitä on kolme miljoonaa. Pelkästään isovenäläisiä on yli sata miljoonaa. Kun siihen lisätään vähävenäläiset ja tattarit, niitä on sataviisikymmentä miljoonaa.
– Meidän on päästävä irti Venäjästä, Karivieri sanoi.
– Panslavistit eivät päästä meitä irti. Venäjä on heille yhtenäinen ja jakamaton.
– Suomi ei kuulu Venäjään. Venäjä valloitti Suomen.
– Mitä voidaan tehdä? Oikeustaistelu hävittiin.
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– Venäjällä tapahtuu vallankumous. Silloin on käytettävä sekasorto hyväksi ja irtauduttava, Karivieri sanoi.
– Minä olen vallankumouksen suhteen epäilevä tuomas. Suomi voi
päästä Venäjästä irti vain aseellisella taistelulla, mutta kuten realistiset
vanhasuomalaiset jaksavat muistuttaa, meillä ei ole armeijaa eikä aseita.
– En kannata aseellista taistelua, Karivieri sanoi..
Ihmisten paljouden vuoksi Rautatieasemalle ei päästetty enää. Ystävykset joutuivat jäämään Humalistonkadun ja Läntisen Pitkäkadun kulmaan.
Siitä näkisi, kun vaunut menivät ohi.
Juna saapui. Kesti kauan, ennen kuin kansallissankaria kuljettava hevonen tuli asemalta.
– Hurraa! Eläköön!
Karivieri ja Mäntymaa lähtivät kulkemaan väkijoukon mukana hevosen
perässä. Hevonen kääntyi Venäjänkirkonkadulle.
– Hänen viedään Pörssiin kansalaispäivällisille, joku tiesi.
– Hän on ansainnut sen.
Kauppatorilla oli mielenosoitus venäläistämistä vastaan. Poliisi retuutti
nuorukaista putkaan.
– Osaa suomalainen poliisikin tuon, Mäntymaa sanoi.
– Ei siihen tarvita santarmeja, Karivieri myönsi.
Vanhus vietiin juhlaillalliselle Hamburger Börssiin.
Turussa oli ollut hellettä koko heinäkuun. Huipuksi mitattiin 36 astetta.
Risto Karivieri lähti hakemaan vesiltä vilvoitusta tukalaan olotilaan. Hän
oli ostanut jollan, jolla oli ehtinyt purjehtia vain kerran. Jolla oli laiturissa
punatiilisen lääninvankilan alapuolella. Hän astui kiikkerään venoseen ja
irrotti kiinnitysköyden. Hän työnsi jollan irti laiturista ja nosti purjeen.
Tuuli tarttui purjeeseen ja vei jollaa hyvää vauhtia keskijoelle. Joku mies
huitoi käsillä vastarannalla.
Karivieri huomasi liian myöhään laiturista eteen kääntyvän kaljaasin.
Haveri ei ollut vältettävissä. Kuului rusahdus, mutta jolla ei kaatunut.
Punehtuneet kasvot työntyivät kaljaasin laidan yli.
– Mitä varte työ mänitte alle?
– Anteeksi, Karivieri sopersi.
– Myö avitettaa Teijät kannel, enne ko venneenne uppovaa.
Kannelta laskettiin köysitikkaat.
– Tuokaa köyvepää mukananne, kannelta huudettiin.
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Karivieri otti köyden ja kapusi tikkaita pitkin kannelle. Koska ei tiennyt,
kuinka suuren herran kanssa oli tekemisissä, hän esitteli itsensä:
– Olen Tuomiokirkkoseurakunnan apulaispappi ja Turun kaupunginvaltuuston jäsen Karivieri.
– Villa Hioppi. Tää kaljaasi kippar ja omistaja. Selvitettää vahingot,
enne ku ruvetaa puhumaa korvauksist.
Jolla uitettiin ahteriin ja kiinnitettiin sinne. Villa ehdotti, että he menisivät Pikisaareen tutkimaan vahingot.
Kannella vallitsi kiusallinen hiljaisuus, kun kaljaasi purjehti alas Aurajokea. Karivieri oli jo myöntää syyllisyytensä, kun Villa sanoi:
– Mie käänyin ettee.
Ohitettuaan Turun linnan kaljaasi meni Ruissalon ja Hirvensalon väliseen salmeen. Se ankkuroitui Pikisaaren redille. Yksi miehistä laskeutui
köysitikkaita pitkin jollaan.
– Ylälauta on murtunt. Veeneijos ei oo naarmuukaa, mies huuteli alhaalta.
– Myö viijää Teijät takas kaupunkii, Villa sanoi Karivierelle. – Miettikää matka aikan, mil muul ko rahal mie voin korvata. Myö kannakselaiset
kauppalaivurit nääetsen purjehittaa ilman vakkuutuksii. Myö purjehittaa
riskil.
Karivieri mietti, millä panisi Villan korvaamaan. Otkantin kohdalla hän
keksi.
– Vahinko on korvattu sillä, että käytte heittämäs klapit alustasse.
– Nyt mie en ymmärä.
– Halot alustaan, Karivieri teki käsillä heittoliikettä.
– Halot alustaanko? Ei miul oo siihe aikaa. Miun pittää ehtii illaks Uuteekaupunkii. Siel vuottaa kivilasti Pietariin.
Oli keksittävä muu ratkaisu.
– Murteesta päätellen Te olette Karjalasta, Karivieri sanoi.
– Sielthä myö. Makslahe kyläst. Koivisto pittääst.
– Minä olen suunnitellut kauan matkaa Karjalaan. Matka on estynyt,
koska päätin, etten matkusta junassa, koska Suomen rautatiet pakkosiirrettiin Venäjän viraston alaisuuteen. Sortajalle on kaikin tavoin osoitettava,
että se tekee väärin. Muuten se jatkaa rikoksiaan.
Villa ei reagoinut millään tavalla.
– Vahinko on korvattu sillä, että otatte minut kyytiin, kun menette Pietariin, Karivieri ehdotti.
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– Se käyp.
He löivät kättä päälle.
– Otetaa Teijät kyytii täst, ko myö tullaa Uuvestkaupungist, Villa sanoi.
Sovittiin, että Karivieri olisi Linnanaukon laiturissa kolmen päivän kuluttua keskipäivällä..
Karivieri ilmoitti kirkkoherralle, että pitäisi kesäloman heti. Hän pakkasi
matka-arkkuun sen määrän vaatetta ja tavaraa, mitä arveli tarvitsevansa
parin viikon pituisella matkalla. Hän majoittuisi Karjalassa entisen opiskelutoverinsa luokse. Tämä oli monta kertaa pyytänyt häntä kylään. Lähtöpäivän aamuna hän tunsi lievää matkakuumetta.
Karivieri matkusti vuokra-ajurilla satamaan.
– Minä matkustan Karjalaan. Minä käyn Uudenkirkon ja Kivennavan
pitäjissä, jotka ryssä aikoo pakkoliittää Pietarin kuvernementtiin, hän kertoi
ajurille.
– Eivätköhän ne kuulu Suomeen, ajuri sanoi.
Satamassa Karivieri maksoi ajurille. Ajuri lähti takaisin kaupunkiin.
Keskipäivä tuli ja meni. Kului tunti toinenkin, mutta Villaa ei näkynyt.
Karivieri epäili karjalaisen petkuttaneen ja menneen suoraan Kihdin yli.
Hän oli lähdössä takaisin kotiin, kun Hirvensalon ja Ruissalon väliseen
salmeen tuli kaljaasi.
Kaljaasin ajettua laituriin Villa huusi kannelta:
– Myö ollaa myöhäs. Laiva ui syväl ja tuul ol vastane.
Karivieri astui laivaan. Merimiehet nostivat matka-arkun kannelle.
Kun he tulivat Airistolle, Karivieri oli ruoria pitävän Villan kanssa ahterissa.
– Harvinaist, et Airistol ei tuule, Villa sanoi.
Meri oli peilityyni.
– Myö ehitää illaks Hankoo, jos männää saaristoväylää, Villa sanoi.
– Olen kuullut, että saaristoväylä on karikkoinen ja vaarallinen. Eikö
tarvita luotsi?
– Mie en tarvitse ryssä luotsii. Mie tunnen nää vee’et höitä paremi.
Karivieri tiesi, että Villa viittasi luotseihin, joita oli tuotu Venäjältä, kun
Suomen luotsilaitos muutama vuosi sitten pakkoyhdistettiin venäläiseen
virastoon ja suomalaiset luotsit erotettiin.
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– Luotseja tuotiin Kaspianmereltä asti, hän sanoi. – Venäläiset pelkäävät, että sodan syttyessä suomalaiset luotsit ohjaavat saksalaiset sotalaivat
saaristoon.
– Se on päiväselvää kaiken sen jälkee, mitä venäläist ovat tehneet meil.
Villa ohjasi Vedenneidon kapeaan salmeen. Kaikesta näki, että mies oli
taitava ja kokenut merenkävijä.
– Lönnrot kokosi Kalevalan Karjalasta. Vieläkö siellä lauletaan vanhoja
runoja? Karivieri yritti virittää keskustelua.
– Akat jotakii veisaat.
Aihe ei tuntunut kiinnostavan Villaa. Karivieri vaihtoi aihetta:
– Näkyykö ortodoksikirkon painostus kotiseudullanne mitenkään?
– Mie en oo huomant sellast.
Sekään aihe ei tuntunut kiinnostavan.
– Onko teillä perhettä? Karivieri kysyi.
– Miul on kuus lasta.
– Kuusi?
– Kaks poikaa ja neljä tyttöö. Vanhin tytöist jäi rasiks.
– Mikä on rasi?
– Selne, kuka ei oo mänt naimisii ajallaa. Enne nuorempii sisojaa.
Karivieri oli kauan hiljaa, kunnes kysyi:
– Kuinka vanha tämä rasi on?
– Hää on täyttänt kakskytviis.
– Siis vanhampiian isässä.
Vedenneito saapui Hankoon myöhään illalla ja ankkuroitui yöksi redille. Karivieri heräsi yöllä pissahätään ja lähti kannelle. Villa oli samalla
asialla.
– Vee’eneito istuu kokkapuul, Villa osoitti päällä nyökäten. – Hää kampajaa hivuksiiaa ja itköö. Vanha kansa sannoo, et se tietää ikävyyksii.
Miun pittää siirtää lähtöö vuorokauvel?
Karivieri ei nähnyt hiuksia kampaavaa vedenneitoa, mutta jätti sanomatta suorat sanat taikauskosta.
Aamulla Villa ei muistanut öisiä tuumailujaan. Ankkuri ja purjeet nostettiin. Heidän kierrettyä Hangonniemen edessä avautui rannaton sininen
ulappa. Taivaalla näkyi muutamia pilvenhattaroita.
– Ko kaakokulma punertaa, se tietää huonoo säätä, ruoria pitävä Villa
sanoi Karivierelle.
Taivaanrannassa oli pieni punainen kajo.
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– Purjehittaa ranniko lähel, niin myö päässää suojaa, jos myrsky alkaa.
Karivierestä Villa liioitteli myrskyn mahdollisuutta.
Päivällä taivaalle alkoi kerääntyä pilviä. Tuntui pieni tuulenvire. Iltapäivällä meri alkoi väreillä.
– Pönni, käy katsomas, et lasti on hyvin kiinnitetty, Villa käski. – Lastin
pittää olla kiinnitetty hyvin ettei se ala myrskys liikkuu, Villa valisti Kariviertä.
Illansuussa tuuli yltyi. Taivas meni kokonaan pilveen. Meren väri muuttui vihreäksi. Näkyivät ensimmäiset vaahtopäät.
Meri muuttui tummanpuhuvaksi. Tuli pimeä vaikka oli vielä päivä. Alkoi vihmoa vettä.
Villa käski laskea isopurjeen.
– Mie ajan tuulesuojaa tuon saare taakse, Villa sanoi Karivierelle. –
Toivotaa ettei osuta kivvee.
Villa ohjasi laivan taidolla ja ehkä tuurilla saaren taakse. Vedenneito
keinui talonkorkuisiksi kasvaneilla aalloilla kuin parkkilaiva.
– Laskekaa loput purjeet ja ankkuri! Villa huusi pauhun yli.
Ankkuriköyttä meni loputtomasti.
– Mie annan ensmäsel pyytäjäl mitä hää ikinä tahtoo, jotta köys riittää,
Villa lupasi.
Köysi riitti. Ankkuri tarttui pohjaan.
– Kaik pois kannelt! Villa huusi ja sitoi ruorin köydellä.
Tuuli ulvoi mastoissa. Jotta ei huuhtoutuisi vellovaan mereen, Karivieri
eteni pitämällä kiinni kaiteesta. Hän pääsi kajuuttaan ja istuutui lavitsan
reunalle.
– Ovi kiinni! nuori puosu huusi.
Karivieri palasi vetämään oven kiinni.
Kippari tuli kannelta viimeisenä. Karivieri pani kädet ristiin ja rukoili
äänettä.
– Myö voijaa ruveta pölkäämää, puosu ilkkui.
Karivieri huomasi merikarhujen kasvoilla pilkallisen ilmeen ja lopetti
rukoilemisen.
– Huono olo ei tuu, ko keinuu samas tahis laiva kans, vanha merikarhu
neuvoi.
Karivieri yritti, mutta se ei auttanut. Hänen oli mentävä ulos oksentamaan. Hän ei aivan ehtinyt. Oksennus valui sormien lomitse kajuutan lattialle. Päästyään kannelle hän antoi kaiken tulla. Hän työnsi sormet kurk52

kuun ja käänsi mahalaukun ylösalaisin. Kun oksennusta ei enää tullut, hän
palasi kajuuttaan. Siivottuaan oksennuksen lattialta hän oikaisi itsensä lavitsalle. Karpiidilamppu heilui katossa kuin mielipuoli.
Karivieri heräsi. Hän oli yksin kajuutassa. Hän nousi ja lähti kannelle. Ulkona ei satanut enää. Aurinko yritti tulla esiin paksun pilviverhon takaa.
Myrsky oli laantunut, mutta aallot olivat yhä korkeita.
– Huomenta, Karivieri tervehti ruorissa olevaa Villaa.
– Huomenta. Työkii heräsitte. Saittek Työ jo kohvii?
– Kiitos vaan, mutta kahvi ei nyt maistu.
Villan kasvoilla voi nähdä vienon hymyn.
– Se oli melkoinen myrsky, Karivieri sanoi.
– Pientä se ol viel, Villa vähätteli. – Vahingot jäit pieniks. Isomastoo
saahaa kaks blokkii. Perästopseili saahaa ja ylös. Myö päässää lähimpää
satamaa korjaamaa mastot.
Lähin satama oli Kirkkonummen Thorsvik. Mastot korjattiin. Matka voi
jatkua. Ohitettuaan Helsingin Matalan Vedenneito kääntyi avomerelle.
Sahalaitainen rannikko häipyi näkyvistä. Tuuli oli myötäinen. Kaljaasi
kynti merta kokka vaahdoten.
– Muistatteko, mitä lupasitte, kun ankkuriköysi laskettiin? Karivieri
palautti Villan mieleen.
– En.
– Te lupasitte ensimmäiselle pyytäjälle, mitä hän ikinä tahtoo, jotta köysi riittäisi.
– Nii mie taisin luvata.
– Minulla on hyvä käsitys teistä karjalaisista. Te olette siivoja ja rehellisiä, Karivieri alusti. – Antakaa se rasi tytär minulle taloudenhoitajaksi.
Villa katsoi epäluuloisena.
– Ei hää lähe.
– Kysykää häneltä.
– Saatan mie kyssyy, ko mään Pietarist palates kottii heinätekkoo.
Karivieri muutti matkasuunnitelmat. Hän palaisi kotiin Koiviston kautta. Jos Lainan – se oli Villan tyttären nimi – vastaus olisi myönteinen, hän
toisi tämän mukanaan Turkuun.
Matka taittui hitaasti vaikka tuuli oli myötäinen, sillä Vedenneito ui
kivilastissa syvällä. Lopulta Pietarin kirkkojen kullatut kupolit ja Amirali53

teetin terävä neula tulivat näkyviin lahden pohjukassa. Kesti vielä kauan,
ennen kuin Vedenneito ajoi laituriin.
Karivieri sopi Villan kanssa, että tulisi 29. päivänä Makslahteen. Merimiehet nostivat matka-arkun vuokra-ajurin kyytiin.
Karivieri osti rautatieasemalla matkalipun Terijoelle. Hän joutui antamaan periksi periaatteesta olla matkustamatta junassa, mutta lohduttautui
sillä, että matka tapahtuisi lähes kokonaan ulkomailla.
Rajalla ei kysytty passia. Mutta tullitarkastus tehtiin, sillä kaikkia tullimaksuja Suomen ja Venäjän välillä ei ollut poistettu. Jätetyt olivat sellaisia, jotka hyödyttivät Venäjää.
Karivieri jatkoi Terijoelta kievarikyydillä Kivennavalle. Väänänen ilahtui hänen tulosta, sillä he eivät olleet nähneet moneen vuoteen. Väänänenkin oli vielä poikamies. He totesivat, että pappeina heillä ei ollut kiirettä
naimisiin. Isänmaan kohtalo huolestutti molempia. Kumpikaan ei hyväksynyt Suomen silpomista.
Väänänen sanoi, että Kivennavan ja Uusikirkon Pietarin kuvernementtiin pakkoliittämisen takana oli tekosyitä.
– Venäläiset sanovat, että vallankumoukselliset voivat piileskellä Suomen puolella viranomaisten puuttumatta. Venäjän hallitus on aivan vauhkona terrorismin pelossaan. Toinen tekosyy on, että Venäjän pääesikunta
väittää Länsi-Euroopan suurten maiden aikovan käyttää Kannasta astinlautana hyökkäyksessä Pietariin.
– Tuskin länsivalloilla on aikeita hyökätä Pietariin ainakaan Suomen
kautta, Karivieri sanoi.
Molemmat olivat sitä mieltä, että Venäjästä oli päästävä irti, ennen kuin
se vetäisi Suomenkin terrorismin vastaisen taistelun suohon.
– Venäläistäjien aikomus on sulauttaa Suomi Venäjään ottamatta huomioon, että me olemme omalaatuinen kansa, joka puhuu omaa kieltään ja
jolla on eri uskonto. Koskimies sanoi puheessaan, että Suomella on oikeus
kansalliseen riippumattomuuteen. Koko Suomen kansa on saatava itsenäisyysasian taakse, mutta sosiaalidemokraateille ovat materialistiset seikat
tärkeämpiä. He eivät ymmärrä, että on oltava vapaus säätää itse lait, joiden
mukaan eletään. Ja oikeus päättää eduskunnassa, mihin kansalta veroina
kerätyt varat käytetään. Ettei käy niin, että venäläiset käyttävät ne omiin
tarkoituksiinsa, kuten Nevan rautatiesillan rakentamiseen.
– Silta rakennettiin, jotta sotajoukot voidaan siirtää nopeasti Suomeen,
Väänänen sanoi..
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– Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, Karivieri siteerasi suurta kirjaa.
– Ilkka jo lauloi, että parempi orjan elämää on kuolo hirsipuussa.
Aamu valkeni jo, ennekuin he menivät nukkumaan.
Vietettyään Väänäsen luona kolme päivää Karivieri lähti kotimatkalle.
– Kala ja vieraat alkavat haista neljäntenä päivänä, hän vitsaili.
Karivieri matkusti kievarikyydillä Koivistolle. Hän pyysi ajuria ajamaan
kirkon kautta, koska halusi nähdä kuuluisat tsaarin lahjoittamat urut. Oli
mitä puhtain sunnuntai-idylli. Somat talot hyvin hoidettuine pihoineen ja
puutarhoineen reunustivat hiekkatietä. Ihmiset olivat pyhäpuvuissa. Tien
päässä Suomenlahti välkehti hopeaisena. Meri näytti täällä sinisemmältä
kuin Länsi-Suomessa. Mantereen ja saarten välisessä salmessa oli monta
venettä. Ajuri kertoi, että saarelaiset palasivat kirkonmenoista kotiin.
Karivieri kertoi ajurille, että Venäjän ja Saksan keisarit olivat neuvotelleet sodasta ja rauhasta Koiviston salmessa kymmenen vuotta sitten.
– Niihä nuo yrittiit jakkaa Euroopan, ajuri totesi.
Kirkko niemennokassa oli kuin koru.
– Saisimpa saarnata tuossa kirkossa, Karivieri huokaisi. – Olen näet
pappi.
– Mie en oo esmäist kertaa pappii kyyvis.
Ajuri vaikutti huumorimieheltä.
Makslahden Asemakylässä ajuri joutui kysymään huivipäiseltä eukolta
tietä:
– Mis se Villa Hiopi talo onkaa?
– o mänette viel vähä mat’aa tätä tietä, tulloo tieristeys. äänty’ää siint
oi’ial. Hiopi talo on sen tie pääs.
Karivieri kiitti akkaa nostamalla hattua. Akka niiata niksautti ja lähti
lyllertämään väärillä säärillään.
– Elma ei oo oppint sanomaa koota, ajuri kertoi hymyillen. – Hää asu
nuoren jonki aikaa Viipuris ja hänest tul nii hieno röökynä, ettei hää tuntent kannaa, ko tul käymää koton. Hää kysy mi on tuo val’ea lintu, jo’a ei
ossaa lentää. Hää mäni kerra tielaitaa, nost hammeehelman ylös ja sano
”vuota o mie usase”.
Karivieri hörähti.
Ajuri kääntyi tienristeyksessä oikealle, kuten Elma oli neuvonut. Nuori
nainen teki sillankorvassa koivunlehdeksistä saunavihtaa. Karivieri käski
pysähtyä. Hän otti maireimman ilmeen kasvoille ja kysyi neidolta:
– Asuuko Hioppi Villa tämän tien päässä?
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Neito ei vastannut vaan käänsi selän.
Nuoren naisen käytös ihmetytti vielä, kun ajuri ajoi portista talon umpipihaan. Ajuri pysäytti kuistin eteen. Karivieri maksoi kyydin. Ajuri auttoi
matka-arkun nostamisessa vaunusta ja lähti pois.
Ulko-ovi ei ollut lukossa. Karivieri meni sisälle. Hän koputti välioveen.
Ei kuulunut vastausta. Karivieri koputti uudelleen. Ei vastausta taaskaan. Hän avasi oven. Hämärä pirtti oli täynnä ihmisiä.
Karivieri huomasi Villan ja kysyi:
– Tulinkohan minä oikeaan paikkaan?
Kukaan ei vastannut eikä kehottanut istumaan, joten. Karivieri istui
omalla luvalla ovensuupenkille.
Pirttiin tuli valoa vain yhdestä ikkunasta. Karjalaiset olivat tunnetusti
puheliaita, mutta nämä olivat tuppisuita.
– Työ tulitte turhaa, Villa lopetti kiusallisen hiljaisuuden. – Laina ei
lähe Teijä mukkaa. Hää sano, et hää on talo tytär. Hää ei lähe kenelkää
piiaks.
– Minä lähden sitten pois, Karivieri sanoi.
– Pittäähä nii kaukaa tulleen vieraan ees nähhä Laina, keski-ikäinen
nainen, ilmeisesti Villan vaimo, puuttui puheeseen. – Käykää hakemas
sisonna, emäntä käski tyttöjä. – Mie keitän sil aikaa kohvii. Kai Työ juotte
kohvii?
– Kuppone maistu aina pitkä’ matkan jälkke, Karivieri vastasi leppoisuutta tavoitellen.
Tytöt menivät hakemaan Lainaa. Emäntä rupesi mittaamaan vettä kahvipannuun ja puheli:
– Laina on ain olt selne tuittupää..
– Myö neuvottii Lainaa istumaa lantakasan pääl juhannusyönä ja katsomaa mist päi tuuloo. Sulane tulloo siint suunnast, toinen pojista kertoi
murroksen äskettäin kokeneella äänellä. – Hää suuttu nii, et löi saksil minnuu jalkaa. Siin on arpi vielkii.
– Kerran hää ol jo mänös naimisii, mut kontinkantaja käi kertomas sulasel perättömmii, emäntä kertoi.
Karivieri ihmetteli, mihin hullujenhuoneeseen oli tullut. Hän joisi kahvit
ja lähtisi.
– Kuinka täältä pääsee Viipuriin, hän kysyi.
– Römpötist pääsöö kievarkyyvil, Villa vastasi.
– Entä laivalla?
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– Pääsöö, mut se kulkoo vast kahe päivä pääst.
– Teijän ei piä lähtee yöselkää, emäntä toppuutteli. – Lähtekää vast aamul. Olkaa meil yötä.
Koska päivä oli jo pitkällä, Karivieri päätti jäädä yöksi.
Tytöt palasivat ilman Lainaa. Laina ei tullut kotiin koko iltana.
– Mihi kummaa se tyttö on mänt. Hää on ain tult yöks kottii. Ettei vaa
oo sattunt mittää, emäntä puheli sijatessaan Karivierelle vuodetta talvikamariin.
Emännän mentyä Karivieri riisuutui ja rupesi nukkumaan. Hän ei saanut
heti kiinni unenpäästä. Hän oli varma, että Villa piilotteli tytärtään.
Karivieri heräsi kukon kieuntaan. Hän nousi heti pukemaan. Pukeuduttuaan hän meni pirttiin. Isäntä ja emäntä olivat jo ylhäällä.
– Huomenta.
– Huomenta.
– Täällä noustaan näköjään aikaisin, Karivieri sanoi.
– Aikane lintu mavon noukkii, emäntä sanoi. – Käykää aamiaisel. Kattilas on puuroo. Tuos on lautane.
– Kiitos.
Karivieri otti kauhalla kaurapuuroa kattilasta ja istuutui pöytään. Hän
pani voisilmän puuroon.
– Laina ei tult kottii koko yönä, Villa sanoi synkkä ilme kasvoillaan.
Puuro oli kuumaa.
– Kuinka minä pääsen kievariin? Karivieri kysyi.
– Mie vien hevosel, Villa lupasi.
Villa lähti valjastamaan hevosta. Syötyään Karivieri meni kamariin.
Hän pakkasi matka-arkun ja kantoi sen pirttiin. Hyvästeltyään emännän
hän meni ulos. Hevonen oli jo valmiina kuistin edessä. Villa auttoi matkaarkun nostamisessa vankkureille. He nousivat kyytiin. Villa löi ohjaksilla
hevosta lautasille ja käski sen liikkeelle maiskauttamalla suuta. Hevonen
lähti vetämään laiskasti.
Villa ajoi seisten. Virkapukuinen poliisi tuli pihan portilla hevosella
vastaan.
– Ptruu, poliisi pysäytti hevosen. – Oletteko Te Hioppi Villa?
– Mie olen. Ptruu.
– Olisi asjaa, poliisi katsoi Kariviertä. – Kahekese.
Karivieri ymmärsi mennä kuulomatkan päähän.
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Poliisi kertoi jotakin, mikä sai Villan hartiat lyyhistymään. Poliisin
mentyä Karivieri palasi Villan luokse. Mies näytti maansa myyneeltä.
– Miun pittää käyvä sisäl, Villa sanoi. Villa sitoi ohjaksilla hevosen
portinpieleen ja käveli pirttiin. Kesti jonkin aikaa, ennen kuin mies palasi.
Matka jatkui hiljaisuuden vallitessa. He tulivat sillalle, jonka korvassa oudosti käyttäytynyt nuori nainen oli eilen tehnyt vihtoja.
– Laina löyvettii silla alt, Villa sanoi synkästi. – Hää ol hukuttautunt.
Karivieri oli pappina tottunut lohduttamaan omaisensa menettäneitä,
mutta nyt ei sanoja löytynyt. Hän oli syyllinen Lainan kaameaan tekoon.
Hän oli tehnyt väärin tullessaan hakemaan Lainaa taloutensa hoitajaksi.
Laina ei ollut halunnut lähteä.
Pilvet matasivat harmaina likaisen meren yllä. Villa jätti Karivieren
Römpötin kestikievariin ja lähti murheen murtamana paluumatkalle.
Karivieri nousi kievarikyytiin. Hän oli ainoa matkustaja. Ajurikin antoi
hänen olla rauhassa.
Karivieri ei jäänyt tutustumaan Karjalan ”pääkaupunkiin” vaan nousi
ensimmäiseen Helsinkiin menevään pikajunaan. Juna joutui seisomaan
väliasemilla pitkiäkin aikoja, sillä sotilasjunilla oli etuoikeus rataan. Lappeenrannasta siirrettiin tarkk’ampujarykmenttiä Turkuun länsirannikon
suojaksi. Huhu kertoi, että saksalaisia sotalaivoja oli nähty Turun saaristossa. Itävallan ja Serbian välillä uhkasi alkaa sota, kun serbinationalisti oli
murhannut Itävallan kruununperillisen Sarajevossa.
Odotellessaan Helsingin rautatieasemalla Turun pikajunan lähtöä Karivieri katseli ihmisiä. Kiire oli siirtynyt Turusta tänne, kun Helsingistä oli
tullut Suomen pääkaupunki. Venäjän keisari oli halunnut, että Suomen
pääkaupunki oli lähempänä Pietaria ja kauempana Ruotsin vaikutuspiiristä.
– Sota alkanut Tonavan rannoilla! Ostakaa lisälehti! lehtipoika huuteli.
Karivieri osti lehden. Otsikko kirkui, että Itävalta oli julistanut sodan
Serbialle.
Pelätty sota oli alkanut yllättävällä suunnalla mitättömästä syystä. Pian
koko Eurooppa oli sodassa. Venäjä asettui slaaviveljiensä serbien puolelle
ja julisti sodan Itävallalle. Saksa asettui Itävallan puolelle ja julisti sodan
Venäjälle. Englanti ja Ranska menivät Venäjän puolelle. Toistensa turvallisuuden ristiin rastiin taanneet Euroopan valtiot joutuivat vastaamaan huutonsa. Suomi julistettiin sotatilaan, mutta suomalaisia ei viety rintamalle,
koska heidät oli vapautettu sotapalvelusta. Turusta lähti muutama vapaaeh58

toinen tsaarin armeijaan. Yksi pettureista oli Harald Norren veljenpoika
Georg. Mutta Georg oli viettänyt lapsuutensa Venäjällä, ja pojan äiti oli
venakko. Suomalaiset olivat salaa tyytyväisiä, kun Venäjän armeija kärsi
heti sodan alussa musertavan tappion Tannenbergissä. Turusta vietiin
tarkk’ampujarykmentti paikkaamaan rintamaa. Tilalle tuotiin nostoväkeä.
Ensimmäiset rintamalla haavoittuneet tuotiin Turun sairaaloihin.
Tehtaat eivät saaneet enää tilauksia Venäjältä, minkä seurauksena verstaissa siirryttiin lyhennettyyn 40-tuntiseen työviikkoon ja palkkoja jouduttiin laskemaan viidenneksellä. Syksymmällä Venäjän armeijalta alkoi taas
tulla suuria sotatarviketilauksia. Palkat sekä työaika voitiin palauttaa entiselleen. Jouduttiinpa tehtaisiin palkkaamaan lisääkin työntekijöitä.
Karivieri kuuli huhun, että markka irrotettaisiin kultakannasta ja kiinnitettäisiin hopearuplaan. Hän lähti nostamaan kaikki säästönsä pankista.
Pankissa oli muitakin heikkohermoisia. Karivieri asettui jonon päähän.
Jonon alkupäässä joku puhui saksaa kovaäänisesti. Kuinka se uskalsi. Vihollisen kieltä puhuva voitiin vangita vakoilijana.
Palattuaan kotiin Karivieri pani setelit villasukkaan. Hän istuutui laiskanlinnaan ja ryhtyi lukemaan ostamaansa sanomalehteä. Lehdessä kirjoitettiin, että pitkään haudattuna ollutta venäläistämisohjelmaa alettaisiin
toteuttaa. Suomi sulautettaisiin lopullisesti Venäjän keisarikuntaan. Kultamarkka kiinnitettäisiin ruplaan. Suomelle ja Venäjälle tulisi lopuksi yhteinen raha. Eikä se raha olisi markka. Suomen ja Venäjän väliltä poistettaisiin loputkin tullimaksut. Venäjän kielen käyttöä lisättäisiin hallinnossa.
Siitä tulisi virallinen kieli senaatissa, ylimmissä virastoissa ja yliopistossa.
Lyseoissa venäjän tuntimäärä palautettaisiin ennen suurlakkoa olleelle tasolle, ja tyttökouluissakin alettaisiin lukea venäjää entistä enemmän. Sitä,
joka vastusti ohjelmaa, voitiin sotatilalain nojalla rangaista maanpetoksesta
aina kuolemantuomioon asti. Suomalaisten tuli olla kiitollisia HyväntekijäVenäjälle ja hyväksyä valtakunnallistaminen.
Karivieri laski lehden polvien päälle. Hän raastoi tukkaa sormilla. Suomisyöjät olivat päässeet tavoitteeseensa. Suomi venäläistettäisiin sotatilaa
suunnitelmallisesti hyväksi käyttäen.
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SEINÄÄ VASTEN VAAN, SAATANA
1.
Ylioppilaaksi tultuaan Birger Norre oli mennyt opiskelemaan Helsingin
Polyteknilliseen Korkeakouluun. Ei haitannut vaikka opinahjo oli suomenkielinen, sillä useimmat opettajat luennoivat ruotsiksi. Kun toinen lukuvuosi alkoi, kaikki opiskelutoverit eivät palanneet jatkamaan lukujaan.
Kautta rantain kuultiin, että ne olivat matkustaneet Saksaan hankkimaan
sotilaskoulutusta.
Norre otti värvääjän nimen selville ja meni tämän juttusille. Värvääjä oli
yksi korkeakoulun opettajista. He totesivat, että kummankin vahvempi
kieli oli ruotsi ja puhuivat siis sitä. Värvääjä vannotti pitämään salaisuutena sen, mitä hän kohta kertoisi.
Norren vannottua käsi pistoolin päällä värvääjä kertoi, että aktivistit
olivat ottaneet ensin yhteyttä Ruotsiin, mutta Ruotsi halusi pysyä puolueettomana eikä auttaisi suomalaisia itsenäisyystaistelussa. Sen jälkeen oli
otettu yhteyttä Saksaan. Saksa suostui auttamaan. Saksaan lähetettiin sata
vapaaehtoista muka partiopoikakursseille. Kurssin päätyttyä Vilhelmkeisarilta hankittiin suostumus pataljoonan kokoisen joukko-osaston kouluttamiseen. Saksaan oli jo mennyt kaksi tuhatta suomalaista, mutta värväystä jatkettiin vielä. Saksaan menneistä muodostettaisiin tulevan itsenäisen
Suomen sotaväen upseerikaaderi.
Värvääjä kysyi, miksi hän halusi uhrata uran ja lähteä ulkomaille epävarmaan sotilaskoulutukseen.
Norre vastasi haluavansa ajaa ryssät pois Suomesta.
Vastaus oli ilmeisesti oikea, koska hänet hyväksyttiin. Värvääjä sanoi,
ettei hän saanut kertoa edes vanhemmilleen menevänsä Saksaan, vaan heille tuli uskotella, että hän meni Ruotsiin jatkamaan opintoja. Venäläiset
olivat päässeet värväyksen jäljille, kun yksi värvätty oli jokin aika sitten
jäänyt kiinni Turussa. Sen seurauksena 19–35-vuotiaille suomalaisille miehille ei enää myönnetty ulkomaanpassia. Hänen tuli siirtyä salaista etappitietä Ruotsiin ja edelleen Saksaan. Vaihtoehdot olivat mennä hiihtäen Merenkurkun yli tai kävelemällä Tornionjoen poikki.
Norre valitsi Merenkurkun, sillä matka Tornion kautta tuntui liian pitkältä. Hänen tuli matkustaa junassa Lapualle ja mennä siellä Untilan ta60

loon, jonka luotettu isäntä kuljettaisi hänet eteenpäin. Hänen tuli pukeutua
tukkijätkäksi. Jos joku kysyisi mihin hän oli matkalla, hänen tuli sanoa
olevansa menossa Lappiin etsimään työtä.
Saatuaan värvääjältä matkarahat Norre palasi alivuokralaisasunnolleen
sanomaan huoneen ylös. Vuokraemäntä – herttainen ruotsinkielinen leskirouva – pahoitteli joutuvansa uuden määräyksen mukaan antamaan huoneen jollekin pahanhajuista mahorkkaa polttavalle ryssänupseerille.
Birger Norre matkusti kotiin Solkullaan.
Birger sanoi papalle menevänsä Ruotsiin jatkamaan opintoja, kuten värvääjä oli käskenyt.
Pappa sanoi, että hän oli huono valehtelija.
Birger kertoi totuuden.
Pappa kysyi, eikö hän ymmärtänyt tekevänsä maanpetoksen liittymällä
Saksan armeijaan. Pappa hyväksyisi, jos hän menisi Ruotsin armeijaan,
mutta että Saksan, joka oli Venäjän ja samalla Suomen vihollinen.
Birger sanoi, että Ruotsilta oli kysytty ensin, mutta se oli kieltäytynyt
antamasta sotilaskoulutusta suomalaisille. Sen vuoksi Ruotsilla ei tulisi
olemaan sanansijaa itsenäisessä Suomessa.
Pappa mylvi tekevänsä hänet perinnöttömäksi.
Rauhoituttuaan pappa sanoi, etteivät Saksalla olleet puhtaat jauhot pussissa. Saksa käytti hyväksi Venäjän reunoilla asuvien pienten kansojen
itsenäisyystahtoa ja veti ne rinnalleen sotimaan Venäjää vastaan. Kun sota
olisi ohi, Saksa vaatisi tuesta korvauksen, joka voisi olla kestämättömän
suuri.
Birger sanoi, että se olisi sen ajan murhe. Olot eivät voineet muuttua
enää nykyistä huonommiksi.
Pappa sanoi, ettei halunnut kuula moista hölynpölyä.
Birger meni pettyneenä huoneeseensa. Papalle oli tärkeintä että liiketoimet sujuivat. Tärkeämpää kuin isänmaan vapaus oli kaupankäynti sortajan kanssa. Aktivistista oli tullut myöntyväisyysmies.
Äiti ymmärsi paremmin. Äiti antoi luvan lähteä mutta varoitti suuren
maailman vaaroista: viinasta, tupakasta ja kortinpeluusta.
Lähtöpäivän aamuna Birger puki tukkijätkän vaatteet. Pappa pyysi hänet kirjastohuoneeseen. Papan kanssa puhuttiin aina ruotsia. Pappa sanoi
että oli ajatellut hänestä jatkajaa kartanonisäntänä.
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Birger kohautti olkapäitä. Pappa veti kirjoituspöydän ylälaatikon auki ja
otti laatikosta revolverin. Pappa sanoi, että sotilas tarvitsi aseen, ja antoi
revolverin hänelle. Pappa sanoi, että revolveri oli täyteen ladattu.
Birger pani revolverin reppuun. Kun hän lähti, pappa pysyi huoneessaan. Äiti tuli ulkoportaille saattamaan.
Norre matkusti kievarikyydillä Turkuun ja jatkoi paikallisjunalla Toijalaan, jossa vaihtoi pikajunaan. Tilaa oli vain kolmannessa luokassa. Hän ei
ollut ennen matkustanut rahvaan luokassa. Mustalaiset ravasivat edestakaisin. Vaunun toisessa päässä joku soitti haitaria. Lapset peuhasivat. Naiset
juoruilivat ja miehet pelasivat korttia. Vanhus söi savusilakoita sormin,
nuoli välillä sormet ja ryysti pullosta maitoa.
Vastapäätä seuraavassa vaununosastossa istui nuorukainen, joka hymyili koko ajan. Konduktööri tuli vaunuun ja ilmoitti, että kaikkien matkaliput
katsottaisiin.
Junailijan mentyä kaksi raskaaseen sinelliin pukeutunutta santarmia tuli
vaunuun. Toinen ilmoitti tuskin ymmärrettävällä suomella, että katsottaisiin kaikkien henkilöllisyystodistukset.
Karvahattupäinen santarmi astui Norren eteen. Hän ojensi pumaskan.
Santarmi, jonka kasvoilla ei ollut hymyn häivää, tuijotti vihreillä silmillään
ilmeettömästi. Norre piti naaman peruslukemilla ja tuijotti takaisin. Santarmi ojensi pumaskan takaisin ja astui seuraavan tarkastettavan eteen.
Norre pelästyi helpotuksen huokauksen kuuluneen, sillä santarmi vilkaisi häntä. Alati hymyilevä nuorukainen iski silmää hänelle.
Liian hauskannäköinen ollakseen santarmin urkkija.
Tampereelta jatkettuaan juna puuskutti läpi lumierämaan. Tammikuussa
pimeä tuli aikaisin. Koska maisemia ei voinut enää katsella, Norre yritti
nukkua. Mutta se ei istualtaan onnistunut. Hän heräsi vähän väliä pään retkahdukseen.
Lapua seuraava, konduktööri ilmoitti.
Norre nousi pukemaan päällystakin. Alati hymyilevä nuorukainen teki
myös niin. Norre otti repun hyllyltä, pani karvalakin päähän ja lähti vaununeteiseen. Hymyilevä nuorukainen tuli perässä. Kun veturi alkoi jarruttaa, Norre avasi ulko-oven. Odottamatta junan pysähtymistä hän hyppäsi
junasta ja lähti kävelemään kiivain askelin asemarakennusta kohti. Asemarakennuksen nurkalla hän kääntyi katsomaan. Nuorukainen tutki karttaa
kaasulyhdyn alla.
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Lapuan kirkonkylä oli pieni, silti Norre joutui kysymään tietä vastaan
tulleelta ukolta. Ukko neuvoi kulkemaan jokivartta puoli peninkuulemaa.
Tähdet tuikkivat taivaalla. Lumi narskui saappaan alla. Norre tuli kaksikerroksisen talon luo. Ikkunassa oli valo. Ikkunanpuitteet oli maalattu valkoisiksi. Tuntomerkit täsmäsivät.
Ulko-ovi ei ollut lukossa. Norre kaivoi eteisessä lantin taskusta ja koputti oveen.
Kehotusta astua sisään ei kuulunut. Norre avasi oven. Isäntä ja emäntä
olivat tuvassa kaksin.
Norre antoi lantin Jussi-paitaiselle isännälle ja sanoi:
– Kaksitoista.
Se oli lantissa olevan vuosiluvun numeroiden summa. Isäntä tutki lanttia
öljylyhdyn valossa.
– Oletta oikias paikas, isäntä antoi lantin takaisin. – Istukaa, nottee ilima
pilaannu.
Norre istuutui ovensuupenkille. Untila työnsi sormet henkseleiden alle
ja sanoi:
– Kun tuo toinenkin tuloo, mennähän kattomahan teillen sukset.
Eteisestä alkoi kuulua jalkojen kopinaa. Oveen koputettiin. Junasta tuttu, hymyilevä nuorukainen tuli ovesta.
Nuorukainen ojensi käden Untilalle ja sanoi:
– Päivää taloon. Mie olen Paavali Partti.
– En kysyny nimiä. Mutta lantin taharon nährä.
– Ai niin, nuorukainen kaivoi lantin taskusta ja ojensi sen Untilalle sanoen:
– Seitsemäntoista.
Untila meni tutkimaan lanttia lampun valossa.
– Oletta oikias paikas. Mennähän kattomahan teillen sukset.
He tulivat ulos ja lähtivät kävelemään lumeen tallattua polkua. Kuu loisti taivaalla puolikkaana.
– Pakkaanen taitaa kiristyä, Untila sanoi, työnsi suuren avaimen aitan
avaimenreikään ja väänsi lukon auki.
Untila viipyi aitassa jonkin aikaa ja tuli ulos kainalot täynnä suksia ja
sauvoja, jotka Untila heitti hankeen sanoen:
– Valikkaa noista.
Sukset olivat leveät ja raskaat, sauvat melkein ranteen paksuiset.
– Kai te osaatta hihtaa? Untila kysyi.
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– Mie ossaan, Partti sanoi.
– Osaan, Norre epäröi.
Molempien valittua sukset ja sauvat Untila vei loput takaisin aittaan.
– Minä annan teille vielä villapairat ja rukkaset. Niitä te tarvittette jääulapalla, Untila sanoi, kun he palasivat taloon. – Jourun panemahan omistani. Onneksi osuuskassas on luottua.
Kun he söivät emännän valmistamaa hyvänmakuista lihakeittoa, Untila
kertoi:
– Untilan kautta on viime aikoona menny paljon miehiä. Emäntä valittaakin, notta tästä on tullu’ kestikievari.
– Minä teen kaiken isänmaan hyväksi, emäntä sanoi.
Emäntä petasi heille vuoteet kesäkamariin.
– Täällä ei oo lämmitystä. Pitäkää vällyillä ittenne lämpimänä, emäntä
puheli.
Norre paleli yöllä ja nukkui huonosti. Hän heräsi, kun joku ravisti olkapäästä.
– On aika nousta, Untila sanoi.
Puettuaan Norre ja Partti menivät tupaan. Kun he söivät aamiaista, Untila katsoi koko ajan ikkunasta ulos:
– Minä orotan vielä kahta, ennen kuin lähren viemähän teitä seuraavahan etappihin.
Äkkiä Untila valpastui:
– Laukkuryssä tuloo. Se voi olla vakooja. Menkää kamarihin piilohon.
Pyylevän isännän liikkeisiin tuli näille leveysasteille vierasta vilkkautta.
Untila tuli itsekin kamariin ja jätti oven raolleen.
Kuului kuinka kulkukauppias tuli ovesta sisään ja laski raskaan kantamuksensa lattialle:
– Päiveä taloh. Ka mutshone on ykshin kotona. Vaihetah tavaroa tavarah.
Untila ei sietänyt enempää ja meni tupaan.
– En löytäny’ kirvestä, Untila sanoi.
– Ka, isäntä i on kotona.
Ovenraosta näki kuinka laukunkantaja kaivoi laukusta värikkään kankaan ja levitti sen lattialle:
– Täshtä hameh mutshosella.
Emäntä sai hypistellä kangasta.
– Ei osteta, Untila ilmoitti.
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Laukkuri kaivoi uuden kankaan.
– Täshtä sharkapuksut isännällä.
– Ei tarvita, Untila ilmoitti, vaikka hänen housunsa olivat kuluneet.
Reppuri kaivoi laukusta pienen rasian ja otti siitä erivärisiä lasinuppisia
neuloja:
– Vunukoilla leikkikaluikse.
– Lapsia ei oo, Untila sanoi.
– Pian mutshone moisen pyörähyttäy.
Kauppoja ei syntynyt. Laukkuryssä sai korjata tavaransa.
– Miulta otettih priha voinah. Olisin opashtanu käymäh kaupalla. Ku
voina on ohi, tsoari jakau moat uvvessah. Keyhät i shoahah moata. mies
puheli pakatessaan.
– Se laki ei päre Suomes, ei varsinkaan Pohjanmaalla, Untila sanoi.
– Lapuan vallesmanni vainoau minuo. Heä ei anna meijän vienalaisten
käyvä kaupalla, vaikka kai myö tsoarin alamaiset ollah yhenjyttyset lain
eessä. Anna mie tuon laukkani shiun aittah.
– Ei käy.
– Hyvä musikka, elä shuutu. Mie vai shuutkin, laukkuri nosti kantamuksensa selkään.
Käsi oli jo ovenrivalla, kun mies kääntyi sanomaan:
– Jos vallesmanni kysyu minuo, shano, jotta mie mänin Nurmoh päi.
Laukunkantajan mentyä Untila huusi, että he voivat tulla pois kamarista.
– Minä tunnen jo tuon kelmin, Untila sanoi. – Se sanoo menövänsä
Nurmohon, mutta menöökin Kauhavalle.
Kaivatut miehet tulivat ennen puoltapäivää. Untila antoi heille sukset ja
muut varusteet. Kahden reen eteen valjastettiin hevonen.
– Kuka ajaa toista? Untila kysyi.
Partti otti ohjakset ja nousi reen takajalaksille.
– Istukaa rekihin, Untila käski.
Norre valitsi Partin reen. Untila maiskautti suuta ja käski hevosen liikkeelle.
Tie kulki jokivartta. Hevosten annettiin juosta. Lumi pöllysi. Lakeus
jatkui joka suuntaan silmänkantamattomiin. Siellä täällä oli lato kuin suuren käden siihen asettama.
Untila kääntyi metsätielle ennen kirkonkylää. He kulkivat pari tuntia
asutusta vältellen ja tulivat Volttiin. Untila jätti heidät luotetun asemapääl65

likön hoteisiin ja lähti takaisin. Asemapäällikkö lähetti heidät oppaan mukana seuraavaan etappiin. Oli jo myöhä, kun he saapuivat suureen kartanoon.
Kartanonomistaja puhui vain ruotsia. Norre sai olla tulkkina. Vapaaherra kertoi, että Merenkurkku jäätyi umpeen kerran kahdessatoista vuodessa.
Nyt se oli umpijäässä. He lähtisivät aamulla hiihtämään Ruotsiin. Matkaa
tulisi yli sata kilometriä. Se kestäisi kolmekymmentä tuntia. Vapaaherran
omat pojat olivat jo Saksassa. Vapaaherra tunsi Norren isän; he olivat olleet useasti samoilla valtiopäivillä.
Partti pyysi kysymään, olisiko mahdollista päästä saunaan.
Sauna pantiin heti lämpiämään.
Aamulla tuli kaksi miestä lisää. He pakkasivat kartanosta annetut eväät
reppuihin ja pukeutuivat lämpimästi. Kartanon renki lähti viemään heidät
ulkosaaristoon, josta opas veisi heidät Ruotsiin.
Norrelle tuotti vaikeuksia pysyä muiden vauhdissa, sillä hän ei ollut
hiihtänyt moneen talveen. Hän oli lopen uupunut, kun he tulivat perille.
Renki sanoi oppaan tulevan pian ja lähti takaisin.
Kalamajassa oli uuni, mutta ei puita, joilla lämmittää. Eikä ulkosaaristossa kasvanut puita. Norre paleli yöllä ja nukkui tuskin silmällistäkään.
Opas tuli vasta aamulla. Norre sai olla taas tulkkina. Oppaasta sää ei
ollut tarpeeksi hyvä jotta voitaisiin lähteä matkaan. Odottavan aika kävi
pitkäksi. Opas kertoi olevansa hylkeenpyytäjä ja hiihtäneensä useasti Merenkurkun yli Ruotsiin ja takaisin. Mies sanoi osaavansa suunnistaa tähtien
avulla.
Viimeisinä tulleet kaksi miestä söivät eväänsä, vaikkei matka ollut vielä
alkanut.
Norre paleli kolmannen yön neljän vuorokauden sisällä. Aamulla sää oli
hyvä. Syötyään aamiaisen he heittivät reput selkään. He survaisivat sukset
jalkaan ja laskivat rantatöyräältä jäälle ja aloittivat hiihtotaivalluksen.
He pääsivät vartioketjun läpi merivartijoiden huomaamatta. Jäälakeus
jatkui silmänkantamattomiin. Viimeisinä tulleet kaksi miestä ilmoittivat
kääntyvänsä takaisin ja menevänsä junalla Tornion kautta. Lyhyen ja kiivaan neuvottelun jälkeen opas käski miesten palata omia jälkiään takaisin.
Kuului vain suksen suihke ja tuulen ulvonta. Norre sinnitteli eteenpäin niska kyyryssä. Vauhti ei onneksi ollut liian kova.
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Jäälakeuden keskellä oli teltta. Opas ilmoitti, että he pysähtyisivät ruokailemaan.
– Kassotaa minkälaine ruokalista Seurahuoneel on, Partti vitsaili.
He joutuivat tyytymään omiin eväisiin, mutta teltassa oli sentään tuulensuojassa.
– Siun poskipäät on paleltunneet, Partti sanoi Norrelle. – Hiero niitä
lumel, nii veri alkaa taas kiertää.
Ruokailun jälkeen Norre halusi ottaa nokoset, mutta opas ilmoitti, että
matka jatkui.
Suolainen ruoka janotti. Mutta leili oli tyhjä. Norre pani lunta suuhun.
– Lunta ei piä syyvä, Partti sanoi.
Norre pani lisää lunta suuhun. Kohta suu oli kuin tulessa, ja jano entistä
kovempi.
Edessä oli jääröykkiö, joka suureni koko ajan. Opas sanoi röykkiötä
”ahtojäiksi”. Norre ei muistanut sanaa suomeksi ja käänsi sen ”jäävuoreksi”.
– Kaik vuoretkii myö ylitettää.
Partin optimismi oli raivostuttavaa.
Hämärä laskeutui tienoille. Norre ei pysynyt enää muiden vauhdissa.
Edellä hiihtävän selkä katosi jäälohkareen taakse. Hän uskoi näkevänsä
selän taas lohkareen kierrettyään. Mutta siellä ei ollut ketään.
– Odottakaa!
Kukaan ei vastannut. Norre päätti seurata latua. Alkoi pyryttää lunta.
Latu hukkui. Hän oli ypöyksin ahtojäiden keskellä.
Norre kaivoi repusta papan antaman pistoolin ja ampui kerran ilmaan.
Kukaan ei vastannut. Hän ampui toisen kerran. Kukaan ei vastannut taaskaan. Hän ampui loput ammukset paitsi yhden.
Nyt oli pidettävä pää kylmänä. Norre arveli kirkkainta tähteä Pohjantähdeksi ja otti siitä suunnan. Kun hiihtäisi länteen tarpeeksi kauan, Ruotsi
tulisi vastaan.
Kun Norre ylitti notkelmaa, suksi katkesi. Hän sadatteli ja jatkoi yhdellä
suksella. Hän työnsi sauvoilla vauhtia. Potku ja liuku. Potku ja liuku. Kun
potkujalka väsyi, hän vaihtoi suksen toiseen jalkaan.
Aurinko nousi jo selän takana. Suunta oli siis oikea. Lopulta ahtojäät loppuivat. Ruotsi ei voinut olla enää kaukana.
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Edessä lainehti avomeri. Kuinka sen yli pääsisi ilman venettä? Hän hiihtäisi avoveteen. Loppuisi kärsimys.
Meri pakeni edellä. Norre ymmärsi näkevänsä kangastuksen. Hän ylitti
oudon ladun. Jälki oli vain yhdestä suksesta. Vieressä oli jalanjälki tasaisin
välein. Hän ymmärsi hiihtävänsä ympyrää. Hän lysähti hankeen eikä jaksanut enää nousta.
Ei saanut jäädä hankeen kuolemaan. Norre pakotti itsensä ylös ja lähti
hiihtämään. Mutta hän ei jaksanut hiihtää pitkällekään ja lysähti uudelleen
lumihankeen.
Yksi luoti oli jäljellä. Norre kaivoi revolverin repusta ja painoi piipun
ohimolle. Mutta voimat eivät riittäneet liipaisimen vetämiseen.
Birger Norre avasi silmät. Hän oli valkoisessa huoneessa vuoteessa valkoisten lakanoiden välissä. Oliko hän taivaassa?
Matkakumppanit tulivat vuoteen viereen, myös Tornion kautta kiertämään lähteneet.
– Sie selvisit, Partti sanoi.
– Missä minä olen?
– Lasaretis. Uumajas.
Norre yritti nousta mutta ei jaksanut.
– Sie saat kiittää kahta ruotsalaista hylkeepyytäjää siint, et olet hengis,
Partti sanoi. – Hyö yhyttiit omituisen laaun, jossa ol jälki vaa yhest suksest.
Vieres oli jalajälki. Hyö läksiit seuraamaa lattuu ja löysiit siut sen pääst.
tiijottomana. Hyö nostiit siut pulkkaan ja toivat siut Holmö saareen, mist
siut tuotiin Uumajaan.
– Kiitos heille, Norre sanoi.
Matkakumppanit jatkoivat Saksaan, mutta Norre jäi sairaalaan hoitamaan itsensä kuntoon. Tultuaan terveeksi hän sai Uumajan etappia hoitavalta maanmieheltä matkarahat ja matkaohjeet ja lähti perässä.
Norre vaihtoi Tukholmassa Malmön pikajunaan. Junan ikkunassa maisema toistui samanlaisena. Sodasta irti pysynyt Ruotsi näytti vauraalta.
Talot, puutarhat ja pellot olivat hyvin hoidettuja. Ruotsi oli hänen äitinsä
synnyinmaa.
Norre vaihtoi Malmössä Trelleborgin paikallisjunaan. Trelleborgissa
hän astui laivaan. Vaikka laiva oli iso, merellä keinutti. Hän tuli huonovointiseksi. Hän työnsi sormet kurkkuun ja antoi oksennuksen tulla. Lopulta Saksan rannikko tuli näkyviin. Häntä jännitti, kuinka hänet otettaisiin
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Saksassa vastaan. Tulihan hän vihollismaasta, vieläpä ilman passia. Uumajan etapinhoitaja oli kylläkin sanonut, ettei ollut aihetta pelkoon.
Sassnitzin satamassa vastassa ollut maanmies vei Norren tullin ohi ja
pani hänet Hampurin pikajunaan. Kaikki tapahtui niin nopeasti, ettei hän
ehtinyt kysyä, mistä mies oli tiennyt olla vastassa.
Saksakin oli säästynyt sodan hävitykseltä. Maa soti kahdella rintamalla,
mutta sen sotavoima oli niin suuri, että se pystyi pitämään vihollisen poissa
maaperältään. Norre vaihtoi Hampurissa Pohjanmeren rannikolle menevään pikajunaan. Hän vaihtoi Itzehoessa paikallisjunaan ja poistui siitä
pienellä Lockstedtin asemalla. Junan jatkettua matkaa hän lähti kulkemaan
kohti etapinhoitajan maamerkiksi antamaa vesitornia.
Vartiomies pysäytti Norren kasarmin portilla. Hän ymmärsi koulusaksallaan, että häneltä vaadittiin kulkulupa. Hän näytti etapinhoitajalta saamansa paperin. Vartiomies käski mennä ilmoittautumaan edessä olevaan
punatiilirakennukseen. Ilmoittauduttuaan hän sai tietää joutuvansa pioneerikomppaniaan. Ruotsia puhuva maanmies lähti viemään hänet sinne. Itsetietoiselta vaikuttanut santsari kertoi tulleensa Saksaan jo vuosi sitten.
He menivät punatiilistä rakennettuun kasarmiin. Sisällä haisi. Santsari
meni yhteen tupaan. Tuvasta kuului ”Achtung”, ja tuvassa olleet miehet
tekivät asennon.
– Ruhe, santsari käski.
Miehet lopettivat asennossa seisomisen.
Santsari osoitti Norrelle vuoteen ja kaapin, jossa hän voi säilyttää omaisuuttaan, ja lähti pois. Kuului taas ”Achtung”, ja kaikki tekivät asennon.
– Sie sai yläpetin. Tekniika opiskelijana sie tiijät, jot kaasu nousoo ylöspäin.
Kuullessaan tutun äänen Norre kääntyi katsomaan. Paavali Partin kasvoilla oli tuttu virnistys.
Käytävällä huudettiin saksaksi jotakin.
– Valmistauvu ruokailuun, Partti tulkkasi Norrelle.
Hänellä olikin sudennälkä.
Miehet järjestyivät käytävällä riviin ja juoksivat jonossa ulos. Norre oli
joukon ainoa siviilipukuinen. Nelirivin tultua valmiiksi santsari komensi
saksaksi ”käännös oikeaan päin” ja ”mars”.
He marssivat ison talon luokse. Avoimesta ikkunasta tuli ruuan tuoksu.
– Halt! santsari komensi.
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Muoto pysähtyi. Santsari komensi saksaksi ”vasemmalta jonoon keittiön
ikkunan alle”.
Ruoka jaettiin peltilautaselle suoraan keittiön ikkunasta. Ruokana oli
lihakeittoa ja pala kovaa leipää sekä mukillinen maitoa. Ruokailu tapahtui
taivasalla. Norre ahmi ruuan ja olisi hakenut lisää, mutta kuuli, ettei lisää
annettaisi. Ruoka oli kortilla sotaa käyvässä maassa.
Seuraavana aamuna santsari vei Norren rättivarastolle, kun muut lähtivät taisteluharjoituksiin. Hän sai kenttäharmaan asepuvun. Takki oli useasta kohdasta läpiammuttu. Asuun kuului punaisella reunanauhalla varustettu
lipaton lakki. Nahkasaappaat olivat koppuraiset ja kuluneet. Hän sai petivaatteet ja paljon muuta. Kaikki joutui itse kantamaan tupaan.
Seuraavaksi santsari vei Norren asevarastolle. Hän sai kiväärin – sotamiehen morsiameksikin kutsutun – ja tornisterin, jossa oli muun muassa
ruokailuvälineet eli peltipakki ja lusikka-haarukka yhdistelmä. Santsari
neuvoi hankaamaan pakin hiekalla puhtaaksi ennen käyttöönottoa.
Asevaraston kersantin ärjyvä puhetapa kummastutti Norrea. Paluumatkalla hän mainitsi siitä santsarille. Santsari sanoi, että sakemanni oli uransa
huipulla. Mies oli siviilissä rajasuutari.
Norre pääsi illalla saunaan. Sauna ei ollut suomalainen vaan eräänlainen
kaakeloitu höyryhuone. Löylyssä haisi oksettavalle, mutta siinä piti olla
niin kauan että kaikki syöpäläiset olivat varmasti kuolleet.
Kasarmielämään tottui. Ruokaa vain sai liian vähän. Sanonta ”sotilaalla on
aina nälkä”, oli totta. Birger Norre olisi kirjoittanut kotiin ja pyytänyt lähettämään ruokaa, mutta sotasensuuri esti mainitsemasta heidän olinpaikkaansa kirjeessä, sillä se ei saanut paljastua venäläisille. Suomessa olisi
päässyt helpommalla, mutta häntä ei kaduttanut että oli tullut Saksaan. Heitä odotti suuri historiallinen tehtävä – isänmaan vapauttaminen. Saksalaiset
kutsuivat heitä Brotjägereiksi – leipäjääkäreiksi. Hyväntahtoinen kokkanimi tuli siitä, että jotkut heistä kiertelivät lähiseudun maataloissa hankkimassa lisämuonaa kerjäämällä. Kasarmissa ruokana oli useimmiten härskiintynyt silli. He päättivät kertoa mielipiteensä ruuasta. Jokainen työnsi
neljä tikkua sillinsä mahaan. Sillit pantiin jonoon suuntana komposti. Paikalle tullut saksalainen vääpeli näki jonon. Vääpeli työnsi sormet rähinäremmin alle, huojutti itseään kantapäillä edestakaisin pyöritellen peukaloita, mutta ei sanonut mitään. He uskoivat päässeensä säikähdyksellä,
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kunnes illalla ilmoitettiin, että komppanianpäällikkö pitäisi aamulla käskynjaon.
Komppanian parhaat aivot pantiin suunnittelemaan, kuinka päästäisiin
pälkähästä. Ratkaisu keksittiinkin. Komppania järjestäytyi aamulla käskynjakoon. Päällikkö ratsasti valkoisella hevosella rivistön eteen. Kun kapteeni
avasi suun aloittaakseen, kaikki huusivat, kuten oli sovittu, ”Guten Morgen, Herr Hauptmann”. Päällikkö häkeltyi suomalaisten saksantaidon nopeasta kehittymisestä niin, että unohti, mitä oli aikonut sanoa, käänsi kalkkilaivan ja ratsasti pois.
Kepposten tekeminen päätettiin jättää siihen, jotta sotilasura ei loppuisi
lyhyeen.
Koulutusjoukko kävi taisteluharjoituksissa läheisillä nummilla. Tornisteri oli aina mukana. Se painoi kuin synti. Schleswig-Holsteinissa lunta oli
maassa talvella vain muutamana päivänä. Varvut tulivat altapäin nähtyinä
tutuiksi. Täällä kasvoi kasveja, jotka eivät viihtyneet Suomessa, kuten
pyökkipuu. Ampumista harjoiteltiin paljon. Heistä tuli parempia ampujia
kuin saksalaiset. He olivat kaikessa muussakin parempia. Arvoasteikossa
kuitenkin jokainen sakemanni oli suomalaista ylempi, vaikka heidän joukossaan oli ylioppilaita, yksi maisterikin.
Joku huuteli kasarmin käytävällä vapaaehtoisia oluelle. Norre ei ilmoittautunut vaikka Bierstubessa tapasi tyttöjäkin. Hän jäi lukemaan saksaa.
Jokaisen tuli alokasajan päätteeksi suorittaa saksankielen koe, jotta pääsi
musketööriksi.
Norre läpäisi saksankielen kokeen helposti. Hänestä tuli Saksan armeijan
sotilas. Hän allekirjoitti sopimuksen, jossa lupautui taistelemaan Saksan
keisarin puolesta aina kuolemaan saakka. Jos hän kaatuisi rintamalla tai
haavoittuisi pahasti, ei hän eikä hänen vanhempansa voinut hakea korvausta.
Huhtikuu vaihtui toukokuuksi. Koulutusjoukko pantiin liikekannalle.
Heidät vietäisiin rintamalle saamaan sotakokemusta. Mieliala nousi heti.
Päästäisiin vihdoinkin tositoimiin. Puuduttava kasarmielämä loppuisi.
Koulutusjoukon nimi muutettiin Kuninkaalliseksi Preussilaiseksi Jääkäripataljoona 27:ksi. Kenttäharmaa vaihdettiin vihertävään jääkäripukuun.
Asuun kuului pitkälippainen lakki, jonka joku koiranleuka risti heti ”verikauhaksi”. Venäläinen kivääri vaihtui saksalaiseksi.
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Toukokuun lopulla jääkäripataljoona järjestäytyi lähtökatselmukseen.
Huhu kertoi, että heidät vietäisiin itärintaman koillisimpaan kolkkaan Riian
lohkolle, josta oli lyhin tie Suomeen. Tukholmasta Suomen vapautusliikkeen konttorista tulleet johtajat puhuivat taisteluintoa nostattavasti, että
ryssät ajettaisiin Suomesta.
Joukot marssivat Porilaisten marssin tahdissa rautatieasemalle ja nousivat kolmeen lähtövalmiiseen junaan.
Juna kulki itään Saksan pohjoisrannikkoa seuraten. Se joutui seisomaan
pitkiäkin aikoja ratapihoilla, sillä siviilijunilla oli etuoikeus rataan. He ohittivat historiallisia kaupunkeja, kuten Lyypekki, Stettin, Königsberg, ja Tilsitin kylän, jossa oli solmittu rauha Napoleonin kanssa. Kun he ylittivät
entisen Saksan ja Venäjän keisarikuntien välisen rajan he huiskuttivat lakeilla ja hurrasivat. Junat tulivat Kuurinmaalle, jonne Saksan voittoisa armeija oli edennyt. Kun juna seisoi jollakin asemalla, sen ohitti haavoittuneita rintamalta Saksaan vievä juna. Oviaukoissa seisovien sotilaiden pää
oli punaiseksi värjääntyneessä kääreessä. Junamatka päättyi Mitaun pikkukaupunkiin. Pataljoona jalkautui ja jatkoi marssilla. Riikan suunnalta kantautui jatkuva tykkien jyly. Etulinja ei ollut kaukana.
Pataljoona majoittui tyhjäksi jätettyyn moisioon. Seuraavana päivänä oli
katselmusparaati. Seuraavalla viikolla pataljoona marssi rintamalle vapauttamaan saksalaiset rintamavastuusta. Kiväärikomppaniat menivät etulinjaan. Pioneerit jäivät reserviin viiden kilometrin päähän.
Kuultiin, että muuan Alfred Hyytiäinen oli saanut soppajonossa vihollisen kranaatista kuolettavan osuman. Se veti naamat vakavaksi. He olivat
oikeassa sodassa, jossa kuoltiin.
Satoi kaksi viikkoa taukoamatta. Misse-joki tulvi. Vesi nousi majoituskorsuissa lattialle. Miehet loikoilivat lavereilla, jotta saappaat eivät kastuisi. Kuultiin toisesta kaatuneesta. Sankarivainaja oli Matti Nykänen ensimmäisestä komppaniasta.
Norre joutui juhannusaamuna ensimmäisen kerran kuulovartioon. Antti
Ilkka lähti kaveriksi. He kulkivat puusta tulvaveden päälle rakennettua
jalkakäytävää pitkin. Itikat surisivat korvissa. Oli pakko laskea lakkiin
kiinnitetty hyttysverkko kasvojen suojaksi. Vartiopaikka oli kaislikossa.
Vihollinen oli kilometrin päässä.
– Mithään erikoosta? Ilkka kysyi lepovuoroon pääseviltä.
– Kaksi loikkaria meni yöllä yli.
– Ryssä sai tietoonsa, notta tääl on vastas suomalaasia, Ilkka noitui.
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Miesten mentyä hiljaisuus laskeutui tienoille. Tuolloin tällöin kuului
sammakon kurnutusta. Sammakko hyppäsi Ilkan saappaan päälle.
– Konna, naphaan sinut ruaks.
Mutta sammakko ehti loikata pois.
– Nälkä meil on tääl aina vierhanamme, Ilkka lausui.
Ilkka kertoi, että sakemannit ampuivat kurkia ruaaksi.
Seuraavana päivänä venäläiset ampuivat vihaisen tykkikeskityksen
suomalaisten asemiin mutta tappiot jäivät vähäisiksi. Yliloikkarit olivat
kertoneet heistä venäläisille.
Heinäkuun alku meni rauhallisesti. Pientä vaihtelua toivat silloin tällöin
kohdalle osuneet vartiovuorot. Sitten pioneerikomppania hälytettiin. Käskettiin pukea taisteluvarustus.
Komppania marssi läheiselle rautatieasemalle ja nousi junaan. Kuljettuaan lyhyen matkan juna pysähtyi pienellä pysäkillä. Miehet jalkautuivat ja
jatkoivat marssilla. Oli uuvuttava helle. Ensimmäiset avasivat takinnapit.
Ylimääräiset varusteet lensivät tien oheen. Zugführerit huutelivat, ettei
saanut heittää varusteita pois.
He tulivat perille rättiväsyneinä ja majoittuivat tyhjilleen jätettyyn maataloon. Norre meni iltapalan jälkeen navetanylisille ja heittäytyi heinäkasaan nukkumaan. Uni tuli heti.
Upseeri kertoi aamulla käskynjaossa, että komppania alistettiin saksalaiselle reservipataljoonalle. Osasto tuhoaisi linjojen väliin työnnetyn vihollisen tukikohdan. Suomalaiset jaettiin eri saksalaisiin yksikköihin.
Aika kului hitaasti hyökkäykseen lähtöä odotellessa. Upseerit tarkastivat
että sotamiesten kaulat olivat puhtaat. Osasto ryhmittyi rintamaan vasta
iltayöllä. Taivaalle ammuttiin kolme eriväristä valorakettia merkiksi joukoille lähteä hyökkäämään.
Miehenkorkuisessa ruovikossa syntyi hankaava ääni, joka varmasti
kuultiin suon takana olevassa vihollistukikohdassa. Vasemmalla siivellä
avattiin kiväärituli. Norre säikähti edestä lentoon lähtenyttä sorsaa ja löi
maihin vesilätäkköön.
Näkyi satoja suuliekkejä ja kuului huutoja.
– Vorvärts! päälliköt kailottivat, mutta kukaan ei totellut.
Norrekin alkoi kaivaa luodeilta suojaavaa kuoppaa. Hän ei ollut heittänyt lapiota pois, kuten jotkut. Kuoppa syntyi pehmeään maahan helposti,
mutta se täyttyi heti vedellä. Hän lopetti kaivamisen. Hän lainasi lapion
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sitä koko ajan ruinanneelle naapurille ja painautui litteäksi lahnaksi kuopan
viereen.
Käskettiin olla ampumatta ettei vahingossa osuttaisi omiin. Vasemmalla
siivellä joukot etenivät tukikohtaan. Siellä alkoi hurja taisto pistimillä ja
puukoilla mies miestä vastaan.
Venäläiset pakenivat. Aurinko nousi jo taivaanrannassa. Annettiin käsky palata lähtöasemaan.
Lähtöasemassa oli itku ja hammasten kiristys. Sinne tuotiin haavoittuneita, muutama henkihieverissä. Norre näki haavoittuneiden joukossa Partin, joka irvisti tuskasta ja piti kädellä olkavartta.
– Haavoituitko pahasti? Norre kysyi.
– Vanja pääs sohasemmaa pistimel olkavartee, ko olin tuomas sitä taakse. Se pääs pakkoo. Harmi. Vangist olis saant kuntosuuslommaa.
Laskettiin tappiot. Yksi oli kaatunut. Haavoittuneita oli muutama. Yksi
oli kadonnut.
Kaatunut oli Heikki Kinnunen.
– Kinnune sano enne hyökkäyksee lähtöö lähtevääsä hakemaa rautaristii. Hän saihii puuristin, Räsänen sanaili.
Pioneerikomppania palautettiin pataljoonan yhteyteen. Oltiin itärintaman
pohjoisimmassa kolkassa. Riianlahden rannikolla, jonne Kuninkaallinen
Preussilainen Jääkäripataljoona 27 oli siirretty torjumaan vihollisen mahdollista maihinnousua. Suomeen oli vain lyhyt merimatka. Missen rämeiden jälkeen paikka oli paratiisi. Maasto oli kuivaa mäntykangasta. Siihen
kaivoi poteron helposti. Pihkantuoksuista ilmaa oli helppo hengittää. Huono puoli oli, että vihollinen oli huutomatkan päässä. Välissä oli muutama
piikkilangasta tehty espanjalainen ratsu. Sai varoa snaippereita, jotka vaanivat uutterasti. Kirkkaalla säällä voi nähdä Riianlahdella partioivan venäläisen sotalaiva Slavan siluetin.
Komppaniassa ilmeni niskurointia, kun sille määrättiin vartiovuoroja
paikkaan, jossa oli olemassa ilmeinen saarrostusvaara. Saksalainen johto
moitti suomalaisia mutta siirsi komppanian reserviin. Seuraavalla viikolla
johto antoi käskyn oikaista etulinja vaarallisen mutkan kohdalla. Pataljoonan komentaja Bayer kuului sanoneen, että tuosta noin meni tie Suomeen.
Suomalaiset vetosivat, että heidän päätehtävänsä oli Suomen vapauttaminen, ja kieltäytyivät uhraamasta henkeään ennenaikaisesti. Mieletön käsky
peruutettiin, mutta pahimmat niskuroijat lähetettiin uudelleenkoulutukseen
74

tienrakennustyömaalle rintaman taakse. Uskottiin saksalaisten unohtaneen
asian, mutta pataljoonassa määrättiin lomakielto. Liikkui huhu, että pataljoona siirrettäisiin länsirintamalle.
Komentaja lähetti suomalaisille avoimen kirjelmän, jossa moitti heitä
pelkureiksi. Bayer ilmoitti, että suomalaiset olivat kiitollisuudenvelassa
Saksalle, joka oli antanut heille mahdollisuuden hankkia sotilaskoulutusta.
Suomalaiset ylijoukkueenjohtajat lähetettiin komppanioihin puhumaan
miehille järkeä. Pioneerikomppaniassa keskusteltiin huutamalla. Yksi ehdotti, että anottaisiin pataljoonan siirtoa pois rintamalta. Ylijoukkueenjohtaja vetosi, että he olivat rintamalla hankkimassa sotakokemusta vaativaa
tehtäväänsä varten. Niin paljon oli jo uhrattu Suomen vapauden eteen.
Kaikki menisi hukkaan, jos pataljoona lakkautetaan. Syntyi valtava huutomyrsky, kun ylijoukkueenjohtaja muistutti komentajan ajattelemattomista
sanoista, joiden mukaan Suomen tehtävä oli palvella Saksaa. Joku huusi,
että Saksa käytti heitä omiin tarkoituksiinsa. Saksa oli pettänyt lupauksensa
kouluttaa heistä vapautusarmeija. Jos he kaatuisivat täällä, heidän suuri
tehtävänsä, joka oli isänmaan vapauttaminen, jäisi suorittamatta.
Ylijoukkueenjohtajan poistuttua joku totesi, että nuo heidän ylennyksen
saaneet maanmiehensä olivat saksalaisia etappisikojakin pahempia.
Pataljoonan jokaiselta mieheltä kysyttäisiin, halusiko jatkaa sotilaskoulutuksen saamista. Jos kieltäytyjiä olisi paljon, pataljoona hajotettaisiin, ja he
saisivat palata Saksaan etsimään siviilitöitä.
Birger Norre käveli merenrantaan selvittämään ajatuksiaan. Rantasaunat
oli pantu lämpiämään. Joutsenparvi lensi mereltä siivet vettä viistäen. Ehkä
ne olivat muuttomatkalla Suomesta. Outo haikeus valtasi mielen. Milloin
hän saisi nähdä kotimaan?
Norre vastasi kyselyyn, että jatkaisi pataljoonassa. Jatkamasta kieltäytyneet joutuisivat sotaoikeuteen. Eräs ei jäänyt odottamaan sitä vaan loikkasi
rintamalinjojen yli Venäjän puolelle.
Sotaoikeus istui ja tuomitsi kieltäytyjät lähetettäviksi Saksaan rangaistuskomppaniaan. Muutama erotettiin pataljoonasta heti.
Saksa lupasi, että Jääkäripataljoonaa ei vietäisi enää etulinjaan vaan sitä
käytettäisiin vain Suomen omiin pyrkimyksiin. Pataljoona siirrettiin Libaun kaupunkiin ja majoitettiin entisiin tsaarin sotaväen punatiilikasarmeihin. Olot olivat kaikkea muuta kuin lokoisat. Tuuli puhalsi seinänraoista
eikä tuvissa ollut lämmitystä. Aamulla herätessä nenä oli jäässä. Tarpeet
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tehtiin ulkokäymälässä. Niissä vilisti rottia. Rottia näki jopa päiväsaikaan,
mikä tarkoitti, että niitä oli paljon.
Norre lähti ensimmäisellä iltalomallaan kahden jääkäritoverin kanssa
tutustumaan Libaun kaupunkiin. Kolmatta vuotta jatkuva sota oli jättänyt
jäljen kaupunkikuvaan. Kaksi nuorta naista tuli autiolla torilla heidän luokseen. Toinen tytöistä kysyi saksaksi, olisiko kasarmilla ketään, joka tulisi
viettämään jouluaattoiltaa hänen kotiinsa. Tytön isä halusi tarjota jouluaterian yhdelle isänmaan puolustajalle.
Toiset ehdottivat Norrea, koska hän osasi heistä parhaiten saksaa. Norre
sanoi haluavansa nähdä paikan ensin. He lähtivät katsomaan.
Ränsistynyt kauppiaantalo oli nähnyt loistokkaampiakin päiviä. Mutta
Norre lupasi tulla jouluaattoiltana.
Jouluaattona Hansa-kasarmeilla syötiin juhla-ateria. Ruuassa ei ollut
kehumista, mutta Norre söi kaiken, sillä sotilaalla oli aina nälkä. Hän olisi
santsannutkin, jos olisi annettu.
Kun Norre pukeutui iltaa varten, Räsänen kertoi vuolaasti edellisviikkoisesta naisseikkailustaan. Räsänen oli tainnut juoda toistenkin ateriaan
kuuluvia rommiannoksia, sillä mies oli aika huppelissa.
– Matelaine halusj esitellä minut vanhemmillee ja vei minut kottiisa.
Voe veljet, min en ou enne nähnä niin sekasjta huushollia. Kenkärajoja olj
joka paekassa. Isäsä olj niäet suutarj. Sivuovesta alako lappaa neitoo. Jokkaene liikkasj jalakaa. Kun kuulin, ettei yhelläkää olluna sulhasta vielä
katottuna, minä lähin kiireellä poikes.
– Aiotko mennä uuvestaa?
– En mäne.
Norre harjasi asepuvun. Hän kietoi puhtaat jalkarätit. Hän veti plankatut
saappaat jalkaan. Hän puki sotilasmanttelin ja pani tsakonin päähän. Hän
näytti surkealta, mutta lohduttautui sillä, että vaatteet eivät olleet hänen
omiaan.
Räsänen huuteli neuvoja perään, kuinka naisen kanssa oltiin.
Taisi olla kateellinen.
Kaupungilla oli hiljaista. Ikkunoihin oli pantu joulun kunniaksi kynttilöitä palamaan.
Tultuaan perille Norre koputti murikalla ulko-oveen.
Katrin – se oli tytön nimi – tuli avaamaan. Tyttö oli kauniimpi kuin hän
muisti. Poskilla hehkui puna. Silmät loistivat tähtinä.
– Kom doch herein, Katrin kehotti.
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Yönmusta tukka oli palmikoitu vahvaksi letiksi niskaan. Vartalo oli
kuin pajunvitsa.
Aulassa Norre riisui manttelin ja pani sen Katrinin ojentamaan vaatepuuhun ja edelleen naulakkoon. Tsakonin hän pani hyllylle. Jostakin tuli
ruuan tuoksu.
Katrin esitteli saksaksi Birgerin vanhemmilleen ja pikkusiskolleen. Katrin, Katrinin äiti ja pikkusisko menivät keittiöön jatkamaan juhla-aterian
valmistamista. Katrinin isä kehotti häntä istumaan.
Joulukuusi seisoi nurkassa. Siinä oli samanlaisia koristeita kuin heillä
kotona – kiiltävään paperiin käärittyjä karamelleja ja eri maiden pienoislippuja.
Isossa kaakeliuunissa paloi tuli. Herra Rieder kysyi, mistä päin Saksaa
hän tuli.
Birger sanoi olevansa Suomesta.
Herra Rieder ihmetteli ääneen, miksi hän soti Saksan armeijassa omaa
hallitsijaansa vastaan.
Birger vastasi, että oli kyse isänmaan vapaudesta.
Herra Rieder sanoi ymmärtävänsä. Kuurinmaakin oli vapautunut Venäjästä Saksan armeijan avulla.
Lattialankut näyttivät kuluneilta. Herra Rieder meni lisäämään hiiliä
uuniin ja kysyi, oliko hän sukua Harald Norrelle.
Birger vastasi olevansa poika, jolloin herra Rieder totesi, että kyllä maailma oli pieni. Hän oli ennen sotaa tehnyt viljakauppoja Birgerin isän kanssa.
Katrin tuli pyytämään heidät ruokapöytään.
Ruokasaliin oli katettu juhla-ateria. Birger ei ollut aikoihin nähnyt niin
hienoa kattausta. Pelkkä näky, herkullisista tuoksuista puhumattakaan sai
veden herahtamaan kielelle. Hän mätti lautaselle kaikkea mitä pöytään oli
pantu.
Ruoka maistuikin erinomaiselle.
Kuultuaan mieheltään, ettei Birger ollutkaan saksalainen vaan Suomesta, Katrinin äiti kertoi, että oli oikeastaan liiviläinen. Tiesikö Birger, että
liiviläiset ja suomalaiset olivat sukulaiskansoja.
Birger vastasi, ettei ollut tiennyt.
Katrinin äiti kysyi, tunsiko hän tarinoita, joissa kerrottiin Suomessa
muinoin asuneista jättiläisistä, jatuleista.
Hänen täytyi myöntää, ettei tuntenut.
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Jälkiruoka vei kielen muassaan.
Kaikki siirtyisivät saliin sulattelemaan ruokaa. Katrinin isä sytytti kuusenkynttilät. Nostalginen tuoksu levisi saliin.
Birger löysäsi vyötä salaa. Hän oli syönyt liikaa. Vatsaa kivisti. Koska
kipu vain yltyi, hän ilmoitti palaavansa kasarmiin. Hän kiitti ruuasta vielä
kerran. Katrin tuli perässä aulaan. Pukiessaan Birger kysyi Katrinilta, lähtisikö tämä joskus hänen kanssaan kävelylle.
Katrin sanoi lähtevänsä kernaasti. He sopivat, että Birger tulisi seuraavalla iltalomalla hakemaan Katrinin.
Öisillä kaduilla kulki vain muutama ihminen. Satoi lunta hiljalleen. Kävellessä vatsakipu hellitti.
Kasarmissa nukuttiin jo. Norre ilmoittautui päivystäjälle ja meni varovasti tupaan. Riisuessaan hän yritti olla herättämättä muita. Hän jätti pinkankin tekemättä. Hän puki yöpuvun ja rupesi nukkumaan.
Jääkäripataljoonassa ilmoitettiin, että sen komentaja vaihtuisi. Suomalaiset
olivat pahoillaan, sillä majuri Bayerille oli annettu ” kapinan” aikaiset lausunnot anteeksi.
Komentajan vaihtumisen vuoksi pidettiin paraati, minkä jälkeen miehet
päästettiin kahden vuorokauden lomalle. Birger lähti hakemaan Katrinia.
Birger odotti aulassa, kun Katrin pukeutui. Katrinin äiti tuli kysymään
kuulumisia.Lopulta Katrin tuli.
Katrin ehdotti, että he kävelisivät merenrantaan.
Elettiin tammikuun alkua, mutta meri ei ollut vielä jäässä. Mereltä puhaltava tuuli lennätti hiekkaa dyyneillä, joiden Katrin kertoi jatkuvan molempiin suuntiin lähimpään kaupunkiin asti. Hyinen viima tunki luihin ja ytimiin. Birger ehdotti, että he palaisivat kaupunkiin.
He kävelivät vahvaoksaisten tammien alla. Norre näki sotapoliisit jo
kaukaa. Kohdalle tultuaan ne pysäyttivät hänet ja ilmoittivat, että lomat oli
peruutettu. Kaikkien täytyi palata välittömästi kasarmiin.
Birger sanoi Katrinille käyvänsä kasarmilla katsomassa, mistä oli kysymys. Hän saattoi Katrinin kotiovelle. Heidän erotessa Katrin katsoi häntä
veikeästi ruskeilla silmillään. Häntä halutti painaa huulet tytön verevälle
suulle. Ujousko esti tekemästä sitä?
Palattuaan kasarmiin Norre sai kuulla, että hänellä oli kolme tuntia aikaa pakata. Hän kyseli, minne he olivat lähdössä, mutta kukaan ei tiennyt.
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Pataljoona marssi illansuussa rautatieasemalle ja nousi kahteen pitkään
junaan. Junat lähtivät jonnekin. Samalla loppui kiire. Junat seisoivat ratapihoilla pitkiäkin aikoja. Matka päättyi Tukkumiin, jossa majoituttiin.
Seuravana aamuna ilmoitettiin käskynjaossa, että pataljoona menisi
paikkaamaan venäläisten rintamaan tekemän aukon. Pataljoona jaettiin
kolmia. Osasto, johon Norre joutui, lastattiin junaan vasta illalla. Kuljettuaan lyhyen matkan juna pysähtyi pienellä asemalla. Komppania jalkautui ja
majoittui yöksi.
Seuraavana päivänä osasto lähti marssimaan etulinjaan. Viimeisetkin
heistä saisivat tulikasteensa. He marssivat monta tuntia ilman lepoa ja
lämmintä ruokaa. Edestä kantautui voimistuva tykkien jyly. Haavoittuneita
kuljettava kolonna tuli vastaan. Haavoittuneet valittivat korviasärkevästi.
Peräpäässä reet oli peitetty vällyillä.
– Näittekö työ ne paljaat jalat? Jotka roikkuivat rein laijan yli? Räsänen
kysyi vakavana.
Osasto poistui tieltä vähän ennen etulinjaa. Lunta oli onneksi vähän.
Hämärän laskeutuessa osasto vaihtoi saksalaiset pois etulinjasta. Alkoholi
lemahti joka kerta, kun saksalainen kulki ohi.
– Sotilas taistelloo humalassa pelotta, Räsänen tiesi.
Asemat olivat joentöyräässä. Juoksuhautoja ei ollut kaivettu. Vihollinen
oli muutaman kymmenen metrin päässä kapean joen toisella puolella.
Hangessa alkoi kohta paleltaa. Jotkut nousivat hyppelemään lämmitelläkseen. He joutuivat olemaan niissä asemissa koko yön ja seuraavan aamupäivän. Lämmintä ruokaa ei tuotu koko aikana. Nälkä kurni vatsassa.
Iltapäivällä alkoi tapahtua. He saivat seurata aitiopaikalta, kun pataljoonan
kiväärikomppaniat hyökkäsivät joelle. Kohva särkyi jalan alla. Nahkasaappaat kastuivat. Hyökkäys juuttui vastustajan armottomaan kiväärituleen.
Miehet joutuivat makaamaan lähes liikkumatta Aajoen jäällä, kunnes saksalainen ulaanieskadroona hyökkäsi illansuussa sillan kautta ja ajoi venäläiset pakoon.
Suomalaiset vedettiin lepoon. Oli kylmä ja pimeä, mutta kiellettiin sytyttämästä nuotioita, sillä vihollisen tykkituli ulottuisi tänne saakka. Syötyään surkean iltapalan Norre lähti etsimään paikkaa, jossa voisi nukkua tarvitsematta palella. Hän näki ladon ja meni sisälle. Pimeässä jalka osui nukkuvaan. Ihmetytti, kun mies ei herännyt. Silmien totuttua pimeään hän näki, että nukkujia oli monta. Jotkut olivat löytäneet paikan ennen häntä. Hän
oikaisi itsensä kahden nukkujan väliin.
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Norre ihmetteli, miksei kuulunut kuorsausta. Hän kohottautui käsien
varassa ja pani korvan vieressä nukkuvan suun eteen. Ei kuulunut hengitystä. Hän ymmärsi olevansa kaatuneitten kokoamispaikassa. Hänelle tuli
kiire ulos.
Aukko saatiin tukittua. Jääkäripataljoona vedettiin pois rintamasta. Vastustaja havaitsi irtaantumisen ja ampui tykkikeskityksen perään. Yksi suomalainen kaatui.
Pataljoona siirrettiin Mitauhun. Pakkanen kiristyi koko ajan. Kylmyys
teki tehtävänsä. Ensimmäiset pärskivät jo. Pataljoonan johto oli tilanteen
tasalla. Jokainen mies sai kuuman rommitotin. Raittiusintoilijaksi tiedetty
pataljoonan pappikaan ei kieltäytynyt siitä.
Kysyttiin vapaaehtoisia hiihto-osastoon. Saksalaiset tiesivät suomalaisten hiihtotaidosta.
– Ku sotaviäessä kysytee vappaaehtosia, se tarkojttaa pakolla. Ilmottauvu. Sinä hiihit yhellä suksella Merenkurkun yli, Räsänen velmuili Birger Norrelle. Hän jätti korjaamatta, että hiihti yhdellä suksella vain puolet
matkasta.
Koska vapaaehtoisia ei ilmoittautunut tarpeeksi, määrävahvuudesta
puuttuvat valittiin arvalla. Satakunta arvalla valittua kieltäytyi lähtemästä
vihollisen selustaan. Ne vetosivat, että oli luvattu, että pataljoonaa käytettäisiin vain Suomen vapauttamista edistävissä pyrkimyksissä. Nyt heidät
kuitenkin aiottiin uhrata Saksan edestä. Puolisensataa loppuun saakka kieltäytynyttä lähetettiin rangaistuskomppaniaan Saksaan. Arveltiin, että niillä
ei tulisi olemaan helppoa sadististen saksalaiskersanttien käsittelyssä.
Norren arpa edellytti liittymistä hiihto-osastoon. Heille annettiin koulutusta vihollisen selustassa toimimisessa. Liian lyhyeksi jääneen koulutusjakson päätyttyä hiihto-osasto jaettiin kahtia. Pioneerit sijoitettiin puoliksi
kumpaankin osastoon. Lähtöpäivän aamuna osastot järjestäytyivät Aajoen
jäälle. Pioneereilla oli reput täynnä räjäytysaineita, joilla oli tarkoitus tehdä
tihutöitä vihollisen tärkeissä kohteissa.
Muodon tultua valmiiksi suomalainen Oberzugführer eli ylijoukkueenjohtaja komensi asennon ja käski jääkäri Saarikosken pois rivistä. Saarikosken astuttua ylijoukkueenjohtaja sanoi tiukkaan äänensävyyn:
– Minä kysyn Teiltä kolme kertaa ”kieltäydyttekö”. Jos kolmannenkin
kerran jälkeen kieltäydytte, minä ammun Teidät.
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Oberzugführer kysyi ensimmäisen kerran. Saarikoski ei vastannut.
Oberzugführer kysyi toisen kerran. Saarikoski pysyi vaiti. Oberzugführer
pani käden vyökotelossa olevan pistoolin perälle ja sanoi:
– Minä kysyn kolmannen kerran.
– Ampukaa vaan, Saarikoski sanoi uhmakkaasti.
Ylijoukkueenjohtaja veti pistoolin kotelosta ja painoi sen piipun Saarikosken otsaan. Kuului laukaus. Saarikoski retkahti hankeen ja jäi makaamaan liikkumattomana.
Ylijoukkueenjohtaja työnsi pistoolin koteloon ja komensi vapisevalla
äänellä saksaksi ”oikealta liikkeelle, mars”.
Joen jäällä näytelty tragedia ei pyyhkiytynyt Norren mielestä koko päivänä. Moni oli sitä mieltä, että ylijoukkueenjohtaja oli sisäistänyt preussilaisen sotilaskurin väärin.
He tulivat kentälle, jossa oli taisteltu vähän aikaa aiemmin. Taistelukaasun voi vielä haistaa.
– Ryssältä voi kaasua vuottaahi, Räsänen lohkaisi.
Kaasua oli niin vähän jäljellä, ettei naamaria tarvinnut panna. Kentälle
oli jäänyt monta kaatunutta vihollista. Suksensauvoihin nojaileva Räsänen
osoitti yhtä kaatunutta sauvalla ja sanoi:
– Tuo on suomalainen.
– Mistä tiijät?
– Sen näkköö jalakaterän asennosta.
Jokainen tiesi, että heidän maanmiehiään soti Venäjän armeijassa. Norren Georg-serkkukin soti vihollisen puolella. Mutta suvun häpeätahrasta oli
paras vaieta.
Kaksi miestä katsoi himokkaasti yhden kaatuneen huopasaappaita.
– Ota veikkone, Räsänen yllytti. – Se ei ennää tarvihe niitä.
Toinen miehistä tarttui ruumista kainaloista. Toinen veti saappaat jalasta.
Kaatuneitten taskut käännettiin. Pois otettavaa ei löytynyt.
– Korpit on jo käönä, Räsänen murjaisi.
Aukkoa, josta mennä vihollisen selustaan, ei löytynyt. Pakkanen kiristyi
koko ajan. Palelevat miehet kasasivat nuotion tykkikeskityksessä mäsäksi
ammutun navetan seinä- ja kattolaudoista. Kaikki kokoontuivat tulen ympärille lämmittelemään. Birger Norre kaivoi laukusta viimeiset eväät ja
ryhtyi syömään.
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– Kehtaat sää saatana syärä, eräs moitti.
– Miksen syö kun on mitä syödä.
– Nälkä on että näköä haittaa.
Joku neropatti oli keksinyt, että pystyi nukkumaan lumeen kaivetussa
kuopassa. Homma hoitui, kun unilukkari kävi napauttamassa puolen tunnin
välein nukkujaa karahkalla päähän, jotta tämä tiesi nousta jaloittelemaan,
ennen kuin paleltuisi kuoliaaksi.
Norre meni lumikuoppaan nukkumaan. Hän vapisi kuin horkassa koko
yön. Aamulla hän ei löytänyt tornisteriaan. Hän kyseli sen perään, mutta
kukaan ei ollut nähnyt sitä.
– Sinä jouvut eesvastuusee Saksan armeijan ommaisuuven hävittämisestä, Räsänen ”lohdutti”.
Norre oli varma, että joku oli varastanut tornisterin, mutta ei ollut johtolankaa, jota lähteä seuraamaan. Hän selvisi säikähdyksellä tornisterin kadottamisesta. Hän sai tilalle kaatuneelta jääneen, muttei läheskään varastetun veroista.
Hiihto-osasto palautettiin pataljoonan yhteyteen Mitauhun. Pataljoona
siirrettiin Tukkumiin. Aloitettiin sisäpalveluohjesäännön kertaaminen.
Opeteltiin tervehtimään esimiestä. Asento tehtiin ja käsi vietiin lippaan niin
monta kertaa, kunnes se sujui. Moni alkoi kaivata etulinjan vapaampia oloja.
Venäjältä kuului kummia: työläiset lakkoilivat Pietarin suurissa tykkitehtaissa. Muuttunutta tilannetta puitiin Jääkäripataljoonan pioneerikomppaniassa. Arveltiin venäläisten olevan väsyneitä sotaan. Yksi sanoi, että
Venäjä oli savijaloilla seisova jättiläinen.
– Keisarinna muhinoi kotona Rasputiinin kansa, sillä aekoo ku keisarj
johtaa sottaa toesaalla. Nikolai palkkasi asiamiehet hoetammaan Rasputiinin, mutta ne eivät suaneet sitä hengiltä vaekka ampuivat sen seulaksi. Saevat hengen poikes vasta, kun työnsivät sen jiän alle.
– Rasputiinilla oli yheksän henkee ku kissalla, joku totesi.
Venäjällä tapahtuneesta käänteestä iloittiin, sillä arveltiin vaikeuksien
kasaantuessa Venäjän joutuvan antautumaan Saksalle. Sitten huomattiin,
että jos Saksa ja Venäjä solmisivat rauhan keskenään, Suomi jäisi edelleen
Venäjän alamaisuuteen. Heillä ei olisi paluuta kotimaahan. Heistä tulisi
loppuelämäksi maailman meriä seilaavia lentäviä hollantilaisia.
Hän kirjoittaisi kotiin ja pyytäisi papalta anteeksi, että oli lähtenyt Saksaan vastoin papan tahtoa.
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2.
Vankilan vieressä olevalla kadulla kulki taas mielenosoittajia. Ne lauloivat
Marseljeesia ja huusivat iskulauseita: ”keinottelijat alas” ja ”rauhaa ja leipää”. Huuto oli äänekkäämpää kuin kertaakaan aiemmin niiden kahden
viikon aikana, jona mielenosoitukset olivat jatkuneet. Pietarin asetehtaiden
työläiset olivat viikko sitten menneet lakkoon. Lakko kasvoi yleislakoksi.
Tsaari lähetti sotaväen ampumaan mielenosoittajia, mutta Volhynian rykmentin sotilaat asettuivat lakkolaisten puolelle ja surmasivat upseereitaan.
Kadulta kuului ampumista. Partti nousi jakkaralle katsomaan. Ristikon
lomitse näki punaisen tiilimuurin. Kun varpisti, voi nähdä jäässä olevan
Nevan, mutta ei katua, jolla mielenosoittajat kulkivat.
Partti laskeutui jakkaralta. Hän oli viettänyt kohta viisi kuukautta tässä
karussa sellissä. Hän oli joutunut vangiksi, kun oli Suomessa värväämässä
miehiä Jääkäripataljoonaan. Häntä aiottiin syyttää maanpetoksesta. Syytettä oli turha kiistää, sillä eräs Jääkäripataljoonasta venäläisten puolelle loikannut petturi oli tunnistanut hänet. Hirttosilmukka sai odottaa, sillä oikeudenkäynti Pietarin piirioikeudessa ei ollut alkanut vielä. Hänet oli rokotettu muutama päivä sitten. Miksi, jos kohta hirttäisivät?
Shpalernaja oli rakennettu moderniksi mallivankilaksi. Selleissä oli sähkövalo, vesiklosetti ja keskuslämmitys, mutta olot olivat kaikkea muuta
kuin lokoisat. Aamuisin herätessä nenä voi olla jäässä, sillä lämmitystä
joko ei ollut kytketty päälle tai se ei toiminut. Kuten eivät vesiputketkaan.
Vesiklosetista tuli yöllä rottia. Ne valvottivat rapistelullaan. Sellissä oli
kalusteina vain pieni pöytä, jakkara ja lavitsa, joka nostettiin päiväksi seinälle ja lukittiin siihen munalukolla, jotta siinä ei loikoiltaisi. Päivällä, kun
rikosvangit olivat töissä ja oli hiljaista, olisi voinut nukkua, mutta asfalttilattialla ei tehnyt mieli maata. Vuodevaatteina olivat olkipatja, viltti ja tyyny. Lakanaa ei ollut, koska siitä voisi tehdä köyden ja hirttää itsensä. Yhdessä nurkassa oli ikoni. Partti oli luterilainen mutta antoi jumalankuvan
olla paikallaan, koska ei halunnut ikävyyksiä viranomaisten taholta. Ruoka
oli ala-arvoista mössöä. Äiti oli käynyt tapaamassa häntä vankilassa ja oli
jättänyt rahaa, jotta hän voisi ostaa kanttiinista parempaa ruokaa. Kaikki
muut paitsi äiti olivat hyljänneet hänet. Suomalainen vankilapappi kävi
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joskus, mutta tämän kanssa voi puhua vain uskonasioista. Pappien kanssa
oli syytä olla varuillaan – ne olivat suomettarelaisia kaikki tyynni.
Partti havahtui käytävästä kuuluvaan paukkeeseen ja painoi korvan
oveen.
Aivan kuin lyötäisi moukarilla seinää hajalle. Ääni lähestyi. Pian se
kuului vierestä. Kohta alettiin moukaroida Partin sellin ovea. Lukko antoi
heti periksi. Oviaukkoon työntyivät hurjistuneet kasvot. Suu huusi venäjäksi ”toveri olet vapaa, ole hyvä”.
Vapauttajat menivät rikkomaan seuraavan sellin ovea. Partti kurkisti
käytävään. Ovet olivat sepposen selällään. Vapauden takaisin saaneet vangit laskeutuivat rautaisia kierreportaita. Vartijoita ei näkynyt mailla halmeilla. Viisi penniä niiden ajatuksista. Työssään epäonnistuneet tsaarin
uskolliset virkamiehet taisivat pelätä vallankumouksellisten matruusien
pistimiä ja pysyttelivät poissa.
Partti kuuli alhaalta kahleiden kilinää ja kurkisti kaiteen yli. Rautaliiveihin puettu vanki pakeni kahleitaan kantaen. Hän palasi selliin kokoamaan
omaisuutensa.
– Ala jo tulla, joku huusi ovelta.
Partti poistui väliaikaisesta asunnosta ikiajoiksi. Hän laskeutui alakertaan. Lopulliseen vapauteen vievä portti oli vielä kiinni. Löytyi jalo hirsi,
jolla portti rynkytettiin auki.
Suomalaiset kokoontuivat kadulla. Partti näki tutun miehen.
– Työkii jouvuitte Shpalernajjaa, hän sanoi Untilalle.
– Niin jouruun. Mutta nyt minä otan täältä hatkat.
– Miul on samat aatokset.
Vapauden takaisin saaneet lähtivät Suomen asemalle noustakseen siellä
ensimmäiseen kotimaahan menevään junaan.
– Työ ette taija muistaa minnuu? Partti sanoi vieressä kulkevalle Untilalle.
Untila katsoi häntä tarkemmin.
– Mie mänin vuos sitten teijä kestkievari kautta Saksaan, Partti kertoi.
– Tairan muistaa.
Leveällä uulitsalla tuli sotilasosasto vastaan. Sotilas kantoi edellä punaista lippua pistimen nenässä. Kaikilla oli punainen ruusuke rinnassa
merkkinä asettumisesta vallankumouksen puolelle. Ihmiset olivat ystävällisiä toisilleen. Yhdessä kadunkulmassa näyteltiin traaginen näytelmä. Väki84

joukko lynkkasi poliisimestarin, joka kieltäytyi panemasta punaista ruusuketta rintaan.
Tavarantasaajat kantoivat saalista puotien sisään lyödyistä ikkunoista
omistajien uskaltamatta puuttua ryöstelyyn. Jotkut hakivat itselleen uudet
vaatteet, mutta Partti tyytyi omiinsa.
Junat eivät kulkeneet lakon vuoksi. Joku ehdotti, että käveltäisiin Suomeen
mutta ehdotus ei saanut kannatusta. Päätettiin jäädä odottamaan, kunnes
junat taas kulkisivat.
Partti pääsi asumaan maanmiehen luokse lähelle Suomen asemaa. Hän
pysytteli sisällä, sillä vallankumous saatettaisiin vielä kukistaa. Tsaarille
uskolliset joukot pitivät vielä puoliaan Talvipalatsissa.
Vuokraisäntä toi kaupungilta hyviä uutisia. Viimeisetkin tsaarille uskolliset joukot olivat antautuneet. Seuraavina päivinä uutiset vain kovenivat.
Nikolai oli käskenyt keskeyttää istuntokauden, mutta duuma kieltäytyi hajaantumasta. Se perusti väliaikaisen komitean hallitsemaan maata. Keisari
luopui valtaistuimesta lähisukulaisensa hyväksi. Tämä kuitenkin kieltäytyi
kruunusta. Väkijoukko oli tunkeutunut Pietarin piirioikeuden taloon ja viskoi syytekirjelmät taivaan tuuliin. Niiden perusteella ei tultaisi ketään syyttämään. Väliaikainen hallitus oli armahtanut kaikki poliittiset vangit.
Kuultuaan, että junat kulkivat taas, Partti lähti Suomen asemalle. Hän
kuuli, että kenraalikuvernööri Seyn oli vangittu Helsingissä, ja Seyniä tuova juna saapuisi pian asemalle. Hän jäi vastaanottamaan verihurttaa, joka
oli toimittanut hänetkin kalterien taakse.
Juna pysähtyi. Seyn rouvineen pakotettiin pikkukengissä lumihankeen.
Maltin menettänyt Seyn vaati parempaa kohtelua rouvalleen.
– Guljai sabak! vartija ärähti.
Koiraksi nimitellyn oli toteltava. Vallan menettänyt Seyn kulki niin läheltä Partin ohi, että tälle olisi voinut sanoa muutaman valitun sanan. Mutta hän piti mölyt mahassa.
Patti nousi Helsingin pikajunaan. Hän näki vapaan paikan Untilan vieressä.
– Taasha myö tavattii.
– Niin tehtihin.
Junassa oli riehakas tunnelma. Enin osa matkustajista oli Venäjän vankiloista vapautuneita suomalaisia, muiden muassa taipumaton laillisuusmies Svinhufvud, joka tuli Siperian karkotuspaikasta.
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Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän välisellä rajalla ei kysytty passia. Arveltiin, etteivät santarmit uskaltaneet näyttää naamaansa. Kotimaa
näytti rauhalliselta. Vallankumous ei ollut levinnyt tänne.
– Tahrotteko kuulla, kuinka minusta tuli kalterijääkäri? Untila alkoi
kertoa. – Vuosi sitte keväällä minua tultihin varoottamahan, notta santarmi
on jäljilläni. Minä päätin piiloutua, kunnes etsinnät lopetetahan. Minä nousin junahan ja huomasin, notta kaksi siviilipukuusta santarmia nousi samahan junanvaunuhun. Ne asettuuvat istumahan, notta näkivät minut koko
ajan. Minä poistuun junasta jo ennen Nivalaa. Min näin notta santarmi iski
silimää toverille. Kun juna vielä liikkuu, min hyppäsin asemalaiturille ja
lähärin kävelemähän rivakasti kohti asemarakennusta. Takaa kuuluu juoksuaskelehia. Raskas käsi painautuu olkapäälleni. Kären omistaja käski pysähtyä. Santarmi näytti virkamerkin ja sanoo, notta turha pullikoora vastahan. Minut vietihin asemarakennuksehen ja työnnettihin putkahan. Minä
taoon nyrkillä ovia ja vaarin, notta minut on vapautettava heti, mutta vartijat olivat kovakorvaasia. Minut haettihin putkasta vasta monen tunnin kuluttua ja vietihin junan peräs olevahan vankivaunuhun. Vaunus ollut mies
kertoo joutuneensa vangiksi Oulus. Juna tuli Helsinkihi. Meirät siirrettihin
hevoskyytihin. Helsinkilääset eivät kiinnittänehet mithään huomiota meihin. Taisi olla liian tuttu näky, kun isänmaanystäviä vietihin pakkotyöhön
Siperiahan tai hirtettäväksi. Meirät vietihin ohranan talohon. Siellä meirät
kuljetittihin käytäviä pitkin huonehesen. Meistä otettihin valokuvia erestä,
takaa ja sivuulta kuin rikollisesta. Meirät vietihin ulos ja pantihin hevoskyytihin. Meirät kuljetettihin vankilahan ja pantihin sellihin, johona oli
kymmenkunta vankia ennestähän. Kaukaasialaasen näköönen vanki alkoo
hypistelemähän sarkatakkiani ja tarjosi suojelua varkahia vastahan. Piti
lyörä, notta se lopetti. Se ulvahti ku rakkikoira ja vetäytyy pois. Sellis täytyy nukkua vuorotellen, sillä kaikki eivät mahtunehet makaamahan lattialla
yhtä aikaa. Kuulustelu oli aina yöllä. Vanki pantihin istumahan tuolille
sähköjohoron pääs roikkuvan kirkkahan lampun alle. Kuulustelija vaihtuu
kaharen tunnin välein. Yksi kuulustelija oli pahamaineenen santarmipäällikkö. Se tapitti pikisilmillä. Katse tuntuu porautuvan kallohon. Kuulustelu
kesti joka kerta koko yön. Jos nukahrit, takana istunu tulkki kutitti veittellä
kylkiluuta. Jokaasella kuulustelijalla oli omat kirutustapansa. Yksi oli sellaanen notta kuulusteltava pantihin istumahan niin notta kankku oli tuolin
reunalla ja jalat suorana eres. Asennos väsyy nopiasti. Min en ensin kertonu mithän, mutta vaihroon taktiikkaa ja kerroon epäoleellisia sivuseikkoja
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antaakseni vaikutelman notta tiesin värväyksestä, jolloon.minulta kannatti
lypsää tietoja eikä hirttää heti. Minulle pantihin yhtenä aamuna rautapallo
jalkahan. Se täytyy kantaa itte. Minut ja kaksi kohtalotoveriani kuljetettihin
rautatieasemalle ja suljettihin vankivaunuhun. Meirät tuotihin tänne Pietarihin ja pantihin Spalernajahan. Min olin jo valamistautunu hirttokuolemahan, mutta vallankumous ehti välihin.
Moni muukin halusi kertoa tarinansa. Partti ei ehtinyt kertoa omaansa,
ennen kuin juna saapui Viipuriin. Rautatieasemalla oli juhlavastaanotto.
Kaupunginjohtaja puhui isänmaan sankareille ja kuoro esitti isänmaallisen
laulun. Kun juna jatkoi Länsi-Suomeen, Partti jäi Viipuriin. Hän matkusti
paikallisjunassa Taliin ja jatkoi sieltä kävellen kotiin. Kotiväki yllättyi
nähdessään hänet. Äiti kiitti Jumalaa, kun sai pojan takaisin elossa.
Kuultuaan, että väliaikainen hallitus aikoi vangita vallankumouksen tuoksinassa – muka vahingossa – vankiloista vapautuneet ja toimittaa ne takaisin kiven sisään, Partti ei jäänyt odottamaan vangitsijoiden tuloa vaan päätti palata Jääkäripataljoonaan. Hän matkusti junassa Turkuun, jossa astui
laivaan. Hän tuli väärällä passilla Tukholmaan ja matkusti Ruotsin läpi
Tanskaan. Sieltä hän jatkoi Saksaan Lockstedtin koulutusleirille ja edelleen
Libauhun, jonne pataljoona oli siirtynyt.

3.
Turussa ei ollut heti ymmärretty, mistä oli kysymys, kun Itämeren laivaston matruusit ajelivat komentajan autolla kaupungilla heiluttaen punaista
lippua pistimen nokassa ja ammuskelivat ilmaan. Kun kuultiin, että Pietarissa oli tapahtunut vallankumous, ihmiset tulivat kaduille juhlimaan keisarin kukistumista. Jokainen pani punaisen ruusukkeen rintaan. Vanhan vallan kannattajat piiloutuivat.
Väliaikainen hallitus kumosi helmikuun manifestin ja kaikki sen nojalla
annetut lait sekä asetukset. Eduskunta kutsuttiin monen vuoden tauon jälkeen koolle. Sapelisenaatti erosi ja tilalle nimitettiin Suomen miehistä
koottu. Jonkun maan hallituksessa oli sosiaalidemokraattienemmistö ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa..
Turun poliisimestari vangittiin. Perustettiin kansalaismiliisi poliisin rinnalle ylläpitämään järjestystä. Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö
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pyysi kansalaisilta ilmiantoja, jotta poliisi saataisiin puhdistettua epämiellyttävistä aineksista. Jotkut menivät kuvernöörinkansliaan etsimään tietoja
heidät viranomaisille ilmiantaneista urkkijoista. Vallankumouksella oli
ikävätkin puolensa. Turku julistettiin piiritystilaan. Vallankumoukselliset
venäläiset sotilaat vangitsivat upseereitaan mutta vapauttivat ne myöhemmin. Helsingissä upseereille kävi huonommin; matruusit surmasivat upseereitaan ja vierittivät ruumiit laiturilta mereen.
Vallankumouksen tapahduttuakaan leipä ei lentänyt suuhun. Ruuasta oli
edelleen puute. Sokerin ja voin, jotka olivat olleet kortilla edellissyksystä
lähtien, lisäksi kortille meni liha. Huhu kertoi, että leipäkin menisi pian.
Crichtonin työntekijät olivat irtisanoutuneet joukolla palkkojen laskemisen vuoksi, mutta vallankumouksen melskeissä irtisanoutuminen unohtui.
Vulcanilla työläiset lopettivat työnteon kesken työpäivän ja marssivat haalareissa keskikaupungille osoittamaan mieltä kahdeksantuntisen työpäivän
puolesta. Työväentalon piha täyttyi mielenosoittajista. Joukossa oli venäläisiä matruuseja, joiden banderolleihin oli tekstattu ”Eläköön vapad Venäjän ja Suomen kansat” ja ”Kahdeksan-Tuntisen puolesta”.
– Kuka noil on opettanu suome? joku naureskeli.
– He ovat bolshevikkeja, tummaan pukuun pukeutunut mies sanoi. – He
kannattavat meidän suomalaisten sosiaalidemokraattien oikeutettuja vaatimuksia.
– Haluammeko me niitten kannatusta?
Puhujakorokkeelle nousi tunnettu turkulainen sosiaalidemokraatti. Puhuja kertasi puolueen vaatimukset kahdeksantuntisesta työpäivästä ja uudesta kunnallisvaalilaista, jolla annettaisiin äänioikeus jokaiselle aikuiselle
kaupungin asukkaalle riippumatta siitä, paljonko tämä maksoi veroa tai
maksoiko lainkaan.
– Ellei vaatimuksiimme suostuta, me sosiaalidemokraatit olemme valmiit lakkoon, puhuja jylisi.
Puheen päätyttyä kaikki taputtivat raivokkaasti.
Seuraavaksi puhujakorokkeelle nousi Helsingistä tullut Sosiaalidemokraattisen puolueen toimitsija. Mitä pitemmälle puhe eteni, sitä pettyneemmiksi kuulijat tulivat. Puhuja sanoi, että pakkokurssilla hopearuplaan kiinnitetty markka menetti jatkuvasti arvoa inflaation vuoksi. Setelit
tulivat niin arvottomiksi että niillä kannattaisi tapiseerata seinät. Puhuja
vetosi isänmaalisuuteen ja ehdotti, että palkankorotusvaatimuksista luovuttaisiin, sillä ne edistivät inflaatiota.
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– Olek sää meijän vai työnantajatten puolel? joku huusi.
Tilaisuuden päätyttyä Elmer Katava ei lähtenyt kaljalle toverien houkuttelusta huolimatta, sillä pihatyöt odottivat.

4.
He viettivät vappua rakentamassaan kasematissa. Mieli oli matalalla, sillä
jokainen heistä oli saanut lopputilin. Vallityöt oli lopetettu, koska uusi senaatti ei enää myöntänyt määrärahaa niiden jatkamiseen.
Pullon tullessa kohdalle Hannes Katava kostutti vain huulet sen suulla ja
pani putelin eteenpäin. Hän piti mielessä isän sanat ”humalassa velat muuttuivat saataviksi”. Hän ei ollut jatkanut keskikoulun jälkeen lukioon.
Osasyy koulun kesken jättämiseen oli se että isä oli käynyt rehtorin luona
vaatimassa, ettei hänen lapsille saanut opettaa uskontoa, joka Karl Marxin
mukaan oli ”oopiumia kansalle”. Häpeä oli liian suuri kestettäväksi. Kuusitoista täytettyään hän oli päässyt vallitöihin.
Kasematti oli osa Helsingin suojaksi rakennettavaa suojavallia, joka
käsitti juoksuhautoja, tykkiasemia ja samanlaisia kasematteja kuin tämä.
– Mää en ymmärrä, miks valli rakennetaa sisämaasta tulevaa hyäkkäystä
vastaan, Pirkkola sanoi. – Sakemanni hyäkkää mereltä, jos se ylleensä
hyäkkää.
– Sää et ymmärrä paljon muutakaa, Leppänen sanoi.
– En vai?
Pullo oli tyhjä. Yksi ehdotti, että mentäisiin hankkimaan lisää:
– Mää tiälän mistä saa, Pirkkola sanoi.
He lähtivät kävellen Helsinkiin. Albergassa tuli vastaan kaksi kiinalaista.
– Nua hampuusit, vai mitä hunguuseja ne on, ovat eriskummallista porukkaa, Pirkkola sanoi. – Kaks keltanaamaa tuli hautuumaalta kummallakin pää kääreessä. Kääreissä luki ”muistoa kunnioittaen”.
Kaikki rähähtivät nauramaan.
Hunguusit kulkivat ohi pelokkaina. Hunguusit olivat entisiä rikosvankeja, joita oli tuotu vallitöihin tsaarin valtakunnan toiselta laidalta.
Pikku-Huopalahdessa oli kolmikerroksinen huvila mäen kainalossa.
– Tualta saa, Pirkkola tiesi.
Hauskannäköinen punatukka tuli avaamaan.
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– Onk tiatoo? Pirkkola kysyi ovela ilme kasvoilla.
– Mää hajen. Olottakaa ulkona.
Tyttö veti oven kiinni. Hetken kuluttua hän toi putelin. Pirkkola korkkasi sen ja maistoi:
– Ehtaa on.
Pirkkolan maksettua he lähtivät viereisille kallioille tyhjentämään pullon sisällön.
Meri välkehti hopeisena.
– Se punatukka on meilän kylästä, Pirkkola kertoi. – Silloin sen nimi oli
Lyyli Pellonsarka. Nimi piti muuttaa viinimmäksi, kun se rupes harjottaan
mailman vanhinta ammattia täällä Helsingissä. Huaralla pitää olla hiano
nimi, nääs. Se on nyt joku Lulu Esserääni.
Pullo oli pian tyhjä. Yksi ehdotti, että kerättäisiin kolehti ja hankittaisiin
lisää.
He kävelivät huvilalle. Lulu tuli avaaman.
– Löytyskö viälä? Pirkkola kysyi virne naamalla.
– Kyä löytyy.
Lulu kävi hakemassa putelin. Pirkkola korkkasi sen ja totesi aineen ehdaksi.
– Liity seuraan, Pirkkola ehdotti Lululle. – Tuu tonne kallioille.
– Mää tulen perässä, Lulu lupasi.
Kun Lulu lopulta tuli, huuliin oli ilmestynyt lisää punaväriä. Hänellä oli
mukana uusi täysi puteli. Se meni heti kaupaksi.
– Istu rinkiin, Pirkkola kehotti.
Lulu istuutui Hanneksen viereen. Pirkkola ojensi pullon Lululle. Hannes
huomasi, että Lulu vain kostutti huulet pullon suussa. Saatuaan putelin hän
itse otti kunnon huikan. Karvas juoma pani irvistämään.
Lulu näytti oikein sievältä. Kun pullo tuli kohdalle, Hannes otti siitä
lisää rohkeutta.
Hannes pani käden Lulun harteille. Lulu ei vastustanut vaan katsoi häntä vihreillä silmillään ja alkoi kiehnätä itseään häntä vasten.
– Kommee poika, Lulu kujersi..
Hannes ei ottanut Leppäsen tarjoamaa paperossia.
– Mikä poju sää olet? Leppänen sanoi.
Muut päättivät lähteä hakemaan Helsingistä lisää juotavaa. Hannes lähti
Lulun kanssa päinvastaiseen suuntaan.
– Varo, ettet menetä poikuuttas, Pirkkola huuteli perään.
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Lulu vei Hanneksen omaan huoneeseensa. Lulu istuutui sängyn reunalle
ja avasi puseron ylänapin.
– Onk sulla yhtään rahaa? Lulu kysyi.
– Mää sain just lopputilin.
Lulu katsoi viettelevästi ja sanoi.
– Saat panna kympillä.
Hannes ei häkeltynyt Lulun suorasta ehdotuksesta. Hän kaivoi rahan
taskusta ja antoi sen Lululle. Lulu työnsi setelin rintojen välissä olevaan
rakoon. Lulu meni selälleen sänkyyn ja veti hameen korviin.
– Eik sul ol housui? Hannes hämmästyi.
– Ei tiätenkää.
Oikea rakkaus ei ollut tällaista. Hannes lähti pois.
– Ek sää tahlokkaa? Lulu sanoi..
– Saat pitä sen kympin, Hannes sanoi.
Koska ei ollut kirjoilla Helsingissä, Hannes ei voinut saada siellä työtä.
Hän palasi kotiin Turkuun. Turustakaan ei löytynyt työtä. Isä käski mennä
kysymään työväenmiliisistä. Hän meni, mutta hänelle sanottiin, että hän oli
liian nuori.
Turun palomiehet menivät lakkoon, koska kaupunginvaltuusto ei suostunut erottamaan kunnallista palotoimikuntaa ja palomestaria, jotka edustivat mennyttä keisarinvaltaa. Kaupunginvaltuusto erotti lakkoilevat palomiehet. Vastavetona sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö julisti kunnallislakon. Lakon seurauksena kaupungin laitokset lopettivat toiminnan.
Sähkönjakelu ja kunnallinen liikenne keskeytyivät. Puhelinkonttori suljettiin.
Hannes otettiin lakkokaartiin, sen kolmanteen osastoon eli ”lentäviin”.
Osasto valvoi, että lakko piti. Hän kierteli kaupungilla isältä lainaamallaan
polkupyörällä.
Syntyi riitoja, kun puodinpitäjät ja ajurit eivät yhtyneet lakkoon. Hannes
kuuli, että kaupungintaloa piiritettiin, ja riensi paikalle.
Kaupungintalon eteen kokoontunut väki huuteli vaatimuksia talossa
piiritettyinä oleville kaupunginvaltuutetuille. Vaadittiin työväestölle kokonsa mukaista edustusta valtuustoon!
Joku ihmetteli, mitä tekemistä venäläisillä sotilailla ja matruuseilla oli
mielenosoituksessa. Miehelle vastattiin, että äänioikeus oli kansainvälinen
asia.
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Piirityksestä näytti tulevan pitkä. Hannes lähti yöksi kotiin. Kotona hän
kertoi piirityksestä isälle. Isä oli sitä mieltä, että työläisten oli saatava edustajansa valtuustoon, jotta porvarit eivät voi yksin päättää kaupungin asioista. Turun valtuustossa oli ainoastaan yksi sosiaalidemokraattien edustaja.
Hannes palasi aamulla kaupungintalolle. Piiritys jatkui yhä.
– Herroilta on viety pistimet! joku huusi.
Kuultiin, että senaatin varapuheenjohtaja Tokoi oli tullut Helsingistä
sovittelemaan lakkoa ja puhuisi työväentalolla, Hannes lähti paikalle.
Työväentalolle kokoontui väkeä niin runsaasti että Tokoi joutui puhumaan ulkona. Tokoin puhe tuotti pettymyksen. Tokoi sanoi, että oli itsekin
alkujaan työmies ja palaisi Amerikkaan kaivamaan kultaa, jos ei voinut
auttaa ratkaisuun pääsemisessä.
Risto Karivieri katsoi verhon takaa varovasti ulos ikkunasta. Oli aamuyö
mutta mielenosoittajat olivat yhä kadulla.
– Mikseivät ne lopeta, vaikka niille on ilmoitettu, että kaupungin palomiehet otetaan takaisin töihin? vanhasuomalaisten edustaja kysyi.
– Sosiaalidemokraatit vaativat rahvaalle äänioikeutta, mutta eivät esitä
sille velvollisuutta maksaa veroja, nuorsuomalaisten edustaja sanoi.
– Rahat oikealta, äänet vasemmalta, ruotsalaisten edustaja sanoi. – Meillä, jotka maksamme kaikki verot, on oikeus päättää rahojen käytöstä.
Karivieri meni pitkäkseen lattialle. Hän nukkuisi univelkaa pois.
He olivat olleet panttivankeina kohta kaksi vuorokautta. Heille tuotiin
ruokaa salakäytävän kautta. Karivieri havahtui ajatuksistaan, kun joku sanoi, että piirittäjät poistuivat. Hän nousi ja meni katsomaan ikkunasta. Totta tosiaan, piirittäjät kaikkosivat.
Kadun tyhjennyttyä Karivieri lähti kotiin nukkumaan. Kävellessään
Kaskenmäkeä ylös hän mietti viime vuorokausien aikana tapahtunutta. Ei
voinut tulla muuhun johtopäätökseen kuin että oli sosiaalidemokraattien
syy, jos maa ajautuu kaaokseen.

5.
Alli katsoi itseään peilistä. Hän oli kuullut sanottavan, että seitsentoistavuotiaana neito oli kauneimmillaan. Hän oli vielä yhden päivän seitsemäntoista. Sanottiin, että hän muistutti paljon äitiä. Äidilläkin oli tumma tukka
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ja ruskeat silmät. Hän ei äidistä paljon muistanut. Hän oli ollut kahdeksan,
kun äiti kuoli.
Alli havahtui porstuasta kuuluviin askeliin. Merisotilas tuli ovesta.
– Osta limppu, merisotilas sanoi.
– Mul ei ol raha.
– Vanhempais ostaat.
– He ei ol kotona. Mut he tule pian.
– Mie jeän vuottamaa.
Alli oli valehdellut, ketään ei tulisi vähään aikaan. Hän yritti keksiä,
millä saisi meripojan lähtemään. Meripoika ratkaisi ongelman:
– Soat limpun ilmaseks, jos lähet kävelyl miun kera.
– Joo.
Pihalla Alli sanoi:
– Kampa unhottus.
Hän jätti merisoltun seisomaan ja palasi sisälle. Hän katsoi ikkunasta,
kuinka meripoika potki kiviä pihalla. Merisotilaan asu oli aika komea.
Alli kampasi hiukset ja meni ulos.
– Kävellää Hirvesalloo, meripoika ehdotti. – Mie olen Kauko. Mikä
siun nimmeis on?
– Alli.
Alli katsoi meripoikaa sivusta. Nenä oli söpö. Hiukset olivat hiilenmustat, silmät lähes yönmustat. Leuassa oli hauska lovi.
– Sää puhut hassuste, Alli sanoi.
– Mite nii?
– Ko sää sanot ”mie ja sie”.
– Nii Inkerinmoal hoastetaa.
– Misä se on.
– Pietarin vieres.
– Olek sää ryssä?
– En. Mie olen suomalaine. Sukunimikii on Suomalaine.
Kauko näytti loukkaantuneelta.
He kulkivat Korppolaismäen vierustaa.
– Myö asutaa tuol Heikkilän kasarmil, Kauko sanoi.
He tulivat merenrantaan ja kävelivät laiturin päähän. Alli riisui kengät ja
istuutui laiturin reunalle. Kauko istuutui viereen.
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– Erräät matruusit kalastaat sil viisii, et viskajaat vettee käspommin.
Kalat nousoot pökertynein pintaa, mist ne on helppo poimii, Kauko kertoi.
– Miust se ei oo reiluu..
– Miks sää olet noin tumma? Alli kysyi.
– Miun isä on kasakka. Heä ol sotaveäes Inkerinmoal, mut joutu pallaamaa Krimil, enne ko mie synnyin.
Iso purjelaiva tuli Linnanaukosta.
– Olek sää tommosel? Alli kysyi.
– Myö matruusit ollaa er miehii. Myö purjehittaa sotalaivoil.
– Matruuseil on hassut housut.
– Mite nii?
– Ko niis on noin levjät lahke.
– Lahkeet on leviät, jot housut soahaa nopiast jalast, jos jouvutaa merhättää.
– Mis kaikis mais sää olet käyny?
– Vuota, Suomes, Venäjäl, Viros. En muual, mut ko sota on ohi, myö
purjehittaa Hibralttarin kautta Euroopan ympär.
– Naine raiskattii yöl puistos viime viikol, Kauko kertoi.
Allista näytti, ettei Kauko saanut silmiään irti hänen paljaista varpaista.
Hän rupesi laittamaan kenkiä jalkaan.
– Mitä nyt?
– Minum pitä olla kotona ennen ko Mandi tule.
Paluumatkalla Kauko kertoi, että laivoista irrotettiin kaikki kiiltävä metalli ja myytiin romukauppiaille:
– Mie en ota metallii. Leipää mie otan. Se ei oo väärin. Kaik ottaat leipää.
Portilla Alli joutui muistuttamaan limpusta.
– Ai nii, Kauko kaivoi limpun laukusta ja antoi sen Allille. – Vie pessääs. Mie tuun toisteki myömää limppuu.
Kauko lähti kaupunkiin päin. Kävellessään pihan poikki Alli näki Mandin ikkunassa.
Alli luki illalla kirjaa maaten sängyssä, kun isä tuli ovelle.
– Mandi näki sun portil jonkun merisotilaan kans, isä sanoi.
– Mitä sit?
Isä oli kauan hiljaa, kunnes kysyi:
– Aiok sää ruveta ryssänmorsjameks?
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– Se ei ollu ryssä.
– Ainaki sil oli laivaston vetimet.
– Se anto mul limpun.
– Sitä limppu ei syörä täsä huushollis.
Isä meni pois.
Katsoessaan ulos ikkunasta Alli näki Kaukon tulevan pihalle. Hänelle tuli
kiire ulos. Hän kaatoi ämpäristä veden kattilaan ja lähti kaivolle. Hän ei
ollut näkevinään ulkoportaille ehtinyttä Kaukoa.
Kauko tuli perässä kaivolle. Alli nosti kannen ja laski köydellä sangon
kaivoon. Sangon täytyttyä hän alkoi nostaa sitä ylös.
– Anna mie avitan, Kauko sanoi.
– Sää et saa tulla tänne.
– Miksen?
– Kosk sää olet ryssä. Isä sanos nii.
– Hyvä on. Mie en tuu ennää koskaa.
Kauko meni portista ja lähti kaupunkiin päin.
Tullessaan kotiin Hannes ja Karl toivat vieraan muassaan. Vieras kertoi
asuneensa viimeiset kymmenen vuotta ”Ameriikoissa” ja palanneensa
Suomeen kuultuaan, että tsaari oli heivattu valtaistuimelta. Hän näki sanomalehdessä ilmoituksen, jossa Viaporin kapinassa mukana olleita pyydettiin ilmoittautumaan perusteilla oleviin työväen järjestyskaarteihin.
– Määki olin Viaporis, Allin isä kertoi.
– Well, mää ilmottauruin jo, vieras sanoi..
Vieras sanoi olevansa Jalmari Lindman. Hän tarvitsi asunnon. Kuultuaan, että vieras oli kuulunut Amerikassa syndikalistiseen työväenliikkeeseen, isä oli myyty. Isä ja Lindman menivät katsomaan yläkerrassa tyhjänä
olevaa huonetta. Palatessaan he olivat sopineet, että Lindman tulisi asumaan huoneeseen.
Allista Lindman oli tavallisen näköinen. Puku oli hyvin leikattu, kuten
maantienväriset hiuksetkin. Silmät olivat hailakan siniset ja liian lähellä
toisiaan. Nenä oli kookas, korvat taas pienet. Suu oli iso ja huulet turpeat.
Lindman oli häntä ainakin kymmenen vuota vanhempi. Mutta miestä
voisi käyttää koston välineenä. Kaukon kohtelu oli kostettava isälle. Alli
loi Lindmaniin viipyileviä raukeita katseita. Lindman vastasi niihin hämillisenä. Isältä katseet jäivät huomaamatta.
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6.
Harald Norre tuli eräänä päivänä Risto Karivieren luokse, koska arveli hänen olevan viimeaikaisista tapahtumista paremmin perillä. Porvarilliset
sanomalehdet eivät ilmestyneet kirjaltajien lakon vuoksi, ja työväenlehtiä
Harald ei lukenut.
He keskustelivat ruotsiksi, kuten aina kahden kesken. Karivieri kertoi
Turussa muutama päivä sitten tapahtuneesta Valion voivaraston ryöstöstä.
Sosialistit olivat saaneet propagandallaan ryöstön tehneet naiset uskomaan,
että Valio vei voita Pietariin, jossa siitä sai paremman hinnan. Ryöstön
jälkeisenä päivänä takavarikoitua rasvaa jaettiin ilmaiseksi kunnallisen
elintarvikelautakunnan varastosta Eerikinkadulla.
Harald sanoi, että. senaatin määräämä voin rajahinta ei riittänyt kattamaan edes tuotantokustannuksia. Siksi voi meni mustaan pörssiin. Sosialistit saivat kiihotuksellaan vain pahaa aikaan.
Senaatti oli äskettäin nostanut voin rajahinnan kuudesta markasta kahdeksaan.
Karivieri kertoi, että lakkoon menneet työläiset olivat pysäyttäneet meijerin Huittisissa. Omistajat joutuivat turvautumaan oman käden oikeuteen
pitääkseen meijerin käynnissä. Tuliaseitakin käytettiin, mutta kukaan ei
haavoittunut. Vain omistajia syytettäisiin oikeudessa.
Harald puuskahti, että rettelöinti oli tartuntaa bolshevismista. ”Bolshevikkien johtaja. Mikä sen nimi oli? Se kaljupää.”
– Uljanov-Lenin, Karivieri avitti.
– Han är agent provocatöör”.
Saksan staabi oli lähettänyt Leninin Venäjälle nostamaan venäläiset
kapinaan. Kapinan tapahduttua Venäjän armeija antautuisi Saksalle. Lenin
oli salakuljetettu sinetöidyssä junanvaunussa Saksan, Ruotsin ja Suomen
läpi Venäjälle. Työläiset olivat Pietarin Suomen asemalla vastassa suurin
joukoin. Bolshevikit olivat jo yrittäneet ottaa vallan, mutta väliaikaisen
hallituksen joukot kukistivat kapinan, ja Lenin joutui menemään maan alle.
Samoina päivinä Suomen eduskunnassa hyväksyttiin vasemmiston ja itsenäisyysmielisten porvarien äänillä valtalaki, jolla siirrettiin korkein valta
eduskunnalle. Sosiaalidemokraattien esityksestä valtalakia ei kuitenkaan
lähetetty Venäjän väliaikaisen hallituksen vahvistettavaksi. Väliaikainen
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hallitus katsoi sen kapinaksi ja hajotti eduskunnan. Mutta Sosiaalidemokraattinen puolue ei hyväksynyt eduskunnan hajotusta. Sen kansanedustajat kokoontuivat istuntoon. Mutta Heimolan talon ulko-ovet oli suljettu
sineteillä kenraalikuvernöörin käskystä. Sinetit kuitenkin murrettiin ja istunto pidettiin.
Harald kysyi, mitä itsenäisyyttä se oli, jos sota-asiat ja ulkopolitiikka
päätettiin Pietarissa. Ja mitä siitä tulisi, jos rengit ja piiat päättäisivät valtion asiat.
Karivieri sanoi, että valtalaki olisi hyvä alku Suomen itsenäistymiselle.
Harald sanoi, että sosiaalidemokraattien kanssa liittoutuneet porvarit
olivat pettureita.
Karivieri sanoi, että itsenäisyysmieliset porvarit olivat liittoutuneet sosialistien kanssa taktisista syistä, koska bolshevikit olivat Venäjällä ainoa
puolue, joka hyväksyi Suomen itsenäistymisen.
Harald kysyi, kuuluiko hänkin bolshevikkeihin.
Karivieri sanoi, ettei kuulunut.
Harald sanoi, ettei ratsastaisi bolshevikeilla. Leninillä oli ketunhäntä
kainalossa. Hän taktikoi, koska tarvitsi Venäjän vähemmistökansojen tuen
hankkeelle ottaa valtiovalta. Heti kun Lenin saisi vallan, hän unohtaisi,
mitä oli luvannut.
Karivieri myönsi, että niin saattoi käydä, mutta Suomen oli käytettävä
kaikki keinot päästä irti kohti kaaosta menevästä Venäjästä. Suomalaiset
olivat tähän asti olleet kärsivällisiä venäläisten mielivallan alla, mutta mitta
alkoi olla täyttynyt. Valtiollinen yhteys oli katkaistava, ennen kuin Venäjä
vetäisi Suomenkin perikatoon.
Harald kertoi, että palkolliset olivat lakkoilleet Solkullassa toukokuusta
lähtien. Lakkoilun takana oli Maatyöväen ammattiliitto, joka vaati kaikkialla Suomessa työläisille samaa palkkaa. Ammattiliitossa ei haluttu ymmärtää, etteivät tuotanto-olot olleet kaikkialla samat. Etelä-Suomessa voitiin maksaa parempaa palkkaa kuin pohjoisessa, koska täällä saatiin korjattua suurempi sato vähemmällä työvoimalla.
Harald jatkoi, että maahan oli saatava järjestysvalta. Poliisia ei enää
ollut ja miliisi oli lakkoilevien puolella. Hän antaisi omasta pussista rahaa
suojeluskunnalle, johon voisi liittyä jokainen laillisuutta kannattava.
Harald otti piironginlaatikosta kirjeen ja ojensi sen Karivierelle.
Ruotsiksi kirjoitettu kirje oli Birgeriltä. Birger kirjoitti sairastaneensa
malariakuumeen. Hän oli kuolemankielissä, kun valkoinen enkeli tuli vuo97

teen viereen. Ruotsin kielen kuuleminen laukaisi paranemisprosessin. Toki
kiniinilläkin oli osuutensa. Birger seurusteli Katrin nimisen tytön kanssa.
Hän oli mennyt kolmen rintamalla vietetyn kuukauden jälkeen epävarmana
tapaamaan Katrinia. Katrin ei ollut unohtanut häntä. Birger oli aliupseerikoulutuksessa ja oli saanut ylennyksen hilfsgruppenführeriksi. Pataljoonassa oli vaihtunut saksan sijaan komentokieleksi suomi eikä ruotsi, koska
enin osa miehistä oli suomenkielisiä. Birger kirjoitti, että Suomessa alkaisi
kohta ryske. Talonpojat aloittaisivat vapaussodan ja jääkärit palaisivat kotiin. Kiväärit oli jo vaihdettu venäläisiksi, jotta kaliiberi oli sama kuin miehittäjällä.
Karivieri ojensi kirjeen Haraldille ja sanoi, että Birger kirjoitti varomattomasti.
Harald sanoi, ettei enää tarvinnut varoa, sillä Venäjän armeijassa vallitsi
svoboda. Demoralisoituneet sotilaat surmasivat upseereitaan ja kiertelivät
myymässä ryssänlimppua henkensä pitimiksi.
Suomessa järjestettiin syksyllä eduskuntavaalit. Sosiaalidemokraattinen
puolue piti niitä laittomina ja kehotti kannattajiaan olemaan äänestämättä.
Kannattajat tottelivat, minkä seurauksena puolue menetti eduskunnassa
enemmistön. Puolue ei tyytynyt tappioon. Pietarissa onnistuneesti tapahtuneen bolshevikkien vallankaappauksen innoittamana puoluetoimikunta
antoi yhdessä ammattijärjestöjen toimikunnan kanssa julistuksen, että oli
alkanut suurten tapahtumien sarja. Radikaalit asettivat työväen vallankumouksellisen keskusneuvoston. Se julisti, että työläiset päättäisivät itse
toimista, joihin ryhdyttäisiin valtiovallan saamiseksi. Vain ryöstöt, murhat
ja yksilölliset kostot kiellettiin. Suomen ammattijärjestö kehotti jäseniään
perustamaan työväen järjestyskaarteja, joille uskottaisiin yhteiskunnallisen
järjestyksen ylläpito.
Bolshevikit lupasivat aseistaa työväen järjestyskaartit.
Kun uusi eduskunta kokoontui, Sosiaalidemokraattinen puolue esitti
”Me vaadimme” julistuksen. Julistuksessa vaadittiin, että oli kutsuttava
koolle vanha eduskunta, jossa sosiaalidemokraateilla oli ollut enemmistö.
Sen jälkeen se kutsuisi kokoon kansalliskokouksen järjestämään maan asiat. Monarkilta jäänyt korkein valta siirrettäisiin kesällä hyväksytyn valtalain nojalla kansalle, jota eduskunta edusti. Eduskunta vahvistaisi jo hyväksytyn lain kahdeksantuntisesta työpäivästä sekä kunnallisvaalilait. Julistuksessa vaadittiin lisäksi, että oli annettava työtä työttömille, oli panta98

va keinottelijat kuriin, jaettava ruokavarat uudelleen, hallintokoneistosta oli
puhdistettava kansan sortajat, porvarikaartit oli hajotettava ynnä muuta.
Kun eduskunta ei ottanut ”Me vaadimme” julistusta käsittelyyn, työväen vallankumouksellinen keskusneuvosto julisti yleislakon.
Ensi työnään eduskunta joutui ratkaisemaan kysymyksen kenellä oli
korkein valta Suomessa. Oikeisto esitti, että oli asetettava kolmimiehinen
valtiohoitajakunta korkeimman vallan haltijaksi, mitä vasemmisto ei hyväksynyt. Pattitilanne saatiin laukeamaan vasta, kun maalaisliiton edustaja
Alkion ehdotuksesta eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi
sosiaalidemokraattien ja itsenäisyysmielisten porvarien äänillä. Eduskunta
vahvisti saman tien kesällä hyväksytyt kahdeksan tunnin työaikalain ja
uudet kunnallisvaalilait.
Vaikka tavoitteet oli saavutettu, Sosiaalidemokraattinen puolue ei käskenyt kannattajiaan lopettamaan lakkoa. Puolue ilmoitti, että lakko lopetettaisiin vasta, kun valtiovalta olisi työläisten käsissä. Äänestyksessä enemmistö puolueen johdosta kannatti aseelliseen vallankumoukseen ryhtymistä, mutta heti perään järjestetyssä uudessa äänestyksessä vallankumous
hylättiin täpärästi.
Turussa yleislakko alkoi niin että työväen järjestyskaarti yhdessä venäläisten sotilaiden kanssa miehitti lääninhallituksen ja otti kuvernöörin panttivangiksi. Myös poliisimestari vangittiin, koska tämä oli ollut perustamassa porvarillista suojeluskuntaa eli lahtarikaartia.
Elmer Katava oli ammattijärjestön edustajana Sosiaalidemokraattisen
puolueen Turun kunnallisjärjestön kokouksessa, jossa käsiteltiin vallankumoukseen ryhtymistä. Kaikki osanottajat olivat sitä mieltä, että valta oli
saatava työväestölle, mutta keinoista, joilla se saataisiin, oltiin eri mieltä.
Jotkut olivat sitä mieltä, että puoluejohto oli antautunut, kun se hylkäsi
aseellisen vallanottoon ryhtymisen. Jotkut kannattivat edustuksellista linjaa
eivätkä hyväksyneet seikkailun tielle lähtemistä. Ei pitäisi vaarantaa eduskuntaa, joka oli saatu Suomen työläisten taistelulla. Eduskunnassa hyväksyttiin työläisten asemaa parantavia uudistuksia, tosin joskus kompromisseja porvarien kanssa tehden. Sitä paitsi nyt ei ollut vallankumouksellinen
tilanne. Kautskyn mukaanhan joukot tekisivät kumouksen, kun tilanne olisi
kypsä.
Äänestyksessä voitti ehdotus, että ei ryhdytä aseelliseen vallankumoukseen. Katava äänesti voittajien puolella. Äänestyksessä häviölle jääneet
eivät sulattaneet tappiota.
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– Vallankumous jatkuu! eräs änkyrä huusi.
Seuraavaksi otettiin käsittelyyn itsenäistymiskysymys. Puheenjohtajasta
Suomen itsenäistyminen oli tosiasia, kun vaan pyydettäisiin Venäjän kansankomissaarien neuvostoa hyväksymään se. Hyväksyminen saataisiin
ilman muuta, sillä bolshevikkien kansallisuusohjelma edellytti itsenäisyyden antamista sitä haluaville kansoille. Lenin varmasti myös muisti, että
suomalaiset olivat pelastaneet hänet monta kertaa ohranan kynsistä, ja palkitsisi suomalaiset antamalla heille itsenäisyyden.
Katava kannatti itsenäisyyttä, mutta itsenäisen Suomen tuli olla sosialistinen valtio, jossa myös työläisten oli hyvä asua ja elää.
Kokouksen päätyttyä eräs äkkiväärä nimitteli vallankumoukseen ryhtymistä vastustaneita hoipertelijoiksi.
Katava joutui kiertämään kotiin Aurasillan kautta, sillä föri ei kulkenut
lakon vuoksi. Sillalla oli katusulku. Isokokoinen mies vaati häntä näyttämään henkilöllisyystodistuksen.
– Mul mittäm paperei mukana ol, Katava närkästyi.
– Paperit katota jokaselt.
Katava päätti opettaa kukkopoikaa:
– Minä olin sosialidemokraat jo, ku sun korvantaukses oli viel märjät.
– Todista se.
Korsto vinkkasi toverinsa apuun:
– Hän ei suostu näyttämäm baperei.
– Onk sul paperit vai eik sul ol? yksi kovisteli.
Katava sanoi viilipyttymäisen rauhallisesti:
– Olen Turun Seppien ammattiosaston puheenjohtaja Elmer Katava.
– Tuntek kukka hänt?
Kukaan ei myöntänyt.
– Vie hänem Brankkaril, mies sanoi korstolle.
Korsto asettui Katavan taakse ja käski:
– Ala laputta. Eikä sit mittän dempui tai täält pese.
Korstolla ei ollut asetta mutta Katava katsoi parhaaksi totella.
Työväen järjestyskaartin päämaja oli Brankkarilla eli palokunnantalolla.
Suuren salin marmorilattia ja seinät kiilsivät. Miehiä ravasi edestakaisin.
Katava näki Lindmanin, joka oli työväenkaartissa jonkinlainen päällikkö.
– Lindman hoi!
Lindman tuli salin poikki.
– Kerro täl tolvanal, kenen hän on pirättäny, Katava sanoi.
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Lindman hölmistyi.
– Päästä hänen heti vapaks. Hän on meikäläissi, Lindman sanoi korstolle.
Korsto meni pois luimistellen. Katava ei voinut olla sanomatta Lindmanille:
– Kattoka, etei Suomest tul polisivaltio, Katava sanoi. Hän tunsi jääneensä vapautumisestaan kiitollisuudenvelkaan miehelle, jota hänen oli
vaikea kunnioittaa. Lindman oli houkutellut Hanneksen ja Karlin hulinakaartiin, oli maksanut 25 pennin jäsenmaksunkin heidän puolesta, koska pojilla ei työttöminä ollut rahaa. Kaarti vehtasi kaiket päivät jossakin
laitakaupungilla venäläisiltä saamillaan kivääreillä. Vielä pahempaa oli,
että se revolverisankari oli iskenyt silmät Alliin. Hän ei tytärtään sille iiliskotille antaisi..
Pojat säästyivät ripitykseltä vain, koska eivät olleet kotona.
Kivääri laukesi, kun Karl löi tukin maahan viedessään aseen jalalle. Luoti
meni korvanlehteä hipoen ohi.
– Assen kans ei leikitä! Reunamaa tuli huutamaan:
He harjoittelivat täällä Pääskyvuoren maastossa aseotteita ja sulkeisia,
jotta olisivat valmiina, kun vallankumous alkaisi. Ampumista ei voitu harjoitella siitä syntyvän äänen vuoksi. Kiväärit oli saatu venäläisiltä vallankumouksellisilta sotilailta. Lakon alettua kaarti oli etsinyt porvarien asekätköjä. Muutamia oli löytynytkin. Reunamaalla oli lista porvareista, jotka
vangittaisiin heti vallankumouksen ensimmäisenä päivänä. Listassa oli yksi
Karlille ja Hannekselle tuttu: Harald Norre, joka oli antanut potkut isälle ja
häätänyt isoisän torpasta.
Hämärtyi jo. Harjoitukset lopetettiin siltä päivältä. He kätkivät kiväärit
ja lähtivät kotiin.
Kupittaan asemalla odotti junaa vain yksi ihminen. Reunamaa tunnisti
kaasulampun alla seisovan miehen ja huusi:
– Smedberi, sää mikkäm porvari ol! Liity meihi!
Puhuteltu otti jalat alleen. He säntäsivät perään. Taka-ajettu juoksi ratapihan yli ja jatkoi Savitehtaan vieritse mäkeä ylös. Miehellä oli nopeat kintut. Välimatka ei lyhentynyt yhtään. Reunamaa pysähtyi, otti pistoolin taskusta ja huusi:
– Pysähdy tai mää ammun!
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Smedberg ei totellut. Reunamaa ojensi pistoolin ja ampui, mutta luoti ei
osunut.
– Anta sen mennä. Äkkiä poies täält, ennen ku kasakat tule.
He eivät palanneet juna-asemalle vaan kävelivät keskikaupungille. Kaduilla liikkui vain puotiaan vartioivia kauppiaita. Näyteikkunat oli peitetty
laudoilla. Yhtä ikkunaa ei ollut suojattu. Vartijaakaan ei näkynyt.
Reunamaa irrotti kadusta mukulakiven ja heitti sen puodin ikkunaan.
Lasi meni rikki iloisesti helisten. Reunamaa käski muiden jäädä varmistamaan ja meni kahden miehen kanssa rikotusta ikkunasta sisälle. Jonkin
ajan kuluttua ne tulivat ulos kahmalot täynnä tavaraa. Auto tuli samassa
kulman takaa. Se hidasti vauhtia.
– Antakaa olla ryöstelemättä kauppoja! autosta huudettiin.
Auto kääntyi kulman taakse.

7.
U-Bootista näkyi vain harmaa torni laiturin reunan yli. Sukellusvene oli
lastattu täyteen aseita ja räjähdysaineita. Dynamiitilla oli tarkoitus räjäyttää
ilmaan muutama tärkeä silta, kun vapaussota alkaisi. Mukana oli kokonainen radioasema. He menisivät sukellusveneellä siviileinä Suomeen. Kotimaahan oltiin oltu lähdössä jo viime heinäkuussa, mutta lähtö peruuntui,
koska vapaussota ei ollut alkanutkaan tuntemattomaksi jääneestä syystä.
Oliko bolshevikkien Venäjällä tekemällä vallankaappauksella jotakin tekemistä sen kanssa, että kotiinpaluu alkoi nyt? Puhuttiin, että vallankaappaus oli Saksan pääesikunnan juoni saattaa Venäjä sekasortoiseen tilaan,
minkä jälkeen Saksan armeija kukistaisi Venäjän armeijan helposti. Kotiinpaluu liittyi juoneen niin että yksi hyökkäysura Pietariin kulki Suomen
kautta.
Kuljettuaan vähän matkaa pinnalla U-Boot sukelsi. Pinnan alla keinunta
lakkasi. Säiliöiden täytyttyä vedellä kuului vain moottorin vaimea ääni.
Jotta aika ei käynyt pitkäksi, kapteeni käski soittaa gramofonilevyjä. Iloinen operettimusiikki täytti miehistömessin. U-Boot kulki pinnan alla vältellen vihollisen sota-aluksia. Ohitettuaan Suomen uloimman luodon se otti
suunnan itään. Se lähestyi Suomenlahden suun sulkevaa teräsverkkoa.
Kapteeni päätti mennä verkon ali ryömintävaihteella. Kuului vain mootto102

rin vaimea ääni. Ulkopuolelta kuului outo ääni. Ääni kulki keulasta peräpäähän.
Joku tiesi äänen syntyvän, kun miinavaijeri hankasi sukellusveneen kylkeä. He olivat miinakentän alla. Jos miina räjähtäisi, heistä tulisi kalanruokaa. Hermot jännittyivät katkeamispisteeseen.
Yhtäkkiä U-Boot oli teräsverkossa. Kapteeni käski ”täysillä taakse”.
Alkoi rimpuilu irti verkosta, mutta kaikki yritykset päästä irti olivat turhia.
Neuvoteltuaan upseerien kanssa kapteeni päätti yrittää keulaa irti nostamalla peräpään ylös. Siinä oli vaara että perä osuisi miinaan. Räjähdys kuultaisiin Pietarin esikunnissa asti.
Partti pyyhki kädellä kylmää hikeä otsalta. Sukellusvene nousi lähes
pystyasentoon. Tavarat lentelivät pöydiltä ja hyllyiltä. Peltimuki aiheutti
kuhmun päähän yhdelle saksalaiselle. Uhkarohkea temppu onnistui. UBoot pääsi irti teräsverkosta. Kylmähermoinen kapteeni päätti mennä pintakulussa verkon yli. Pimeällä vaara, että heidät nähtäisiin rannikolta, oli
pieni mutta he voisivat osua miinaan.
U-Boot ohitti miinakentän onnellisten tähtien alla. Se painui takaisin
sukelluksiin. Se kulki monta pitkää tuntia, kunnes nousi pintaan Suursaaren länsipuolella.
Suursaareen sijoitettu voimakas valonheitin pyyhki öistä merta, mutta
valokeila ei ylettynyt tänne asti. Sukellusveneen tornista annettiin ennalta
sovittu valomerkki Suomen rannikon suuntaan, mutta siihen ei vastattu. UBoot painui takaisin syvyyksiin. Se lymysi vuorokauden pinnan alla ja
nousi taas pintaan.
Nyt valomerkkiin vastattiin. Jonkin ajan kuluttua kalastajavene ajoi UBootin viereen.
– Alles in Ordnung?
– Alles in Ordnung!
U-Boot seurasi kalastajavenettä luodon taakse. Siellä odotti kaksi venettä lisää. Koska merenkäynti oli vähäistä, aloitettiin lossaus. Kalastajaveneet
kiinnittyivät vuoronperään U-Bootin kylkeen, ja lasti siirrettiin niihin. Lastauksen tultua tehdyksi jääkärit siirtyivät isoimpaan kalastajaveneeseen.
– Auf Wiedersehen!
– Auf Wiedersehen!
Urhea kapteeni heilautti kättä tornissa ja laskeutui viimeisenä sukellusveneen uumeniin. U-Boot painui aaltoihin kuin Iku-Turso ja aloitti vaarallisen kotimatkan.
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Kalastajaveneet lähtivät kokka kohisten kohti mannerta. Laivuri kertoi
kotimaan viime päivien tapahtumista. Partti ymmärsi kouluruotsillaan, että
Suomessa oli yleislakko. Lakon alettua huligaanit olivat murhanneet eri
puolilla maata tehtailijoita ja kartanonomistajia. Saksanniemen poliisikouluun oli hyökätty. Poliisioppilaat olivat vähälukuisempina joutuneet pakenemaan.
– Näyttää siltä, et myö jouvutaa sotimaa paitsi ryssii myös ommii
maanmiehiämme vastaan. Kaik eivät ymmärrä, että alkava sota on vapaussota, Partti sanoi.
Veneen kokka kolahti rantakiviin. Partti laski ensimmäisenä jalan isänmaan kamaralle.
– Siint onkii jo puol vuotta, ku mie viimeks jätin kotimaan, hän totesi.
Lasti siirrettiin maihin ja kätkettiin huolellisesti, minkä jälkeen he jakaantuivat kahdeksi ryhmäksi. Toinen lähti Helsinkiin pystyttämään radioasemaa. Ryhmä, johon Partti kuului, lähti kävellen saaren itäpäähän.
Saari oli yllättävän laaja. Pataljoonassa oli onneksi opetettu suunnistamaan. Ehti tulla ilta, ennen kuin he saapuivat salmen rantaan. He päättivät
mennä yli vasta aamulla ja menivät kysymään yösijaa lähellä olevasta talosta. Talossa hännättömän kissan kanssa asuva nainen ei kysellyt turhia.
Muut menivät nukkumaan uuninpankolle, mutta Partti asettui lattiasillalle.
Kissa häiritsi kulkemalla edestakaisin saamasta unenpäästä kiinni. Lopulta uni tuli.
Partti heräsi ulkoa kuuluvaan huutoon. Hän nousi ja meni katsomaan ikkunasta. Pihalla oli miehiä kivääri olalla. Ne huutelivat tulemaan ulos kädet
ylhäällä.
Partti herätti muut. Akkaa ei näkynyt.
– Akka, olit petturi, Partti sähisi hampaitten välistä.
He päättivät antautua, sillä piirittäjiä oli liian monta. He menivät ulos
kädet ylhäällä. Kivääriniekat piirittivät heidät. Ne kopeloivat kainalot ja
ottivat löytämänsä pistoolit pois.
– Keitä te olette? yksi kysyi.
– Hylkeenpyytäjiä, Partti sanoi, kuten oli sovittu.
– Miksi teillä on pistoolit eikä kivääreitä? Mistä te tulette?
– Tulemme kaukaa.
– Mistä kaukaa?
He vaikenivat, koska eivät tienneet keiden kanssa olivat tekemisissä.
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– Koska ette suostu puhumaan, teirät vierään Kotkaan kuulusteltavaksi,
yksi pidättäjistä sanoi.
Heidät kuljetettiin veneillä salmen yli. Matka jatkui hevoskyydillä. Partti päätteli vangitsijoiden olevan lakkokaartin jäseniä. Lakkokaartit veljeilivät venäläisten kanssa. Hän päätti vaieta kuin muuri heidän tehtävästä. Hän
viestitti eleillä ja ilmeillä toisillekin, etteivät nämäkään puhuisi.
Kotkassa paikallisen lakkokaartin päällikkö kuulusteli heitä. Kuulustelija uskoi, että he olivat isänmaan asialla ja vapautti heidät. Mutta pistooleja
he eivät saaneet takaisin.
Partti tovereineen matkustivat junassa Kouvolaan, jossa he vaihtoivat
Viipurin pikajunaan. Viipurissa he menivät Uuden Metsätoimiston paikalliskonttoriin ilmoittautumaan, kuten oli ohjeistettu. Partti sai määräyksen
matkustaa Pyhäjärvelle kouluttamaan vapaaehtoisten kunnalliskaartia. Hän
pakkasi saamansa harmaan asepuvun reppuun ja lähti rautatieasemalle.
Junarata kulki Partin kotitalon ohi, mutta nyt ei ollut aikaa poiketa siellä. Juna kulki Kariniemen sillalla, joka oli määrä lennättää ilmaan, kun
vapaussota alkaisi. Partti vaihtoi Hiitolassa Raasuliin menevään paikallisjunaan. Hän poistui junasta Pyhäjärvellä.
Kunnallisen järjestystoimikunnan päällikön talo löytyi kyselemällä.
Päällikkö oli kiihdyksissä muutaman päivän takaisista tapahtumista. Lakon
loppumiseen tyytymättömät ratatyömiehet olivat yrittäneet vallata Pyhäjärven puhelinkeskuksen ja lennättimen, mutta kunnallinen järjestystoimikunta sai estettyä sen. Ratatyömiehet pakenivat junalla Käkisalmeen mutta
palasivat seuraavana päivänä viipurilaisen lakkokaartin kanssa. Viipurilaiset olivat pitäneet Laatokan rannikkopitäjiä monta päivää pelon vallassa.
– Myö soatii etukättie tieto rangastusretkikunna tulost ja mäntii junaasemal sitä vastoa, päällikkö kertoi hammasta purren. – Ku juna tulj, myö
avattii tulj. Kaks meist koatu heti. Meitä olj vähemmän ku heitä. Myö jeätii
alakyntie ja jouvuttii antautummoa. Niije peälikkö, se Kaljune, on koko
perkele. Heä tepastelj asemalaituril harmoa turkki ylleä ja valkone karvahattu peäs. Heä kuulustelluo kituttamal. Miutkii heä uhkais ampuu. Mut
viel myö kostetoa punikkiloil.
Päällikkö kertoi, että Pyhäjärven kunnallinen järjestystoimikunta oli
perustettu edelliskesänä vapaapalokunnaksi. Venäläisten hämäämiseksi
sille oli ostettu paloruiskukin Vulcanilta Turusta.
– Iivanat katseliit kentän laijal, ko myö harjoteltii tulipalon sammuttamista, päällikkö nauroi.
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Partti ryhtyi kouluttamaan vapaaehtoisia, jotka olivat entisiä lahjoitusmaatalonpoikia ja näiden poikia. Hän opetti heille samoja sodankäynnin
taitoja, joita oli saanut itse oppia Saksassa. Aseina oli muutama Pietarin
pimeiltä markkinoilta ostettu, Laatokan kautta Suomeen salakuljetettu sotilaskivääri. Saksasta tuodut kiväärit oli jätetty Länsi-Suomen suojeluskunnille. Vaikka käytössä oli muutama haulikkokin, kiväärejä ei riittänyt jokaiselle. Puukarahka sai toimittaa kiväärin virkaa. Sillä lyötiin hongan kylkeen niin että harju raikui. Ääni markkeerasi laukausta. Maanpuolustushenki oli kova; ryssät ajettaisiin Karjalasta ja koko Suomesta.

8.
Risto Karivieri seurasi kiihtyvällä vauhdilla vyöryvien tapahtumien kulkua.
Yleislakko oli päättynyt, kun sosiaalidemokraattien maltillinen enemmistö
tyytyi lakolla saavutettuihin tuloksiin. Sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa Helsingissä käynyt kansallisuusasiain komissaari Josif Stalin moitti suomalaisia tovereita, koska nämä eivät tarttuneet yleislakon aikana vallankumouksen jumalattaren siipiin ja ryhtyneet bolshevikkien esimerkkiä
seuraten vallanottoon, jolloin otollinen hetki oli menetetty. Senaatti ryhtyi
ajamaan Suomen itsenäisyyttä. Suomi oli saatava irti kaaosta kohti menevästä Venäjästä. Senaatin puheenjohtaja Svinhufvud ilmoitti itsenäistymisen tosiasiana, jotta eripurainen eduskunta ei päässyt riitelemään asiasta.
Oikeistolle itsenäisyys oli tapahtunut tosiasia, mutta vasemmisto tahtoi
vielä neuvotella siitä bolshevikkien kanssa. Mutta jotta kaikki meni demokratian sääntöjen mukaan, hankittiin itsenäisyysjulistukselle vielä eduskunnan hyväksyntä. Äänestyksessä oikeiston ehdotus voitti vasemmiston
ehdotuksen äänin 100–88. Suomesta tuli riippumaton tasavalta. Kaivattu
unelma oli toteutunut. Suomi oli itsenäinen.
Kaikki ei sujunut kuitenkaan kuin unelma. Vasemmisto heitti kapuloita
rattaisiin. Turussa miliisit menivät lakkoon, kun kaupunginvaltuusto ei
myöntänyt enää määrärahoja miliisilaitokselle. Valtuusto katsoi miliisin
syyllistyneen kuukauden takaisen yleislakon aikana puolueellisuuteen,
koska se ei estänyt kuvernöörin ja poliisimestarin vangitsemista.
Karivieri ja kollegansa Mäntymaa kävelivät kaupungilla eräänä iltana
vähän ennen joulua. Kaduilla oli vain kauppiaita, jotka olivat järjestäneet
keskinäisen vartioinnin puotiensa suojelemiseksi järjestysvallan puuttumis106

ta hyväksi käyttäviltä ryöstelijöiltä. Monen puodin ikkunanlasit oli lyöty
sisään, kun suojalautoja ei ollut ehditty vielä laittaa.
– Tämä on seuraus, kun roskaväki saa vallan, Mäntymaa huokaisi. –
Kuulitko mitä tapahtui raastuvanoikeudessa, kun siellä tuomittiin niitä voita viime kesänä varastaneita lihavia ämmiä?
– En.
– Kasakat tunkeutuivat istuntosaliin. Yksi painoi pistoolinpiipun ukkotuomarin ohimolle ja ilmoitti, ettei naisia saanut rangaista, sillä ne olivat
ottaneet voin nälkäänsä.
– On aikoihin eletty. Demoralisoituneet sotilaat on saatava pois maasta,
ennen kuin ne vetävät Suomen turmioon.
He antoivat hevosen kulkea ohi, ennen kuin lähtivät ylittämään Eerikinkatua.
– Puhuessaan viime lokakuussa täällä Turussa sosialistisenaattori Tokoi
sanoi, että työläisillä on muitakin keinoja kuin äänestyslippu antaa pontta
vaatimuksilleen, Mäntymaa kertoi.
– Mitä ne vielä vaativat? Luulisi sosiaalidemokraattienkin olevan tyytyväisiä, kun Suomi sai itsenäisyyden. Eduskunnassa voidaan säätää omat
lakimme. Eduskunta vahvisti jo kahdeksantuntisen ja uudet kunnallisvaalilait.
– Sosialistit ovat käärmeissään, koska menettivät enemmistön eduskunnassa, Mäntymaa arveli.
Kuului ikkunalasin helinää. Ystävykset riensivät katsomaan.
Kaksi miestä tuli rikkilyödyn ikkunan kautta ulos, kummallakin kainalot
täynnä ryöstösaalista. Juoksujalkaa paikalle tullut kauppias huusi:
– Ottakaa varkaat kiinni!
Mutta kukaan ei ruvennut estämään varkaita.
– Niil ei mahra mittä, joku sanoi.
Karivieri ja Mäntymaa poistuivat paikalta.
– Maassa ei ole enää järjestysvaltaa, Mäntymaa sanoi masentuneella
äänellä. – Poliisia ei enää ole. Miliisi on varkaitten puolella. Kasakat eivät
uskalla tulla kasarmeista ulos.
He kääntyivät Aurakadulle.
– Mikkola on tehnyt eduskunnassa aloitteen kansallisen puolustuslaitoksen palauttamiseksi, Karivieri kertoi. – On sosialistien syy, jos maa ajautuu
sisällissotaan. Huono ennusmerkki on, kun sosiaalidemokraatit eivät kunnioittaneet itsenäisyysjulistuksen lukemista eduskunnassa nousemalla sei107

somaan. Vain oikeisto nousi. Edes itsenäistymisestä ei voitu olla riitelemättä. Onneksi porvarien kanta voitti, kun itsenäistymisestä äänestettiin.
Suomi tuskin olisi itsenäinen, jos siitä olisi vielä neuvoteltu bolshevikkien
kanssa, kuten sosiaalidemokraatit halusivat.
– Bolshevikkien valta on väliaikaista. Niiden kanssa ei pidä neuvotella.
He kääntyivät Linnankadulle.
– Turun miliisipäällikkö on kuulemma Pietarissa hakemassa kivääreitä,
jotka Lenin lupasi Suomen työläisille, jotta ne ottaisivat niillä vallan, Mäntymaa kertoi. – Miestä ei ole kuulunut takaisin. On tainnut jäädä ryyppäämään.
– Maailmanhistoria on täynnä varoittavia esimerkkejä epäonnistuneista
vallankumouksista, joissa on turvauduttu vieraisiin pistimiin, Karivieri
sanoi.

9.
Ukrainalaiset kasakat lopettivat kovilla otteilla kauppojen ryöstelyn. Miliisit lopettivat lakkonsa. Heti vuodenvaihteen jälkeen Turun sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ja ammattiliitot perustivat vallankumouksellisen komitean malliksi koko maalle. Turun työväen järjestyskaarti otti helsinkiläisten esimerkkiä seuraten nimekseen punakaarti. Kaarti valtasi Vartiovuoren observatorion päämajakseen. Kaartilaiset pysyttelivät sisällä,
sillä ulkona oli melkoisesti pakkasta. Miehet nukkuivat lattialla vaatteet
päällä. Salissa haisi hiki ja lika. Tupakka tumpattiin lattiaan ja jätettiin siihen. Kukaan ei välittänyt siivota. Paikka meni muutamassa päivässä ruokottomaan kuntoon.
Reunamaa, joka oli asioista hyvin perillä, kertoi, että senaatti oli saanut
pari päivää sitten eduskunnalta valtuudet lujan järjestysvallan luomiseksi.
Se oli hyökkäys työläisiä vastaan. Porvarit perustivat suojeluskuntia kaikkialla maassa ja valmistautuivat kukistamaan oikeuksiaan vaativat työläiset. Siksi työläiset perustivat turvakseen punakaarteja. Venäjän uusi johtaja
Lenin oli luvannut niille kymmenentuhatta kivääriä ja tykkejä sekä ammuksia. Vallankumous alkaisi ja vanha maailma murskattaisiin. Valta otettaisiin työläisille. Porvarit eivät mahtaisi heille mitään.
Hannes otettiin mukaan, kun punakaarti lähti takavarikoimaan viljaa.
Karlia ei vähäisen iän vuoksi kelpuutettu. Aseita ei otettu mukaan. Joukko
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käveli veturivarikolle ja nousi yksivaunuiseen junaan, jonka eräs vallankumoukselle myötämielinen veturimies oli järjestänyt. Kun veturiin saatiin
kuljettaja ja lämmittäjä, juna vekslattiin pääraiteelle. Lähettäjän annettua
merkin juna lähti maaseudulle, jossa isäntien tiedettiin kätkevän viljaa paremman hinnan odotuksessa. Paikassa, jossa rata haaraantui, juna kääntyi
Toijalan radalle. Kotvan kuljettuaan se vekslattiin viljasiilon eteen vievälle
sivuraiteelle.
Reunamaa meni kahden miehen kanssa hakemaan siilon avainta lähellä
olevasta talosta. Talosta löytynyt varastonhoitaja tuotiin avaamaan lukko.
Mies vapisi kuin haavan lehti.
Siilossa oli pölyistä ja hämärää. Varastonhoitaja näytti kädellä, missä oli
tyhjiä säkkejä. Poloinen olisi varmaan suostunut pitämään säkinsuuta, jos
olisi pyydetty, kun viljaa alettiin säkittää.
– Nälkkäse vaativa veros, joku hähätti.
Hannes sai porukan vahvimpana ruveta kantamaan täysiä säkkejä junanvaunuun. Painiharrastuksesta oli hyötyä, säkki ei hänelle paljon painanut. Mutta säkkejä täyttyi niin tiuhaan tahtiin, ettei hän ehtinyt kantamaan
kaikkia. Porukan toiseksi vahvin rupesi kaveriksi.
Suunnitellun määrän viljaa tultua takavarikoiduksi säkittäminen lopetettiin. Kaikki nousivat junaan. Lämmittäjä työnsi halkoja uuniin, jotta höyrynpaine nousi kattilassa. Odotettiin Reunamaata, joka viipyi siilossa varastonhoitajan kanssa. Lopulta Reunamaa tuli.
– Annoin viljasta kuitin, Reunamaa kertoi.
Juna nytkähti liikkeelle. Veturinkuljettaja ajoi vaihteeseen ja pysähtyi
odottamaan radan vapautumista. Varastonhoitaja tuli ulos siilosta ja lukitsi
oven. Punalakkinen junanlähettäjä antoi luvan viemällä pyöreää vihreätä
taulua edestakaisin pään yli. Veturin pilli vislasi. Vauhti kiihtyi. Vilja luovutettaisiin Turun elintarvikelautakunnalle jaettavaksi köyhille.

10.
Yksi Venäjän ja Saksan joulukuussa tekemän aselevon ehdoista oli, että
Venäjä aloittaa joukkojen kotiuttaminen itsenäiseksi julistautuneesta Suomesta. Kotiuttaminen oli aloitettukin. Itämeren laivastossa se tapahtui kaaoksen vallitessa. Kaikki eivät jaksaneet odottaa kotiuttamisvuoroaan vaan
poistuivat laivalta omin luvin. Kauko Suomalaisen poistumista vauhditti
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ikävä tapaus. Hän kierteli matruusitoverien kanssa kaupungilla kaupittelemassa kivääriään. He menivät lihapuotiin ostamaan makkaraa. Kauppias
vaati makkarasta kiskurihintaa. Eräs heistä löi nylkyriä nyrkillä tarpeettoman kovaa. Kauppias löi kaatuessaan pään lattiaan. Miliisi etsi surmaajaa.
Suomalainen sai kivääristään kuusisataa markkaa. Se oli valtava rahamäärä. Hän osti rautatieasemalla matkalipun Helsinkiin ja nousi junaan.
Hänellä ei ollut lomatodistusta mutta se ei huolestuttanut. Sitä ei kysyttäisi,
sillä santarmit pysyttelivät piilossa oman turvallisuutensa vuoksi.
Juna tuli Helsinkiin, jossa vallankumoukselliset matruusit olivat edellissyksynä surmanneet upseereitaan. Upseeri surmattiin, jos tämä ei suostunut
tottelemaan sotamiesneuvoston käskyjä. Suomalainen ei ollut liittynyt bolshevikkeihin toverien painostuksesta huolimatta. Hän vaihtoi Pietarin pikajunaan.
Suomalainen poistui junasta jo Viipurissa. Siellä asui Annikki, johon
hän oli tutustunut, kun hänen laivansa vieraili Viipurissa. Palattuaan Turkuun hän kirjoitti Annikille kirjeen. Annikki kirjoitti takaisin, ettei saanut
selvää hänen harakanvarpaistaan. Hän vastasi Annikille, ettei ollut käynyt
kuin kiertokoulua.
Annikki päästi Kaukon sisälle mutta teki heti selväksi, että vuokraisäntä
ei sallinut yövieraita.
Kauko sai kuitenkin jäädä yöksi, kun lupasi olla hiljaa. He mahtuivat
Annikin kapeaan sänkyyn.
Kauko heräsi yöllä ammuntaan. (Eikä se ollut mitään lehmän ääntelyä).
Hän meni ikkunaan katsomaan. Kadulla ei ollut ketään.
Mutta ammunta vain kiihtyi ja kiihtyi. Nukkumisen voi unohtaa.
– Sota on alkant Suomeskii, Kauko sanoi Annikille.
Ammunta ei lakannut aamuun mennessä. Annikki ei uskaltanut lähteä
työpaikalleen. Kauko ehdotti, että he lähtisivät Inkerinmaalle sotaa pakoon,
mutta Annikki ei innostunut. Kun luoteja alkoi ropista talon seinään, Annikin mieli muuttui. Hän pakkasi pieneen matka-arkkuun viikon matkaa varten tarpeelliseksi arvioimansa määrän vaatetta ja esineitä. He poistuivat
asunnosta varpaisillaan, jotta Lohikäärme – vuokraisäntä – ei kuullut.
Kadulla marssi venäläinen sotilasosasto kivääri olalla. Onneksi kukaan
ei kiinnittänyt huomiota Kaukon matruusinpukuun.
Kauko osti rautatieasemalla Annikille matkalipun Pietariin.
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Juna puuskutti lumisen Kannaksen läpi. Rajalla ei ollut passi- eikä tullitarkastusta, vaikka Suomi oli toista kuukautta itsenäinen. Annikki katseli
junanikkunasta ohikiitävää maisemaa ja teki huomioita:
– Teäl ei ykskeä talo seiso suoras.
He kävelivät Pietarissa kaupungin läpi asemalle, josta Hatsinan juna
lähti. Kauko joutui hoputtamaan Annikkia, joka pysähtyi katsomaan jokaista näyteikkunaa, vaikka niissä oli tuskin mitään esillä.
– Ihmiset kulkuot huonois voatteis, Annikki huomioi terävästi.
– Se johtuup sooast, Kauko sanoi.
Kauko osti asemalla molemmille junaliput Hatsinaan.
– Sie puhut takellellen venättä, Annikki sanoi, kun he kävelivät laiturilla.
– Se ei ookkaa miun äitinkieli.
Annikki ihmetteli kantotelinettä, jota useat naiset kantoivat harteilla.
– Se on kuksina, Kauko kertoi. – Sil kuletettaa maitohinkkii Piitterin
rintkoil. Miunkii äiti käyp myömäs maitoo, millo lehmä ei oo ummes.
He poistuivat junasta Hatsinassa. Kauko ilmoitti, että loppumatka kävellään.
– Sie soat kantoa matka-arkun, Annikki sanoi.
Tähdet tuikkivat taivaalla. Lumi narskui jalan alla. Hengitys huurusi. Oli
tulossa pakkasyö.
– Mite pitkä matka viel on? Annikki kysyi.
– Virsta ennää.
Koira haukkui.
– Tuoko on siu koti? Annikki kysyi.
– Niin on.
Talo oli lumen peitossa ikkunalautoja myöten.
Kaukon äidillä oli vanhanaikainen tapa luoda lunta talon seinustalle
suojaamaan pakkaselta.
Kauko puhdisti luudalla lumet kummankin jaloista, ennen kuin he menivät sisälle. Ulko-oven saranat narisivat. Eteisessä oli pilkko pimeää. Väliovikin narisi. Pirtistä tuoksahti lämpimästi.
Äiti istui piisin luona päässään iänikuinen huivi.
– Kauko! Mist sie siihe tulla tupsahit? äiti hämmästyi. Äiti näki Annikin. – Kenet sie toit kerallais?
– Mie olen Annikki Jänis. Päiveä.
Äiti pyyhki käden esiliinaan ja ojensi sen Annikille.
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– Riisukaa peällysvoatteet ja käykää istumaa, äiti kehotti.
Kauko pani päällystakit naulaan.
– Teil on vällee nälkä?, äiti sanoi.
– Suennälkä.
– Mie lämmitän eklist pottulohkoo.
Äiti rupesi häärimään tutuin vilkkain liikkein.
– Peäsit sie lomal? äiti kysyi.
– Mie läksin ilma luppaa.
– Läksit sie lomal ilman luppaa? äiti moitti.
– Sielt tulloo koht loputkii.
Äiti pani perunalaatikon uuniin ja alkoi kattaa pöytää. Annikki katseli
nenää nyrpistellen ympärilleen.
– Miul on tälläne pien pirtti, äiti sanoi. – Mikä miun on täs yksiksein
elellä. Annikki on vällee suurest talost?
– Suurha se mei talo on, ko vertoa tähä.
Sitä sen ei olisi tarvinnut sanoa. Mikä se luuli olevansa? Olisi edes kaunis. Naama oli kuin hevosella ja ääni kuin miehen ääni.
– Soappaat pois jalast, ko makkaat miu vuoteel, äiti komensi Kaukoa.
Kauko nousi riisumaan saappaat.
– Sie jouvut linnaa, ko läksit ilma luppaa lomal, äiti sanoi.
– Ei oo kuka rankasee, ko keisariikaa ei ennää oo.
– Lenin rankasoo. Heä astu keisarin sijal.
Äiti katsoi Annikkia:
– Sie olet vällee suomenmoakkosii.
– Mikä?
– Sie olet Suomest, Kauko tulkkasi.
– Sielthä mie. Laatoka rantamilt. Mut mie asun Viipuris nykyjeä.

11.
Partti heräsi. Tajuttuaan, että puhelin soi, hän nosti luurin. Toisessa päässä
oli Viipurin suojeluskunnan päällikkö.
– Täällä taistellaan parastaikaa, päällikkö huusi. – Punakaarti meni vihjeen saatuaan Pietisen tehtaaseen takavarikoimaan suojeluskunnan asevarastoa. Tulitaistelussa kaatui punakaartilaisia, mutta myös yksi suojeluskuntalainen. Kuten ounasteltiin, venäläinen varusväki asettui punaisten
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puolelle. Täällä on nyt vaarallista olla suojeluskuntalainen. Hälytä Pyhäjärven suojeluskunta ja tuo se heti tänne.
Suljettuaan puhelimen Partti soitti kunnallisen järjestystoimikunnan
puheenjohtajalle ja käski hälyttää miehet kirkolle:
– Ase mukkaa ja evästä viikoks. Hevosta ei tarvisse tuua.
Miehiä alkoi saapua aamulla – mies talosta, kaksi parhaasta. Ilman asetta tulleet Partti käski takaisin kotiin. Kaikki olivat sentään pukeutuneet
asiallisesti. Joillakin oli sarkatakki. Melkein jokaisella oli koivistolaismallinen karvareuhka päässä.
Kokoontuminen kesti, sillä kaukaisimmat tulivat Laatokan rannikolta.
Joukko oli koossa vasta seuraavana aamuna. Se nousi junaan.
Hiitolaan kokoontui joukkoja Itä-Kannakselta ja Etelä-Savosta. Viisisataamiehiseksi kasvanut joukko lähti viemään järjestystä Viipuriin. Henki
oli se, että aseet pois ryssiltä. Ikiaikaisen vihollisen puolelle asettuneita
punaisia rankaistaisiin kovalla kädellä.
Saatiin tieto, että venäläiset pitivät hallussaan Viipurin rautatieasemaa.
Joukko jalkautui jo Rotanpesässä ja jatkoi marssimalla kaupunkiin.
Venäläiset riisuttiin aseista helposti. Venäjänkieliset katukilvet irrotettiin
seinistä ja heitettiin maahan. Venäläiset toivat rautatieasemalle vahvistuksia. Suojeluskuntalaisia uhkasi jääminen alakynteen. He poistuivat yöllä
Viipurista ja tarpoivat lumessa lähisaareen. Kiväärit pantiin kekoihin ja
ruvettiin lämmittämään kesästä asti tyhjillään olleita huviloita.
Kuultiin, että suojeluskuntien poistuttua Viipurista punaiset olivat murhanneet Viipurin asemapäällikön. Alkoi olla päivänselvää, että sota, joka
oli aiottu käydä vapaussotana, käytäisiin myös sisällissotana, sillä osa
suomalaisista oli noussut kapinaan laillista hallitusta vastaan.
Senaatti julisti suojeluskunnat joukoikseen. Maassa vallitsi sotatila.
Neuvottelut olivat turhia.
Viipurinlahden saareen majoittunut, pataljoonaksi kasvanut suojeluskuntajoukko sai käskyn siirtyä Viipurin eteläpuolitse Vuokselle, jonne oli
muodostumassa laillista järjestystä puolustavien senaatin joukkojen ja kapinaan nousseiden punaisten välinen rintamalinja.
Muodostettiin etujoukko, jonka yhden komppanian päällikkyyden komentaja uskoi Partille, vaikkei hänellä ollut kuin Jääkäripataljoonassa saatu
Gruppenführerin eli ryhmänjohtajan sotilasarvo. Puolisääreen ulottuva lumi hidasti etenemistä, sillä kaikilla ei ollut suksia. Ylittäessään junarataa
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etujoukko joutui tulitaisteluun punaisten kanssa. Punaiset karkotettiin, mutta junalla paikalle tulleet venäläiset pakottivat etujoukon vetäytymään jälkijoukon yhteyteen.
Seuraavana päivänä pataljoona hyökkäsi radalle. Juna-asemalla ollut
pieni punakaartilaisjoukko ajettiin pakosalle. Pataljoona jatkoi Vuokselle,
mutta asemalle jätettiin jälkijoukko, jonka tehtävänä oli pysäyttää asejuna,
joka saadun vakoilutiedon mukaan oli tulossa Pietarista.
Partti käski rikkoa junarataa. Ratarikon tultua tehdyksi hän käski miehet
ketjuun radan itäpuolelle, josta oli hyvä irtaantua Vuoksen suuntaan.
– Tuli avataa vast, ko mie alotan! Ampukaa peijakkaast ja vaihtakaa
välil paikkaa. Vihulaine saahaa luulemaa, et meit on usjampiikii! Partti
antoi käskyn.
Pitäisivätkö jokaisen hermot, ettei kukaan avaisi tulta liian aikaisin?

12.
Kolme pitkää junaa oli lähtövalmiina Pietarin eli Petrogradin Suomen
asemalla. Ensimmäisessä matkusti Pietarinsuomalaisten punakaarti. Toisessa olivat aseet, joita oli siirretty Pietari-Paavalin linnoituksesta kolme
vuorokautta. Ne olivat kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Leninin lahja Suomen työläisille, jotta suomalaiset ottaisivat niillä valtiovallan
bolshevikkien esimerkkiä seuraten. Vallanoton jälkeen Suomi palaisi vapaaehtoisesti Venäjän kokoonpanoon, josta se oli eronnut edellisen vuoden
joulukuussa. Marxin ja Leninin mukaan Suomen kaltaisilla pienillä valtioilla ei ollut kansainvälisessä työnjaossa olemassaolon mahdollisuutta.
Lenin oli lupaustensa mukaisesti myöntänyt Suomelle itsenäisyyden. Itsenäisyys oli annettu porvarilliselle Suomelle, mutta se oli taktikointia. Suomen porvariston harjoittamalta pelottelulta saatiin pohja pois, kun suomalaiset näkisivät, ettei kansankomissaarien neuvosto jatkanut pieniä kansoja
sortavaa tsaristista politiikkaa.
Kolmannessa junassa oli lomalta palaavia sotilaita.
Tiira katseli asemalle tulleiden saattajien joukosta morsiantaan. Mutta
Veraa ei näkynyt. He olivat riidelleet aamulla, kun hän lähti. Vera rukoili
polvillaan häntä jäämään. Viimeisenä vetonaan Vera kertoi odottavansa
lasta. Hän oli jo perua lähdön, mutta tovereita ei saanut jättää ratkaisevalla
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hetkellä. Hän sanoi käyvänsä viemässä aseet Suomeen ja palaavansa Verushkansa luokse.
Varmistusveturi lähti edellä.
Juna nytkähti liikkeelle. Pilli vislasi. Vauhti kiihtyi. Tiira veti pään oviaukosta. Sen jälkeen kun Kerenskin kevennyshyökkäys oli mennyt mönkään viime kesänä, hän oli poistunut rintamalta satojen tuhansien mukana.
Hän palasi Pietariin ja liittyi bolshevikkeihin, jotka ainoina lupasivat Venäjän paljon kärsineille kansoille rauhaa, leipää ja maata. Kun kasakkakenraali Kornilovin vastavallankumoukselliset joukkiot hyökkäsivät syksyn
alussa Pietaria kohti, väliaikaisen hallituksen pääministeriksi noussut Kerenski kutsui kaikki kynnelle kykenevät – myös bolshevikit – suojaamaan
vallankumousta. Kornilovilaiset torjuttiin, mutta bolshevikit eivät palauttaneet aseita varikkoihin vaan pitivät ne tulevia operaatioita varten. Kerenski
julisti tasavallan, mutta se ei tyydyttänyt bolshevikkeja. Bolshevikkien
keskuskomitea hyväksyi vallanottoon ryhtymisen. Sitä toteuttamaan vallankumoukselliset sotilaat ja matruusit perustivat yhdessä punakaartien
kanssa sotilaallisen vallankumouskomitean. Suunnitelmat olivat valmiina,
kun työläis- ja talonpoikaisneuvostojen toinen yleisvenäläinen kongressi,
jossa bolshevikit olivat jo enemmistönä, kokoontui lokakuussa Pietarissa.
Kerenskin hallitus julisti, että Pietari oli avoimessa kapinassa, ja lähetti
hallitukselle uskolliset joukot partioimaan kaduille. Niille annettiin käsky
miehittää kaikki tärkeät kohteet ja vangita neuvostojen asettamat komissaarit. Bolshevikkien äänenkannattajan kirjapaino määrättiin suljettavaksi,
jolloin sotilaskomitea ilmoitti puolustavansa vallankumousta. Tykkilaiva
Aurora ampui Nevalla merkkilaukaukset, jolloin punakaartit alkoivat toimia. Pietarista katkaistiin sähköt. Pääposti ja lennätin miehitettiin. Tiira oli
silloin vartiossa Suomen asemalla. Heti vartiovuoron päätyttyä hän matkusti hevosraitiovaunulla Mars-kentälle, mutta myöhästyi rynnäköstä Talvipalatsiin. Portti oli auki. Hän meni sisälle. Suuressa portaikossa tuli vastaan humalainen sotilas – kivääri toisessa, viinaputeli toisessa kädessä.
Humalikas kertoi, että väliaikainen hallitus oli vangittu ja sen jäsenet istuivat jo Pietarin–Paavalin linnoituksen vankityrmässä, mutta Kerenski–
pahus oli päässyt livahtamaan pakoon. Tiira meni peremmälle, sillä kiinnosti nähdä, kuinka kansan verta juonut tyranni oli asunut. Keisarinnan
makuuhuoneessa oli valtava pylvässänky. Keisaripari oli varmaan muhinoinut siinä. Hän kurkisti vuoteen alle. Siellä oli kullattu pottu. Hän jätti
kansan omaisuudeksi tulleen yöastian paikalleen.
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Juna porhalsi Pohjois-Inkerin läpi. Savu nousi talojen piipuista kohtisuoraan. Juna ylitti vauhtia hidastamatta Venäjän ja Suomen välisen rajan. Tiira tuli ensi kertaa vanhempiensa synnyinmaahan. Isä ja äiti olivat
muuttaneet viime vuosisadalla Kainuusta Pietariin köyhyyttä pakoon. Kainuussa oli syöty pettuleipää.
Huhu kertoi, että sota-asiain kansankomissaari Podvoiski oli peruuttanut
muutama päivä sitten antamansa käskyn riisua suomalaiset porvarikaartit
aseista ja että venäläiset joukot Suomessa oli julistettu puolueettomiksi.
Saksan kanssa tehdyn aseleposopimuksen mukaan Venäjän olisi tullut
vetää sotajoukot Suomesta, mutta punakaartit eivät olleet vakinaisia sotajoukkoja. Veturi jarrutti kiskot kirskuen. Tiira kurkottautui katsomaan oviaukosta mikä aiheutti äkkijarrutuksen.
Pimeästä radanvarsimetsästä avattiin kiväärituli. Luoti vei lakin Tiiran
päästä. Hän kokeili sormilla päälakea. Verta ei tullut.
– Haavotuitko?
– Peäsin säekääksellä. Tek voa jakkaaksen.
– Ampukaa suuliekkeihin! kuului komento.
Tiira meni oviaukkoon makuulle. Hän tuki kiväärin käsivaraan ja alkoi
ampua. Kiväärit rätisivät. Luodit ropisivat junanvaunun seiniin. Pauke yltyi
helvetinmoiseksi.
Jotkut laskeutuivat junanvaunun alle ja jatkoivat ampumista sieltä.
Tulituksen kestettyä pari tuntia tuliylläkön järjestäneet lopettivat ampumisen.
– Niilt tais loppuu ammukset, joku epäili.
Tiirakin laskeutui ratapenkalle. Takaa-ajoon ei lähdetty, sillä pimeässä
voitaisiin eksyä. Laskettiin tappiot. Kymmenen oli kaatunut. Haavoittuneita oli muutama. Ennen kuin niitä voitaisiin lähteä viemään Viipuriin sairaalaan, varmistusveturi oli nostettava kiskoille.

13.
Alkoi vähitellen jurppia. Ei jurppinut se, että kiellettiin polttamasta tupakkaa, sillä hän ei ollut tupakkamiehiä. Jurppi se, ettei saanut hyppiä lämmitelläkseen, vaan piti olla hiljaa kuin kusi sukassa. He olivat yövartiossa
täällä junaradan varressa. Käsky oli suojata Pietarista tulevan asejunan
esteetön kulku. Eilen oli Helsingistä tullut käsky aloittaa liikekannallepano.
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Hakaniemen työväentalon torniin oli pantu punainen lyhty vallankumouksen alkamisen merkiksi. Turun sotajaosto kokoontui ja antoi punakaarteille
käskyn aloittaa toiminta ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Tänään aamupäivällä oli pidetty viimeiset harjoitukset, minkä jälkeen kaartilaiset
lähetettiin kotiin hakemaan täydennystä. Käskettiin ottaa evästä mukaan
kolmeksi päiväksi – neljäntenä vallankumoushallitus alkaisi muonittaa
joukkoja – ja pukeutua lämpimästi.
Hannes ja Karl olivat panneet isän heille ostamat karvareuhkat päähän,
vaikka inhosivat niitä sydämensä pohjasta. Kun isä kysyi, ketä vastaan he
aikoivat sotia, he eivät osanneet vastata. Sen he tiesivät, että he kuuluivat
Turun toisen rykmentin ensimmäisen pataljoonan toiseen komppaniaan.
Komppanian päällikkö oli Varjo, jolla ainoana oli sotakokemusta. Plutoonanpäällikkö, jonka he saivat valita huutoäänestyksellä, oli Nieminen.
Reunamaa jatkoi osastonhoitajana. Äitipuoli Mandi sanoi itkevänsä, jos
heille sattuisi jotakin ikävää. Kun muut punakaartit aloittivat Turun tärkeiden kohteiden valtaamisen, he nousivat junaan ja matkustivat siviileinä
Toijalaan. Kiväärit jaettiin vasta siellä.
Joku käveli ratapenkalla.
Hannes otti varovasti kiväärin olalta ja poisti varmistimen. Hän asetti
kiväärin tukin poskea vasten:
– Ase! hän huusi.
– Juna.
Koska tunnussana oli oikea, Hannes laski kiväärin. Tulija oli Reunamaa.
– Voit palata majapaikka, Reunamaa sanoi. – Juna ei tul. On sattunu
jotaki.
Reunamaa jatkoi sadan metrin päässä olevan seuraavan vartiomiehen
luokse. Hannes pani kiväärin olalle. Hän nousi ratapenkalle ja lähti kävelemään majapaikaksi otetulle, koululaisista tyhjennetylle kansakoululle.
Huhu kertoi, että asejunan edestä oli räjäytetty silta Kouvolassa. Osa turkulaispataljoonasta lähti ottamaan Hämeenlinnaa punaisten haltuun, loput
matkustivat Tampereelle. Tampere muistutti suurta sotilasleiriä. Sinne tuli
punakaarteja kaikkialta Etelä-Suomesta. Pahalla tahdolla olisi voinut puhua
karvalakkiarmeijasta, niin monella oli karvareuhka päässä. Jotkut olivat
tulleet parhaissaan, kuten turkulainen räätäli Vuori, jolle vallankumous oli
pyhä asia. Vuorella oli mustan ulsterin alla tumma puku, valkoinen kauluspaita ja kravatti. Päässä oli lierihattu. Useimmilla oli harmaa pomppa. Jo117

kaisen tuli pitää punaista nauhaa olkavarressa merkkinä kuulumisesta kansanvaltuuskunnan armeijaan. Punakaartilaisen ase oli kolmenlinjan sotilaskivääri rotanhäntäpistimellä. Päälliköillä oli pistooli ja kupeella miekka.
Turkulaiskomppania majoitettiin työväentaloon. Kansanvaltuuskunta eli
vallankumoushallitus piti sanansa; joukkoja alettiin muonittaa neljäntenä
sotapäivänä sen varastoista. Ensimmäisellä kansanvaltuuskunnan tarjoamalla aterialla syötiin hernerokkaa. Rokka oli rasvaista ja siinä oli sattumiakin.
Hannes ja Karl lähtivät ruokailun jälkeen porukan mukana tutustumaan
Tampereeseen. He kulkivat punatiilikirkon ohi, kun kerrostalojen kattojen
takaa tuli lentävä härveli. Jotkut heistä olivat nähneet lentokoneen aiemminkin. Lentokoneesta heitettiin lentolehtisiä. Hannes sieppasi yhden ilmasta. Lehtiseen oli tekstattu suurin kirjaimin: ”Julistus punaisille kaarteille” ja ”Köyhälistön voimat kokoon”.
Turkulaiskomppania hälytettiin. Jokainen tempaisi kiväärin telineestä ja
juoksi ulos. Muodon tultua valmiiksi päällikkö aloitti käskynjaon.
– Lahtareita, jotka eilen surmasivat tovereita raakasti Aitolahdella, piiritetään parhaillaan Kangasalla. Me menemme vangitsemaan ne.
Komppania marssi rautatieasemalle ja nousi lähtövalmiina odottavaan
junaan.. Junaan tuli venäläisiä sotilaita.
– Niillä on kuularuisku, joku sanoi.
Kuljettuaan puolisen tuntia juna seisahtui keskellä metsää. Komppania
jalkautui.
– Vankeja ei sitten oteta, Reunamaa sanoi.
– Kuka sanos?
– Hyrskymurto.
Venäläiset lähtivät edellä vastassa olleilla reillä. Turkulaiset lähtivät
jalkapatikassa perässä. Hangessa oli raskasta tarpoa.
– Turkulaiset tullee! kuului huuto, kun he lähestyivät maataloa, jossa
piiritetyt olivat.
Valkoiset olivat jo antautuneet. Vangit oli pantu riviin navetan seinustalle. Ne joutuivat kannattelemaan housujaan, sillä niistä oli katkaistu
henkselit – vanha venäläinen tapa, kuulemma. Rivin eteen oli pantu kuularuisku asemaan. Venäläisten päällikkö lähti kävelemään miekka ojossa
vankien editse. Päällikkö löi miekalla rivissä viimeisenä olevalta vangilta
lakin päästä. Se oli merkki kuularuiskun ampujalle.
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– Ta ta ta ta!
Miestä kaatui kuin niitettyä heinää. Huuto oli kova. Tamperelaispunakaartin päällikkö lopetti teurastuksen juoksemalla henkensä vaarantaen vankien ja kuularuiskun väliin
Näky oli kaamea. Haavoittuneet valittivat korviasärkevästi. Hannes meni aitan taakse oksentamaan. Henkensä säilyttänyt vanki ryömi aitan alta.
Hän antoi poloisen mennä.
Talonsa viholliselle suojapaikaksi antanut maatalon isäntä teloitettiin.
Vuori oli sitä mieltä, että oli käytetty tarpeetonta väkivaltaa. Hanneksestakin isännän tappaminen tuntui tarpeettomalta. Junassa oli hiljaisia miehiä,
kun he palasivat Tampereelle.
Näky maassa verisinä makaavista ammutuista oli silmissä vielä, kun
Hannes meni nukkumaan.
Turkulaispataljoona liitettiin venäläiseen sotilasosastoon, joka lähti viemään apua Pohjanmaalla valkoisten vangiksi joutuneille joukoille. He ohittivat toissapäiväisen teloituspaikan. Nyt siellä oli hiljaista.
Hämeessä taloja oli harvemmassa kuin Varsinais-Suomessa, mäkiä ja
järviä sen sijaan enemmän. Rata oli rikottu Lylyssä. Ratarikkoon oli ajettu
veturi, jonka lumiauraan oli sidottu punakaartilaisen silvottu ruumis.
Moinen julmuus ei saanut jäädä kostamatta. Turkulaiset palasivat yöksi
Korkeakoskelle. Osasto, johon Katavan veljekset kuuluivat, majoittui maataloon, jonka isäntäväki oli paennut. Isäntä oli vienyt hevosen muassaan,
mutta lehmät oli jätetty navettaan nääntymään nälkään.
– Eivät olle myätmielissi vallankumouksel, Jalle Holmlund totesi. –
Lähtek kukka lypsyl?
– Ossak sää lypsä? Hamberg kysyi.
– Helppo. Senku vetele tisseist, Jalle vastasi.
Jalle sai mennä yksin. Jalle palasi puolen tunnin kuluttua, mukissa oli
tilkka maitoa.
– Ek sää enemppä saanu herutettu? Tost ei ol eres kaffemairoks, Hamberg pilkkasi. – Ja kaffetka sul ei ol.
– Lypsylämmin maito teke eetvartti, Jalle kulautti maidon suuhun.
Jokaisella oli nälkä, mutta iltapalaa ei saanut. Ennen nukkumaanmenoa
Reunamaa määräsi vartiovuorot:
– Hannes Katava mene ens, seoravaks Hamberg, sit Holmlund ja Sikane
viimitteks. Huki on kaks tuntti.
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Hannes otti kiväärin ja meni ulos. Hän lähti kiertämään taloa. Tähdet
tuikkivat taivaalla. Oli tulossa pakkasyö.
Lumeen muodostui polku. Hanneksella ei ollut kelloa, joten hän ei tiennyt ajan kulusta. Arvellessaan, että kaksi tuntia oli täynnä, hän meni sisälle
ja herätti Hambergin.
– Mitä nyt?
– Sun huki.
Hannes katsoi, että Hamberg lähti, ennen kuin asettui kahden nukkujan
väliin lattialle. Uni tuli heti.
Hannes heräsi kovaan ääneen. Reunamaa hakkasi kattilankansia yhteen.
– Mitä sää hakkat niit kattilankanssi, Jalle moitti Reunamaata.
– Mikset ol vartios? Reunamaa kysyi Sikaselta.
Kaikki katsoivat Sikasta.
– Kukka ei herättäny minu, Sikanen puolustautui.
– Mikset herättäny Sikasta? Reunamaa kysyi Holmlundilta.
– Kukka ei herättäny minua, Holmlund vastasi.
– Mää herätin, mut Jalle jatko hirsitten vetämist, Hamberg sanoi.
Kaikki katsoivat Holmlundia.
– Katokki, et se oli laitimmainen kerta, Reunamaa sanoi Holmlundille.
– Jos viholine olis hyökänny, me oltais kaikki vainaji, Hamberg sanoi.
– Kai viholinenki nukku yäl, Jalle sanoi.
Aamupalan jälkeen pataljoona järjestyi käskynjakoon. Venäläisvänrikin
puhe tulkattiin suomeksi. Osasto hyökkäisi Vilppulaan. Se löisi vihollisen
ja etenisi Haapamäen tärkeälle risteysasemalle ja ottaisi sen haltuun.
Kun he nousivat junaan, Jalle kysyi kenestä vihollisesta vänrikki oli
puhunut.
– Omaisuuttaan puolustavista pohjalaisisännistä, Vuori valisti Jallea.
– Niiden ylipäälikkö on tsaarin armeijast karanu kenraali Mannerheimo,
Hamberg tiesi.
Rata oli saatu korjattua Lylyssä. Juna jatkoi vielä vähän matkaa, kunnes
pysähtyi metsän keskellä. Miehet jalkautuivat ja kävelivät lumisen pellon
laitaan. Käskettiin ryhmittyä rintamaan.
– Miksei jaettu suksi? Jalle jupisi.
– Turpa tukkoon, Reunamaa huusi.
Ketjun tultua valmiiksi se lähti käskystä etenemään. Vihollinen oli sulana virtaavan salmen takana.
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Kirkontornista avattiin konekiväärituli.
– Kuularuisku piruntorjuntapunkkerin tornis! Vaimentakaa se!
Konekivääriä ei saatu vaiennettua. Käskettiin jatkaa tulta ja liikettä hyväksi käyttäen. He alkoivat edetä modernin taistelutaktiikan mukaisesti.
Taisteluparista toinen teki muutaman metrin syöksyn ja rupesi antamaan
tulitukea parilleen, joka teki syöksyn ja alkoi antaa tulitukea.
– Mikset tule? Hannes huusi Jallelle.
– Holmlund, pysy ketjun tasal! Reunamaa käski.
Mutta Jalle ei tullut. Hannes olisi mieluummin taistellut Karlin parina,
mutta veljeksiä ei pantu samaan taistelupariin, jottei äitejä ja isiä kohtaisi
tuplasuru, jos molemmat pojat kaatuisivat samasta kranaatista.
Kuularuiskun ampuja oli armoton. Hyökkäys pysähtyi. Käskettiin kaivautua. Kuoppa syntyi lumeen pelkillä käsillä. Hannes painautui lahnaksi
sen pohjalle.
Hangessa alkoi paleltaa.
– Jos mää olisin tieny, et meitä makutetta hanges ilman ruokka, mää en
olis lähteny, Jalle purnasi.
– Holmlund, jollei noi puhet lopu, mää homman sun sotaoikkeutte!
Reunamaa sanoi.
– Heti uhata sotaoikeurel, Jalle jupisi.
Käsky palata lähtöasemaan annettiin vasta hämärän laskeuduttua.
– Lahtarit varokaa! Me tulemme huomenna uudelleen! joku huusi.
– Sää paljastit meijän taktiikan viholisel, joku moitti huutajaa.
Kaatuneet pantiin junan viimeiseen vaunuun. Juna lähti etelään.
Turkulaiset jäivät Korkeakoskelle, muut jatkoivat Tampereelle.
– Pääsevät muijattes viäre yäks, joku sanoi happamasti.
Kahden päivän päästä pataljoona lähti hyökkäämään uudelleen. Venäläisvänrikki uhosi käskynjaossa, että vihollinen pyyhkäistäisiin pohjoiseen.
Panssarijuna saatiin tukemaan hyökkäystä. Se ajoi Vilppulassa sillankorvaan ja rupesi ampumaan suorasuuntaustulta vihollisen asemiin. Joukot
levittäytyivät sillä aikaa rintamaan. Rintaman tultua valmiiksi se lähti
hyökkäämään.
He joutuivat taas kirkontorniin sijoitetun konekiväärin tulen alle. Konekivääriä ei onnistuttu vaimentamaan. Käskettiin kaivautua.
Kuopassa alkoi paleltaa. Keho tärisi kuin horkassa. Nälkä kurni vatsassa. Jalle oli oudon hiljaa, vaikka nyt olisi aihetta purnata.
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Vetäytyminen aloitettiin vasta hämärän laskeuduttua. He palasivat Korkeakoskelle.
– Kahreksantuntinen tuli täytte, Jalle lohkaisi.
– Palkka on tarppesse sulleki.
– Niin on. Mul on elätettävänä muija ja kuus lasta.
– Eilen niitä oli vielä viisi.
– Yks on tulos lissä.
Punakaartit julistettiin valtion laitokseksi. Kaartilaiselle alettiin maksaa
palkkaa 450 markkaa kuussa. Vaimosta ja jokaisesta alaikäisestä lapsesta
maksettiin lisää 25 markkaa. Suomessa olevat venäläiset joukot julistettiin
vapaaehtoisiksi.
Jos ei päästä suoraan, koukataan. Turkulaispataljoona lähetettiin hyökkäämään Vilppula kiertäen vihollisen selustaan. Kolonna kulki auraamatonta tietä synkässä korvessa. Lumiset kuuset seurasivat katseella ohimarssia.
– Miks meijäm panna marssima korves, Jalle purnasi.
– Kiertoliike tehdään ratekilisist syist, Reunamaa sanoi.
– Stradegillisista, Vuori korjasi.
– Erinomane assi, et joukossamme on yks sivistyst saanu, Hamberg sanoi.
Kärki lähestyi Jäminkipohjaa. Edestä kantautui heikko tykkien jyly.
Hevonen ilman ratsastajaa laukkasi vastaan.
Hamberg tarttui eläinparkaan kuolaimista:
– So so polle. Ei mittä hättä.
– Polle on heittäny ratsastajan seljäst ja pala kotitallihi.
Yltä päältä vaahdossa oleva hevonen takavarikoitiin punakaartille.
Edestä kuului yltyvää ammuntaa. Luurankotakkisia sotilaita marssi
muodossa vastaan. Yksi kantoi mustaa lippua edellä.
– Anarkistit ovat jääneet Suomeen tukemaan vallankumousta, Vuori
tiesi.
– Painukoot suoraan Pietariin, Lampi toivotti.
Nieminen käski tunnustelijat eteen. Hannes kuului tunnustelijaryhmään,
joka lähti etenemään kiväärit ampumavalmiina. He saivat tienmutkassa
konekivääritulta vastaansa. Kaikki ehtivät heittäytyä lumihankeen paitsi
Sikanen, joka jäi tielle makaamaan.
122

Ajajat saivat pysäytettyä vauhkoontuneet hevoset, ennen kuin ne olisivat menneet surman suuhun.
– Auttakaa! Sikanen vaikeroi maassa.
Kukaan ei uskaltanut mennä auttamaan, sillä luodit tikkasivat vanaa
tiehen. Partio lähetettiin kiertämään konekiväärin taakse. Kesti tuskastuttavan kauan, ennen kuin se pääsi perille ja vaiensi Coltin.
Sikanen ei valittanut enää. Lumi oli värjääntynyt ruumiin ympärillä punaiseksi.
Sotamiesneuvosto kokoontui ja päätti, ettei jatketa etenemistä vaan palataan Teiskoon.
Kolonna käännettiin. Odotettiin lähtökäskyä. Hannes kyseli, oliko kukaan nähnyt Karlia. Häntä kehotettiin katsomaan peräpäästä. Hän lähti sinne pahoin aavistuksin – peräpäähän koottiin kuolleet ja haavoittuneet.
Karl nukkui yhdessä reessä kolonnan keskivaiheilla. Ajaja sanoi ottaneensa pojan rekeen, kun se oli valittanut väsymystä. Hannes jätti pikkuveljen jatkamaan unten mailla vaeltelua.

14.
Kuninkaallisen Preussilaisen Jääkäripataljoona 27 lopettajaisparaati pidettiin Hansa–kasarmin kentällä. Komentajan puheen ja katselmuksen jälkeen
riemu oli ylimmillään. Miehet huusivat hurraata ja kiittelivät saksalaisia
kouluttajiaan. Pataljoona vannoi lippuvalan luterilaisessa kirkossa. Heistä
tulisi itsenäisen Suomen sotilaita.
Suoritettiin ylennykset. Upseerikursseilla – niin kantapeikkoja kouluttaneilla A-kursseilla kuin reservinupseereita kouluttaneilla B-kursseillakin –
olleet ylennettiin luutnanteiksi. Ryhmänjohtajat ja vararyhmänjohtajat
ylennettiin vähintään vänrikeiksi.
Uudeksi komentajaksi tullut suomenmaalainen tsaarinupseeri oli vaihtanut puolta sotavankeudessa. Ne jotka halusivat pääjoukon mukana kotimaahan, joutuivat allekirjoittamaan vuoden pituisen sitoumuksen Suomen
sotaväen rulliin. Allekirjoittaminen ei ollut jokaiselle itsestäänselvyys.
Moni ilmoitti, ettei ryhdy sotimaan työläistovereita vastaan. Kieltäytyjät
olivat pääasiassa samoja, jotka toimivat innokkaimmin sotamiesneuvostossa. Norrekin oli ollut sotamiesneuvoston perustamiskokouksessa. Hänelle
selvisi kuitenkin pian mistä oli kysymys. Neuvostot olivat tartuntaa bol123

shevismista. Bolshevikit panivat materialistiset seikat henkisten, kuten vapauden, edelle. Hän poistui kokouksesta monen muun kanssa.
Kotimatka alkoi siviileissä, sillä Suomen sotaväen asepuvussa ei saanut
liikkua ulkomailla. Birger Norrekin joutui pukemaan paperista tehdyn puvun, sillä hänen siviilivaatteensa olivat kadonneet.
Hinaaja veti Arcturuksen irti laiturista. Birger vilkutti nenäliinalla makasiinin nurkalla seisovalle Katrinille. Hän oli luvannut Katrinille tulevansa hakemaan hänet vaimoksi, kun sota oli ohi. Arcturus ohitti aallonmurtajan pään ja höyrysi avomerelle. Katrinin valkoista liinaa ei näkynyt enää.
Norre lähti varaamaan hänelle upseerina kuuluvaa hyttipaikkaa. Väistellessään kannella pitkin poikin makailevia miehiä ja aliupseereita hän ei
voinut olla kuulematta, mitä ne puhuivat.
– Minulla ei ou isänmuata ku kynsiin alla, mutta olen valmis uhroomaa
henkeni sen eistä. Jos käyp huonosti, omaiset suavat lunastoo nahkan karvarin orsilta.
Tuttua Räsästä. Mutta miehellä oli oikeus puhua noin, olivathan jotkut
heistä jo kolmatta vuotta poissa kotimaasta. Kotimatka oli vihdoinkin alkanut. He olivat uskoneet, että kotiinpaluu alkaisi, kun pataljoonassa heti
vuodenvaihteen jälkeen ilmoitettiin, että Saksa oli tunnustanut Suomen
itsenäisyyden. Tuntemattomaksi jääneestä syystä lähtö viivästyi yli kuukaudella. Suomessa ehti sillä välin alkaa sisällissota. Ensimmäinen jääkäri
oli jo kaatunut Suomessa.
Viimeinenkin jättiläislokki jäi vanavedestä. Arcturus ja perässä hiililastissa kulkeva Castor kulkivat länteen Puolan rannikon suuntaisesti. Öölannin eteläkärjen kohdalla suunta otettiin pohjoiseen. Ruotsi lähetti sotaaluksen saattajaksi ja sytytti majakat näyttämään Arcturukselle väylää. Ele
oli hieno, mutta moni oli sitä mieltä, että kuningaskunta vain lyhensi velkaansa entiselle itäosalleen.
Tukholman korkeudella tulivat ensimmäiset jäälautat vastaan. Matkanteko hidastui. Gävlen kohdalla jää oli jo niin vahvaa, ettei Arcturus päässyt
enää omin voimin eteenpäin. Jäänmurtajaa odoteltaessa Castorista siirrettiin hiiltä Arcturukseen. Norre joutui vuorollaan työnjohtajaksi. Vuoron
päätyttyä hän näytti nokikolarilta.
Sampo saapui ja ryhtyi murtamaan väylää Arcturukselle. Hiilestä tyhjennetty Castor jäi Gävlen edustalle. Jää murtui Sammon keulan alla ryskyen. Vaasan korkeus saavutettiin puolessatoista vuorokaudessa. Suunta
otettiin suoraan itään.
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Valkoista jäätä joka puolella silmänkantamattomiin. Hän oli ollut kaksi
vuotta sitten vähällä päästä hengestään hiihtäessään näillä main Ruotsiin –
suuren osan matkasta yhdellä suksella.
Kun isänmaan ranta nousi horisontissa, jääkärikuoro viritti kannella
laulun ”Oi kallis Suomenmaa”. Ei haitannut vaikka kuoro lauloi vain suomeksi, Norrenkin silmät kostuivat.
Kaukana jäällä näkyi tummia myttyjä.
– Hylkeitä, joku arveli.
Mytyt eivät olleet hylkeitä vaan ihmisiä, jotka olivat tulleet jääulapalle
heitä vastaan. Mitä ne sanoisivat nähdessään heidät? Norrekin näytti maankiertäjältä likaisessa puhki kuluneessa paperipuvussaan.
Pelko oli turha. Vastaanottajat hurrasivat ja huiskuttivat lakkeja, kun
Arcturus kulki ohi. Joku huusi ruotsiksi, että he olivat isänmaan pelastajia.
Arcturus ajoi Vaskiluodon satamaan. Seuraavana päivänä oli paraatikatselmus Vaasan torilla. Jääkärit marssivat upo uusissa univormuissa. Jokainen pani parastaan, sillä he halusivat näyttää mitä olivat oppineet Saksassa.
Rivit pysyivät viivasuorina. Jalka nousi samaan tahtiin. Käsi vietiin suorana sivulle. Suomessa ei ollut nähty ennen sellaista marssimista, tuskin tultaisi toiste näkemääkään.
He hieman kyräilivät paraatin vastaanottanutta uutta ylipäällikköään
kenraaliluutnantti Mannerheimia. Voiko puolta vaihtaneeseen soturiin luottaa? Epäluulo osoittautui aiheelliseksi. Mannerheim ilmoitti, että Jääkäripataljoona hajotettaisiin ja jääkärit lähetettäisiin päälliköiksi ja kouluttajiksi eri puolilla keskistä ja pohjoista Suomea perustettaviin asevelvollisuusjoukkoihin. He ilmoittivat tahtonsa pysyä yhtenä joukkona ja taistella valkoisen armeijan nyrkkinä, mutta Mannerheim ei taipunut.
Norre komennettiin Mikkeliin. Hän hyvästeli ystäviksi tulleet jääkärit ja
matkusti rintaman takaista rokadirataa pitkin Savoon. Venäjänvallan aikaiset kasarmit löytyivät kaupungin laidalta. Hän ilmoittautui pataljoonan
komentajalle – Jääkäripataljoonasta tuttu mies – ja sai käskyn ryhtyä kouluttamaan alokkaita.
Norren katsoessa noita salokyliltä tulleita miehiä usko oli mennä. Jokainen oli kotoa tuoduissa vaatteissa – Vaasan hallituksella ei ollut antaa sotilaalleen kuin kivääri sekä lakki ja valkoinen olkavarsinauha. Jo miesten
puhuma murre tuotti hänelle suuria vaikeuksia. Eräs upseerikollega valisti
häntä, että savolaisen vötkyn avatessa suun vastuu siirtyi kuulijalle. Mutta
vaikeudet olivat voittamista varten. Hän näki sielunsa silmin nuo pitkät ja
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pätkät, lihavat ja laihat alokkaat marssimassa kivääri olalla yhtenäisessä
asussa, säännöllisesti vasemmalta oikealle mataloituvassa muodossa.

15.
Kansanhallituksen joukkojen helmikuun puolenvälin jälkeen Vilppulan ja
Ruoveden kaistoilla aloittama suurhyökkäys kilpistyi valkoisten vastarintaan. Turun toisen rykmentin ensimmäinen pataljoona siirrettiin Ruovedeltä Kuruun. Tie kulki Muroleen kanavan kautta. Runoilijan ylistämä maisema ei keskitalvella näyttänyt parhaita puoliaan.
Katavan veljekset Hannes ja Karl kiertelivät porukan mukana Karjulan
kylässä pakko-ottamassa hevosia punaiselle kaartille. He menivät maataloon, jonka isäntä ja emäntä pakenivat saunaan. Hevonen haettiin tallista.
Jalle nousi ratsaille.
– Enk mää ol ku kenraali, Jalle huuteli takkuisen konin selästä.
– Miekka vaam puuttuu, Lampi nauroi.
Muutkin halusivat kokeilla ratsastamista. Karl sai joukon nuorimpana
ratsastaa viimeisenä. Hän kiersi lenkkiä, kun tuntemattomia punakaartilaisia tuli pihaan.
– Noi nuor poika ja lähtent sottaa, yksi tulijoista hämmästeli.
– Olen mää jo kuustoist, Karl sanoi polleana hevosen selästä.
Osastonhoitaja Reunamaa ilmoitti yhtenä aamuna käyvänsä Tampereella hakemassa ammutsioonia. Kaikki tiesivät jo mitä ”ammutsiooni” oli;
sana tarkoitti a-kirjaimella alkavaa nestemäistä.
Kaikki olivat jo nukkumassa, kun Reunamaa palasi kaksi naikkosta mukanaan. Seurue asettui keittiöön juhlimaan. Kuului naisten kikatusta, välillä miehen matalampi ääni. Putelista riitti ihmeen pitkälle.
Hannes lähetettiin sanomaan seurueelle, että olisivat hiljempaa.
– Pitäkää vähän pienempää ääntä, Hannes sanoi Reunamaalle.
– Komiata puhetta nuorelta mieheltä, Reunamaa sammalsi mutta lupasi
olla hiljempaa.
Aamulla komppania kutsuttiin käskynjakoon. Muodon tultua valmiiksi
päällikkö käski Reunamaan rivistön eteen.
– Te olette käytöksellänne osottanut, ettei Teistä ole osastonhoitajaksi! päällikkö aloitti tiukkaan äänensävyyn. – Teidät on erotettu. Tilalle valitaan äänestyksellä uusi. Takaisin riviin!
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Hannes Katava valittiin huutoäänestyksellä uudeksi osastonhoitajaksi.
– Mää äänestin sua, kosk sää olet läpitte reiru miäs, Jalle tuli kertomaan.
Hannes aloitti epävarmana uudessa tehtävässä, johon hänellä ei ollut
minkäänlaista koulutusta. Nieminen lupasi koulutusta lähiaikoina.
Upseerit ja aliupseerit kutsuttiin käskynjakoon. Kun kaikki olivat paikalla, venäläinen vänrikki kertoi tulkin välityksellä, että pataljoona muodostaisi pietarinsuomalaisten ja hyvinkääläisten kanssa osaston, joka hyökkäisi Haapamäen risteysasemalle. Se karkottaisi vihollisen ja ottaisi strategisesti tärkeän aseman haltuun.
Palattuaan majapaikkaan Hannes antoi lyhyen ja ytimekkään käskyn:
– Pakakkaa reput.
– Miksi?
– Lähdetään heti kun on pakattu, Hannes sanoi.
– Mihe me mene? Jalle kysyi.
– Virroil, Hannes suostui kertomaan.
Kuului nurinaa. Lampi sanoi, ettei heille ollut annettu sitä, mitä luvattiin, kun he liittyivät punakaartiin.
Lampi puhui totta. Ruokaa annettiin, jos annettiin. Alusvaatteita ei ollut
kuukauteen vaihdettu puhtaisiin. Saunaan ei päässyt, peseytyä voi vain
kieriskelemällä lumessa. Jokaisessa oli syöpäläisiä. Asuminen sentään oli
ilmaista, mutta asunnot olivat mitä olivat.
Auraamaton tie kulki korvessa. Oli vähän pakkasta. Miehet marssivat mutta päälliköt istuivat reissä. Kärki tuli kylän laitaan. Savu nousi talojen piipuista kohtisuoraan taivaalle. Koira haukkui.
Päällikkö halusi varmistaa, ettei kylässä ollut valkoisia, ennen kuin
komppania menisi sinne. Hannes sai tehtävän johtaa tiedustelupartion kylään.
Partio eteni kiväärit ampumavalmiina laitimmaisen talon luo. Ulko-ovi
ei ollut lukossa. He menivät pimeään eteiseen. Hannes pani korvan oveen.
Ei kuulunut mitään. Hän tempaisi oven auki. Pirtissä ei ollut ketään.
Mutta hellan uunissa oli tuli.
– Asukkaitten täyty olla jossain lähel, Hannes sanoi. Hän tunsi lattian
keinuvan jalkojen alla ja astui sivuun.
Joku työnsi lattialuukkua pois paikaltaan.
– Tairatten olla valkosia, kosk ette pahemmin kiroile, huivipäinen akka
sanoi aukosta.
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– Ei olla ku punassi, Hamberg tähtäsi akkaa kiväärillä.
Akka huomasi erehtyneensä ja yritti vetää luukun takaisin paikalleen,
mutta Hannes pani jalan väliin.
– Tul poies sielt. Me emme tee paha, hän rauhoitteli akkaa.
Akan tultua Hannes alkoi kuulustella.
– Oletko yksin kotona?
– Olen.
– Onk täsä kyläs valkossi?
– Tosta naapurista ei olla ihan varmoja.
– Kuka siinä asuu?
– Nuari isäntä.
– Yksinkö?
– Yksin.
– Mennän kattoma, Hannes sanoi.
He etenivät parin sadan metrin päässä olevan talon luo ja menivät varovasti sisälle. Pirtissä oli nuorehko mies.
– Kädet ylös! Hamberg karjaisi ja tähtäsi miestä kiväärillä.
Hannes varmisti kopeloimalla, ettei miehellä ollut asetta. Mies vapisi
kuin haavan lehti.
– Onk talos muita? Hannes kysyi.
– Ei.
– Mikset ol sodas? Hamberg kysyi.
– Mää orotin teitin punasten tuloa, mies vastasi ääni väristen. – Mää en
halunnu liittyä valkosiin.
– Se valehtelee. Korvat heiluu, Hamberg sanoi. – Tehrä siit selvä.
– Se saattaa puhua totta, Hannes sanoi. – Lähetetän se taakse. Saavat
otta siel selvä.
Koko komppania ei mahtunut yöpymään kylän taloihin ja ulkorakennuksiin. Loput joutuivat nukkumaan nuotiotulilla. Aamulla marssi jatkui.
Seuraava yö vietettiin metsässä nuotiotulilla. Pakkanen kiristyi. Piti välillä
nousta jaloittelemaan ettei paleltuisi kuoliaaksi.
Kärki ajoi valkoisten kenttävartiota edellä. Se lähestyi Tyrkön kylää. Takaajo pysähtyi peltoaukean takana olevalta harjanteelta avattuun kuularuiskutuleen.
Käskettiin levittäytyä rintamaan. Metsässä oli lunta polveen asti.
– Miksei jaettu suksi? Jallen ääni raikui metsässä.
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– Holmlund, turpa tukkoon! Reunamaa käski, vaikkei ollut enää päällikkö.
Ketjuun menossa vierähti niin paljon aikaa että ehti tulla pimeä. Hyökkäys siirrettiin aamuun. Kiellettiin sytyttämästä nuotioita, sillä ryhmitys ei
saanut paljastua viholliselle.
Hannes paleli yöllä eikä pystynyt nukkumaan. Hän oli nukkunut tuskin
silmällistäkään, kun annettiin herätys. Rintamaan ryhmittymisen tuli tapahtua ääneti. Aamu sarasti jo kun ketju oli valmis. Mäen päälle asemaan viedyt tykit ampuivat lyhyen tulivalmistelun, minkä jälkeen rintama lähti etenemään. Hyökkäys edistyi hitaasti, sillä peltoaukealla oli lunta enemmän
kuin metsässä. Ketju oli kahden sadan metrin päässä harjanteesta, kun vihollinen avasi kuularuiskutulen.
Käskettiin kaivautua. Hannes kaivoi käsillä kuoppaa, kunnes tuli jää
vastaan. Hän meni lahnaksi kuopan pohjalle.
Vasemmalla siivellä hyökkäävät pietarinsuomalaiset joutuivat murhaavan tulen alle. Myllyn luota ampuvan kuularuiskun ampuja ei antanut armoa. Luodit niittivät katkeraa viljaa. Hyökkäys oli pakko pysäyttää enempien uhrien välttämiseksi.
Jalle ilmoitti, ettei odottaisi pimeän tuloa, ja lähti ryömimään taakse.
– Holmlund, takas! Hannes huusi.
Mutta Jalle ei totellut.
– Perkele! Mää ammun ton miehen, Reunamaa noitui.
Vetäytymiskäsky annettiin hämärän laskeuduttua. He palasivat leiripaikalle. Jalle lämmitteli paljaita jalkojaan nuotiolla. Hannes meni sanomaan:
– Miks sää poistuit ketjust?
– Mun täytys tulla kuivatlema jalkrätei, etten mää olis vilustunu.
Hanneksella nousi veri päähän.
– Mää homman sun sotaoikeutte, hän sanoi.
Toverioikeus kokoontui vielä ennen nukkumaan menoa. Se tuomitsi
Jallen vietäväksi metsään ja sidottavaksi puuhun. Rankaiseminen annettiin
Hanneksen ja Hambergin tehtäväksi.
– Mitä te nyt? Jalle vastusteli, kun he lähtivät viemään miestä. He veivät
Jallen kahdensadan metrin päähän leiristä ja sitoivat puuhun miehen omalla
vyöllä.
– Mää en äänestä sua enän toista kertta, Jalle esitti vastalauseen.
Jallen kivääri asetettiin niin, että Jalle ylettyisi vetämään liipaisimesta.
– Tee hälytys, jos näky kiilusilmi, Hamberg sanoi.
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Hannes ja Hamberg palasivat leiriin, jossa nukuttiin jo. Hekin asettuivat
havuille. Metsästä kuului laukaus. Kaikki olivat heti hereillä.
– Se oli Jalle.
– Tuskin sil mittä hättä on. Menkää kuitenki kattoma, Nieminen sanoi
Hannekselle.
Nieminen oli oikeassa. Jalle oli ampunut lämpimikseen.
– Kosk et ossa olla kunnol, kiväri oteta sult poies, Hannes sanoi.
He jättivät Jallen purnaamaan.
Seuraavana aamuna annettiin nukkua pitempään. Aurinko oli jo korkealla, kun komppania herätettiin. Jalle haettiin metsästä. Mies oli oudon
nöyrä.
Käskynjaossa ilmoitettiin, että rykmentti valtaa harjanteella olevat vihollisasemat.
Ketjun tultua valmiiksi tykeillä ammuttiin tulivalmistelu. Harjanteella
olevaan navettaan osui. Navetta syttyi palamaan. Ulos lasketut lehmät hyppivät hangessa ja mölisivät kuin vasikat kevätlaitumella.
Aukean ylitys sujui rutiinilla. Ketju pääsi harjanteen eteen, ennen kuin
vastustaja avasi kivääritulen. Käskettiin jatkaa tulta ja liikettä hyväksi käyttäen. Vastustajan tuli oli murhaavaa. Jos nostit päätä hangesta, sait luotisuihkun vastaasi. Jos konekivääriä ei saataisi vaiennetuksi, hyökkäystä ei
voitu jatkaa.
Hannes muisti, että vieressä ampuva Mäki heitti keihästä Turun Weikoissa.
Mäki suostui yrittämään. Mäki irrotti varsipommin vyöstä, raapaisi hihasta sytytyslangan palamaan, laski heittoluvun, nousi äkisti polvilleen ja
viskasi saksalaisen ihmenuijan vihollispesäkkeeseen.
– Kukukukutrrr, Colt ehti laulaa ennen vaikenemistaan.
Hanneksen poskelle lensi jotakin märkää. Hän pyyhki sen kädellä pois.
Lapaseen jäi verta.
– Sattuiko sinuun? hän kysyi Mäeltä.
Mutta Mäki ei vastannut. Hannes ryömi viereen ja käänsi liikkumattoman Mäen kyljelleen. Otsasta tuli verta pulppuamalla.
– Sun kuolemas kostetaa, Hannes sopersi itku kurkussa.
Konekiväärin tultua vaiennetuksi hyökkäys eteni mutta vain hitaasti.
Oikealla siivellä tapahtui jotakin odottamatonta. Hyvinkääläiset jättivät
asemat. Pakokauhu tarttui turkulaisiinkin. Taistelija toisensa jälkeen poistui ketjusta ja lähti ryömimään taakse.
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– Vetäytymiskäskyä ei ol annettu! Hannes huusi.
Mutta yksikään ei totellut. Hannes huomasi jäävänsä yksin ketjuun ja
lähti ryömimään taakse. Arvellessaan olevansa vihollisluotien tavoittamattomissa hän jatkoi kahlaamalla lumessa.
Hanneskaan ei pysähtynyt leiripaikalla vaan jatkoi maantielle. Venäläisvänrikki seisoi hajareisin tiellä ja karjui pistooli pään päälle kohotettuna:
– Stoi!
– Huuda, mitä huudat. Me mene nyt, Jalle sanoi.
– Sun onnes, etei vänskä puhu suome, Lampi sanoi Jallelle.
Liikkui huhu, että hyvinkääläiset olivat pelästyneet nähdessään sotilasosaston tulevan kurinalaisessa järjestyksessä viehkatietä pitkin järven jäällä.
Pako päättyi vasta kahden peninkulman päässä Niinimäessä. Joukot
vedettiin sieltä Kurun kirkolle. Koska vihollinen ei tullut heti kintereillä,
turkulaispataljoonalle jäi aikaa asettua puolustukseen kahden järven väliselle kannakselle kirkonkylän pohjoispuolelle. Partio lähetettiin tiedustelemaan, tuliko vihollinen jo lähellä. Se törmäsi pian vihollisen kärkijoukkoihin ja palasi antautumatta laukaustenvaihtoon. Vihollinen tuli asemien
eteen mutta ei hyökännyt. Se hyökkäsi vasta seuraavana aamuna. Taisto
tuli kuuma mutta asemat pitivät.
Keli muuttui suojaksi. Tampereen suunnasta tuli päivällä lentokone.
– Se on Rähjä-Rahja!
Lentäjä pudotti pommeja. Ne osuivat lähemmäs omia kuin vihollisen
asemia. Paineaalto heitti miehiä nurin, mutta kukaan ei haavoittunut.
– Voisit vähän katto, mihe munit munas, Jalle pui nyrkkiä lentäjälle.
Tuli tieto, että pietarinsuomalaiset jättivät asemat Karjulassa. Kurun
kirkolla taistelevia joukkoja uhkasi saarrostus.
– Toikkoon!
Enempää ei tarvittu. Taistelijat jättivät asemat. He kokoontuivat rintaman takana ja aloittivat vetäytymisen väliasemaan. Tie kulki palavan kirkonkylän ohitse. Savu tunkeutui kurkkuun ja teki hengittämisen vaikeaksi.
Hannes kyseli, oliko kukaan nähnyt Karlia.
– Kai aikane miäs ossa huolehti itestäns, Lampi sanoi.
– Karl on vasta kuudentoista, Vuori sanoi.
Huhu kertoi, että venäläisvänrikki oli teloitettu porukan päätöksellä.
– Oikke. Ryssät ova’ syylissi, Lampi sanoi.
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Toikossa odotti yllätys. Väliaseman rakentamista ei ollut edes aloitettu.
Sotamiesneuvosto kokoontui päättämään, ruvetaanko puolustamaan olemattomissa juoksuhaudoissa.
– Mnä lähren vaimon tueks. Hän synnyttä pia, Jalle ilmoitti.
– Sää et lähde mihenkä! Hannes sanoi Jallelle.
Lampi ehdotti, ettei ruveta puolustamaan, ennen kuin maaliskuum palkka maksetaan.
– Puuttuva osa maksetaan sekkeinä, Nieminen sanoi.
– Mää en huoli sekei. Isänäkkä ei kelputa niitä, Lampi sanoi. – Kun me
liityimme punakaartisse, luvatti leippä kakssata gramma päiväs. Annos on
ollu’ sata gramma. Sil ei pärjä.
– On helppo luvata simmost, mitä ei aiota pittä, Jalle sanoi.
Saatuaan pyytämänsä puheenvuoron Vuori nousi puhumaan. Miehellä ei
ollut enää kravattia kaulassa.
– En kadu että lähdin taistelemaan työläisten oikeuksien puolesta, Vuori
sanoi. – Meidän on kuitenkin turha tapattaa itseämme näissä olemattomissa
asemissa. Ehdotankin, että siirrymme Tampereelle, jossa on paremmat
edellytykset puolustaa.
Pidettiin huutoäänestys, jossa vastakkain olivat Vuoren ehdotus tai että
taisteltaisiin Toikossa. Vuoren ehdotusta kannatettiin enemmän.
Vartioketjua ei ollut vielä asetettu. He laskeutuivat Näsijärven jäälle ja
aloittivat viiden peninkulman taivalluksen Tampereelle. Pietarinsuomalaiset kääntyivät viiden kilometrin jälkeen takaisin.
Turun toisen rykmentin ensimmäinen pataljoona lähetettiin Tampereelta
Suodenniemelle pysäyttämään valkoisten hyökkäys. Se kärsi karvaan tappion ja vetäytyi Nokialle. Pataljoona jatkoi sieltä Tottijärvelle muodostamaan uutta rintamaa, mutta Hannes Katava lähti Tampereelle. Hän aikoi
löytää Karlin, josta ei ollut kuullut sitten Kurun.
Tampereella Hannes pysytteli valoisan ajan kellarissa, sillä venäläiset
ajoivat ulkona liikkuvat miehet ruoskimalla etulinjaan. Samassa kellarissa
piileskeli herrasväkeä mutta yhteisessä hädässä vihanpito unohtui. Pimeän
laskeuduttua hän poistui kellariloukosta ulkonaliikkumiskieltoa uhmaten.
Hän käveli kaupungilla nälissään, mutta näyteikkunoissa ei ollut mitään
ruokaa.
Hannes tuli rautatieasemalle katsomaan, lähtisikö sieltä juna Turkuun.
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Asemalla oli kuin olikin juna lähdössä etelään – ainoaan ilmansuuntaan,
jonne rata enää oli auki. Juna oli – luvalla sanoen – hieman erikoinen. Junanvaunujen oviaukoissa oli isoja massapaaleja. Niiden välistä työntyi kiväärin piippuja. Veturi oli suojattu ratapölkyillä.
Koska matkalippua ei kysytty, Hannes nousi junaan. Juna nytkähti liikkeelle. Pilli vislasi. Vauhti kiihtyi. Matka katkesi kuin kanan lento tuskin
alettuaan.
Hannes työnsi pään oviaukosta nähdäkseen, mitä edessä oli. Mutta pimeys esti näkemästä. Joku huusi, että veturi oli pudonnut kiskoilta. Radanvarresta avattiin kiväärituli. Luodit ropisivat vaunun seiniin. Hän veti pään
pois aukosta.
– Tähdätkää suuliekkeihin! kuului huuto.
Hannes työnsi kiväärinpiipun kahden massapaalin välistä ja alkoi ampua.
Veturi veti junanvaunut yksitellen juna-asemalle. Kesti tuskastuttavan kauan, ennen kuin vaunu, jossa Hannes oli, vedettiin pois luotien alta.
Hannes ei kestänyt kuulla aseman lattialla makaavien haavoittuneiden
surkeata valitusta ja lähti pois. Päivä valkeni jo mutta hän jäi kaupungille
etsimään ruokaa. Hän kuuli, että Tammelan torilla jaettiin ruokaa, ja lähti
sinne.
Ruokaa sai vain, kun ilmoittautui etulinjaan. Hannes ilmoittautui. Hänelle annettiin peltilautasellinen hernerokkaa. Hän istuutui maahan syömään. Rokka oli kuumaa ja poltti suussa.
– Anna ruan jähtyä, vieressä istuva mies sanoi.
Hannes noudatti neuvoa.
– Rotat aikovatten jättää uppoavan laivan viime yönä, mies sanoi.
Ettei se vaan ollut vihollisen asiamies. Niistä varoitettiin. Rokan jäähdyttyä Hannes lusikoi sen mahaan. Hän meni santsaamaan, mutta lisää ei
annettu vaan käskettiin mennä ilmoittautumaan Venäläiselle kasarmille.
Kasarmi löytyi Kalevankankaalta. Hannes ilmoittautui esikuntaparakissa. Joku päällikkö lähti viemään hänet majapaikkaan.
Lautaparakissa haisi sukkamehu. Miehet makailivat lavereilla. Päällikkö
osoitti Hannekselle laverin ja kaapin, jossa hän voi säilyttää henkilökohtaista omaisuutta, ja meni pois.
Karl nukkui yhdellä laverilla. Hannes herätti pikkuveljen. Karl avasi
silmät, sulki ne ja avasi taas.
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– Kui sää olet tääl? Hannes kysyi.
Karl vain tuijotti eikä vastannut.
– Mihe sää menit Kurust? Hannes kysyi.
– Teisko.
– Nii me vähä ounasteltinki. Me eppäiltti, et jokku kuulivat Teisko ko
huudettin Toikko.
Karl nousi istumaan vuoteen reunalle.
– Kui sää tulit tänne? Hannes kysyi.
– Maajussi toi heinäkuormas Aitolahdel. Hänen ammutti. Ruumis työnnetti jään alle.
– Kiittämättömyys on maailman palkka, viereisessä punkassa makaava
kaartilainen sanoi. – Mut ossaavat valkosekkin olla julmia. Sualenniämellä
ne naulasivat tolpparin perheen kiälistä pöytään kiinni.
– Lahtari ampuu ensin ja kyssyy vasta sitte, toinen kaartilainen sanoi.
Hannes oikaisi itsensä laverille ja rupesi nukkumaan univelkaa pois.
Annettiin hälytys. Jokainen otti kiväärin mukaan ja juoksi ulos. Muodon
tultua valmiiksi päällikkö käski venäjäksi ”vasemmalta avojonossa mars,
mars”.
He juoksivat harjun taakse. Käskettiin asemaan. Juoksuhautoja ei ollut.
Hannes meni makuulle ison kiven taakse.
Harmaatakkeja tuli laaksossa rintamassa. Olkavarsissa oli valkoinen
nauha.
Kun ne tulisivat rinteen alareunaan, ne joutuisivat murhaavan tulen alle.
Mutta hyökkääjä havaitsi vaaran ja vetäytyi.
Seuraavana päivänä annettiin taas hälytys. Nyt he juoksivat harjun alapäähän. Juoksuhautoja ei ollut täälläkään. Hannes meni makuulle hongan
juureen.
Vihollinen huuteli kivikirkon takaa antautumiskehotuksia; johtajat ja
kiihottajat joutuisivat oikeuteen, mutta rivimiehet päästettäisiin kotiin.
Hän ei antaudu lahtareille ikinä. Hannes sai tähtäimeen yhden huutelijan
ja ampui. Mutta välimatka oli liian pitkä.
Lahtari vain huuteli eikä aikonutkaan hyökätä. Huutojen lakattua he
palasivat kasarmiin.
Seuraavana aamuna annettiin taas hälytys. He juoksivat samaan paikaan
kuin eilen. Hannes meni asemaan saman hongan juureen.
Harmaatakkien armeija tuli laaksossa.
– Tulenavaus käskystä, sana kiersi.
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Satoi lunta hiljalleen mutta se suli heti maassa. Vanhaa lunta oli enää
pälvipaikoissa. Joku muisti, että oli kiirastorstai.
Kun vihollinen tuli luodinkantaman päähän, Hannes otti tähtäimeen
yhden harmaatakin.
– Tulta!
Kiväärit rätisivät. Harmaatakkeja kaatui. Mutta sotilaat tulivat rintamassa kuolemaa uhmaten. Puolustaja toisensa jälkeen jätti aseman. Hanneskin
nousi ja lähti juoksemaan kyyryssä mäkeä ylös. Hänen onnistui välttää
kaikki perään ammutut luodit ja päästä kiviaidan taakse.
Hannes antoi hengityksen tasaantua ja meni makuulle hautakiven taakse. Hän katseli kiintopistettä, jonka mukaan paikantaa asema. Kasarmi oli
vasemmalla. Kiviaidan takaa alkoi kuulua ruotsinkielisiä komentoja. Sieltä
heitettiin varsipommi. Ensimmäinen nousi kiviaidan päälle. Mies sai luotisuihkun vastaansa ja kaatui aidan taakse.
Sotilaat tulivat kiviaidan yli hurjasti huutaen ja ampuen. Hannes tulitti
minkä ehti ja vilkuili pakotietä. Yksi harmaatakki kaatui eikä noussut enää.
Mutta hyökkääjiä oli liikkaa. Hannes nousi ja lähti juoksemaan kyyryssä. Luodit viuhuivat korvissa. Heittäytyessään hautakiven taakse hän löi
polvensa reunapaateen. Silmissä kipinöi.
Luodit irrottivat hautakivistä sirpaleita, jotka koituivat monen kaartilaisen kohtaloksi. Välimaastoon jäi korviasärkevästi valittavia haavoittuneita.
Lahtari työnsi pistimen vihollisen armoille jätettyyn haavoittuneeseen.
Alkoi sataa räntää. Maa muuttui valkoiseksi. Vihollinen veti henkeä.
Sitten se hyökkäsi rajusti iltapäivällä. Puolustajat vetäytyivät taistellen
hauta haudalta hautausmaan kaupungin puoleiseen laitaan. Plutoonanpäällikkö käski antaa tulitukea ja lähti hakemaan ammuksia. Päällikkö pääsi
ehjin nahoin muurin taakse. Miestä ei kuulunut takaisin. Hannes ampui
viimeisen ammuksensa ja lähti ryömimään pelastavaa porttia kohti. Hän
pääsi kiviaidan taakse.
Päällikkö nojaili tiilimuuriin ja poltteli kessua. Hannes meni kysymään:
– Mikset tuonu ammuksi?
– Mää olen huano puukkotappelussa. Päällikkö ei saa kaatua.
Hanneksella nousi veri päähän. Oli täysi työ hillitä, ettei hän olisi lyönyt. Hän meni vieressä olevaan sairaalaan näyttämään kivistävää polvea.
Karl istui sairaalan portailla maansa myyneen näköisenä.
– Toi Benkku tarttis sakinhivutusta, Hannes sanoi.
– Onneks kaikki pääliköt ei ol samalaissi, Karl sanoi.
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Sairaalassa ei ollut enää vastaanottoa. Hannes palasi ulos.
– Mennä ettimä uus majapaikka, hän sanoi Karlille, joka tuijotti eteensä.
– On toisten vuoro mennä etulinja.
Kanuunat ampuivat kaupungilta kaaritulta heidän ylitseen.
Uusi majapaikka löytyi vasta valmistuneesta rautatieläisten talosta, josta
valkoisille myötämieliset virkamiehet oli häädetty, ja hulppeat asunnot oli
otettu punakaartin majoitustiloiksi. Mutta taloon ahtautui liikaa väkeä.
Viimeisinä tulleille ei riittänyt kuin lattiapaikkoja.
Yksi kaartilainen kertoi, että Suomen pankin Tampereen konttorin kassaholvin ovi oli murrettu, ja kulta oli otettu kansan omaisuudeksi.
– Ehkä me nyt saamme maaliskuun palkan, joku lohkaisi.
Heidän asemansa alkoi olla toivoton. Jokainen tiesi, että ruoka ja ammukset olivat pian lopussa. Tampereelle ei pystytty tuomaan niitä eikä
muutakaan apua, sillä valkoiset olivat katkaisseet viimeisenkin junaradan.
Etelästä tullut apuretkikunta oli juuttunut Sääksmäelle, josta kantautui jatkuva tykkien jyly. Sairaalat olivat täynnä haavoittuneita. Kaatuneita tuli
niin paljon, ettei kaikkia ehditty haudata.
– Kuulkaa tätäkin, Kansan Lehteä lukeva kaartilainen sanoi. – Apua on
tulossa. Kiälletään eres keskustelemasta siitä, ruvetaanko Tamperetta pualustammaa. Antautumismiälialaa liatsova voiraan katsoa vihollisen asiamiäheksi ja hänet voiraan ampua. On kunniakasta kuolla aatteen pualesta.
Urhoollisuuresta palkitaan kunniamerkillä.
Lukija nosti katseen ja sanoi:
– Jos mulle myännetää urhoollisuusmitalli, mää heitän sillä vesilintua.
Kuka enää uskoo hengenluajiin? Me taistelemme vain, koska meirät om
pantu selkä seinää vasten. Jos kiältäyrymme taistelemasta, meirät telotetaan. Jos tahromme säilyttää henkemme, meirän on taisteltava ja voitettava,
sillä jos häviämme ja jourumme antautuun, lahtari ampuu meirät.
Pääsiäinen tuli ja meni. Hannes heräsi yöllä kovaan jyrinään. Hän meni
katsomaan ikkunasta.
Ikkunanlasit vapisivat ilmanpaineen voimasta. Kyseessä ei ollut ukkonen vaan tykkikeskitys. Valkoiset olivat aloittaneet uumoillun suurhyökkäyksen. Annettiin hälytys. Hannes puki nopeasti. Hän otti kiväärin ja juoksi muiden mukana ulos. Sataa tihutti. Neliriviin meno kesti – joukot olivat
menneet niin sekaisin että kaikki eivät tienneet omaa plutoonaansa. Päällikkö ei jaksanut odottaa muodon valmistumista ja antoi käskyn:
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– Seuratkaa avojonossa, mars, mars!
He tulivat porttikongista kadulle ja lähtivät juoksemaan Sorinahteen
hiekkakuopille, jossa asemat olivat. Ilma oli sakeana kranaateista, he olivat
kuin rautaholvin alla. Perillä Hannes ja Karl menivät vierekkäisiin poteroihin.
Hyökkääjän tulivalmistelu päättyi. Tuli aivan hiljaista. Yötaivaalle ammuttiin kolme valorakettia: valkoinen, punainen ja vihreä. Se oli merkki
lahtareille aloittaa hyökkäys.
– Nyt valmiina! Hannes huusi Karlille. Hän lähettäisi lahtarit suorinta
tietä helvettiin.
Kyttälässä paloi. Kuumuus tuntui täällä asti. Takaa kuului outo ääni;
aivan kuin sonnilauma juoksisi mäkeä alas.
– Vihollinen selustassa!
Olo muuttui epävarmaksi. Valkoiset pääsivät Tammerkosken partaalle,
jossa alkoi kiivas ammunta.
Aamun valjettua nähtiin, että hyökkääjän joukot olivat päässeet pimeän
turvin etenemään Hatanpäästä Ratinanniemelle. Pispalaan sijoitetuille tykeille välitettiin käsky tuhota ne. Mutta välimatka oli liian pitkä. Kranaatit
putosivat järveen.
Valkoiset pääsivät Sorinahteen alle, mutta joutuivat murhaavan tulen
alle ja vetäytyivät. Mutta Ratinanniemeltä hyökänneet saivat vaiennettua
ortodoksikirkon luota ampuvan kuularuiskun, minkä jälkeen niillä oli esteetön hyökkäysura junaradalle. Ne huutelivat radan yli:
– Antautukaa! Rivimiehet päästetään kotiin! Vain johtajat ja kiihottajat
joutuvat edesvastuuseen!
Asema hiekkakuopilla muuttui tukalaksi. Heti irtaantumiskäskyn tultua
jokainen jätti poteronsa.
– Punaryssät, juoskaa! lahtari huuteli junaradan takaa.
Hannes ja Karl välttivät perään ammutut luodit ja pääsivät Rautatieläistentalon tiiliseinien suojaan. Mutta sinne ei ollut jäämistä, sillä vihollinen
lähestyi Tammelan suunnasta. He juoksivat juna-asemalle. Sinnekään ei
ollut jäämistä, sillä vihollinen lähestyi ortodoksikirkon suunnasta. He jatkoivat Hämeenkatua pitkin. Rauniot savusivat molemmilla puolilla. Vain
hormit törröttivät pystyssä. He tulivat sillan päähän ja aikoivat lähteä ylittämään koskea. Vastarannalta huudettiin, että silta oli miinoitettu:
– Orottakaa siällä! Täältä tullaan hakeen!
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Vastarannalta tullut opas vei heidät espanjalaisten ratsujen välistä miinakentän läpi. He menivät Teatteritaloon. Vastarannalle tullut vihollinen
alkoi huudella tutuksi tulleita antautumiskehotuksia. Ne eivät tehonneet.
Lahtarit ilmoittivat tuovansa tykin ja ampuvansa Teatteritalon tuusan
nuuskaksi.
Teatteritaloa päätettiin puolustaa viimeiseen hengenvetoon. Seuraavana
aamuna lahtari toteutti uhkauksensa. Kanuuna ajettiin asemaan kosken
partaalle. Se alkoi ampua suorasuuntaustulta Teatteritaloon. Tiiliseinät kestivät, mutta puolustajat päättivät jättää talon. He kävelivät torin poikki
Kaupungintaloon. Valkoiset tulivat Tammerkosken yli ja valtasivat tyhjäksi jätetyn Teatteritalon. Ne alkoivat piirittää Kaupungintaloakin.
Miehet jättivät Kaupungintalon naiskaartilaisten puolustettavaksi ja lähtivät Pispalaan, jossa oli paremmat. mahdollisuudet puolustaa. He joutuivat
kiertämään Laukontorin kautta, sillä kuularuisku pyyhki suoraa poikkikatua. Joku päällikkö tuli punakaartin päämajasta huutamaan heille.
– Palatkaa asemiin!
– Se ei hyörytä.
– Apu on tulossa, päällikkö yritti.
– Ei tartte valehrella päin naamaa. Apua ei oo tulossa, kaartilainen sanoi
lyhyenlännälle päällikölle.
He jatkoivat Pyynikinharjua pitkin Tahmelaan.
Hannes kuuli, että joukko lähtisi pyrkimään vielä samana iltana Pyhäjärven kautta omille linjoille. Hän puhui Karlin lähtemään mukaan. Illan
pimettyä satapäinen joukko – mukana naisia ja lapsia – laskeutui Pyhäjärven jäälle ja lähti taivaltamaan omille linjoille Vesijärvelle. Jää ritisi ja
ratisi mutta kesti. Kärki ohitti erästä saarta, kun siinä sytytettiin voimakas
valonheitin ja valokiila kohdistettiin heihin. Konekivääri alkoi papattaa.
Naiset kirkuivat. miehet huusivat ja lapset parkuivat. Kuularuisku niitti
katkeraa viljaa, ennen kuin joukko saatiin kääntymään takaisin Tahmelaan.
Hannes ja Karl menivät kysymään yösijaa talosta. Isäntä oli myötämielinen ja antoi yösijan. Taloon tuotiin vaikeasti haavoittunut punakaartilainen.
– Viäkää viästi kotoväelle, haavoittunut pyysi tuskin kuuluvalla äänellä.
– Misä sun kotis on? Hannes kysyi.
– Kylmäkosk…
Haavoittunut sulki silmät mutta avasi ne taas.
– Mikä sun nimes on? Hannes kysyi pala kurkussa.
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– Pahinta on kun toveri pettää, haavoittunut sanoi hiljaa. Silmät muljahtivat nurin. Henki lähti koristen.
Seuravana aamuna Hannes lähti etsimään ruokaa, koska talosta ei annettu sitä. Karl ei halunnut lähteä mukaan. Hän nousi jyrkät pitkät portaat harjun laelle. Hän ei kovakuntoisena edes hengästynyt. Harjun laelta avautui
huikaiseva näkymä kahdelle järvelle, joista toisen kautta hän oli tullut
Tampereelle kaksi viikkoa sitten.
Pispalasta ei saanut enää ruokaa. Hannes lähti katsomaan, jaettiinko sitä
vielä Työväentalolla.
Harjun kuvetta kulkevalla maantiellä tuli vastaan pakolaisia kimpsuineen ja kampsuineen. Työväentalolle ei päästetty enää. Lahtari huuteli antautumiskehotuksia viereisen punatiilikirkon suojista. Johtajille ja kiihottajille ei enää luvattu oikeutta vaan suoraa teloitusta.
Hannes lähti takaisin Pispalaan. Maantiellä oli hälisevä ihmisjoukko.
Hän jäi katsomaan.
Hevonen oli sortunut raskaan kuorman alle. Omistaja pisti hevosta lihoiksi kirveellä ja myi lihat huutokaupalla. Hannes olisi huutanut lihapalan, jos hänellä olisi ollut rahaa. Kuormasta oli levinnyt ruokatavaraa
maantielle. Lihava nainen teki esiliinastaan pussin, johon toinen nainen
alkoi lappaa jauhoja säkistä.
– Ottakaa alushousukki käyttöön, mies naljaili naisille.
– Tämä on sosialismia? koiranleuan kaveri sanoi.
– Tairatten olla valkosten asiamiähiä, ku tommottia puhutte, lihava nainen sanoi miehille.
Kaksi miestä tavoitteli samaa viinaputelia. Puteli luiskahti käsistä ja
rikkui maassa.
– Litkikää jalo aine, ennen ku se mennee maahan, koiranleuka kehotti.
Hannes otti kaksi sardiinipurkkia, yhden itselleen ja yhden Karlille. Palattuaan majapaikkaan hän antoi purkin Karlille. Karl avasi purkin puukolla ja ahmi pahanhajuiset kalat sormin, kuin ei olisi nähnyt ruokaa viikkoon.
Hannes lähti taas illalla etsimään ruokaa. Hän kulki Pispalan työväentalon ohi ja kuuli, että talossa alkaisi pian tärkeä kokous. Hän meni sisälle.
Juhlasalissa oli kova hälinä. Kokous alkoi kiihkeissä tunnelmissa. Puheenvuoroja ei jaettu. Kaikki huusivat toistensa suuhun. Yksi vaati suupalttimiehiä tulemaan Helsingistä Tampereelle. Yksi ehdotti, että päälliköt poistuisivat Tampereelta, sillä valkoiset uhkasivat kostolla vain heitä. Ehdotus
hyväksyttiin. Päätettiin kokoontua kello kahdeksalta haulitornin luokse ja
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lähteä kiertämään Näsijärven kautta Vesilahdelle. Ilmansuunta oli yllättävä, piirittäjäkään ei osaisi odottaa poistumista sitä kautta.
Palattuaan majapaikkaan Hannes kertoi suunnitelmasta Karlille, mutta
veli ei innostunut.
– Lahtari kostaa julmasti, Hannes suostutteli.
– Rivimiehi se ei rankase.
– Näkis vaan.
Karl ei suostunut lähtemään. Hannes käski antaa kiväärin hänelle ja
polttaa punakaartin jäsenkirja ja punainen olkavarsinauha uunissa. Hän
hyvästeli pikkuveljen.
Haulitornin luokse kokoontui satoja miehiä ja kymmeniä hevosia. Hevosten kavioihin sidottiin ääntä vaimentavat flanellitupot. Hevoset, nuo
viisaat eläimet, ymmärsivät olla hirnahtelematta, kun kolonna laskeutui
Näsijärven jäälle.
Huhu kertoi, että yhdessä reessä oli Suomen Pankin Tampereen konttorista pakko-otettu kulta. Kolonnan ohitettua Siilinkarin ajajat käskivät hevoset raville. Jalkamiehet jäivät heti jälkeen. Hevoset odottivat heitä Ylöjärvellä. Kolonna lähti kiertämään selustan kautta Vesijärvelle. Kiertoliikkeen tuli olla laaja, ettei törmättäisi viholliseen.
Karl Katava heräsi kylkeen tulleeseen potkuun.
– Ylöh! Koirra!
Kiväärillä osoittavan miehen olkavarressa oli valkoinen nauha. Karl
näki parhaaksi totella. Sotilas kopeloi hänen kainalot. Pois otettavaa ei löytynyt.
– Mene uloh käret ylhäällä! sarkatakki komensi. – Liity talon ohi kulkovahan vankikolonnahan.
Sotilas meni potkaisemaan toissa päivänä kuolleen punakaartilaisen
ruumista, jota ei ollut ehditty viedä pois.
– Se on kuollu, Karl sanoi.
– Sinulta ei kysytty, potkija sanoi.
Karl liittyi Pispalan harjulta tulevaan vankijonoon.
– Käret pysyy niskan takana! jonon vieressä kivääri olalla kulkeva sotilas huusi. – Ei astuta sivulle, jos tahrotte säilyttää henkenne!
Tie nousi harjun laelle. Näkötorniin oli hilattu valkoinen lakana punaisen Tampereen antautumisen.merkiksi. Jono tuli rakennetulle kaupunkialueelle. Lentokone tuli talonkattojen takaa. Siitä heitettiin lentolehtisiä. Yksi
140

leijaili Karlin eteen. Jono pysähtyi hetkeksi, ja hän ehti lukea, että Tampereen puolustajia kehotettiin kestämään niin kauan, että apu ehtisi perille.
Kun jono kääntyi kadunkulmassa, nuori nainen ojensi salaa paketin Karlille.
– Siinä on leipää, neito ehti sanoa.
Karl sujautti paketin taskuun ja pani käden takaisin niskan taakse. Kaikki tapahtui niin nopeasti että vartijat eivät huomanneet.
Kerrostalon ullakolta ammuttiin. Luoti otti kimmokkeen katukiveyksestä ja jatkoi matkaa osumatta kehenkään.
– Jono seis! vihreäpukuinen upseeri komensi.
– Polviasentoon! Ampukaa ullakkoikkunoihin! upseeri komensi sotilaita.
– Jokaista surmattua senaatin sotilasta kohden ammutaan kymmenen
punavankia!
Kyttä ei ampunut enää. Sotilaat menivät porraskäytävään hakemaan
sala-ampujan pikatuomiolle. Jono käskettiin liikkeelle.
Vangitut marssitettiin Kaupungintalon edessä olevalle torille. Heidät
pantiin neliömäisiin muotoihin. Vankeja oli tuhansia ja taas tuhansia. Heitä
seisotettiin paikallaan monta tuntia. Ei päästetty edes tarpeille. Jotkut tekivät tarpeet niillä jalansijoilla. Lemu oli melkoinen. Ruokaa ei annettu koko
päivänä. Naisia pyörtyili. Urheat miehet vaativat parempaa kohtelua naisille, mutta vartijat eivät lotkauttaneet korvaansa.
Kuin ilkkuakseen valkoiset toivat torille sotasaaliiksi saamansa tykit ja
konekiväärit. Jossakin ammuttiin vielä. Huhu kertoi, että Armonkalliolla
teloitettiin venäläisiä. Vangitut marssitettiin vasta illalla pois torilta. Hämeensillalta oli poistettu piikkilankaesteet. Herrasväki huuteli kadunvarresta nimitellen heitä isänmaan kavaltajiksi ja punaryssiksi. Yksi herraskaisesti pukeutunut sanoi kuuluvalla äänellä, että kommunistikäärmeen pää
murskattaisiin, jotta se ei koskaan enää synnyttäisi poikasia. Ihmisruumiit
oli korjattu pois kaduilta mutta hevosenraatoja ei. Talot olivat palaneet
kivijalkaan.
Heidät marssitettiin Venäläiselle kasarmille ja pantiin parakkeihin. Ahtaus oli kamala. Karl avasi nuorelta naiselta saamansa paketin. Siinä oli
pala leipää. Syödessään hän tunsi syyttävät katseet niskassa, mutta nälkä
oli niin kova että hän söi yksin koko leivän.
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16.
Risto Karivieren opiskelu Helsingin yliopistossa pastoraalitutkintoa varten
oli keskeytynyt, kun punaiset aloittivat kapinan laillista hallitusta vastaan
tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Punakaarti miehitti aamulla Senaatintalon. Illalla talossa istui jo kapinahallitus. Se antoi käskyn pidättää senaattorit ja porvarilliset kansanedustajat. Osa senaattoreista ehti matkustaa
Vaasaan, loput menivät maan alle. Kaksi päivää kapinan alkamisen jälkeen
Suomenlahden jäältä löydettiin turkulaisen kansanedustaja Mikkolan pahoin silvottu ruumis. Mikkola oli joutunut maksamaan kovan hinnan siitä
että oli tehnyt eduskunnassa lakialoitteen lujan järjestysvallan luomiseksi
maahan.
Mikkolan murha oli ollut varoitusmerkki laillisen hallituksen kannattajille, jollainen Karivierikin oli. Hän poistui asunnostaan ja meni Marja
Wallanvainion luokse. He mahtuivat hyvin Marjan kaksioon, ongelmaksi
muodostuikin ruuan saanti. Ilman Marjan hänen kanssaan auliisti jakamia
kuponkiannoksia hän olisi kuollut nälkään. Marja toimi kanslistina kirkkohallituksessa. He olivat jokseenkin saman ikäisiä. Marjakin oli naimaton.
Muutettuaan Marjan luokse Karivieri oli käynyt ulkona vain kerran,
sillä punaisten partioiden vuoksi laillisen hallituksen kannattajien oli hengenvaarallista liikkua kaupungilla. Punaiselta hallinnolta olisi saanut kulkuluvan, mutta valkoisten kannattajan oli vaarallista hakea sitä. Hän oli
poistunut piilopaikasta pitkäpartaisena lippalakkipäiseksi työmieheksi naamioituneena. Kaduilla liikkui vain työmiehiä ja työmiesten vaimoja. Hän
kävi asunnollaan ilmoittamassa vuokraemännälle, että muuttaisi takaisin
huoneeseensa heti, kun kapina olisi ohi. Vuokraemäntä kertoi, että pistinniekat olivat tulleet etsimään häntä vain muutama tunti sen jälkeen, kun
hän oli poistunut. Hän kiitti Jumalaa johdatuksesta ja lähti ulos kertomatta
vuokraemännälle väliaikaista osoitettaan. Hän kiersi Kaivopuiston kautta
Kauppatorille. Venäjän Itämeren laivaston alukset höyrysivät satamassa
lähtövalmiina. Hän kulki Fazerin kahvilan ohi ja kurkisti sisälle. Yhtään
hienostorouvaa ei ollut kahvittelemassa.
Karivieri havahtui ajatuksistaan, kun porraskäytävään vievän oven lukkoon sovitettiin ulkopuolelta avainta. Hän meni komeroon piiloon.
– Voit tulla pois piilosta, Marja huuteli.
Marja oli lähetetty kotiin kesken työpäivän. Hän ojensi Karivierelle lentolehtisen. Lehtinen oli osoitettu Suomen vapaalle kansalle. Siinä luki, että
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Saksan Itämeren-divisioonan joukot toivat Suomeen länsimaisen oikeusjärjestyksen itämaisen mielivallan tilalle.
Saksalaiset olivat viikko sitten nousseet maihin Hangossa ja edenneet
punaisten kanssa taisteluja käyden Espoon Albergaan ja Haagan kauppalaan, josta ne olivat tänä aamuna aloittaneet hyökkäyksen Helsinkiin. Huopalahden suunnasta oli kantautunut koko aamupäivän infernaalinen tykkien
jyly.
Marja käänsi selän ja rupesi irrottamaan jotakin korsetista. Kääntyessään Marjalla oli pistooli kädessä.
– Älä, Karivieri teki torjuntaliikkeen kädellä.
– Pojat lähettivät tämän siulle.
– Mitä minä sillä?
– Suojelet miuta, heikkoo naista.
Siitä narusta Marjan kannatti vetää. Karivieri otti pistoolin ja pani sen
piirongin ylälaatikkoon.
Marja rupesi valmistamaan ruokaa. Karivieri istuutui nojatuoliin ja ryhtyi lukemaan Marjan tuomaa Vapaa Sana nimistä sanomalehteä. Lehti oli
laillisen hallituksen äänenkannattaja. Se toimitettiin ja painettiin maan alla.
Sen avulla pysyi jotenkin rintamatilanteesta selvillä. Etusivulla kerrottiin,
että punaisten hyökkäykset oli torjuttu Vilppulassa ja Ahvolassa. Rintama
kulki Porista Tampereen ja Heinolan pohjoispuolitse Antreaan ja edelleen
rajalle Rautuun. Pohjoinen Suomi oli valkoisten hallussa, eteläinen punaisten lukuun ottamatta pientä aluetta Porvoon saaristossa, jonne sodan ensi
päivinä Keravalle hyökänneet mutta ylivoiman edessä tappion kärsineet
Itä-Uudenmaan suojeluskunnat olivat vetäytyneet. Marjan isä ja kaksi veljeä kuuluivat Porvoon saaristoon vetäytyneeseen Mäntsälän suojeluskuntaan.
– Onko isästäsi ja veljistäsi kuulunut mitään, Karivieri kysyi Marjalta.
– Ei mitään.
Marja pani kuoritut perunat kattilaan ja kysyi:
– Miksi jotkut suomalaiset ryhtyivät kapinaan?
Karivieri mietti mitä vastaisi.
– Heidät johdettiin harhaan. Marxilaiset saivat työläiset uskomaan, että
yhteiskunnallinen vapaus koittaa, kun tehtaat ja pankit otetaan valtion
omistukseen. Marxilaiset eivät ymmärrä, että ratkaiseva tekijä ei ole kuka
omistaa vaan että on valtiollinen vapaus säätää lait. Kun vapaus on olemassa, yhteiskunnalliset epäkohdat voidaan korjata lainsäädäntöteitse.
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– Miksi pitää sotia?
– Sota alkoi, koska omistajat eivät luovu ilman korvausta omaisuudesta,
jonka he tai edelliset sukupolvet ovat hankkineet kovalla työllä ja säästämällä.
Ulkoa kuului ammuntaa. Ääni läheni. Pian laukaukset kuuluivat aivan
läheltä. Karivieri meni ikkunaan katsomaan.
– Punaiset pakenevat, hän kertoi nurkassa kyyhöttävälle Marjalle.
Sumu esti näkemästä hyvin. Töölönlahden takaisella ratapihalla veturi
kiihdytti vauhtia. Matka päättyi Linnunlaulussa kuularuiskutuleen.
Sotilaita tuli ikkunan alapuolella olevalle kadulle. Niiden kypärissä oli
pienet pirunsarvet. Karivieri hymähti mielleyhtymälle. Hän vetäytyi kauemmas ikkunasta, jotta ei tulisi ammutuksi, sillä sotilaat tähtäsivät ikkunoihin.
Sotilaat ajoivat tykin asemaan Hesperian puistoon ja alkoivat ampua
kranaatteja Töölönlahden yli. Siltasaaren työväentalon graniittitorniin osui.
Lipputanko katkesi ja siinä liehunut punalippu putosi. Pitkäsillan päässä
olevaan tehdasrakennukseen tuli täysosuma. Rakennus syttyi palamaan.
Saksalaiset juuttuivat Turun kasarmin eteen, sillä rakennukseen linnoittautuneet punaiset puolustivat sitkeästi. Vasta, kun kasarmi syttyi palamaan, punaiset antautuivat.
Taistelun äänet etääntyivät keskikaupungille. Ne vaimenivat iltaan
mennessä lähes kokonaan. Iltayöllä Pitkäsillalla käytiin kiivas laukaustenvaihto, mutta se ei kestänyt kauan. Loppuyö oli rauhallinen. Aamulla kuului enää yksittäisiä laukauksia.
Karivieri sanoi käyvänsä kaupungilla. Marja varoitteli uhkarohkeudesta,
mutta kiinnitti valkoisen nauhan hänen olkavarteensa.
– On punaisten vuoro piileskellä, Karivieri sanoi.
Ulkona paistoi aurinko. Karivieri suuntasi askelet Punavuoreen.
Kaduilla liikkui saksalaisia sotilaita ja maan alta nousseita suojeluskuntalaisia. Suojeluskuntalainen kertoi Karivierelle, että punaiset pitivät puoliaan vielä Kruununhaassa ja Kalliossa.
Karivieri meni asunnolleen. Hänet nähdessään vuokraemäntä löi kädet
yhteen ja päivitteli ruotsiksi, että kauhea sota oli ohi.
Karivieri sanoi, ettei se vielä ollut ohi. Viipuri on yhä punaisilla. Hän
kertoi epäilleensä kapinan kukistumista, kun muutama päivä sitten punaisten hautajaissaatto oli kulkenut hänen ikkunansa alla hautaamaan sankarivainajiaan Mäntymäelle. Saattajia oli tuhansia.
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Karivieri ilmoitti maksavansa maalis- ja huhtikuun vuokrat heti, kun
pankit avaavat ovet. Hän lähti jatkamaan kierrosta. Hän käveli Hietalahdentorin kautta Kaivopuistoon. Pikkupojat uittivat rannassa kaarnaveneitä.
Leikki keskeytyi, kun punavankikolonna marssitettiin ohi. Vankiparijonon
vieressä kulki tasaisin välein sotilas kivääri olalla ja vahti, että vankien
kädet pysyivät niskan takana.
Karivieri lähti kulkemaan kolonnan vieressä. Kadunvarsiyleisö huuteli
vangeille hävyttömyyksiä nimitellen näitä ryssän kätyreiksi ja isänmaan
pettureiksi. Hän ei halunnut lyödä lyötyä ja piti mölyt mahassa. Vangit
marssitettiin Kauppatorille, jossa ne lastattiin laivaan. Laiva veisi vangit
Viaporiin perustettuun vankileiriin. Merilinnakkeen nimi oli päätetty muuttaa Suomenlinnaksi hallituksen joukkojen voiton kunniaksi.
Kesken lastauksen torin laidassa olevasta keisarillisesta palatsista avattiin konekiväärituli väkijoukkoon. Karivieri löi maihin ja ryömi lautamökin
taakse.
Miehet kiskoivat kirkuvia naisia maahan. Yksi haavoittunut valitti surkeasti mutta kukaan ei voinut mennä auttamaan.
Kruununvuorenselälle ankkuroitu saksalainen sota-alus vaiensi kuularuiskun tykillä.
Karivieri lähti juosten pois torilta. Hän pysähtyi vasta Esplanaadien
puistossa. Sydän takoi haljetakseen. Hän lähti väliaikaiseen asuntoonsa.
Kapinalliset pitivät yhä puoliaan Kalliossa. Siltasaaren työväentalo paloi.
Karivieri sanoi Marjalle muuttavansa takaisin omaan asuntoonsa. Marja
alkoi valmistaa heille viimeistä yhteistä ateriaa.
Marja oli erinomainen kokki, loihti hyvän aterian heikoistakin raakaaineista. Syötyään Karivieri lähti.
Kallion kirkon torniin oli vedetty valkoinen lippu. Kapinalliset olivat
antautuneet.
Risto Karivieri lähtisi katsomaan Helsingin punaisesta hirmuvallasta vapauttaneiden saksalaisten paraatia. Koska kevät oli jo pitkällä, hän puki popliinitakin. Valkoista nauhaa ei tarvinnut enää panna, sillä viimeisetkin punaiset olivat antautuneet eilen.
Kauppatorilla oli väkeä mustanaan. Karivieri asettui kirjakaupan eteen
Unioninkadun ja Pohjois-Esplanaadin kulmaan kahden daamin taakse. Siitä näkisi hyvin, kun joukot marssivat ohi.
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Sotilaat tulivat Nikolainkirkon suunnasta. Rivit pysyivät viivasuorina.
Jalka nousi samaan tahtiin. Kantapäät iskeytyivät katuun. Katse teräskypärän alla oli tuima.
– Miten uljas ryhti, Karivieren edessä oleva daami ihasteli.
– Kuinka älykäs katse, ystävätär huokaili.
– Danke schön! Te pelastitte Suomen! joku mies huusi.
Karivieri halusi sanoa huutajalle, etteivät saksalaiset olleet pelastaneet
Suomea, vaan sen oli tehnyt maasta polkaistu vapaaehtoisten talonpoikaisarmeija. Hän katsoi kuitenkin viisaammaksi olla provosoimatta. Mutta
sokea saksalaisten ihailu tympi niin että hän lähti pois heti kun ohimarssi
päättyi.

17.
Elmer Katava antoi jalaskeinulle jalalla vauhtia. Kun Länsi-Suomen evakuointi oli alkanut, toverit tulivat hakemassa häntä, mutta hän ei lähtenyt
niiden mukaan, sillä hänellä ei ollut syytä pelätä valkoisten kostoa. Hän ei
ollut kantanut asetta kapinan aikana eikä hän ollut suostunut ottamaan mitään virkaa kansanvaltuuskunnan hallinnossa. Hän ei ollut asettunut ehdolle, vaikka häntä yllytettiin asettumaan, kun työhuonekunnasta valittiin luottamusmiehistö ja jäsenet tehdaskomiteaan. Ainoa vallankumouksellinen
elin, johon hän oli liittynyt, oli vallankumousoikeus, koska hän katsoi, että
sen jäsenenä voi vaikuttaa, ettei sodan aikana syyllistytä puolin ja toisin
raakuuksiin.
Allinkaan ei olisi tarvinnut lähteä. Alli oli hoitanut laupeudensisarena
Tampereen rintamalta tuotuja haavoittuneita. Se revolverisankari sai houkuteltua Allin lähtemään. Itse se pakeni viimeisellä Turusta lähteneellä
siviilijunalla. Tarkoitus oli ollut mennä länteen mutta se joutuikin menemään itään, kun valkoiset aloittivat hyökkäyksen Ahvenanmaalta. Lindmanin oli syytäkin pelätä valkoisten kostoa, sillä se kuului Turun punakaartien sotajaoston esikuntaan. Se oli lähettänyt miehiä Hämeen rintamille kaatumaan, mutta oli itse pysynyt Turussa kuin tauti. Vielä tappion häämöttäessä se oli järjestänyt pakko-ottoa punakaartiin.
Hanneksesta ja Karlista ei ollut kuulunut mitään, sen jälkeen kun Tampere joutui valkoisille. Olivatko enää elossakaan?
– Pihal tuli sotilai, Mandi huusi keittiöstä.
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Katava pysäytti keinun liikkeen jalalla, ponnahti ylös tuolista ja meni
keittiöön. Totta tosiaan, pihalla oli kolme harmaapukuista sotilasta kivääri
olalla. Olkavarsissa oli valkoinen nauha.
– Ne tule hakema sinua. Men piilo, Mandi hätääntyi.
– Mul ei ol syytä mennä.
Katava palasi kiikkumaan. Eteisestä kuului jalkojen kopinaa. Keittiön
ovi avattiin.
– Onko Elmer Katava kotona? römeä ääni kysyi.
– Täällä ollaan, Katava huusi.
Sotilas tuli oviaukkoon.
– Meillä on vangitsemismääräys Teistä, alikersantti sanoi. – Pukekaa ja
lähtekää följyyn.
Katava pysäytti keinun liikkeen jalalla. Hän nousi ja meni keittiöön.
Hän otti lippalakin hattunaulakosta ja pani sen päähän:
– Mää olen valmis.
– Pukekaa lämmintä. Yöt ovat vielä kylmiä, alikersantti sanoi.
– Mää tulen yöks kotti, Katava sanoi.
– Tuskin tulette.
Katava katsoi nuorta alikessua ja kysyi:
– Mihe te aiotte vierä mun?
– Kurjenkaivonkentän kasarmiin.
Mandi rupesi juoksemaan kuin päätön kana. Hän haki eteisen naulakosta pompan Elmerille.
– Mää teen sul eväät, Mandi sanoi.
– Aiotaanko minua syyttä jostaki? Katava kysyi alikersantilta.
– Se selviää aikanaan.
Mandi sai eväät valmiiksi ja antoi ne Elmerille.
– Lähtekää edellä kulkevan sotamiehen perässä, alikersantti käski.
Toinen kivääriniekoista asettui Katavan taakse. He tulivat ulos ja kävelivät pihan poikki.
– Tekis mieli laskea ilma’ pihalle. Tilit tulis kerralla selväks, Katavan
takana kävelevä sanoi..
– Mandi, kuulik sää? Elmer huusi ulkoportaille tulleelle Mandille.
– Kuulin!
He tulivat portista tielle ja lähtivät kaupunkiin päin.
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18.
Mikkelin jääkäripataljoona oli lähtenyt rintamalle ensimmäisenä pääsiäispäivänä. Se matkusti junassa rintaman takaista rokadirataa pitkin Kangasalan Vatialaan. Ennen etulinjaan menoa se marssi katselmusparaatissa,
jonka Valkoisen armeijan ylipäällikkö Mannerheim otti vastaan. Birger
Norre marssi joukkueensa edessä ylpeänä. Hän oli kuukaudessa opettanut
alokkaat marssimaan.
Tampere oli jo senaatin joukkojen hallussa, kun pataljoona tuli sinne.
Näky oli lohduton. Kaupunki oli tyystin tuhottu. Norre sai käskyn ruveta
tekemään jälkipuhdistusta. Tuhon aikaansaaneet oli saatava tuomiolle. Talonmiehistä oli suuri apu etsinnässä. Niissä oli monta hallitukselle myötämielistä. Ne opastivat etsintäpartiot asuntoihin, joissa piileskeli punaisia.
Vangiksi saaduista rivimiehet lähetettiin vankileiriin, mutta johtomiehet
ammuttiin, niin kuin venäläiset sotilaat arvoon katsomatta.
Kerrostalon ikkunasta ammuttiin kohti, mutta luoti meni ohi. Norre suojautui massapaalien taakse. Ikkunassa näkyi liikettä. Hän ampui ikkunan
rikki ja käski sotamiehen heittää käsipommi asuntoon. Mies oli tarkkakätinen. Näkyi leimahdus ja kuului räjähdys.
Pölyn laskeuduttua kaikki menivät katsomaan. Lattialla oli. punakaartilaisen ruumis.
Tamperelaisten suhtautuminen valkoisiin oli kaksijakoista – parempi väki
kiitteli, vähävaraisempi vältteli. Valkoisen armeijan kunniaksi kirkossa oli
jumalanpalvelus, ja järjestettiin voitonparaati, jonka ylipäällikkö otti vastaan. Voittoisat sotilaat pääsivät viikon lomalle. Ne, joiden koti oli valkoisten hallussa olevassa osassa maata, matkustivat kotiin. Norre joutui jäämään Tampereelle, sillä hänen kotinsa oli punaisten hallussa olevassa Varsinais-Suomessa. Hän kulutti aikaa seuraamalla punaisten ”sankarivainajien” uudelleen hautaamista. Jo mätänemisen aloittaneet ruumiit kaivettiin
haudasta ja kuljetettiin Pyynikiltä keuhkotautisairaalan taakse joukkohautaan.
Norre kuuli, että vapaajoukko oli lähtenyt etenemään Turun saaristosta,
ja että punaiset vetäytyivät Vakka-Suomesta. Lomaa oli jäljellä niin monta
päivää, että hän ehtisi käydä kotona. Mutta meno vihollisen selustaan oli
helpommin ajateltu kuin tehty. Hän sai tietää, että Porin rata oli jo valkois148

ten hallussa. Junalla pääsisi Raumalle, josta voisi jatkaa hevoskyydillä
Mynämäelle.
Rautatieasemalla oli tiedusteluveturi lähdössä Porin radalle. Veturinkuljettaja lupasi Norrelle kyydin ehdolla, että hän toimisi lämmittäjän apulaisena. Hän suostui, vaikkei ollut koskaan tehnyt lämmittäjän hommia.
Norre heitti pökköä pesään, jotta vauhti pysyisi kovana. Matka katkesi
ennen Vammalaa. Punaiset riehuivat kauppalassa. Veturinkuljettaja oli jo
kääntymässä takaisin Tampereelle, kun sattuma puuttui peliin. Radan varressa oli satuloitu hevonen irrallaan.
Norre takavarikoi hevosen valkoiselle armeijalle ja nousi ratsaille. Hän
varmisti, että pistooli oli ladattu, ja lähti matkaan. Hevonen väsyi pian. Sen
piti antaa kävellä. Hän joutui kysymään monta kertaa tietä Turkuun. Häntä
varoitettiin seudulla liikkuvista punaisista. Hän päätti Yläneellä oikaista
Turun läänin Karjalan kautta, sillä korvessa tuskin törmäisi punaisiin. Oli
jo myöhä, kun hän saapui Mynämäen kirkolle. Matkaa oli jäljellä vielä
kymmenen kilometriä, mutta hevonen oli puhkiväsynyt.
Pappa joutuisi tunnustamaan hänen olleen oikeassa Saksaan lähdön suhteen. Ilman heitä – jääkäreitä – Tampere olisi yhä punaisten hallussa. He
tulisivat olemaan tärkeässä roolissa lopunkin Etelä-Suomen valtaamisessa.
Hevonen jaksoi perille asti. Salin ikkunoissa oli valo. Norre vei hevosen
talliin. Siellä ei ollut yhtään hevosta. Punaiset olivat varmaankin ottaneet
ne.
Birger joutui koputtamaan, sillä hänellä ei ollut kotioven avainta. Kesti
kauan, ennen kuin Maarit tuli avaamaan.
– Du, sisko hämmästyi.
Maarit ei vaikuttanut ilahtuneelta hänen tulostaan. Birger riisui aulassa
manttelin ja heitti sen tuolille. Hän pani koppalakin pöydälle ja meni saliin.
Äiti oli salissa yksin. Nähdessään hänet äiti alkoi itkeä.
Maaritkin nyyhkytti.
Birger kysyi ruotsiksi, miksi kaikki itkivät. Hänelle ei vastattu. Hän
aavisti pahaa:
– Va e pappa?
– Pappa är dod, Maarit sanoi.
Äiti sai itkulta kerrottua, että he olivat olleet edellisenä iltana menossa
nukkumaan, kun ulko-oven taakse tuli venäläisiä matruuseja. Pappa meni
yöpuvussa avaamaan. Matruusit pakottivat papan mukaansa. Aamulla tuotiin sanoma, että papan ruumis oli löydetty hautausmaalta.
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Äiti kiljaisi eikä pystynyt jatkamaan.
Birger puristi käden nyrkkiin. Hän meni omaan huoneeseensa. Huone
oli samassa kunnossa, mihin se oli jäänyt, kun hän lähti Saksaan.
Saatuaan tunnekuohun rauhoittumaan Birger palasi saliin. Äiti ja Maarit
olivat lakanneet itkemästä.
– Siulla on varhmaan nälkä? äiti sanoi. – Menhään tekehmään voileipiä.
Birgerin syödessä äiti katsoi häntä.
– Siulla on komea univormu. Löjtnantko sie olet? äiti kysyi.
– Fänrik, Birger vastasi välinpitämättömästi. Ei tuntunut miltään, kun
pappa ei ollut kuulemassa ja näkemässä.
– Siusta tuli nyt miun elättäjä, äiti sanoi.
Birger ei voinut jäädä saattamaan pappaa haudan lepoon, sillä hänen täytyi
palata pataljoonaan ennen loman loppumista. Hän nousi saman hevosen
selkään, jolla oli tullut Mynämäelle, ja lähti matkaan. Hän vältteli seutuja,
joilla Lounais-Suomesta vetäytymisen aloittaneet punaiset tekivät ryöstöjä
ja veritekoja. Konimus kaakkimus jaksoi juuri ja juuri perille asti. Hän jätti
sen radan varteen samaan paikkaan, josta oli sen löytänyt, ja lähti kävelemään ratapenkalla aikomuksenaan nousta ensimmäiseen Tampereelle päin
menevään junaan.
Norre joutui kävelemään koko matkan, sillä yhtään junaa ei tullut. Loma
oli ehtinyt päättyä, mutta komentaja painoi myöhästymisen villaisella.
Joukot siirrettiin Tampereelta Karjalaan rokadirataa pitkin. Antreasta
matka jatkui suurilla lautoilla Vuoksea pitkin Pölläkkälään, josta marssittiin Heinjoelle. Sinne kootuista asevelvollisjoukoista muodostettiin rykmentti, jonka komentajaksi tuli Kuninkaallisessa Preussilaisessa Jääkäripataljoona 27:ssä komentajana ollut saksalainen upseeri. Kaikki alemmat
päälliköt olivat Suomen jääkäreitä. Viipuri vallattaisiin samalla strategialla
kuin Tampere kolme viikkoa aiemmin. Viipurikin sijaitsi vesien ympäröimällä kannaksella, jonne tuli rautatie kolmelta suunnalta. Radat katkaistaisiin, minkä jälkeen punaiset eivät pysyisi tuomaan kaupunkiin apujoukkoja eikä ampumatarvike- ja muonatäydennystä. Viipuri putoaisi kypsän
hedelmän lailla valkoisille.
Ennen hyökkäykseen lähtöä sarkapukuiset sotilaat kokoontuivat jumalanpalvelukseen. Kentän laidassa oli kolmekymmentä tykkiä rivissä. Harmaapukuiset sotilaat veisasivat virren ”Jumala ompi linnamme” niin voimallisesti että varmasti ääni kantautui vihollisen korviin asti.
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Mikkelin jääkäripataljoona lähti etenemään kärjessä. Tunnustelijoina
olleet ratsujääkärit törmäsivät punaisten etuvartioon. Annettiin käsky olla
käyttämättä tuliaseita, jottei pimeässä osuttaisi omiin. Käytiin taisto pistimin ja puukoin. Punaiset jäivät alakynteen ja pakenivat.
Pataljoona eteni Lyykylään. Ruokailun jälkeen miehet rupesivat nukkumaan, mutta unet jäivät lyhyeksi. Hyökkäys jatkui. Rykmentti eteni kapeata metsätietä pitkänä kolonnana. Miehet marssivat ja hevoset vetivät
vankkureita. Vihollisesta ei havaittu merkkiä koko päivänä.
Seuraava yö nukuttiin nuotiotulilla. Kevät oli jo pitkällä, ja ilma oli
lämmin. Aamu ei ollut vielä valjennut, kun miehet herätettiin. Aamiaisen
jälkeen hyökkäys jatkui.
Kärki eteni Mannikkalan aukeitten laitaan. Sillä aikaa kun joukot levittäytyivät rintamaan, upseerit kiikaroivat metsän suojasta. Vihollinen oli
asemissa aukeiden takana. Panssarijuna partioi radalla.
Ryhmityksen tultua valmiiksi tykeillä ammuttiin tulivalmistelu. Sen
päätyttyä rintama lähti etenemään. Panssarijuna ampui, mutta kranaatit
jäivät lyhyeksi ja korjauksen jälkeen ne menivät pitkäksi. Panssarijuna
poistui itään eikä näyttäytynyt enää. Rintama oli kahdensadan metrin päässä ratavallista, kun vastustaja avasi kivääri- ja kuularuiskutulen. Käskettiin
jatkaa rynnäköllä.
Taisto tuli kuuma. Meteli oli kaamea. Norre johti joukkueensa ratapenkan eteen.
– Heittäkää käsipommit! hän huusi.
Taistelijat irrottivat munapommit vyöstä, raapaisivat hihassa olevasta
pinnasta sytytyslangan palamaan, laskivat heittoluvun ja viskasivat pommit
ratapenkan taakse. Kuului vaimeita räjähdyksiä.
– Eteenpäin! Norre vei pistoolikäden pään yli. Hän halusi näyttää esimerkkiä ja nousi ratapenkalle. Hän sai vastaan luotisuihkun ja löi maihin.
Luodit viuhuivat ohi. Joku tarttui häntä jaloista ja veti hänet pois penkalta.
– Rohkee suap olla, muttei tyhmänrohkee, vetäjä sanoi.
Punaiset pakenivat. Valkoiset nousivat voittajina ratapenkalle.
– Punikkiloil tais tulla kiire, joku totesi.
Pakenijoiden perään lähetettiin partioita. Ne ottivat kiinni kymmeniä
punaisia. Vangitut koottiin Talin asemalle.
– Ammutaa ne, enne ku oikeus istuu ja vapauttaa ne, joku sanoi.
Kenttäoikeus istui pikavauhdilla. Se tuomitsi vangit kuolemaan. Norre
sai tehtävän viedä ammuttavat teloituspaikalle. Hiekkakuopalle tien tunte151

va paikkakuntalainen tuli oppaaksi. Vankiparijono lähti sotilaiden muodostamaa kunniakujaa.
– Ampumaharjotuksiinko työ määtte? Nuoko ovat suurimmat syylliset?
Norren hermot toimivat ylikierroksilla. Hän kieltäytyisi, jos hänet määrättäisi teloitusryhmän johtajaksi. Tuli mitä tuli.
Linnut hakivat kumppania pesimispuuhiin laulamalla. Hiekkatie vaihtui
metsätieksi. Metsätie muuttui poluksi. Polku päättyi soramontulle.
Kapteeni ei voinut laistaa velvollisuuttaan vaan ryhtyi teloitusryhmän
johtajaksi. Kapteeni määräsi teloitettavat kaivamaan lapioilla joukkohaudan, mutta ne kieltäytyivät kaivamasta omaa hautaansa. Sotilaat joutuivat
kaivamaan haudan. Haudan tultua valmiiksi kapteeni käski:
– Viekää vangit montun reunalle.
Kohta elämästä luopumaan joutuvat pantiin riviin soramontun reunalle.
Jokaisen silmille sidottiin musta liina. Yksi kieltäytyi liinasta.
– Haluan nähdä murhaajani! kieltäytyjä huusi.
Kapteeni meni lyömään kieltäytyjää nyrkillä päähän. Lyöty oli lentää
nurin.
Kapteeni käski ampujat riviin teloitettavien eteen. Rivin tultua valmiiksi
kapteeni asettui sen päähän hajareisin seisomaan.
– Poistakaa varmistin, kapteeni käski. Aurinko meni pilveen. Linnut
lopettivat laulamisen. Tuulikin tyyntyi.
– Ampuma-asento ottakaa.
Kiväärit nousivat poskelle.
. – Ladatkaa!
Kuului yhtenäinen ääni, kun ampujat tekivät latausliikkeen.
– Tähdätkää!
– Verilahkeet! Sosialismin voitto on oleva lastemme ja lastenlastemme!
liinasta kieltäytynyt huusi karmealla äänellä.
– Tulta!
Kiväärien rätinä halkoi avaruuden. Ääni palasi kaikuna.
Ammutut kaatuivat selälleen.
Kaikki menivät katsomaan. Soramontussa lojui ruumiita sikin sokin.
– Yks viel sätkii.
Kapteeni lopetti sätkijän kärsimykset niskaan ammutulla luodilla.
– Valvo ruumiiden hautaaminen, kalmankalpea kapteeni antoi käskyn
Norrelle. – Ja varmista, ettei mitään jää näkyviin.
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19.
Hannes Katava nousi kasarmin lattialta ja lähti etsimään ruokaa. Hänellä
oli hirmuinen nälkä. Hän ei muistanut koska oli viimeksi saanut lämmintä
ruokaa. Hän asettui ulkona ruokajonon päähän. Edellä oleva mies haisi
kuin rankkitynnyri. Hän mahtoi haista yhtä lailla. Hän ei ollut voinut peseytyä kunnolla moneen viikkoon eikä vaihtaa alusvaatteita ja jalkarättejä.
Hänessä oli täitä mutta kirppuja ei. Kaukana ne eivät kuitenkaan olleet –
kirppu pystyi kuulemma hyppäämään puolikin metriä.
Saatuaan ruuan Hannes istuutui maahan seinän vierustalle. Maa oli vielä
kylmä vaikka elettiin huhtikuun loppua. Syötyään vanikan ja juotuaan teen
hän lähti nukkumaan.
Mutta uni ei tullut. Poistuttuaan viime tipassa Tampereen piiritysrenkaasta hän oli jäänyt Lempäälään torjumaan valkoisia. Kun evakuointi alkoi Länsi-Suomesta, joukot vedettiin Kymijoen linjalle ja sieltä Viipuriin,
jonne vedettiin joukot myös Savosta ja Karjalasta. Sinne siirtyi kansanvaltuuskuntakin eli punainen hallitus Helsingistä.
Lahtarit olivat tulleet eilen Papulanlahden sillan taakse ja alkaneet huudella tutuiksi tulleita antautumiskehotuksiaan.
Kasarmissa annettiin hälytys. Hannes nousi lattialta, tempaisi kiväärin
mukaan ja juoksi muiden mukana ulos. Muotoon meno kesti, sillä kukaan
ei tiennyt paikkaansa. Oli turkulaisia, helsinkiläisiä, porilaisia, tamperelaisia, viipurilaisia, ties mitä. Päällikkö ei malttanut odottaa nelirivin valmistumista vaan käski seurata avojonossa. He juoksivat kaupungin läpi Kelkkalaan. He menivät juoksuhautaan ja ryhtyivät torjumaan aukealle tullutta
vihollista. Välissä oli vain muutama piikkilankaeste. Hyökkääjä sai vastaansa niin murhaavaa kivääritulta että vetäytyi aukean taakse nuolemaan
haavoja.
Kuultuaan, että ruoka tuotaisiin etulinjaan, Hannes jäi vapaaehtoisena
vartioon.
Ruoka tuotiin vasta monen tunnin kuluttua. Hannes haki annoksensa ja
istuutui maahan syömään. Vihollinen alkoi ampua tykeillä, mutta kranaatit
menivät karkeasti yli. Kaukana selustassa taivaalle nousi iso sienimäinen
pilvi. Räjähdysääni seurasi viipeellä.
– Uus Viipuri pammaus, joku totesi.
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– Tais olla täysosuma Patterinmäen ammusvarastoon, punatukkainen
kaartilainen sanoi.
Hannes lusikoi kuljetuksen aikana jäähtyneen laihan keiton nopeasti
suuhun ja meni santsaamaan. Mutta lisää ei annettu..
– Iso mies ei elä tällä, isokokoinen mies purnasi ruuanjakajalle.
– Turhaa sie minnuu moitit, ruuanjakaja närkästyi.
– En mie sinnuu moitikaa. On taint koni kuolla nälkää ja lihat pantu
soppaa.
Syötyään Hannes lähti kasarmiin nukkumaan.
Seuraavana aamuna annettiin taas hälytys. He juoksivat Kelkkalaan ja
ryhtyivät torjumaa hyökkääjää. Heikko hyökkäysyritys torjuttiin helposti.
Huhu kertoi, että kansanvaltuutetut olivat paenneet yöllä laivalla Pietariin.
– Eivät hyvästiä sanoneet. Johto jätti meirät jo Helsingissä yksin taistelemaan saksalaisia vastaan. Niin tekee osuuskauppaväki, punatukkainen
purnasi.
Gylling – ainoa Viipuriin jäänyt kansanvaltuutettu – meni päivällä Papulanlahden yli neuvottelemaan aselevosta. Gylling palasi ilman sopimusta. Valkoisia edustanut saksalaiseversti oli vaatinut ehdotonta antautumista.
– Saksalaisel myö ei antauvuta ikinä, leveäharteinen kaartilainen uhosi.

20.
Patterinmäen ammusvarastoon tuli täysosuma. Viipurin puolustamiseen
tarkoitetut ampumatarvikkeet lensivät taivaan tuuliin. Punaisen Viipurin
päivät alkoivat olla luetut. Jalmari Lindman kuuli, että Havin kaupunginosaan kokoontui joukko, joka lähtisi kävelemään rajalle. Hän lähti katsomaan, pitikö tieto paikkansa.
Kelkkalan suunnalta kantautui voimistuva tykkien jyly. Valkoiset olivat
aloittaneet uumoillun suurhyökkäyksen.
Joukko oli jo mennyt yli, kun Lindman tuli Käremäenlahden rantaan.
Hän ei lähtenyt yksin perässä vaan palasi satamaan katsomaan, lähtisikö
sieltä vielä laiva Pietariin.
Lindmanin lähdettyä Turusta matka oli katkennut Uusikylässä, jossa
selkäpuolella maihin nousseet saksalaiset olivat katkaisseet junaradan. Radan avausyritys rynnäköllä epäonnistui. Juna pystyi jatkamaan matkaa vas154

ta, kun Riihimäeltä apuun tullut panssarijuna ampui tien auki. Hän ei jäänyt puolustamaan Kymijoen linjalle vaan jatkoi Viipuriin. Sinne tuli valtavasti siviilipakolaisia, eivätkä ne pystyneet jatkamaan Pietariin, koska valkoiset olivat katkaisseet radan Kuokkalassa.
Satamassa oli kuin olikin pieni höyrylaiva lähdössä Pietariin. Lindman
raivasi tien tupaten täynnä olevan laivan kannelle, mutta kapteeni ilmoitti,
ettei laiva lähde, ennen kuin liiat matkustajat poistuvat siitä. Uuraassa
odotti kolmesataa venäläistä sotilasta kuljetusta Pietariin.
Kukaan ei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi poistumaan laivasta.
– Naiset ja lapset voiva’ poistua, Lindman suostutteli. – Lahtari kostaa
vaa meil johtajil.
– Ja siekö olet johtaja? yksi naisista kiivastui. – Miehen kuuluu olla
etulinjassa eikä täällä naisten mukana.
Lindman poistui laivasta jalomielisesti. Hän ja muutama muu lähtivät
kiertämään rannan kautta kasarmille. Taistelun äänet kuuluivat jo Kolikkoinmäestä. Rautatieasemalla hän erosi muista ja kääntyi takaisin, sillä
valkoiset olivat jo ratapihalla. Kulkiessaan vankilan ohi hän huomasi, että
portti oli auki.
Tiilimuurien takana olisi paremmin turvassa. Lindman kurkisti portista
vankilan pihaan. Siellä ei ollut ketään. Hän meni portista sisälle. Punatiilirakennuksesta kuului ampumista. Talosta tullut humalainen kertoi, että
vankilan johtaja oli ammuttu, koska se ei ollut yhteistyöhaluinen.
Lindman meni sisälle. Käytävällä oli ruumiita isoissa verilammikoissa.
Sellien ovet olivat selällään. Armoa rukoileva mies raahattiin sellistä käytävälle ja ammuttiin siihen.
Lindmanille kerrottiin, että teloitetut olivat lahtareita, jotka olivat linnoittautunut isoon selliin ja pystyivät torjumaan lähestymisyritykset tulittamalla pistoolilla tirkistysluukusta.
Neuvokas punakaartilainen hivuttautui seinän vierustaa sellin ovelle ja
pudotti munapommin tirkistysluukusta sellin lattialle. Kuului räjähdys,
joka löi korvat lukkoon. Sellin ovi lensi käytävälle.
Pölyn laskeuduttua kaikki menivät katsomaan yhden näyttäessä öljylyhdyllä valoa. Sellin lattialla oli ruumiita sikin sokin. Seinissä, katossa, lattialla, kaikkialla oli verta.
– Kuolt lahtar, paras lahtar, joku puhui.
Lindman lähti ulos oksentamaan. Hän poistui koko vankila-alueelta.
Taistelun äänet kuuluivat jo läheltä. Hän etsi paikkaa, johon piiloutua. Hän
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muisti vallankumoukseen myötämielisesti suhtautuvan sairaanhoitajan,
johon oli tutustunut tultuaan Viipuriin. Hän menisi kysymään sisar-hentovalkoiselta, suostuiko tämä piilottamaan hänet asuntoonsa, kunnes etsinnät
olisivat ohi.

21.
Kaupunki oli jo vallattu, kun Birger Norre johti joukkueensa Viipuriin.
Hävitys ei ollut yhtä täydellinen kuin Tampereella. Kivitalot kestivät tykkitulta puutaloja paremmin. Täällä ei ollut myöskään ammuttu tykeillä niin
paljon kuin Tampereella.
Norre asettui upseerien kanssa Viipurin linnan vieressä olevalle sillalle
seuraamaan vankikolonnan ohimarssia. Vangitut olivat antautuneet aamulla Tienhaarassa. Valkoisilla oli ollut piipuissa viimeiset panokset, kun punaiset nostivat kädet ylös.
Vankeja oli tuhansia ja taas tuhansia. Apeiden ilmeiden katsominen
alkoi tympiä. Upseerit lähtivät tutustumaan vieressä olevaan linnaan, jonka
jyhkeään torniin joku oli hilannut valkoisen lakanan paremman puutteessa.
Linnaa ympäröiviltä valleilta avautui karmea näkymä. Vallihaudassa oli
ruumiita pitkin poikin, miehiä ja naisia – kaikki herraskaisesti puettuja.
– Nuo eivät voi olla työläisiä, jääkärivänrikki Kohtala epäili.
– Eivät. He ovat ryssii.
Kuullessaan tutun äänen takaa Norre kääntyi katsomaan. Paavalin kasvoilla ei ollut tuttua virnistystä.
– Miksi ne ammuttiin? Kohtala kysyi Partilta.
– Viha ryssii kohtaa ol nii suur, et kaik ryssät ammuttii välittömäst,
Partti kertoi.
He pitivät hiljaisen hetken sanattomasta sopimuksesta. Sen jälkeen
Norre ja Partti tervehtivät kädestä.
– Taasha myö tavattii.
– Se olisi saanut tapahtua ylevämmissä merkeissä, Norre viittasi kädellä
vallihautaan.
– Männää kassomaa linnaa, Partti ehdotti.
Viipurin linna oli Norrelle tuttu vain kirjoista. Linnanpihalla kaikui.
– Sinut on ylennetty luutnantiksi, Norre sanoi Paavalille.
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– Ylensiit, ko katsoit, et mie tappelin Ahvolas ku tsortta. Siel oli kovat
paikat. Punaiste suurhyökkäys pysäytettii Hannilas. Sen jälkee rintamalinja
siirty päivittäin. Välil myö oltii niska pääl, välil hyö. Parikymmentä miestä
kaatu joka päivä. Myö saatii maaliskuu alkuu männes lisäjoukkoi. Rintamalinja vakkiintu paikallee ja alko asemasota. Kaik puut katkesiit tykkitules. Maisema alko näyttää kuu maisemalt. Miut siirrettii eskuntaa, mut mie
pitkästyin ja ilmotin everstil haluni päässä takas tostoimii. Toelline syy ol,
et mie en tult eversti kans toimee. Hää on vanha vääe upseer tsaari armeijas. Kaike lisäks hää puhu ruotsii ja rouvaase kans venättä. Rouva soitti
puhelimel monta kertaa päiväs ja kysy miestää. Kerra mie en olt ymmärtävinnäi ja yhistin puhelun hevostalleil. Mie vastustin jo koulupoikan venäjän pakko-opiskelluu ja mie vannoin verivalan kahe miu koulutoveri kans,
jot ryssät ajetaa Suomest. Kuvernööri sai sen tietoose. Miut määrättii erotettavaks koulust. Mie suoritin ylioppilastutkinnonkii Helsingis. Kuvernööri esti miu pääsyn teatterikouluukii. Mut se on taint kääntyy miu onneks.
Jos miust olis tult komeljanttari, mie saattasin olla nyt häviäjä puolel.
– Tosiaan. Moni punakaartin päälliköistä on teatterinäyttelijä, Norrelle
tuntematon jääkäriluutnantti sanoi. – Ja kansanvaltuutetuissa enemmistö on
sanomalehdentoimittajia.
– Mie pyysin siirtoo Viipuri suojeluskuntaan, joka oli maa al, Partti jatkoi. – Siihen kuulu monta miu entistä koulutoverii. Eversti suostu siirtoon
ehol, et mie hommaan isse issein linjoje läpi. Mie mietin pään puhki, mut
en keksint ratkasuu. Sit mie näin, ko siaporsast lahattii. Mie sain siint aatoksen. Sanotaa, et sooas ja rakkauves on kaik keinot sallittui. Mie värjäsin
sieharson siaverel ja pyysin välskärii sitomaa sen miu pää ympär. Mie mänin pitkäksei paareil ja rupesin näyttelemmää haavottunutta. Siint, et mie
olin näytelt seuranäyttämöl, tais olla jotakii hyötyy. Miut nostettii Punase
Risti ampulanssii. Punaste kans ol sovittu, et ambulanssit saivat kulkee
vappaast rintamalinjoje yli ja et kummakii osapuole haavottunneet hoijetaa
Viipuri sairaalas. Sopimus piti. Luotiikaa ei ammuttu perrää, ko ambulanssi kulki linjoi yli. Se kulki miu koji ohi, mut sillon miul ei olt aikaa käyvä
koton. Ambulanssi ajo jyrkkää pitkää mäkkee alas. Miul kerrottii vast sillo,
et autos ei oo jarrui. Mie makasin ko allaka tekijä. Puije latvat vaa vilistiit
silmis. Kuljettaja ol eto ajamaa ja piti auton tiel. Sairaalas lääkär näki heti,
et minnuu ei vaivant mikkää. Mie kuiskasin häne korvaase, et mie kuulun
suojeluskuntaa, ja kerroin mitä varte mie olin tult. Hää ol heti juones mukan. Hää järesti miut pois sairaalast. Mie otin yhteyven suojeluskuntaa.
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Myö vallattii Ruotsalaine lyseo tukikohaks, mut työ ette tulleetkaa sillo, ku
oli sovittu. Punnaiset piirittiit meijät. Meijän oli pakko antautuu ylvoima
ees. Meijät marssitettii kaupungi läpi linnaa. Ihmist huuteliit katuvarres
pilkkojaa. Hyö huuteliit, et engelsmanni oli noust maihi Muurmannil ja
hyökkää Valkose armeija selkää. Mie olin jo valmistautunt hirttokuolemaa,
mut sillo työ tulittekii vapauttammaa meijät.
Norresta tarina kuulosti uskomattomalta, mutta hän ei pukenut ajatustaan sanoiksi.
– Millane ol siu tie Viipurii? Paavali kysyi.
– Ei noin dramaattinen. Kerron sen joskus paremmalla ajalla.

22.
Perihämäläinen metsätie oli tuskin koskaan kantanut sellaista taakkaa. Ihmisiä oli tuhansia ja taas tuhansia, lisäksi kotieläimiä ja hevosten vetämiä
vankkureita ja pienempiä kärryjä. Kelirikko oli pahimmillaan. Vankkurien
pyörät upposivat liejuun akseleita myöten. Kului aikaa ja kuultiin kiroilua,
ennen kuin ne saatiin irti ja uudelleen liikkeelle. Sivuteiltä liittyi lisää onnettomia kolonnaan. He olivat etupäässä köyhää väkeä Lounais-Suomesta
ja Satakunnasta. Monen koko omaisuus oli vankkureilla. He olivat nousseet tekemään vallankumousta paremman elämän puolesta mutta kärsineet
tappion ja pakenivat nyt kartanonomistajien ja tehtaanpatruunoitten kostoa
Venäjälle, josta Lenin oli luvannut heille turvapaikan.
Alli Katava kulki peräpään valvojien mukana. Hänellä oli pistimellä
varustettu kolmen linjan sotilaskivääri, jonka hän oli saanut Hämeenlinnassa liityttyään punakaartiin. Samassa paikassa hän oli vaihtanut hameen
housuihin. Mutta lippalakkia hän ei suostunut panemaan päähän.
Hän oli kävellyt Turusta miesjoukon mukana Hämeen Härkätietä pitkin
Somerolle. He polttivat sillat takanaan, jotta valkoiset eivät pysyisi kintereillä. He jatkoivat Somerolta Hämeenlinnaan. Sinne tulleet sadat pakolaiset joutuivat viettämään yöt puistoissa, sillä kaikki talot olivat tupaten
täynnä. Päivällä kaikki vaelsivat kaduilla etsimässä ruokaa, kunnes sitä
alettiin jakaa kenttäkeittiöistä. Kaupunki oli täynnä hevosia. Niillekin piti
saada ruokaa. Orkesteri soitti torilla haikeita venäläisiä romansseja, muttei
tehnyt mieli tanssia. Saksalaiset alkoivat ampua Hattelmalan harjulta ty158

keillä kaupunkiin. Se aiheutti pakokauhun. Pakolaisjoukko lähti vyörymään Lahteen. Idänpäässä muodostui valtava ruuhka.
Alli lähti joukon mukana kiertämään Hauhon kautta, mutta valkoiset
olivat vastassa Alvettulan sillalla. Tie saatiin auki, kun naiskaartilaiset
hyökkäsivät kuin leijonat. Lahtarit olivat taas vastassa Portaassa. Ne ajettiin pakoon, mutta kolonna ei jatkanut suoraan vaan lähti kiertämään Kokkilan kautta.
Kolonna pysähtyi ruokailemaan. Äidit avasivat puseronnapit ja ryhtyivät syöttämään pienokaisiaan. Alli ja Maria lähtivät miesjoukon mukana
etsimään taloista ruokaa. He menivät varakkaan maatalon pihaan. Hevonen
haettiin tallista ja siitä ruvettii hieromaan kauppaa isännän kanssa. Itara
isäntä vaati kiskurihintaa. Hintaneuvottelua mentiin jatkamaan tallin taakse. Tallin takaa kuului laukaus.
Isäntä ei tullut miesten mukana. Hevonen takavarikoitiin punaarmeijalle. Alli ja Maria eivät kehdanneet kysyä hysteerisesti itkevältä
emännältä, olisiko talosta myydä ruokaa.
Ruokailun jälkeen taivaltaminen jatkui. Kärki törmäsi illalla viholliseen
Syrjäntakana. Joukkoa ei saatu pysähtymään, vaan se työnsi kärkeä surman
suuhun. Miehet huusivat, naiset kirkuivat, lapset parkuivat, hevoset hirnuivat, lehmät ammuivat, lampaat määkivät, kanat kotkottivat ja kuularuiskut
papattivat.
Venäläinen vänrikki kieltäytyi ajamasta tykkejä eteen vetoamalla Venäjän ja Saksan aseleposopimukseen. Hankalasta vänrikistä päästiin ampumalla, minkä jälkeen tykit ajettiin asemaan ja niillä ruvettiin ampumaan
suorasuuntaustulta saksalaisten asemiin.
Syrjäntaan kylä paloi. Yö valaistui päiväksi. Saksalaiset vetäytyivät suolimaisen järven taakse. Pakolaisjoukko lähti vyörymään syntyneestä aukosta
Lahden suuntaan.
– Tule jo!
Tiira kuuli huudot, muttei lähtenyt vielä. Hän lähettäisi yhden sakemannin autuaammille metsästysmaille.
Tultuaan Kurusta Tampereelle pietarinsuomalaisten punakaartilaiskomppania oli lähetetty Messukylään puolustamaan. Se vedettiin kuitenkin
pian pois ja siirrettiin viimeisellä Tampereelta pois päässeellä junalla
Sääksmäen rintamalle. He yrittivät päästä apuun Tampereella piiritykseen
jääneille mutta juuttuivat Kolhoon. Komppania sai käskyn jättää rintama ja
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vetäytyä Kymijoen linjalle. Mutta saksalaiset katkaisivat rautatien Riihimäellä. Komppania lähti kiertämään Hauhon kautta.
Tiira otti tähtäimeen järven takana seisomaan nousseen karabinieerin ja
ampui. Mutta välimatka oli liian pitkä. Hän lähti kyyryssä muiden perään.
Järven takaa kuului laukaus.
Tiira lensi lapaluiden väliin tulleen iskun voimasta päistikkaa maahan.
Hän sylki pois suuhun tullutta multaa ja huusi apua. Mutta kukaan ei tullut
auttamaan. Hän veti käsillä itseään eteenpäin, kunnes voimat loppuivat.
Hengittäminen kävi mahdottomaksi – kuin tuhatkiloinen karju makaisi
päällä. Kipu muuttui sietämättömäksi. Maailma musteni.
Pakolaisjoukko kulki koko yön ja seuraavan päivän. Lahtari sutena perässä. Saksalaiset ampuivat heitä tienvarsipöheiköistä, mutta eivät vähälukuisempina uskaltaneet asettua eteen. Heitä ammuttiin kirkosta. He vastasivat
tykeillä. Herran temppeli syttyi palamaan.
Seuraava yö jouduttiin viettämään taivasalla. Alli ei saanut nukuttua
kylmältä. Keho tärisi kuin horkassa. Aamulla joku sanoi, että oli vappu –
työläisten suuri juhla.
Pakolaiset kulkivat koko päivän ja pysähtyivät yöksi Huljalan peltoaukeille. Vieressä oleva kylä paloi läpi yön. Alli oli kuolemanväsynyt, mutta
nukkui tuskin silmällistäkään. Kun matkaa aiottiin aamulla lähteä jatkamaan, valkoiset huutelivat metsästä, että pakoa oli turha jatkaa, sillä saksalaiset olivat vastassa Lahdessa.
Päälliköt päättivät pikakokouksessa, että käännytään takaisin Lammille.
Kun etujoukko yritti lähteä, se sai armotonta konekivääritulta vastaansa.
Valkoiset huutelivat, että oli parasta antautua, mikäli he halusivat säilyttää
henkensä.
Päälliköt kokoontuivat uudelleen ja päättivät, että antaudutaan enemmän
verenvuodatuksen välttämiseksi. Päätös ilmoitettiin valkoisille. Valkoiset
käskivät lopettaa ampumisen ja luovuttaa aseet.
Alli pani kiväärin huojuvaan kekoon. Kuultuaan, että kaikki housujalkaiset ammuttaisiin, hän riisui päällyshousut ja puki hameen. Isännät tulivat iltapäivällä hakemaan johtajat ja kiihottajat kenttäoikeuteen. Kaikki
tiesivät jo mitä se tarkoitti; vangittu vietiin mäkeen ja ammuttiin. Aaltonen
– Tampereelta hengissä selvinnyt punakaartien johtomies – ei aikonut joutua kostonhimoisten isäntien käsiin vaan lopetti elämänsä oman käden
kautta.
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Ihmisiä, kotieläimiä ja vankkureita silmänkantamattomiin. Ihmisillä oli
sentään jotakin ruokaa, mutta eläinparoilla ei mitään. Hevoset kuopivat
maata kaviolla toivossa, että löytyisi edes jotakin suuhun otettavaa.
Hienoinen tomu leijui kentän yllä.

23.
Suomen ja Venäjän välinen julistamaton sota päättyi, kun Venäjä luovutti
viimeiseksi tukikohdakseen Suomessa jääneen Inon linnakkeen ja sen joukot poistuivat maasta. Eduskunta kokoontui jälleen sitten tammikuun. Avajaisistuntoon Heimolan saliin tuli vain kaksi sosiaalidemokraattien kansanedustajaa. Loput piileskelivät rangaistuksen pelossa, elleivät olleet vankileirissä tai paenneet ulkomaille. Ihmeteltiin, mitä tekemistä Saksan Itämeren divisioonan upseereilla oli eduskunnan lehtereillä, kunnes ymmärrettiin, että se oli hinta Saksalta saadusta avusta, jota eräät sodan aikana Berliinissä olleet suomalaiset olivat pyytäneet. Saksa katsoi avunannon oikeuttavan sen puuttumaan Suomen sisäisiin asioihin. Saksan kanssa oli jo solmittu sopimus, jolla se sai yksinoikeuden Suomen ulkomaankauppaan.
Suomen sotaväki järjestettäisiin saksalaisten upseerien johdolla. Saksa lupasi vaikuttaa Venäjän kanssa käytävissä rauhanneuvotteluissa, että Suomi
saisi Itä-Karjalan. Ehtona oli kuitenkin, että suomalaiset ottaisivat kuninkaakseen saksalaisen prinssin. Osa suomalaisista käänsi kelkkansa ja halusi
Suomesta kuningaskunnan. Vielä viime joulukuussa samat henkilöt olivat
hyväksyneet tasavaltalaisen hallitusmuodon – pakosta kuten sittemmin
ilmoittivat. Suomen kuninkaaksi haviteltiin Vilhelm-keisarin poikaa.
Risto Karivieri oli kannattanut tasavaltaa silloin ja kannatti sitä vieläkin.
Hän lähti katsomaan paraatia, joka järjestettiin Valkoisen armeijan voiton
kunniaksi. Kenraaliluutnantti Carl Gustaf Emil Mannerheim halusi esitellä
helsinkiläisille vapaaehtoisista muodostetun talonpoikaisarmeijan. Mannerheim halusi saada helsinkiläiset ymmärtämään, että se eikä Saksan Itämeren divisioona oli vapauttanut Suomen.
Sää oli mitä parhain. Aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta. Helsinki oli juhlaliputettu. Heikinkadun jalkakäytävät olivat täynnä häliseviä
ihmisiä. Katsojia oli talojen katoilla, jopa puissa. Karivieri joutui kävelemään Etu-Töölöön, ennen kuin ihmismuurista löytyi aukko.
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Väki alkoi liikehtiä siihen malliin, että paraatijoukot tulivat. Ihmiset
hurrasivat ja huiskuttivat liinoja. Ylipäällikkö ratsasti kärjessä. Neitokaiset
heittivät kukkia ratsukon eteen.
Karivieri katseli marssijoiden joukosta Birgeriä. Hänelle oli kerrottu,
että jääkärin tunnisti lakissa olevasta kuusenhavusta.
Mutta sotilaat olivat kaikki samannäköisiä. Suomalainen hävisi marssimisessa saksalaiselle, mutta tunnelma oli lämpimämpi kuin kuukautta aiemmin, jolloin saksalaiset marssivat Helsingissä. Omat pojat olivat helsinkiläisille sittenkin rakkaampia.
Ihmiset lähtivät kulkemaan paraatijoukkojen perässä. Karivierikin lähti.
Joukot marssivat Senaatintorille. Nikolainkirkon portaat täyttyivät iloisesti
sorisevista ihmisistä. Katselmukseen asettuivat komppaniat Suomen Valkoisesta Kaartista, Kaartin Jääkärirykmentistä ja Karjalan Kaartin rykmentistä. Loput joukot odottivat Kauppatorilla.
Kuuli historian siipien havinan, kun ylipäällikkö tuli senaatintalosta ja
laskeutui portaat hieman jäykästi. Kenttäharmaaseen asepukuun pukeutuneella Mannerheimilla oli kunniamerkit rinnassa. Olkavarressa oli valkoinen nauha. Tarkastettuaan paraatijoukot Mannerheim käveli upseerijoukko
kintereillään hyväntekijä-tsaarin patsaalle asettuneiden silinterihattuisten
kansanedustajien luokse.
Mannerheim puhui ruotsiksi. Hän sanoi, että Suomen valtiolaivan peräsin oli uskottava lujiin käsiin, joihin eivät puoluekinat ylety ja joiden ei ole
tarvis kompromisseja tehdä, pilkkahinnasta hallitusvaltaa kaupitella.
Eduskunnan puhemies kiitti Mannerheimiä suomeksi.
Puheiden jälkeen paraatijoukot siirtyivät Kauppatorilla odottaneiden
joukkojen luokse järjestyäkseen ohimarssia varten. Katsojat siirtyivät sillä
välin Esplanaadien puistoon. Mannerheim asettui ottamaan ohimarssia
vastaan uljaan hevosensa selässä Runebergin patsaan juureen. Karivieri
valitsi paikan niin että pystyi näkemään ylipäällikön koko ajan. Hän oli
ihastuksissaan. Siinä Suomella oli kuningas omasta takaa. Ei tänne tarvittu
mitään toisen luokan saksalaisprinssiä.
Puissa oli jo vihreää. Kesä oli tulollaan.
Mannerheimin hevonen hieman vikuroi, kun paraatijoukot tulivat kauppatorin suunnasta Porilaisten marssin tahdissa. Sotilaat marssivat ryhdikkäästi, mutta jälkipäässä jo löntysteltiin.
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Paraatijoukkojen mentyä Karivieri seurasi vielä Mannerheimin poistumisen, ennen kuin lähti kotiin. Hän kiitti Kaikkivaltiasta, että oli saanut
kokea niin kunniakkaan päivän.

24.
Mies istui maassa nojaten lauta-aitaan. Maa oli vielä kylmä. Sarkapukuinen
sotilas kivääri olalla käveli ohi. Jos punaiset olisivat voittaneet, hän olisi
nyt vartijan housuissa ja vartija hänen.
– Elmer.
Kuiskaus oli kuulunut takaa aidanraosta. Mandi oli tullut tuomaan ruokapaketin.
– Vartija on kaukana. Heitä nyt, Elmer sanoi kääntämättä päätä.
Mandista oli kehittynyt taitava heittäjä. Paketti putosi jalkoväliin. Elmer
työnsi sen kahden napin välistä pompan alle.
– Onk lapsist kuulunu mittä? hän kysyi kääntämättä edelleenkään päätä.
– Alli on vankileiris Hennalas. Karl on Tamperel Kalevankankkan vankileiris. Hanneksest ei kukka tierä mittä. Eppäillä, et hän on menny Venäjäl.
Mandi sanoi tulevansa kahden päivän päästä samaan aikaan samaan
paikkaan ja meni pois.
Ilman Mandin tuomia eväspaketteja hän olisi jo kuollut nälkään. Hänen
kaltaiset isot miehet kuolivat nälkään ensimmäisinä. Jotkut vankitoverit
söivät leskenlehtiä pysyäkseen hengissä. Hänen ei tarvinnut niitä syödä
Mandin tuomien eväspakettien takia. Mandi oli ensin jättänyt paketit vartijoille, mutta kun ilmeni, että ne ottivat parhaat päältä, Mandi alkoi toimittaa paketit suoraan hänelle. Vankileirin ruuilla ei olisi pysynyt hengissä.
Ruoka oli aina samaa laihaa kalakeittoa. Pellavajauhoista leivottu leipä
hajosi käsiin, ennen kuin sen sai suuhun. Jos valitti ruuasta, vartijat sanoivat, että valtiolla oli parempiakin suita ruokittavana kuin kapinaan nousseiden punikkien.
Työläiset pantiin kärsimään, koska olivat nousseet vaatimaan oikeuksia.
Syötyään salaa Mandin tuoman leivän Katava meni sisälle huilaamaan.
Yksi lavereilla makaavista miehistä kertoi, että heidät vietäisiin Saksaan
saippuatehtaalle töihin.
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Valkoisten viha oli lientynyt sitten huhtikuun. Enää ei tarvinnut pelätä
joutumista kenttäoikeuden eteen. Huhtikuussa henki oli ollut löyhässä.
Huhupuheiden mukaan kenttäoikeudet olivat tuominneet kaikki tutkitut
kuolemaan. Täältä Kurjenkaivonkentän vankileiristäkin oli viety vankeja
tuomiolle. Eräs vanki yritti estää tuomiolle joutumisen tarttumalla epätoivoisesti molemmilla käsillä ovipieliin. Mies irrotti vasta, kun vartija löi
kiväärinperällä sormille.

25.
Petrograd eli entinen Pietari veti tuhannet epäonnistuneen vallankumouksen jälkeen Suomesta tulleet pakolaiset kevyesti uumeniinsa. Heidät majoitettiin kasarmiin Mars kentän laidalle. He asuivat perhekunnittain isoissa
auloissa. Omaa rauhaa oli sen verran kuin kankainen väliseinä soi. Naapurin asioista pysyi hyvin perillä. Mutta sai myös apua, kun tarvitsi sitä. Ja
sitä tarvitsi, jos ei osannut venäjää. Hannes Katava joutui turvautumaan
usein tulkin apuun. Hän oli lukenut lyseossa venäjää ja ymmärsikin kieltä
jonkin verran, mutta hän ei pystynyt puhumaan sitä. Kanttiinissa ei tulkin
apua tarvittu, siellä voi tilata suomeksi. Sitä paisti ruokalistalla oli aina
yhtä ja samaa tattaripuuroa.
Saatuaan annoksen Hannes katseli pöydistä vapaata paikkaa. Hän näki
yhden ja suuntasi askelet sitä kohti. Pöydässä istui tuttu mies.
– Kui sää olet tääl? Hannes hämmästyi.
– Sattunest syyst, Lindman vastasi. Mies oli entisensä, tihrusilmäinen
pottunenä.
Hannes istuutui ja rupesi lusikoimaan jäähtynyttä puuroa suuhun.
– Kui sää tulit Venäjäl? Lindman kysyi.
– Kahlamal Rajajoen yli. Me kävelimme Viipurist rajal. Valkoset yrittivät katkasta tien Nuoran kyläs, mut me ajoimme ne käpälämäkke.
Puuro oli mautonta, mutta Hannes nuoli lautasen tyhjäksi. Oli syytä
syödä kaikki ja kerätä voimia, jos aikoi kostaa lahtareille, jotka riehuivat
Suomessa.
– Mitä sää aiot ruveta tekemä työkses? Lindman kysyi.
– Mää lähden Buijhi. Suomalaise’ perustava’ sinne puusepänversta entisse sotavankileiri. Verstas ruveta valmistama suksi armeijal.
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– Eik sul ol peukalo keskel kämment? Hehe. Unhota puusepän hommat
ja lähde’ Muurmannil. Englantilaiset varustava’ siel muukalaislegiona.
– Mul ei ol selvinny, kenem puolel se soti?
– Lenin on antanu suostumukses sem perustamisel. Legiona hyökkä
Lapin kautta Etelä-Suome. Vallankumous viedä voitto asti.
Lindman ei saanut suostuteltua Hannesta mukaansa. Hän nousi Muurmannin pikajunaan. Junissa sai matkustaa ilman matkalippua, kun kiinnitti punaisen nauhan olkavarteen merkiksi kuulumisesta vallankumousarmeijaan.
Kuljettuaan monta pitkää tuntia vasta valmistunutta Muurmannin rataa
pitkin pohjoiseen juna saapui Kantalahteen, jossa Lindman poistui junasta.
Kantalahteen kokoontui Muurmannin radan suomalaisia rakentajia ja Pohjois-Suomesta valkoisen armeijan pakko-ottoa paenneita miehiä. Englantilaiset värväsivät heitä legioonaan lupaamalla ilmaisen ylläpidon, johon
kuului muona, majoitus ja varusteet. Myös sotilaskoulutusta luvattiin. Liittyneet saivat vihertävästä diagonaalikankaasta tehdyn univormun. Asetakin
olkaimissa oli punaiset kolmiot, ja messinkinapeissa oli Englannin vaakuna. Asuun kuului leveä kangasvyö sekä puvunvärinen koppalakki, jossa oli
lippa ja leukahihna. Jalkineina olivat raudoitetut puolikengät nauhasäärystimien kera. Useimmilla heistä ei ollut koskaan ollut niin hyvää asua. Iloinen yllätys oli muonaan kuuluva päivittäinen rommiannos.
He joutuivat vannomaan sotilasvalan Iso-Britannian hallitsijalle, minkä
jälkeen heistä tuli Hänen Majesteettiinsa sotilaita. Legioonan komentajaksi
tuli kanadalainen eversti Richard Burton.
Englantilaisia ei riittänyt kaikkiin upseerinvakansseihin, siksi suomalaisista alettiin kouluttaa upseereita. Englanninkielentaitoisena Lindman otettiin upseerikoulutukseen. Kurssit alkoivat Jumalan hylkäämässä paikassa
Vienanmeren rannikolla Knäsöin kylässä, jossa yksikään talonrötiskö ei
ollut suorassa. Mutaisella kylänraitilla juoksenteli kapisia kulkukoiria.
Lampaat nyhtivät ruokansa kivisestä maasta. Laskuveden aikana hierua
löyhkäsi oksettavalle. Mereltä puhalsi kolea viima, joka tunki luihin ja
ytimiin. Asukkaat suhtautuivat heihin epäluuloisesti, jopa vihamielisesti.
Upseerikurssien tuskin alettua ne keskeytettiin, ja kurssilaiset lähetettiin
takaisin komppanioihin. Se katkeroitti mielet. Eräs totesi, että engelsmanni
toimi niin kaikkialla maailmassa, pani alkuasukkaat sotimaan imperiuminsa puolesta.
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Lindmanin pettymystä lievensi hieman se että hänet ylennettiin kersantiksi ja hänet nimitettiin joukkueen varajohtajaksi. Eräänä päivänä ilmoitettiin, että legioona siirtyisi Suomen rajalle.
Engelsmannit pitivät sanansa; reput täytettiin lihasäilykkeillä ja rommipulloilla, mutta myös ampumatarvikkeilla. Reppu painoi kuin synti. He
marssivat laajan Koutajärven rantaan ja astuivat laivaan.
Luonnonrauhan rikkoi vain laivanmoottorin tasainen puksutus. Tunturien
laet siinsivät pohjoisessa.
He nousivat maihin Kanasessa ja jatkoivat jalkapatikassa joenvartta
ylös. He ohittivat ärjyviä koskia. Kukkaloisto hiveli silmää. Lapin kesä oli
lyhyt mutta sitäkin kiihkeämpi.
Iniseviä itikoita sai hätistellä iholta koko ajan. Repun nahkaviilekkeet
hankasivat kainalot vereslihalle. Kun he lopulta saapuivat perille, Lindman
istahti talon seinustalle jaksamatta ottaa reppua selästä.
Ruvan pogostalla oli kaksi julkista rakennusta – koulu ja kirkko. Esikunta perustettiin kouluun. Talon katonrajassa olevaa aukkoa jouduttiin
suurentamaan sahalla, jotta konekivääri saatiin asemaan. Ruvalaiset suhtautuivat heihin vihamielisesti, paitsi pulska ja nauravainen Tamara. Tamara teki parhaansa viihdyttääkseen heistä jokaista.
Lindmanilla oli ikävä Allia. Hän kirjoitti Allille kirjeen, mutta se jäi
odottamaan postimerkkiä. Jotkut pelasivat korttia ajankuluksi. Hänkin pelasi pienillä panoksilla mutta lopetti, kun huomasi että voitot menivät yksille ja samoille korttihaille. Ainoa toiminta oli partiointi. Partiot joutuivat
muutaman kerran kahakkaan valkoisten suomalaisten kanssa. Legioonalaiset voittivat joka kerta.
Lindman ilmoittautui, kun kysyttiin vapaaehtoisia partioon, joka menisi
Vartiolammille katsomaan, olivatko valkoiset yhä siellä. Partio lähti ennen
auringonnousua, jotta sitä ei nähtäisi lähellä olevan tunturin huipulla olevalta valkoisten vartiopaikalta. Kinttupolku seurasi jokivartta. Mäkäräisiä
oli pilvin pimein. Ne tunkeutuivat silmiin ja korviin, jopa suuhun. Kuljettuaan monta peninkuulumaa he saapuivat Vartiolammille ja majoittuivat
kylän ainoaan taloon. Isäntä, jota epäiltiin valkoiseksi, kertoi, että suomalaiset olivat poistuneet rajan taakse.
Vartija tuli huohottaen ilmoittamaan, että läheisessä metsässä oli nähty
valkoisia. Asia kerrottiin englantilaiselle komppanianpäällikölle. Päällikkö
päätti käydä katsomassa.
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Joukko kulki avojonossa heilimöivän ohrapellon laitaa. Metsästä avattiin kiväärituli kohti. Kaikki löivät maihin.
– Auttooten, haavoittunut vaikeroi.
Päällikkö lähti ensimmäisenä ryömimään takaisin. Mies toisensa jälkeen
seurasi esimerkkiä.
– Elkee jättee, haavoittunut huusi.
Haavoittunut jätettiin vihollisen armoille.
Englantilainen päällikkö sanoi antaneensa perääntymiskäskyn, koska ei
nähnyt läpimurron mahdollisuutta. Miestä ei voinut sanoa kovin urhoolliseksi.
Oli tullut selvitetyksi, että valkoiset olivat yhä Vartiolammilla. Päätettiin huutoäänestyksellä palata Ruvalle.

26.
Ulkovaltojen puututtua asiaan punavankeja ei tuomittu enää kenttäoikeuksissa, vaan jokainen tutkittaisiin valtiorikosoikeudessa. Ei tarvinnut enää
pelätä tulevansa ammutuksi mielivaltaisella päätöksellä. Paljon tovereita
oli kuitenkin ehditty teloittaa. Elmer Katavalla alkoi viides kuukausi vankina Kurjenkaivonkentän kasarmissa. Yhtenä aamuna hänet haettiin ensimmäisen kerran kuulusteluun. Hän oli miettinyt vastaukset olettamiinsa
kysymyksiin. Tärkein niistä oli, ettei hän ollut kantanut asetta sodan aikana.
Kuulustelu tapahtui huoneessa kaksin kuulustelijan kanssa. Kuulustelija
– valkoinen upseeri – kysyi, oliko hän liittynyt vapaaehtoisesti punakaartiin.
Katava vastasi totuudenmukaisesti, ettei ollut kuulunut punakaartiin.
– Mitä Te teitte vapaussodan aikana? kuulustelija kysyi.
”Vapaussota” särähti korvaan, mutta Katava ei antanut sen suututtaa.
– Kävin töis, niin ku ennenki, hän vastasi.
– Missä Te olitte töissä?
– Vulcanin laivanveistämöl.
– Mikä on ammattinne?
– Seppä.
– Kuulutteko ammattiosastoon?
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– Kuulun.
– Mihin?
– Turun Seppien.
– Kuuluitteko Te luottamusmiehistöön?
– Mää erosin siitä.
– Entä tehdaskomiteaan?
– En.
– Kuulutteko Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen?
– Mää kuulun sen maltilisse siippe. Mää en ol marxilainen. Mää en kannata sosialisointti enkä omaisuren pakko-otto. Mää olen sil kannal, et yhteiskunnas vallittevat epäkohrat voiran korjata erustuksellist tietä lainsäärännön kautta säätämäl lait eruskunnas.
Kuulustelija kirjoitti ylös kynä savuten, nosti sitten katseen ja tuijotti
silmiin sanoen:
– Saamiemme tietojen mukaan Te olitte vallankumousoikeuden jäsen.
Katava oli odottanut tätä kysymystä. Hänellä oli vastaus valmiina:
– Mää epäröin pitkä, mut suostuin lautamieheks, kosk minu käytti pyytämäs monta kertta.
– Kuka kävi pyytämässä?
– Toverit.
– Miksi ette kieltäytynyt?
– E’ mää voinu. Mää ajattelin, et oikeuren jäsenenä voi vaikutta, etei
soran aikana tehrä raakuksi molemin puolin.
Kuulustelija ei näyttänyt vakuuttuvan.
– Mun lautamiesurani jäi siihe, et mää olin muutaman kerran hyväksymäs sakkorangastust salaviinampolttajal, Katava jatkoi. – Mää kannatan
niil sakkorangastust, kosk olen sitä mieltä, et heijän kaltassi ei pirä panna
vankila valtion elätettäviks.
Kuulustelijan kasvoilla vilahti hymyn häivähdys. Kuulustelija kirjoitti
papereihinsa jotakin, nosti sitten katseen ja sanoi:
– Tuomiovallan anastaminen on erityinen rikos, josta voidaan tuomita
kuolemaan.
– Ei kai senttä.
Pidettyään lyhyen tauon kuulustelija kysyi:
– Hyväksyittekö te kapinan?
Katava mietti pitkään, ennen kuin vastasi:
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– Mnä äänestin vasta, ko yleislakon aikana äänestetti vallankumouksee
ryhtymisest. Siit on merkintä kokouspöytäkirjois.
– Teidän on kuultu vannovan, että Te kostatte Norrelle, koska hän sanoi
ylös Teidät työpaikasta ja hääti perheenne torpasta.
– E’ mää ol semmost vannonu.
– Opastitteko Te venäläiset anarkistimatruusit Solkullan kartanoon sinä
yönä kun Norre murhattiin?
– Mää kuulen ensmäist kertta, et Norre on murhattu. Mul ei ol asian
kans mittän tekemist. Mää en ol eres käyny mone vuotte Mynämäel.
– Teidän poikanne ovat syyllistyneet veritekoihin ainakin Suinulassa,
kuulustelija sanoi.
– Jos on niin, asia on tutkittava.
– Asiaa tutkitaan parhaillaan. Toista pojista ei vain ole löydetty.
– Kumppa?
Kuulustelija katsoi papereista:
– Hannesta.
– E’ määkä tierä, misä hän on.
Kuulustelun päätyttyä vartija vei Katavan takaisin toisten vankien joukkoon. He olivat kuin sillit suolassa. Peseytymismahdollisuutta ei ollut. Ahtaudessa ja liassa taudit levisivät helposti. Vankeja kuoli kuin kärpäsiä,
vaikka pahin oli jo takana. Viranomaiset ilmoittivat, että kuolemat aiheutti
espanjankuume, mutta jokainen näki, että ne aiheutti nälkä. Vangeille ei
annettu ruokaa tarpeeksi, sillä heille haluttiin kostaa se että he olivat nousseet kapinaan. Sen osoitti sekin, että viranomaiset olivat kesän alussa kieltäneet omaisilta ruuan tuomisen vangeille. Sittemmin typerä kielto oli kumottu. Kultainen Mandi toi hänelle jatkuvasti ruokapaketteja, vaikka ruuasta oli kotonakin entistä pahempi puute, sen jälkeen kun Alli oli päässyt
Hennalasta ehdonalaiseen vaarattomaksi todettuna.
Viimeisiä punavankeja kuulusteltiin vielä, kun valtiorikosoikeudet aloittivat istunnot. Tuomiolla käynyttä ei tuotu takaisin vankileiriin, mutta sinne
kuultiin rangaistuksista: kolmesta vuodesta ehdotonta vankeutta aina kuolemantuomioon saakka.
Eräs halikkolainen renki, jonka Katava oli tullut tuntemaan Kurjenkaivonkentän vankileirissä, joutui tai pääsi – miten sen otti – oikeuden tutkittavaksi elokuun kolmannella viikolla. Kuultiin, että renki – monilapsisen
perheen isä – tuomittiin kuolemaan. Halikkolainen oli sanonut usein, ettei
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tiennyt syyllistyvänsä rikokseen, kun lähti puolustamaan työläisten oikeuksia.
Koitti vihdoin ilta, jona Katavan nimi huudettiin. Se tiesi sitä, että hänet
vietäisiin aamulla oikeuden eteen.
Uni ei tullut yöllä. Katava kieriskeli ja hikoili puulaverille levitetyllä
olkipatjalla. Miten hän, kouluja käymätön mies, osaisi asettaa sanat niin,
ettei häntä tuomittaisi kuolemaan. Hän ei halunnut kuolla. Elämäntyö jäisi
kesken. Lapsetkaan eivät olleet vielä täysi-ikäisiä.
Katava heräsi vartijan tuloon vuoteen viereen.
– Heitä’ keviästi ylle ja lähre följyhyn, vartija sanoi.
Katava puki kaikki vaatteet, vaikka oli kesä ja lämmin, sillä hän tiesi,
ettei palaisi enää siihen vankilaan.
Ulkona paistoi aurinko. Sinä päivänä tuomion saavat parikymmentä
miestä pantiin parijonoon. Vartija käski jonon liikkeelle. He laahustivat
portista ulos vartijoiden valvovien silmien alla. Katuvarsilla ei ollut ketään
tuttua näkemässä nöyryytystä. Heidät marssitettiin työväentaloon, jossa
oikeus istui.
Ensimmäinen tutkittava vietiin tuomarien eteen. Jonkun ajan kuluttua
mies tuotiin takaisin odottamaan, kun tuomarit puivat päätöstä. Viiden minuutin kuluttua tutkittu vietiin kuulemaan tuomio. Hetken kuluttua tuomittu tuotiin oikeussalista ja vietiin ulos. Seuraava vietiin tuomarien eteen.
Odottavan aika kävi pitkäksi. Katava yritti lukea tuomiolla käyneiden
kasvoilta merkkejä saadusta rangaistuksesta. Muutamat itkivät.
Katavan vuoro tuli vasta iltapäivällä. Vartija vei hänet oikeussaliin ja
asetti seisomaan tuomarien eteen. Kaksi tuomareista oli siviilejä, kolmas
oli upseeri. Upseeri toimi syyttäjänä ja luki syytekirjelmän.
Katavaa syytettiin valtiota vastaan tehdystä rikoksesta. Syyttäjä luki
myös kuulustelupöytäkirjan. Siihen oli liitetty työnantajan hänestä antama
melko myönteinen lausunto.
Työnantajat katuivat jo, kun olivat teloituttaneet niin paljon ammattimiehiä.
Syyttäjä vaati Katavalle ankarinta mahdollista rangaistusta. Tuomari
kysyi, oliko hänellä mitään sanottavaa puolustukseksi. Hän vaikeni. Tuomari käski viedä syytetyn ulos oikeussalista siksi ajaksi, kun oikeus päätti
tuomiosta.
Katava istui eteisessä kuin tulisilla hiilillä. Vartija vei hänet takaisin
tuomarien eteen.
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Tuomari luki paperista:
– Tutkittuaan asian oikeus on todennut, että syytetty Elmer Katava, syntynyt seitsemäs lokakuuta tuhatkahdeksansataa kahdeksankymmentä Turussa, on syyllistynyt valtiopetokseen. Hänet tuomitaan kolmen vuoden
ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja menettämään kansalaisluottamuksen kymmeneksi vuodeksi. Armonanomus voidaan jättää valtiorikosoikeuden ylioikeudelle.
Katava hapuili kädellä tukea. Henki säilyi. Vartija talutti hänet ulos.
Hänet pantiin mustamaijaan kahden kohtalotoverin väliin istumaan. Tuomarin sanat kaikuivat yhä korvissa.
Autoon tuotiin vielä kaksi tuomittua. Ovi paiskattiin kiinni. Moottori
veivattiin käyntiin.
Heitä ei viety takaisin Kurjenkaivonkentän kasarmiin vaan rautatieasemalle ja suljettiin vankivaunuun.
Juna saapui Tammisaaren asemalle. Vangit marssitettiin vankilaksi muutettuun punatiilikasarmiin. Vankila-alueen jokaisessa nurkassa oli puusta rakennettu vartiotorni, joissa aseistetut vartijat valvoivat vankien jokaista
liikettä. Luurangonlaihat vangit vaeltelivat haamuina isoiksi käyneissä
vaatteissa. He nukkuivat entisissä sotilastuvissa laverikerrossängyissä. Patjana oli oljilla täytetty kangas. Vuodevaatteita ei ollut. Pakeneminen oli
mahdotonta, sillä vankila-aluetta ympäröi kaksikertainen piikkilanka-aita.
Voimatkaan eivät olisi riittäneet pakomatkalle.
Ruuaksi annettiin useimmiten suolainen silli. Silli aiheutti janon, jonka
tukahduttaakseen moni vanki joi vettä ojasta, johon valui virtsaa ulkokäymälän virkaa toimivalta riu’ulta. Virtsansekaisesta vedestä saatu suolistosairaus koitui monen vangin kohtaloksi. Vankilan ruumishuone täyttyi,
vaikka luottovangit kuljettivat ruumiita hevosella ahkerasti joukkohautaan
tien toiselle puolelle. Huhu kertoi, että ruumiit kipattiin hautaan kerroksittain. Kerrosten väliin siroteltiin kalkkia poistamaan hajua.
Koska ei saanut enää Mandin ruokapaketteja, Katava meni huonoon
kuntoon. Hän sairastui heikkouteen, ja hänelle nousi korkea kuume. Hänet
vietiin kuoleman kielissä vankilan sairaalaan. Hän houraili ja näki näkyjä.
Katava tervehtyi lääkkeillä ja sairaalan ruuilla. Hän pääsi saunaan. Löyly edisti paranemista lisää.
Karl tuotiin yhtenä päivänä samaan potilashuoneeseen. Poika ei jaksanut vastata kysymyksiin, mutta silmistä näki, että hän tunnisti isän.
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Katava tervehtyi niin, että pääsi pois sairaalasta. Hän pyysi saada käydä
katsomassa poikaansa päivittäin. Pyyntöön suostuttiin.
Karl virkosi lääkkeillä niin, että jaksoi vähän puhua. Mutta ääni oli vielä
heikko. Karl kertoi isälle tuskin kuuluvalla äänellä, että oli jäänyt vangiksi
Tampereella. Tuomari oli haukkunut häntä Raunistulan huligaaniksi ja
vaati kuolemanrangaistusta. Hän sanoi tuomarille, ettei ollut ymmärtänyt
punakaartin tarkoitusta, kun liittyi siihen vanhempien miesten kehotuksesta. Isä ja äiti kuolisivat suruun, jos kuulisivat, että hänet oli tuomittu kuolemaan. Tuomari heltyi ja muutti kuolemanrangaistuksen elinkautiseksi.
Elmer Katavalle tultiin kertomaan, että kaksi naista odotti häntä vankilan
aidan takana. Hän arveli Mandin ja Allin tulleen ja lähti katsomaan.
Naiset olivat Mandi ja Alli. He voivat jutella piikkilanka-aidan läpi.
– Mää toin ruokapaketin, Mandi sanoi.
Piikkilanka-aita oli liian tiheä, jotta paketin olisi voinut työntää siitä
läpi.
– Heitä’ se airan yli, ku mää annan merkin, Katava sanoi.
Sopivaa hetkeä ei tuntunut tulevan, aina joku vartijoista katsoi.
– Miks parkki on kuorittu puist? Mandi ihmetteli.
– Jokku’ syövä’ sitä nälkkä, Elmer kertoi.
Männyistä oli kaluttu kuori niin korkealta kuin oli yletytty. Tuli hetki,
jolloin kaikki vartijat katsoivat poispäin.
– Heitä nyt.
Mandi otti paketin kassista ja heitti sen aidan yli. Paketti putosi Katavan
jalkojen juureen. Hän työnsi sen kahden napin välistä pompan alle.
– Mää vien sen Karlil, Katava sanoi.
– Onk Karl tääl? Mandi hämmästyi.
– Hän on pakkolaitoksen sairalas. Hän on paranemam päi, mut tarvitte
viel lisäravintto.
– Jos mää olisin tieny sen, mää olisin tuonu hänelkim paketin.
– Karl tuomitti elinkautisse. Työmiehen lapsel ei annettu armo..
Mandille tulivat kyynelet silmiin.
– Onk Hanneksest kuulunu mittä? Katava kysyi.
– Hän pääsi Venäjäl.
Tieto, että Hannes oli elossa, ilahdutti. Alli näytti häpeilevän isäänsä.
– Alli, pää pysty. Me hävisimme, mut ens kerral me voitamme, Katava
rohkaisi tyttöä.
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Mandi kauhisteli luurangonlaihoja vankeja.
– Uuren saron jälkke ruokatilanne on vähäm parantunu, Katava sanoi.
Mandin ja Allin täytyi lähteä, jotta ehtisivät Karjaan junaan.
– On kuulunu’ puhet, et enintään neljä vuotta saanet armahreta. Mää
ehkä pääsen jouluks kotti, Katava sanoi. Hän katsoi kauan naistensa perään.
Vartija avasi pakkolaitoksen portin. Vapauden takaisin saaneet kävelivät
ulos portista ja suuntasivat kulkunsa juna-asemalle. Jokaisella oli valtion
littera kotipaikkakunnalle.
Elmer Katava vaihtoi Karjaalla Turun pikajunaan. Hän katseli junan
ikkunasta syksyistä maisemaa. Puut värjöttelivät alkutalven pikku pakkasessa. Mitä lähemmäs Turkua juna tuli, sitä riemukkaammaksi mieli muuttui. Hän oli selvinnyt hengissä Tammisaaren pakkolaitoksesta, jossa moni
toveri oli kokenut matkan pään. Hänellä oli koti johon palata. Kotona odotti vaimo ja tytär. Pojatkin olivat elossa. Hän menisi heti aamulla kysymään
töitä Vulcanilta. Työnantajat ottivat vanhat työntekijät kernaasti takaisin
töihin, sillä ammattimiehistä oli puute, kun niin moni oli kaatunut sodassa
tai kuollut vankileireillä.
Elämä alkaisi taas sujua.
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PAHAA UNTA
1
Maailmansota oli päättynyt, mutta Suomen ja Venäjän välillä alkanut julistamaton sota jatkui. Rajan takaa Aunuksesta kuultiin Suomeen avunpyyntöjä. Niiden takana olivat talonpojat, jotka vastustivat kyläneuvostojen
toimeenpanemia elintarviketakavarikkoja sekä pakko-ottoa punaarmeijaan. Heimoveljiä auttamaan haluavia vapaaehtoisia kokoontui rajalle. Koska kyseessä eivät olleet hallituksen joukot, – Suomen hallitus pelkäsi Englannin reaktiota – ne saivat järjestyä vasta rajan ylitettyään. Hallitus
tuki hanketta kuitenkin sen verran, että miehille saatiin varustus ja yhtenäinen asu. Harmaan asetakin hihassa oli valkoinen nauha, jossa kirjaimet
AVA – ”Aunuksen Vapaaehtoinen Armeija”.
Joukot olivat valmiina etenemään suomalaisten ja karjalaisten pyhälle
maalle. Nuoren jääkäriluutnantti Birger Norren korvissa kaikuivat komentajan hetki sitten lausumat sanat ”länsimaisen sivistyksen jalostava hohde
häämöttää Aunukselle”.
Norre oli vapaussodan päätyttyä palannut Libauhun hakemaan Katrinin
vaimokseen, kuten oli luvannut lähtiessään jääkärien pääjoukon mukana
Suomeen. Turussa vietettyjen häiden jälkeen nuoripari asettui asumaan
Karjalan kannaksen Rautuun, jossa hän sai upseerin viran rajapataljoonassa. Hän sai kuitenkin pian siirron Viipuriin ja edelleen Kouvolaan. He olivat siten jo ehtineet maistaa upseerin kiertolaiselämää. Kun vuoden sitoutumisaika armeijan rulliin meni umpeen, jääkäriupseereille luvattiin vakanssi vakinaiselle kannalle järjestettävässä sotaväessä, mutta ehtona oli
että liittyi kahdeksi kuukaudeksi Aunuksen Vapaaehtoiseen Armeijaan.
Hän ei epäröinyt kauan, sillä hän tarvitsi viran elättääkseen vaimon ja kesällä syntyvän esikoisensa. Hän teki sopimuksen.
Upseerit kiikaroivat rajan yli. Vastapuolella ei liikkunut ketään. Bolshevikit eivät tienneet odottaa heitä. Aunuksen valtaus sujuisi helposti, sillä
Venäjä oli sekasortoisessa tilassa. Maassa käytiin sisällissotaa. Bolshevikkien päivät alkoivat olla luetut, sillä valkoisten joukot ja niitä tukevat länsivallat aloittaisivat hyökkäyksen monella suunnalla samaan aikaan.
Maynardin armeija hyökkäisi Muurmannilta. Rodzjanko aloittaisi etenemi174

sen Virosta. Etelästä hyökkäisivät kasakkajoukot, ja amiraali Koltshakin
johtama tshekkiarmeija Siperiasta.
AVA ylitti rajan yöllä. Pataljoona jatkoi kahdeksi osastoksi jakaantuneena. Kelirikko ei ollut vielä alkanut, silti metsätie oli surkeassa kunnossa. Pyörät juuttuivat vähän väliä lumensekaiseen savivelliin. Osastot yhtyivät jälleen Palalahden – Vitelen maantiellä. Pataljoona sai käskyn hyökätä
Palalahteen. Se eteni vihollista kohtaamatta Tulemajärven eteläpäähän ja
jäi yöksi.
Norre herätettiin syvästä unesta. Herättäjä kertoi, että vihollinen lähestyi
järven jäällä.
Aurinko nousi jo. Norre antoi joukkueelle käskyn ryhmittyä harjulle
väijytykseen. Pahaa aavistamaton vihollinen tuli harjun alle ja joutui kuularuiskutuleen. Lyhyen laukaustenvaihdon jälkeen se vetäytyi jättäen haavoittuneensa ja kaatuneensa.
Pataljoona jatkoi Palalahteen, josta vihollinen oli paennut. Saatiin tieto,
että vihollinen jätti Vieljärven pogostankin. Pataljoona sai käskyn marssia
pikavauhtia Vieljärvelle.
Tie kulki harmaiden kylien läpi. Talojen pääty oli aina tielle päin. Hirret
olivat koirankaulalla. Taloissa oli taidokkaasti leikatut ikkunanpuitteet.
Muutamassa oli parveke eli itäkarjalaisittain galdari..
Upseerit menivät eräässä kylässä yhteen taloon. Talossa lapsilauman
kanssa asuvaa maatuskaa pyydettiin laittamaan samovaari tulelle.
– Missä sinun musikkasi on? maatuskalta kysyttiin.
– Häi meni metjshäh pagoh, maatuska vastasi.
Pitkäpartainen ukkeli kurkki valtavankokoisen avotakan eli piisin takaa.
– Mitä mieltä Te olette bolshevikkikomennosta? ukolta kysyttiin.
– Vain keyhät ollah tyytyväsie bolshevikkikomentoh, starikka vastasi.
Ihmiset ja eläimet asuivat saman katon alla. Talossa ei kuitenkaan lemunnut.
Vieljärvellä perustettiin suojeluskunta. Mutta kutsunnat eivät ottaneet tulta,
vaikka suojeluskuntaan liittyville luvattiin leipää. Oli pettymys, kun Aunuksen miehet eivät nousseet vastustamaan bolshevikkeja. Muutama sentään ryhtyi ajomieheksi, mutta vasta, kun reet vaihdettiin vankkureihin eli
itäkarjalaisittain telegoihin. Pataljoona lähti taka-ajamaan itään pakenevaa
vihollista. Kova vauhti vaati veronsa; pataljoonan rungon muodostavat
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nuorukaiset uupuivat. Norrekin tunsi olevansa loman tarpeessa. Hän meni
pyytämääni sitä komentajalta.
Komentaja – Jääkäripataljoonasta tuttu mies – sanoi, ettei lomia myönnetä vaan hyökkäystä jatketaan, sillä bolshevikeille ei saanut antaa tilaisuutta järjestää puolustusta.
Norre ajatteli jättää hullun sotaretken sikseen, mutta velvollisuudentunto
pani jatkamaan.
Vihollinen oli vastassa Kotsurassa. Se ajettiin rynnäköllä pakosalle.
Hyökkäys jatkui Nuasjärvelle. Vihollinen oli taas vastassa Mangassa. Kärjessä edennyt Norre sai tehtävän hyökätä suoraan liikkeestä.
Pimeässä näkyi satoja suuliekkejä. Luodit viuhuivat. Kuului huutoja.
Vastustajakin huuteli suomeksi. Vastassa oli siis suomalaisia punikkeja.
Norre sai käskyn koukata vihollisen selustaan. Hän lähti kiertämään
kinttupolkua pitkin. Osaston edettyä raskaskulkuisella suolla useita kilometrejä lähetti toi uuden käskyn palata Mangaan. Kannusten hankkiminen
jäi toiseen kertaan.
Osaston palattua Mangaan Norrelle kerrottiin, että vihollinen oli jättänyt
asemat. Komentaja käski taka-ajoon. Väsymyksestä puolikuolleet miehet
täytyi pakottaa liikkeelle.
Vihollinen oli vastassa ennen Prääsän kirkonkylää. Syttyi kiivas lähitaistelu pistimin ja puukoin. Punikit tappelivat. kuin viitapirut. Kolme
AVA:n sotilasta kaatui, ennen kuin vastustaja jätti asemat ja vetäytyi kirkonkylään.
Hyökkäys jatkui aamulla. Norren joukkue joutui kukkulalla odottaneen
vihollisen tulen alle. Vaikka heitä oli vähemmän, he ajoivat bolshevikit
pakoon. Pähkähullu komentaja käski taka-ajoon. Käsky oli mieletön mutta
sitä oli toteltava.
Kuularuiskutuli tiheni koko ajan.
– Jatketaan ryömimällä! Norre huusi. Hän nousi heittämään käsipommin. Reidessä vihlaisi. Hän puri hammasta ja jatkoi ryömimällä. Viimeinen
havainto, ennen kuin taju meni, oli että joku tuli auttamaan.
Norre avasi silmät. Hän näki sinisen taivaan, valkoiset pilvet ja ohi vilahtelevat vihreät kuusenlatvat. Hevonen huiskaisi hännällä kasvoja. Häntä kuljetettiin purilailla.
– Ai, työ tulitte tajuihinne, vieressä kävelevä sotamies sanoi.
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Norre kokeili kädellä, että jalka oli tallella. Käsi osui verestä tahmeaan
siteeseen. Hän oli saanut luodin reiteen.
Jalassa tuntui vihlova kipu joka kerta, kun purilaiden pää osui kiveen tai
juurakkoon. Kipu yltyi sietämättömäksi.
– Ojentakaa pistooli, Norre käski.
Mutta sotamies ei totellut. Taju meni uudelleen.

2.
Petrogradin neuvostolaisen jalkaväkikoulun suomalainen päällystökurssi
hälytettiin. Miehet järjestyivät käytävällä ja juoksivat jonossa ulos. Muodon tultua valmiiksi koulun johtaja aloitti käskynjaon. Hän huusi, että valkosuomalaiset rosvot olivat tulleet rajan yli Aunuksessa.
Heistä muodostettaisiin osasto, joka lähtee rintamalle torjumaan maahantunkeutujan. Vallankumous oli uhattuna. Johtaja lopetti käskynjaon.
He palasivat sisälle ja rupesivat pakkaamaan. Hannes Katavalle oli tapahtunut paljon, sen jälkeen kun sota oli päättynyt punaisten tappioon
Suomessa vuosi sitten. Hän oli kävellyt joukon mukana Viipurista rajalle.
He luovuttivat aseet vapaaehtoisesti venäläisille, sillä Lenin oli luvannut
heille turvapaikan Venäjällä. Suomesta tuli tuhansia Petrogradiin valkoista
hirmuvaltaa pakoon. Pakolaiset majoitettiin kasarmeihin. Ahtaudesta ja
oman rauhan puuttumisesta sai pian tarpeekseen. Hannes matkusti Bujhin
Sisä-Venäjälle. Suomalaiset perustivat sinne puutyötehtaan entiseen sotavankileiriin. Tehtaassa alettiin valmistaa suksia puna-armeijalle. Mutta
materiaalista ja rahasta oli puutetta, ja tehdas jouduttiin panemaan jäihin.
Miehiä kehotettiin etsimään elanto muualta. Naiset ja lapset lähetettäisiin
Pietariin tarkoituksena saada ne Suomeen. Venäjällä alkoi kansalaissota, ja
miehet kutsuttiin puna-armeijaan. Bujn suomalaiset perustivat järjestyskaartin, mutta se ei riittänyt viranomaisille. Ei auttanut vaikka he vetosivat,
etteivät he olleet Venäjän kansalaisia. Viranomaiset käyttivät uhkailuakin;
kutsunnoista kieltäytyvä voitiin julistaa vastavallankumoukselliseksi.
Suomalaisista perustettiin komppania, joka lähetettiin hankkimaan viljaa.
He siirtyivät junalla ja marssimalla Vetluga-joelle, josta matka jatkui jokilaivalla. Viljan takavarikoinnissa jouduttiin käyttämään koviakin otteita.
Paitsi viljaa, proomuun lastattiin tarpeellista tavaraa hevosiakin. Komppanian palattua Bujhin se määrättiin ottamaan kiinni kutsuntoja pakoilevia.
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Puute ruuasta paheni talvella. Tiedettiin, että Suomesta evakuoidut kansanvaltuuskunnan kultavarat oli talletettu Petrogradin pankkeihin. Petrogradiin
lähetettiin valtuuskunta hakemaan avustusta. Se palasi tyhjin taskuin, sillä
Suomen Kommunistisen Puolueen keskuskomitea oli ottanut kullan käyttöönsä. Päätettiin lähteä joukolla Petrogradiin kysymään kullan perään,
mitta Bujn komissaari J.K. – ”Jeesus Kristus” – Lehtinen ilmoitti aikeesta
puoluejohdolle. Johto toimi ripeästi. Se hankki Bujn suomalaiset Siperian
rintamalle, jossa koko joukko tuhoutui.
Hannesta ei ollut lähetetty rintamalle vaan hänet komennettiin eräiden
muiden kanssa Petrogradiin vartiostoksi jalkaväen suomalaisille päällystökursseille. Pian hänet komennettiin kursseille oppilaaksi.
Edellytyksenä oppilaaksi pääsemiselle oli että oli kommunisti. Hannes
liittyi Suomen Kommunistiseen Puolueeseen..
Nyt heidät lähetettiin rintamalle. Valko-Suomen kanssa käytäisi pieni
sota, koska Suomi tuki vastavallankumouksellisia. Suomen ulkoministeri
oli antanut heikkopäisen lausunnon, jossa neuvostohallitusta varoitettiin,
että jollei se lopeta petomaisia julmuuksia inkeriläisiä kohtaan, Suomen
hallitus ryhtyy toimenpiteisiin.
Kurssilaiskomppania siirrettiin Valkeasaareen Suomen vastaiselle rajalle. He saivat matruusinpuvut. He kyselivät mistä oli kysymys, mutta vastausta ei annettu. Komppania lastattiin junaan. Juna lähti Venäjälle päin.
Kuljettuaan jonkun tunnin juna pysähtyi pienessä kaupungissa. Komppania
jalkautui ja marssi satamaan.
He astuivat laivaan, jonka kannella oli tykki. Yhdessä aluksessa oli siipiratas. Laivasto höyrysi Laatokalle..
Laatokka oli suuri kuin meri. Aurinko laski pohjoisessa. Joku muisti,
että Suomessa vietettiin juhannusta. Laivat ankkuroivat yöllä riviin parin
kilometrin päähän rannasta. Aamun valjettua laivatykeillä ammuttiin yhteislaukaus rannikolle. Perään ammuttiin toinen ja kolmas. Kylä syttyi palamaan. Aurinko nousi mustan savun takana. Näky oli silmiä hivelevän
kaunis.
Laivat etenivät kohti rannikkoa. Rannasta ammuttiin heikkoa vastatulta,
mutta kranaatit jäivät lyhyeksi tai korjauksen jälkeen menivät pitkäksi.
Yksi laiva sai osuman, mutta miehistö ehdittiin pelastaa, ennen kuin laiva
upposi.
Matalan veden vuoksi laivat eivät päässeet rantaan asti. Niistä laskettiin
vesille moottoriveneitä, joihin taistelijat menivät. Jokaisen kokassa oli ko178

nekivääri. Veneet lähtivät syöksymään konekiväärit papattaen. Vihollinen
vastasi tuleen vain heikosti. Kuljettaja pysäytti veneen juuri ennen kuivaa
maata. Taistelijat astuivat veteen ja kahlasivat loppumatkan. Valkoiset pakenivat. Taistelu oli nopeasti ohi.
Maahantunkeutuja joutui vetämään joukot Aunuksesta. Hannes palasi Petrogradiin jatkamaan opintoja. Päällystökurssit toimivat Vasilinsaaressa
entisessä kadettikoulussa. Kurssitoverit olivat hänen kaltaisiaan, Suomesta
luokkasodan jälkeen tulleita punakaartilaisia. Suomessa heistä ei olisi ikinä
tullut upseereita, mutta täällä työläisten ja talonpoikien valtiossa se oli
mahdollista. Opetusta, joka tulkattiin suomeksi, antoivat entiset tsaarinupseerit, joille takinkääntö oli ollut helpompi kuin muille. Opetus oli parempaa kuin jääkärit olivat saaneet Saksassa. Heille opetettiin jopa ballistiikkaa. Entiset Suomen kansanedustajat luennoivat vallankumouksen voitosta
Venäjällä ja pian myös Suomessa. Teorian lisäksi opetettiin käytäntöä.
Taisteluharjoitukset pidettiin usein tsaarin kesäpalatsin maisemissa – palatsi oli tullut kansan omaisuudeksi vallankumouksessa. Oppilailla oli täysi
ylöspito, ainoa huono puoli oli ruuan vähyys. Oppilaat eli kursantit saivat
usein naulan leipää ja suolakurkun päivässä. Nälkä oli jatkuva olotila. Eräs
oppilas kysyi kerran kommunismin oppitunnilla, mistä ruuan puute johtui.
Luennoitsija vastasi sen johtuvan siitä, että kommunismi oli vaikuttanut
vasta lyhyen ajan ja jälleenrakentaminen oli estynyt, koska vastavallankumouksellisia tukevat ulkomaiset interventit olivat hyökänneet NeuvostoVenäjälle. Luokkahuoneissa ei ollut valaistusta eikä lämmitystä. Jouduttiin
turvautumaan kynttilöihin. Joskus oli niin kylmää että täytyi pitää päällysvaatteet yllä.
Kerran jos toisenkin porukka lähti hevosen ja vankkureiden kanssa kaupungille hankkimaan lisämuonaa. Besorkkaaminen oli saanut yleisen hyväksynnän sen jälkeen, kun Lenin oli kehottanut ”ryöstämään ryöstettyä”.
Joukko meni kerran palatsiin, jonka upporikas omistaja oli paennut Englantiin. Sisällä vallitsi kuolemanhiljaisuus. Ikkunat oli peitetty mustilla
kankailla. He sytyttivät paperilyhtyjä nähdäkseen edes jotakin. Kallisarvoiset taulut irrotettiin seiniltä. Ne kannettiin ulos ja pinottiin vankkureille.
Flyygelin saamisessa kyytiin oli omat hankaluutensa.
Tiedettiin, että talonpojat vaihtoivat kulttuuriesineitä ruokaan. He tulivat
Kelttoon ja alkoivat hieroa kauppaa inkeriläisisännän kanssa. Tinkiminen
oli kovaa.
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– Soittopelistä saa mainion ruokakaukalon sioille, Ohtonen suostutteli.
Flyygeli meni muutamasta kapallisesta ituisia perunoita.
Hannesta ei pettymyksekseen ylennetty vuosikurssin ensimmäisessä ylennystapahtumassa. Mutta hän menestyi erinomaisesti koulun sisäisissä painikilpailuissa. Vastustajatkin olivat kaikki nälästä heikkoja. Hän hankki
rahaa lisämuonan ostoon lossaamalla laivoja vapaa-aikana. Palatessaan
kerran Ohtosen kanssa satamasta he näkivät Liteinin sillalla hälisevän ihmisjoukon ja pysähtyivät katsomaan.
Hevonen oli sortunut raskaan kuormansa alle.
– Nahas näkkyy piiskajälet vielkii, Ohtonen vitsaili.
Hevosen omistaja pisti kirveellä ruhoa lihoiksi ja myi lihat huutokaupalla. Hinta nousi heti liian kovaksi.
Jotkut kursantit metsästivät koiria ruuaksi. Hannes ei suostunut syömään
koiraa. Mutta hän kalasti. Hän lähti taas kerran Ohtosen kanssa onkimaan.
He noukkivat puistossa sateen jäljiltä märästä maasta madot ohikulkijoiden
katseista välittämättä. Kun matoja oli tarpeeksi, he kävelivät Nevan rantaan.
Koukkuun puuttui muutamia lahnoja, nekin olivat hyvä lisä vähäiseen
ruokavalioon.
Kansanvallan lujittamisessa jouduttiin käyttämään koviakin otteita.
Kansankomissaarien neuvoston päätöksellä maaseudulle lähetettiin komennuskuntia takavarikoimaan elintarvikkeita, jotta kansa ei kuole nälkään. Viljaa kätkeneet talonpojat teloitettiin.
Vastavallankumouksellisten Luoteisarmeija aloitti kenraali Judenitsin
johdolla hyökkäyksen Länsi-Inkeristä. Se valloitti pitäjän toisensa jälkeen.
Sitä mukaan kun se eteni, kapinallisia inkeriläisiä liittyi siihen. Se hyökkäsi
Hatsinaan ja kolkutteli jo Petrogradin portteja. Vallankumouksen kehto
joutui ahdistetuksi kahdelta suunnalta, kun Suomen hallituksen tukemat
inkeriläiskapinalliset hyökkäsivät Pohjois-Inkeristä.
Puna-armeija aloitti vastaiskun Trotskin johdolla.
Kansainvälisen jalkaväkikoulun suomalaisista oppilaista muodostettiin
pataljoona, joka siirrettiin pikaisesti rintamalle. Se pysäytti pakokauhuisina
Hatsinasta pakenevat puna-armeijalaiset. Sen jälkeen se vedettiin Pulkovan
kukkuloitten eteläreunaan. Valkoiset toivat rintamalle englantilaisia hyökkäysvaunuja. Suomalaiskursantit uskoivat niiden olevan pahvista ja lähti180

vät pysäyttämään ne. Totuus paljastui, kun yksi kitisten ja kolisten liikkuva
rumilus lähestyi. He ampuivat niitä kivääreillä ja saivat huomata, ettei luoti
pystynyt rautaan. Kuului vain kilahdus. Hyökkäysvaunu saatiin saarrettua.
Vaunun kattoluukusta heilutettiin valkoista liinaa antautumisen merkiksi.
Kaksi hyökkäysvaunua tuli piiritetylle avuksi. Ne lahtasivat suomalaiskomppanian melkein viimeiseen mieheen.
Valkoiset etenivät Pulkovan kukkuloille, mutta mäet olivat hyökkäysvaunuille liian jyrkkiä. Ne eivät jaksaneet nousta mäkeä ylös asti tai niiden
moottorit hajosivat. Uhkarohkeat suomalaiset lähetettiin uudelleen höökivaunujen kimppuun. He varustautuivat parrunpätkillä ja ratakiskonkappaleilla.
Rautahirviö lähestyi Hannesta. Tässäkö päättyisi hänen nuori elämänsä?
He olivat ojassa katveessa hyökkäysvaunun tulitukselta. Kun vaunu oli
kohdalla, toveri nousi ojasta ja työnsi parrunpätkän telaketjuihin. Rautahirviö jäi paikalleen. Hannes löi tykinpiippua ratakiskolla. Tärähdys tuntui
koko kehossa, ja kisko putosi käsistä. Hyökkäysvaunu ampui. Ammus räjähti putkessa. Ensimmäinen pois pelistä.
Toinenkin hyökkäysvaunu saatiin tuhottua. Loput katsoivat parhaaksi
perääntyä.
Voitosta maksettiin kova hinta, moni kurssitoveri kaatui. Valkoiset kärsivät reservin puutteesta eivätkä hyökänneet enää. Kun joukkoja vielä uhkasi saarrostus, ne aloittivat vetäytymisen takaisin Viroon.
Kursantit palasivat kouluun jatkamaan opiskelua. Eräitä palkittiin urhoollisuudesta punalipun kunniamerkillä tai kellolla.

3.
Muurmannin suomalaisessa legioonassa ei hurrattu, kun maailmansota
päättyi ympärysvaltojen voittoon, sillä he ymmärsivät, ettei heillä ollut
paluuta kotimaahan, koska valkoiset jäivät siellä valtaan. Ketään ei houkutellut jääminen tuulten pieksemälle tundralle napapiirin pohjoispuolelle.
Moni lähtisi mieluummin vaikka gurkhasotilaaksi brittiläisen kansainyhteisön armeijaan. Iso-Britannia tunnusti Suomen itsenäisyyden vasta keväällä
edellytyksellä, että Suomen hallitus armahtaa Hänen Majesteettinsa armeijassa palvelleet suomalaiset ja päästää heidät kotiin. Valtiohoitaja Manner181

heim vastusti armahdusta. Vasta kun Ståhlberg valittiin presidentiksi, hallitus myöntyi ottamaan legioonalaiset kotimaahan.
Kotiutettavien joukosta erotettiin tappajat ja poliittiset johtajat, jotka
pantiin mustalle listalle. Kotiin palaajilta – tuhatkunta miestä – otettiin kiväärit pois. Britit ilmeisesti pelkäsivät, että he nousisivat kapinaan. Univormun he saivat pitää, sillä siviilivaatteet olivat kadonneet. Heidät kuljetettiin junalla Muurmanskiin, jossa he astuivat laivaan brittien tarkan valvonnan alla.
Tultuaan ulos vuonosta s/s Kursk otti suunnan länteen. Laivaa saaliin
toivossa kauas avomerelle saattaneet jättiläislokit jäivät vanavedestä. Meri
velloi joka puolella. Etelässä siinsivät Norjan tunturit. Pohjoisesta puhaltava hyinen viima tunkeutui luihin ja ytimiin. Univormu oli heppoinen asu
niissä oloissa. Lindman lähti ruumaan lämmittelemään.
Miehet nukkuivat ruumassa kiinni toisissaan. Ahtaissa oloissa taudit levisivät helposti. Ensimmäinen sairastui punatautiin ja kuoli pian. Hautajaiset
olivat sotilaallisen koruttomat. Union Jackiin kääritty ruumis vieritettiin
laidan yli meren aaltoihin. Yksikään ei pystynyt seuraamaan seremoniaa
silmien kostumatta.
Tieto heidän saapumisesta kiiri edellä Skotlantiin. Satamassa oli tuhansia uteliaita katsomassa Hänen Majesteettinsa armeijassa sotineita kummajaisia. Skotit ehkä pelkäsivät heidän tartuttavan punatautia eivätkä päästäneet heitä maihin. Kotimatka jatkui kahden päivän kuluttua.
s/s Kursk tuli Ruotsin ja Tanskan välisestä salmesta Itämerelle. Se ohitti
Öölannin ja Gotlannin ja lähti ylittämään merta. Alkoi jännittää, kuinka
heidät – ”Holstin jääkärit” – otettaisiin kotona vastaan.
Laiva ei mennytkään Helsinkiin vaan Tallinnaan. Tarjottiin viimeinen
mahdollisuus ruveta maanpakolaiseksi. Muutama käyttikin tilaisuuden hyväksi ja poistui laivasta.
Lindman kuljetettiin Helsinkiin vasta kolmannessa erässä. Helsingin
satamasta heidät kuljetettiin veneillä kaupungin edustalla olevaan saareen.
Brittisotilaat valvoivat, että kaikki tapahtui ihmisoikeuksien mukaisesti.
Vaikka oli luvattu, että kaikki pääsisivät ilman rangaistusta, he joutuivat
jäämään saareen odottamaan oikeudenkäyntiä. Lindman vietiin yhtenä päivänä kuulusteluun. Ei herättänyt luottamusta että kuulustelija oli valkoinen
upseeri. Kuulustelija kysyi oliko hän kuulunut punakaartiin kapinan aikana. Hän vastasi, että oli toiminut punakaartien Turun piirin esikunnassa.
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Kuulustelija kysyi, mikä oli ollut hänen tehtävänsä siinä. Hän vastasi, että
pääasiassa oli huolehtinut palkan maksamisesta kaartilaisille. Kuulustelija
kysyi, oliko hän kantanut asetta.
– Minul oli pistoli, hän vastasi.
Lindman vastasi totuudenmukaisesti kaikkiin kuulustelijan kysymyksiin, paitsi yhteen. Kun kuulustelija kysyi, oliko hän järjestänyt pakkoottoa punakaartiin, hän katsoi viisaammaksi sanoa, ettei ollut.
– Teitä tullaan syyttämään maan- ja valtiopetoksesta, kuulustelija sanoi.
– Mnä käsitin armahduksen tarkoittavan aivan muuta, Lindman sanoi.
Hän katui, että oli palannut Suomeen.
Aika kului vankilasaarella hitaasti. Lopulta oikeus alkoi antaa päätöksiä.
Tuomioista kuultiin saareen. Ne vaihtelivat vapauttavasta elinkautiseen.
Britit moittivat rangaistuksia liian koviksi mutta eivät puuttuneet niihin.
Moni vanki oli sitä mieltä, että purkmannit saisivat painua helvettiin. Brittejä taisi harmittaa, kun joutuivat värjöttelemään tällä arktisella saarella,
vaikka maailmansota oli päättynyt aikoja sitten.
Koitti viimein päivä, jolloin Lindman vietiin oikeuden eteen. Hänet ja
muut sinä päivänä tuomittavat kuljetettiin pienellä laivalla mantereelle.
Syytetyt vietiin oikeussaliin yksi kerrallaan. Pian tutkittu tuotiin takaisin
odottamaan tuomarien päätöstä. Vähän ajan kuluttua syytetty vietiin takaisin kuulemaan päätös. Kohta tuomittu tuotiin salista ja vietiin ulos.
Lindman joutui tuomarien eteen vasta iltapäivällä. Syyttäjänä toimi valkoinen upseeri, joka luki syytekirjelmän. Hänelle vaadittiin maanpetoksesta ja valtiopetoksesta kahdeksan vuoden vankilarangaistusta. Puolustusasianajajalla, joka myös oli valkoisia, ei ollut esittää puoltolausetta.
Moiselta oikeudelta ei ollut odotettavissa kuin kovaa rangaistusta.
Vartija vei Lindmanin eteiseen siksi ajaksi, kun tuomarit puivat päätöstä. Otsalle nousi kylmä hiki. Hänet vietiin uudelleen tuomarien eteen.
Tuomari luki tuomion paperista. Kaksi vuotta. Lindman ei tiennyt itkeäkö vai nauraako.
Vankeustuomion saaneet passitettiin Tammisaaren pakkolaitokseen. Sinne
tuotiin myös mustalistalaiset Muurmannilta. Yksi tuhansista Tammisaaren
vangeista oli Karl Katava. Karl kertoi Lindmanille jääneensä vangiksi
Tampereella ja saaneensa elinkautisen. Hän kertoi Karlille, että Hannes oli
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Venäjällä. Hän kuuli Karlilta, että Alli oli joutunut vangiksi Lahdessa mutta oli todettu vaarattomaksi ja päästetty Hennalasta ilman rangaistusta.
Suomen hallitus tarjosi vankeusrangaistukseen tuomituille Muurmannin
legioonalaisille mahdollisuuden sovittaa rangaistus lähtemällä maanpakoon
Englantiin tai Kanadaan. Lindman ei miettinyt pitkään. Hän ilmoittautui
vapaaehtoiseksi lähtijäksi. Hän pärjäisi, hän oli asunut kymmenen vuotta
Pohjois-Amerikassa ja puhui englantia sujuvasti.
Vapaaehtoiseen maanpakolaisuuteen suostuneet vietiin junassa Helsinkiin. Lindman ei uskonut silmiään, kun näki Helsingin rautatieasemalla
tuhannet heitä saattamaan tulleet ihmiset, jotka huusivat heille kannustushuutoja. Hän ei voinut olla tuntematta itseään marttyyriksi.
Maanpakolaisuuteen suostuneet kuljetettiin hevoskyydillä satamaan. He
astuivat laivaan, joka veisi heidät Englantiin. Lindman jatkaisi sieltä Kanadaan. Saatuaan elämänsä tolalleen hän pyytäisi Allia tulemaan sinne.

4.
Varmistuttuaan, ettei kukaan nähnyt, Karl Katava pani taikinapalan suuhun. Hän söi taikinaa niin paljon kuin pystyi, sillä ruumiinvoimat täytyi
saada takaisin pakoa varten. Pelkillä pakkolaitoksen ruuilla voimien palauttaminen ei onnistuisi. Nyt ruokaa sentään sai. Kun hänet kaksi vuotta sitten
tuotiin Tammisaareen, hän oli ollut lähellä kuolemaa. Mutta hän selviytyi
elossa kuin ihmeen kaupalla. Täytettyään kahdeksantoista hän pääsi töihin
pakkolaitoksen leipomoon. Elinkautinen muutettiin kahdeksitoista vuodeksi vankeutta. Hän ei odottaisi vapautumista niin kauan. Hän ei viihtynyt
täällä, vaikka vangeille järjestettiin kaikenlaista ohjelmaa. Sai muun muassa käydä opintopiirissä, jossa luettiin Karl Marxin teoksia. Parta-Kallen
teorioista oli jäänyt mieleen ainakin se, että kapitalismissa rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät, mutta kommunismissa kukaan ei rikastunut toisen
selkänahasta, sillä kommunismissa kaikki omaisuus oli yhteistä. Ei ollut
sortajia eikä sorrettuja. Kommunismi oli tulevaisuuden talousjärjestelmä.
Kommunismissa ei eletty vielä edes Neuvosto-Venäjällä. Siellä elettiin
kommunismin esivaiheessa sosialismissa. Suomessakin siirryttäisiin vallankumouksen jälkeen sosialismin kautta kommunismiin.
Pakosuunnitelma oli valmiina. Suomen Kommunistinen Puolue oli varannut hänelle opiskelupaikan Petrogradin jalkaväen suomalaisilla päällys184

tökursseilla. Karl lähti ulkokäymälään. Hän tiesi, että astiat oli tyhjennetty
edellisiltana. Oli vielä pimeää. Hän meni huussiin ja lukitsi oven säpillä.
Hän nosti kannen. Reikä oli tarpeeksi iso, jotta siitä mahtui pujottautumaan. Pakkolaihtumisesta oli sentään jotakin hyötyä. Jalka osui johonkin
liukkaaseen. Se oli ”sitä ihtiään”. Joku oli jo ehtinyt käydä asialla. Oli pakko sulkea sieraimet sormilla hajun takia. Takaluukku luiskahti käsistä ja
kaatui. Onneksi heinikko vaimensi äänen.
Varmistuttuaan, ettei kukaan ollut kuullut, Karl ryömi luukun kautta
ulos. Pimeys oli hänen puolellaan. Kulmatorneissa olevat vartijat eivät pystyneet näkemään häntä. Käsi paloi nokkosissa. Hän ei ollut ottanut niitä
huomioon. Hän veti hihat käsien suojaksi ja jatkoi ryömimistä. Päästyään
aidan luokse hän kaivoi pihdit saappaanvarresta. Toveri oli valmistanut ne
hänelle ja saanut taikinaa palkaksi. Vartijoiden työmoraali oli heikentynyt;
vankeja ei tarkastettu portilla enää kovin hyvin. Sama toveri oli luvannut
huutaa tulevana aamuna nimenhuudossa hänen puolestaan. Kukaan muu ei
tiennyt paosta.
Pihdit olivat tylsät. Piikkilankojen katkominen keskeytyi, sillä heiluripartio lähestyi. Karl vetäytyi etäämmäs aidasta. Partion mentyä hän palasi
katkomaan lankoja. Onneksi aita oli vain yhdenkertainen, päinvastoin kuin
varsinaisella vankila-alueella, jossa se oli kahdenkertainen. Hän joutui keskeyttämään langan katkaisemisen toistamiseen vartijain ohikulun ajaksi.
Saatuaan langat katki ja taivutettuaan ne sivuun hän työnsi pään reiästä.
Varmistuttuaan, ettei kummastakaan suunnasta tullut vartijaa, hän pujottautui aidasta läpi. Lahje tarttui piikkilankaan, mutta hän riuhtaisi sen irti.
Hän ryömi muutaman metrin päässä olevaan pensaaseen. Vartijain askelet
kuuluivat jo. Hän odotti että vartija kulki ohi, ennen kuin jatkoi konttaamalla. Päästyään tielle hän jatkoi kävellen, sillä juoksevaan kiinnitettäisiin
huomiota.
Mäntykankaalla oli helppo kulkea. Aurinko nousi jo metsän takaa. Koirat,
jotka varmasti olivat jo hänen perässään, pysyivät helposti jäljillä, sillä
jalkineista lähti melkoinen tuoksu. Karl tuli purolle. Hän riisuutui ilkosilleen ja pani vaatteet mytyksi pään päälle. Hän piti myttyä toisella kädellä ja
kahlasi vyötäröä myöten veteen. Hän kahlasi purossa vähän matkaa, ennen
kuin nousi vastarannalle. Sillä tavalla eksytettiin jälkikoirat. Vetäessään
housut jalkaan hän huomasi, että lahje repsotti. Sen näköisenä oli paras olla
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menemättä ihmisten ilmoille. Hän pesi saappaat ulosteesta ja veti ne jalkaan. Hän otti auringosta suunnan itään ja lähti kulkemaan.
Karl näki koko päivänä vain muutaman ihmisen nekin kaukaa. Hämärtyi
jo. Hän meni latoon. Syötyään loput evääksi varaamastaan taikinasta hän
kaivautui heiniin. Heinä tuoksui hyvälle mutta pisteli. Hän nukahti pian.
Karl heräsi kun kukko kiekui. Hän nousi ja poistui ladosta. Vatsa kurni
nälästä, mutta hänellä ei ollut mitään suuhun pantavaa. Varmistuttuaan,
ettei talossa ollut vahtikoiraa, hän meni kettuna kanalaan. Hän raotti ovea
vain sen verran että mahtui sisään. Kukko kallisteli päätä, kun hän otti yhden orrella nukkuvista kanoista. Hän taittoi räpistelevältä kanalta niskan ja
poistui kanalasta yhtä hiljaa kuin oli tullutkin.
Ei ollut tulitikkuja, joilla sytyttää nuotiotuli. Karl kokeili partiopoikien
keinoa, mutta ei syntynyt edes savua. Kananliha jäi syömättä.
Helsingissä pystyi liikkumaan huoletta, sillä Karl Katavalla ei ollut kaupungissa yhtään tuttua. Hän etsi Suomen Kommunistisen Puolueen asiamiehen asunnon. Oven avannut mies varmisti tunnussanalla että oli tekemisissä luotetun kanssa.
Mies antoi Karlille ruokaa kuultuaan, ettei hän ollut syönyt muutamaan
päivään. Hän sai myös neulan ja lankaa, joilla ompeli revenneen housunlahkeen. Hän jäi yöksi keittiön lattialle nukkumaan. Aamulla hän sai mieheltä rahaa ja matkaohjeet.
Karl vaihtoi Viipurissa paikallisjunaan. Hän jatkoi Terijoelta kävellen Jäppilän kylään. Oli jo myöhä, kun hän tuli perille. Talo löytyi kylän laidasta.
Hän koputti ikkunaan yhden pitkän ja kaksi lyhyttä.
– Tunnussana, ikkunan avannut mies sanoi:
– Otto Ville.
– Tule sisälle.
Sisällä oli toinenkin mies. Miehellä oli pistooli kädessä.
– Onko siulla asetta? mies kysyi Karlilta.
– Ei.
Mies pani pistoolin taskuun ja sanoi vievänsä hänet yli. He pääsivät
sopimukseen taksasta ja lähtivät yönselkään. Kotvan kuljettuaan he tulivat
purolle.
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– Raja on tässä, opas kuiskasi. – Myö männää yli tuota kaatunutta puurunkoo pitkin.
Puunrungolla joutui taiteilemaan, ettei olisi pudonnut veteen. Oksista sai
vähän tukea. Matka jatkui metsäpolkua pitkin. Vain kuu valaisi tietä. Karlille juolahti mieleen, että mies voisi ampua häntä selkään ja viedä rahat.
Totuutta ei saataisi koskaan tietää.
– Matalaks, opas kuiskasi ja meni mättään taakse vatsalleen. Karl seurasi esimerkkiä.
Koira tuli polkua pitkin. Se jäi nuuhkimaan heitä.
– Mää matkaas, opas käski koiraa.
Ihme ja kumma, koira ymmärsi puhetta.
– Se on yksin liikkeel, opas sanoi. – Lähetää.
Käveltyään muutaman kilometrin he tulivat pimeänä olevan talon luo.
Opas koputti ikkunaan.
– Mitä asjaa, ikkunan avannut mies kysyi.
Opas kuiskasi miehelle jotakin.
– Tulkaa sissää, ikkunan avannut sanoi.
Karlin maksettua oppaalle tämä lähti takaisin. Hän saisi nukkua pari
tuntia. Mutta uni ei tullut. Aamun valjettua hän lähti uuden oppaan kanssa
seuraavaan etappiin. Opas puhui ensimmäisen kerran vasta heidän käveltyä
muutaman kilometrin:
– Rajavartijoita ei tarvitse ennää pelätä. Ne eivät liiku näi ettääl rajast.
He tulivat pienelle juna-asemalle.
– Juna tulloo tunni pääst tuost suunnast, saattaja osoitti kädellä. – Nouse
siihe.
Karlin maksettua opas lähti pois.
Petrograd eli entiseltä nimeltään Pietari oli vieläkin suurempi kaupunki
kuin Karl oli kuvitellut. Talot olivat komeita ja kadut leveitä. Vallankumouksen jälkeen kansan omaisuudeksi tulleissa palatseissa näkyi entinen loisto vaikka kulta oli irrotettu.
Kerjäläisiä ei voinut olla näkemättä.
Karl ilmoittautui Suomen Kommunistisen Puolueen toimistossa. Hän sai
ohjeet mennä Kansainväliselle jalkaväkikoululle, joka sijaitsi Vasilinsaaressa entisessä kadettikoulussa.
Karlin ilmoittauduttua muonavahvuuteen hänelle osoitettiin paikka suuresta salista. Punkan vieressä oli kaappi, jossa hän voi säilyttää omaisuut187

taan. Salissa asui satakunta miestä. Häly oli valtava, kaikki tuntuivat puhuvan yhtä aikaa.
Karl tutustui heti naapureihinsa. Nämä veivät hänet kanttiiniin. Jokainen
haki tiskiltä teen ja vanikkaa. He istuutuivat pöytään, jossa olleet miehet
keskustelivat jostakin mieliä kuohuttavasta tapahtumasta. Karlille kerrottiin, että opposition edustajat olivat muutama päivä sitten teloittaneet ampumalla Kuusisen klubilla kokoustaneet Suomen Kommunistisen Puolueen
keskuskomitean eräät jäsenet.
– Aseet haettii Suomest. Ampujat menivät Kuusisen klupille ja tekivät
sen, mitä heiltä odotettiin. Jokasel oli määrätty ammuttava. He ampuivat
revolverit tyhjiksi. Jälki oli sen mukaista. Kaheksan kuoli ja yheksän haavottu vakavasti, yksi miehistä kertoi.
– Herrasosialistit likvidoitii, rokonarpinen mies sanoi.
– Tehtyään tekonsa ampujat menivät miliisiasemalle ilmottamaa, että
olivat likvidoineet työväenluokan petturit.
– Lenin hyväksyy mätäpaiseen puhkaisemisen.
– Puoluejohto niitti, mitä kylvi, rokonarpinrn sanoi.
Karl sai kuulla, että veriteko oli seurausta siitä, että puoluejohto oli erottanut opposition johtoon asettuneet punakomentajat ja riistänyt heiltä sotilasarvon. Viimeinen pisara oli, kun puoluejohto vangitutti yhden opposition edustajan ja syytti tätä Suomen lahtarin agentiksi.
– Keskuskomitea vain teoretisoi kun pitäisi toimia massojen kärsimyksen lopettamiseksi. Se toimii mielivaltaisesti kuin diktaattori. Puoluejohtoon kuuluvat elävät itse kuin ruhtinaat ja pimittävät yhteisiä varoja. Samaan aikaan rivijäsenet elävät puutteessa ja kurjuudessa. Keskuskomitean
jäsenillä on yllin kyllin kaikkea. Vuorolaiva hakee niille herkkuruokia ja
ranskalaisia viinejä Tukholmasta.
Karl kuunteli huuli pyöreänä. Sosialismin oloissa ei pitänyt olla luokkaeroja.
Karl aloitti opiskelun Petrogradin jalkaväkikoulun suomalaisella osastolla.
Hän sai kaikki varusteet, muun muassa parhaasta nahasta tehdyt saappaat
ja hyvästä kankaasta tehdyn, melkein nilkkaan asti ulottuvan manttelin.
Neuvosto-Venäjä piti hyvää huolta sotilaistaan. Opetus oli Jalkaväkikoulussa erinomaista. Ainoa miinus oli heikko ruoka. Se oli joka päivä samaa
hirssiryyneistä tehtyä laihaa litkua ja 300 grammaa leipää sekä suolakurk188

ku. Lisäksi annettiin vähän suolaa ja sokeria. Moni vaihtoi ne tupakkaan,
muttei Karl, koska ei ollut tupakkamiehiä.
Kursanteilta eli oppilailta kysyttiin, hyväksyivätkö he Kuusisen klubin
veriteot. Karl harkitsi pitkään, ennen kuin vastasi, ettei hyväksynyt.
Revolveriopposition teon hyväksyneet pidätettiin mutta vapautettiin
pian.
Karl tapasi veljensä, jota ei ollut nähnyt kahteen ja puoleen vuoteen.
Hannes oli valmistunut punakomentajaksi ja oli nyt jatkokursseilla. Isoveli
oli intoa täynnä:
– Tääl opeteta soittama konekiväril ”Kansainvälist”.
Eräänä päivänä punakomentajakurssin suomalaiskomppania hälytettiin.
Käskettiin pukea taisteluvarustus ja mennä ulkona muotoon.
Nelirivin tultua valmiiksi koulun johtaja ilmoitti, että komppania menee
lopettamaan Baltian telakalla alkaneen lakon.
Telakalla selvisi, että lakkoilijat vaativat parempaa palkkaa, jotta pystyisivät ostamaan jatkuvasti kallistuvia elintarvikkeita. Lakkoilevat eivät uskoneet politrukkia, kun tämä sanoi, että puutteet olivat kapitalismin jäänteitä. Ne korjaantuisivat, kun siirrytään kommunismiin.
Lakkoilevat uhkasivat riisua heidät aseista. Koska heitä oli paljon vähemmän kuin lakkoilevia, he lähtivät pois. Toinen puna-armeijan yksikkö
lopetti lakon voimatoimin.
Elintarvikekomissio joutui nostamaan talvella kädet ylös nälän edessä.
Leipäannosta pienennettiin kolmanneksella. Sosialistivallankumoukselliset
ja menshevikit antoivat julistuksen, jossa vaadittiin proletariaatin diktatuurin lakkauttamista ja palaamista vuoden seitsemäntoista helmikuun vallankumouksen – sen jossa itsevaltius kukistettiin – voittoihin. Julistuksessa
vaadittiin sosiaalivallankumouksellisten ja menshevikkipuolueen laillistamista ja niille äänimäärien edellyttämää enemmistöä neuvostoissa. Vaadittiin poliittisten vankien vapauttamista pakkotyölaitoksista, vapaita ammattiliittoja, sananvapautta, vapaata kauppaa ja vapaata lehdistöä.
Julistuksen seurauksena Petrogradin edustalla olevalla Kronstadtin merilinnakkeella taistelulaivojen miehistöt nousivat kapinaan. Kapinalliset
ilmoittivat, että elämä proletariaatin diktatuurin ikeen alla oli kuolemaa
kauheampaa. Kapinalliset valloittivat koko Retusaaren. Neuvosto-Venäjän
presidentti Kalinin huudettiin alas torikokouksessa.. Kapinallisten perustamasta lehdestä saatiin lukea ja radioasemalta kuulla, että kommunismi oli
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komissaarivaltaa ja teloitusjoukkoja. Kapinalliset vaativat orjuuden lakkauttamista ja palkkoja kultana, sillä rahan arvo laski jatkuvasti. Armeijan
organisaatiosta oli erotettava poliittiset osastot sekä salaisen poliisin eli
Tshekan yksiköt oli lakkautettava.
Leninin johtama kansankomissaarien neuvosto ei suostunut kapinallisten vaatimuksiin vaan lähetti sotajoukot saartamaan Kronstadtia. Kapinallisille annettiin varoitus; niiden oli antauduttava vuorokauden sisällä. Mutta
Kronstadtin matruusit – lokakuun vallankumouksen selkäranka – eivät
antautuneet uhkavaatimuksen edessä vaan erottivat poliittiset upseerinsa ja
ilmoittivat, että heillä oli 135 tykkiä ja 68 konekivääriä ja monta taistelulaivaa.
Petrogradin jalkaväkikoulun suomalaisen osaston komppaniat herätettiin
keskiyöllä. Käskettiin pukea taisteluvarustus ja mennä pihalle muotoon.
Muodon tultua valmiiksi, päällikkö käski venäjäksi ”vasemmalta jonossa, mars seuratkaa”.
He marssivat nukkuvan kaupungin läpi. Nevan silta laskettiin alas heitä
varten. Jäätä myöten ei olisi päässytkään, sillä kapinan vuoksi jäänmurtaja
piti railon jatkuvasti auki. He tulivat Suomen asemalle ja nousivat härkävaunuihin. Ovet pantiin ulkopuolelta säppiin. Toimenpide aiheutti kysymysten tulvan.
– Lahtikentällekö meijät viijää?
Huhu kertoi, että Suomessa oli alkanut vallankumous. Kuljettuaan kotvan juna seisahtui lumisen metsän keskellä.
Ovi avattiin. Karl hyppäsi ja upposi polvia myöten hankeen.
Odottamatta muodon tuloa valmiiksi nuorennäköinen politrukki aloitti
käskynjaon.
Kukaan ei jaksanut kuunnella perusteellista selvitystä maailmantilanteesta. Politrukilta kysyttiin, miksi he olivat täällä. Politrukki pääsi asiaan.
Hän kertoi, että Kronstadtissa oli alkanut kapina, minkä vuoksi Petrograd
oli julistettu piiritystilaan. Politrukki kehui heitä jalkaväkikoulun luotettavimmiksi oppilaiksi. Siksi heidät oli määrätty vartioimaan kapinaa kukistamaan lähetettyjä tykkipattereita.
Patterin saavuttua tykit purettiin junanvaunuista. Hevoset valjastettiin
niiden eteen. Ne lähtivät vetämään tykkejä rannikolle. Lunta oli muniin
asti. Kuului kiroilua; miksei ollut jaettu suksia.
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Tykkimiehet ratsastivat hevosilla ja pääsivät helpommalla. Mutta hevoset eivät jaksaneet vetää tykkejä perille asti. Tykkimiehet joutuivat laskeutumaan ratsailta ja auttamaan tykkien vetämisessä. Jalkamiesten vahingonilo jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Heidät käskettiin auttamaan tykkien
vetämisessä. Tykit saatiin perille kovalla ähellyksellä. Ne ajettiin asemaan,
ja putket suunnattiin kaukana siintävään merilinnakkeeseen.
– Valittivat demokratian puutetta. Kohta sitä saavat, Ohtonen lohkaisi.
Kapinallisille annettu armonaika meni umpeen. Sota-asiain kansankomissaari Trotski antoi puna-armeijalle käskyn vallata Kronstadt.
Merilinnaketta pehmitettiin tykkitulella. Totleben ja laivatykit vastasivat. Alkoi tykkien kaksintaistelu. Suomalaiskursantit määrättiin kantamaan
tykeille ammuksia. Kranaatti ei Karl Katavalle paljon painanut. Mutta niitä
oli liikaa. Hän väsyi puhki. Sai lisäksi pelätä vihollisen kranaatteja.
Tykkituli ei rauhoittanut kapinallisia. Ne julistivat röyhkeästi yleislakon
ja ottivat poliittisia komissaareja panttivangiksi. Kansankomissaarien neuvosto antoi kenraali Tuhatshevskille käskyn kukistaa vastavallankumoukselliset.
Joukot ryhmittyivät hyökkäysrintamaan Suomenlahden rannikolle. Rintama lähti hyökkäämään peninkulman päässä siintävään Kronstadtiin. Takana kulkevat Tshekan upseerit huutelivat taistelukehotuksia. Rintama
joutui armottoman tykki- ja konekivääritulen alle. Miehiä kääntyi takaisin.
Jalkaväkikoulun suomalaisista muodostettu osasto lähetettiin pysäyttämään rintamasta pakenevat. Käsky oli ampua kohti. Jäälle jäi tummia liikkumattomia myttyjä. Käsky korjattiin; vetäytyvien sallittiin nousta jäältä
maalle.
Viikon kuluttua lähdettiin hyökkäämään uudelleen. Joukot moninkertaistettiin viiteenkymmeneentuhanteen mieheen. Jokaisella oli valkoinen
kaapu yllään. Mukaan otettiin miinanheittäjät, sillä hyökkäyksen oli onnistuttava. Seuraava tilaisuus olisi vasta vuoden kuluttua, sillä jää haurastui
silmissä.
Ensimmäinen aalto pääsi usvan suojassa piikkilangalle asti, ennen kuin
vastustaja näki sen ja avasi sulkutulen. Suomalaiset hyökkäsivät toisessa
aallossa. Jäälle nousi vettä. Saappaat kastuivat. Edestä tuotiin surkeasti
valittavia haavoittuneita.
Kaatuneita tuli komissaareillekin liikaa. Hyökkäys keskeytettiin. Rintamaan vaihdettiin yöllä reservistä tuoreita joukkoja. Rintama lähti aamuhämärissä uuteen rynnäkköön.
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Suomalaiset punakomentajakurssilaiset valtasivat Retusaaren pohjoispäässä olevan luodon tarvitsematta ampua laukaustakaan. Luodolta voi nähdä
paljain silminkin Suomeen pakenevan tuhatpäisen joukon. Taka-ajoon ei
lähdetty, sillä alkoi sataa räntää.
– Toivottavasti Suomi ottaa heijät hyvin vastaan, joku sanoi.
Illan pimettyä Kronstadt valaistiin voimakkailla valonheittimillä. Joukot
valtasivat Retusaaren. Tshekan miehet tekivät jälkipuhdistuksen. Antautuneet vangittiin, ellei ammuttu.

5.
Kansalaissota oli päättynyt Venäjällä punaisten voittoon. Sotakommunismi
hylättiin ja aloitettiin talonpoikia ja pikkukauppiaita suosiva uusi talouspolitiikka. Sen seurauksena elinolot paranivat. Ruuasta ei ollut enää puutetta.
Karl Katavan opiskelu. Petrogradin Kansainvälisessä sotakoulussa sujui
hyvin. Hänet ylennettiin ryhmänjohtajaksi. Eräänä päivänä suomalaiskurssilaisista muodostettiin hiihto-osasto. Sotaharjoituksista ei ollut kyse, sillä
heille jaettiin uusia varusteita: toppatakki ja toppahousut, puhdas alusvaatekerta, puoliturkki ja huovikkaat. Kesäsuikka vaihtui piippalakkiin, jossa
oli alas laskettavat korvaläpät.
He marssivat rautatieasemalle ja nousivat junaan. Jotakin merkittävää
oli tapahtumassa, sillä asevoimien ylipäällikkö tarkasti junan ja luovutti
siihen oman veturinsa.
Huhu kertoi, että heidät vietäisiin Aunukseen kukistamaan vastavallankumouksellisten kapinaa.
Karjalan työkansan kommuunin puheenjohtaja Gylling oli junaa vastassa
Petroskoin rautatieasemalla. Gylling kertoi puheessaan, että vienalaisisännät olivat aloittaneet Suomesta tulleiden jääkäriupseerien johdolla kapinan
neuvostovaltaa vastaan. Kapinalliset olivat vallanneet Muurmannin radan
länsipuolisia alueita. Ne. riehuivat ryöstäen ja raiskaten. Valkorosvot olivat
tunkeutuneet Rukajärvellä taloon, jossa juhlittiin vallankumouksen nelivuotispäivää. Ihmiset raahattiin raa'asti ulos ja ammuttiin seinää vasten.
Viena oli viimeinen vastavallankumouksellinen pesäke Venäjällä. Vienalaisisännät haikailivat itsenäisyyttä, vaikka alueella ei ollut taloudellisia
edellytyksiä menestyä. Viena kehittyisi nopeammin federaatiossa Venäjän
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kanssa. Sitä varten Vienasta ja Aunuksesta oli perustettu Karjalan Työkansan kommuuni, jonka talous oli sopusoinnussa Venäjän kanssa. Kommuunilla oli oma kansanedustuslaitos paikallisia tarpeita varten. Hallinnossa käytettiin suomea ja paikallisia kansankieliä eli vienankarjalaa, livviä,
lyydiä sekä vepsää. Alueella oli omat miliisivoimat.
– Koska venäläiset eivät ole hiihtotaitoisia, teitä tarvitaan tekemään isku
valkorosvojen selustaan. Iskuun vallankumouksen puolesta! Gylling lopetti
puheen.
He saivat lisävarusteita: Tammilaudasta tehdyt sukset olivat leveät ja
raskaat. Ranteen paksuiset bambusauvat olivat sentään kevyet. Jokainen sai
pullon spriitä suksihuoltoon. Janoisimmat tyhjensivät pullon heti. Reppuihin pakattiin viikon muona, satakaksikymmentä kiväärin patruunaa, kaksikymmentä pikakiväärin ammusta ja kaksi käsipommia. Reppu painoi kuin
synti.
Kuljettuaan monta pitkää tuntia juna saapui pienelle asemalle keskellä-eimitään. He jalkautuivat ja jatkoivat hiihtämällä. Ensimmäiseen etappiin oli
seitsemän peninkulmaa.
Paatenen karjalaiskylän asukkaat ottivat heidät vastaan hyvin. Ihmiset
antoivat heille ruokaa ja päästivät heidät taloihin nukkumaan.
Aamulla hiihtomarssi jatkui. Alkoi pyryttää lunta.
– Kuinka helvetin pitkälle vielä hiihdetään, joku purnasi.
Hiihdettyään koko päivän he saapuivat Honkaniemeen. Moni valitti
väsymystä, mutta Karl alkoi vasta päästä vauhtiin.
Sipanneet lähetettiin seuraavana aamuna kolonnan ja lääkintähuollon
mukana Rukajärvelle. Vain kovakuntoisimmat kelpuutettiin pataljoonaan,
joka lähti hiihtämään rajalle. Karl kuului armoitettuihin.
Pieningän saloilla oli paikkoja, johon ihmisjalka oli tuskin koskaan astunut. Täällä asui vain karhuja, susia, hirviä ja muita villieläimiä. He joutuivat kiertämään konkeloita ja nousemaan ja laskemaan mäkiä. Jokainen
joutui vetämään ahkiota vuorollaan. Saatuaan sen alamäessä kipeästi nilkoille mies oppi kantapään kautta. Ladun avaamisessa umpihankeen menivät viimeisetkin voimat, mutta ei parannut sipata, sillä enää perässä ei tullut rekeä, johon olisi otettu huilaamaan.
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Edessä oli ensimmäinen yö erämaassa. Laavut ja rakovalkeat syntyivät
Lapin miehiltä nopeasti. Iltapalan jälkeen kaikki – vartiomiehiä lukuun
ottamatta – rupesivat nukkumaan.
Savu meni silmiin ja pani ne vuotamaan. Karl siirtyi etäämmäs nuotiosta. Pian alkoi paleltaa. Kuu tuli esiin pilven takaa. Susi ulvoi jossakin selkäpiitä karmivasti.
Metsäsissien kenttävartion kanssa jouduttiin käymään lyhyt tulitaistelu.
Kentälle jäi kaksitoista kaatunutta sissiä. Vankeja ei otettu. Antautuneilta
viillettiin kurkku auki.
Kärki lähestyi pimeässä varovasti Repolan kirkonkylää, jossa uskottiin
olevan metsäsissejä. He varoivat lykkimästä sauvoilla, jotta ei syntyisi ääntä,
Kirkonkylä vallattiin ilman laukaustenvaihtoa. Talot tutkittiin, mutta
metsäsissejä ei löytynyt. Repolan asukkaat eivät olleet yhtä ystävällisiä
kuin Paatenen. Niiltä saatiin kuitenkin tietää, että sissit olivat paenneet
Suomeen. Saatiin myös lypsettyä tieto, että metsäsissien päämaja oli Kiimasjärvellä. Sinne oli kahden päivän hiihtomarssi.
Levättyään vuorokauden he lähtivät matkaan.
Ladulla tuli vastaan yksinäinen hiihtäjä. Mieheltä saatiin tietää, etteivät
metsäsissit tienneet heistä.
Edessä erottui kuunvalossa kaksi hiihtäjää. Niillä oli suomalaismalliset
karvalakit päässä. Miehet otettiin vangiksi. Ne kertoivat, että perässä tuli
suurempi partio. Kaksi kursanttia puki päälleen vangeilta riisutut pompat ja
karvalakit ja jäi tupakoimaan ladulle. Muut asettuivat väijyyn.
Partio hiihti paikalle pahaa aavistamatta.
– Pankaa tupakaksi! ladulla tupakoivat sanoivat..
Partio vangittiin tarvitsematta ampua laukaustakaan. Vangitut kertoivat,
että Roukulanjärven pohjoispäässä oli kolmekymmentämiehinen etuvartio.
Kymmenen miestä puki vangeilta otetut vaatteet päälleen. Miehet lähtivät kiertämään etuvartion taakse.
Metsäsissit yllätettiin korttia pelaamasta. Sisseiltä riisuttiin aseet. Housuista katkaistiin henkselit ja vangitut ajettiin lumihankeen housut kintuissa.
Hyökkäys jatkui välittömästi, oli käytettävä yllätyksellisyyttä hyväksi.
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Niemen nokassa olevassa metsäsissien päämajassa ei aavistettu, että heitä
tarkkailtiin metsästä järven takaa. Päälliköt tekivät viimeiset hyökkäyssuunnitelmat. Pataljoona hyökkäisi kirkonkylään kahtena osastona. Ensimmäinen komppania hyökkäisi suoraan järven yli. Toinen kiertäisi kirkonkylän pohjoispuolelle.
Aamu ei ollut vielä valjennut, kun komppania lähti kiertämään kirkonkylän taakse. Ensimmäinen komppania meni metsän suojassa ketjuun.
Merkin tultua Karl laski törmän alle. Vaikka ei ollut hyvä hiihtäjä, hän
pysyi pystyssä. Hangesta nousi sotilas tähtäämään häntä kiväärillä.
– Saatana perkele, Karl kirosi.
Sotilas laski kiväärin, nosti sen ja laski taas. Ennen kuin Karl ehti tehdä
mitään, kuului laukaus. Harmaatakki kaatui eikä noussut enää.
Joku oli pelastanut Karlin hengen. Kirkonkellot alkoivat soida. Sissit
hyppivät ikkunoista alushoususillaan. Taistelu oli ohi parissakymmenessä
minuutissa.
Kymmeniä metsäsissejä jäi vangiksi. Sotasaalis oli melkoinen; monta
hevosta muun muassa. Käyttökelpoinen saalis lastattiin rekiin. Loput tuikattiin tuleen. Oli päästävä pois, ennen kuin sissit toivat apujoukot paikalle.
Vangit pantiin tallaamaan lumeen tietä hevosille.
Kolonna pysähtyi ruokailutauolle.
Samalla kun kuulustelivat vankeja, päälliköt naukkailivat sotasaalisviinoja. Kuumeessa oleva vanki kieltäytyi puhumasta.
– Tuokaa se lahtarimpenikka! komentaja käski.
Vanki vietiin komentajan eteen.
– Miksi lähdit sotimaan työläisten valtiota vastaan, komentaja kovisteli.
– No, kerro.
– Pu…puolustamaan isänmaata, vanki änkytti.
– Saatanan nulikka! Käristetään sitä nuotiolla, että oppii vastaamaan
oikein.
Vangin silmille sidottiin musta liina. Komentaja antoi kädellä merkin.
Neljä miestä työnsi pistimensä vangin vaatteisiin ja nosti valittavan vangin
nuotion päälle.
– Katsotaan kuinka paljon se on syöny läskiä, komentaja nauroi.
Nuotion päälle nostetun vaatteet syttyivät palamaan.
– Nostakaa pois, komentaja huitaisi kädellä.
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Vanki uikutti hiljaa ja kuoli pian.

6.
He hiihtivät rajalle tukkijätkiksi pukeutuneina. He kuuluivat Pohjolan punaiseen sissijoukkueeseen. Jokaisella oli salanimi. Hannes Katava oli Kalle
Kulkevainen. He menivät Suomen Lappiin nostamaan tukkityöläiset kapinaan Valko-Suomen hallitusta vastaan. Lapissa alkaisi vallankumous, joka
leviäisi Etelä-Suomeen ja koko Skandinaviaan. Samalla kuitattaisiin vuoden kahdeksantoista kolhut.
Aseet oli jo viety salaa rajan taakse ja kätketty tukkityömaiden lähelle.
Nyt mukana oli neljäkymmentä ylimääräistä kivääriä sekä kaksi luiskanaa
eli Lewis-pikakivääriä ammuksineen. Hanneksella ei ollut vaikeuksia pysyä vauhdissa mukana, hän oli erinomaisessa fyysisessä kunnossa. Hänet
oli muutama viikko sitten komennettu Muurmannille Kansainvälisen sotakoulun jatkokursseilta.
Hanki häikäisi. Käkkärämännyt eivät antaneet mitään tuulensuojaa.
Hannes otti maasta lunta ja hieroi sillä palelevia poskipäitä.
Kuunsirppi tuli esiin tykkylumen peittämien kummitusmaisten puitten takaa. Vallitsi erämaan autius. Suomalaisia rajavartijoita ei näkynyt mailla
halmeilla. Ylitettyään rajan joukkue jakaantui kahdeksi osastoksi. Toinen
lähti Marttiin. Osasto, johon Hannes kuului, lähti Värriönjoen latvoille,
jossa osastot taas yhtyisivät.
Päivä ei ollut vielä valjennut, kun he tulivat Värriölle. He piiloutuivat
tukkityömaan isoon saunaan. He söivät kevyen kenttäaamiaisen ja kertasivat suunnitelmat.
He tulivat ulos saunasta ja lähtivät ketjussa hiihtämään. He tunkeutuivat
kymppien kämppään. Nukkumasta yllätetyt ukkoherrat antautuivat ilman
vastarintaa. Työmaan kassa takavarikoitiin. Rahoista annettiin luonnollisesti kuitti.
Tukkityöläiset kutsuttiin kokoon kentälle. Komissaari Janne Myyryläinen alias Jahvetti Moilanen eli Juuso Matero nousi silavalaatikkopinon
päälle puhumaan. Myyryläinen ilmoitti, että Neuvosto-Venäjä oli julistanut
sodan Suomelle. Valko-Suomelle annettaisiin opetus, mitä merkitsi Neu196

vosto-Venäjän rajojen loukkaaminen. Myyryläinen julisti vallankumouksen alkaneeksi.
Kauan kurjuudessa eläneet tukkityöläiset ottivat tiedon riemuiten vastaan. Pohjolan Punaiseen Sissipataljoonaan liittyville luvattiin maksaa
puuttuvat palkat takavarikoidusta kassasta.
Jokainen mies liittyi. Miehiä riitti kolmeen komppaniaan. Kiväärit noudettiin kätköistä ja jaettiin uusille punasisseille.
Tukkityömaan ruokavarat takavarikoitiin. Niistä jaettaisiin punasisseihin liittyneiden perheille. Seuraavana aamuna Pohjolan Punainen Sissipataljoona lähti etenemään Rovaniemelle. Hannes kuului tiedustelukomppaniaan.
Palkkarahoja tukkityömaalle vievä kuriiri hiihti vastaan. Mies otettiin
vangiksi, ja rahat takavarikoitiin kansalle.
Savukoskella eräät aikoivat kostaa veljeksille, jotka olivat tappaneet
luokkasodassa punaisia. Myyryläinen sai estettyä lynkkauksen.
Saatiin tieto, että vastavallankumouksellisten kapina oli kukistettu Vienassa ja kapinalliset pakenivat Suomeen. Punasissien neuvosto päätti, ettei
hyökkäystä jatketa vaan palataan Venäjälle.
Pataljoona ei ollut tarpeeksi vahvakaan, jotta Rovaniemi olisi voitu vallata. Perheille, joiden elättäjä lähtisi Venäjälle, jaettiin avustusta takavarikoiduista varoista. Pataljoona törmäsi rajalla valkoisten partioon. Partio
pääsi pakoon, mutta yksi rajasotilas saatiin vangiksi. Vanki pantiin viemään antautumiskehotus rajavartiostoon.
Rajavartijat näkivät ainoaksi mahdollisuudeksi paon. Pohjolan Punainen
Sissipataljoona siirtyi rajan yli monisatamiehiseksi kasvaneena.

7.
Karl Katava valmistui punaupseeriksi Petrogradin Kansainvälisestä sotakoulusta. Hän sai kiinnittää joukkueenjohtajan arvoa osoittavan vinoneliön
kaulukseen. Mutta hän ei kantanut univormua kauan, sillä hänet lähetettiin
Suomeen maanalaiseen työhön. Hän asettui asumaan isän luokse Turkuun.
Hän pysytteli sisällä ja kävi ulkona vain pimeällä. Vasta ollessaan täysin
varma, etteivät viranomaiset olleet hänen jäljillä, hän uskaltautui ulos päiväsaikaan. Hän kertoisi tutuille, että oli rangaistuksen kärsittyään asunut
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Helsingissä. Punaupseeriksi valmistumisesta ei parannut hiiskua sanallakaan.
Suomeen salateitse lähetetyt punaupseerit olivat muutama vuosi sitten
yrittäneet murhata valkoisen Suomen keulakuvan Mannerheimin, mutta
attentaatti epäonnistui, koska teon suorittajaksi valittu jänisti ratkaisevalla
hetkellä. Uudeksi projektiksi otettiin rauhanpropagandan levittäminen
Suomen asevelvollisten keskuuteen. Kasarmeihin perustettiin salaisia
kommunistisia soluja levittämään Neuvostoliitossa painettuja propagandajulkaisuja. Mutta levitystyö ei ottanut sujuakseen ja se lopetettiin. Propagandatyö suunnattiin vallankumouksellisen mielialan levittämiseen Suomen työläisten keskuuteen. Maaperä oli otollinen, sillä työläisten asema oli
huono. Suomen hallitus oli pidätyttänyt Suomen kommunistipuolueen peitejärjestön Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen jäseniä. Puolue järjestäytyi eduskuntavaaleja varten uudella nimellä. Eduskuntaan valittiinkin
muutamia kommunisteja. Työnantajat perustivat Suomen Suojelusliitto- ja
Vientirauha-järjestöt. Vientirauha lähetti satamiin rikkureita, kun satamatyöläiset lakkoilivat.
Isä hommasi Karlin oppipojaksi laivanveistämölle. Hän harjoitteli osastolla, jossa isä oli paasina. Osastolla valmistettiin puusta pienoismalli, josta
otettiin mitat valmisteilla olevaan laivaan. Isä oli Tammisaaresta vapauduttuaan palannut entiseen työhönsä, sillä ammattimiehistä oli kova puute –
niin moni oli kuollut luokkasodassa.
Pilli vislasi. Karl keskeytti työnteon ja lähti syömään. Muut olivat jo
pukuhuoneessa. Hän otti evässalkun kaapista ja istuutui. Hän otti salkusta
eväspaketin ja maitopullon. Hän avasi paketin ja haukkasi makkaravoileivästä. Hän kiersi pullonkorkin auki ja hörppäsi maitoa kyytipojaksi.
– Viinaa viljelevä työmies on luokkataistelun kannalta arvoton.
Karlin isä luennoi taas.
– Aiok sää ruveta hengenhaistajaks? joku pilkkasi isää. Isää haukuttiin
revisionistiksi. Isän sosialismi oli laimentunut laimetumistaan. Maailmankuva oli lyöty pirstaleiksi luokkasodan tappiossa. Isä oli joutunut Tammisaaren pakkolaitokseen, vaikka oli osallistunut luokkasotaan vain vallankumousoikeuden lautamiehenä. Kansalaisluottamus oli otettu pois ja oli
palautettu vasta jokin aika sitten. Lapset olivat joutuneet vankilaan tai
paenneet Venäjälle kuten Hannes. Alli oli muuttanut Amerikkaan ja mennyt siellä rauhantuomarin edessä avioon Jalmari Lindmanin kanssa. Parille
oli siunaantunut kaksi lasta.
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Kaikki vaikenivat, kun Suomenoja tuli pukuhuoneeseen.
– Ruppek sää lakko yhdes meijän kans vai ek sää ruppe? Vuorinen kysyi eväitään laukusta kaivavalta Suomenojalta.
Vulcanilla aiottiin vauhdittaa istumalakolla, ettei telakalla alettaisi rakentaa Suomen laivastolle tilattua panssarilaivaa. Valtiolla oli tähdellisempiäkin rahareikiä kuin sotalaivat, kuten pikkulasten koulut ja vanhusten
hoitopaikat.
– Lakko on masinootu Moskovasta, Suomenoja täräytti.
– Johan pomppas.
– Satamalakokkin masinootihin sieltä, Suomenoja väitti.
– Miks ne olis masinoitu Moskovast?
– Ne masinootihin, notta Suomesta ei voitaasi vierä lautaa Englantihin.
Venäjä haluaa vallata Englannin lautamarkkinat, Suomenoja kertoi.
– Et kai vaan kuulu Pihkalan kaartti?
Pihkalan kaartiksi kutsuttiin niitä, jotka tulivat töihin lakon aikana. Rikkurit tulivat pääasiassa Pohjanmaalta, kuten Suomenojakin. Useimmat olivat sellaisia, jotka olivat vuonna kahdeksantoista sotineet valkoisten puolella. ”Valkoisille työmiehille” tehtiin työpaikoilla kaikenlaista jäynää.
Työkalu saattoi kadota oudosti. Vaatteet kyörättiin pukuhuoneesta ”herrojen puolelle”, josta ne tosin palautettiin nopeasti. ”Valkoisen työmiehen”
kulkiessa rakenteilla olevan laivan vieritse, laivan kannelta saattoivat pudota putkitongit. Valkoisessa armeijassa sotineelta työmieheltä vaadittiin julkinen anteeksipyyntöilmoitus jossakin työväenlehdessä.
– Minä kerron ilouutisen, Suomenoja sanoi. – Minä lopetan täällä.
– Se oli ilouutinen.
– Teillä tuloo olemahan saatanan hauskaa, kun te vaharitte toisianne,
kuka teistä on tarpeeksi punaanen kuulumahan joukkoon, Suomenoja ilkkui.
Suomenoja ei kestänyt pitempään ja meni muualle syömään.
– Kuinkahan monta työmiestä tuokin tappo sodas? Vuorinen kysyi retorisesti.
– Se vihaa työmiestä, vaikka on ite samallaine.
– Valkone värjätää vielä punaseks.
Vulcanin laivanveistämöllä alkoi lakko, koska panssarilaivaa alettiin rakentaa. Vastavedoksi työnantaja julisti työsulun. Lakko lopetettiin, mutta
työsulku jatkui. Työmiehet turhautuivat, kun eivät päässeet töihin. Elintaso
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ei kuitenkaan laskenut, sillä ammattiliitto maksoi hyviä lakkokorvauksia.
Huhu kertoi, että rahat tulivat Moskovasta.
Maanalaisen Suomen Kommunistisen Puolueen sotilaslinjan johto pidätettiin Helsingissä. Se ei huolestuttanut Karlia, sillä sotilaslinjan organisaatio oli rakennettu niin että jokainen jäsen tunsi vain lähimmän esimiehensä
ja kaksi alaista. Sitten Etsivä Keskuspoliisi pidätti kuusikymmentä kommunistipuolueen johtomiestä. Eräs puolueen jäsen oli ilmiantanut toverit
EK:n etsivän tarjoamalla lounaalla. Vasikka ehti paeta ulkomaille. Pidätysten seurauksena päätettiin viedä sotilaslinjan toiminta entistä huolellisemmin maan alle.
Sotilaslinjan Turun piirin johto kokoontui salaiseen istuntoon päättämään toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä. Kesken kokouksen ammuttiin porraskäytävän puolelta asunnon oven lukko rikki. Ovi tempaistiin
auki, ja miesjoukko tunkeutui sisälle.
– Kädet ylös. Joka sorkka!
Tunkeutujilla oli pistoolit. Etummainen näytti Etsivän Keskuspoliisin
virkamerkin.
He nostivat kädet ylös.
– Seinää vasten! Kasvot seinään päin! etsivä käski.
Etsivät kopeloivat kainalot. Pistoolit oli onneksi jätetty kotiin. Kotirauhan rikkojat korjasivat pöydältä paperit salkkuun. Onneksi he eivät olleet pitäneet kokouspöytäkirjaa.
– Voitte kääntyä, etsivä käski. – Menkää jonoon ja lähtekää edellä kulkevan perässä.
He tulivat porraskäytävään ja lähtivät laskeutumaan rappusia.
– Kädet pysyy ylhäällä!
Uteliaat asukkaat raottivat ovia.
– Ovet kiinni! EK:n mies huusi.
Heidät pakotettiin katuvarressa seisovaan mustamaijaan, jonka moottori
oli käynnissä. Kun kaikki olivat autossa, ovi paiskattiin kiinni. Heitä lähdettiin viemään jonnekin.
Raastuvanoikeus istui ja tuomitsi Karl Katavan kahdeksitoista vuodeksi
vankilaan maanpetoksen valmistelemisesta. Hänet siirrettiin Kakolasta
hänelle entuudestaan tuttuun Tammisaaren pakkolaitokseen. Hän liittyi heti
jatko-opintopiiriin, jossa opiskeltiin Karl Marxin Pääomaa. Päähän päntät200

tiin myös Kommunistista manifestia. He tulivat entistä vakuuttuneemmiksi
kommunismin paremmuudesta kapitalismiin nähden.
Tammisaaren vangit aloittivat syömälakon poliittisten oikeuksiensa palauttamiseksi. Tukeakseen heitä Suomen Ammattijärjestö julisti suurlakon.
Mutta lakko ei ottanut tulta. Heidät oli unohdettu.

8.
Untila löi nyrkkiä pöytään:
– Me olemme hiiriä emmekä miehiä, jollemme pysty estämähän rienausjuhlien järjestämistä nokkamme alla.
Suojeluskunta oli kutsuttu koolle, koska Lapuan työväentalolla oli edellispäivänä ollut mellakka. Mellakka syntyi, kun Lapuan yhteiskoulun nuoret menivät keskeyttämään kommunistinuorten haastejuhlat. Paikalle hälytetty poliisi joutui lopettamaan ilmitappelun. Haastejuhlat jatkuisivat tänään.
– Juhlien takana on se kommunisti Koroli, Untila kertoi.
– Mikä se on oikein miehiään? Ala-Larva kysyi.
– Siltä jäi yliopisto-opinnot kesken, kun kommunistipuolue lähetti sen
tänne Lapualle levittämähän sosialismin evankeliumia, Untila kertoi.
– Se on vähän viinahan menevä, Tiittanen tiesi.
– Eukko sillä on matalajalkaanen, Erkkilä sanoi.
– Haastejuhlia järjestämällä kommunistit levittävät vallankumouksellista mielialaa köyhemmän väen keskuutehen, Untila palasi asiaan.
He lähtivät työväentalolle.
Sana oli kiirinyt. Työväentalon pihaan tuli satoja haulikoilla aseistautuneita isäntiä. Paikalle tuotiin kuularuiskukin, joka pantiin asemaan työväentalon nurkalle.
– Ne pilkkaavat vapaussoran muistua ja häpääsevät talonpoikaisarmeijan perinnön!
– Tryykästähän sisälle!
Kaksi ovimiestä asettui ovella esteeksi:
– Teillä ei ole tänne asiaa.
– Sinäkö sen estät?
Isännät rynnivät sisälle. Kommunistinuoret tanssivat salissa.
– Niillä on punaaset pairat, joku totesi.
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– Ilmankos punaanen kangas on loppunu kaupoosta.
– Pairat on housunkauloosta ulkona ku ryssillä. Ne härnäävät tahallaan.
– Nuoret, jatkakaa tanssimista! Koroli huusi esiintymislavalta. Lavalla
oli punalippu sirppi ja vasara-kuviolla. Vieressä oli plakaatti, johon oli
tekstattu ”Tämän lipun alle pyrkikäämme”.
– Yritys saara pohojalaaset liittymähän kolhoosihin ei tule onnistumahan, eräs isännistä huusi.
– Isänmaan pilkkaaminen loppuu nyt!
Yhteiskoululaisten oravakomppania syöksyi saliin ja alkoi riisua paitoja
kommunistinuorilta. Tytöt alkoivat kirkua.
– Apua! Lahtari tappaa!
Tuolit menivät nurin. Poliisi tuli paikalle.
– Mitä täällä tapahtuu? nimismies kysyi.
– Ei tieretä, ku tultihin just, joku vastasi nokkelasti.
– Nuo tulivat häiritsemään meijän juhlia, yksi kommunistinuori kaipasi
nimismiehelle.
– Heillä on lupa juhlien järjestämiseen, nimismies sanoi.
– Kummam puolella sää olet?
Nimismies mulkaisi kysyjää:
– Hajaantukaa!
Saliin lensi hajupommi. Kaikki poistuivat salista pidellen nenää. Järjestäjät keskeyttivät juhlan.
Seuraavalla viikolla Lapualle kokoontui parituhatta isäntää vaatimaan,
että eduskunta säätää lain, jolla kommunistien toiminta kielletään. Eräs
isännistä puhui, että kommunistien riekkumista ei voinut sietää. Toinen
puhuja vaati, että maan hallitus oli vaihdettava, koska se salli sosialistien
sonnanlevityksen. Valittiin lähetystö viemään vaatimukset eduskunnan
tietoon.
Eduskunta hyväksyi yhdistyslain muutoksen, jolla kommunistien toiminta
estettiin. Mutta ”lapualaiset” eivät tyytyneet, koska eduskunta ei hyväksynyt painovapauslain muutosta, jolla olisi estetty kommunistien kirjapainojen toiminta. Perustettiin kommunisminvastainen taistelujärjestö Suomen
Lukko vaalimaan vapaussodan perintöä.
Kommunistien kirjapainon painokoneet moukaroitiin rikki Vaasassa,
jotta saatiin sulku myyräntyölle. Suomen hallitus vaati Vaasan läänin maaherraa perustamaan rikostutkintaryhmän ottamaan rikkojat selville. Rikko202

jiksi ilmoittautui useita kymmeniä pohjalaisisäntiä. Kun juttua alettiin käsitellä Vaasan raastuvanoikeudessa, satoja pohjalaisisäntiä lähti Vaasaan
osoittamaan mieltä syytettyjen puolesta.
– Eikö oo komia biili? Untila hiveli autonsa kattoa kädellä.:
Muut myönsivät ”notta komia oli”.
– Paljonko jouruut ottamahan velkaa? Ala-Larva kysyi.
– Paljon. Mutta sen maksaa mairon tuotolla keviästi takas.
– Asennit velkarahalla sähkövalot navettahan, notta itikat näkevät märehtiä, Erkkilä velmuili.
Untilan navettaa oli suurennettu ja sinne oli hankittu sarvipäinen rotukarja nutipäisen suomenkarjan tilalle. Sarvipäät söivät enemmän, mutta
tuottivat myös paremmin. Lisärehu saatiin vuokrapelloilta.
– Meillä kuljetahan kehityksen kärijes, Untila sanoi.
– Osuuskassan johtaja suorasthan tyrkyttää velkarahaa, Ala-Larva sanoi
– Pankinjohtajia ei huoleta Amerikasta kantautuneet uutiset pörssiromahruksesta.
Tuliterään autoon olisi mahtunut useampikin matkustajia kuin viisi.
Untila veivasi moottoria käyntiin, mutta se ei käynnistynyt. Hän palasi
autoon:
– Ryyppy unohtuu.
Saatuaan ryypyn moottori käynnistyi. Untila palasi ratin taakse. Hän
painoi jalalla kytkimen alas ja pani ykkösen silmään Hän laski kytkimen
ylös varovasti ja painoi kaasupoljinta. Auto hypähti liikkeelle, mutta moottori sammunut.
– Eikun menoksi.
Untila antoi tienristeyksessä suuntamerkin oikealle. Suuntaviitta nousi
kolahtaen. Hän käänsi auton valtatielle ja pani kolmosen silmään.
– Kuka opetti sinut ajamahan? vieressä istuva Ala-Larva kysyi.
– Autokauppias opetti temput, kun kävin ostamas auton Vaasas.
– Eikö tällä pääse kovempaa? Erkkilä huusi takapenkiltä. – Lusikka
pohjahan!
– Tie on kuoppaanen. Jouset kuluu, Untila kieltäytyi ajamasta lujempaa.
– Olet sinä nuuka mies, hah hah, Erkkilä nauroi.
Ala-Larva kääntyi kysymään takapenkkiläisiltä:
– Tulihan lasinen laulukirja mukaan?
– Tuli, tuli.
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Varpunen pantiin kiertämään. Ala-Larva tarjosi kuskillekin. Untila otti
vain pienen huikan.
Maantie pöllysi. Sivutieltä tullut auto jäi roikkumaan perään. Takapenkkiläiset lauloivat ”Isoon talon Anttia ja Rannanjärveä”.
– Seisota tai kusen hienon piilisi lattialle! Mäkilä huusi takapenkiltä.
Untila pysäköi tien laitaan. Kaikki poistuivat autosta tyhjentämään rakon.
– Kommunistit nakertavat yhteiskuntaa kuin tupajumi talua, Ala-Larva
puheli lihapala kädessä.
– Kuskatahan niiren asianajaja Lapualle variksenpelättimeksi, Erkkilä
ehdotti ja nauroi päälle.
– Vierähän se haistamahan Lapuata, Tiittanen sanoi.
– Onko kaikki ovet kiinni? Untila kysyi, kun kaikki olivat autossa..
Mäkelä veti oven kiinni. Untila antoi suuntamerkin ja liittyi letkaan
viimeisenä.
Kun he tulivat Vaasaan, letka oli kasvanut satojen metsien pituiseksi.
– Oikialta ei tuu ketään, Anna mennä, Ala-Larva ilmoitti.
Vaasalaiset katsoivat autoja ihmeissään. Yhden auton nokkaan oli pantu
pieni suomenlippu. Pysäköintipaikkaa piti etsiä, ennen kuin se lopulta löytyi. He joutuivat kävelemään Raastuvanoikeuden talolle, jonka eteen kokoontuneet mielenosoittajat riehaantuivat huutelemaan.
– Kommunistisen myrkynkylvön on loputtava!
– Punaruton levittäminen on kiellettävä!
– Työväentalot on suljettava! Ne ovat pahimpia rienauksen pesäpaikkoja!
Kommunistilehden kirjapainon faktori pantiin juoksemaan kadulla housut kintuissa. Kuultiin, että faktori oli punaupseeri. Miehelle annettiin kunnon löylytys
Poliisi ei pystynyt tai ei halunnut estää tapahtumaa.
Kommunistien asianajaja kyydittiin Lapualle. Suomen hallitus taipui joukkovoiman edessä. Se antoi maaherroille valtuudet lakkauttaa kommunistien
sanomalehdet. Mutta se ei tyydyttänyt kaikkia. ”Lapualaiset” päättivät ottaa oikeuden omiin käsiin. Lapuan työväentalon oven päälle naulattiin laudat ristiin kahdeksan tuuman rautanauloilla.
– Punaruton levittäjillä ei ole asiaa talohon, Untila totesi.
204

Heikko hallitus erosi. ”Lapualaisille” mieluisampi uusi hallitus määräsi
kommunistikansanedustajat pidätettäviksi. Kiitolliset ”lapualaiset” kokoontuivat Helsinkiin osoittamaan hallitukselle tukea. Vapaussodan voittajat marssivat Suurtorille Vihtori Kosolan – Jumalan valitseman kansanjohtajan – johdossa. Joukko ministereitä otti kymmenentuhannen talonpojan
marssin vastaan Suurkirkon portailla.
Hallitus kiitti saamastaan tuesta antamalla eduskunnalle esityksen suojelulaiksi, jolla estettäisiin kommunistinen kiihotus.
Vihtori Koroli sammutti valot ja meni varmuuden vuoksi vaatteet päällä
vuoteeseen. Ulkoa kuului autonmoottorin ääni. Koroli nousi ylös ja meni
ikkunaan.
Auton valot osuivat isoon kuuseen.
– Nyt ne tulloo.
– Ketkä? Amalia kysyi.
– Kyyjihtijät.
– Mitä siä vouhkaat?
Amalia rupesi sytyttämään öljylamppua.
– Ei valkeeta, Koroli kielsi. Hän pani kengät jalkaan.
– Sano niile, ettet tiijä missä minä olen.
Koroli avasi ikkunan. Moottorin ääntä ei kuulunut enää. Hän pani jalan
ikkunalaudalle ja ponnisti. Pudotus oli lyhyt. Häntä tartuttiin kainaloista.
– Kiinni on.
Tarttujat lähtivät viemään Korolia.
– Älä pyristele tai täältä pesee, toinen sanoi.
– Vihtori! Amalia huusi ikkunasta.
– Meä hetj uamusella ilmottammaa nimismiehele, että kyyjihtijät veivät
minut!
– Turpa tukkohon.
He tulivat auton luo.
– Mene autohon.
Kun Koroli ei totellut, mies pani puukon hänen kurkulle.
– Mene autohon.
Koroli katsoi parhaaksi totella.
– Siirry keskelle, puukkojunkkari käski.
Korolin siirryttyä puukkojunkkari tuli viereen istumaan. Toiselle puolelle asettunut mies heilutti paperia Korolin kasvojen edessä:
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– Pääset takas eukkosi vierehen, kun allekirjootat eroanomuksen kommunistipuolueesta.
– Lasket leikkiä, Koroli sanoi.
– Tämä on mitä totisinta totta. Jos et allekirijoota, sinut vierähän ihantolaasi.
– Allekirijoota! puukkojunkkari käski.
– En allekirjoita.
– Siinä tapaukses pääset ihantolaasi. Onko sinulla passia?
– Ei.
– Saat meiltä karhuleimapassin.
Kuljettaja kävi veivaamassa moottorin käyntiin ja palasi ratin taakse.
Koroli tunnisti miehen Untilaksi. Auto lähti liikkeelle.
– Olekko ollu ennen autokyyris ennen? Untila kysyi olan yli.
Koroli jätti vastaamatta. Hän tiesi olevansa tekemisissä Suomen Lukon
kanssa. Samojen, jotka tappoivat suutari Mätön. Ehkä ne vievät hänetkin
jollekin syrjäiselle hiekkakuopalle ja murhaavat. Hän oli tullut liian aikaisin pois piilopaikasta, kyyditysvimma ei ollut vielä ohi.
Aamu valkeni jo.
– Valo tuloo irästä, puukkoa aiemmin heiluttanut mies sanoi.
Koroli aikoi sanoa, että he alkoivat oppia, mutta jätti sanomatta.
– Laulettaasko? Untilan vieressä istuva mies ehdotti.
– Lauletahan ”Kytösavun aukeilla mailla”. Osaakko sanat? puukkojunkkari kysyi Korolilta.
– En laula fasistilauluja.
– Saatana, puukkojunkkari veti puukon tupesta ja alkoi heiluttaa sitä
Korolin kasvojen edessä.
– Ei terästä, Korolin toisella puolella istuva sanoi.
– No osaakko sinä ”Suomi armas synnyinmaan”? Untila kysyi.
– En sitäkään.
– Minkä laulun sinä osaat? puukkojunkkari kysyi.
– En ole laulumiehiä.
– ”Kansainvälisen” sinä ainakin osaat, kuljettajan vieressä istuva sanoi.
– Me taas emme laula sitä.
– Lauletahan ”Maamme”, Untila ehdotti.
Miehet alkoivat laulaa. Koroli pysyi vaiti.
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– Pitääkö hierua vieteripampulla, notta sanat tulevat mielehen? puukkojunkkari uhkaili.
Koroli alkoi laulaa hiljaa.
– Tuloohan se ääni sieltä, puukkojunkkari iloitsi. – Laula kovempaa, vai
pitääkö kutittaa veittellä kylykiluuta?
Koroli alkoi laulaa kovempaa.
Tie kulki harjanteella, jonka alapuolella välkehti sininen järvi. Untila
ajoi tienlaitaan ja pysäytti auton:
– Pissatauko.
Kaikki poistuivat asialle.
– Tätä maisemaa kattellessa lähtöö haju ryssänkin nahasta, Untila sanoi
ja pani lihapalan takaisin housunpunttiin.
– Eikö isänmaa olekkin kaunis? puukkojunkkari kysyi Korolilta.
– Kotimaa on kaunis, Koroli myönsi.
– Me puhumma isänmaasta. Sinä menetät kaiken tämän, ellet kiellä aatettasi ja erua kommunistipuolueesta, Untila sanoi Korolille.
– Kielläkkö aattehes? puukkojunkkari kovisteli.
Koroli ei vastannut.
– Tyhmähän sinä olet, puukkojunkkari sanoi. – Sinä pääset ihantolaan.
Iräshän se sinun ihantolasi on. Siihen te kommunistit tahrotte Suomenkin
liittää.
– Siellä ei haeta ihmisiä kotoa keskellä yötä, Koroli uskalsi sanoa.
– Saatana. Siellä ammutahan jokaanen, joka omistaa hevoosen, puukkojunkkari sanoi.
– Ja hevoonen pakko-otetahan valtiolle, Untila lisäsi. – Neuvostolas ei
oo huolta huomisesta. Hyvä hallitus huolehtii, notta leipä lentää työttömänkin suuhun, hähä.
Matka jatkui. Tunnin kuluttua auto seisahtui toisen auton viereen. Kyyditsijät vaihtoivat muutaman sanan autosta nousseiden miesten kanssa.
Koroli siirrettiin autosta toiseen.
Uudet kyyditsijät antoivat Korolin olla rauhassa. Ne juttelivat keskenään ja polttivat tupakkaa. Korolin tupakat olivat jääneet kiireessä kotiin.
Hänelle ei tarjottu, eikä hän uskaltanut pyytää. Hänelle tuli huono olo. Hän
antaisi oksennuksen tulla auton lattialle. Mutta oksennus ei tullutkaan. Hän
nukahti. Kun hän heräsi, he olivat talon pihassa. Hänet siirrettiin uuteen
autoon.
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Uudet kyyditsijät puhuivat kotoista Savon murretta. Yksi vuoli puukolla
kalakukkoa ja tarjosi Korolillekin. Hän otti palan, sillä hänellä oli kova
nälkä.
He tulivat Kuopioon. Koroli viittoili käsillä merkkejä jalankulkijoille.
– Elähän huijo, vieressä istuva kielsi.
Kuljettaja seisautti auton tien laitaan. He olivat korvessa.
– Käyvvää metsähallituksen puolella.
Koroli ei voinut olla kuulematta, mitä miehet puhuivat kusiessaan.
– Lasketaa kuula läpitte ja jätetää se tänne.
– Paketti viijjää perile niin kuin on sovittu.
. Matka jatkui. He tulivat Liperiin. Koroli päätti paeta. Hän tunsi seudun,
jossa oli syntynyt ja kasvanut. Hän oli ollut yksivuotias, kun isä kuoli. Äiti
häädettiin torpasta. Äiti ja hän joutuivat asumaan sukulaisten nurkissa loisina. Loinen oli ala-arvoisin ihmislaji, kerjääviä kylänloppuisia ehkä lukuun ottamatta. Loinen joutui muuttamaan, kun isäntäväki tarvitsi nurkan.
Heille oli asuinpaikka aina järjestynyt, sillä äiti oli rehellinen eikä juorunnut isäntäväestä. Äiti kasvatti humalaa kulloisenkin asuintalon seinustalla.
Muuta viljelyä – kotieläimistä puhumattakaan – loiselle ei sallittukaan.
Koroli ei ehtinyt toteuttaa pakosuunnitelmaa, ennen kuin he tulivat Joensuuhun. Joensuukin oli hänelle tuttu paikka. Hän oli käynyt täällä lyseon
asuen isän sukulaisten luona. Hän oli pitänyt koulunkäynnistä. Parhaat
muistot olivat kuitenkin kesälomilta. Ne hän vietti maalla äidin luona. Hän
vangitsi haavilla perhosia ja onki järvellä ahvenia, haukia, lahnoja, särkiä.
Hän pääsi ylioppilaaksi hyvin arvosanoin ja meni Helsingin yliopistoon
lukemaan filosofiaa, mutta opinnot oli täytynyt jättää varojen puutteen
vuoksi kesken.
Kyyditsijät vaihtuivat. Uudet olivat puheliaita karjalaisia.
– Rajalleko asti? yksi kysyi luovuttajilta.
– Niin paketin kylessä lukkoo.
Tie kapeni ja muuttui lopulta kehnoksi. Koroli oli puhkiväsynyt monen
tunnin autossa istumisesta. Hän yritti nukkua, mutta kovan tärinän vuoksi
se ei onnistunut.
Auto seisahtui.
– Ilmane kyyti riitti tähän saakka, kuljettaja sanoi. – Poikes autosta.
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Korolin poistuttua auto jatkoi eteenpäin mutta palasi hetken kuluttua.
Kuljettaja hidasti vauhtia, avasi oven ja huusi:
– Elä jeä siihe sussiin syötäväks.
Auto häipyi tienmutkan taakse.
Koroli istuutui kivelle. Tuuli humisi korkeiden mäntyjen latvoissa.
Korppi raakkui. Hän oli ypöyksin asumattomassa korvessa. Hän nukkuisi
väsymyksen pois ja lähtisi vasta sen jälkeen kävelemään takaisin ihmisten
ilmoille. Hän poistui tieltä metsään. Sopiva sammaltyyny löytyi. Hän painoi pään sille.
Kun Koroli heräsi, oli pilkko pimeää. Kuului vain huuhkaja huhuilua.
Häntä palelsi, muttei ollut tulitikkuja, joilla sytyttää nuotio. Hän veti paidan pään yli ja jatkoi nukkumista.
Mutta nukkumisesta ei tullut mitään, keho tärisi kuin horkkatautisella.
Koroli nousi ja lähti tielle. Pimeässä tietä ei löytynyt. Hän odotti auringon
nousun ja lähti etsimään tietä. Hän tuli polulle ja lähti kulkemaan sitä pitkin. Polku päättyi talon pihaan. Ulko-ovi oli auki. Hän meni sisälle. Sisällä
ei ollut ketään. Hän oli lähdössä pois, kun kuului matala naisen ääni:
– Ken shie olet?
Nainen tuli piisin takaa.
– Kuinka tiältä piäsöö Lieksaan?
– Polku viey Suomeh.
Koroli ällistyi.
– Enkö minä ole Suomessa?
– Shie olet Anukses.
Hän oli tullut huomaamattaan rajan yli.
– Suomest tulou ylen äijän ristittyjä. Suomes eule hyvä. Venäjäl on parembi, akka sanoi.
– Onko sinulla antaa ruokaa? Koroli kysyi.
– En ellendä.
– Minulla on kova nälkä.
Akka ei suostunut antamaan ruokaa. Koroli lähti pois. Hän lähti kävelemään samaa polkua, jota pitkin oli tullut, mutta vastakkaiseen suuntaan.
Kaksi sotilasta tuli vastaan. Toinen sanoi venäjäksi jotakin, mutta kun näki,
ettei hän ymmärtänyt, vaihtoi kielen suomeksi:
– Onko sinulla rajapassi?
– Ei ou passia, Koroli vastasi.
Sotilas otti kiväärin selästä ja alkoi tähdätä häntä.
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– Kävele eellä, sotilas käski.
Koroli näki parhaaksi totella.
Polku haaraantui kahdeksi. Takana tuleva käski mennä vasenta. Kuljettuaan muutaman kilometrin he tulivat kyläpahaseen. Koroli vietiin harmaaseen hirsitaloon. Talossa ollut sotilas alkoi kuulustella häntä kielellä, joka
muistutti suomea, muttei ollut suomea.
– Viekää minut takas Suomeen, Koroli vaati. – Minä tulin vahingossa
rajan yli.
Korolin kädet sidottiin narulla yhteen. Hänet tuotiin ulos ja autettiin
hevosen rattaille.
Tie kulki vaaramaisemassa. He tulivat isohkoon kylään, jossa oli ortodoksikirkko. Koroli vietiin taloon, jossa punaupseeri kuulusteli häntä
suomeksi. Hän joutui kertomaan nimen, osoitteen, perhesuhteet, saamansa
koulutuksen, ammatin, jopa puoluekannan.
– Olen Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen jäsen, Koroli sanoi.
– Saamme tarkistettua sen. Meillä on kanavat. Onko Teillä sukulaisia
Neuvostoliitossa?
– Ei tietääkseni. Mitä näillä minulta lypsetyillä tiijoilla on merkitystä?
– Miksi tulitte yli?
– En tullunna oma-alotteisesti. Lapualaiset kyyjihtivät minut. Eksyin ja
tulin vahingossa rajan yli. Palauttakkee minut Suomeen.
Kuulustelun jälkeen Koroli työnnettiin putkantapaiseen. Sen katonrajassa oli pieni räppänä. Hänelle tuotiin laihaa keittoa. Hän nosti kaalinlehteä
lusikalla. Lehden alta katsoi silmätön muikku.
Putkassa oli aikaa ajatella. Miksi hän palaisi Suomeen? Hänellä ei ollut
siellä tulevaisuutta.
Kuulustelu jatkui aamulla. Korolilla oli kerrottavana uusi tarina:
– Tulin rakentammaa kommunismia.
Kuulustelija katsoi häntä hämmästyneenä.
– Miksi muutitte kertomustanne?
– En halua palata kapitalistimualimaan.
– Teitä tarvitaan siellä enemmän kuin täällä. Tänne te tulitte valmiille.
Nyt oli Korolin vuoro hämmästyä.
– Me tiedämme, että kapitalistimaailma on kuolinkouristuksissa, kuulustelija sanoi. – Sieltä tulee tänne työttömiä.
Miehen kasvot olivat kuin kiveä.
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Koroli vietiin takaisin putkaan. Viikon kuluttua hänet haettiin ja pantiin
kuorma-auton avolavalle. Kivääriniekka tuli seuraksi.
Kuljettaja oli pähkähullu ja ajoi kapealla tiellä mutkat suoriksi. Onneksi
yhtään autoa ei tullut vastaan. Monen tunnin kuluttua he tulivat kaupunkiin. Vartija kertoi, että he olivat Petroskoissa.
Koroli vietiin vankilaan. Suuressa sellissä oli ainakin sata vankia entuudestaan. Kaukasialaisen näköinen vanki hypisteli hänen paitaansa. Miestä
täytyi lyödä, jotta se lopetti. Se ulvahti kuin rakkikoira ja vetäytyi pois.
Ilmeni että sellissä oli muitakin suomalaisia.
– Hämäläisen Ville Pälkäneeltä, mies esittäytyi Korolille.
– Miksi olet teällä? Koroli kysyi.
– Neuvostoliitos vai vankilas?
– Vankilas.
– Panivat vankilaan, kun pelasin korttia työmaalla, Hämäläinen kertoi
naama peruslukemilla.
– Lasket leikkiä.
– Ei kuulu tapoihin.
– Tiällä ei rangaista syyttä. Neuvostoliitto on oikeusvaltio.
– Niin sää luulet. Mikä sun ammattis on?
– Viittä vaille filosofian maisteri.
– Mikä sai maisterismiähen loikkaamaan? Täällä vain petetään. Suakin
olottaa pakkotyä.
– Tuskin.
Hämäläinen vaikutti epäilyttävältä. Koroli päätti pysyä miehestä kaukana.
Koroli muutti tarinaansa vielä kerran. Kun oikeus istui ja tuomari kysyi
tulkin välityksellä, miksi hän oli tullut Neuvostoliittoon, hän vastasi, että
hänet oli kyyditetty rajalle. Hän eksyi ja tuli vahingossa rajan yli. Hän halusi tulla palautetuksi Suomeen.
Tuomari kysyi, miksi hän muutti kertomustaan.
Koroli ei halunnut vastata.
Syyttäjä kysyi, oliko hän tullut vakoilemaan.
Koroli närkästyi. Hänkö vakoilisi henkistä isänmaataan?
Tuomari kysyi, kuuluiko hän suojeluskuntaan?
Koroli vastasi, ettei taatusti kuulunut siihen fasistijärjestöön.
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Korolille selvisi vasta jälkeenpäin, että hänet oli tuomittu valtionrajan
luvattomasta ylittämisestä vuodeksi pakkotyöhön. Hänelle sanottiin, että
valittaminen oli turhaa, sillä oikeus ei ottaisi valitusta käsittelyyn. Alkoi
tuntua, ettei Neuvostoliitto sittenkään ollut oikeusvaltio.
Koroli siirrettiin suuressa vankikuljetuksessa Syvärin voimalaitostyömaalle. Voimala rakennettiin, koska Neuvostomaata sähköistettiin Leninin
lupauksen mukaisesti. Työmaa oli valtava. Työntekijöitä oli tuhansia. He
työskentelivät prikaateissa, joita johtivat vangeista valitut prikatiirit. Palkka oli mitätön – muutama kopeekka. Ruoka ja asunto olivat sentään ilmaisia, kuten myös työvaatteet – talon puolesta annettu puhkikulunut toppatakki ja toppahousut. Jalkineita oli liian vähän niin suurelle joukolle, joten
niitä käytettiin vuorotellen. Kun työmies tuli vuorosta, hän antoi saappaat
vuoroon menevälle. Alusvaatteet vaihdettiin joka toinen viikko. Ruoka oli
luirua, mutta sitä ei voinut jättää syömättä, sillä muuta ei saanut edes ostaa.
Työntekijät asuivat ahtaissa parakeissa ja nukkuivat puulavitsoilla lituskaisen olkipatjan päällä. Tyynyä ei ollut. Vuodevaatteina oli vain ohut huopa.
Työ oli betonin kärräämistä kottikärryillä. Työ oli ankarasti normitettua.
Jos ei saanut normia täyteen, pienennettiin ruoka-annosta. Kun sai vähemmän ruokaa, voimat heikkenivät, eikä jaksanut täyttää normia, mistä seurasi ruoka-annoksen pieneneminen. Kierre oli valmis. Työtä johdettiin sotilaallisin käskyin. He eivät olleet vankeja, mutta vapaus oli suhteellista. Jos
pakenit työmaalta ja jäit kiinni, pahimmassa tapauksessa vartijat ampuivat
sinut. Ruumis pantiin työmaan portille varoitukseksi muille vapaudenkaihoisille.
Syksyllä ilmat kylmenivät. Koroli sai säästettyä palkasta niin paljon,
että pystyi ostamaan tuulta pitävän pusakan. Ilo jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi – pusakka varastettiin. Hän ilmoitti varkauden miliisille, mutta miliisi
ei pannut rikkaa ristiin ottaakseen varkaan kiinni. Sanoivat vain, että varkauksia tapahtui liian paljon miliisin voimavaroihin nähden.
Koroli päätti ottaa Neuvostoliiton kansalaisuuden, sillä hän halusi liittyä
Neuvostoliiton kommunistipuolueeseen. Hän alkoi käydä ahkerasti puolueen ohjaajan luennoilla. Yksi kuuntelija kysyi luennolla kerran, mistä johtuivat puutteelliset olot Neuvostoliitossa. Ohjaaja ei ymmärtänyt kysymystä.
Koroli katsoi, että yliopistokoulutus meni kottikärryilijänä hänellä hukkaan. Hän pyysi päästä muihin töihin. Hänet siirrettiin lukutuvan hoitajaksi. Lukutuvan hoitajan työhön kuului kommunismin aatteen levittäminen
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massojen keskuuteen. Salaisena lisätehtävänä oli tarkkailla toverien oikeaoppisuutta.
Pakkotyöaika lähestyi loppua. Koroli sai lähettää kirjeen vaimolle Suomeen. Hän kirjoitti Amalialle, että elämä Neuvostoliitossa ei ollut ruusuilla
tanssimista mutta se parani koko ajan. Neuvostoliitossa oli työtä, päinvastoin kuin Pula-Suomessa. Hän ehdotti, että Amalia tulisi hänen luokseen.
He voisivat asettua asumaan suuressa maassa minne tahansa.

9.
Vihtori kirjoitti kirjeessä, että yksi hänet muiluttaneista oli Untila. Oliko
Untilaa jo rangaistu?
Luettuaan kirjeen Amalia pani sen piironginlaatikkoon. Vihtori oli elossa. Valo palasi elämään. Hän oli ollut tähän saakka epätietoinen miehensä
kohtalosta.
Amalia oli, sen jälkeen kun Vihtori oli kyyditetty, muuttanut Ristiinaan
vanhempiensa luokse. Lapualle hän ei voinut jäädä, sillä elämä oli muuttunut siellä liian hurjaksi. Lapuan Lukko terrorisoi Pohjanmaata. Vasemmistolaisesti ajattelevat kyydittiin pois kotoa, jopa rajan taakse. Eräitä oli surmattu. Eikä kukaan noussut vastustamaan terroria. Hallituskin hyväksyi
sen – ainakin katsoi sitä sormien läpi.
Ikävä kasvoi liian suureksi. Amalia päätti lähteä miehensä luokse. Mutta
virallista tietä muutto oli mahdotonta. Epävirallista tietä se maksaisi liian
paljon. Isä antoi matkarahat. Amalia pakkasi vaatetta ja muuta tarpeellista
tavaraa matkalaukkuun niin paljon kuin ajatteli jaksavansa kantaa. Eräänä
päivänä hän hyvästeli isän, äidin ja sisaruksensa. Hän matkusti junassa
Kotkaan. Hän joutui viettämään yön puistoissa, sillä ylimääräistä rahaa.
matkustajakotiin ei ollut. Onneksi kesäyöt olivat lyhyitä. Heti kun aurinko
nousi taivaanrannassa, hän käveli merenrantaan.
Amalia uskaltautui esittäytymään kalastajaveneen luona olevalle miehelle. Mies käski hänen mennä odottamaan pressun alle. Pressun alla alkoi
jännittää. Hän kysyi, eivätkö he voisi jo lähteä.
– Miä odotan vielä muita, mies vastasi.
Muut tulivat kohta: isä, äiti ja kaksi lasta. Veneenomistaja halusi maksun
etukäteen. Amaliakin maksoi. Perhe tuli pressun alle. Veneenomistaja
käynnisti moottorin.
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Laivapilli huusi. He pääsivät merisumun armeliaan vaipan suojassa
avomerelle merivartijoiden huomaamatta.
– Voitte tulla pois piilost, veneenomistaja sanoi.
Meri tuoksui. Lokit kirkuivat. Perheen mies kertoi joutuneensa työttömäksi, kun työpaikka meni konkurssiin.
– Neuvostoliitos ei pistetä työläisii kilometritehtaal heti, jos pörssikurssit laskevat, mies sanoi katkeroituneesti.
Perheen äiti kertoi, ettei heillä ollut maahantulolupaa Neuvostoliittoon:
– Mut myö luotetaa, et Neuvostoliitto ottaa meijät vastaa.
Amaliakin kertoi itsestään:
– Mie mänen miehei luokse.
– Mitä hää tekköö työksee? perheen isä kysyi.
– Hää on tehtaas töis, mut hää aikoo jatkaa opintoja Leningradin vähemmistökansojen yliopistos.
– Raija alottaa Neuvostoliitos koulunkäynnin, äiti kertoi.
– Miä en halua, tyttö sanoi.
– Lapskulta, siel siä saat käyvä kouluu nii pitkäl ku haluat.
Rannikko häipyi näkyvistä. Aallot kasvoivat. Vene alkoi keinua uhkaavasti. Pojalle tuli huono olo.
– Oksenna laijan yli, veneenomistaja sanoi.
Amaliakin joutui oksentamaan, minkä jälkeen hän yritti nukkua.
Veneenomistaja sanoi, että he ohittivat Lavansaaren.
– Miä en voi tulla pitemmäl. Työ jatkatte tuolla, veneenomistaja osoitti
kädellä kalastajaveneen perässä keikkuvaa venosta.
– Nyt miä käsitän, miks tää matka makso nii paljo. Myö ostettii samal
soutuvene, perheen mies sanoi.
– Mahutaako myö kaik siihe? perheen äiti epäili.
Amaliaa pelotti astua keikkuvaan veneeseen. Perheen isä auttoi hänet
tuhdolle istumaan. Kun kaikki olivat veneessä, perheen mies tarttui airoihin.
– Nämä varmaan kuuluvat hintaan, mies sanoi.
Kalastajavene katosi aaltoihin. Suolavettä pärski laidan yli Amalian
kasvoille. Häntä alkoi pelottaa.
– Akat airoih, perheen mies komensi ja lopetti soutamisen.
– Rakko soutajan kääes ja rupi istujan persees, perheen äiti sanoi ja tarttui airoihin:
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Tuli Amalian vuoro soutaa. Hän ei ollut fyysisesti kovin vahva ja väsyi
pian. Mies tarttui airoihin.
– Tuolla on joku laiva, poika osoitti kädellä.
Tosiaan. Harmaa sotalaiva tuli kokka vaahdoten kohti. Se ajoi veneen
viereen. Laivan kannella oli tykki, jolla tähdättiin heitä. Matruusit huutelivat kannelta venäjäksi ja heittivät heille köydenpään. Mies tarttui köyteen
ja veti veneen kiinni laivan kylkeen. Kannelta laskettiin köysitikkaat.
Amalia pelkäsi putoavansa mereen, kun kapusi laivan kannelle.
Matruusit antoivat lapsille lämmitettyä maitoa. Laiva ajoi pienen kylän
laituriin. Heidät vietiin lähellä olevaan taloon. Perheen mies vietiin huoneeseen. Kesti kauan, ennen kuin mies tuotiin takaisin. Perheen äiti vietiin
huoneeseen.
– Siellä kuulustellaa, mies kertoi Amalialle.
Perheen äiti tuotiin pois huoneesta. Amalia vietiin huoneeseen. Hän
joutui kertomaan nimen, syntymäajan ja -paikan.
– Tulitteko Soomest vai Virost? kuulustelija kysyi.
– Suomest.
– Miksi tulitte?
Amalia ojensi Vihtorin kirjeen. Sotilas vain vilkaisi sitä ja pani sen sivuun. Kuulustelija kysyi huonolla suomella useita kertoja peräjälkeen,
miksi hän oli tullut Neuvostoliittoon. Amalia vastasi joka kerta tulleensa
miehensä luokse.
Kysymykset muuttuivat omituisiksi:
– Kuulutteko Lotta Svärdin järjestöön?
– En.
Kuulustelun päätyttyä Amalia vietiin toisten luokse. Heidät vietiin ulos
ja pantiin kuorma-auton umpilavalle. Koppiin tuli kiväärillä aseistautunut
vartija. Auto lähti jonnekin. Tunnin kuluttua alkoi kopin ovesta näkyä kerrostaloja. Perheen mies arveli heidän olevan Leningradissa. Kuljettuaan
vielä jonkin aikaa auto pysähtyi. Vartija käski heidät ulos kopista.
He olivat punatiilistä rakennetun vankilan pihassa. Ikkunoissa oli rautaristikot.
– Davai! Davai! vartijat huutelivat.
Isä erotettiin perheestä. Amalia, perheen äiti ja lapset vietiin selliin, jossa oli monta naisvankia.
– Miksi sie jouvuit vankilaa? yksi kysyi Amalialta.
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– Varmaan mie peäsen pian pois, Amalia alkoi itkeä hysteerisesti. Kukaan ei tullut lohduttamaan.
Vangit vaihtuivat sellissä tiuhaan tahtiin. Pois vietyä ei tuotu koskaan takaisin. Kukaan ei tiennyt, mihin ne vietiin. Ruoka oli joka päivä samaa
pahanmakuista turskakeittoa. Amalialla alkoivat kuukautiset. Veri juoksi
pitkin kinttuja, mutta pesulle ei päässyt. Kannussa tuotiin lämmintä vettä,
ja sillä olisi pitänyt pestä koko keho. Luonnolliset tarpeet voi tyydyttää
vain aamuisin ja iltaisin. Hätä piti ajoittaa niihin hetkiin tai joutui pidättämään koko päivän ja yön.
Amalia huomasi kauhukseen, että häneen oli pesiytynyt täitä. Hän vaati
päästä pesulle, mutta vartijat eivät lotkauttaneet korvaansa.
Oikeus istui lopulta. Amalia ei ymmärtänyt venäjää ja jäi epätietoiseksi
sen päätöksestä. Suomea puhuva vartija kertoi hänelle, että hän pääsisi
miehensä luokse. Vartija auttoi hänet kuorma-auton lavalle.
Amalia itki onnesta hiljaa. Jotkut muutkin kopissa olijoista itkivät. Heidät kuljetettiin rautatieasemalle ja vietiin yksitellen junaan. Vartija antoi
Amalialle matkalipun ja neuvoi, että hänen tuli jäädä Kontupohjassa pois
junasta.
Hyttiin tuli toinenkin matkustaja. Mies puhui sekä venäjää että käsillä.
Amalia ymmärsi, että mies halusi nukkua alapetillä. Se olikin liian lihava
päästäkseen yläpetille. Tultuaan ymmärretyksi mies kaivoi salkusta votkaputelin ja otti ryypyn.
– Murmansk? mies kysyi Amalialta.
– Njet. Kontupohja.
Mies riisuutui Amalian nähden alushoususilleen ja kömpi vuoteeseen.
Amaliasta oli vastenmielistä riisuutua vieraan miehen katsoessa. Hän
odotti, että mies kääntyi seinään päin, ja riisui vasta sitten. Hän ei päässyt
yläpetille ja joutui pyytämään miestä auttamaan. Mies auttoi työntämällä
pyllystä.
Pian ”sika” kuorsasi kuin leijona. Amalia ei saanut unenpäästä kiinni.
Hän haaveili miehensä näkemisestä.
Amalia heräsi, kun juna kulki sillalla – sen voi päätellä kiskojen kolkkeesta. Hän nukahti pian udelleen. Seuraavan kerran hän heräsi, kun juna seisoi. Hän veti ikkunaverhon syrjään. Asemarakennuksen seinässä luki ”Petroskoi”.
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Saisi vielä nukkua.
– Kondopoga, junailija ilmoitti ovenraosta.
Amalia nousi heti pukemaan. Junan pysähdyttyä hän poistui siitä asemalaiturille. Miliisi tuli kysymään bumaskaa. Hän näytti vankilasta saamansa
paperin. Miliisi katsoi sitä ja vei hänet naisten joukkoon. Heidät järjestettiin jonoon. Jono käskettiin liikkeelle.
He kulkivat kohti jättimäistä tehdasta. Vastaantulijoiden ilmeet olivat
alakuloisia. Jokaisella oli resuiset ja likaiset vaatteet. Yhdellä ukolla oli
tuohivirsut. Ohi ajanut kuorma-auto roiskaisi rapaa Amalian päälle.
Tehtaan portilla kopista tullut mies alkoi huutaa nimiä paperista. Nimen
omistaja sai paperilapun, jossa oli tulevan asunnon osoite. Saatuaan omansa Amalia lähti etsimään osoitetta. Hän joutui kysymään vastaantulijoilta.
Jokainen tuntui puhuvan suomea.
Amalian portilla saama avain sopi puuparakin oveen. Huone oli hädin
tuskin kymmenen neliötä. Kalusteina oli kaksi laverisänkyä, pöytä ja kaksi
tuolia. Amalialta pääsi itku.
Joku tuli.
– Vihtori, Amalia kapsahti miehensä kaulaan.
– Minä kuulin, että sinä olit tulna, ja otin rokulia, Vihtori kertoi. – Keitettää tsajut. Minä ostin meille pullat.
– Missä on keittiö?
– Ottija tuota. Minäpä lähen näyttämmää.
Keittiö oli parakin keskellä.
– Tuo kattila tuossa on minun, Vihtori kertoi.
Amalia pani teeveden kiehumaan.
– Tuleppa, että suan oikein puristoo, Vihtori pyysi.
He halasivat kauan.
Veden kiehuttua he veivät sen asuntoon. Vihtori kertoi joutuvansa jakamaan huoneen toisen miehen kanssa.
– Nyt se soapi muuttaa muualle, Vihtori sanoi.
– Teällä ei ole oikein mitään huonekaluja, Amalia sanoi huvittuneena.
– Kulutustavaroesta on vielä pientä puutetta, mutta asia korjaantuupi
toesen viisivuotissuunnitelman aekana. Neuvostoliitossa on asetettu suurteollisuuven rakentamine etusijale. Tänne Kontupohjaan rakennettaa mualiman suurinta paperitehasta. Moata moternisoijaa viisivuotissuunnitelmin.
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Neuvostoliitto ohittaa elintasossa Amerikan, ja koko moalimalle osojtettaan kommunismin paremmuus kapitalismiin nähen.
– Ompa siulla kuluneet ja likajset voatteet, Amalia sanoi.
Heidän juotua teen Vihtori joutui lähtemään takaisin työmaalle, sillä
rokuliin jäämisestä rankaistaisiin ankarasti. Vihtorin mentyä Amalia ryhtyi
suunnittelemaan huoneen sisustamista. Hän oli niin onnellinen miehensä
näkemisestä että kurjuus unohtui.

10.
Suomen hallitus antoi ehdotuksen laiksi, jolla kiellettiin kommunistien
toiminta. Eduskunta hylkäsi lakiehdotuksen, minkä seurauksena tasavallan
presidentti hajotti eduskunnan. Edessä olivat uudet vaalit. Kommunisteilta
kiellettiin asettuminen kansanedustajaehdokkaiksi. Uuteen eduskuntaan
tuli täpärä oikeistoenemmistö, joka hyväksyi kommunistilait.
Juho Untila nosti puhelimen luurin ja käski yhdistää Ala-Larvaan.
Kuului krohinaa.
– Haloo. Ala-Larvassa.
– Joko kuulit Ohkolan työväentalon tapahtumista? Untila huusi puhelimeen.
– Noh.
– Juutalaine marxilaine sai hallituksen luvalla levittää sosialismin ilosanomaa. Isänmaalliset piirit saivat poliisien väliintulosta huolimatta lopetettua sen mutta joutuuvat vetäytymähän suojeluskuntatalolle. Mäntsäläs tarvitahan apuvoimia. Pane sana kiertämähän, notta kokoonnutahan suojeluskuntatalolle. Suojeluskuntapuku ylle. Ase ja rautaasannos följyhyn.
Hälytettyään kylän suojeluskuntalaiset Untila sanoi vaimolle lähtevänsä
Etelä-Suomeen ja viipyvänsä muutaman päivän.
Ensimmäiset olivat jo saapuneet suojeluskuntatalolle. Henki oli se, että
marxilaiset tuhottaisiin viimeistä piirtoa myöten.
– Kattotahan, onko niiren veri yhtä punaasta ku niiren pairat.
Isännät nousivat pohjoisesta tulleeseen pikajunaan. Muut matkustajat
katsoivat heitä hieman peloissaan.
– Mennähän hirvimettälle, Erkkilä selitti.
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”Varpuset” kaivettiin esiin, mutta ne lensivät piiloon, kun konduktööri
tuli vaunuun.
– Mänttälähän. Eikä poiketa välillä mihinä, Untila ilmoitti ja ojensi matkalipun junailijalle.
– Rata ei kulje Mäntsälän kautta, konduktööri sanoi.
– Olekko tosissas? Hyvinkäälle sitten.
– Kumman puolella sinä olet, Lapuan vai hallituksen? Erkkilä kysyi
konnarilta.
Konnari naurahti väkinäisesti.
Junailijan mentyä seuraavaan vaunuun Erkkilä sanoi:
– Hallituksen miehiä. Niska punootti ku kukon heltta.
Seinäjoella liittyi lisää miehiä Mäntsälään menijöihin. Yhdellä oli reservinupseerin asepuku viikattuna matkalaukussa. Uho oli kova.
– Hallitus aikoo kieltää oikeiston, niin ku se sanoo ”puuhastelun”, tasavallan suojeluslain nojalla. Heikon hallituksen on erottava. Maahan on saatava hallitus, joka ei salli painaa vapaussoran muistua lokahan. Marxilaasen myrykynkylyvön on loputtava.
He poistuivat junasta Hyvinkäällä ja jatkoivat jalkapatikassa Mäntsälän
kirkolle liittyäkseen siellä kapinan kärkijoukkoihin. Helmikuun pakkaset
paukkuivat kireimmillään.
Mäntsälän suojeluskuntatalon nurkalla oli kuularuisku asemassa. Miehiä
tuli ja meni edestakaisin. Jotkut olivat humalassa.
– Atteekista ei annettu enää pirtua resettillä, yksi valitti.
Riihimäeltä operoiva Lapuan liikkeen johto ilmoitti, ettei se pystynyt
hillitsemään joukkoja, ja antoi hallitukselle uhkavaatimuksen erota. Vastavetona hallitus määräsi tasavallan suojelulain nojalla sotaväen palauttamaan järjestyksen maahan. Sotaväki sulki Mäntsälän kirkolle vievät tiet.
Puolustusministeri vaati radiopuheessa kapinallisia lopettamaan; johtajat ja
yllyttäjät pidätettäisiin, mutta rivimiehet pääsisivät kotiin.
Vain muutama totteli hallitusta ja lähti kotiin. Nimismies ja poliisit tulivat suojeluskuntatalolle. Ne ilmoittivat, että tasavallan suojelulaki oli astunut voimaan. Nimismiehelle kerrottiin, että laki oli säädetty alun perin
kommunisteja vastaan.
– Sitä sovelletaan nyt, nimismies sanoi. – Lopettakaa kapina. Ei ruveta
vuodattamaan veljesverta.
– Emme me kapinoi. Me annamme hallitukselle toimintaohjeita.
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– Siinä tapauksessa mennään kamarille tekemään kuulustelupöytäkirjat,
nimismies sanoi.
– Silppaa kravattiin!
Tilanne muuttui uhkaavaksi. Nimismies ja poliisit katsoivat parhaaksi
poistua.
Kapinan johtajiin kuuluva Vihtori Kosola tuli Riihimäeltä metsien kautta Mäntsälään luomaan joukkoihin taisteluhenkeä. Suojeluskuntatalolla
valmistauduttiin kuuntelemaan tasavallan presidentin radiopuhe. Svinhufvudia pidettiin omana miehenä. Radio pantiin niin kovalle kuin mahdollista. Alkoi kuulua römeä miehen ääni.
– Minä olen aina taistellut lain puolesta enkä tule sallimaan, että laki
poljetaan jalkoihin, Svinhufvud sanoi.
Presidentti kehotti lopettamaan kapinan ja palaamaan kotiin.
Pettymys oli käsin kosketeltavaa.
– Se käski meirän palata kotoosihin askareihin. Pilkkasiko se meitä?
– Ukko-Pekasta tuli Akka-Pekka. Ostetahan sille hameskangas.
Kapinalliset antautuivat sotaväelle.
– Me tulimme tänne syömähän evähiä, yksi sanoi pidättäjille.
Kapinan johtajat vangittiin ja vietiin autosaattueessa Helsinkiin. Rivimiehet päästettiin menemään vapaasti, kuten oli luvattu. Lapuan miehet
matkustivat kotiin.
Poliisit tulivat viikolla Untilaan.
– Minä jourun pirättämähän sinut, tuttu poliisi sanoi Untilalle.
– Minkä tähären?
– Sinä olet kuulemma soittanu’ puhelimella miehet kokoon.
– Pane vaan rautoohin, Untila ojensi ranteet.
Untila vietiin juna-asemalle ja suljettiin vankivaunuun. Häntä oli kuljetettu vankivaunussa ennenkin, vuonna kuusitoista sen tekivät venäläiset
santarmit.
Untila pantiin Turussa Kakolan tutkintavankilaan. Aika kului sellissä
hitaasti. Tutkinnalla ei tuntunut olevan kiirettä. Sellitoveri vaihtui tiuhaan
tahtiin. Vaimo tuli alkukesästä tapaamaan häntä. He voivat keskustella
tiheäsilmäisen rautaverkon läpi vartijan katseen alla.
– Kohrellaanko täällä hyvin? Riitta kysyi.
Untila vilkaisi vartijaa ja kuiskasi:
– Tämä on kuritushuone.
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Riitta kertoi, että hänen molemmat veljensä oli vangittu.
– Minkä tähären?
– He olivat juna-asemalla estämässä poliiseja viemästä Ruuttusee isäntää Ouluu vankilaan. Oulusta tuli sotilaita vankittemmaa mielenosoittajat.
– Minkä tähären Ruuttunen vangithin?
– Hän kieltäyty maksamasta sakkua, joka oli määrätty, kun hän kieltäyty
lopettamasta hevosta, jonka lääkäri oli määränny lopetettavaksi näivetystauvii takia.
– Jumalauta, Untila tuskastui. – Ei anneta hankkia elantua omalla hevosella. Maahan on saatava diktaattori, joka panee asiat järjestyksehen. Ainua
ehrokas virkahan istuu täällä Kakolas. Nimittäin Kosola.
Untila kiihtyi sanoistaan niin että nousi seisomaan. Vartija valpastui
heti:
– Ei saa nousta seisomaan.
Untila istuutui.
– Kommunistit saavat riekkua, vaikka niiren toiminta kiellethin lailla,
hän jatkoi hiljaisemmalla äänellä. – Kaikki on puoluehien syytä. Ne on
lakkautettava ja valta on annettava suoraan kansalle.
– Sinulta tulee taas vaahtua suusta, Riitta sanoi.
Untila pyyhki suupielet kämmenselällä.
Riitta kertoi, että osuuskassan hoitaja oli määrännyt Untilan pakkohuutokaupattavaksi velan panttina.
– Helvetin helvetti. Minua tarvitahan kotona hankkimas rahaa velan
maksuhun, mutta hallitus pitää minua vankina. Suomen Pankki nostaa korkua, vaikka täs tilantehes sitä pitääsi laskia. Pyyrä isältäsi lainaa velan
maksuhun. Hänenkin tila menöö vasaran alle, koska hän on taannu Untilan
velkoja. Isäsi voi myyrä mettää, vaikka puun hinta on nyt alhaanen, koska
ryssä polkee hintoja. Kysy osuuskassan johtajalta, onko mahrollista maksaa vain lainan korot ja lykätä lyhennysten maksamista. Jos mikään muu ei
auta, myy lehmät, mutta vasta viimeisenä keinona. Maata älä myy. Tila on
ollu’ suvun hallus kaksisataa vuotta.
Riitta lupasi noudattaa ohjeita. Vartija ilmoitti, että aika oli lopussa. Riitan mentyä vartija vei Untilan takaisin selliin.
Oikeus istui kesällä. Se totesi, ettei Juho Untilaa vastaan voitu nostaa syytettä. Vapauduttuaan vankilasta hän matkusti kotiin Lapualle. Sana kiiri
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edellä. Juna-asemalla oli joukko ystäviä vastassa. Untila kukitettiin ja hänelle pidettiin puhe. Puhuja sanoi, että hän oli isänmaan sankari.
Untila sanoi vastauspuheessa, että vuonna kuusitoista hänet olivat panneet linnaan ryssät, nyt sen olivat tehneet omat maanmiehet.
– Teit niin tai näin, aina väärin päin, hän nauratti yleisöä.

11.
– Kuuntele tätä, Jalmari Lindman huusi sittingruumista.
– No, Alli vastasi kitchenistä.
– Täsä on jotaki meil. Amerikasta värvätään työvoimaa Neuvostoliittoon toteuttamaan toista viisivuotissuunnitelmaa.
Lindman luki amerikansuomalaisesta sanomalehdestä, että Amerikassa
ei mennyt enää hyvin. Työpaikkoja lopetettiin. Hänkin oli joutunut työttömäksi, kun kuparikaivos suljettiin. Kaivoksen omistaja vetosi koko maailmassa vallitsevaan talouslamaan. Kapitalismi näytti huonot puolensa, kun
omistajat olivat menettäneet Wall Streetin pörssiromahduksessa omaisuutensa yhdessä yössä. Upporikkaat hankkivat omaisuutensa nopeasti takaisin, mutta vähemmän varakkaat joutuivat velkavankeuteen. Eniten kärsivät
kuitenkin työläiset. Miljoonat joutuivat työttömiksi. Sadat tuhannet matkustivat rahattomina työn perässä ympäri Amerikkaa. Miehiä matkusti jopa
junien katolla.
Lindman ei voinut perheellisenä lähteä hoopoilemaan. Sitä paitsi talosta
oli vielä yli puolet maksamatta. Taloa ei saanut myydyksikään, sillä tälläkin paikkakunnalla oli myynnissä satoja samanlaisia taloja. Kukaan ei halunnut sijoittaa rahojaan kiinteistöihin, joiden arvo laski koko ajan.
Lindman lähti viikolla kuuntelemaan, mitä värvääjällä oli kerrottavaa.
Työväenhaali täyttyi sadoista kiinnostuneista.
Värvääjä maalasi paratiisinomaisen kuvan Neuvostoliitosta. Neuvostoliitto oli työläisten valtio, jossa vallitsi tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.
Jokainen teki työtä kykyjensä mukaan ja sai palkkaa tarpeitaan vastaavasti.
Siellä ei tunnettu lamaa eikä työttömyyttä. Työläiset asuivat valtion asunnoissa, joissa oli halpa vuokra. Terveydenhuolto oli ilmaista. Valtion iltakouluissa sai opiskella stipendillä. Pääsi lomille etelän sanatorioihin. Värvääjä kertoi, että Neuvosto-Karjalaan haluttiin amerikansuomalaisia vah222

vistamaan suomenkieltä, joka oli alueen virallinen kieli venäjän ohella.
Alue sijaitsi Suomen vieressä. Luonto oli samanlaista kuin Suomessa.
Ensimmäiset ilmoittautuivat siltä istumalta lähtemään. Tilaisuus päättyi
yhdessä laulettuun ”Kansainväliseen”. Tunnelma nousi kattoon.
Palattuaan kotiin Lindman kertoi Allille, mitä oli kuullut värvääjältä.
Mutta Alli ei innostunut.
Jalmari joutui käyttämään kaiken suostuttelutaitonsa Allin taivuttamiseksi
lähtemään Neuvosto-Karjalaan. Hän kertoi sinisistä järvistä ja vihreistä
metsistä.
– Mää rakennan meil oman talon järven rantta, hän lupasi.
– Entä lasten koulunkäynti? He eivät ossa venäjä.
– Siel on suomenkielissi koului. Kaik asia’ hoituva’ suomeks.
Vähin erin Alli innostui lähtemään. Talo pantiin myyntiin. Hintaa piti
huostaa, ja paljon, ennen kuin se meni kaupaksi. Loppuvelka saatiin kuitenkin maksettua. Lindman iloitsi, kun pääsi koronkiskurin kynsistä. Velan
maksamisen jälkeen rahaa jäi ylikin. Hän osti työkaluja, joista Neuvostoliitossa kuuleman mukaan oli puutetta: kirveen, puukkosahan, vasaran ja paljon nauloja.
Alli ihmetteli, miksi matkaohjeissa kehotettiin ottamaan mukaan vaatetta kahden vuoden tarve:
– Eik siel voi osta vaatei kaupast?
– Kulutustavaroiden saamises voi olla viel pieni puutei, kosk suurteollisuuden rakentamine on asetettu viisvuotissuunitelmas etusijal, Jalmari kertoi.
Matkaliput tulivat postitse. Matkakuume nousi. Viimein koitti lähtöpäivä.
Lindmanit hyvästelivät naapurit:
– Tervettuloa peräs.
Neuvostoliittoon muuttajat kokoontuivat rautatieasemalle. Lähdössä oli
monta perhettä, vaikka suurin muuttoaalto oli jo ohi. Neuvostoliittoon oli
jo mennyt tuhansia, eikä ollut kuultu, että kukaan olisi tullut takaisin.
Maastamuuttajat matkustivat Kanadan itärannikolle ja astuivat Halifaxin
satamassa valtamerihöyryyn. Muut matkustavat katsoivat heitä, punaisia
nauhoja heiluttavia ja kommunistisia iskulauseita huutelevia internationalisteja. kummissaan.
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Lindmanit seurasivat kannella laivan irtoamista laiturista. Viimeinenkin
paksu manillaköysi irrotettiin. Laivapilli huusi. Irma pani sormet korviin.
– Kapitalistimaailma jää taakse. Ei tule ikävä, Lindman sanoi.
”Uusi manner” häipyi vähitellen horisonttiin. Viimeinenkin jättiläislokki jäi vanavedestä. Meri velloi joka puolella. Lindmanit lähtivät tutustumaan laivan sisätiloihin.
Miljonäärien puolella sisustus oli pröystäilevää, suorastaan irvokasta
alastomia naisia esittävine patsaineen.
Aallot kasvoivat talonkorkuisiksi, silti laiva keinui vain vähän. Irma ja
Rikhard valittivat tekemisen puutetta.
– Tutkikaa laivaa, isä sanoi.
– On tutkittu mont kerta.
Kuultuaan, että Irlannin rannikko näkyi horisontissa, he lähtivät kannelle.
Kalliot näyttivät harmailta.
– Kumpi on parempi, Amerikka vai Europpa? Rikhard kysy isältä.
– Europpa ilman muuta, Lindman vastasi.
– Miks?
– No, Europas on kultturi.
– Amerikka on parempi, kosk mää olen syntyny’ siel, Rikhard sanoi.
Laiva kiersi Brittein saaret pohjoisesta. Se ylitti Pohjanmeren ja meni
Tanskan ja Norjan väliseen salmeen. Keinutti pahemmin kuin Atlantilla.
Lindman oli lasten kanssa kannella. Rikhard laski näkyvissä yhdellä kertaa
olevat purjealukset. Niitä oli kymmenen.
– Mihe maaha me mene ens? Rikhard kysyi.
– Ruotti. Me matkustamme junas Ruottin läpi ja jatkamme Tukholmast
laival Leningradi.
– Kuuluk Ruotti Neuvostoliitto? Rikhard kysyi.
– Se on itsenäinen kuningaskunta.
Neuvostoliittoon muuttajat kuljetettiin Göteborgin satamasta linjaautoilla rautatieasemalle. Ruotsi näytti vauraalta.
– Meille näytetään vain paraatipuoli. Köyhyys lymyää työläiskortteleissa, lihavuuden vuoksi vaikeasti hengittävä mies sanoi.
Matka jatkui pikajunassa Ruotsin läpi. Tukholman satamassa Neuvostoliittoon muuttajat astuivat matkustajalaivaan, jonka savupiipussa oli sirppi
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ja vasara-tunnus. Kraana nosti yhden muuttajan Amerikasta tuoman henkilöauton laivan kannelle.
Tukholman saaristo oli silmiä hivelevän kaunis. Heille vilkutettiin pitsihuviloilta. He vilkuttivat takaisin.
Ylitettyään avomeren laiva tuli Ahvenanmaalle.
– Olla jo Suomes, isä sanoi Irmalle.
Käytyään lyhyesti viehättävässä Maarianhaminassa laiva lähti ylittämään Kihtiä.
Turun saaristo oli vielä Tukholman saaristoakin kauniimpi. Mutta päinvastoin kuin Ruotsissa, rannat olivat rakentamattomia. Rannoilla alkoi näkyä huviloita vasta, kun laiva kulki Airiston läpi ja meni Hirvensalon ja
Ruissalon väliseen salmeen. Mutta ne eivät olleet yhtä komeita kuin Ruotsissa.
Allia jännitti olisiko isä satamassa vastassa. Hän oli ilmoittanut isälle
laivan tuloajan kirjeellä.
Jyhkeä linna seisoi paikallaan, kuten oli seissyt vuosisatoja. Aurajoen
yläjuoksulla näkyi Tuomiokirkon mahtava torni. Allin poskille valuivat
kuumat kyynelet.
– Miksi äiti itkee? Irma kysyi.
– Äiti on syntyny’ tääl.
Laiva ajoi laituriin linnan viereen. Alli näki isän laiturilla vastaan tulleiden joukossa:
– Isä, täällä.
Isä näki hänet ja vilkutti takaisin. Mandikin oli tullut.
– Terve, appiukko! Jalmari huusi.
– Täsä ovat Irma ja Rikhard! Alli esitteli lapset.
Tullimiehet alkoivat hätistellä laiturilla olijoita kauemmas.
– Älä töni seppää, isä kuului sanovan tönijälle.
– Valkosusil on entiset tavat! joku huusi laivan kannelta.
Kun laiva kahden tunnin kuluttua irtosi laiturista, joku huusi:
– Eläköön Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto!
Joku alkoi laulaa ”Kansainvälistä”. Muutamat yhtyivät lauluun.
Alli vilkutti kauan makasiinin nurkalla seisoville isälle ja Mandille.
Ohitettuaan Hankoniemen laiva tuli Suomenlahdelle. Isä ja Rikhard olivat
kannella.
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– Miks me emme mene Suome? Rikhard kysyi.
– Meitä ei päästetä sinne.
Rikhard meni mietteliääksi:
– Onk Suomes lahtarei? poika kysyi.
– Lujas onki.
– Onk Neuvostoliitos lahtarei?
– Ei.
– Onk Neuvostoliitto parempi ku Suomi?
– Neuvostoliitos on parempi systeemi.
– Miksi?
– Siel ei ol riisto.
– Mikä on riisto? Rikhard kysyi.
– See on sitä et… Kaikke sää kysykki… Et kapitalisti repi työntekijän
selkänahast.
– Miks Neuvostoliitos ei ol riisto?
– Kosk siel työläiset omistavat tehtat ja pankit, Lindman selitti kärsivällisesti.
– Onk Amerikas riisto?
– Siel sitä vast onki.
Leningradin kullatut kupolit näkyivät lahden pohjukassa. Lindmanin vieressä seisova mies sanoi, että Leningrad oli kaunein kaupunki, minkä hän
oli nähnyt. Tunnin kuluttua laiva ajoi laituriin. Matkustajat kävelivät maihin laskusiltaa pitkin. Viranomaiset luetteloivat jokaisen, minkä jälkeen oli
erittäin tarkka tullitarkastus. Aseet täytyi luovuttaa, jopa puukot. Lindmanin onneksi vasaraa, kirvestä ja sahaa ei luokiteltu aseeksi.
Dollaritkin täytyi luovuttaa, mutta niistä annettiin kuitti. Yksi maahanmuuttaja tiesi, että Neuvostoliitossa luovuttaisiin pian rahasta.
Auton Amerikasta tuonut joutui luovuttamaan sen valtiolle. Miestä lohdutettiin, ettei Neuvostoliitossa ollut teitäkään, joita pitkin ajaa.
Passit otettiin pois. Maahanmuuttajat kuljetettiin avolavakuormaautoilla hotelliin. Leningrad vaikutti isolta.
– Tääl on vähän autoi Kanadaan verrattuna, Alli havainnoitsi: – Ihmisil
on huonot vaatte. Kerjäläissi on paljon.
– Kapitalismin jääntei. Olo’ pareneva, kun kommunismi alka jyllätä
koko voimallans, Lindman puolusti systeemiä.
226

Heidät majoitettiin parhaat päivät nähneeseen hotelliin. Majoituttuaan
Lindmanit lähtivät ruokailemaan.
– Kai sää näit ne pitkäsarvise? Alli kysyi Jalmarilta.
– Torakat vai? Ei ne ol vaaralissi.
Ruokailu tapahtui hotellin kanttiinissa. Ruoka-annokset haettiin tiskiltä.
Lindmanit asettuivat pöytään syömään.
Irma ja Rikhard kieltäytyivät syömästä pahanmakuista keittoa.
– Syö, syö, syksyllä tapetaan, samassa pöydässä ruokaileva mies tokaisi.
– Mitä toikin oli, Alli sanoi.
Isän täytyi käydä ostamassa lapsille suklaapatukat. Suklaakaan ei kelvannut.
– Se haise pahal, Rikhard ilmoitti.
Suklaa näytti eltaantuneelta.
Seuraavana päivänä oli tiedotustilaisuus maahanmuuttajille. He saivat
kuulla, että ensimmäinen viisivuotissuunnitelma oli toteututettu vajaassa
neljässä vuodessa. Toinen oli alkanut hyvin. Kommunismi tarvitsi rakentajia. He olivat kovasti tervetulleita.
Maahanmuuttajat jaettiin ryhmiin sen mukaan, mihin päin Neuvostoliittoa kukin halusi asettua. Useimmat valitsivat lauhkean mustan mullan alueen, mutta Lindmania vetivät enemmän puoleensa Karjalan vihreät metsät,
siniset järvet ja valkoinen hanki ja tuttu Suomen kieli.
Virkailija saattoi Lindmanit Muurmanskin yöpikajunaan. He rupesivat heti
nukkumaan.
Lindman heräsi, kun juna kulki pitkällä sillalla, mutta nukahti heti uudestaan. Seuraavan kerran hän heräsi, kun konduktööri huusi ovenraosta
venäjäksi jotakin. Hän nousi ja herätti muut.
Kuljettuaan vielä kotvan juna seisahtui. Asemarakennuksen seinässä oli
nimi ”Petroskoi”. Lindmanit poistuivat junasta. Asemalla vastassa ollut
virkailija kokosi maahanmuuttajat yhteen ja lähti viemään heidät majapaikkaan.
Petroskoi rakentui matalista hirsitaloista. Korkeimmat olivat kolmekerroksisia. Jalkakäytävät oli lankuista. Kerjäläisiä ei näkynyt.
Virkailija jätti Lindmanit matkustajakotiin. He joutuivat jakamaan pikkuruisen huoneen toisen perheen kanssa. Kaikki mahtuivat, kun sopu sijaa
antoi. Toisen perheen äiti oli kuullut, että Etelä-Venäjällä syötiin ihmislihaa.
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– Kapitalistimaiden panettelua, Lindman sanoi.
Seuraavana aamuna kuorma-auto tuli hakemaan Lindmanit ja toisen
perheen. Heitä lähdettiin viemään jonnekin.
Tie oli mäkinen ja mutkainen ja täynnä kuoppia. Irmalle tuli huono olo.
Pari tuntia kuljettuaan auto tuli parakkikylään. Kaikki poistuivat lavalta.
– Olen tämän työmaan prikatiiri eli kymppi. Tottelen nimeä Korhonen,
parakista tullut mies esittäytyi. – Työkö olette Lintmanneja?
– Niin olemme.
– Ja työkö Tahvanaesija?
– Kyllä ollaan.
Korhonen veti ruksit paperiin.
– Jaaha, kahtotaapa teille asunnot.
He menivät uutuuttaan huutavaan parakkiin.
– Nämä talot rakennettiin teitä Amerikasta tulijoeta varten, Korhonen
kertoi.
Korhonen avasi yhden käytävän ovista.
– Huoneet ovat samankokkoesija ja valamiiksi kalustettuja, Korhonen
esitteli.
Huone oli hädin tuskin kaksikymmentä neliötä. Kalusteina oli neljä puulaveria, pöytä ja kolme jakkaraa.
– Otatteko tämän? Korhonen kysyi Lindmanilta.
– Eikö ole isompaa?
– Voitte suaha sellaisen myöhemmin.
– Mikä tuo luukku on tuol katonrajas? Alli kysyi.
– Tuoko räppänä? Siitä tulloo kesällä viileetä ilimoo ja talavella lämmintä. Uuni on tämän huoneen vieressä.
– Jos talvest tule kylmä, tämä on hyvä, Lindman ajatteli ääneen. –
Otamme tämän.
Tahvanaiset valitsivat huoneen parakin päästä.
– Jaaha, kahtotaapa taloustilat, Korhonen sanoi.
Keittiö oli parakin keskellä.
– Keittiö on yhteinen, mutta jokkaesella emännällä on oma kuappi
huushollitavaroeta varten, Korhonen kertoi.
Alli valitsi kaapin hellan läheltä.
– Jaaha, mennääpä kahtommaa hotelli helepotusta, Korhonen sanoi. –
Se on tärkie paekka ihmispololle.
He tulivat ulos ja lähtivät kävelemään polkua pitkin.
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Korhonen avasi lautahyyskän oven.
– Reikiä on ku kartanon huusissa, Korhonen esitteli. – Jokkaeselle koolle on sopiva.
Reiät pienenivät vasemmalta oikealle.
– Mikäs sen somemppoo, ku istua teällä ja kuunnella linnunlaulluu.
Huusissa keisarittii istuvat totisina, Korhonen vitsaili. – Tyhyjennysvuoro
ossuu kohalle vain kerran vuojessa.
He lähtivät takaisin asuinparakin luo.
– Sauna ja pesutupa rakennettaan tuonne. Siihe asti, kunnes ne valamistuvat, voitte käyttää nuapurissa olovia, Korhonen sanoi. – Asettukaahan
taloksi. Miehet voevat tulla huomenuamusella ilimottautummaa minulle
tuonne toemistoo. Minä jaan teille normit.
Korhosen mentyä Lindmanit menivät asuntoon.
– Mikä on normi? Rikhard kysyi.
– Kyl se selvi, Lindman vastasi.
Alli istuutui jakkaralle.
– Mää en anna tätä sul ikinä antteks, Alli sanoi.
Jalmari ei keksinyt mitä sanoisi.
Lindman ryhtyi työskentelemään prikaatissa, joka rakensi asuinparakkeja
uusille tulijoille. Tulijoista enää muutama oli amerikan- tai kanadansuomalainen. Enimmät tulivat Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Puhuttiin, että ne
oli tuomittu jostakin rikoksesta pakkotyöhön.
Lindmankaan ei tuntenut olevansa aivan vapaa. Hän ei voinut muuttaa
muualle, sillä maahantulon yhteydessä passi oli otettu pois, ja tilalle annettuun Neuvostoliiton sisäiseen passiin oli merkitty, että hän sai asua vain
Matroosassa.
Lindmanit saivat oppia kantapään kautta, että he olivat valinneet huoneen väärästä paikasta. Koska huone oli keskuslämmitysuunin vieressä, se
lämpeni kuumaksi kuin pätsi. Ei auttanut vaikka tukki räppänän, josta
kuuma ilma tuli. Heti kun parakin päädystä vapautui huone, he muuttivat
sinne. Päätyhuoneessa oli taas kylmä. Lindman pyysi huonetta parakin
päädyn ja lämmitysuunin puolivälistä, mutta yhtään ei vapautunut.
Tulokkaita tuli entistä vähemmän. Pian niitä ei tullut lainkaan. Parakkien rakentaminen lopetettiin. Lindman joutui vaihtamaan kirvesmiehen työt
puunkaatajan hommiin. Edelliseen verrattuna työ oli raskasta. Työmaalle
mentiin heti auringon noustua ja sieltä palattiin vasta auringon laskettua.
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Koko valoisa aika ahkeroitiin metsässä. Lunta oli paljon. Puut kaadettiin
justeerilla. Koko metsäala parturoitiin kerralla paljaaksi. Rungot kuljetettiin katerpillarin vetämällä pankkoreellä tienvarteen ja edelleen tehtaalle.
Työ oli normitettua urakkaa. Jos ei saanut normia täyteen, vähennettiin
ruuasta.
Alli työskenteli pesulassa. Sielläkin oli normit.
Työmailla kiristettiin työtahtia, sillä viisivuotissuunnitelman mukainen
puunkaatotavoite piti saada täyteen. Purnaajille selitettiin, että Karjalan
talousautonomia oli poistettu, eikä tavoitteita enää määrätty NeuvostoKarjalasta vaan Leningradista käsin. Normia ei saatu juuri koskaan täyteen.
Sen vuoksi vähennettiin ruoasta. Seurasi sairastumisia – ja muutamassa
tapauksessa kuolema.
Työ maistui yhä enemmän pakkotyöltä. Alkoi esiintyä arvostelua systeemiä kohtaan. Eräs työläinen uskalsi sanoa ääneen, että olisi parempi
viedä kuularuiskun eteen kuin kiduttaa suoranaisella nälällä.
Alli ilmoitti saaneensa tarpeekseen. Hän lähtisi takaisin Kanadaan vaikka ilman Jalmaria.
Lindman halusi vielä katsoa kommunismin rakentamisen kehittymisen.
Hän taivutteli Allia uskomaan sosialistiseen kilpailuun, mutta Alli pysyi
kannassaan.
Oli elämässä valoisiakin puolia. Lapset saivat käydä koulua ilmaiseksi.
Opetus oli suomenkielistä. Tärkein oppiaine oli kuitenkin venäjänkieli.
Jokaisen Neuvostoliitossa asuvan oli opittava venäjää – Leninin ja vallankumouksen kieltä. Lapset oppivat kielen nopeasti, mutta aikuisille oppiminen tuotti vaikeuksia, sillä kaikki työtoverit olivat suomenkielisiä. Aikuisetkin voivat opiskella ilmaiseksi iltakursseilla, mutta raskaan työpäivän
jälkeen sitä ei jaksanut tehdä. Hyville työntekijöille annettiin ilmainen loma jossakin Mustanmeren rannikon sanatoriossa. Lomasta haaveileminen
sai jaksamaan.
Puuta täytyi saada ulos metsästä yhä ripeämmin, sillä Neuvostoliitossa
rakennettiin suurteollisuutta nopeutetulla vauhdilla. Matroosassa normeja
ei saatu täyteen juuri koskaan, koska valkovenäläiset laadnailivat. Ne valittivat syyn huonoon tulokseen olevan siinä, että heillä oli työvälineinä pokasaha ja siperialainen kirves, kun amerikansuomalaisilla oli justeeri ja
parempi kirves. Valkovenäläisissä ja ukrainalaisissa herätti kateutta myös
se, että amerikansuomalaiset saivat ostaa hyviä tuotteita omasta osuuskaupastaan, kun he taas joutuivat jonottamaan valtion kaupoissa, joissa tavaraa
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oli niukasti, jos ollenkaan. Se vähäkin oli huonolaatuista tai väärää, kuten
uimahousuja talvella ja huopatöppösiä kesällä.
Huhuttiin, että Ukrainassa oli kuollut satoja tuhansia ihmisiä nälkään.
Nälänhädästä syytettiin itsenäisiä talonpoikia, koska ne eivät suostuneet
myymään viljaa valtion määräämällä hinnalla. Säädettiin laki ”sosiaalisen
omaisuuden suojelusta”, jonka nojalla viljan kätkijät voitiin asettaa syytteeseen varastamisesta. Tuon ”tähkälain” nojalla Neuvosto-Karjalassakin
tuomittiin muutamia viljankätkijöitä pakkotyöhön. Muualla Neuvostoliitossa tuomittiin jopa kuolemaan. Lähin pakkotyöleiri oli kanavatyömaa
Äänisen ja Vienanmeren välissä. Puhuttiin kymmenientuhansien rangaistujen työskentelevän siellä julmissa oloissa.
Leningradin puoluejohtaja Kirov syytti Neuvosto-Karjalan johtoa siitä,
ettei se toimittanut metsätyömaille riittävästi kolhoositalonpoikia työvoimaksi.
Lindman loukkasi selän kaataessaan puuta. Häntä peloteltiin menemästä
sairastuvalle, koska siellä sai niin huonoa hoitoa, ettei voinut olla varma
pääsisikö sieltä elävien kirjoissa pois. Hän meni kuitenkin. Välskäri määräsi hänelle kevyempiä töitä.
Lindman pääsi työkaluvaraston hoitajan apulaiseksi. Työ oli työkalujen
luovuttamista töihin meneville aamulla ja niiden takaisin vastaanottamista
illalla. Hän viihtyi työssä, sillä siinä voi heittää huulta asiakkaitten kanssa,
kunhan varoi arvostelemasta systeemiä. Systeemin arvostelemisesta saattoi
joutua pakkotyöhön. Joitakin kovimpia arvostelijoita oli tuomittu jopa kuolemaan. Stalin ei sallinut hallintonsa arvostelemista, meni syteen tai saveen. Mutta työkaluvaraston hoitajan apulaisen työstä maksettiin niin vähän palkkaa, ettei sillä tullut toimeen. Aina palkkaa ei edes maksettu. Allikin tienasi vain muutaman ruplan kuukaudessa.
Lindman kuuli, että Kontupohjan paperitehtaalla maksettiin paremmin.
Hän haki sinne, vaikka tiesi, että työpaikkaa sai vaihtaa vain, jos uusi työpaikka oli silloista huonompi.
Mutta aika oli muuttunut. Lindman sai työpaikan. He muuttivat Kontupohjaan. Heille annettiin asunto uudesta kolmikerroksisesta hirsitalosta.
Asunto käsitti vain huoneen, mutta se, että siinä oli mukavuuksia, korvasi
tilan puutteen. Käymäläongelma oli ratkaistu modernilla tavalla. Käymälästä oli suora putki kellarissa olevaan saaviin. Hajuhaittaa ei tosin ollut
vielä kokonaan ratkaistu.
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Lindman pääsi prässipojaksi paperikoneelle. Työnä oli valvoa, että paperi juoksi koneessa katkeamatta. Jos se katkesi, hänen tuli tehdä hälytys.
Yövuorot olivat vaikeita. Aina ei pystynyt estämään silmien menemistä
kiinni. Vuoromestari yllätti hänet kerran nukkumasta mutta painoi rikkeen
villaisella vielä sillä kertaa.
Alli tutustui naapureihin nopeasti, koska rouvat tapasivat keittiössä
monta kertaa päivässä. Lindmanien seinänaapurina asui susipari Vihtori
Koroli ja Amalia Holoppi. Lapualaiset olivat muiluttaneet Korolin Neuvostoliittoon. Amalia tuli myöhemmin salateitse perässä. Koroli oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ehdokasjäsen ja oli päässyt hyvään yhteiskunnalliseen asemaan.

12.
Kontupohjan paperitehtaalla tehtiin työtä tehokkaasti, koska ei tullut väärinymmärtämisiä, kun johtajasta alkaen melkein kaikki työntekijät puhuivat samaan kieltä – suomea. Tuotantomäärät pysyivät korkeina. Oli syytäkin pysyä, sillä Neuvostoliitossa rakennettiin suurteollisuutta nopeutetulla
aikataululla. Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma oli täytetty etuajassa,
toinen oli hyvässä vauhdissa.
Rapatessa roiskui. Kollektivoinnissa oli tapahtunut ylilyöntejä. Kun
kulakit eli varakkaat talonpojat hävitettiin luokkana, samalla menivät niin
sanotut ideologiset kulakit eli sellaiset, jotka ilmoittivat halunsa liittyä kolhoosiin, mutta joita ei huolittu siihen. Ideologisia ei kuitenkaan teloitettu,
kuten varakkaita, vaan ne lähetettiin Siperiaan tai muualle maanääriin rahdinajoon tai tienrakennustöihin. Kollektivoinnin vauhtia oli jouduttu hidastamaan, kun vastahankaiset talonpojat jättivät pellot kyntämättä ja kylvämättä, mistä oli seurauksena maanlaajuinen nälänhätä. Miljoonia kuoli
nälkään. Nyt kollektivointi oli kuitenkin suoritettu loppuun. Viime kesänä
oli saatu hyvä sato. Nälänhätää ei enää ollut, eikä leipäjonoja esiintynyt.
Korolin usko kommunismiin ei ollut rapistunut. Hänet hyväksyttiin
Neuvostoliiton Kommunistiseen puolueeseen, ja hän sai toimitsijan viran
puolueen piirikomiteassa. Työhön kuului järjestää juhlia, joilla kerättiin
varoja Suomen Kommunistiselle Puolueelle. Hän laati juhliin julistuksia,
sellaisia kuten ”Puolueen johdolla lyömme lahtaria edestä ja takaa”. Hänet
nimitettiin lokakuun vallankumousjuhlan järjestelykomiteaan. Hän toimi
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tarmokkaasti ja sai naiset innostumaan ompelemaan punalippuja jopa
omista vaatteistaan.
Koroli kutsuttiin eräänä päivänä puolueen aluekomiteaan Petroskoihin.
Kommunistipuolueen Karjalan aluekomitean suomalaisen osaston virkailija, joka otti Korolin vastaan, kertoi, että Neuvostoliitossa luovuttaisiin
siihen asti vallinneesta, vähemmistökansoja suosineesta politiikasta ja siirryttäisiin neuvostopatriotismiin. Tsarismin virheet oli korjattu ja hyvitetty
Neuvostoliiton vähemmistökansoille, joten niiltä vallankumouksen alkuvaiheessa saadusta tuesta syntynyt velka oli maksettu. Keskusvallan etu
asetettaisiin paikallisen edelle. Siinä tarkoituksessa Neuvosto Karjalan talous oli jo alistettu Leningradille. Karjalan Metsätalousyhtymä toimi Leningradin päätösten varassa. Neuvosto-Karjalalla ei ollut enää omaa budjettia.
Virkailija kertoi, että kapitalismi juurittaisiin lopullisesti ja siirryttäisiin
sosialismiin vuoteen kolmekymmentäseitsemän mennessä.
Koroli kuunteli melkein välinpitämättömänä. Virkailija katsoi häntä
tarkasti ja kysyi:
– Oletteko neuvostoihmisiä?
– Olen.
– Siina tapauksessa ei pitäisi olla estettä yhteistyölle.
Koroli ei myöntänyt eikä kieltänyt. Virkailija pani paperin hänen eteensä. Paperissa luki, että puoluejäsen lupaa ilmoittaa puolueelle jokaisen,
joka puhui järjestelmää vastaan.
– Kommunistin velvollisuus on ilmoittaa havaitsemansa vastavallankumouksellisuus. Muuten vallankumous on hukassa, virkailija sanoi. – Ilmoittamatta jättäminenkin on rikos. On ilmoitettava kaikki, jotka eivät auta.
Koroli allekirjoitti.
– Toiseksi. Puolueen johdolla aloitetaan taistelu paikallista nationalismia vastaan, virkailija sanoi.
– Paikallinen nationalismi on vaara, Koroli myönsi.
– Karjalassa on jo erotettu paikalliset Venäjän kielen suosijat, virkailija
kertoi.
Koroli nyökytteli.
– Kolmanneksi. Tehdään puoluepuhdistus, virkailija sanoi.
Koroli valpastui.
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– Puolueen päälinjasta poikkeamat kukistetaan. Siksi ryhdytään erikoistutkimuksiin kommunistipuolueessa vielä olevia vihollisia vastaan, virkailija kertoi. – Puolueeseen kelpuutetaan vain kunnollisia kommunisteja.
Jotka eivät ole kuuluneet muihin puolueisiin.
– Minä en ou kuuluna ku Neuvostoliiton kommunistipuolueesee ja sen
suomalaisee veljespuolueesee, Koroli katsoi aiheelliseksi mainita.
– Kaikki moraalittomat ja kyvyttömät erotetaan, samoin väärinkäytöksiä
tehneet. Siinä tarkoituksessa jokaisen puoluejäsenen tulee tehdä itsestään
kansio. Kansiossa tulee mainita kaikki pienetkin rikkeet.
– Minä lupaan tehä kansion.
Virkailija piti lyhyen tauon, ennen kuin jatkoi:
– Neljänneksi. Kiihdytetään taistelua sodan vaaraa vastaan. On varmoja
tietoja, että kapitalistimaailma suunnittelee hyökkäystä Neuvostoliittoon.
Kävellessään tapaamisen jälkeen rautatieasemalle Koroli ajatteli, ettei
yksikään vastaantulijoista tiennyt, minkälaisen voimapaperin hän oli äsken
allekirjoittanut. Hän poikkesi kauppaan ostamaan putelin vodkaa junamatkaa varten.

13.
Karjalan erillisen jääkärirykmentin Aunuksen pataljoonassa vangittiin ruuan riittämättömyydestä valittaneita upseereita. Ne vapautettiin kuitenkin
pian, paitsi talousupseeri, joka tuomittiin ammuttavaksi valtion omaisuuden varastamisesta.
Hannes Katava oppi tapauksesta sen, että oli paras pysyä erossa politiikasta. Hän luopui hakemasta Neuvostoliiton kommunistipuolueen jäsenkirjaa, vaikka puoluejäsenillä oli kaikenlaisia etuja. Ne muun muassa pääsivät
ilmaisille lomille Mustanmeren rannikon sanatorioihin, joita oli rikkailta
kansan omaisuudeksi vallankumouksen jälkeen otetuissa palatseissa. Puoluejäsenten edut herättivät kansassa kateutta. Kateus oli lisääntyvä luonnonvara, josta ei päästy edes sosialismin oloissa. Hän oli saanut viimeinkin
elämän mallilleen. Hänellä oli joukkueenjohtajan vakanssi Karjalan erillisen jääkäriprikaatin Aunuksen pataljoonassa. Palkalla, joka nyt maksettiin
säännöllisesti, tuli hyvin toimeen. Hänellä oli ilmainen asunto, tosin se ei
ollut mikään loistolukaali. Hänellä meni ruokaan vain vähän rahaa, sillä
hän söi kasarmilla. Viinaan ja tupakkaan rahaa ei kulunut lainkaan. Hän
234

pystyi ostamaan vaatteita, mutta käytti melkein aina punaupseerin univormua, sillä Neuvostoliitossa arvostettiin sotilaita. Vain yhtä puuttui – hänellä ei ollut perhettä. Aika oli mennyt yhteiskunnallisen aseman saavuttamisessa, eikä hän ollut ehtinyt perustaa perhettä. Ikä alkoi jo painaa – hän
täyttäisi seuraavaksi kolmekymmentäviisi. Perheen perustamisen kannalta
käsillä olivat viimeiset hetket.
Keskikesän suuri juhla – juhannus – lähestyi. Juhannuksen juhlintaa ei
suosittu Neuvostoliitossa, sillä se kuului kapitalismin jäänteisiin. Mutta
suomalainen ei voinut olla viettämättä juhannusta. Juhannuksella oli pakanalliset juuret, joten se sopi jumalattomienkin pirtaan.
Hän menisi Matroosaan, jossa järjestettiin suomalaiset juhannusjuhlat.
Hän katsoi itseään peilistä. Asetakin kauluksessa olivat joukkueenjohtajan
eli porvarillisittain luutnantin arvoa osoittavat, punaisesta emalista tehdyt
neliöt. Viimeisestä ylennyksestä oli jo kymmenen vuotta. Neuvostoliitossa
ei hevin ylennetty muiden kansallisuuksien kuin venäläisten edustajia.
Katava haetutti varikolta auton ja kuljettajan. Auton tultua hän kapusi
hyttiin kuskin viereen.
– Matroosaan, hän käski.
Matroosa oli jonkin matkaa Petroskoin ulkopuolella. Tie sinne oli huono, kuten kaikkialla Neuvosto-Karjalassa. Juhannuksen juhlijat olivat pääasiassa Amerikasta tulleita suomalaisia. Koko ohjelma oli suomenkielistä.
Ohjelman jälkeen oli tanssia. Amerikansuomalaisten oma orkesteri soitti
amerikkalaista rytmimusiikkia. Hannes huomasi, että värikkääseen mekkoon pukeutunut nuori nainen hymyili hänelle. Hän epäili tanssitaitoaan
eikä mennyt hakemaan.
Tanssivarvasta alkoi kuitenkin kutittaa. Hannes rohkaisi mielensä ja
meni hakemaan. Mutta toinen mies ehti ennen häntä.
Seuraavalla vuorolla Hannes piti varansa. Nainen tanssi kivasti. Hymy
oli herkässä. Kappaleen päätyttyä Hannes vei partnerin takaisin seinän vierustalle. Heti kun seuraava kappale alkoi, hän meni pokkaamaan.
– Sää tanssit hyvin, Hannes sanoi.
– Niin sinäkin.
Kappaleen päätyttyä Hannes pyysi tanssipartnerinsa sivummalle.
– Mää olen Hannes, hän esittäytyi.
– Eeva.
Eeva kertoi, että aiemmin tansseissa oli käynyt venäläisiäkin.
235

– Mutta eivät käy enää. Ne sanovat, ettei neekerijatsin tahdissa voi tanssia, Eeva naurahti.
He tanssivat yhdessä kaikki loput kappaleet. Viimeisen valssin jälkeen
Hannes rohkaistui kysymään:
– Pääsiskö saatille?
Ääni tuntui puuroutuvan kurkkuun.
– Kysyt vaikket tiedä, kuinka pitkä matka on, Eeva vastasi.
– Mul on auto.
– Kiinni veti.
He eivät jääneet katsomaan kahta keskenään painivaa miestä. Hannes
avasi auton oven ja herätti kuljettajan. He kapusivat hyttiin. Kuljettaja kävi
veivaamassa moottorin käyntiin ja palasi kuskinpukille.
– Mihin ajetaan? Hannes kysyi Eevalta.
– Kilometri tätä tietä eteenpäin.
Kuski pani ykkösen silmään ja painoi kaasua. Auto lähti liikkeelle.
Tiessä oli kuoppia. Hannes kertoi Eevalle asuvansa Petroskoin kasarmeilla.
– Toi on meijän talo, Eeva ilmoitti.
Kuljettaja pysäytti auton.
– Odottakaa tässä, Katava käski kuljettajaa. Hän ja Eeva poistuivat autosta.
Hannes katsoi Eevaa syvälle silmiin ja kysyi:
– Voitasko tavata uudelleen?
– Miksei.
He eivät kuitenkaan sopineet mitään aikaa. Eevan mentyä sisälle Katava
palasi autoon.
– Kasarmille, hän käski.
Hannes ei saanut Eevaa enää mielestään. Kiltit siniset silmät, vaaleat hiukset ja kaunis hymy tulivat vähän väliä mieleen. Ikävä kasvoi liian suureksi.
Hän varasi käyttöön auton ja kuskin ja ajoi Matroosaan.
Eeva lähti mielellään autoajelulle. He ajoivat takaisin Petroskoihin, koska sinne oli ajokelpoisin tie. Eeva kertoi, että oli kirjanpitäjänä samalla
metsätyöpunktilla, jossa isänsä oli brikadiirina. Äiti ei ollut töissä. Sisko ja
veli kävivät vielä koulua.
Petroskoissa Katava käski ajaa satamaan.
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Ääninen oli rannaton. Satamaan saapuneesta laivasta astui matkustajia
maihin. Katava käski kuljettajan odottaa sen aikaa kun he kävelisivät rannalla.
Hannes oli Eevaa kymmenen vuotta vanhempi.
– Kun tanssittiin, huomioni kiinnittyi hyvään ryhtiisi, Eeva kertoi.
– Taisin olla ku seipään niellyt, Hannes sai sanotuksi.
Paluumatkalla Eeva kertoi, että Matroosassa asui paljon amerikansuomalaisia. Hänkin oli syntynyt Amerikassa.
Eeva vei Hanneksen kotiinsa tutustuttaakseen hänet omiin vanhempiinsa ja sisaruksiinsa. Vanhemmat olivat alun perin Suomesta. Eevan isä kertoi, että he olivat tulleet pula-aikana Amerikasta Neuvostoliittoon rakentamaan kommunismia.
Äänessä voi havaita hienoista ironiaa.
Eevan isä kertoi muuttaneensa vuosisadan alussa Suomesta Amerikkaan
kutsuntoja pakoon. Hannes sanoi tulleensa Suomesta kuusitoista vuotta
sitten.
Hannes kirjoitti kirjeen Alli-siskolleen Kontupohjaan. Allilta tuli vastauskirje, jossa oli kutsu tulla viettämään joulua heidän luokseen. Hän ei aikonut noudattaa kutsua mutta muutti mielensä, sillä hän ei ollut nähnyt siskoa
kuuteentoista vuoteen – he olivat vain käyneet kirjeenvaihtoa. Edellinen
kerta kun he olivat nähneet, oli ollut tammikuussa vuonna kahdeksantoista,
juuri ennen kuin hän ja Karl lähtivät luokkasodan rintamalle. Jalmariakaan
hän ei ollut nähnyt sitten kesän kahdeksantoista. Lapsia – Irmaa ja Rikhardia – hän ei ollut nähnyt koskaan.
Hannes järjesti itselleen joulun vapaaksi. Hän nousi jouluaattona Muurmanskin pikajunaan.
Junan ikkunasta näkyi vain lumista metsää. Itä-Karjalassa ihmisiä asui
harvassa.
Alli ja Jalmari asuivat kolmikerroksisessa hirsitalossa. Tapaaminen oli
sydämellinen. Hannes totesi, että lapset olivat kasvaneet isoiksi.
– He puhuvat kolmea kieltä, Alli kertoi ylpeänä.
– Mikkä ne ovat? Hannes kysyi.
– Englanti, suomi ja venäjä, Rikhard vastasi.
– Tosa järjestykseskö? Hannes kysyi.
– Nii, Rikhard myönsi.
– Sano englanniks jotaki, Hannes pyysi.
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– Haudiduu.
Teetä juodessa muisteltiin menneitä. Jalmari muisti hommanneensa
Hanneksen ja Karlin työväen järjestyskaartiin.
– Siitä tuli sittemmin punakaarti, Hannes sanoi.
– Mää maksoin teijäm puolest jäsenmaksunki. Tais olla kakskymmentviis penni per lurjus.
– Mää maksaisin velan, mut mul ei ol yhtää Suomen markkaa, Hannes
sanoi vakavana.
– Anna olla.
– Me olimme sillon työttömi tyhjätaskui.
He totesivat, että elämä oli heittänyt heidät eri puolille maailmaa ja lopulta tänne Neuvosto-Karjalaan. Pienistä puutteista huolimatta elämä oli
täällä parempaa kuin lännessä, jossa vallitsi pula-aika.
– Suomes kärvistellä pula-ajan kouris. Tääl ei ol pelkko pulast, kosk
valtiontalous suunitella viideks vuodeks etteppäi, Jalmari sanoi.
– Kirjoteta isäl, kui hyvi meil on tääl asiat, Alli ehdotti. – Ainoa huono
puoli on asuntojen ahtaus ja ajottaine puute ruuast.
Alli oli saanut hankittua jouluruokia amerikansuomalaisten omasta
osuuskaupasta.
– Uskoka tai älkä, mut mää en ol syöny jouluateria tääl Venäjäl, Hannes
sanoi.
– Joulu ei vietetä Neuvostoliitos, koska se on uskonnollinen juhla, Jalmari sanoi.

14.
Neuvosto-Karjalassa moni iloitsi, kun terroristi ampui Leningradin puoluekiho Kirovin. Juuri Kirov oli määrännyt kiristetyt puunkaatotavoitteet.
Murhan seurauksena Stalin julisti kampanjan terroristeja vastaan. Kiinni
saatu terroristi voitiin ampua välittömästi osapuolia kuulematta. Leningradin uusi puoluepamppu Zhdanov syytti Neuvosto-Karjalan johtoa, että se
pyrki irti Leningradin määräysvallasta. Zhdanov syytti Neuvosto-Karjalan
autonomiaa mädäksi ja määräsi ryhdyttäväksi erikoistutkimuksiin puolueen
Karjalan aluekomiteassa olevien vihollisten paljastamiseksi.
Suomen Kommunistisen Puolueen johtoon kuulunut Manner erotettiin.
Vähän sen jälkeen erotettiin puolueen Neuvosto-Karjalan ykkösmies Rovio
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virastaan. Leningradin keskuskomitea julisti Neuvosto-Karjalan johdon
joutuneen Porvari-Suomen kannalle kallistuneiden nationalististen ainesten
talutusnuoraan. Neuvosto-Karjalan päämiestä Gyllingiä syytettiin Suomen
Kommunistisessa Puolueessa toimivan tukiryhmän vakoilutoiminnan johtajaksi, ja hänet erotettiin.
Rovion tilalle Leningradista lähetetty Irklis niminen puoluepukari määräsi Suomen kielen tukiryhmät lakkautettaviksi.
Karjalan erillisessä jääkäriprikaatissa vangittiin upseereita. NKVD väitti
niitä Suomesta lähetetyiksi ja niiden kuuluvan Suomen yleisesikunnan organisoimaan salaliittoon. Jotkut vangituista tunnustivat kuuluvansa Aunuksen ja Vienan Suomeen liittämistä suunnittelevaan kansallisfasistiseen järjestöön. Aunuksen pataljoonan komentaja tuomittiin ammuttavaksi.
Suomesta loikanneita ei enää koulutettu punaupseereiksi. Liikkui huhuja, joiden mukaan Karjalan erillinen jääkäriprikaati lakkautettaisiin.
Aunuksen pataljoonan upseerit joutuivat kukin vuorollaan neuvotteluun,
niin Hannes Katavakin. Neuvottelu tapahtui venäjäksi. Kirjoituspöydän
takana istuva NKVD:n eversti kertoi, että Neuvostoliiton sotajoukot järjestettäisiin uudelleen. Kansalliset joukko-osastot lakkautettaisiin, myös Karjalan erillinen jääkäriprikaati. Sen upseerit saisivat vakanssin venäjänkielisissä joukko-osastoissa.
Onneksi oli tullut opeteltua venäjänkieli niinä seitsemänätoista vuotena,
jotka hän oli asunut Neuvostoliitossa, Hannes ajatteli.
Eversti sanoi, että ehtona viran saamiselle oli, että suostuisi yhteistyöhön.
Katava kysyi, minkälaisesta yhteistyöstä oli kysymys.
Eversti työnsi paperin hänen eteensä. Paperissa luki, että allekirjoittanut
tunnusti tietävänsä Suomen pääesikunnan valmistelemasta salaisesta suunnitelmasta liittää Viena ja Aunus Suomeen.
Katava sanoi, ettei tiennyt sellaisesta suunnitelmasta.
Eversti sanoi eräiden jääkäriprikaatin upseerien jo paljastaneen suunnitelman. Yksi tunnustaneista voitaisiin hakea paikalle.
Katava sanoi, ettei sitä tarvinnut tehdä.
Eversti väitti, että Karjalan jääkäriprikaatissa oli kansallisfasistinen organisaatio; miksi sinne muuten tilattiin Suomesta suojeluskuntien Hakkapeliitta-lehteä.
Katava sanoi lehteä tilattavan, jotta prikaatissa pysyttäisiin perillä Suomen sotaväen kehityksestä.
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Everstistä se oli huono perustelu. Oli ilmiselvää, että Suomen pääesikunta lähetti rajan yli lapualaisia ja muita valkokaartilaisia. Sen todisti
sekin, että erillisessä jääkäriprikaatissa laulatettiin alokkailla suomalaisia
marssilauluja, sellaisia kuten ”Tuli Härmästä poikia kymmenen”.
Katavan oli vaikea pidättää hymyä, sillä eversti lausui nimen niin hassusti. Everstin kasvoilla ei näkynyt hymyn häivää.
Eversti lupasi Katavalle upseerinvakanssin 18. divisioonassa, jos hän
allekirjoittaa paperin.
Hannes ei allekirjoittanut. Virka meni, mutta kunnia säilyi puhtaana.
Hänestä tuli työtön. Samalla hän menetti asunnon. Hän ei tuntenut Petroskoissa ketään, jolta olisi saanut yösijan. Hän käveli Matroosaan Eevan
luokse. Matka oli pitkä, mutta kävellessä voi nauttia luonnonrauhasta. Eeva
otti hänet luokseen asumaan.
Hannes ei voinut elää loputtomiin Eevan kustannuksella. Hän lähti pienen riidan jälkeen Petroskoihin. Hän kulutti aikaa kävelemällä Petroskoin
katuja. Hän ajatteli matkustaa Allin luokse Kontupohjaan, mutta hänellä ei
ollut rahaa matkalippuun. Sitä paitsi maansisäinen passi salli hänen asua
vain Petroskoissa. Hän ei voinut palata Suomeen, siellä odotti vankila.
Kävellessä kengät kuluivat puhki, eikä Hanneksella ollut rahaa uusien
ostamiseen. Rahaa ei ollut edes ruokaan. Hän joutui nöyrtymään kerjäämään. Kolhoositorilta sai ilmaiseksi mätänemisen aloittaneita juureksia,
joita kauppiaat heittivät pois.
Hannes laihtui. Vaatteet kävivät suuriksi. Mitähän isä sanoisi, jos näkisi
hänet nyt? Hän tuli jälleen kerran rautatieasemalle. Hän istuutui tyhjälle
paikalle maankiertäjän viereen.
Hän näytti varmaan yhtä nukkavierulta kuin maankiertäjä. Se oli ehkä
ideologinen kulakki, joita Stalin oli vapauttanut siirtoleireistä armoneleenä,
muttei ollut antanut niille koteja takaisin.
– Kommunismi viep Venäjän kaotuksee, maankiertäjä aloitti keskustelun.
Hannes vaikeni, vaikka arvostelemisen aiheista ei ollut puutetta – suunnitelmatalous ei toiminut. Systeemiä ei kannattanut arvostella ääneen, sillä
siitä voi joutua tuomarikaksikon eteen. Urkkijoita oli kaikkialla.
Toisaalta ojennusleirissä ei voinut olla pahempaa kuin tämä.
– Miut karkotettii, koska mie asuin liika lähel Suomen rajjaa, maankiertäjä kertoi.
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Mies puhui raja-alueasetuksesta. Se oli annettu, koska uskottiin länsivaltojen suunnittelevan hyökkäystä Neuvostoliittoon. Valtionrajan lähellä
asuvat, joiden sukulaiskansaa asui rajan takana, oli määrätty muuttamaan
40 kilometrin päähän rajasta.
– Miul annettii vuorokaus aikaa muuttaa, kerjäläinen kertoi. – Talo pakko-otettii. Hevone ja lehmät oli viety jo aiemmi. Nyt mie kierrän maata ku
Jerusalemi suutar, sen sijjaa et miun olis annettu tuottaa ruokaa.
Mieshän oli kulakki. Miten se oli elossa? Nehän oli määrätty hävittäväksi luokkana.
– Jumala rankasoo bolshevikkii, kerjäläinen sanoi ja nousi. Maankiertäjä laahusti pois.
Katupartio jyräsi rautatieaseman. Hannes vietiin miliisiasemalle, jossa
miliisin aliluutnantti kuulusteli häntä. Hän joutui kertomaan nimensä, syntymäajan ja -paikan. Asuinpaikkaa hän ei voinut kertoa, koska hänellä ei
ollut sitä. Siviilisääty oli naimaton. Ammatti puna-upseeri. Sotilasarvo
joukkueenjohtaja.
Kuulustelun jälkeen Hannes vietiin ikkunattomaan selliin, jossa oli entuudestaan kymmeniä pidätettyjä. He olivat kuin sillit suolassa. Lattialla
mahtui nukkumaan vain vuorotellen. Patjaa ja vuodevaatteita ei luonnollisestikaan ollut.
Ruoka oli turskasta keitettyä heikkoa luirua.
Vankeja vietiin pois ja uusia tuotiin tilalle. Hannes vietiin yhtenä päivänä kuulusteluun. Kuulustelija, joka oli NKVD:n miliisiluutnantti, otti pinosta häntä koskevan paperin ja aloitti kuulustelun. Kysymykseen, minkä
maan kansalainen hän oli, hän vastasi, ettei ollut varma. Kansallisuudeltaan
hän oli suomalainen, mutta hänet oli karkotettu Suomesta. Kuulustelija
kysyi paikkakunnat, missä hän oli asunut elämänsä aikana. Hän luetteli:
Mynämäki, Turku, Petrograd, Buj, Petroskoi. Kysymykseen, mitä kouluja
hän oli käynyt, hän vastasi käyneensä kansa- ja keskikoulun sekä Petrogradin Kansainvälisen jalkaväkikoulun suomalaisen osaston. Hän oli siis punaupseeri. Kysymystä yhteiskunnallisesta asemastaan hän ei ymmärtänyt,
joten kuulustelija sivuutti sen. Hänellä ei ollut mainittavaa omaisuutta. Hän
ei ollut kuulunut mihinkään muuhun puolueeseen kuin Suomen Kommunistiseen Puolueeseen.
Kuulustelu jatkui seuraavana päivänä. Kuulustelija, joka oli vaihtunut,
väitti, että Suomen Kommunistinen Puolue toi fasistista kirjallisuutta Neuvostoliittoon.
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Katava sanoi, ettei tiennyt siitä mitään.
Kuulustelija kysyi, mitä hän tiesi Suomen ohranan järjestämäksi merkitystä illanvietosta, jossa oli perustettu salainen solu toimimaan Suomen
kielen aseman vahvistamiseksi Neuvosto-Karjalassa.
Katava vastasi, ettei käsittänyt, mistä puhuttiin.
Kuulustelija kysyi, tunsiko hän Gyllingin.
Katava myönsi tietävänsä miehen, muttei tuntevansa henkilökohtaisesti.
Kuulustelija napitti pistävästi ja kysyi, mitä hän tiesi Karjalan jääkäriprikaatissa toimivasta kansallisfasistisesta järjestöstä.
Katava vastasi, ettei ollut kuullut sellaisesta järjestöstä.
Kuulustelija sanoi, että järjestö levitti vastavallankumouksellista kirjallisuutta ja suunnitteli aseellista toimintaa Neuvostoliittoa vastaan.
Katava kuunteli ihmeissään. Kuulustelija kysyi, taisteliko hän Karjalan
vapauttamiseksi. Hän vastasi taistelevansa, mutta vallankumouksellisessa
mielessä. Kuulustelija kysyi, lähettikö hän kirjeitä Suomeen. Hän myönsi
lähettäneensä niitä isälle.
Kuulustelija lupasi hänen saavan vapauden takaisin, jos hän suostuisi
yhteistyöhön. Muussa tapauksessa hänet siirrettäisiin pahaan paikkaan.
Hannes kieltäytyi yhteistyöstä. Hän sai lukea kuulustelusta tehdyn pöytäkirjan, minkä jälkeen hänen täytyi allekirjoittaa se. Vartija vei hänet takaisin selliin. Selliin oli tuotu Karjalan jääkäriprikaatista tuttu mies. Mies
kertoi, että upseereita vangittiin joka puolella Neuvostoliittoa, eikä vain
suomalaisia.
– Stalin vaistoaa salaliittoja kaikkialla ja on määrännyt ryhtymään ennalta ehkäiseviin toimiin niiden kukistamiseksi, kohtalotoveri kertoi hiljaisella äänellä.
Vartijat tulivat selliin ja alkoivat huutaa nimiä. Huudetun tuli ottaa kaikki
omaisuus mukaan ja mennä käytävään. Vartijat lausuivat suomalaiset nimet niin väärin, ettei niistä saanut selvää. Hannes arveli nimensä huudetun
ja meni käytävään.
Kun kaikki olivat koossa, heidät vietiin oikeuden eteen. Hannes Katavan vuoro astua kaksikon eteen tuli vasta iltapäivällä. Toinen tuomareista
toimi syyttäjänä. Syyttäjä syytti häntä työnvieroksunnasta ja epäsosiaalisesta käyttäytymisestä eli yhteiskunnallisesti vaaralliseksi henkilöksi.
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Katavan myönnettyä, ettei jutun käsittelyssä ollut moitittavaa, tuomari
luki tuomion. Kolme vuotta ojennusleiriä työkarkuruudesta. Tuomiosta ei
voinut vedota.
Vartija vei Katavan ulos ja pakotti hänet kuorma-auton umpilavalle
muiden tuomittujen joukkoon. Kun loputkin sinä päivänä tuomion saaneet
oli tuotu lavalle, koppiin tuli pistinkiväärillä varustautuneita sotilaita. Heidät kuljetettiin ratapihalle ja suljettiin junanvaunuun. Vaunu oli mallia stolypin. Siinä nukuttiin kerroslavereilla, ja sitä lämmitettiin kamiinalla.
Hannes ahmi ruuaksi annetun sillin. Pian tuli jano, mutta vettä ei annettu. Odottavan aika kävi pitkäksi. Lopulta juna lähti.
Juna vei heitä pohjoiseen. Sen voi päätellä siitä, että sää kylmeni joka päivä. Juna pysähtyi vähän väliä pitkiksikin ajoiksi. Hannes paleli kesävaatteissaan. Kunpa oltaisiin jo perillä. Siellä ei voinut olla pahempaa kuin
tämä. Vaunuun oli ahdettu liikaa väkeä. Mukavuuksia ei ollut. Tarpeet tehtiin nurkassa olevaan ämpäriin, joka tyhjennettiin radanvarteen junan kulkiessa.
Hannes pani ruuaksi annetun sillin taskuun ja söi vain keiton, sillä hän
ei halunnut taas kokea kaameaa janoa.
Juna pysähtyi.
Ovi avattiin. He olivat lumisessa metsässä. Pistinkivääreillä aseistetut
vartijat huutelivat venäjäksi heidän tulla ulos vaunusta.
Hannes hyppäsi ja upposi reittä myöten hankeen.
Vangit – niitä he olivat – pantiin jonoon. Jono pakotettiin lähtemään
lumeen tallattua polkua. Hengitys huurusi. Vartijat huutelivat pysymään
merkityllä alueella. Hannes huomasi vasta nyt puihin vuollut merkit. Heidät marssitettiin piikkilanka-aitaukseen. Suuren neliön muotoisen alueen
jokaisessa nurkassa oli hirsistä rakennettu torni, jossa konekivääriampujat
vartioivat.
Heidät majoitettiin suureen sotilastelttaan. Sen molemmilla sivuilla oli
puulaverit, joilla he nukkuisivat. Patjaa ja vuodevaatteita ei ollut.
Vangit saivat työvaatteet: toppatakin ja toppahousut, joissa ei ollut taskuja. Päähine oli kurja hattu. Omat jalkineet sai pitää, mutta jos ne olivat
rikki, annettiin vanhasta autonrenkaasta valmistetut kalossit. Omat vaatteet
vietiin narikkaan. Jokainen sai vielä työrukkaset.
Heidät käytettiin saunassa. Käytyään löylyssä jokainen saippuoi itsensä,
minkä jälkeen ”nartut” heittivät haaleaa huuhteluvettä päälle. Jotkut kävi243

vät kieriskelemässä lumessa. Saunan jälkeen jokainen vaihtoi puhtaat alusvaatteet.
Sen jälkeen alusvaatteita ei vaihdettukaan usein. Jokaiseen pesiytyi syöpäläisiä. Ne aiheuttivat kutinaa. Hanneskin raapi itsensä verille.
Olot olivat surkeat, mutta niitä ei uskaltanut arvostella. Kaikki olivat
oppineet, että arvostelemisesta ei seurannut mitään hyvää.
Yöunet jäivät lyhyiksi taas kerran – herätys oli aina ennen auringonnousua.
Aamiainen oli laihaa kalakeittoa. Sen ja kolmensadan gramman leipäannoksen laskettiin riittävän koko päiväksi.
Haettuaan varastolta kirveet ja muut työkalut vangit menivät sotilaalliseen muotoon. Vartijat laskivat nuppiluvun, minkä jälkeen heidät marssitettiin jonossa ulos piikkilanka-aitauksesta. Koska oli arkipyhäpäivä, portilla soitti vangeista koottu soittokunta reipasta torvisoittomusiikkia.
Vartijat huutelivat olemaan ottamatta sivuaskelia. Huutelu oli turhaa.
Jos joku edes suunnitteli pakoa, se luopui siitä viimeistään, kun kuuli, että
lähin asutus oli sadan kilometrin päässä. Välissä oli vain lumierämaata.
Työmaalla prikatiiri jakoi työt. Alueelta tuli kaataa kaikki puut.
Hannes löi kirveen puun tyveen ja sai lumipaakun niskaan. Hän sadatteli ääneen. Kun lovi oli tarpeeksi iso, hän alkoi työntää työparin kanssa puuta nurin. Puuta täytyi huojuttaa, ennen kuin se rojahti kumoon.
– Kukaan ei tainnu jäädä alle, toveri kuittasi.
Siperialaisilla kirveillä puuta kaatui verkkaisesti. Normi tuli kuitenkin
täyttää. Ellei täyttänyt, vähennettiin ruuasta. Seuraisi kierre, jonka päässä
oli usein hauta. Kun teki yli normin, sai lisätyn ruoka-annoksen. Joku oli
laskenut, että riuska työ kulutti enemmän kaloreita kuin lisätylläkään ruoka-annoksella pystyi saamaan. Kuultuaan sen Hannes oli alkanut laadnailla. Hän teki vain normin.
Normi tuli täyteen sinäkin päivänä. Vangit vietiin takaisin leiriin. Portilla oli nuppiluvun laskenta. Jos yksikin puuttui, aloitettiin etsintä koirilla.
Ruoka oli joka päivä samaa laihaa luirua. Lihaa ei ollut koskaan. Kalaa
oli joskus. Nyt oli kaurakeittoa. Se oli sentään lämmintä.
Pahempaa kuin nälkä oli kuitenkin jatkuva vilu. Jäämereltä puhaltavaa
viimaa vastaan ei pystynyt suojautumaan mitenkään.
Iltapalaksi annettiin teetä ja vähän sokeria. Talvella päivät olivat tundralla lyhyitä. Hannes rupesi nukkumaan, koska pimeällä ei ollut muutakaan
tekemistä. Ojennusleirin tarkoitus oli ojentaa heistä kunnon kansalaisia. Jos
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ei ojentunut, joutui erityiskurileiriin. Yhdellä erityiskurileirillä vangit olivat menneet lakkoon. Ne vaativat kriminaalivankien erottamista omiin leireihinsä, sillä kriminaalien kanssa oli mahdotonta elää yhdessä. Niillä oli
oma moraalinsa. Omaisuudensuoja koski vain heitä. Ne varastivat vartijoiden suostumuksella. Lakkolaiset vaativat myös lyhyempää työpäivää ja
muitakin pyhäpäiviä kuin sosialistisia vapaiksi. Muona-annosta vaadittiin
palautettavaksi työsuorituksesta riippumattomaksi. Lisäksi vaadittiin luopumista OSO:n hallinnollisesta rankaisuvallasta eli tuomiovaltaa vain oikeusistuimille. Moskovasta tullut sähke, jossa suostuttiin lakkolaisten vaatimuksiin, lopetti lakon. Takana oli kuitenkin petos. Lakon johtajat vietiin
lumierämaahan ja ammuttiin.
Hannes sairastui korkeaan kuumeeseen. Hän raahautui viimeisillä voimillaan sairastuvalle. Välskäri teki persposkikokeen, totesi hänet työhön kykenemättömäksi ja määräsi hänet sairasvuoteeseen. Hänelle annettiin potilaan vaatteet – paita ja lyhytlahkeiset alushousut. ”Narttu” eli sairastuvan
vanhin osoitti hänelle paikan suurelta laverilta. Näki heti, ettei siinä ollut
tilaa. Hän huomautti siitä ”nartulle”. ”Narttu” sanoi, että muut kyllä siirtyisivät sen verran että hän mahtuisi.
Hannes vaihtoi potilaan vaatteet ylleen ja asettautui laverille kahden
riutuneen miehen väliin. Toinen miehistä – harmaakasvoinen – sylkäisi
irronneen hampaan suusta.
Miehellä oli keripukki. Ei ihme. Näillä ruuilla.

15.
Koroli oli saanut erottamisten takia lisätehtäviä puolueen piirikomiteassa.
Hän joutui muun muassa takaamaan uusien puoluejäsenten kunnollisuuden. Hän arveli asian koskevan sitä, kun hänet kutsuttiin kuultavaksi puolueen kontrollikomiteaan.
Puolueesta oli erotettu viimevuotisen proverkan eli jäsenten huolellisen
tarkastuksen yhteydessä joka kymmenes muun muassa riittämättömän
luokkavalppauden vuoksi. Korolilla ei ollut vaaraa tulla erotetuksi puolueesta, hän ei ollut hurjastellut seksillä eikä ollut syyllistynyt muuhunkaan
matalamoraaliseen. Hän luotti olevansa turvassa, sillä hänen menneisyydessään ei ollut mitään, minkä vuoksi hänet voitaisi erottaa puolueesta.;
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Hänellä ei ollut koskaan ollut minkään muun puolueen jäsenkirjaa. Hän oli
katkaissut kaikki siteet kapitalistimaailmaan. Hän ei huorannut eikä varastanut sosialistista omaisuutta. Ainoa asia, mistä häntä voitaisiin moittia, oli,
ettei hän osannut venäjää. Mutta suomi oli toinen Neuvosto-Karjalan virallisista kielistä. Itse Stalin oli käskenyt perustaa tukiryhmiä suomenkielen
aseman parantamiseksi. Eräitä kiihkokansallisimpia venäläisiä ja itäkarjalaisia oli jouduttu erottamaan puolueesta Suomen kielen sortamisen vuoksi.
Toissa syksynä tukiryhmät oli kuitenkin kielletty. Hän oli ollut kaukaa viisas ja oli jättänyt ajoissa niiden rahankeruussa mukana olemisen.
Korolin vastaanottanut virkailija puhui onneksi suomea. Virkailija sanoi
aloittavansa ikävistä asioista:
– Paperitehtaalla on jääty tavoitteista. Kyse ei voi olla resurssipulasta.
Nyt kun on otettu käyttöön uusi paperikone, työläisten tulee näyttää, mihin
he pystyvät. Myös laadun on parannuttava.
Koroli kuunteli huolestuneena.
– Puoluejäsenten on tehtävä entistä ahkerammin puoluetyötä sosialistisen kilpailun saattamiseksi jokaisen työläisen tietoon, virkailija sanoi. –
Leväperäisyydestä rankaistaan erottamisella.
Koroli lupasi olla valppaampi tuholaisten ja tihutyöntekijöiden paljastamiseksi. Hän käveli viinakaupan kautta kotiin.
Koroli kutsuttiin puolueen aluekomiteaan. Hän lähti Petroskoihin hieman
peloissaan.
Korolin vastaanottanut virkailija puhui suomea, tosin vahvalla korostuksella. Virkailija kertoi, että oppositio oli nujerrettu. Kamenevilaiset ja
trotskilaiset oli tuomittu oikeudessa ja karkotettu.
– Ylimykset poistettiin puolueesta, Koroli sanoi väliin.
Virkailija mulkaisi häntä ja jatkoi, että sosialismin rakentaminen sujui
menestyksellisesti. Kollektivisointi oli suoritettu. Toinen viisivuotissuunnitelma lähestyi onnistuneesti loppua. Työttömyys oli poistettu. Suurteollisuutta rakennettiin iskurityöllä. Stahanovilaisia ilmaantui joka puolella
maata. Oli annettu uusi stalinilainen perustuslaki. Aloitettaisiin taistelu
puolueen päälinjasta poikkeamia vastaan. Kapitalismin jäänteet nujerrettaisiin kuluvana vuonna lopullisesti ja Neuvostoliitossa siirryttäisiin sosialismiin ja sitten kommunismiin.
Koroli nyökytteli.
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Virkailija kertoi, että suoritettaisiin jäsenkirjojen vaihto. Puoluejäseniksi
haluttiin vain luotettavia, puolueen päälinjassa pysyviä kommunisteja.
Puolueesta puhdistettaisiin kaikki, jotka eivät turvautuneet luokkavaistoon
tai olivat kadottaneet bolshevistisen valppauden.
Koroli kuunteli tarkkaavaisesti.
Virkailija kertoi, että taistelu paikallista nationalismia vastaan viedään
loppuun. Venäjästä tulisi Neuvostoliiton ainoa virallinen kieli. Kaikkien
Neuvostoliitossa asuvien oli osattava venäjää, Leninin ja vallankumouksen
kieltä.
– Ottija tuota. Minulta venäjän oppiminen on jäänä vähäiseksi, sillä
kaekki työtoverit ja tuttavat puhuvat suomee. Myönnän sen rikkeekseni,
Koroli sanoi.
– Miks työ djärestitte ne onnettomat juhannusjuhlat? virkailija kysyi.
– Nyt en ymmärrä.
– Miks kutshukortit olivat vain suomekse?
– Ottija tuota. Juhliin osallistui vain suomalaisia.
– Miks ei ollu plakattid, johon oli kirjutettu kaikkiden maiden proletaarit, yhtykää?
– Se jäi poikes vahingossa. Myö ollaa ens kerral huolellisempia.
– Minä joudun antamaa Teil puoluevaroituksen. Seuraaval kerral Teidät
erotettaa, virkailija sanoi.
Koroli joutui allekirjoittamaan paperin, jossa tunnusti rikkeensä.
– Pidakkia silmät i korvat augi. Vastavallankumouksellisid kansanvihollisid ollaa kaikkial, virkailija evästi, kun Koroli teki lähtöä. Virkailija lisäsi
vielä, että jotkut olivat rakastuneet suomalaisuuteen.
Koroli poikkesi viinakauppaan ostamaan putelin vodkaa, jolla huuhtelisi
junamatkalla ikävät asiat mielestä.
Neuvostoliitossa elintaso nousi silmissä. Kaikilla oli työtä, ruokaa ja lämmin asunto. Kontupohjan paperitehtaalla saatiin koneista paperia irti yhä
enemmän. Erityisesti kunnostautuivat suomalaisten työprikaatit. Eräitä
suomalaisia palkittiin stahanovilaisina. Kontupohjassa järjestettiin iltamia,
eikä enää vain suomeksi vaan myös venäjäksi, jotta vältyttiin paikallisen
nationalismin vaaroilta.
Neuvosto-Karjalassa tehtiin päätös lopettaa suomenkielen käyttö kulttuurivälineissä. Käyttöön otettiin Karjalan kieli, jota kirjoitettiin kyrillisillä
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kirjaimilla. Karjalan kieli tulisi vaiheittain opetuskieleksi kouluissa porvarillisen suomen sijaan.
Koroli päätti opetella venäjää. Hänet kutsuttiin NKVD:hen kuultavaksi.
Hän lähti luottavaisena että puoluejäsenyys suojeli häntä. Petroskoissa hän
meni suoraan Karl Marxin kadulla sijaitsevaan NKVD:n taloon. Hänet
vastaanottanut virkailija sanoi puhuvansa suomea, joten tulkkia ei tarvittu.
Virkailija kertoi tuskin ymmärrettävällä suomella, että toisen viisivuotissuunnitelman vauhtia kiihdytettäisiin. Tavoitteena oli sosialistisen talouden nopeutettu rakentaminen Moskovan johdossa. Neuvostoliitosta luotaisiin yhdenvertaisten kansojen valtio, jossa ei olisi sisäisiä rajoja eikä tullimuureja.
Koroli nyökytteli.
– Sovettiliitos luovutah rahan käyttämises maksuvälineenä, virkailija
kertoi. – Tulevaisuudes luovutah myös perheinstituutios.
– Vaimotko tulisivat yhteisiksi? Koroli vitsaili. Hän katui heti sanojaan,
sillä virkailija katsoi häntä ilman hymyn häivää kasvoilla.
Virkailija sanoi, ettei Neuvosto-Karjalassa ollut saatu poistettua kokonaan porvarillista nationalismia.
– Iljettävää nationalismia esiintyy vielä, Koroli myönsi.
– Nationalismi on viäristymä stalinilaises piälinjas.
Koroli ei uskaltanut väittää vastaan.
– Kommunistin velvollisuus on auttata valtion turvallisuuskomitead
operaatios kiihkokansallisuuden kitkemiseks, virkailija jatkoi. – Hänen
tuleb puuttuta kiihkokansallisuuden ilmiöih, mis hän havaitseb niide.
Koroli kuunteli huolestuneena.
– Meil on kierrottu, shto Työ juotte liigad, virkailija sanoi.
Koroli ihmetteli mihin mies tähtäsi.
– Puoluejäsenen tuleb olda esjimerkilline. Hän ei suau esiintyö humalas.
– Ottija tuota. En minä liikkoo. Minä otan ryypyn silloin tällöin paineijen purkamiseksi, Koroli myönsi.
– Paineiden?
Koroli alkoi kiemurrella tuolilla.
– Niitä on kaikenlajsia työstä johtuvia.
Virkailija tuijotti ruskeilla silmillään ja sanoi:
– Myö katshomme rikkehen sormiden läbi, jezli Työ suostutte yhteistyöhö.
Koroli epäili, oliko kuullut oikein.
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– Kontupohjan paperikombinaatis on paljlastettava kaik nationalistit i
vastavallankumoukselliset, kaik diversantit i spionit, virkailija sanoi. – Kai
sovjettiliittod vastau suunnattut salahankkehet.
Koroli tyrmistyi. Hänkö ryhtyisi ilmiantamaan työtovereitaan? Mutta
eivät lapualaisetkaan olleet kohdelleet häntä oikeidenmukaisesti. Hän antoi
suostumuksen ryhtyä NKVD:n tiedonantajaksi.
Virkailija kertoi, että hänen tehtävänään oli valvoa paperitehtaan työläisiä ja paljastaa vastavallankumoukselliset ja tuholaiset. Virkailija vannotti
häntä pitämään salaisuutena sen, mistä he olivat sopineet.
Poistuessaan NKVD:n talosta Koroli tunsi itsensä nilviäiseksi. Matkalla
rautatieasemalle hän poikkesi kauppaan. Samalla kun hankki tuliaiset lapsille, hän osti itselleen pullon vodkaa.
Vihtori tuli kotiin taas kerran juovuksissa. Mies oli viime aikoina ruvennut
juomaan entistä enemmän. Joku painoi miehen mieltä. Humalassa se oli
hyväntuulinen ja leikki lasten kanssa. Selvänä se oli äreä kuin takapuoleen
ammuttu karhu. Amalia lähti keittiöön valmistamaan ruokaa – sitä Vihtori
kohta kuitenkin haluaisi.
Keittiössä ei ollut muita. Hän valmistaisi pihvit lehmän lihasta, jota oli
sattumalta ollut kaupassa saatavana. Liha oli Neuvostoliitossa melkein ilmaista mutta mitä se hyödytti, jos sitä ei ollut kaupassa.
Amalia nuiji pihvit. Hän aikoi maustaa ne, mutta pippuria puuttui.
Kauppaan oli pitkä matka. Lindmanskan hyllyllä oli pippuripurkki. Hän
lainaisi siitä hyppysellisen.
Joku tuli. Amalia pani pippuripurkin nopeasti takaisin hyllylle.
Tulija oli Lindmanska.
– Olisit kysyny, Lindmanska sanoi.
– Miä otin hyppysellisen ja palautan ens tilas.
Lindmanska kääntyi kannoillaan ja meni pois.
Ruuan valmistuttua Amalia vei sen huoneeseen. Kattaessaan pöytää hän
kertoi Vihtorille, mitä keittiössä oli tapahtunut:
– Lindmanska suuttu, ko miä lainasin hänen pippuripurkistaa. Amerikanskit voivat ostaa kaikkee omast kaupastaa. Valtio kaupois ei oo mittää.
Heil on kaikkee. Meil ei oo mittää. Mikä se Lintmankii on olevinnaa?
Amalia motkotti.
– Prässipoika, Vihtori vastasi leppoisasti.
– Siä kuulut sentää puolueesee.
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– Elä puhu nii kovvaa, Vihtori kielsi. – Allin kuulo on tarkka. Se kuulee
seinän läpi kirpunnii kusevan.
Korolille tuli asiaa NKVD:hen. Hän matkusti Petroskoihin ja meni suoraan
harmaaseen taloon. NKVD:n aliluutnantti, jonka puheille hänet ohjattiin,
sanoi aluksi, että ymmärsi huonosti suomea.
– Puhu sinä ommoo murrettasi. Minä puhun omaani, Koroli sanoi. Hän
katui heti sanojaan, sillä virkailija puhui lyydiä – Itä-Karjalan murteista
vaikeinta.
– Sovjet-Karielaz lopetettaze fasistisuomen käyttämine i käyttöy otettaze karielankieli, virkailija sanoi. – Kierdokkia, miksi tulitte.
– Ottija tuota, Koroli suki kädellä leukaa. Hänen oli vaikea sanoa.
– Työ ette olje paljlastanu nji yhte nationalistid ili kansanvihollist.
– Sitä varten minä tulin.
NKVD:n mies kumartui pöydän yli ja sanoi:
– Kierdokkia njimi. Luonnollisest myö makshamme njimest palkkion.
– Hänen nimesä on Jalmari Lindman.
Virkailija kirjoitti ylös.
– Mis hän asub?
Koroli kertoi osoitteen.
– Vuoittek kiertuda hänes mida muude? upseeri kysyi.
– Heillä kuunnellaa vuan Suomen ratiota ja luetaa suomenkielisiä kirjoja ja lehtiä. Isännäl tulloo Suomen Kuvalehti ja emännäl Kotjlies.
Virkailija kirjoitti kosmoskynä sauhuten.
– Vielkö mida muude?
– Hyö eivät eis halua opetella venäjää.
NKVD:n mies kirjoitti ylös.
– Voittek kiertuda viel mida muude?
– Lindman kehhuu retostelloo kuuluneesa kansalaissoan aikana Muurmannin legioonaan. Eikö se olluna joku petturiarmeija?
– Viel mide muud?
Korolille ei tullut mieleen enempää.
– Suur passibo nämis tiijois. Ne ollau meil arvokkahad, kuulustelija
sanoi..
Koroli nousi lähteäkseen.
– Pidakkia sjilmad i korvad augi, virkailija evästi.
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Kävellessään rautatieasemalle Koroli ihmetteli kerjäläisten suurta määrää. Niitä oli vuosi vuodelta enemmän. Sosialismin oloissahan ei pitänyt
olla kerjäläisiä. Jokin oli mennyt pahasti pieleen.

16.
Lindmaneilla herättiin keskellä yötä oven jyskytykseen. Jalmari epäröi
mennä avaamaan, mutta kun jyskytys vain jatkui ja jatkui, hän meni. Oven
takana oli kolme miliisiä. Kahdella oli pistimellä varustettu sotilaskivääri
olalla. Etummainen, joka oli upseeri, näytti virkamerkin ja sanoi venäjäksi,
että he olivat NKVD:stä. Upseeri kysyi, oliko hän Jalmari Lindman.
– Olen.
Upseeri sanoi, että Neuvostoliitossa puhuttiin venäjää. Upseeri tyrkki
häntä sivuun ja tunkeutui asuntoon.
Koska osasi venäjää huonosti, Lindman pyysi Irmaa tulkkaamaan. Mutta
tyttö alkoi itkeä. Rikhard pysyi rauhallisena ja rupesi tulkkaamaan.
Upseeri vaati saada nähdä passit.
– Me olemme Amerikan kansalaisia. Meiltä on otettu passit pois.
Lindman haki piirongin laatikosta sisäiset passit ja ojensi ne upseerille.
Upseeri katsoi passit ja sanoi, että hänet vietäisiin kuulusteltavaksi. Upseeri käski hänen pukeutua.
Pukiessaan Jalmari hoki, että oli tapahtunut väärinkäsitys. Kotirauhan rikkojat avasivat kaikki kaapit ja vetivät hyllyiltä kaiken lattialle. Ne vetivät
piironginlaatikot ulos ja kaatoivat niistä kaiken sisällön pois. Yksi avasi
radion. Se oli Lahden pitkäaalloilla.
Miliisit ottivat Suomen Kuvalehden ja Kotilieden takavarikkoon. Jalmari pantiin käsirautoihin.
– Mää tulen pian takas, Jalmari sanoi, kun miliisit veivät miehen.
Alli ei nukkunut enää sinä yönä. Aamulla hän lähti etsimään Jalmaria.
Pihalla oli kaksi ”leskeä”, joiden miehet oli viety yöllä. Toinen tiesi, että
mies oli viety kulttuuritalon kellariin. He lähtivät sinne.
Kulttuuritalon vartijat eivät päästäneet heitä sisälle. Sanoivat vain, että
heille ilmoitettaisiin, mihin miehet siirrettäisiin.
Seuraavalla viikolla Allille ilmoitettiin, että Jalmari oli siirretty Petroskoin vankilaan. Hän lähtisi katsomaan miestään. Hän pakkasi mukaan sa251

moja vaatteita ja tavaroita, joita muisti oman isänsä pyytäneen tuomaan,
kun tämä oli vankina Tammisaaren pakkolaitoksessa. Hän matkusti junassa
Petroskoihin. Vankila, jossa Jalmaria pidettiin, löytyi kysymällä. Portilla
vartijat tutkivat hänet perusteellisesti. Jalmarille tarkoitetut tuomiset otettiin pois mutta luvattiin toimittaa perille.
Muitakin ”leskiä” oli tullut etsimään miestään. Vankilan pihalla oli kova
puheensorina. Vartija toi Jalmarin. Mies oli laihtunut lyhyessä ajassa.
– Eik tääl anneta ruoka? Alli kysyi rautalankaverkon läpi.
Kysymys täytyi toistaa, ennen kuin Jalmari kuuli.
– Anneta, Jalmari vastasi vaisusti.
Alli kertoi portilla pois otetuista tuomisista.
– Taitavat mennä paremppi suihi, Jalmari sanoi.
– Miksi sinut vangittiin?
– Joku on tehny minust perättömän ilmiannon.
– Kuka?
– Ku vaan tietäis. Varmasti mun vapautetta pian.
Tapaamisaika kului nopeasti loppuun. Vartija haki Jalmarin. Alli ehti
sanoa vielä, että lapset kaipasivat isäänsä.
Vartija vei Lindmanin takaisin selliin. Sellissä oli liikaa asukkeja. Heti kun
makuupaikka vapautui, hän oikaisi itsensä siihen.
Ei ollut muuta tekemistä kuin maata ja odottaa.
Lindman vietiin iltayöllä kuulusteluun. Kuulustelu tapahtui vankilan
ulkopuolella olevassa lepokodissa, jota kutsuttiin hautomoksi. Kuulustelija
puhui suomea. Mies muistutti, että kysymyksiin tuli vastata totuudenmukaisesti. Kysymykset olivat kaavakkeella valmiina. Hän joutui taas kerran
kertomaan nimensä, syntymäajan ja -paikan. Hän oli naimisissa. Hänellä
oli kaksi alaikäistä lasta. Hän oli käynyt vain kansakoulun. Hän ei kuulunut
minkään maan reserviin. Hän ei ollut minkään puolueen jäsen, mutta oli
kuulunut Suomen Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Kysymykseen,
mikä oli hänen yhteiskunnallinen asemansa, hän vastasi, että hän oli työläinen. Isä oli vapautunut torppari. Suvussa ei ollut kauppiaita eikä muita
pohattoja. Hän joutui luettelemaan Neuvostoliitossa asuvat sukulaisensa.
Kysymykseen omaisuuden määrästä ennen vuotta seitsemäntoista, hän
vastasi sen olleen vähäinen.
– Mikä oli omaisuutenne määrä vuonna kaksikymmentäyhdeksän? kuulustelija kysyi.
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– Sitä oli keräntyny vähän, mut ahne kapitalistivelkoja vei senkin.
– Milloin tulitte ensimmäisen kerran Neuvostoliittoon?
– Kesäl vuonna kahdeksantoist Suomen työläisten tappiosse päättyneen
luokkasodan jälkke. Mnä sodin punaistem puolel.
Kuulustelija kirjoitti papereihinsa jotakin, nosti katseen ja sanoi:
– Te kuuluitte Muurmannin legioonaan.
Lindman harkitsi, ennen kuin vastasi:
– Lenin anto legional perustamisluvan.
– Milloin palasitte Suomeen?
– Syksyl vuonna yhdeksäntoist. Mun pantti vankila mut vapautetti, kosk
mnä suostuin lähtemä pois Suomest.
– Minne menitte?
– Kanada.
– Milloin tulitte uudelleen Neuvostoliittoon?
– Vuonna kolmekymmentkaks.
– Miksi tulitte?
– Tulin rakentama sosialismi.
– Aiotteko palata Kanadaan?
– En.
– Miksi ette ole hakenut Neuvostoliiton kansalaisuutta?
– Sen saamine on tehty nii vaikjaks.
Kuulustelija näytti paperin, jossa Lindman tunnusti kuuluvansa kansallisfasistiseen järjestöön, jonka tarkoitus oli liittää sotilaallisin keinoin Viena ja Aunus Suomeen.
– Säästytte paljolta, jos allekirjoitatte, kuulustelija sanoi. – Jos allekirjoitatte, ette saa kuolemantuomiota. Jos kieltäydytte, Teidät ammutaan ilman oikeudenkäyntiä.
Lindman epäröi. Hän ei allekirjoittanut.
Kuulustelu jatkui taas seuraavana yönä. Lindman kieltäytyi yhä allekirjoittamasta paperia. Sen seurauksena häntä seisotettiin paikalla tuntikausia.
Hän ei saanut juotavaa koko aikana. Vartijat vaihtuivat välillä. Huoneeseen
tuli valoa vain kelmeän kirkkaasta lampusta, joka roikkui katosta johdon
päässä. Ei ollut ikkunaa, josta näkyisi, oliko jo aamu.
Vartija vei väsymyksestä puolikuolleen Lindmanin aamulla takaisin
selliin.
– Et kai allekirjoittanu? toveri tuli kysymään.
– En.
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– Hyvä. Sinä pääset kolmen vuoren työleirituomiolla. Jos tunnustat,
sinulle lätkäistään vähintään kymmenen vuotta tai jopa kuolemantuomio.
Tunnustamalla ei saa synnimpäästöä.
– Mnä en ol tehny mittä rikost, minkä voisin tunnusta.
Lindman haettiin kuulusteluun taas iltayöllä.
– Tunnusta, niin pääset helpommalla, kuulustelija heilutti paperia hänen
silmien edessä. Miestä voi vain halveksia, se ei ollut kunnon suomalainen.
Kuulustelija alkoi solvata häntä ja väitti, että hän oli Suomen pääesikunnan lähettämä vakooja.
– Te kuulutte Gyllingin – Rovion ryhmään, kuulustelija väitti.
– En kuulu.
– Kerro totuus! kuulustelija huusi ja löi häntä ruoskalla hartioihin. –
Totuus kyllä kaivetaan irti!
Lindman uskoi puhumisen vain yllyttävän kiduttajaa ja vaikeni. Kuulustelija tarttui kaksin käsin hänen päähän ja hakkasi sitä seinään.
– Tunnusta, fasistisika! Fasistiystäväsi ovat jo paljastaneet sinut!
Otsasta tippui verta kivilattialle.
Kiduttaja haki turkin ja käski Lindmanin pukea se päälleen. Hänen puettua vartija vei hänet saunaan.
Vartijat kävivät heittämässä löylyä vähän väliä. Lindman oli pyörtyä.
Vartijat armahtivat hänet ja veivät hänet pois.
Kiduttaja kysyi, allekirjoittaako hän. Lindman kieltäytyi. Vartijat veivät
hänet kellariin ja käskivät hänen riisuutua alasti. Hänen riisuttua vartija
heitti ämpärillisen jääkylmää vettä hänen päälleen. Hän paleli niin että
hampaat kalisivat suussa. Vartija toi turkin ja käski hänen pukea se päälleen. Hänen puettua vartija vei hänet saunaan.
– Saatte luonnollisesti oikeutta, jos allekirjoitatte, ”saunottaja” sanoi.
– Mnä olin sosialisti jo ennen kuin te synnyitte! Lindman sanoi kiduttajilleen.
Lindman vietiin puolikuolleena pois saunasta. Kiduttaminen jatkui taas
yöllä. Nyt kiduttajat yrittivät murtaa hänen psyykensä. Viereisestä huoneesta kuului naisen itkua. Hänelle sanottiin, että huoneessa kuulusteltiin
hänen vaimoaan. Hänelle näytettiin verellä tahrittua kangasta. Hän sanoi
nähneensä verta ennenkin. Hänen sieraimia kutitettiin höyhenellä. Mistä ne
olivat keksineet sellaisenkin kidutustavan?
Kiduttajat pakottivat Lindmanin polvilleen ja alkoivat hakata häntä
pampuilla.
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– Mnä taistelin yhdes venäläisten vallankumouksellisten kans yksinvaltta vasta! Lindman huusi.
Sanoilla ei ollut kiduttajiin mitään vaikutusta.
– Totuus tai kuolema! yksi kiljui.
Lindman puri hammasta ja kesti. Vartijat veivät hänet kellariin ja käskivät riisuutua alasti. Hän ei kestäisi enää.
Lindman joutui allekirjoittamaan nimensä kyrillisin kirjaimin monelle
sivulle. Siitä hetkestä alkaen kiduttajien käytös muuttui. Ne kohtelivat häntä kuin koiraa.
Lindman uskoi vapauttavaan tuomioon, kun hänet vietiin troikan eteen.
Oikeus istui vain venäjäksi. Puolustusta ei sallittu. Tuomari luki tuomion
paperista.
Lindmanille selvisi vasta istunnon jälkeen, että hänelle oli mätkäisty
kapinan suunnittelemisesta kymmenen vuotta ojennusleiriä ilman kirjeenvaihto-oikeutta.
Paperitehtaalta vangitut olivat ammattimiehiä parhaasta päästä. Tilalle tullut rupusakki ei saanut koneesta paperia ulos. Koska Jalmari ei ollut enää
töissä paperitehtaalla, Alli häädettiin asunnosta. Hän sai hommattua itselleen ja lapsille maakuopan asunnoksi. Kuopassa paleli. Koska kansanvihollisen vaimolle ei annettu työtä, hän ei pystynyt vuokraamaan kunnollista
asuntoa. Rahaa ei ollut edes ruuan ostamiseen. Hän joutui turvautumaan
tuttujen apuun saadakseen lapsille edes jotakin syötävää. Sitten hänetkin
vangittiin.
Alli sai lukea suomeksi käännetyn kuulustelupöytäkirjan. Häntä syytettiin yhteiskunnallisesti vaaralliseksi henkilöksi. Oikeudenkäyntiä ei ollut.
Hänet tuomittiin hallinnollisella päätöksellä kolmeksi vuodeksi pakkotyöhön Äänisen saareen kalkkikaivokseen. Päätöksestä ei voinut vedota.
Lapset joutuivat lastenkotiin.

17.
Vangitsemisia tapahtui kaikkialla Neuvostoliitossa. Puhuttiin, että NKVD
vangitsi kenet tahansa saadakseen kiintiön täyteen. Edes puoluejäsenet
eivät olleet turvassa. Jokainen pelkäsi, että menneisyydestä löytyisi jotakin,
255

minkä perusteella voitiin panna syytteeseen. Moni tuli pelosta mielipuoleksi ja lopetti elämänsä oman käden kautta.
Koroli oli taannut eräiden luokkatietoisuuden menettämisestä tuomittujen toverien luotettavuuden. Noutajat saattoivat tulla minä yönä tahansa.
Hän suunnitteli poismuuttoa, mutta Amalia kieltäytyi lähtemästä. Toinen
vaihtoehto olisi mennä piiloon, niin kuin hän oli tehnyt Suomessa lapualaisten riehuessa pahimmillaan. Hän kirjoitti kirjeen Suomen Kommunistisen Puolueen puheenjohtajalle Otto-Ville Kuusiselle – ainoalle ihmiselle
maailmassa, joka pystyisi auttamaan häntä. Hän ei ehtinyt saada Kuusiselta
vastausta, ennen kuin NKVD:n miehet tulivat hakemaan hänet. Nämä eivät
olleet lainkaan huumorimiehiä. Otteet olivat monta luokkaa kovempia kuin
niiden, joiden käsittelyssä hän oli ollut Suomessa. Nämä tekivät työtään
kuin virkamiehet. Miliisimajuri, joka kuulusteli häntä, sanoi että häntä syytettäisiin velvollisuuden laiminlyömisestä, sillä hän ei ollut paljastanut
luokkatietoisuuden menettänyttä moraalitonta pyrkyriä. Hän oli taannut
Suomen Kommunistisen Puolueen jäseniä, joiden todellinen pyrkimys oli
suomalaistaa Neuvosto-Karjala. Kuulustelija väitti, että jotkut puolueen
jäsenet hakivat Suomesta suomenkielisiä koulukirjoja.
Koroli kysyi, kuinka se oli mahollista, sillä Suomen viranomaiset eivät
päästäneet kommunisteja rajan yli. Virkailija sanoi, että he kävivät siellä
salateitse.
Koroli ymmärsi, että kolmen lattian miehen edessä ei voinut puolustautua. Hän uskoi, että saisi synninpäästön myöntämällä erheensä. Hän myönsi erheen mutta muistutti, ettei ollut kerännyt rahaa suomenkielen tukiryhmille. Se ei auttanut enää. Hänet vangittiin.
Oikeus istui ja tuomitsi Korolin ammuttavaksi Neuvostoliiton rikoslain
pykälän 58 momenttien 14 ja 12 mukaan velvollisuuden täyttämättä jättämisestä ja ilmoittamatta jättämisestä. Lisäksi hänet tuomittiin lakkaamisesta taistelemasta puolueen päälinjasta poikkeamaa vastaan.
Vartijat tulivat selliin ja alkoivat huutaa nimiä. Ristikkoikkunasta näki, että
aurinko ei ollut noussut vielä. Kuullessaan nimensä huudettavan Koroli otti
päällystakin ja meni käytävään.
Vartija sanoi, ettei takkia tarvinnut ottaa. Koroli pudotti sen lattialle.
Vartija väänsi hänen kädet selän taakse ja sitoi ne rautalangalla yhteen.
Hänet vietiin ulos ja autettiin kuorma-auton umpilavalle. Koppiin
tuli
vankien lisäksi kiväärein aseistautuneita vartijoita. Auto lähti jonnekin.
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Matka tuli piinallinen. Auto heittelehti kuoppaisella tiellä puolelta toiselle. Lopulta tuskien täyttämä matka päättyi. He olivat mäntykankaalla.
Toverit joutuivat auttamaan Korolin alas lavalta. Heidät pantiin jonoon.
Jono käskettiin liikkeelle. He lähtivät sotilaiden muodostamaa ”kunniakujaa”.
Käskettiin pysähtyä. Teloitettavat pakotettiin riviin maahan polvilleen.
Jokaisen silmille sidottiin musta liina.
Pyöveli aloitti työnsä rivin päästä. Kuului laukaus, toinen, kolmas.
– Murhaajat! yksi huusi karmealla äänellä. Ääni palasi kaikuna metsästä.
Laukauksen ääni läheni.
. – Antakaa armoa, yksi rukoili.
– Koira, tee’ se nopeasti.
Korolin otsalle nousi kylmä hiki. Pärjääkö Amalia ilman häntä? Pyöveli
astui hänen taakseen. Tulikuuma pistoolinpiippu painettiin niskaan. Kuului
ääni, joka räjäytti pään.
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IMPERIUMIN VASTAISKU
1.
Vietettiin Birger Norren neljäkymmentäviisivuotissyntymäpäiviä. Juhlakalu istui itseoikeutetusti pöydän päässä. Toisessa päässä istui Birgerin Katrin puoliso. Solkullasta tullut Margit istui poikansa vieressä. Margit oli yli
kahdeksankymmenen mutta edelleen virkeä. Birgerin ja Katrinin jälkeläiset, Klaus ja Vilhelm, istuivat samalla puolella kuin isoäitinsä. Vastakkaisella puolella istuivat Birgerin Maarit-sisko ja tämän mies von Gotha sekä
näiden toisella kymmenellä oleva tytär. Kariviertä vastapäätä oleva paikka
oli tyhjä. Kutsutut olivat päiväsankarin lähiomaisia, paitsi hän, joka oli
kutsuttu perhetuttuna. Häntä kohdeltiin kuitenkin kuin omaista. Kylillä
puhuttiin, että hän olisi Birgerin isoveli. Äiti, jota hän ei ollut koskaan
nähnyt, oli jättänyt hänet vastasyntyneenä Solkullan kartanon portaille.
Kartanon isäntä Harald Norre – Birgerin isä – antoi lapsen kasvatettavaksi
pehtoorilleen Lindin Matille, jonka vaimo ei ollut voinut saada lasta. Lindit
adoptoivat hänet ja kastoivat hänet Antiksi. (Tultuaan aikuiseksi hän muutti nimensä Risto Kariviereksi.) Hän sai käydä kouluja. Kansakoulun jälkeen hän meni Turkuun lyseoon. Hänestä leivottiin ylioppilas, ja hän meni
lukemaan papiksi Helsingin yliopistoon. Hän suoritti erotutkinnon lyhyessä
ajassa, hänet vihittiin papiksi, ja hän palasi Turkuun saatuaan täältä apulaispapin viran.
Karivieri ei osallistunut kahvipöydässä ruotsiksi käytyyn keskusteluun,
vaikka puhui ruotsia yhtä hyvin kuin suomea. Maarit otti puheenaiheeksi
sokerin menon kortille muutama päivä sitten.
Margit sanoi, että kun sota alkoi, kahvi katosi ensimmäiseksi kauppojen
hyllyiltä.
Euroopan yllä olevat pahaenteiset sodan pilvet huolestuttivat. Englanti
ja Ranska olivat elintilaa hamuavan Saksan pelossa kosiskelleet kilvan
Neuvostoliittoa liittolaiseksi. Niille ei merkinnyt mitään, että bolshevikit
olivat vallassa Neuvostoliitossa. Mutta ei myöskään Saksalle, joka kaikkien yllätykseksi teki hyökkäämättömyyssopimuksen Neuvostoliiton kanssa.
Koiranleuat puhuivat, että Hitler oli tarjonnut enemmän kuin Ranska ja
Englanti. Sodanuhan uskottiin väistyneen, mutta pian sopimuksenteon jälkeen Saksa hyökkäsi Puolaan. Puola antautui taistelutta. Neuvostoliitto
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riensi saaliinjaolle kaksi viikkoa myöhemmin lähettämällä puna-armeijan
Itä-Puolaan. Sen jälkeen Neuvostoliitto saattoi pienet Baltian maat pelon
valtaan vaatimalla länsivaltojen hyökkäysuhkaan vedoten itselleen sotilastukikohtia niiden alueelta. Viro, Latvia ja Liettua suostuivat yksi toisensa
jälkeen luovuttamaan tukikohdat.
Muutama päivä sitten Moskova oli lähettänyt kutsun myös Suomelle
neuvottelemaan konkreettisista poliittisista seikoista.
Klaus kysyi, mistä Moskova oikein halusi neuvotella.
von Gotha vastasi Klausille, että Neuvostoliitto halusi eräät Suomenlahden saaret.
Klaus sanoi, ettei anneta edes yhtä vedenalaista luotoa.
Vanha ja viisas Margit kysyi, eikö saaria voitaisi antaa, jotta rauha säilyisi.
Birger vastasi äidilleen, että saaret kuuluivat Suomen valtioalueeseen.
Minne niiden asukkaat menisivät? Sitä paitsi Stalin vaati koko Kannaksen
eteläosaa Koivistoa myöten.
Margit muistutti, että Neuvostoliitto antaisi Suomelle korvaukseksi Repolan ja Porajärven.
Jotka Neuvostoliitto oli ryöstänyt Suomelta Tarton häpeärauhassa, von
Gotha sanoi.
Karivieri puuttui puheeseen ja sanoi, että Moskovan kanssa oli neuvoteltava niin kauan että päästäisiin sopimukseen. Mannerheimkin oli sillä
kannalla. Sopimukseen pääsemiseksi oli vaikka suostuttava joihinkin alueluovutuksiin. Sotaa ei saanut päästää syttymään, sillä siitä tulisi Daavidin
ja Goljatin kaksinkamppailu.
Birger sanoi, että Stalin kokeili kepillä jäätä. Jos Suomi suostuisi alueluovutuksiin, Neuvostoliitto ei tyytyisi siihen vaan ottaisi koko Suomen.
Kun antaa pirulle pikkusormen, se vie koko käden, von Gotha sanoi ja
jatkoi, että ryssiä harmitti vieläkin se, että ne menettivät Suomen vuonna
kahdeksantoista.
Seitsemäntoista, Karivieri korjasi.
Margit vaihtoi puheenaihetta ja sanoi, ettei Solkullassa pesivä kosteus
tehnyt hyvää hänen vanhoille luilleen.
Kahvit oli juotu. Syntymäpäiväsankari ehdotti, että siirryttäisiin salin
puolelle istumaan.
Karivieri istuutui pinnatuolille Margitin ja Klausin väliin. Langokset
istuutuivat sohvalle. Birger tarjosi kultaisesta rasiasta sikarin von Gothalle.
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– Sinä et ole vielä opetellut polttamaan, Birger sanoi Karivierelle hyväntuulisesti.
– Olen kovapäinen oppimaan tekemään syntiä, Karivieri löi leikiksi.
– Sinä pääset sinun nuhtettomudella vielä pitkälle, Birger piikitteli.
– Joko sinä menet pian sotaväkeen? Karivieri kysyi Klausilta.
Klaus ei puhunut mielellään suomea, ja vastasi ruotsiksi käyneensä jo
syynissä. Klausilla oli melkein yhtä komea aatelisnenä kuin isoisällään,
jonka venäläiset anarkistimatruusit murhasivat vapaussodan jälkikahinoissa. Klaus oli päässyt edellisenä keväänä ylioppilaaksi Turun ruotsalaisesta
klassillisesta lyseosta. Nuoremman poikansa – Vilhelmin – Birger oli pannut suomenkieliseen klassikkoon, jotta poika oppisi maan valtakielen.
Imelä sikaarinhaju täytti ilman. Sikaria röyhyttelevä von Gotha sanoi,
että rajan takaa kuului valitus, kun inkeriläisiä pakkosiirrettiin Siperiaan,
eikä Suomen hallitus tehnyt mitään inkeriläisraukkojen auttamiseksi.
Karivieri muistutti, että Suomi oli lähettänyt vuosikymmenen alussa
Moskovaan nootin inkeriläisten karkotuksista. Moskovasta tuli vastanootti,
jossa kehotettiin Suomen hallitusta huolehtimaan vain siitä, ettei loikkareita tullut rajan yli.
von Gotha sanoi, että ryssät käyttivät diplomatian vanhaa keinoa eli
syöttivät paskan takaisin.
Birger sanoi, että oli erinomainen asia että sosialidemokraatit olivat
muuttaneet kantansa ja äänestäneet eduskunnassa varustautumisen puolesta. Hänenkin verstaansa oli saanut sotaväeltä suuren polkupyörätilauksen.
von Gotha totesi, että sotilaille oli antaa muutakin kuin kokardi.
Karivieri sanoi, että sosiaalidemokraattien kannanmuutosta oli avittanut,
kun puna-armeijan lentokoneet olivat loukanneet Suomen ilmatilaa.
von Gotha sanoi että Suomen pitäisi hakeutua Saksan suojelukseen.
Karivieri sanoi, ettei Saksa auttaisi Suomea.
Birger kysyi, mistä hän oli sellaista saanut päähänsä.
Karivieri sanoi, että liikkui kaikenlaisia huhuja. Kun kaikki näyttivät
odottavan selitystä, hän jatkoi, että sen voi lukea saksalaisista lehdistä rivien välistä. Saksa piti Suomea kiittämättömänä, koska Suomi oli kieltäytynyt solmimasta hyökkäämättömyyssopimusta sen kanssa. Saksa katsoi
Suomen olevan kiitollisuudenvelassa, koska Saksa oli vuonna kahdeksantoista auttanut Suomea säilyttämään vasta saavutetun itsenäisyyden.
von Gotha sanoi, että vapaussodasta oli yli kaksikymmentä vuotta.
Karivieri sanoi, että se oli lyhyt aika historiassa.
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von Gotha kysyi, kehen Suomi sitten voisi turvata, ellei Saksaan.
Ruotsiin, Klaus ehdotti.
Karivieri sanoi, että Ruotsi halusi pysyä puolueettomana eikä auttaisi
Suomea.
Birger sanoi, että Suomi turvautuisi omaan armeijaansa, mutta se vaatisi
jokaiselta suomalaiselta uhrivalmiutta ja yksituumaisuutta.
Margit sanoi, ettei pidä heristellä nyrkkiä Moskovalle.
Karivieri sanoi, että vaikka Keski-Euroopassa oli alkanut sota, se ei leviäisi Suomeen, sillä Suomi oli julistautunut puolueettomaksi suurvaltojen
välisessä konfliktissa.
Maarit sanoi, ettei uskonut, että ihmiset olisivat niin hulluja, että rupeaisivat sotimaan.
– Mie en luota siihen Hitlerhiin, Margit sanoi Karivierelle. – Se on niin
vulgääri. Margit oli vanhoilla päivillään ruvennut puhumaan yhä enemmän
ensimmäisenä kielenään oppimaansa Länsi-Pohjan meänkieltä. Margit oli
syntyjään Ruotsin alamainen ja oli muuttanut Suomeen avioiduttuaan Haraldin kanssa
Puhelin pärähti soimaan aulassa. Birger meni vastaamaan.
– Herra eversti.
Kantapäiden kopseen kuuli tänne asti. Birger kuunteli, mitä langan toisessa päässä puhuttiin, sulki sitten puhelimen ja palasi saliin huolestunut
ilme kasvoillaan.
– Sain juuri kutsun ylimääräisiin kertausharjoituksiin, Birger kertoi.
von Gotha sanoi ruotsiksi, että jääkärinä Birgerin oli täytynyt varautua
kutsuun milloin tahansa.
Birger sanoi ryhtyvänsä pakkaamaan heti, kun vieraat olisivat lähteneet.
Karivieri poistui juhlatalosta ensimmäisenä. Koska sää oli hyvä, hän
kävelisi kotiin. Hän kulki Auransillalla joen yli ja lähti nousemaan Kaskenmäkeä. Jyrkkä mäki pani puuskuttamaan. Hän ei ollut enää nuori. Hän
täyttäisi seuraavaksi kuusikymmentä. Muutaman vuoden päästä hän siirtyisi eläkkeelle. Eläke ei ollut suuri, mutta hän tulisi loppuelämän toimeen
säästöillään. Hän oli ostanut pula-aikana pörssiosakkeita pilkkahinnalla.
Nyt ne olivat taas arvossaan. Mikään pörssipeluri hän ei ollut. Hän oli vain
sijoittanut järkevästi.
Birgerin sanat ”sinä pääset nuhteettomuudellasi vielä pitkälle” palautuivat mieleen. Pitkälle hän oli päässytkin, kun otti huomioon mistä hän ponnisti – löytölapsesta. Hän oli jopa ollut Turun kaupunginvaltuustossa. Hän
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olikin menestynyt politiikassa paremmin kuin ammattiuralla. Hän oli yhä
kappalainen, vaikka oli monta kertaa hakenut kirkkoherran virkaa. Hänet
oli asetettu vaaleissa joka kerta vasta kolmannelle ehdokassijalle, mistä oli
vaikea tulla valituksi. Kirkkohallituksessa valtaa pitävät suomettarelaiset
taisivat muistaa hänen ensimmäisen sortokauden aikaisen toimintansa –
hän jätti silloin kuuluttamatta asevelvolliskutsunnat vastoin myöntyväisyyssuuntausta edustavan arkkipiispan paimenkirjeen ohjetta. Omatunto
esti kuuluttamasta, sillä laki, johon kutsunnat perustuivat, oli säädetty laittomassa järjestyksessä Suomen säätyvaltiopäivät sivuuttaen. Hän tiesi, että
hänestä levitettiin kaikenlaisia pahantahtoisia juoruja. Juoruttiin hänen
viettäneen sakastissa hekumallisia hetkiä diakonissojen kanssa ehtoollisviiniä naukkaillen, mikä ei ollut totta. Hän oli yrittänyt elää hurskaasti, aina
se ei ollut onnistunut. Hän oli vapaussodan aikana asunut Helsingissä. Valkoisten kannattajana hän joutui menemään maan alle. Marjatta Wallanvainio piilotti hänet asuntoonsa. Heidän välille kehkeytyi lyhyeksi jäänyt
romanssi. Marjatta synnytti pojan seuraavana talvena. Hän ei tunnustanut
poikaa omakseen.
Karivieri kääntyi Itäiselle Pitkäkadulle, jonka varrella hänen kolmen
huoneen ja keittiön osakkeensa oli nikkarityyliin rakennetussa talossa.
Asunnosta oli enää vähän velkaa jäljellä. Kukaan ei odottanut häntä kotona. Ei edes koira. Mutta ei Jeesuksellakaan – kaikkien pappien edeskäypällä – ollut vaimoa.

2..
Reservin jääkärikapteeni Birger Norre ilmoittautui sotilaspiirin esikunnassa. Hän sai käskyn perustaa reserviläispataljoona ja ryhtyä sen komentajaksi. Hän palasi kotiin ja rupesi pakkaamaan. Hän pano reppuun villapaidan,
kaksi alusvaatekertaa, sukkia, pyyheliinan, nenäliinoja, peltilautasen, veitsi
ja haarukka-yhdistelmän, peltimukin, lusikan, puukon sekä kiikarin ja
kompassin. Hän otti jääkäripuvun kaapista ja puki sen ylleen. Hän pani
rähinäremmin ja kiinnitti pistoolikotelon vyöhön. Hän veti rasvanahkasaappaat jalkaan.
Norre hyvästeli vaimon, pani koppalakin päähän ja lähti.
Pataljoonan perustamispaikalla miehiä tuli ja meni kuin tavaratalon pyöröovissa. Elokuussa reserviin päässeet olivat ehtineet käydä kotona vain
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kääntymässä. Jotkut tulivat parhaissaan. Yhdellä oli lakeerikengät. Kaikki
kelpasivat puolustamaan isänmaata.
Norre valmistautui tekemään kunniaa vastaan tulevalle majurille. Hän
huomasi kuitenkin ajoissa, että mies olikin vain vänrikki. Se olisikin ollut
majuriksi liian nuori. Hän tavoitteli römeyttä ääneen ja sanoi:
– Olen pataljoonan komentaja Birger Norre.
– Hra kaptn, reservinvänrikki Markku Murrosmaa.
He tervehtivät kädestä.
– Teillä on kauluksessa väärät arvomerkit, Norre huomautti. – Reservinupseerilla ne kuuluu olla hopeiset, eivät kultaiset.
– Hra kaptn, en saanut hopeisia mistään.
– Vaihtakaa ne pikimmiten. Onko teillä mitään tehtävää?
– Hra kaptn, ei ole.
– Menkää valvomaan varusteiden luovutus.
– Kyllä, herra kapteeni.
– Ja muistakaa; arvovalta on hankittava heti kättelyssä, Norre evästi
nuorta vänrikkiä.
Juna kiiti yössä. Vaunuun tuli valoa vain katossa heiluvasta öljylyhdystä ja
raollaan olevasta kamiinanluukusta. Kamiinassa palavista kuusenklapeista
lähtenyt kitkerä savunhaju täytti ilman.
– Ittäppäi olla’ menos, ikkunasta ulos katsonut reservinluutnantti Lehto
kertoi.
– Mist niim päättelet?
– Ohitimme äsken Kärkölän.
– Mihe muual? Viholine on aina tullu’ sielt, reservinluutnantti Pakola
sanoi.
– Päin idän laumoja, Lehto sanoi.
– Täyttä laukka kohti inha ittä. Raja railona aukja. Edes Aasia, itä. Takana länttä ja Europpa. Varjele vartija sitä, Pakola loihe lausuman..
– Runo kuuluu ”varjelen, vartija, sitä”, sotilaspastori Ylhäinen korjasi. –
Ei pidä lausua runoa, ellei muista sanoja oikein.
– Sinne’ päi. Viholine siel sun tääl. Ampuka sin sun tän, Pakola sanoi.
Pakola oli humalassa. Mies oli Norrelle tuttu suojeluskunnan harjoituksista. Muut upseerit olivat hänelle uusia tuttavuuksia.
– Nyt ei ollakka menos linnottama, Lehto sanoi.
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– Ei. Me menemme rajal ja näytämme julman ilmemme, ja ryssät juokse
pakko, Pakola sanoi.
Juna joutui seisomaan pitkiä aikoja ratapihoilla, sillä siviilijunilla oli
etuoikeus rataan. Tuntui kuin koko Suomi olisi kiskoilla. Junan saavuttua
Viipuriin Norre lähti adjutantikseen valitsemansa Murrosmaan kanssa kaupungille verestämään puolentoista vuosikymmenen takaisia muistoja. Hän
oli nuorena jääkäriupseerina asunut täällä muutaman vuoden. Esikoinen
Klaus oli syntynyt täällä.
Tuttu mies tuli vastaan Salakkalahden rantakadulla.
– Onko se Birger Norre? Paavali Partti tuli käsi ojossa.
– Ihan ite.
– Taasha myö tavattii.
– Niin tehtiin.
Partti, jonka kauluksessa olivat kultaiset everstin arvomerkit, paiskasi
kättä myös Murrosmaan kanssa.
– Mitä siul kuuluu? Partti kysyi Norrelta ja vastasi itse. – Siin tärkiämmät, hehe. Siint on aikaa, ku viimeks tavattii.
– Pitkälti toistakymmentä vuotta.
– Sie läksit sinne ”tois puol jokke”.
– Sinä olet pysynyt Viipurissa.
– Mihi sitä kotont läksis. Kuule, männää ottamaa moukut. Mie tarjoon.
– On toteltava kun ylempi käskee, Norre naurahti.
– Se ei olt käsky, Partti sanoi. – Männää tuonne Pyöriää Tornii.
He kävelivät torin poikki ja menivät matalaan kivestä rakennettuun paksuun torniin. Hovimestari vei heidät ikkunapöytään ja jäi odottamaan tilausta.
– Tuokaa miul Kippurahäntää, Partti tilasi.
– Valitettavasti alkoholia tarjoillaan vain ruokailun yhteydessä, hovimestari sanoi.
– Mitä valittamist siin on? Ruokailemme myöhemmin, Partti sanoi äänellä, joka pani sotamiehet hyppimään seinille.
Norre ja Murrosmaakin tilasivat viskiä. Hovimestarin mentyä Partti
kysyi Norrelta:
– Muistat sie viel ko Liibaus?
– Se aika ei unohdu.
– Viini, laulu, naiset. Niihä se män? Sie taisit löytää sielt rouvankii.
– Niin tein.
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– Etkä oo katunt?
– Heheh.
Tarjoilija toi juomat ja asetti ne pöytään. Tarjoilijan mentyä Partti kohotti lasin ja ehdotti maljaa:
– Suome sotavääe kunniaks.
He kilistivät. Kitkerä juoma sai vänrikin irvistämään.
– Näyttää pahast silt, et myö jouvutaa nokkapokkaa tuon naapuri kans,
Partti sanoi. – Hää vaatii erähii Suomelahe saarii ja Etelä-Kannasta Koivistoo myöte ja tarjoaa tilal Repolaa ja Porajärvee.
– Jotka se otti Suomelta Tarton häpeärauhassa, nuori Murrosmaa tiesi.
– Mie olen nähnt venäläisen kartan, mis raja on vee’etty Koivistolt
Kannakse halki Lipolaa, Partti jatkoi. – Ryssä halajaa meijä kivisii peltoi,
vaik hänel on Siperias läänii tarpeeks.
– Minä annoin jo miljoona markkaa maanpuolustukseen, Norre kertoi.
– Kato poikaa. Pääminister Kajander piti kehnon puhheen käyessää viime kesän tääl Viipuris. Kajanderist on hyvä asja, ettei oo pantu veromarkkoi asseisii ruostummaa. Nyt niitä aseita tarvittais. Stalin haastaa sil viisii,
ettei voi ennää kunnial perrääntyy.
– Toivotaan, että Paasikivi pääsee Moskovassa sopimukseen, ja sota
vältetään, Norre sanoi.
– Mut jos sota alkaa, Suomi puolustautuu, vaik joutuis tekemää sen yksin, ko Saksakaa ei taija auttaa meitä.
Partin silmissä oli teräksinen katse.
– Minä uskon, että Ruotsi tulee avuksemme, Norre sanoi.
– Mie eppäilen, Partti sanoi. – Sovitaa nyt täs, et kaavutaa vaik viimisee
miehee, enne ko annetaa maat ryssäl kaalimaiks.
– Emme anna maita kolhoosiin, Murrosmaa sanoi.
– Annettiik siul pataljoona vai komppania? Partti kysyi Norrelta.
– Pataljoona.
– Pärjäät sie sen kans?
– Minä olen saanut johtaa pataljoonaa suojeluskunnan harjoituksissa.
– Miul on rykmentti, Partti sanoi.
– Sinä oletkin kantapeikko, Murrosmaa sanoi.
– Vänrikki, millo myö ollaa tehty sinukaupat? Partti kysyi.
Murrosmaa meni nolon näköiseksi.
– Mie olen Paavali, mut vaa tännää, Partti pelasti vänrikin tukalasta tilanteesta.
265

– Markku.
Eversti ja vänrikki paiskasivat kättä.
– Miul ei olt muuta vaihtoehtoo ko ryhtyy sotilaaks. Karjalas nääet vanhin poika perrii maat. Mie olen nuorin meist kolmest veljeksest, Paavali
kertoi. – Stalin tarjoo Suomel suojeluu. Suomi ei muka pysty puolustautummaa länsivaltoje hyökkäystä vastaa. Meitä ei uhkaa kukkaa muu ko hää
isse, Partti puheli.
– Ryssä on ryssä vaikka voissa paistais, Murrosmaa sanoi.
– Miu tietääksei Stalin ei oo ryssä, Partti sanoi.
– Mikä se sitten on? Murrosmaa kysyi.
– Kaukaasialaine osseetti.
– Samalta suunnalta kuitenkin.
– Stalin on entine maantierosvo. Hänel on gangsterin elkeet, Partti sanoi.
– Mihin seepra juovista pääsisi, Norre sanoi.
– Neuvostoliitto ehottaa, et Suomi vetäis joukot pois Länsi-Kannakselt.
Myö ei olla nii tuhmii, et avattais paraatiovi puna-armeijal.
– Puna-armeija pystyisi valtaamaan Suomen ampumatta laukaustakaan,
Murrosmaa osasi päätellä.
He tilasivat toisen kierroksen.
Annettiin valomerkki. Aika oli rientänyt huomaamatta ilolientä kurkkuun
kumotessa.
– Yksi suomalainen vastaa kymmentä ryssää, Murrosmaa uhosi.
Vänrikki alkoi olla hyvässä nousuhumalassa.
– Mut ko niitä ryssii on nii hemmetist, Partti sanoi.
Tarjoilijan tuotua laskun Partti otti sen teevadilta, katsoi sitä etäännyttäen ja lähelle tuoden ja ojensi sen Norrelle:
– Mie en saa selvää näistä kärpäsenpaskoista. Saatko sie?
Heidän päästyä yhteisymmärrykseen numeroista Partti maksoi laskun ja
sanoi:
– Seuraaval kerral sie tarjoot.
– Kyllä, hra eversti, Murrosmaa kiiruhti sanomaan.
He tulivat ulos ja lähtivät ylittämään pimeätä toria. Vastaan tullut sotamies ei tehnyt kunniaa. Murrosmaa otti miehen puhutteluun:
– Sotamies tervehtii upseeria.
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– No jos mää ny’ sit teen asennon, sotamies sanoi vetelästi, oikaisi ruotonsa ja veti käden lippaan.
Murrosmaa veti herneen nenään:
– Nimi ja yksikkö.
– Vänrikki, antakaa olla, Partti tyynnytteli. Sotamiehen mentyä kuulomatkan päähän Partti sanoi:
– Tospaika tullen tuollasii miehii tarvitaa.
Kun he erosivat kasarmin portilla, Paavali otti Norren karhumaiseen
syleilyyn ja sanoi:
– Jos sota alkaa, Luoja Suomea auttakoon.
– Sota ei ala.
– Auttakoon silti. Hyväst.
– Emme sano hyvästi vaan näkemiin.
– Karjalas sanotaa hyväst.
Partti häipyi pimeään horjuen hieman.
Keskityskuljetus jatkui Viipurista Kannakselle. Turkulaispataljoona jalkautui Kämärän asemalla ja marssi Huumolan kylään. Alkoi telttojen pystytys.
Ne kaivettiin vähän maanpinnan alapuolelle.
Upseerit lähtivät seuraavana päivänä tutustumaan muutaman kilometrin
päässä – Kuolemanjärven Summankylässä – olevaan pääpuolustuslinjaan.
Maassa oli lunta vain vähän, eikä suksia tarvittu. He olivat mitä erilaisimmissa sotisovissa. Enemmistöllä oli reserviläisen harmaasarkainen asetakki
tummin kauluskääntein. Asuun kuuluivat saapashousut. Murrosmaalla oli
ainoana uudempaa mallia oleva harmaa kenttäpuku, johon kuuluivat putkihousut. Norrella oli vihertävä jääkäripuku. Pakolalla oli vihertävänruskea
suojeluskuntalaisen puku vuosimallia kaksikymmentäseitsemän. Asetakissa oli leveät kauluskäänteet sekä vahvikkeet kyynärpäissä ja polvissa.
Useimmilla oli päähineenä koppalakki. Lehdolla oli suikka. Jalkineina olivat nahkasaappaat. Ylhäisellä oli pieksut.
Pääasema teki upseereihin vaikutuksen. Aseman rungon muodostivat
kaksi teräsbetonibunkkeria, joissa oli miehistötilat vähintään joukkueelle.
Miehistötilassa oli teräsbetonikatto. Sen päällä oli neljä metriä maata ja
kiviä. Bunkkerissa oli oma kaivo. Keittiössä oli puuhella. Ilmastointi pelasi.
– Lukaalista puuttuu vain piano, Pakola vitsaili.
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Miehistötilan molemmissa päissä oli teräsbetonista rakennettu asekammio. Ampumaluukusta, joita oli kummassakin kammiossa kaksi, ammuttiin
sivustatulta konekiväärillä. Lähitaistelua varten oli ampumaluukut ja valonheitinaukko.
Norre kapusi kammion katolla olevaan, teräksestä valmistettuun tähystyskupuun.
Etumaastoon oli vedetty piikkilankaa säästelemättä. Aitoja oli monta
peräkkäin. Ampuma-ala oli raivattu. Ei-kenenkään-maalle oli siirretty valtavankokoisia teräväsärmäisiä lohkareita panssarivaunuesteiksi. Oli kaivettu panssarihautoja. Oli murrostettu. Etumaasto miinoitettaisiin vielä.
Asemat tarkastettiin vielä edestä. Bunkkerin etuseinä oli lujitettu viidellä seitsemän sentin paksuisella teräslevyllä ja yhdellä laivalevyllä. Bunkkeri oli naamioitu niin hyvin, ettei se erottunut maastosta.
Pääpuolustusasema kulki Kannaksen halki Suomenlahdesta Laatokkaan.
Konekivääribunkkerit oli sijoitettu pahimmiksi oletettuihin paikkoihin.
Bunkkerien välit oli kenttälinnoitettu. Taisteluhaudat oli tuettu jaloilla hirsillä. Hirsillä ja maa-aineksella katetut konekivääripesäkkeet kestäisivät
kranaatin täysosuman.
– Vapaaehtoiset linnoittajat ovat tehneet erinomaista työtä, Norre totesi.
– Asematte syvys on ohjesäänö’ mukane. Satakymmene sentti montum
pohjast yläreunasse, Pakola vitsaili.
– Täst ei tul pirukan läpi, Lehto sanoi.
– Älä sano. Piru on varsin ovela, Pakola sanoi.
Upseerit lähtivät näkemästään vaikuttuneina paluumatkalle.
– Ei ihme, että neuvostoliittolaiset hermostuivat, kun saivat tietää näistä
varustuksista, reservinvänrikki Avento sanoi.
– Pääpuolustusasema on täysin puolustuksellinen, Norre sanoi.
– Mutta Neuvostoliitto pitää sitä hyökkäyksellisenä, Avento sanoi.
– Luuleeko ryssä, että Suomi hyökkää? Lehto asetti kysymyksen.
– Venäläiset hermostuivat, kun me ammuimme viime kesänä Perkjärvellä tykeillä niin, että ikkunat helisivät Leninin kaupungissa asti, Murrosmaa kertoi.
He pysähtyivät tukilinjalla jututtamaan lapioon nojailevia sotamiehiä.
– Pääseekö vihollinen tänne asti? Norre kysyi sotamiehiltä.
– Ei pääse, herra kapteeni.
– Miehen puhetta, Norre sanoi.
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– Se vanhoja vainoja, katala kauhja, kiivas kiukkuinen, humoristiksi
osoittautunut Pakola sanaili.
– Ei enää puita kamiinaan, Murrosmaa käski kipinämikkoa.
Teltassa oli jo liian kuuma. Jotkut olivat riisuneet alushoususilleen.
– Puna-armeijan joukot marssivat parhaillaan Viroon, radiouutisia jatkuvasti kidekoneella kuunteleva Avento kertoi.
– Se siitä bolsevikin kunniasanasta, Lehto sanoi. – Molotohvi anto kunniasanans, etei puna-armeija valtaa palakan Baltian maist, jos ne tekevät
sopimuksen Neuvostoliiton kans.
– Se on Suomenkin kohtalo jos hallitus taipuu, Norre sanoi.
Suomen ja Neuvostoliiton hallitukset neuvottelivat Moskovassa sodasta
ja rauhasta. Suomen hallitus oli valmis luovuttamaan Neuvostoliiton haluamat Suomenlahden saaret ja Kuokkalan mutkan Itä-Karjalasta saatavaa
korvausta vastaan, mutta Moskova ei tinkinyt vaatimuksistaan, joihin se oli
lisännyt vielä Hangon.
– Stalin uhkas, jollei Suomi suostu antama Karjalan kannast, et punaarmeija hyökkä Suome miljonal miehel. Paasikivi sanos, et siin tapaukses
sotilail täytty jaka se toinenkim patruna, Pakola ilveili.
Norreakin nauratti, mistä Pakola innostui lisää:
– Paasikivi lupas Stalinil, et Suomi anta Liinahamarin satamapaikan, jos
Venäjä anta vaihtokaupas maakäytävän, mikä ulottu Itämerelt Uralil.
Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov julkisti radiossa Moskovan aluevaatimukset. Muutama päivä sen jälkeen Molotov sanoi pahaenteisesti, että
koska siviilit eivät näyttäneet voivan asialle mitään, sotilaspiirien oli aika
sanoa sanansa.
Sota näytti väistämättömältä.
Saatujen tiedustelutietojen mukaan puna-armeija keskitti joukkoja rajan
takana. Rajan läheisyydessä olevilta Suomen joukoilta kiellettiin tulenpito
päiväsaikaan, jotta ryhmitykset eivät paljastuisi viholliselle. Ruoka täytyi
valmistaa ja syödä öisin.
Turkulaispataljoonan esikuntateltassa ruokailtiin keskiyöllä. Komentajalle tultiin kertomaan, että lähistöllä oli nähty desantti.
– Voiko niitä olla näin etäällä rajasta? Norre epäili. – Parasta kuitenkin
katsoa kuin katua.
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Ruokailu keskeytyi. Norre veti rasvanahkasaappaat jalkaan ja lähti desanttijahtiin. Ulkona oli pilkkopimeää. Joku huusi, että hälytys oli väärä.
Vartiomies oli luullut lähellä sijaitsevasta hovista karannutta lehmää
desantiksi.
Palatessaan teltalle Norre kompastui juurakkoon ja oli lentää nurin.
Kuultiin luonnoton nauru.
– Joillakin on hermot kireällä, Norre jupisi.
Moskovan neuvottelut katkaistiin Suomen ja Neuvostoliiton pääsemättä
sopimukseen. Paasikivi palasi kotiin. Uskottiin sodanuhkan väistyneen ja
elämän palaavan normaaliksi. Ylimääräiset kertausharjoitukset lopetettaisiin ja reserviläiset palaisivat kotiin.
Kenttäarmeijan joukkoja ei kotiutettu. Reserviläisille alettiin antaa lisäkoulutusta. Harjoiteltiin taktisia kuvioita, kuten vesistön ylitystä.
Avento, joka oli nelikymppinen (omin sanoin) viisaustieteitten maisteri,
kuunteli kidekoneella radiouutisia.
– Moskova on lähettänyt Suomelle nootin, Avento kertoi. – Se väittää
Suomen tykistön ampuneen rajan yli Mainilan kylään. Suomi vastasi, ettei
sillä ole tykistöä niin lähellä rajaa, että pystyisi ampumaan Mainilaan.
– Lähimmät raskaat tykit ovat viidenkymmenen kilometrin päässä, Norre sanoi.
– Suomi ilmoitti suostuvansa asiassa puolueettomaan tutkimukseen,
mutta Moskova ei, Avento jatkoi.
Uutinen veti naamat vakaviksi.
– Jotakin tämänlaista olen odottanut, Norre sanoi.
– Mnä epäilen, et ryssä ampus kranaatit ite, Pakola sanoi.
– Neuvostoliitto luultavasti käyttää laukauksia tekosyynä sodan aloittamiseksi, Murrosmaa päätteli.
– Vanha ja hyväksi koettu keino, Lehto totesi.
Venäjän kielen taitavana Avento kuunteli myös Moskovan radiota.
Avento tulkkasi ääneen ulkoministeri Molotovin puhetta:
– Neuvostoliiton kärsivällisyys Suomen kanssa on lopussa…Tähän
saakka Neuvostoliitto on kunnioittanut Suomen itsenäisyyttä, mutta Suomen hallitus on leppymättömässä vihassaan Neuvostoliittoa kohtaan ottanut vihamielisen kannan...Moskovan ehdotukseen päästää puna-armeija
sen alueelle torjumaan vihamielisten länsivaltojen armeijoiden hyökkäystä
Leningradiin…Suomi aikoo imperialistisia länsivaltoja miellyttääkseen
liittyä hyökkäykseen pyhälle Venäjänmaalle…Suomelle on annettu vii270

meinen varoitus…Puna-armeija on valmiina. Tarkoitus ei ole Suomen valtaaminen eikä sen liittäminen Neuvostoliittoon, vaan Leningradin turvaaminen. Neuvostoliitto ei tahdo palaakaan vierasta maata. Se on jopa valmis
antamaan Suomelle lisämaata.
– Onk puna-armeija niin heikko, etei pysty puolustama Leningradi, vaan
tartte Suomen pienen armeijan appu? Lehto ivasi.
– Jos ei olis tommossi ku Staliini, ei olis sotiaka. Siinä vasta kelju toveri. Ain painamas heikompias, Pakola totesi.
Kaikki lomat peruutettiin. Suojajoukot käskettiin hälytysvalmiuteen.
Birger Norre ei saanut yöllä unta. Sota näytti väistämättömältä, sillä
esitettyään uhkavaatimuksen Moskova ei voinut enää perääntyä kasvoja
menettämättä. Ei tässä pitänyt näin käydä. Saksan olisi pitänyt tehdä sopimus länsivaltojen eikä Neuvostoliiton kanssa, ja niiden olisi pitänyt hyökätä yhdessä Neuvostoliittoon ja kukistaa tuo maailmanvallankumousta havitteleva kommunistivaltio.
Puna-armeija hyökkäsi aamulla Suomeen ilman sodanjulistusta. Hyökkäys oli niin raju että rajalla olleet suojajoukot joutuivat aloittamaan viivytystaistelun heti. Hallitus julisti maahan sotatilan. Ylipäälliköksi nimitetty
Mannerheim antoi päiväkäskyn: Suomi taisteli kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta maahantunkeutujaa vastaan.
Ylipäällikkö antoi upseereille käskyn estää vihollisen maahantunkeutuminen. Tilannetta puitiin turkulaispataljoonan esikunnassa. Pääteltiin, että
jos Suomi häviää sodan, suomalaisten kohtalo tulee olemaan kovempi kuin
balttien, jotka olivat antautuneet ryhtymättä taistelemaan vapaudestaan.
Norren johtama turkulaispataljoona sai käskyn siirtyä pääasemaan.
Maassa oli lunta niin vähän, ettei jaettu suksia. Lämpötila oli juuri ja juuri
suojan puolella.
Maantiellä tuli vastaan kodit ja konnut jättämään joutuneita siviilejä.
Evakuoiduilla oli vankkureilla omaisuus, jonka olivat kiireessä ehtineet
ottaa mukaan. Lehmillä oli suuria vaikeuksia pysyä pystyssä iljanteisella
tiellä. Ne hyppivät tieltä hankeen, mistä ne saatiin suurella vaivalla takaisin
tielle.
Kukko oli pantu kiekumaan yhden kuorman päälle.
Saavuttuaan pääasemaan Summankylän lohkolle pataljoona asettui ennalta katsottuihin asemiin. Upseerit lähtivät tarkastamaan asemat.
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– Moskova sanoo, ettei se ole sodassa Suomen kanssa, koska se on tehnyt sopimuksen Suomen kansanvaltaisen tasavallan kansanhallituksen
kanssa, Avento kertoi.
– Mikä semne hallitus on. En ol kuullukka, Lehto ihmetteli.
– Se on perustettu Itä-Suomessa Terijoen kaupungissa. Pääministeri on
Otto-Ville Kuusinen. Jäseninä on eräitä muita vuoden kahdeksantoista sodan jälkeen Suomesta Venäjälle paenneita sosialisteja, Avento kertoi.
– Terijoki mikkän kaupunki ol, Pakola sanoi.
– Ryssil jokanen kylä, misä on enemmän kon kaks talo, on kaupunki,
Lehto pilkkasi.
– Jos tämä ei ole sotaa, mitä tuo tykkien jyly on? Norre kysyi.
– Kronstatti ampu nii että morgonit soi, Lehto totesi.
Rajalta vetäytyviä suojajoukkotaistelijoita tuli jatkuvana virtana piikkilankaesteeseen avatusta portista.
– Ryssä on Suomes!
Norre pysäytti luurankotakkiin ja punaraitaisiin pussihousuihin pukeutuneen ratsujääkärin ja kysyi:
– Miltä siellä näyttää?
– Vanja käyp päälle ku ylleine syyttäjä.
– Eikä teistä ole niiden pysäyttäjiksi, yliluutnantti Miiro sanoi.
– Hyökkäysvaunuja ei pysäytetä pelkillä tussareilla, ratsujääkäri mulkaisi Miiroa.
– Mihin unohtui ”herra yliluutnantti”? Miiro kysyi.
– Herra yliluutnantti.
– Tuleeko sieltä vielä paljon joukkoja? Norre kysyi.
– Voi veikkone. Perkjärvel on paha liikennesumppu.
– Pelottaako? Lehto kysyi yhdeltä ratsujääkäriltä.
– Ei pelota. Mie en pelkää ko nimismiestä.
– Onko päänne umpiluuta? Sodassa kuuluu pelätä, Lehto sanoi ilman
hymyn häivää kasvoilla.
Ratsujääkäri jatkoi taakse pyöritellen päätä.
Nähtyään tarpeeksi upseerit palasivat komentobunkkeriin.
– Ylipäällikkö on vihainen, kun maata luovutetaan ryhtymättä taistelemaan, Miiro sanoi.
– Sopii tulla tänne taistelemaan, reservinluutnantti Nieminen tokaisi.
– Erinomane assi, et meil on se lahtarikenraali ylipäälikkönä, Lehto härnäsi Niemistä, joka tiedettiin punikin pojaksi.
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– So, so, Norre tyynnytteli alkavaa riitaa.
Stormovik syöksyi metsän takaa moottori ulvoen. Lentäjä laulatti konekivääriä. He joutuivat menemään puiden alle ilmasuojaan.
Suojajoukot vedettiin pääaseman taakse. Viimeisinä tulevat pioneerit
räjäyttivät etukäteen panostetut sillat ja polttivat kaikki asumukset, sillä
vainolaiselle ei jätetty majoittumispaikkoja.
Vihollinen tuli pääaseman eteen mutta ei jatkanut hyökkäystä suoraan
liikkeestä vaan veti henkeä kaksi päivää. Sitten se ampui tykeillä ja heittimillä tulivalmistelun. Lentokoneet yhtyivät siihen.
Mutta betonibunkkerit kestivät. Tulivalmistelun päätyttyä vihollispanssarit tulivat ei-kenenkään-maalle. Niiden rinnalla kulki kiväärimiehiä.
Panssarit eivät juuttuneetkaan kaivantoihin, kuten oli suunniteltu. Kiviesteetkin osoittautuivat niille liian mataliksi. Vasta jouduttuaan panssarintorjuntatulen alle ne pysähtyivät.
Jalkamiehet pääsivät piikkilankaesteille asti, jossa ne joutuivat armottoman konekivääritulen alle. Kentälle jäi monta liikkumatonta tummaa
myttyä. Niitä tuli politrukeillekin liikaa. Vihollinen keskeytti hyökkäyksen
ja vetäytyi nuolemaan haavojaan.
Vihollinen oli hiljaa kaksi päivää. Sitten sen tykistö aloitti tuhoamisammunnan, joka kesti vuorokauden lähes taukoamatta. Mutta betonibunkkerit kestivät jopa täysosumat. Korsuille kävi huonommin. Tulivalmistelun päätyttyä panssarit tulivat ei-kenenkään-maalle.
Hyökkäys saatiin torjuttua. Puna-armeija veti henkeä kaksi vuorokautta,
sitten se hyökkäsi taas.
Panssarintorjuntatykeiltä loppuivat ammukset. Konekivääreille annettiin
käsky ampua panssareita. Mutta luoti ei pystynyt rautaan. Kuului vain kilahdus, ja luoti kimposi pois. Tankit pääsivät tunkeutumaan etulinjan läpi
mutta jäivät välimaastossa suojattomiksi, koska kiväärimiehet eivät seuranneet niitä.
Panssarintuhoojille annettiin käsky toimia. Hämärän laskeuduttua alikersantti Koijun ryhmä lähti hommiin. Mies ryömi katveessa panssarin
viereen, raapaisi hihasta polttopullon kylkeen kiinnitetyn Bengali-tikun
palamaan ja heitti pullon hyökkäysvaunun kannelle. Jätespriillä, petrolilla
ja tervalla täytetty pullo rikkui. Neste roihahti liekkeihin. Palamaan syttynyt vaunu lähti pyrkimään omille linjoille, mutta pakomatka katkesi telaketjuihin heitettyyn kasapanokseen. Liekkien valossa nähtiin miehen kiipeävän Sotkan kannelle ja koputtavan koopeen perällä kattoluukkuun.
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Vanjat työnsivät luukun auki. Panssarintorjuja lisäsi tulihelvetissä kärventyvien tuskaa pudottamalla käsikranaatin luukusta sisälle.
Palavan ihmislihan käry oli nenässä pitkään. Sinä yönä Summankylän
lohkolla tuhottiin toistakymmentä vihollispanssaria. Vain muutama pääsi
ehjänä omalle puolelle.
Seuraavana aamuna vihollinen aloitti rajun tulivalmistelun. Sen päätyttyä se hyökkäsi entistäkin suuremmalla voimalla, mutta läpimurtoyritys
torjuttiin. Sen jälkeen vihollinen ei hyökännyt enää sillä rintamalohkolla.
Maahantunkeutuja oli pysäytetty kaikilla rintamilla. Laatokan takana onnistuneesti tehdyistä motituksista rohkaistuneena Kannaksen Armeijan
komentaja päätti ryhtyä vastaiskuun. Viisi divisioonaa oli valmiina aloittamaan motituksen. Tarkoitus oli puristaa pääaseman eteen tulleet vihollisjoukot jättiläispihteihin ja tuhota ne.
Hyökkäys alkoi aamuhämärissä kymmenen minuutin tulivalmistelulla.
Tykkien lopetettua jalkaväki lähti etenemään. Lunta oli vain nilkkaan asti,
joten ei ollut jaettu suksia.
Turkulaispataljoonan upseerit seurasivat mäen päällä hyökkäyksen etenemistä. Käsky oli sitoa vastassa olevat joukot ja aloittaa takaa-ajo, heti
kun varsinaiset hyökkäysjoukot olisivat kukistaneet edessä olevan tukikohdan.
Hengitys huurusi.
– Tietäk kukka mist motti-sana tule? Pakola kysyi lämpimikseen.
– Eik se tul siitä, ku vihollisen kolonna pistetäm poikki ja pino, niinku
tukkijätkä teke puul? Lehto ehdotti.
– Vertaus on erinomainen, mutta tuskin se siitä tulee, Norre hymähti.
Hyökkäys juuttui vihollisen kovaan vastarintaan. Sääkään ei suosinut.
Vihollisen lentokoneet lensivät pilvettömällä taivaalla rintaman suuntaisesti ja tulittivat kaikkea mikä liikkui. Suomen vähäisistä ilmavoimista ei ollut
ilmaherruuden ottajaksi. Sotilaat seisoivat puiden alla tumput suorina ja
odottivat käskyä lähteä etenemään. Käskyä ei tullut koskaan. Hyökkäys
keskeytettiin ja joukot vedettiin iltapäivällä takaisin pääasemaan.
– Yritetti haukata liian iso pala, joku sanoi.
– Hyvä, et edes yritetti.
Puna-armeija pommitti jatkuvasti tykeillä ja lentokoneilla suomalaisten
asemia. Mutta asemat kestivät. Turkulaispataljoonan komentobunkkerissa
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valmistauduttiin jouluaattona jouluaterialle. Joku oli hakenut näreen joulupuuksi. Vain koristeet puuttuivat.
Sotilaspastori Ylhäinen luki jouluevankeliumin ja siunasi ruuan.
Ateriaan kuului viinaryyppy palanpainikkeeksi. Ruoka oli parempaa
kuin arkena. Oli kinkkua, lanttulaatikkoa, lipeäkalaa ja jälkiruoaksi riisipuuroa likunasopan kanssa.
Ruokailun jälkeen tuli joulupukki. Pakola oli pukkina. Mies oli pukenut
ylleen nurin käännetyn sotilasmanttelin. Päässä oli karvahattu, jonka korvaläpät oli laskettu alas. Tekopartaa ei ollut löytynyt siihen hätään.
Jokainen sai lahjan. Jos kotoa ei ollut lähetetty pakettia, valtio antoi sen.
– Tuntemattomal sotilal, joulupukki luki valtion paketin kyljestä.
– Se olen vissii minä, Nieminen sanoi kainosti.
Paketissa oli pässinpökkimästä kudotut villasukat.
– Näitä täällä kuluukin, Nieminen iloitsi kuin pikkupoika.
Joulupukkikin sai paketin. Pakolan kotoa saamassa paketissa oli kahvia
muun muassa.
– Huomena juoram plöröt, Pakola – rikkaan talon poika – ilmoitti.
Seuraavana päivänä eli jouluna komentobunkkerissa juotiin pitkästä
aikaa kahvia. Jotkut sekoittivat kahviin miestä väkevämpää. Juoma irrotti
kielenkantimet.
Avento pani kädet torveksi suun eteen ja kuulutti:
– Tiltun uutisia. Puna-armeija tulee Suomeen, ei vihollisena vaan Suomen kansan ystävänä. Se vapauttaa Suomen työläiset ja talompojat kapitalistien ja tilanherrojen ikeestä. Se marssii Gelsingforssiin ja nostaa punalipun presidentinlinnan katolle työläisten riamuksi ja kansanvihollisten kauhuksi.
– Venäläinen ei tosiaan opi sanomaan ”hoota”, Lehto sanoi.
– Mannerheimki on Mannergeim, Pakola nauroi.
– Koko maailma on Suomen puolella, Murrosmaa tiesi.
– Paitsi Saksa, joka myi Suomen Neuvostoliitolle, Nieminen sanoi.
– Pidä sinä, isonenä, suus kiinni, Lehto tuohtui Niemiselle.
Niemisellä oli tosiaan kookas tuulenhalkaisija.
– Nenäm pitä olla niin iso, et sen voi niistä rukkanen kädes, Pakola asettui Niemisen puolelle. – Ei nänä miest pahenna, ellei mies nänätäs.
– Mutta me emme suostuneet kauppatavaraksi vaan rupesimme puolustamaan, päinvastoin kuin raukat baltit ja poloiset puolalaiset, sotilaspastori
Ylhäinen sanoi.
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– Puolustama sisul, reservinluutnantti Runsala lisäsi. – Tietäk kukaan
mitä sisu on?
Kun kukaan ei vastannut, Runsala vastasi itse:
– Se on sitä, et yrittä avata oven vetämällä, vaikka ovessa lukee ”avaa
työntämällä”.
– Minä en usko, että Stalinin ja Hitlerin liitto kestää, Norre sanoi.
– En minäkään. Stalin antaa Saksan sotia itsen henkihieveriin lännen
kanssa ja hyökkää sitten Saksaan, Avento sanoi.
– Paavi julisti, että Stalinin rikollinen teko huutaa taivaasta asti rangaistusta, Ylhäinen sanoi.
Kuului kova ääni. Kuin pikajuna kulkisi taivaankannen poikki.
– Ryssä ampuu Perkjärveltä kauas kantavalla tykillä, Murrosmaa tiesi.
Kranaatit lensivät yli matkallaan Viipuriin siviilien niskaan.
– Ryssä teke maampuolustustyötä urakal, Lehto ivasi. – Mutta me kostamme. Me ammumme uutena vuotena täyslaidallisen niiden puolelle. Ryssät viettä sillo joulu. Eik vietäkki, maisteri?
Kysymys oli osoitettu Avennolle.
– Tavallaan. Neuvostoliitossa ei vietetä joulua ideologisista syistä.
– Jumalatont porukka. Ei vietä jouluka oikki aikka, Pakola sanoi.
– Sinähän olet siviilissä työmies, Ylhäinen sanoi Niemiselle.
– Olen. Entä sitten?
– Oletko sinä antanut Otto-Ville Kuusiselle valtuudet puhua nimissäsi?
Hänhän sanoo puhuvansa Suomen työläisten nimissä.
– En.
– Kuusinen siis valehtelee, kun hän sanoo, että Terijoen hallitus edustaa
Suomen työläisiä, Ylhäinen päätteli.
– Terijoen hallitus on nukkehallitus, Lehto sanoi. – Se luppa Suomen
työläisil kahdeksantuntisen työpäivän, vaik semne on ollu’ tääl jo kakskymment vuotta.
– Ja vapautuksen torppareil, vaik he’ saiva’ sen jo kakskymment luvun
alus Lex Kalliol, Pakola lisäsi löylyä.
– Stalinilla on huonot neuvonantajat, Norre sanoi. – Jos hänellä olisi
ollut paremmat tiedot Suomen oloista, tuskin hän olisi hyökännyt.
Tapaninpäivänä piti jo käydä päästämässä kaasut ulos. Upseerit lähtivät
eteen. Pakkanen tuntui kiristyvän. Maasto muistutti kuun maisemaa. Yhtään ehjää puuta ei ollut, vain katkenneita runkoja. Lumi oli värjääntynyt
harmaaksi lähes kolme viikkoa taukoamatta jatkuneissa pommituksissa.
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Pakola poimi lentolehtisen yhteyshaudan pohjalta.
– Täsä väitetä, et Mannerheimin linnakkeist tule meijän hautamme, Pakola kertoi.
– Sitä ei saa näyttää miehille, Norre kielsi. – Uskovat vielä moista hölynpölyä.
Toinen maantien sulkevista konekivääribunkkereista oli tuhoutunut jouluaaton tykkitulessa. He menivät ehjänä säilyneeseen.
Sisällä haisi ummehtuneelle. Miehet makailivat tai läiskivät korttia.
Norre kiipesi tähystyskupoliin katsomaan haarakaukoputkella.
– Vanjat lämmittelevät nuotioilla, hän kertoi. – Muistutetaan niitä olemassaolostamme. Runsala, ottakaa yhteys tuliasemaan.
Runsala teki työtä käskettyä. Linjan avauduttua Norre otti luurin.
– Puoli tuliannosta Norsuun. Puoli tuliannosta Norsuun, hän tilasi.
Lähtölaukaukset kuuluivat takaa.
– Tulta munille, Lehto iloitsi.
– Kapsäki lentelevä! Pakola riemuitsi.
Norre katsoi haarakaukoputkella. Päitä ja muita ruumiinosia lenteli ilmojen halki. Mantteli leijaili kauan ilmassa.
– Anna määki katon, Pakola pyysi.
Pakola sai katsoa.
– Vaikkem pidäkkä ryssist, täytty myönttä, et teke paha, Pakola sanoi. –
Ei tartte tulla toisen tontil..
– Samallainen satsi Oopperaan! Norre tilasi.
Tuliasemasta ilmoitettiin, että ammukset oli loppu.
– Se siitä Tannerin politiikasta, Norre antoi luurin Runsalalle.
Neuvostoliittolaisten kosto tuli heti. Mutta puna-armeijan tykkituli oli
epätarkkaa. Kranaatit osuivat välimaastoon, missä niistä ei ollut suurtakaan
vaaraa.
He odottivat tuli-iskun päättymisen, ennen kuin lähtivät takaisin komentobunkkeriin.

3.
Kenttäpuhelin pärähti soimaan Birger Norren komentaman pataljoonan
esikunnassa. Hän nosti luurin ja veivasi kampea. Hän kuunteli rauhallisesti,
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mitä toisessa päässä puhuva rykmentin esikuntapäällikkö yliluutnantti Miiro sanoi.
– Lähdemme heti, Norre veivasi kampea ja pani luurin takaisin paikalleen. – Pataljoona lähtee välittömästi pääasemaan. Taisteluvarustus, hän
antoi käskyn Murrosmaalle.
Norre rupesi pakkaamaan reppua. Pataljoona oli vedetty vuodenvaihteen
jälkeen tänne Näykkijärvelle linnoittamaan väliasemaa. Pakkanen oli äitynyt vallan hurjaksi. Saatiin hytistä lähes neljänkymmenen asteen pakkasessa. Helmikuun alussa sää lauhtui siedettävämmäksi. Mutta samalla vihollisen toimeliaisuus lisääntyi. Muutaman kymmenen kilometrin päässä olevasta pääasemasta kantautui jatkuva tykkien jyly, kun puna-armeija pehmitti suomalaisten asemia. Kaikki hyökkäilyt oli torjuttu, kunnes vihollinen pääsi eilen läpimurtoon Lähteen lohkolla.
Reppuun ei ollut panna yhtään puhdasta alusvaatekertaa. Rintamaoloissa ei pystynyt peseytymään eikä vaihtamaan alusvaatteita tarpeeksi usein,
mistä seurasi, että jokaisessa oli syöpäläisiä.
Lumipukuun pukeutuneet sotilaat järjestyivät käskynjakoon tähtien pilkuttaman yötaivaan alla. Hengitys huurusi. Norre oli miettinyt käskyn
valmiiksi. Sen tuli olla lyhyt ja ytimekäs, jotta tyhminkin mosatramppari
ymmärsi sen.
– Pataljoona siirtyy hiihtomarssilla Summankylään ja ajaa pääasemaan
tunkeutuneen vihollisen vastaiskulla takaisin. Vasemmalta avojonossa,
mars!
Norre asettui jotoksen keskivaiheille. Lumi narskui suksien alla. Lähes
täytenä möllöttävä kuu valaisi tienoot. Koira ulvoi jossakin.
Norre käski tupakanmittaisen tauon. Hän kaivoi kohmeisilla sormilla savukkeen rasiasta ja pani pöllin huuleen. Saatuaan tupakan syttymään hän
veti keuhkot täyteen savua. Hän antoi savun lämmittää sisällä pitkään, ennen kuin puhalsi sen pois.
Upseerit kokoontuivat komentajan ympärille. Ylhäinen kertoi kuulleensa, että rintamassa pettänyt rykmentti oli suomenruotsalainen. Läpimurron
tehnyt vihollisdivisioona taas oli koottu tverinkarjalaisista.
– Tietäähän sen kuinka siinä käy, kun toisiaan vastassa ovat suomenruottalaiset ja venäjänkarjalaiset, Ylhäinen sanoi. Mies tiedettiin Akateemisen Karjalaseuran valajäseneksi ja kiivaaksi aitosuomalaiseksi.
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– Olisit pysynyt piruntorjuntabunkkerissa. Ei sun olisi tarvinnut lähte,
suomenruotsalainen Runsala sanoi Ylhäiselle.
– Kannan korteni kekoon isänmaan ja heimolaisten puolustamiseksi,
Ylhäinen antoi takaisin.
– So so, Norre rauhoitteli tappelukukkoja. Hän tumppasi tupakan ja antoi käskyn: – Tupakat sammuu. Valmistautukaa.
Rykmentti saapui aamulla Kultakumpuun. Muutaman kilometrin päässä
olevasta pääasemasta kantautuivat taukoamattomat taistelun äänet. Yksi
pataljoonista jatkoi välittömästi vastaiskuun. Turkulaiset pysähtyivät aamupalalle. Miehet asettuivat jonoon höyryävän kenttäkeittiön luokse.
– Mukava nährä kiväri seljäs teil keittiöpossuilki, harteikas sotamies
Mäkinen naljaili teenjakajalle.
– Sitä teke mitä vaa isämmaam bualest, ei yhtä harteikas teenjakaja heitti takaisin.
– Tähän asti teikäläisten käres on nähty vaa soppakaoha, Mäkinen jatkoi
naljailua.
Päivällä kuultiin, että Poppius oli menetetty, mutta Miljoonalinnake piti
yhä puoliaan. Turkulaispataljoona jatkoi eteen vasta illalla. Ruudinsavu
roikkui ilmassa, kun se lähestyi pääasemaa. Vihollinen toivotti heidät kranaattisateella tervetulleeksi.
Pataljoona ei mennytkään tuttuihin Summankylän asemiin vaan jäi tukilinjalle Majajoen länsipuolelle. Maisema näytti lohduttomalta. Kaikki puut
olivat katkenneet. Lumi oli värjääntynyt mustaksi.
Vihollispanssarit olivat kaivautuneet välimaastossa puoliksi maan sisään. Ne muodostivat joka suuntaan ampumaan pystyviä linnakkeita. Yöllä
vihollinen piti huolen, että nukkumisesta ei tullut mitään. Se valaisi maaston voimakkailla valonheittimillä ja ampui tykeillä läpi yön.
Norre sai aamulla rykmentinportaasta käskyn raivata tukilinjaan aukko,
josta naapurirykmentti menisi vastaiskuun. Hänen tuli olla valmiina yhtymään iskuun. Aukon raivaaminen aloitettiin vastustajan hämäämiseksi ilman tulivalmistelua.
Naapurirykmentti meni aukosta vastaiskuun. Miljoonalinnakkeen suunnasta kuului koko päivän kiivasta ammuntaa. Mutta käskyä yhtyä hyökkäykseen ei tullut. Rykmentti palasi illalla tuoden haavoittuneet ja kaatuneet
muassaan. Periaatteesta haudata kaatunut kotipitäjän multiin ei tingitty.
Miljoonalinnakekin menetettiin. Vihollinen pääsi tukilinjankin läpi. Se
eteni Lähteen tien suunnassa kohti Viipuria. Sivustat uhkasivat pettää.
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Norre pyysi rykmentinportaasta vahvistuksia. Puhelimeen vastannut
Miiro huusi, että kaikki reservit olivat jo kiinni taisteluissa.
– Miehet ovat kuolemanväsyneitä ja nälissään! Norre huusi takaisin.
– Pysyt siellä! Lähetän ruokaa!
Norre paiskasi luurin paikalleen:
– Saatanan vemmelsääri!
Miiro oli tyypillinen koiraslotta, enemmän omimmillaan tanssiparketeilla kuin maastossa. Kuuleman mukaan se vaati lotiltakin kunniantekoa.
Puna-armeija ampui tykeillä koko yön. Norre nukkui tuskin silmällistäkään. Ruuantuoja teki aamulla pienen ihmeen tulemalla kranaattisateen
läpi. Yltä päältä vaahdossa oleva hevonen säikkyi jokaista pientäkin ääntä.
– Tulit sopivaste rual, Lehto letkautti muonantuojan mukana tulleelle
Miirolle, jonka lumipuku oli – päinvastoin kuin kaikilla muilla – yhä valkoinen ja ehjä.
Miirolla ei ollut ruokailuvälineitä mukana.
– Luulik sää, et tääl on talrikei ja haarukoi? Saat syödä mun lautaselt, ku
mnä olen syöny, Lehto lupasi Miirolle.
Rokka oli jäähtynyt kuljetuksen aikana, mutta se maistui. Ruokailu keskeytyi, kun edestä tuli miehiä juosten.
– Mennään pysäyttämään ne, Norre käski.
He kiinnittivät sukset jalkaan ja lähtivät käpykaartiin aikovia vastaan.
Nähdessään heidän tulevan sotamiehet käänsivät suunnan.
– Palatkaa asemiin! Norre huusi.
– Käsketti kokkonttu töpinäs! joku sotamiehistä huusi.
– Sellaista käskyä ei ole annettu! Norre huusi. Hän otti pistoolin vyökotelosta ja ampui varoituslaukauksen ilmaan. Ensimmäinen pysähtyi. Mies
epäröi hetken ja kääntyi takaisin. Muut seurasivat esimerkkiä.
Norre pani pistoolin takaisin koteloon.
– Jos nämä asemat jätetään, me saamme juosta länsirannikolle asti, hän
sanoi. Hän huomasi vapisevansa kuin haavan lehti.
He palasivat jatkamaan keskeytynyttä ruokailua. Liekinheittäjäpanssari
lähestyi viereisellä suolla.
– Tuhotkaa se! Miiro huusi.
– Mil? Lehto kysyi.
– No. Tykillä.
– Ei ol tykki.
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He survaisivat sukset takaisin jalkaan ja lähtivät hiihtämään päinvastaiseen suuntaan, mistä panssari tuli. Ylhäinen ei saanut lapikkaita tarpeeksi
nopeasti mäystimiin ja jäi muista. Rautahirviön sylkemät lieskat nuoleskelivat jo pastorin takapuolta. Ylhäinen näytti olevan kuoleman oma.
Tapahtui ihme. Liekinheittäjäpanssari vajosi peräpää edellä suohon.
Tykki alkoi osoittaa yläilmoihin. Kuin taiottuna paikalle ilmestynyt alikersantti Koiju heitti polttopullon panssarin ammuslaatikon päälle. Ammuslaatikko roihahti liekkeihin. Koiju suolasi pätsistä kattoluukun kautta pakoon yrittävän vanjan koopeellä. Toverit työnsivät ruumiin pois tieltä, mutta niiden kävi yhtä kalpaten.
Taiston tauottua Norre huusi Koijulle:
– Koiju, tulkaa tänne!
Koijun tultua Norre sanoi:
– Mikä mies Te oikein olette?
– Ai mää vai?
– Te juuri. Alikersantti Koiju, ylennän Teidät tällä päivämäärällä kersantiksi taistelukentällä osoittamastanne urhoollisuudesta.
– Kiitän, herra kapteeni.
– Voitte poistua.
Koijun mentyä Norre sanoi upseereille:
– Jos Suomen armeijassa olisi enemmän Koijun kaltaisia, Suomella ei
olisi hädän päivää.
– Pastorilt tais kärättä perskarvat, Lehto naureskeli.
Miiro ilmoitti nähneensä tarpeeksi ja lähti muonantuojan kyydissä takaisin rykmentin komentopaikalle.
– Turha sen oli naamatas tääl näyttäkä, Lehto sanoi.
Norre sai yöllä käskyn siirtyä reserviin.
Summan murtumisen jälkeen ylipäällikkö antoi Kannaksen armeijan komentajalle käskyn vetää joukot taistelukykyisinä väliasemaan. Käskyn saatuaan Birger Norren johtama pataljoona irtaantui rintamasta ja siirtyi hiihtomarssilla Huumolan Autioon. Esikunnan upseerit majoittuivat taloon,
jonka asukkaat olivat lähteneet evakkoon niin kovalla kiireellä, että valmis
lihakeitto oli jäänyt hellalle. Pöydällä oli lappu, jossa pyydettiin jättämään
talo ehjäksi, sillä omistaja palaisi siihen asumaan, kun sota olisi ohi.
– Valitettavasti se ei käy, Norre sanoi. – Viholliselle ei jätetä yöpymispaikkoja.
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Koska pöytäkin oli katettu, he ryhtyivät ruualle.
– Soppa voi olla myrkytetty, Runsala epäröi.
– Ät du också, Norre kehotti.
Runsalallakin oli niin kova nälkä että otti keittoa.
Syötyään kaikki rupesivat nukkumaan. Sänkyjä riitti vain muutamalle.
Loput oikaisivat itsensä lattialle. Ensimmäiset kuorsasivat heti. Neljän vuorokauden lähes yhtämittainen valvominen oli vaatinut veronsa.
Aamulla vetäytyminen jatkui. Etelätaivas loimotti verenkarvaisena.
– Kämärän asemakylä palaa, joku arveli.
Vastaiskuun menossa oleva osasto hiihti vastaan. Osasto oli varustettu
”Malli Kajanderilla”. Kaikilla ei ollut edes kypärää. Karvahatun korvaläpät
leuan alta sitonut ikämies seurasi suksensauvoihin nojaillen turkulaisten
ohimenoa.
– No jo on kylymä. Ku sais lämmintä huttua vuan, mies hoki ja hakkasi
kintaita yhteen.
– Noista tuskin on vihollisen pysäyttäjiksi, Murrosmaa arveli.
– Ovat liian hyvinsyöneitä, Norre yhtyi mielipiteeseen.
Miehet pettyivät Näykkijärvellä, kun eivät päässeetkään lepäämään.
Käskettiin kääntää rintamasuunta ja valmistautua vastaanottamaan kintereillä tuleva vihollinen.
Mutta vihollinen ei tullut kintereillä. Onneksi, sillä väliasema oli vain
viiva Mikkelin pääesikunnan kartoilla. Pahasti keskeneräisiä taisteluhautoja ehdittiin parannella.
Ylipäällikkö vetosi upseereihin, että isänmaan tulevaisuus oli kiinni heistä;
vain heidän uskollisuutensa ja kestävyytensä voi sen pelastaa.
Norre valoi taistelutahtoa alaisiinsa upseereihin:
– Ellei vihollista pysäytetä täällä, länsirannikolla saadaan ruveta varustamaan veneitä, joilla koko Suomen kansa siirretään Ruotsiin.
– Mahtak venei löytty niin pali et kaik mahtuva? Pakola epäili.
Seuraavana päivänä vihollinen oli väliaseman edessä. Se hyökkäsi suoraan liikkeestä. Hyökkäykset torjuttiin, paitsi ikämiesten muodostaman
täydennysdivisioonan lohkolla. Vihollisen panssarit pääsivät siellä läpimurtoon ja etenivät helppokulkuista harjannetta pitkin kauas selustaan.
Kaikki joukot reservistäkin haalittiin vastaiskuun. Mutta vastustaja oli
liian voimakas. Linjaa ei saatu palautettua alkuperäiseen paikkaan. Päinvastoin, jouduttiin paikka paikoin vetäytymään satoja metrejä taaksepäin.
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Norren pataljoona vaihdettiin pois etulinjasta. Hän ei antanut käskyä
pystyttää telttoja. Miehet nukkuivat nojaamalla suksensauvoihin. Alkoi
pyryttää lunta. Pyry muuttui myräkäksi. Myräkän loputtua uutta lunta oli
metrin verran. Kun jotkut valittivat lumen paljoutta, Norre käänsi asian
positiiviseksi:
– Lumesta on hiihtotaidottomille arojen pojille suurempi haitta kuin
meille.
Norre sai käskyn mennä paikkaamaan vihollisen saama läpimurto.
Vihollinen pysäytettiin ja ajettiin takaisin. Seuraavat kaksi vuorokautta
turkulaispataljoona vuorotteli reservissä ja etulinjassa. Vihollisen hyökkäilyt oli torjuttu, tosin suurin tappioin. Armeijakunnan komentaja päätti palauttaa väliaseman alkuperäiseen paikkaan.
Norren pataljoonan upseerit hiihtivät kukkulalle seuraamaan joukkojen
ryhmittymistä hyökkäysrintamaan. Honkaniemen pysäkin suunnasta kantautui outo ääni.
– Suomem panssarivoimat jyllä, Lehto murjaisi.
Ensimmäisen kerran tässä sodassa panssarit tukivat vastaiskua.
Tulivalmistelun päätyttyä rintama lähti etenemään. Norre otti tukevan
hajareisiasennon ja ryhtyi kiikaroimaan vihollisen puolelle.
– Ei hemmetti. Ryssäkin hyökkää, hän kertoi.
Sotkat tulivat metsästä aukealle. Ne vetivät perässään suuria rekiä, joissa jalkamiehet makasivat panssarilevyn takana.
– Konstit ovat monet, sanos akka, kon kissal pöyttä pyyhki, Pakola sanoi.
– Kon keinot loppuvat, otetan konstit avuks, Lehto lisäsi.
Puna-armeija oli muuttanut taktiikkaa sitten joulukuun. Enää panssareita
ei lähetetty panssarintorjujien uhriksi vaan vieressä kulkevat kiväärimiehet
suojasivat niitä polttopullon heittäjiltä. Suurvallallakaan ei riittänyt loputtomasti materiaalia uhrattavaksi sodanjumalan alttarille. Tykistöäkin se
käytti eri tavalla; vastustajan asemat pyrittiin tuhoamaan suorasuuntaustulella. Ja hyökkäyksillä oli selvä painopistesuunta. Läpimurron tapahduttua
hyökkäystä ei keskeytetty vaan sitä jatkettiin varovasti tunnustellen puolustuksen syvyyteen sivustoja levittäen.
– Murrosmaa, välittäkää konekivääreille käsky ampua rekien eteen.
Luoti voi ottaa maasta kimmokkeen ja tunkeutua reessä makaavan vatsaan,
Norre käski.
– Ryssä panna lunastama joka neliömetri hurmel, Lehto loi henkeä.
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Tupakannälkä kasvoi ylipääsemättömäksi. Norre kaivoi hopeisen rasian
rintataskusta. Hän otti rasiasta holkin, kopautti holkista tumpin pois ja pani
tilalle uuden savukkeen. Tupakan sytyttäminen jäi kesken, sillä edestä tuli
miehiä juosten.
– Mennään pysäyttämään hiippariksi aikovat, Norre käski.
He laskivat mäen alas. Tiellä Norre työnsi käden rähinäremmin alle ja
otti tukevan hajareisiasennon. Toisen käden hän pani vyökotelossa olevan
pistoolin perälle.
– Seis! hän huusi, kun ensimmäinen tuli tienmutkan takaa.
Mutta miehet eivät totelleet.
– Palatkaa asemiin! Norre huusi.
– Höökivaunut tule pääl, mies melkein itki.
Norre veti pistoolin kotelosta. Hän ampuisi ensimmäisen päälle karkaavan varoitukseksi muille. Pian hän kuitenkin ymmärsi, että panssaripelko
oli vallannut miehet. Hän valitsi toisen taktiikan.
– Palatkaa hakemaan haavoittuneet! hän käski.
– Sinne ei jääny’ kettä!
– Parku kuuluu tänne asti! Norre huusi eikä hievahtanutkaan paikaltaan.
Ensimmäinen kääntyi takaisin. Muut seurasivat perässä.
– Kunnon poikia, Norre työnsi vapisevalla kädellä pistoolin koteloon.
Vihollisen ylivoima oli liian suuri. Suomen joukot lyötiin hajalle. Suomi
menetti koko panssarikalustonsa yhtä vaunua lukuun ottamatta. Rintama
uhkasi luhistua, eikä ollut reservejä paikkaamaan. Metsissä harhaili yksikköään etsiviä miehiä. Kaikki olivat repeytyneissä likaisissa lumipuvuissaan
surkean näköisiä. Jokaisen leuassa oli parransänki. Jokaisessa oli täitä, sillä
peseytyä voi vain kieriskelemällä lumessa. Nälkä oli jatkuva olotila, sillä
oli mahdotonta noudattaa edes epäsäännöllisiä ruoka-aikoja.
Norre siirtyi käskystä kilometrin taaksepäin Heponotkon tasalle. Täältä
oli Viipuriin enää kymmenen kilometriä. Häpeä oli liian suuri kannettavaksi. Hän vetäytyi yksinäisyyteen. Hän painoi pistoolin piipun ohimolle.
Vain kuolemanpelko esti painamasta liipaisinta.
Rintamalla liikkui huhu, että Neuvostoliitto oli suostuvainen aselepoon.
Turkulaispataljoonan upseerit kokoontuivat keskustelemaan muuttuneesta
tilanteesta.
– Stalin pelästyi, kun sai tietää, että länsivallat lähettävät apujoukkoja
Suomeen, Murrosmaa sanoi.
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– Stalin ei vielä tiedä, että Ruotsi aikoo kieltää apujoukkojen läpikulun,
Avento sanoi.
– Suomen velka Ruotsille, jos sitä ylipäänsä on ollut, tuli sillä kuitatuksi, Ylhäinen kiivaili.
– Ruottist ei ol tullu muuta appu ko valkone lakanakangas, mist nämä
lumipuvut on ommeltu, Lehto sanoi.
– Yksin Suomi joutuu tämänkin sodan sotimaan, Birger Norre sanoi.
Hän tiesi, että ylipäällikkö antaisi pian käskyn aloittaa vetäytyminen takaasemaan, ja käski Runsalan ottaa yhteyden rykmentinportaaseen.
Yhteyden tultua valmiiksi Runsala ojensi luurin Norrelle. Toisessa
päässä oli Miiro. Kuuluvuus oli huono.
– Antakaa käsky aloittaa vetäytyminen taka-asemaan! Norre huusi luuriin.
– Odotat siellä käskyä!
– Miehistä ei ole enää taistelijoiksi!
– Pysyt siellä!
– Minulla ei ole enää pataljoonaa!
– Pysyt siellä kunnes käsky annetaan!
Norre paiskasi luurin paikalleen. Hän antoi käskyn Murrosmaalle:
– Etsi kadonneet lampaat. Käske niiden pelkurien ilmoittautua takaisin
muonavahvuuteen ja ilmoita niille, että vetäytyminen taka-asemaan aloitetaan välittömästi. Minä kannan vastuun.
Murrosmaa meni täyttämään käskyä.
Käsky aloittaa vetäytyminen taka-asemaan tuli armeijakunnan esikunnasta seuraavana yönä. Norre oli silloin jo kaukana. Taivas loimotti takana
verenkarvaisena. Pataljoona – tai se mitä siitä oli jäljellä – ohitti palavan
Liimatan kylän. Kitkerä savu tunkeutui sieraimiin ja teki hengittämisen
vaikeaksi. Polttopullomiehet polttivat kaikki rakennukset, sillä ikiaikaiselle
vainoojalle ei jätetty yöpymispaikkoja.
Joukot voivat asettua taka-asemaan vihollisen häiritsemättä. Kaikki tiesivät, että se oli viimeinen puolustuslinja. Sen jälkeen ei linnoitettuja asemia ollut. Jos vihollinen pääsisi siitä läpi, sillä olisi avoin hyökkäysura
Helsinkiin.
Norre lähti alaistensa upseerien kanssa tarkastamaan pahasti keskeneräisiä asemia. Miiro rykmentin esikunnasta liittyi mukaan. Kadettiupseeri
Miiron lumipuku oli yhä puhdas ja sileä. Ilkeät kielet puhuivat, että Miirolla oli rintamalla silitysrauta mukana.
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He nousivat Kärstilänjärven kaakkoispäässä olevalle mäelle. Sieltä näki
Viipurin linnan ilman kiikareitakin. Siniristilippu liehui yhä linnan jyhkeässä tornissa.
Poteron kaivajasta näkyi vain harmaa selkä.
– Nämä asemat pidetään, kunnes betoni ehtii kuivua Viipurinlahdella,
Miiro sanoi kuuluvalla äänellä.
Poterosta lensi kenttälapiollinen soraa Miiron kiiltäville saappaille.
– Te kaivatte poteroanne väärään paikkaan? Miiro sanoi soran heittäneelle sotamiehelle. – Vihollinen tulee tuolta. Kaivakaa poteronne sinne.
– Mie kaivan hautai mihi minnuu lysteä, sotamies sanoi.
– Te ette kaiva hautaanne. Tuollaisilla puheilla heikennetään taistelumoraalia, Miiro sanoi viiltävän ohuella äänellä.
– Meä hittuo komentelemast, sotamies sanoi.
Miiro otti pultin:
– Nimi ja yksikkö.
– Hoppu. Kolmas komppania.
Miiro kääntyi kannoillaan. Muut lähtivät perässä.
– Tämä ei jää tähän, Miiro puhisi kiukusta.
Asia ei jäisi siihen. Norre tunsi jo Miiron.
Miiro pyysi Norrea rankaisemaan sotamies Hoppua niskoittelusta. Hän
aikoi sanoa Miirolle, ettei yksikään taistelija joutanut istumaan karsserissa
nyt, kun Suomen tulevaisuus oli hiuskarvan varassa, vaan jokainen tarvittiin etulinjassa. Hän piti kuitenkin mölyt mahassa.
Palattuaan komentopaikalle Norre käski hakea Hopun. Sillä aikaa kun
Hoppua haettiin, vääpeli kertoi, että Hoppu oli tullut täydennysmiehenä.
Hoppu tuotiin. Mies ei näyttänyt uhmakkaalta.
– Voitte seistä levossa, Norre sanoi.
Hoppu lopetti asennossa seisomisen.
– Armeijassa kurin merkitys on tärkeä, Norre aloitti. – Armeija, jossa ei
ole kuria, on tuomittu kärsimään tappio sodassa.
Norre katsoi Hoppua silmiin ja kysyi:
– Miksi Te niskuroitte esimiehelle?
Hoppu ei vastannut.
– Miksi Te kieltäydyitte tottelemasta käskyä?
– Häne käskyt on turhii.
– Kuinka niin?
– Myö olloa jo hävitty teä revohka.
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Nyt oli sanat valittava huolella. Norre tavoitteli leppoisuutta ääneen ja
sanoi:
– Ettekö usko, että vihollinen saadaan pysäytettyä?
– Yhetekeveä. Mie olen mänettänt kaiken. Kotj jäi Metsäpirttii. Perreest
mie en tiijä, mis se on. Karja on jonkun hovi navetas Savos.
– Teille löydetään uusi asunto.
– Hittuo mie asunnost ko kotj jäi.
Miestä ei voinut kuin sääliä. Mutta sääli oli sairautta.
– Sotamies Hoppu, rankaisen Teitä esimiehen vastustamisesta seitsemällä vuorokaudella karsseria. Rangaistuksen suorittaminen alkaa heti.
Ilmekään ei värähtänyt Hopun kasvoilla.
– Toimittakaa sotamies Hoppu karsseriin, Norre käski vartijaa.
Lähetti toi Norrelle käskyn tulla rykmentinkomentajan puheille. Hän lähti
epätietoisena.
Komentopaikalla oli myös Miiro. Oliko miehellä jotakin tekemistä asian
kanssa?
– Sinä jätit asemat ilman käskyä, eversti aloitti.
– Siellä ei ollut mitään asemia, Norre puolustautui.
– No. Ainakin sinä pakenit.
Norre harkitsi, mitä sanoisi.
– Miehiä oli turha tapattaa. Heitä tarvitaan vielä taka-asemassa.
– Hyvä on. Seuraavalla kerralla odotat käskyä, ennen kuin toimit.
Norre tunsi saaneensa oikeutta.
Vihollinen oli seuraavana päivänä asemien edessä. Se ampui tykeillä ja
heittimillä tunnin kestäneen tulivalmistelun, mutta puusta ja maaaineksesta rakennetut korsut kestivät. Tulivalmistelun päätyttyä panssarit
tulivat metsästä aukealle. Ne etenivät varovasti. Konekivääreille annettiin
käsky avata tuli.
Panssareiden katolla matkustavat jalkamiehet olivat oivia maaleja.
Hyökkääjä sai vastaansa niin armottoman tuliryöpyn että vetäytyi takaisin.
Vihollinen veti henkeä kaksi päivää, sitten kuultiin, kuinka panssarit
lähtivät ”pirssistä”. Ne tulivat aukealle vetäen perässään suuria rekiä, joissa
jalkamiehet makasivat panssarilevyn takana. Kiivaasta torjuntatulesta huolimatta panssarit pääsivät rinteen alapäähän, mutta rinne oli niille liian
jyrkkä. Hyökkäys jatkui jalkamiesten voimin. Puolustajat ampuivat minkä
kerkesivät. Paljon vanjoja kaatui, mutta kaatuneen tilalle tuli aina kaksi
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uutta. Ensimmäisen aallon jälkeen tuli toinen ja vielä kolmas. Piippalakit
harppoivat kaatuneitten toveriensa yli. Ne tulivat rinnettä ylös huutaen
”uraata”. Ensimmäiset pääsivät korsun katolle.
– Tulta tulenjohtokorsun katolle! tulenjohtaja huusi radioon. – Ja kranut
saavat tulla herkkinä!
Patteristo ampui tuli-iskun. Kranaatit osuivat siihen, mihin oli tilattu.
Katto kesti, mutta katolla olleet vanjat kuolivat.
Uhreja alkoi tulla politrukeillekin liikaa. Hyökkäys keskeytettiin. Henkensä säilyttäneet vanjat vetäytyivät vihaisten luotien saattelemina aukean
yli metsään.
Lohkolla seurasi hiljaisempi vaihe. Radiouutisista kuultiin, että pääministeri Ryti oli matkustanut Moskovaan neuvottelemaan rauhasta, ja että
Englanti ja Ranska olivat luvanneet lähettää Suomen avuksi viisikymmentätuhatta miestä.
Norre lähti Murrosmaan kanssa muonankuljettajan kyydissä eteen. Reki
oli kaatua monta kertaa louhikkoisessa maastossa, mutta ajaja oli taitava ja
piti sen pystyssä. Taistelijat odottivat jo muonantuojaa.
– Mää tuon teil sapuska, vaik se olis kui vaikja, muonantuoja sanoi jonoon kiltisti asettuneille miehille. – Te ette varman tappelis ilman.
– Se on saletti, harteikas sotamies Mäkinen sanoi. – Voisit joskus tuoda
muutaki ko tätä iänikuist konin lientä.
– Eikö ruoka maistu? Murrosmaa meni kysymään Mäkiseltä.
– Herra vänrikki, ruoka maistu erinomaselt ja sitä saa riittäväste, Mäkinen vastasi.
Norre ja Murrosmaakin ottivat keittoa ja istuutuivat sotamiesten seuraan
kiville syömään. Muutaman kilometrin päässä olevasta Talista kantautuivat
taistelun äänet. Vihollinen yritti päästä siellä läpimurtoon täydennysdivisioonan lohkolla. Oli vain ajan kysymys, milloin se onnistuisi siinä.
– Minä taistelin täällä jo vapaussodassa, Norre alkoi kertoa. – Me valkoiset hyökkäsimme kaakosta, nyt sieltä hyökkää vihollinen. Minä olin
vähällä päästä hengestä, kun halusin näyttää esimerkkiä ja nousin ratavallille ensimmäisenä ja jouduin kuularuiskutulen alle. Henki säilyi vain, koska yksi Savon jääkäri veti minut jaloista pois luotien alta. Hän sanoi, että
”rohkee suap olla, muttei tyhmänrohkee”.
Seuraavana päivänä puna-armeija pääsi läpimurtoon täydennysdivisioonan lohkolla. Murtokohta onnistuttiin kuitenkin rajoittamaan vastaiskulla.
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Armeijakunnan esikunnassa keksittiin juoksuttaa Saimaan kanavan vedet Talin pelloille. Vanjat kastelivat huopatöppösensä pahemman kerran.
Hoppu palasi etulinjaan rangaistuksensa kärsittyään.
– Sielt se onnempekka tule, Mäkinen huudahti.
– Mite nii? Hoppu ihmetteli.
– Sil aikka ku sää lepäilit putkas, me tappelimme henkemme erest. Kranatti osus siihe, mihe Miiro käski sun kaiva poteron. Sinust ei olis jääny ku
märkä plätti.
– Elä hoasta.
– Sinä sait lisäaikka, mut Miiro ei.
– Mite niin?
– Se kusipää tuli tapojes vastasest etulinjaha ja sai luodist kuolettavan
osuman. Ei ol selvinny, kummalt puolelt se luoti ammutti. Miiro soitle
harppu tuol pilvenlongal, ellei hän sit lapioi hiili tuol alakerras, Mäkinen
kertoi..
– Mie en virka mitteä, Hoppu sanoi.
Miesten jutustelu oli Norresta kornia, mutta hän ei puuttunut siihen.
Tiedettiin, että Moskovassa neuvoteltiin rauhasta. Enemmistö turkulaispataljoonan upseereista oli sitä mieltä, että rauha oli solmittava vaikka huonoillakin ehdoilla, sillä puolustus ei kestäisi enää kauan. Miehet alkoivat
loppua, eikä koulutuskeskuksista saatu uusia tilalle. Kaikki vanhat reserviläisetkin oli jo haalittu rintamalle. Pataljoonat olivat kuluneet komppanian
kokoisiksi. Vastustaja sen sijaan toi jatkuvasti tuoreita miehiä Venäjän
sisäosista.
Saatuaan töppösensä kuiviksi puna-armeija hyökkäsi. Ikämiehistä koottu täydennysyhtymä petti jälleen. Vihollinen eteni sen lohkolla Talin kylään. Se hyökkäsi kiivaasti Rasinmäessä, jossa turkulaispataljoona oli asemissa. Norrelle tuotiin tieto, että miehet jättivät asemat pakokauhun vallassa. Upseerit lähtivät pysäyttämään ne..
Ensimmäiset ”urhot” tulivat vastaan.
– Seis! Norre karjui.
Mutta miehet eivät totelleet. Norre ampui varoituslaukauksen ilmaan.
– Palatkaa asemiin!
– Painu ite!
Norre olisi ampunut huutajan, jos olisi nähnyt tämän metsältä.
Kersantti Koiju kantoi haavoittunutta reppuselässä.
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He katsoivat, että pakokauhun valtaan joutuneita miehiä oli mahdoton
pysäyttää, ja kääntyivät takaisin.
Vastaiskuun lähetetty reservipataljoona pysäytti etulinjan jättäneet.
Mutta vihollinen pääsi etenemään Kärstilänjärven – Leitimojärven kannakselle. Norre sai käskyn siirtyä pikaisesti Konkkalanvuoren maastoon. Sinne
saavuttuaan pataljoona ryhtyi heti torjumaan vihollista etenemästä Portinhoikan strategisesti tärkeään tienristeykseen, mutta ylivoimaista vihollista
ei saatu pysäytettyä. Norre sai uuden käskyn siirtyä viivyttäen Portinhoikan
tienristeyksen maastoon ja ottaa siellä rintamavastuu.
Asemat olivat alkutekijöissä Portinhoikassa. Juoksuhautoja ei ollut, korsuista puhumattakaan. Mutta louhikkoinen maasto suosi puolustajaa. Täällä panssarit eivät päässeet jylläämään niin kuin Etelä-Kannaksella. Toisaalta sirpalevaara oli suurempi.
Norre perusti komentopaikan hoviin, jonka asukkaat olivat lähteneet
evakkoon. Tutkiessaan piirongin päälle jätettyjen aikakauslehtien osoitelappuja hän huomasi olevansa jääkäriystävänsä Paavali Partin kotitalossa.
Nenässä oli koko ajan mädän haju. Norre lähti Murrosmaan kanssa etsimään hajun alkulähdettä. Haju tuntui tulevan navetasta. He menivät sisälle.
– Nahkurin orsilla tavattiin, navetassa ollut vääpeli tervehti.
Haju lähti kattoparrujen päälle kuivumaan heitetyistä lehmänvuodista.
Löyhkä oli niin voimakas, että sieraimet piti sulkea sormilla.
– Lehmät oli jätetty kuolemaan nälkään. Panimme ne lihoiksi, vääpeli
kertoi.
– Onneksi ei ol kesä ja kärpäsii, Murrosmaa sanoi.
Pataljoonassa syötiin lihakeittoa pitkästä aikaa.
– Kumma, etei viholisen lentokonet lennä vaik on hyvä lentosää, Pakola
sanoi.
Pakola ehti tuskin sanoa sitä, kun alkoi kuulua lähestyvän lentokoneen
ääni. Stormovik syöksyi metsän takaa. Lentäjä laulatti konekivääriä. Luodit tikkasivat vanan lumeen. Stormovik lensi niin matalalla, että voi nähdä
häijyn ilmeen lentäjän kasvoilla.
Pakola makasi liikkumattomana maassa vatsallaan. Hän ei ollut ehtinyt
heittäytyä pois luotien tieltä. Lääkärivänrikki Kujansuu käänsi Pakolan
selälleen ja repi asetakin auki niin rajusti että napit lentelivät. Rinnasta tuli
pulppuamalla verta. Paita värjäytyi punaiseksi.
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– Luoti lävisti sydämen, Kujanpää painoi kauhusta laajenneet silmät
kiinni sormilla.
– Olavin ei tarvinnut kärsiä, Norre sanoi.
Norre nukkui huonosti seuraavan yön, sillä vanja piti tutuksi tullutta
meteliä. Heti auringon noustua hän nousi ja meni ulos tupakalle. Usva peitti tienoot. Maassa oli enää vähän lunta. Murrosmaakin tuli ulos. Vänrikillä
oli tummat pussit silmien alla.
Norre ei tarjonnut, koska tiesi, ettei Murrosmaa polttanut.
– Sumussa on se hyvä puoli, että ilmavaara on vähäinen, Norre sanoi ja
veti savua keuhkoihin.
– Suomen tulevaisuus on yhden kortin varassa. Suomi on mennyttä, jos
Moskovassa parasta aikaa käytävät rauhanneuvottelut epäonnistuvat. Punaarmeija valtaa maan ja Suomesta tulee Neuvostoliiton osatasavalta, Murrosmaa pohti ääneen. – Yhteiskuntajärjestelmä muutetaan kommunistiseksi. Vastaan hangoittelijat ammutaan tai viedään Siperiaan pakkotyöhön.
Meitä suomalaisia rangaistaan kovemmin kuin baltteja, koska me rupesimme puolustamaan maatamme..
– Stalin uhkasi, että meiltä revitään sisälmykset, Norre sanoi.
– Silti en kadu että ryhdyin taistelemaan isänmaan vapauden puolesta.
Sotilaskunnia on puhdas.
– Pois turha teatraalisuus.
Norre imi savua tupakasta ja antoi savun viipyä keuhkoissa pitkään,
ennen kuin puhalsi sen ulos.
– Mitä kauemmin rintama saadaan kestämään, sitä paremmat neuvotteluasemat Ryti saa, hän sanoi. – Ryssiltä alkaa tykinruoka loppua.
– Rintama on saatava kestämään niin kauan että Englannin ja Ranskan
lupaama apu ehtii perille.
– Tilanne vain huononisi.
– Nyt en ymmärrä.
– Suomesta tulisi vieraiden armeijoiden taistelutanner. Sitä paitsi apua
ei ole vielä edes pyydetty Englannilta ja Ranskalta. Apua pitää pyytää että
ne lähettävät sitä.
Päivystäjä tuli ilmoittamaan, että rykmentistä oli puhelu komentajalle.
Norre tumppasi tupakan ja meni puhelimeen.
Uusi esikuntapäällikkö kertoi, että rauhansopimus oli allekirjoitettu yöllä Moskovassa. Aseet vaikenisivat tasan kello yksitoista. Tieto oli luottamuksellinen kello kymmeneen asti.
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– Kiitos tiedosta, Norre sulki puhelimen. Hänen oli vaikea pitää naama
peruslukemilla.
– Onko rauha solmittu? Avento uteli.
– Kerron kun on kerrottavaa, Norre vastasi.
Tieto rauhan solmimisesta levisi rintamalla kulovalkean lailla. Sotamieslähetystö tuli muutama minuutti ennen kymmentä kysymään Norrelta
varmistusta huhun todenperäisyyteen. Hän odotti tasan kello kymmeneen,
ennen kuin kertoi, että rauha oli solmittu.
– Aseet vaikenevat kello yksitoista. Sen jälkeen tuli avataan vain, jos
vihollinen yrittää tunkeutua asemiimme, hän antoi käskyn.
Viittätoista vaille yksitoista pataljoonan esikunnan upseerit lähtivät
eteen. Sotamies kantoi valkoista lippua edellä. Molemmat osapuolet ampuivat vielä kiivaasti, puna-armeija jopa tykeillä.
– Vanja tyhjentä kasematei, etei jää poiskuljetettavaa, Lehto arveli.
– Ryssä tahto näyttä kaapin paikka niin kauan, kun se voi sen vielä tehdä, Runsala epäili.
He pysähtyivät vertailemaan kelloja.
– Minun taskunauris on yksitoista, Norre ilmoitti.
Rintamalle levisi hiljaisuus. Tykit ja heittimet vaikenivat. Ei kuulunut
telaketjujen kitinää eikä lentokoneiden rynkytystä. Ei yhtään kiväärin laukausta.
Puna-armeijan sotilaita tuli ei-kenenkään-maalle. Konepistoolisarja rikkoi hiljaisuuden. Neuvostoliittolaiset maastoutuivat.
– Vem helvete skjutar! Norre huusi. – Tuli seis!
Konepistooli vaikeni.
Kummankin osapuolen tuli vetää joukot tunnin kuluessa kilometri taaksepäin. Sen tapahduttua suomalaiset ruokailivat. Upseerit asettuivat sotamiesten kanssa samaan soppajonoon.
– Voi pitkäst aikka kuulla linnunlaulun, Lehto sanoi. – Eik toi ol vestrekki?
– Ek sää tunne linnui? Selvä harakka. sotamies valisti luutnanttia.
– Täsä olis rokka iivanoilki, sotamies Mäkinen sanoi. – Mää voisin tarjota niil tupakan, mut mahorkka mää en suostu polttama. See haiseki niim
pahal.
– Onk sul myyrä tupakka? sotamies kysyi Hopulta.
– Et saa, kosk kutsuit minnuu myyräks, Hoppu vastasi.
292

Hermonpaine hellitti. Kaikki olivat onnellisia, kun henkikulta – se ainoa
– oli säilynyt.
Mielet synkkenivät, kun kuultiin rauhanehdot. Melkein koko Karjalan
maakunta jouduttiin luovuttamaan. Sotilaat tunsivat itsensä petetyiksi.
Neuvostoliitto otti Suomelta laajoja alueita, joita puna-armeija ei ollut pystynyt valtaamaan. Kun aselepo oli alkanut, Suomen armeija oli asemissa
Viipurinlahdella, Portinhoikassa, Äyräpäässä, Taipaleenjoella ja RajaKarjalassa. Erityisen katkeralta tuntui Viipurin luovuttaminen, sillä Viipurin linnan tornissa liehui siniristilippu, kun aselepo alkoi.
Lippu oli puolitangossa joka talossa.
Suomen tuli rauhanehtojen mukaan vetää joukot uuden rajan taakse seitsemän kilometrin päivämarssein. Puna-armeija seuraisi lyhyen matkan
päässä. Kaksi loppumatonta jonoa kulki maantien molempia laitoja. Tien
keskiosa täytyi jättää kiireisemmille kulkea. Lumipuvut oli riisuttu. Maassa
oli lunta enää vähän, mutta kelirikko ei ollut vielä alkanut. Samoja maanteitä käyttävät, elikkojaan Tynkä-Suomeen ajavat evakot olivat tietukkona
vähän väliä.
– Luokaa Karjalan kauniisiin kunnaisiin viimeinen silmäys, Avento
sanaili kävellessään.
– Ne otetam takas pian, Lehto sanoi.
He tulivat kylään, jonka asukkaat valmistautuivat lähtemään uusille
asuinsijoille. Upseerit kiertelivät katsomassa oliko aitoissa viljaa ja perunoita säkitettäväksi. Venäläiselle ei jätettäisi mitään, mikä voitiin kuljettaa
pois. Lehdon jalka osui pimeässä metallista valmistettuun esineeseen:
– Separaattori. Sitä ei jätetä iivanoil.
– Ryssä otta sen sinulta kuitenki pois, Runsala sanoi.
– Mist sää niim päättelet?
– Sen voi päätellä, jos on värkit millä päätellä, Runsala sanoi.
– Ja sulla on värkit.
– Veli venäläistä harmitta, kun sodan tavoite eli Suomen valtamine jäi
saavuttamat. Tavara kelpa mainiosti poista harmitus, Runsala sanoi.
– Aivoja on syytä käyttää tai ne surkastuvat, lääkärivänrikki Kujansuu
puuttui puheeseen. – Darwinin teorian mukaan ruumiinosa, jota ei käytetä,
menetetään tarpeettomana.
– Poisvientikielto koskee vain kiinteää omaisuutta, Norre näki aiheelliseksi kertoa.
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– Mää otan separaattorin, Lehto sanoi. – Ryssä ei saa tietää, ellei joku
kantele niil.
Turkulaispataljoona marssi seuraavana päivänä uuden rajan taakse.
Kävellessään Murrosmaan, Avennon ja Runsalan kanssa Lappeenrannassa Norre törmäsi tuttuun.
– Mitä kuuluu? hän kysyi.
– Ilo pintaa vaik syän märkänis, Paavali Partti vastasi.
Mies ei itkenyt vaikka koti oli jäänyt rajan taakse.
– Hallitus teki huonon rauhan, Partti suostui sentään myöntämään.
– Hallitus oli pakkoraossa, Norre sanoi. – Rintamalla uhkasi miehet
loppua. Minulla oli vaan joukkueen verran taistelukykyisiä miehiä jäljellä,
kun aselepo alkoi.
– Kuule, jos ryssät olis tienneet, kuinka vähän meitä oli jälel, hyö olisiit
jatkaneet sottaa. Taipaleejooel taisteluhauvoist nous vaa muutama mies, ko
aselepo alko, Partti kertoi. – Meil oli siel kovat paikat. Rintamalinja siirty
lähes päivittäin. Yhelt kapult jäi lammasnahkaturkki korsuu, jonka ryssät
valtasiit. Korsu otettii vastaiskul takas, mut turkki ei olt ennää siel. Kapu
harmittel, ko hyvä turkki jäi vihulaisel. Äyräpääskii tais olla kovat paikat?
– Me olimme Talissa, Norre korjasi.
– Kuule, männää ottamaa moukut. Siu vuoro tarjota kojittomal karjattomal miehel.
He lähtivät etsimään ravitsemusliikettä.
– Esi-isämme ovat puolustaneet Eurooppaa ennenkin idän laumoja vastaan näillä raukoilla rajoilla, Avento kertoi. – Tuhansia vuosia sitten Euroopan raja kulki Kannaksella. Sen voi päätellä Äyräpäästä. Se on samaa
juurta kuin ”Eurooppa”.
– Eivätkö suomalaiset tullut Siperiasta? Runsala ihmetteli.
– Vanhaa ja väärää tietoa, Avento sanoi. – Viimeisimmät tutkimukset,
joita olen itsekin ollut tekemässä, viittaavat, että esi-isämme lähtivät Kaksoisvirranmaasta, jonka alkuperäinen nimi Sumeri on alkusuomea ja tarkoittaa ”suomeri”. Alue on yhä suoperäistä vesijättömaata. Esi-isämme
kulkivat Kaukasuksen kultaisen portin kautta Etelä-Venäjän aroille ja edelleen isoja virtoja pitkin pohjoiseen.
– Suomalaiset eivät siis tulleetkaan Siperiasta koiravaljakoilla, Partti
totesi.
– Eivät. Suomalaiset ovat saamelaisten ja baskien ohella Euroopan vanhimpia asukkaita. Kaikki muut ovat myöhempiä tulokkaita, Avento valisti.
294

– Meijät on ajettu tänne pohja peril, Partti sanoi.
Ravintola löytyi. He menivät sisälle.

4.
Onnellinen mies mittaili Turun katuja. Kahdentoista vuoden kakku oli istuttu viimeistä tuntia myöten. Karl Katavan parhaat miehuusvuodet olivat
menneet kiven sisässä. Häntä oli rankaistu, koska hän kannatti sosialistista
talousjärjestelmää. ”Tammisaaren yliopistossa” oli ollut aikaa opiskella
Karl Marxin Pääomaa opintopiirissä, vaikkei hän lukumiehiä ollutkaan.
Hän oli tullut entistä vakuuttuneemmaksi kommunismin paremmuudesta
kapitalismiin nähden. Kapitalismissa, päinvastoin kuin kommunismissa,
pääomat kasautuivat yksille ja samoille rikkaille. Eli rikkaat rikastuivat ja
köyhät köyhtyivät. Kommunismissa, joka Marxin mukaan oli vääjäämättömän kehityksen lopputulos, ei eletty vielä edes Neuvostoliitossa. Siellä
elettiin vasta sen esivaiheessa, sosialismissa. Neuvostoliitto oli voittanut
Suomen muutama kuukausi sitten päättyneessä sodassa. Hän oli voinut
vankilassa seurata lämpöpatterimorsetuksen välityksellä puna-armeijan
etenemistä Suomeen. Hän iloitsi joka kerta, kun kuuli puna-armeijan edenneen. Oli pettymys, kun sota päättyi rauhansopimukseen, ja Suomi jäi kapitalistiseksi maaksi. Englanti ja Ranska olivat siihen osasyyllisiä, koska
ne olivat luvanneet lähettää apujoukkoja Suomeen, mikä oli saanut Stalinin
pysähtymään. Mutta kapitalismi oli vain saanut lisäaikaa.
Linnankadulla tuli tuttu vastaan.
– Terve mieheen, Asser Sulavesi tervehti.
– Terve.
Sulavesi oli tuttu vuosien takaa. He olivat istuneet yhdessä Tammisaaren pakkolaitoksessa kansalaissodan jälkeen. He olivat olleet yhtä aikaa
myös tutkintavankeudessa Kakolassa.
– Onk sul työpaik? Sulavesi kysyi.
– Kuka linnakundil työtä antais? Karl hymähti.
– Mul on sul työpaik. Mennä Urheilupuisto jutlema. Siel on vähemän
korvi.
He kulkivat sillalla Aurajoen yli ja kääntyivät Urheilupuiston suuntaan.
– Voi henkittä vappami, ku demokratia voitti, Sulavesi sanoi. – Meil
olis mahrolisuksi eruskuntavaaleis, jos vaa olis puolue, mihe liittyä. Vase295

mistolaisesti ajattelevat äänestäisivät meitä, jokka olemme saane’ kärssi
niim pali ohranan kynsis.
Karl päätteli, että Sulaveden vihjaama työpaikka liittyi kommunistipuolueeseen, jonka toiminta oli kielletty hallinnollisella päätöksellä.
He ohittivat luhistumaisillaan olevat aitat. He tulivat Urheilupuistoon ja
pysähtyivät lintulammikon luona. Lammikossa ui vesilintuja, joilta oli leikattu siivet.
Sulavesi kertoi äskettäin perustetusta Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden- ja rauhanseurasta.
– Mää kuulin siit vankilas ja liityin jo, Karl sanoi.
– Seuran pyrkimys on parantta Suomen ja Neuvostoliiton välise’ suhte
niin hyviks, eteivät ne enä koska ruppe sotiman keskenäns.
Sulavesi vaikeni siksi ajaksi kun mies kulki ohi.
– Seuran Turum piiri tarvitte toimitsijan. Sää voisit ruveta, Sulavesi
ehdotti. – Palk ei ol häävi, mut työtä tehränki aatten vuoks.
Ennen kuin he erosivat, oli sovittu että Karl aloittaisi tulevalla viikolla
Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden- ja rauhanseuran piiritoimistossa.
Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden- ja rauhanseuran Turun piirijärjestö
anoi ja sai viranomaisilta luvan järjestää mielenosoitus, koska Suomen
hallitus oli vanginnut seuran puheenjohtajan. Sittemmin viranomaiset peruuttivat luvan, siitä huolimatta mielenosoitus järjestettiin. Satoja seuran
jäseniä ja muita rauhanaatteen kannattajia kokoontui Urheilupuistoon. Puhuja toisensa jälkeen vaati puhujakorokkeelta, että Suomen oli ryhdyttävä
Neuvostoliiton ystäväksi, jotta maat eivät enää koskaan joutuisi sotaan
keskenään. Eräs puhuja sanoi, ettei hallitus ollut ottanut opiksi hävitystä
sodasta, koska se jatkoi sotapolitiikkaa eikä halunnut järjestää Suomen ja
Neuvostoliiton suhteita kansan edun vaatimalla tavalla. Yksi puhuja varoitti, että puna-armeijalla oli tuhannen kilon pommeja, joita se voisi pudottaa
Suomen kaupunkeihin, jos sota alkaisi uudelleen.
Karl oli samaa mieltä puhujan kanssa mutta olisi käyttänyt toisia sanoja.
Sinitakkeja tuli urheilukentän laitaan. Poliisi ilmoitti, että kokoontuminen oli luvaton ja se oli lopetettava. Järjestäjät ilmoittivat, etteivät lopeta
kokoontumista, jolloin poliisit hyökkäsivät väkijoukkoon pamput valmiina
iskuun. Penkit menivät nurin, miehet huusivat, naiset kirkuivat ja lapset
parkuivat. Jotkut tarttuivat jo kättä pitempään. Tiedä, kuinka pahaksi tilan296

ne olisi riistäytynyt, ellei eräs seuran johtomiehistä olisi julistanut puhujakorokkeelta kokoontumisen keskeytetyksi.
Karl liittyi joukkoon, joka lähti Kauppatorille osoittamaan mieltä vapaan kokoontumisoikeuden puolesta. He huutelivat iskulauseita: ”Kapitalistit hirteen! Eläköön Neuvosto-Suomi! Laiho vapaaksi!” Laiho oli turkulainen kommunisti, joka oli tuomittu kuolemaan, koska kieltäytyi lähtemästä sotimaan Neuvostoliittoa vastaan. Laiho odotti rangaistuksen täytäntöönpanoa vankilassa.
Mielenosoitukseen liittyi Kauppatorilla sakilaisia, joita ei ollut näkynyt
Urheilupuistossa. Ne huutelivat asiaan kuulumattomia ja rikkoivat omaisuutta. Ratsupoliisi karautti torille ja hajotti mielenosoituksen. Mielenosoittajat lähtivät esittämään poliisimestarille vastalauseen. He marssivat
Kansainvälistä laulaen Brinkkalan talolle.
Poliisi käski hajaantumaan. Joku irrotti kadusta mukulakiven ja heitti
sen poliisitalon ikkunaan. Lasi meni rikki iloisesti helisten.
Poliisi toi vesitykin ja alkoi ruiskuttaa sillä. Mielenosoittajat vetäytyivät
sillan kautta Aurajoen länsipuolelle. Kuului laukaus.
Huhu kertoi, että poliisi oli ampunut viattoman sivullisen.
– Kostomme on oleva armoton! joku huusi.
Karl poistui paikalta.
Vapauduttuaan vankilasta hän oli asunut lapsuudenkodissaan. Hän oli
yksin kotona, kun poliisit tulivat pidättämään hänet. Hänet vietiin mustamaijalla poliisiasemalle, jossa Etsivän Keskuspoliisin virkailija kuulusteli
häntä. Häntä oli ennenkin kuulusteltu. Hän myönsi vain, että kuului Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden- ja rauhanseuraan. Kuulustelija sanoi,
että häntä epäiltiin toimimisesta vieraan vallan hyväksi,
Kuulustelija joutui myöntämään, ettei hänestä saanut mitään irti.
– Helsingistä tulee kovemmat miehet jatkamaan, etsivä lopetti kuulustelun.
Karl passitettiin Kakolan tutkintavankilaan. Hyvästi vapaus. Sitä olikin
kestänyt neljä kuukautta.

5.
Keski-Euroopassa riehui suursota. Saksa oli alistanut pienet naapurit valtansa alle. Sen armeija oli vallannut Tanskan tarvitsematta ampua laukaus297

takaan. Se oli edennyt Norjassa Jäämeren rannikolle. Se oli valloittanut
Hollannin ja Belgian ja puoli Ranskaa. Maihinnousu Englantiin oli vain
ajan kysymys.
Vaikka Suomessa vallitsi rauha, ruoka oli hävinnyt kauppojen hyllyiltä.
Joulu lähestyi. Risto Karivieri lähti Kauppatorille katsomaan, saisiko siellä
ostaa silakoita.
Karivieri oli pettynyt Saksaan sen tehtyä talvisodan alla Neuvostoliiton
kanssa salaisen sopimuksen, jolla Suomi ja Baltian maat jätettiin Neuvostoliiton etupiiriin. Sopimuksen seurauksena Neuvostoliitto miehitti Baltian
maat ja liitti ne kokoonpanoonsa. Suomalaiset eivät suostuneet kauppatavaraksi vaan ryhtyivät taistelemaan vapautensa puolesta, kun puna-armeija
hyökkäsi maahan. Saavutetun torjuntavoiton ansiosta Suomi vältti Baltian
maiden kohtalon ja säilytti itsenäisyyden, silvottuna tosin. Lähes puoli miljoonaa kodin menettänyttä evakkoa täytyi sijoittaa supistuneeseen Suomeen. Nyt Berliinillä oli toinen ääni kellossa. Kun Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov kävi Berliinissä pyytämässä Saksalta vapaita käsiä Suomen
likvidoimiseksi, Hitler ilmoitti, ettei Itämeren alueella saanut syttyä uutta
sotaa. Nyt Saksa – päinvastoin kuin talvisodan aikana – toimitti Suomelle
aseita. Se kuljetti joukkoja Suomen kautta Pohjois-Norjaan. Sotilaiden tulo
laivalla Vaasaan oli yllättänyt paikallisviranomaiset, ennen kuin selvisi,
että Suomen hallitus oli antanut Saksalle samanlaisen kauttakulkuoikeuden, jollaisen se oli joutunut antamaan Saksan ”ylimmälle ystävälle” Neuvostoliitolle Hankoon.
Moni uskoi, että Saksan ja Neuvostoliiton keskenään solmima hyökkäämättömyyssopimus oli silmänlumetta ja että maat valmistautuivat sen
suojassa hyökkäämään toisensa kimppuun. Saksa tarvitsi elintilaa – Lebensraumia. Sitä oli Venäjällä. Neuvostoliitto puolestaan levitti vallankumousta länteen.
Kulkiessaan Birgerin asuintalon ohi Karivieri päätti piipahtaa katsomaan, oliko Margit tullut talvehtimaan poikansa luokse.
Margit oli tullut. Margit valitti, että Solkullassa pesivä kosteus ei tehnyt
hyvää hänen vanhoille luilleen.
Birger oli erinomaisella tuulella, sillä hänen verstaansa oli saanut sotaväeltä ison polkupyörätilauksen. Polkupyöriä valmistettiin kahdessa vuorossa. Työvoimasta vain oli puute, koska työmiehet olivat vielä rajalla.
Margit kysyi ruotsiksi, miksei Birger ottanut evakkoja töihin.
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Birger vastasi äidilleen, että ne olivat enimmäkseen maanviljelijöitä
eivätkä osanneet tehdastyötä.
Birger oli sodasta palattuaan keskittynyt kaikin sielun ja ruumiin voimin
saattamaan sodan aikana ilman johtajaa olleen firmansa jaloilleen. Jo kerran aiemmin – viitisentoista vuotta sitten – Birger oli pelastanut isältä perimänsä firman konkurssilta. Hän oli silloin eronnut upseerin virasta ja
ryhtynyt firman toimitusjohtajaksi. Hän erotti kaikki ”varastelevat” työntekijät ja piti vain muutaman luotetun. Hän irtisanoi puoliksi omistamansa
laivan vuokrasopimuksen, jonka Margit oli tehnyt erään kosijansa kanssa.
Vuokraaja trokasi laivalla pirtua Virosta, eikä Birger halunnut poliiseja
nuuskimaan yhtiön tilikirjoja. Margit ei hyväksynyt poikansa tempausta
mutta oli voimaton. Jostakin syystä kosijan kiinnostus Margitiin lopahti.
Karivieri kertoi, että venäläiset olivat ampuneet Suomenlahdella Aeron
lentokoneen alas. Hän pelkäsi, että Moskova hankki uutta sotaa. Moskova
tahtoi hyvityksen pettymykselle, jonka talvisodan lopputulos oli tuottanut.
Tavoitteena oli ollut vallata koko Suomi, mutta se joutui tyytymään osaan
Viipurin lääniä ja muutamaan Lapin pitäjään.
Birger sanoi, että Suomi voi nukkua yöt levollisina, kun Saksa oli levittänyt siivet Suomen ylle.
Margit sanoi, ettei Hitler vaan taas myisi Suomea Stalinille, niin kuin
talvisodan alla.
Birger sanoi, ettei niin tule tapahtumaan. Moskova suorastaan ajoi
Suomea Saksan syliin vaatimalla Suomelta lisäkorvauksia, muun muassa
Enson tehtaat, jotka eivät kuuluneet rauhansopimukseen. Moskova puuttui
Suomen asioihin pikkumaisuuteen asti. Hangossa ryssät olivat vaatineet
lattiasta irrotettua korkkimattoa takaisin.
Karivieri sanoi, että Suomen oli parasta pysyä puolueettomana suurvaltojen välisissä kahnauksissa. Varpusten oli syytä pysyä hiljaa kun kurjet
tanssivat.
Birger sanoi, että Suomi oli julistautunut ennen talvisotaa puolueettomaksi, mutta joutui silti hyökkäyksen kohteeksi. Suomi viisastui ja hankki
nyt liittolaiset ajoissa.
Katrin tuli pyytämään heidät kahville.
Katrin oli saanut hankittua kahvia mustasta pörssistä.
– Kun sota alka, kahvi kato kaupasta aina ensimeiseksi, Katrin, joka oli
syntyjään Baltian saksalainen, päivitteli hauskalla suomellaan.
Margit pani sokeripalan suuhun ja ryysti tassilta:
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– Että tämä maistuu.
– Sinunkin nimettömääsi on ilmestynyt rautasormus, Karivieri sanoi
Birgerille.
– Noo, se kulta meni hyvään tarkoitukseen.
Suomen hallitus oli määrännyt, että kullasta valmistetut vihkisormukset
täytyi vaihtaa rautasormuksiin. Hinnanero meni ilmapuolustuksen hyväksi.
Birger otti hopeisesta rasiasta sikarin, joita oli saanut hankittua Tukholmasta. Saatuaan sikarin syttymään Birger sanoi, että se Katavan poika oli
taas vankilassa. Se ei ollut ottanut vankilavuosista opiksi vaan oli liittynyt
siihen maanpetokselliseen seuraan.
Karivieri kysyi, tarkoittiko hän Rauhan ja ystävyydenseuraa, joka oli
viides kolonna. Suomen hallituksen täytyi lakkauttaa seura, ennen kuin se
provosoisi uuden sodan Suomen ja Neuvostoliiton välille. Lakkauttaminen
oli Suomen sisäinen asia. Moskovalla ei ole siihen mitään sanomista.
Klaus Norre pääsi vänrikkinä reserviin. Sillä aikaa kun mietti, mitä rupeaisi
isona tekemään, hän harjoitteli johtamista isän firmassa. Hän näki sanomalehdessä ilmoituksen, jossa värvättiin vapaaehtoisia Wehrmachtiin – Saksan armeijaan. Hän ajatteli, että Suomen oli maksettavana kunniavelka,
joka oli tullut siitä kun Saksa oli vuonna yhdeksäntoista auttanut Suomea
säilyttämään vasta hankitun itsenäisyyden. Hän oli koko lapsuus- ja nuoruusajan saanut kuulla jääkärien urotöistä. Hän halusi tulla isänsä veroiseksi sankariksi.
Klaus matkusti Helsinkiin ilmoittautumaan. Hän täytti pääsyvaatimukset helposti. Vaadittiin vain, että oli tarpeeksi pitkä ja että hampaat olivat
ehjät ja ettei ollut vasemmistolainen. Hänelle laskettiin eduksi se, että hän
oli puoliksi germaani ja puhui saksaa.
Yksi liian lyhyt pyrkijä halusi mukaan niin kiihkeästi että varpisti mittaustilanteessa. Mies hyväksyttiin, koska osoitti innokkuutta.
Kesän alussa vapaaehtoiset astuivat laivaan Turussa. Laiva vei heidät
Saksaan. Viranomaisten kesken oli sovittu, että passeja ei kysyttäisi.
Liikkui huhuja, että Saksa hyökkäisi Neuvostoliittoon, ennen kuin Neuvostoliitto ehtisi varustautua. Saksan johtaja Hitler oli rohkaistunut punaarmeijan osoittauduttua Suomen talvisodassa niin heikoksi, ettei pystynyt
lyömään pientä Suomen armeijaa. Ja Saksan armeija oli aivan toista suuruusluokkaa kuin Suomen. Merkit viittasivat siihen, että Saksa halusi tulevassa sodassa Suomen liittolaisekseen.
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Sähköpylväisiin ilmestyi kutsu ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Suomi
perusti kenttäarmeijaa, koska oli syytä olla varuillaan. Jos Saksa ja Neuvostoliitto eivät pääsisi sopimukseen parhaillaan käymissään neuvotteluissa, niiden välillä alkaisi sota. Suomi vedettäisiin mukaan sotaan. Saksan ja
Suomen sotilasyhteistyöstä oli jo sovittu upseerien käymissä salaisissa
neuvotteluissa.
Kutsu ylimääräisiin harjoituksiin tuli vielä postitse.
Pitämässään puheessa presidentti Ryti sanoi, että Suomi ei hyökkää,
mutta puolustautuu jos sitä vastaan hyökätään.
Ilmoittautuessaan sotilasläänin esikunnassa Birger Norre sai tehtävän
perustaa Vakka-Suomen suojeluskuntapiirissä pataljoona, jonka komentajaksi hänen tuli ryhtyä. Hänet ylennettiin majuriksi.
Norre matkusti Mynämäelle ja ryhtyi tekemään hartiavoimin töitä. Kutsuntalistojen tarkastaminen keskeytyi, kun auki olevasta ikkunasta kuului
kummaa puhetta.
– Hitler ei erhettyny, ko hän laski, et Suomi on valmis ko lukkari sotta,
ko hän vaa ehdotta.
– Eik se ollu Himmler, kuka sanos, et Suomi on täivaltio?
– Kui?
– Täi valitte isäntäns.
Norre meni ikkunaan katsomaan kuka puhui moisia. Mutta miehet ehtivät kääntyä nurkan taakse. Hänestä puhujat olivat väärässä. Suomi lähtisi
hakemaan hyvitystä Moskovan pakkorauhan oikeudettomuudelle. Raja
palautettaisiin entiseen paikkaan. Karjalan evakot pääsisivät takaisin kotikonnuilleen. Tällä kertaa Suomen ei tarvinnut sotia yksin idän jättiläistä
vastaan, sillä mahtavan Saksan armeija olisi sen rinnalla. Saksa ei jättänyt
Suomea toista kertaa yksin idän karhun kanssa. Turun satamassa oli jo nähty saksalaisia joukkoja.
Norre kuuli, että Mynämäen kirkolla liikuskeli Suomen ja Neuvostoliiton rauhan- ja ystävyydenseuran asiamiehiä levittämässä sodanvastaista
propagandaa. Hän lähti ottamaan selvää oliko se totta.
Kirkon luona kaksi agitaattoria piti palopuhetta.
– Me emme lähde rikolliseen sotaan maailman ensimmäistä työläisten ja
talonpoikien valtiota vastaan, ja kehotamme teitäkin olemaan lähtemättä,
silmälasipäinen agitaattori suostutteli.
– Mikä täst sodast teke rikolisen? yksi mies kysyi.
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– Se on rauhansopimuksen vastainen. Se on Suomen hallituksen provosoima. Hallitus antoi Saksalle luvan perustaa sotaleirinsä Suomeen, mistä Neuvostoliitto sai syyn moittia, ettei Suomi pidä sopimuksia. Lähtemällä
sotaan Suomi auttaa vain Hitleriä, agitaattori vastasi.
– Täsä ei ol kysymys mistä muust ko siit et raja palauteta entisel paikal,
harteikas mies sanoi.
– Me mene ottama omat maat takas, pienikokoinen mies sanoi harteikkaan takana.
– Ryssä alotti talvisodan. Sil maksetan takas korkojen kans, pitkänhuiskea mies sanoi.
Agitaattorit huomasivat jäävänsä väittelyssä alakynteen ja lähtivät pois.
Mynämäen asemalla oli pitkä sotilasjuna lähtövalmiina. Härkävaunujen
oviaukossa puomiin nojailevat sotilaat jättivät jäähyväisiä äideille siskoille,
pikkuveljille, kihlatuille, vaimoille, lapsille.
Jotkut olivat tulleet humalassa.
– Kerttama ei kehta lähte selvimpäin, punakka sotamies sanoi. – Manne,
tul sääki mukka! Siel tarvita heosmiähiäki! mies huusi kädet housuntaskuissa asemarakennuksen nurkalla seisoskelevalle mustalaiselle.
– Mie en kestä katsoo, ku hevonen kuolee! Se ei kaavu vaa jää seisomaa
tolpilleen! mustalainen huusi takaisin.
Peräpään avovaunuissa olivat tykit ja heittimet. Veturinkuljettaja lisäsi
höyrynpainetta. Punalakkinen junanlähettäjä antoi merkin viemällä vihreää
pyöreää taulua edestakaisin pään yli. Juna nytkähti liikkeelle.
Savu tunki junanvaunuun kaikista aukoista. Komentajalta kysyttiin,
vietiinkö heidät Hankoon, kuten huhu kertoi. Norre vastasi, ettei tiennyt
määränpäätä itsekään. Ahvenanmaalle heitä ei ainakaan vietäisi, kuten vielä eilen oli luultu.
– Täl kertta me emme mene kerttausharjotuksi, harteikas sotamies aavisteli.
Turusta jatkettuaan juna kääntyi Toijalan radalle. Heitä ei siis viety
Hankoon. Toijalassa juna joutui odottamaan kauan radan vapautumista,
sillä siviilijunilla oli etuoikeus rataan. Esikuntakomppanian komentoryhmän sotamiehet läiskivät korttia ajan kuluksi.
– Herttahuora puhuu, alikersantti Rampanen iski kortin pöytään.
– Et pyytäny vapautust rintamalt? B-miehenä sää olisit saanu sen ilman
muuta, pitkänhuiskea sotamies Pitkänen sanoi Rampaselle.
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Rampasen jalka oli lyhentynyt talvisodan Summassa.
– Tohtori sanos, etei siel mihe me mene, ei klenkkamisest ol haitta, koska maastoka ei ol siel tasane, Rampanen sanoi.
– Sääki rupesit ukkomieheks, punakka sotamies Kunnarla sanoi harteikkaalle sotamies Aholalle. – Ajattelik sää, et naitu vaimo pysy paremi uskolisena?
– Heh heh.
Rata vapautui lopulta. Kahden tunnin kuluttua juna saapui Riihimäelle.
Pataljoona jalkautui ja marssi lyhyen matkan. Alkoi telttojen pystytys. Teltat nousivat ripeästi, olivathan pystyttäjät talvisodan veteraaneja.

6.
Risto Karivieri pani radion kiinni. Hän oli äsken kuulemastaan niin kiihtynyt että oli pakko saada puhua jonkun kanssa. Hän nosti puhelimen luurin
ja pyysi yhdistämään Mynämäelle Solkullan kartanoon.
Kesti tuskastuttavan kauan, ennen kuin Margit vastasi.
– Sota alkoi, Karivieri melkein huusi luuriin.
– Haloo. Kuuluu huonosti.
Karivieri korotti ääntä:
– Sota alkoi!
– Pitikö taas ruveta sotihmaan.
– Molotov halusi Petsamon nikkeliä. Nyt hän saa sitä.
– Oletko siekii noin sotahullu?
– Molotoville valkeni liian myöhään, että kaikkien niiden uhkailujen
jälkeen oli itsestään selvää, että Suomi valitsi Saksan.
– Mie en luota siihen Hitleriin.
– Hitler on kahdesta pahasta vähemmän paha. Suomi pakotettiin valitsemaan kahden ”ystävän” väliltä. Hitler sanoi sodanjulistuksessa, että
Suomi sotii liitossa Saksan kanssa. Me olemme nyt kansallissosialistisen
Saksan liittolainen.
– Mitähän siitäkin seuraa?
– Saksan armeija lyö puna-armeijan. Turkuakin pommitettiin aamulla.
Teijän tehtaaseen osui palopommi.
– Se Molotohvi saa vielä maksaa.
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– Isoja vahinkoja ei tullut. Liekit saatiin sammumaan nopeasti. Muualla
maassa on tullut siviiliuhrejakin. Suomi ei halunnut sotaa. Neuvostoliitto
aloitti tämänkin sodan. Minun täytyy lopettaa. Kuulemiin.
Karivieri pani luurin paikalleen.

7.
Jatkettuaan Riihimäeltä vakkasuomalaispataljoonaa rintamalle kuljettava
juna kulki itään. Se kääntyi Kouvolassa pohjoiseen. Se kulki luonnonkauniin Järvi-Suomen läpi. Se ohitti päämajakaupunki Mikkelin ja kääntyi
Pieksämäellä uudelleen itään. Ohitettuaan Joensuun kaupungin se jatkoi
vielä vähän matkaa, kunnes pysähtyi pienelle Kaltimon asemalle. Asemarakennuksen rauniot savusivat. Puna-armeijan lentokoneet olivat käyneet
pommittamassa talon lautakasaksi.
Kesken purkamisen annettiin ilmahälytys. Kaikkien, hevostenkin, oli
mentävä ilmasuojaan puitten alle.
Vihollisen pommikonelaivue lensi korkealla yli matkallaan munimaan
tuhoa tuottavat munat siviilien niskaan.
Pommikoneiden mentyä purkaminen jatkui. Sen tultua valmiiksi alkoi
marssi keskitysalueelle. Aurinko porotti lähes pilvettömältä taivaalta. Tie
pölysi tuhansien jalkaparien alla. Ei ollut satanut vähään aikaan. Tomu
tunki kurkkuun. Se meni vaatteiden alle ja liimaantui hikiseen ihoon. Ensimmäiset availivat takinnappeja.
Leveän Pielisjoen ylittämisessä lautalla meni aikaa ja kului tupakkaa,
ennen kuin tykit saatiin vastarannalle. Hevoset joutuivat koville jyrkässä
ylämäessä. Miehet joutuivat auttamaan niitä tykkien vetämisessä. Vaaran
laelta avautui huikaiseva näkymä Pielisjoelle, joka leveni alapuolella järveksi.
Birger Norre käski ruokailutauon. Hän meni itsekin ottamaan juomavettä
lammesta.
– Satuittek huamama sen lehmänläjän? pienikokoinen sotamies Terri
huuteli. – Siinä rantavedes.
Jano oli kova, vesi sai kelvata.
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Ruokailun tapahduttua marssi jatkui. Sotilaat löntystivät raskaat kantamukset selässä eteenpäin. Ensimmäiset kenttälapiot ja kaasunaamarit lensivät tien oheen.
– Ei heitetä pois varusteita! vänrikki Vikkula huusi jylhällä äänellä.
Marssi päättyi illalla keskitysalueelle. Sotamies Pitkänen istuutui kivelle, veti saappaan jalasta ja riisui levysukan.
– Kauhja reik kantapääs. Täl jalal ei marssita enä metrikä, Pitkänen
tuumi. – Mää menen näyttämä sitä konitohtoril.
Pitkänen ei viipynyt vastaanotolla kauan.
– Antoik loma? Terri uteli.
– Ei antanu. Käski sitto levysukan paremi.
Karjalan Armeijan divisioonat olivat jonossa Moskovan pakkorauhan rajalla valmiina etenemään Suomelta talvisodassa ryöstetylle alueelle. Muilla
rintamanosilla joukot olivat jo menneet yli, mutta he seisoivat kivääri jalalla ja odottivat hyökkäyskäskyä. Erityisen malttamattomia olivat Karjalan
miehet, ne kun olivat menossa ottamaan omaansa takaisin.
H-hetkellä nousi valtava ukkosmyrsky. Myrskyn laannuttua tykistö ampui tulivalmistelun, jollaista ei ollut Suomessa koettu ennen. Nyt, toisin
kuin talvisodassa, tykistöllä oli millä mällätä.
Tulivalmistelun päätyttyä jonossa ensimmäisenä ollut hämäläisdivisioona lähti etenemään. Kenttälinnoitettujen asemien valtaamisessa meni jonkin aikaa, ennen kuin vihollinen irtaantui. Varusmiehistä koottu Jääkäriprikaati käskettiin kärkeen. Jono nytkähti liikkeelle.
Ensimmäinen divisioona, johon vakkasuomalaispataljoona kuului, eteni
kärjen takana. Ylipäällikkö Mannerheim muistutti päiväkäskyssään vapaussodassa antamastaan lupauksesta olla panematta miekkaa tuppeen, ennen
kuin viimeinenkin Leninin huligaani oli karkotettu Vienasta ja Aunuksesta.
Mielissä väikkyi epäilys, että hyökkäystä ei pysäytettäisikään vanhalle
rajalle.
Upseerit asettuivat potrettiin Moskovan pakkorauhan rajalla metsään
hakatulla linjalla.
Hyökkäys jatkui. Vauhti pysyi kovana, sillä puna-armeija ei pystynyt
mainittavaan vastarintaan. Alamäissä piti panna kapuloita rattaisiin, jotta
vauhti ei olisi kiihtynyt liian kovaksi. Ylämäissä miehet joutuivat auttamaan hevosia tykkien vetämisessä.
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Ensimmäinen divisioona ei jatkanut talvisodan maineikkaalle Tolvajärven taistelukentälle vaan kääntyi etelään Laatokkaa kohti. Tie muuttui kinttupoluksi. Tykit eivät pysyneet perässä.. Marssittuaan monta pitkää tuntia
vakkasuomalaispataljoona saavutti Loimolan. Norre käski ruokailutauon.
Miehet asettuivat jonoon. Keittiöpossut annostelivat soppatykistä hernerokkaa peltipakkiin. Jälkiruoaksi annettiin veripalttua puolukkahillon kera
pakin kanteen.
– Taas kengänpohji, joku purnasi.
– Eikö kelpaa, ruuanjakaja närkästyi.
– Kelppa, kelppa.
Etulinjasta tuleva kolonna kulki ruokailupaikan ohi. Paljas jalka roikkui
yksien rattaiden reunan yli. Ruokahalu meni monelta muultakin kuin komentajalta.
– Kaatune viedän kotipitäjän multti, mikäli mahdollista, sotamies Ahola
kertoi.
Hyökkäys eteni kuin veitsi sulaan voihin. Karjalan armeija eteni viikossa
kymmeniä peninkulmia. Moskovan pakkorauhassa menetettyä aluetta vallattiin takaisin nopeassa tahdissa. Oli uuvuttava helle. Valtavat kulot, joita
venäläiset sytyttivät perääntyessään, lisäsivät kuumuutta. Ilma oli täynnä
sinistä savua.
Armeijakunnan hyökkäyshenkisen komentajan kerrottiin polkevan jalkaa, elleivät joukot edenneet tarpeeksi nopeasti.
Vihollinen painettiin Laatokkaa vasten. Käsnäselän tienristeyksessä
pataljoona kääntyi itään kohti vanhaa rajaa. Kärki oli jo mennyt yli, kun se
saapui rajalle.
– Ei näy passintarkastaji Ei mul kyl passi oliska, sotamies Kunnarla
vitsaili kävellessään rajan yli.
– Täst etteppäi me olemme ryöstöretkel, Ahola sanoi.
Norre katsoi aiheelliseksi korjata Aholan käsitystä:
– Me emme ole ryöstöretkellä.
– Mää sanosisin niin ku kenraali Talvela, et Itä-Karjalan asukkail häämöttä valoisampi tulevaisus, Terri ironisoi.
Rajan takana saatiin muistutus venäläisen kataluudesta. Puna-armeijan
panssari tuli vastaan valkoinen lippu katollaan. Panssarin uskottiin antautuvan ja se päästettiin läpi. Takana se alkoikin ampua ja ehti aiheuttaa jonkin verran tuhoa, ennen kuin se saatiin vaiennettua.
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Norre sai Palalahdessa käskyn siirtyä kärkeen. Hän käski jääkärijoukkueen eteen.
– Onneks tuli opetelttu munamankelil sotkemine, Kunnarla sanoi polkupyörän selässä.
– Joko teitte testamenttinne? Terri huuteli.
– Mul ei ol mittän testamentattava, Pitkänen sanoi. – Kaik, minkä mää
omistan, kulkke mul mukana.
– Eikä sekkä ol sun omatas. Se on Suomen Armeijan Intin, aina asiallinen Ahola muistutti.
– Lainavetimis mää tääl kuljeksinki, Pitkänen totesi.
Tie kulki mutkitellen kumpuilevassa maastossa. Pataljoona eteni yhä
syvemmälle suomalaisten ja karjalaisten pyhälle maalle. He ohittivat maalauksellisia kyliä. Harmaiden talojen pääty oli aina tielle päin. Hirret olivat
koirankaulalla. Kyliä ei ollut poltettu kuten Suomen puolella. Siviilejä oli
vähän, vain naisia ja lapsia.
Sotamiehet olivat nyrkkipyykillä Vieljärven rannassa, kun tuli tieto, että
vihollinen oli edessä. Norre käski upseerit kokoon.
Vihollinen oli asemissa kukkulalla, jonka vieritse tie kulki. Se päätettiin
karkottaa vasta aamulla. Sillä aikaa kun miehet nukkuivat, upseerit suunnittelivat, miten hyökkäys toteutettaisiin. Päädyttiin rintamahyökkäykseen.
Miehet herätettiin varhain aamulla. Patruunat ja käsikranaatit jaettiin.
Jokaisen tuli panna kypärä päähän.
Joukkojen ryhmityttyä rintamaan korohoro ampui tulivalmistelun. Kranaatin osuessa kallioon kuului vihlova ääni, aivan kuin kattilan pohjaa raavittaisiin veitsellä.
Tulivalmistelun päätyttyä rintama lähti etenemään savutuksen suojassa.
– Eteenpäin!
Miehet juoksivat rinnettä ylös ampuen ja huutaen. Räiske oli korvia
huumaava. Aurinko nousi kukkulan takana. Jos sota oli koskaan kaunista
katsoa, nyt se oli sitä.
Kuuluisa keihäänheittäjä nakkeli käsikranaatteja vihollispesäkkeisiin,
joista oli pakotie vain ylöspäin. Henkiriepunsa säilyttämään onnistuneet
vanjat pakenivat kukkulan taakse. Taistelu oli hetkessä ohi.
Upseerit lähtivät kukkulalle. Norre pysäytti vastaan tulleen alikersantti
Rampasen ja kysyi:
– Tuliko tappioita?
– Kaks hevoskuormaa, Rampanen vastasi vakavana.
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– Omiako? Norre säikähti.
– Kaikki vanjoja.
Vänrikki Vikkula tuotiin edestä hätäpaareilla. Vikkulan kasvot vääristyivät tuskasta. Rintamus värjääntyi punaiseksi.
– Laskekaa paarit maahan, Norre käski. Hän polvistui Vikkulan viereen:
– Koskeeko sinuun?
– Antakaa vettä, Vikkula pyysi tuskin kuuluvalla äänellä.
– Selviääkö hän? Norre kysyi haavurilta.
– Vain jos hänet ehditään viedä ajoissa jiiäspeelle leikattavaksi.
– Noutakaa lääkäri, Norre käski.
Lähetti lähti juoksujalkaa.
Haavuri pani kylmän kääreen Vikkulan otsalle.
– Onko hänellä kovat kivut? Norre kysyi.
– Täytyy olla, haavuri sanoi.
Vikkula menetti tajun. Kesti kauan, ennen kuin lääkäriluutnantti tuli.
– Luoti on lävistänyt toisen keuhkon, lääkäri teki pikadiagnoosin.
– Voiko kipuja lievittää millään? Norre kysyi.
Lääkärin annettua morfiinia Vikkula palasi tajuihinsa.
– Polttaa, Vikkula sanoi heikolla äänellä. Hengitys kiihtyi. Kädet sinistyivät.
– Noutakaa pappi, lääkäri käski.
Lähetti lähti noutamaan pappia. Vikkula antoi ylen. Lääkäri käänsi Vikkulan kyljelleen, jotta tämä ei tukehtuisi omaan oksennukseensa.
Pastori tuli pusikon läpi juosten:
– Oletko valmis, jos Herra ottaa sinut nyt pois? pappi kysyi.
Vikkula avasi silmät:
– Eläisin niin mielelläni, Vikkula sanoi heikolla äänellä.
– Isä meidän joka olet taivaissa, pappi aloitti loitsun.
Vikkulan hampaat naksuivat. Hengitys muuttui korinaksi. Silmämunat
muljahtivat nurin.
Lääkäri painoi korvan Vikkulan punaista rintaa vasten.
– Sydän lakkasi lyömästä, lääkäri painoi sormilla silmäluomet kiinni.
Vakkasuomalaispataljoona eteni Vieljärven pogostalle. Birger Norre oli
ollut täällä ennenkin – Aunuksen retkellä kaksikymmentä vuotta sitten
nuorena jääkäriluutnanttina. Täällä järjestettiin silloin kutsunnat, mutta
vain muutama Aunuksen mies tuli. Pettymys oli suuri, kun aunuslaiset ei308

vät nousseetkaan taistelemaan vapautensa puolesta. Retkikunta, josta suuri
osa oli vapaaehtoisia koulupoikia, kärsi tappion ja vetäytyi Suomeen. Nyt
ei kansannousun varaan laskettu, Suomen hallitus oli asian takana. Vuonna
yhdeksäntoista hallituksen tukea ei ollut.
Aurinko laski selän takana, kun pataljoona marssi luonnonkauniilla järvikannaksella. Kärki tuli kapean salmen rantaan. Vihollinen oli polttanut
salmen yli vievän sillan. Päätettiin karkottaa vastarannalla oleva vihollinen
vasta aamulla.
Aamulla panssarintorjuntakanuuna karkotti heikon vihollisen suorasuuntaustulella. Pioneerit osoittivat taitonsa ja korjasivat sillan nopeasti
kulkukelpoiseksi. Hyökkäys voi jatkua.
Vihollisesta ei saatu koko päivänä havaintoa muutamaa lentokonetta
lukuun ottamatta. Kärki tuli illalla pienen kylän laitaan. Koira haukkui.
Asukkaita ei näkynyt.
Norre antoi jääkärijoukkueelle tehtäväksi tiedustella kylä, ennen kuin
pataljoona majoittuisi sinne. Jääkärijoukkue levittäytyi ketjuun ja eteni
konepistoolit ampumavalmiina laitimmaisen talon luo.
– Tulkaa ulos kädet ylhäällä! Rampanen huusi.
Talosta tuli nainen lapsilauma hameenhelmoissa.
– Älgiä ambukkah! nainen sanoi.
– Ei ammuta, ei!
Muutama mies meni taloon. Sisältä kuului laukaus.
Rampanen kantoi kuolleen kukon ulos ja heitti sen maahan.
– Ihmiset ja eläimet asuvat näköjään yksissä, adjutantti Virtanen sanoi
Norrelle.
– Mennään katsomaan.
Tupaan eli itäkarjalaisittain perttiin tuli valoa vain yhdestä pienestä ikkunasta. Kanat tepastelivat lattialla. Valkotukkainen ja pitkäpartainen ukko
kurkki valtavankokoisen uunin takaa. Haitari lojui penkillä.
– Soita, ukko, haitaria, Kunnarla kehotti.
Starikka vain urahti.
– Tääl on kananpesä, Terri huuteli pimeästä nurkasta. – Munat ei taatusti ol myrkytetyi.
Ahola otti leipälaukusta kyrsän, mursi siitä palan ja tarjosi sitä vaaleatukkaiselle tyttöselle.
Tyttö katsoi äitiään.
– Ota. Ruotshit eule pahoi, äiti antoi luvan.
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Jokainen lapsi sai leivänpalan.
– Saat koko kyrsän, jos ruppet mun vaimoks, Kunnarla sanoi lasten äidille ja virnisti.
– Ylen olet sangei burlakka, nainen nauroi niin että kultaiset kulmahampaat välkkyivät.
– Mitä se sano? Kunnarla kysyi.
– Ruppe se, Terri tulkkasi.
– Ossak sää venäjä? Kunnarla hämmästyi. – Kysy misä sen mies on.
– Harossi marossi? Terri kysyi.
Nainen meni vaivautuneen näköiseksi.
– Anna mää kysyn, Ahola sanoi. – Puhutko sinä livvinkieltä?
– Da, maatuska vastasi.
– Missä sinun musikkasi on? Ahola äänsi huolellisesti.
– Musikka otjetjih armeijah. Häi ei ehtinyh metjshäh pagoh.
Pataljoona majoittui kylään. Esikunta sijoitettiin kylän suurimpaan taloon. Emäntä lapsineen häädettiin talon toisessa päässä olevaan navetanvinttiin eli itäkarjalaisittain sarajaan. Lehmät olivat sarajan alla olevassa
tanhuassa ja siat läävässä. Mutta eristys oli hyvä; tuvassa ei haissut.
Emännälle annettiin aamulla lupa viedä lehmät päiväksi metsään laiduntamaan. Emäntä ja lapset lähtivät viemään lehmiä. Heitä ei kuulunut
takaisin iltaan mennessä. Kylän laitaan tuli kaksi panssaria. Ne alkoivat
ampua suorasuuntaustulta kylään.
– Emäntä kävi hakemassa panssarit!
Norre käski panssarintuhoajat töihin. Peeästeetykki ajettiin asemaan
talon nurkalle. Se tuhosi panssarit kahdella tarkalla laukauksella. Panssarit
savusivat kauan kylän laidassa.
Ylipäällikkö keskeytti Karjalan Armeijan hyökkäyksen saavutetulle tasalle.
Rykmentti, johon Norren komentama pataljoona kuului, siirrettiin reserviin. Lomat alkoivat pyöriä. Ensimmäiset täydennysmiehet tulivat.
Rykmentin komentaja vaihtui yllättäen. Arveltiin, ettei edellinen ollut
kenraalille tarpeeksi hyökkäyshenkinen.
– Meistä varsinaissuomalaisista halutaan laskea veri kuiviin, luutnantti
Santala arveli.
Kolhoosin pelloilta korjattiin ruis. Kirvestä käyttää osaavat sotamiehet
rakensivat saunan vanhaan myllyyn. Komentaja sai kutsun saunomaan.
Norre lähti adjutanttinsa Virtasen kanssa kylpemään. He asettuivat lauteil310

le. Virtanen heitti kiukaalle kuupallisen. Kivet sihahtivat somasti. Kipakka
löyly sai vetämään päätä hartioitten väliin.
Virtanen heitti lisää löylyä ja sanoi:
– Amerikassakin suomalaiset rakensivat ensin saunan.
– Mistähän kiuas-sana tulee? Norre kysyi ja vastasi itse – Ehkä kivikasasta.
– Ryssät luulevat, että meidän tarkka-ampujat istuvat puissa kyttäämässä. He kutsuvat niitä käkösiksi, Virtanen sanoi.
– Saavat pitää luulonsa, Norre sanoi vino hymy huulilla.

8.
Joku valtion virkamies liekö huomannut, että sillä aikaa, kun sotilaat taistelivat rintamalla henkensä edestä, vangit viettivät kissanpäiviä kotirintamalla? Vangeille tarjottiin mahdollisuutta osoittaa isänmaallisuutensa lähtemällä rintamalle.
Karl Katava ei innostunut lähtemään miinanpolkijaksi. Sitä paitsi hän ei
lähtisi suin surminkaan sotimaan henkistä isänmaataan Neuvostoliittoa
vastaan. Kuunneltuaan vankitoverien mielipiteitä hän tuli toisiin ajatuksiin.
Hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi rintamalle.
Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet koottiin Riihimäen keskusvankilaan.
Heistä muodostettiin erillinen pataljoona, joka sai kokkanimen Musta Nuoli. He saivat tavanomaisen taistelijan varustuksen. Asetakki oli ilman vyötä
ja lakki ilman kokardia. Ase oli ensimmäisen maailmansodan aikainen
sotilaskivääri. Ammukset jaettaisiin vasta etulinjassa. Syyksi epäiltiin sitä,
että esimiehet pelkäsivät heitä. Esimiehet olivat kapiaisia. Reserviläiset
eivät olisi heidän kanssa pärjänneetkään.
Poliittiset ja rikosvangit erotettiin omiksi komppanioiksi. Rikosvangit
pilkkasivat poliittisia isänmaansa myyneiksi, he puolestaan rikosvankeja
mummojen säästöjen ryöstäjiksi.
Sotilaskoulutusta ei annettu, mutta se ei huolestuttanut Karlia. Hän pärjäisi, hänellä oli punaupseerin loppututkinto Leningradin kansainvälisestä
jalkaväkikoulusta. Sitä vain ei kannattanut mainita.
Pataljoona komennettiin eräänä päivänä käskynjakoon. Sen piti pahamaineisen Suomenlinnan kurikomppanian päällikkö, joka halusi varmistaa,
ettei rintamajoukkoihin päässyt epäluotettavaa ainesta. Syyni alkoi oikealta
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ja eteni ruotu ruodulta. Tunnistaessaan jonkun entiseksi kurikomppanialaiseksi kapteeni käski pois rivistä.
Karlia jännitti, vaikka ei ollut koskaan ollut tekemisissä kapteenin kanssa.
– Pois rivistä, kapteeni käski vieressä olevaa.
Kapteeni astui Karlin eteen ja tuijotti ilmeettömästi. Hän piti naaman
peruslukemilla ja tuijotti takaisin. Kapteeni mittaili häntä kiireestä kantapäähän ja siirsi sitten katseen takana olevaan mieheen. Hän pelästyi helpotuksen huokauksen kuuluneen, kun kapteeni vilkaisi häntä uudelleen.
Rintamalle lähtöpäivänä Musta Nuoli järjestäytyi katselmukseen. Komentaja – maankuulu jääkärimajuri, joka oli nuoruudessa tuomittu taposta
– astui rivistön eteen.
– Duoda, duoda. De oledde erinomaisda ainesda edulinjaan. De osaadde
dappaa, majuri sanoi rikosvangeille.
Katselmuksen jälkeen pataljoona siirtyi marssilla rautatieasemalle. Miehet lastattiin pitkään mullivaunuista muodostettuun junaan. Juna lähti vasta
monen tunnin kuluttua. Sen kuljettua joitakin satoja metrejä veturi teki
hätäjarrutuksen.
Huhuttiin, että veturi oli törmännyt vastarintamiesten radalle asettamaan
esteeseen. Jotkut käyttivät tilaisuuden hyväksi ja poistuivat junasta pimeyden turvin. Karl pysyi alkuperäisessä suunnitelmassaan, sillä hän ei halunnut jäädä pakoilemaan Suomen viranomaisia.
Kuiskittiin, että yksi poistuneista oli eräs maanalaisen Suomen kommunistipuolueen johtomiehistä. Esteen tultua raivatuksi juna pääsi jatkamaan.
Vuorokauden kuluttua se saapui Suomen itäisimpään kolkkaan Suojoen
asemalle. Pataljoona jalkautui ja marssi rajan yli. Neuvostoliittolaiset toivottivat heidät kranaattisateella tervetulleiksi.
Neuvostoliittolaiset irtaantuivat pian. Musta Nuoli komennettiin takaajoon.
– Mie en oo ollutkaan ennen ulkomailla! mustalainen huuteli kävellessään reteesti.
Karl ei ollut ainoa, joka oli sitä mieltä, että Suomi teki kohtalokkaan
virheen, kun se lähetti armeijansa rajan yli. Puna-armeija oli nyt hajalla,
mutta Neuvostoliitossa riitti selustaa, jossa joukot järjestettäisiin. Koottuaan rivit puna-armeija löisi maahan valapattoisesti hyökänneet saksalaiset
– hyökkäämättömyyssopimuksella oli ollut Hitlerille huussipaperin arvo.
Kostoiskun saisivat tuta myös Saksan mannerheimläiset lakeijat. Suomen
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oikeistopiirit kannattivat rajan yli menemistä. Ne esittivät, että valtaamalla
Itä-Karjalan Suomi saisi helposti puolustettavat lyhyet rajat. Heimointoilijat puolestaan väittivät, että vienalaiset, aunuslaiset, vepsäläiset – mitä
kaikkia niitä olikaan – tahtoivat asuinalueidensa tulevan liitetyiksi Suomeen.
Hiekkatien varressa oli paljon kaatuneita, kaikki puna-armeijalaisia.
– Noin paljon ruumiita, miehentaposta rangaistu mustalainen ihmetteli.
Musta Nuoli majoittui luonnonkauniin järven rantaan. Seuraavana päivänä se vaihtoi jääkäripataljoonan etulinjasta. Karl joutui yöllä kuulovartioon. Hän lähti eteen Köyliön varavankilasta tutun kanssa.
Yhteyshautaa ei ollut, loppumatka täytyi ryömiä. Ei ollut taisteluhautaakaan. He vapauttivat vuoronsa tehneet lepäämään. Aurinko nousi jo vaaran
takaa.
Neuvostoliittolaisten ämyri alkoi pauhata:
– Suomalaiset toverit, tulkaa meidän puolelle! Tuokaa henkilökohtainen
ase mukananne!
Suomalaiset vastasivat ämyrillä:
– Suomalaiset punikit, tulkaa te tänne. Saatte tavata omaisenne ja sukulaisenne. Tulkaa kädet ylhäällä.
Välillä neuvostoliittolaiset soittivat tanssimusiikkia gramofonilevyiltä.
Levynvaihdon aikana kuului irvokasta naisen huokailua.
Kaksi tuntia meni nopeasti. Uudet miehet tulivat vuoroon. Karl ja toveri
palasivat majoitusalueelle. Sinne tuotiin sotavanki, joka pälyili peloissaan.
– Te puhutte suomea, luutnantti aloitti vangin kuulustelun.
– Puhun.
– Oletteko inkeriläinen?
– Vienalaini.
– Kertokaa nimenne ja sotilasarvonne?
Vanki kertoi nimensä ja sotilasarvonsa.
– Mikä on rykmenttinne numero?
Vanki kertoi järjestysluvun.
– Kuka on pataljoonanne komentaja?
– En muista nimie.
– Onko hän suomalainen?
– On. Shuomalaini punikki.
– Onko pataljoonassa paljonkin suomalaisia?
– Äijä on.
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– Kuuluuko rykmenttinne Kuusisen armeijaan?
– Kuusisen armeija hajotettih Shuomen shoan jälkeh..
– Miksi lähditte sotimaan Suomea vastaan?
– Mikshi läkshin? Pakotettih.
– Kuka pakotti?
Vanki ei ollut puhetuulella. Luutnantti valitsi toisen taktiikan:
– Onko Teillä nälkä?
– Kova on nälkä.
– Saatte ruokaa, jos vastaatte kysymyksiin.
Sotavanki tiesi oikeutensa eikä suostunut puhumaan enempää.
Karl joutui taas illalla kuulovartioon, nyt Tuomelan kanssa.
– Mnä menen linjojen yli ens yönä, hän uskoutui luotetulle toverille.
– Mul on samat aatokset.
– Ei lähdetä kiertämään korpien kautta vaan mennään yli täällä.
– Kannatan ajatusta.
He eivät päässeet eteentyönnettyyn asti, sillä puna-armeija aloitti rumputulen. Kaksi tummaa hahmoa tuli edestä. He piiloutuivat pensaaseen.
– Koko paskasakki joutais takas vankilaan, toinen tulijoista sanoi. –
Niitä ei olis pitänyt tuoda etulinjaan. Mummojen rahat ne kyllä pystyy
ryöstämään, mutta etulinjan taistelijoiksi niistä ei ole.
Tuomelan kiväärin piippu nousi. Karl painoi sen kädellä alas ja pani
etusormen suun eteen.
Ohi kulkevat saivat kiittää huonoja aistimiaan että henkikulta säilyi.
Rumputuli lakkasi mutta kiväärituli yltyi. Suomalaisia tuli edestä juosten. Puna-armeija tuli perässä ”uraata” huutaen.
Vasta kun olivat täysin varmoja, että kaikki edestä tulevat olivat punaarmeijalaisia, Karl ja Tuomela laskivat kiväärit maahan. He nousivat pensaasta ja nostivat kädet ylös.
– Finskij kommunisti! puna-armeijan sotilas tähtäsi heitä kiväärillä.
– Njet. Internationalisti, Katava ehti sanoa, ennen kuin lensi lapaluiden
väliin tulleen iskun voimasta päistikkaa maahan. Kivääriniekka riuhtoi
hänet selälleen ja alkoi kiskoa saappaita jalasta. Alkoholi lemahti.
Tuomela joutui samanlaisen käsittelyn kohteeksi. Tiedä kuinka heidän
olisi käynyt, ellei paikalle tullut punaluutnantti olisi käskenyt sotamiehiä
lopettamaan.
– Lähtekää tuon miehen perässä, luutnantti käski yllättäen suomeksi.
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Vauhti oli kova. Piti varoa kompastumasta kiviin ja juurakkoihin. Neulaset pistelivät paljaissa jalkapohjissa. He tulivat majoitusalueelle. Hämärtyi jo.
Punakapteeni aloitti kuulustelun.
– Kertokaa nimenne ja sotilasarvonne.
– Karl Katava. Olen punaupseeri. Arvo on joukkueenjohtaja.
– Onko Hannes Katava sukua?
– Isoveli.
– Saatte ehkä tavata hänet. Hän sotii tällä samalla rintamalohkolla.
Tuomelankin annettua henkilötiedot kapteeni kysyi mikä oli heidän
joukko-osastonsa?
– Musta Nuoli, Tuomela ehti vastata ensin.
– Tervetuloa Pärmin pirut. Odotimmekin jo teitä, kapteeni sanoi. – Miksi tulitte yli?
– Taistellemme kapitalismia vastaan kommunismin puolesta, Karl vastasi, kuten he olivat sopineet.
– Minkä ihmeen vuoksi?
– Uskomme kommunismiin enemmän kuin kapitalismiin.
– Teitä tarvitaan Suomessa enemmän tekemään vallankumous, kapteeni
sanoi.Karlin oli vaikea uskoa korviaan.
Heille annettiin puhkikuluneet koppuraiset saappaat ja pakotettiin kapuamaan kuorma-auton umpilavalle.
Vartijat tehostivat käskyä osoittamalla kiväärillä:
– Davai, davai.
Silmien totuttua pimeään voi nähdä, että muitakin oli tullut yli. Kukaan
ei puhunut. Auton moottori käynnistettiin. Alkoi matka kohti tuntematonta.

9.
Ylipäällikkö oli antanut Karjalan armeijalle käskyn jatkaa hyökkäystä Syvärille ja Äänisen rannikolle. Osasto, jonka osa Birger Norren johtama
vakkasuomalaispataljoona oli, aloitti etenemisen hankkiakseen paremmat
lähtöasemat. Se eteni Nuosjärven länsipuolella käyden koviakin taisteluja
vihollisen kanssa. Se motitti vihollista Vieljärven – Petroskoin maantiellä.
Motti laukaistiin vihollisen sitkeästä vastarinnasta huolimatta vähäisin
miestappioin. Sotasaaliin oli melkoinen, Sen luettelointi jätettiin perässä
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tuleville joukoille. Osasto jatkoi kaakkoon tavoitteena strategisesti tärkeä
Aunuksenkaupungin – Prääsän maantie. Vihollinen oli vastassa Auringan
kylässä. Pataljoona ei lähtenyt kiertämään korpien kautta kinttupolkuja
pitkin vaan hyökkäsi rintamahyökkäyksellä kylään. Kaksi hyökkäysvaunua
saatiin tukemaan hyökkäystä. Vihollinen jäi heti alakynteen. Se pakeni
upotettuaan raskaan kalustonsa järveen. Hyökkäys jatkui hankalakulkuisen
järvikapeikon läpi. Vauhti hidastui, silti kolonna ei pysynyt perässä. Pataljoona saavutti Pyhäjärven tasan ja hyökkäsi palavaan Hristinan kylään.
Taisteluhauta toisensa jälkeen vyörytettiin. Vyörytyksessä kunnostautui
erityisesti alikersantti Rampasen ryhmä. Taistelupsykoosin valtaan joutunut Rampanen veti pakoon yrittäneet vanjat jaloista takaisin taisteluhautaan
ja tappoi ne puukolla. Taiston tauottua Rampasen asepuku oli yltä päältä
veressä ja täynnä palkeenkieliä, mutta mies puvun sisällä oli ehjä.
Hristinan kylä paloi tuhkaläjäksi. Nenässä oli palaneen hevosenlihan
käry pitkään. Jossakin räjähti ammuskuorma. Siitä seurasi melkoinen ilotulitus.
Norre sai käskyn puhdistaa Pyhäjärven länsipuolinen alue. Harjun päällä kulkevalta maantieltä avautui huikaisevan kaunis näkymä alapuolella
hopeaisena välkehtivälle järvelle, jonka takana vihollinen vetäytyi itään
lyötynä ja raskaan kalustonsa jättäneenä.
– Suomen köyhä armeija sai taas täydennystä, luutnantti Virtanen tuumi
sotasaaliista.
– Täst ei tullukka vesiperämotti, sotamies Ahola totesi.
Viholliselta oli jäänyt monenlaisia kulkuvälineitä: kuorma- ja henkilöautoja, traktoreita, yksi katerpillarikin.
– Nuo eukontappokoneet ryssä on ottanu sakemanneilt, Ahola tiesi sivuvaunullisista moottoripyöristä.
Puna-armeijalta oli jäänyt kanuunoita ja haupitseja, yksi mörssärikin.
Oli sekä kevyitä että raskaita heittimiä.
– Suurvallal on suurvallam pelit ja vehke, Ahola totesi.
Kymmeniä hevosia kulki irrallaan. Maantiellä oli täynnä tavaraa olevia
vankkureita. Tielle oli levinnyt propagandalehtisiä ja äänilevyjä, joilla oli
aiottu käännyttää suomalaiset, jotta he lopettaisivat taistelemisen ja antautuisivat. Taistelukentälle oli jäänyt monta vihollista. Kalman hajun tunsi
jo.
– Tosa olis ruokka korppikotkil, sotamies Kunnarla sanoi. – Jos niit olis
tääl,
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Norre määräsi luutnantti Santalan hoitamaan kaatuneiden hautaamisen.
Santala delegoi työn sotavangeille. Ryssät halusivat päästä helpolla ja kaivoivat matalan kuopan. Ruumiita täytyi polkea, jotta kaikki mahtuivat.
Vankien tehtyä työnsä ne lähetettiin taakse. Upseerivangit saivat pitää henkilökohtaisen aseensa ja tupakat.
Pyhäjärvellä oli ollut puna-armeijan huoltokeskus, johon oli kuulunut
kenttäpesula ja kenttäapteekki sekä satoja lehmiä, sikoja, lampaita ja kanoja. Teetä oli säkkikaupalla, mutta kahvia ei lainkaan. Löytyi monta säkkiä
vehnäjauhoja. Löytyi hilloakin.
Upseerit ja sotamiehet kokoontuivat yhdessä nuotioille paistamaan räiskäleitä. Sotamies Terri näppäili löytämäänsä mandoliinia.
– Jos ooliisin roomuukauppias, ooliisin nyt seittemännes taivaa’aas,
mies sävelsi omia.
– Mää en soittais tol soittotaidol, sotamies Pitkänen sanoi Terrille.
Sotamies Sivula oli saanut sotavangin – erikoisen kauniin tummaverikön.
– Mist tommossi löytty? Ahola kysyi.
– Hän piileskeli tual trappuste al, Sivula vastasi.
– Trastuitje, tavarits, Terri tervehti vankia.
Vanki sylkäisi mustat silmät vihaa leiskuen Terriä kasvoille. Kaikki
rähähtivät nauramaan.
– Hän noudatti Stalinin ohjetta ”sylkekää vangitsijaanne kasvoille”,
Virtanen sanoi nauraen päälle.
– Älä luule, et sää saa’ pitä hänen. Sää joudut luovuttama hänen komentajal, Pitkänen sanoi Sivulalle.
– Kaikki sotasaalis kuuluu valtiolle, Norre sanoi hymyillen.
Jostakin kuului lapsen itkua. Sotamies Kanerva toi löytämänsä kapalolapsen.
– Aiok sää ruveta imettäjäks? Ahola sanoi Kanervalle – Ainaki sul on
rintanapit luppavaste auki.
Lapsi vain itki ja itki.
– Misä sen äiti mahta olla?
– Toimittakaa lapsi taakse, Norre käski.
Kanerva vei lapsen pois.
Santala oli löytänyt matkalaukun, johon oli viikattu punamajurin paraatipuku.
– Kehdanneeko tuota pukea päälle? Santala tuumi.
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Tykkimies oli löytänyt lampaan.
– Onk kellän kerittimi?
Norrelle tultiin kertomaan kuorma-auton alta ampuvasta puskaryssästä.
– Viikon kuntoisuusloma hänelle, joka ottaa vangin, Norre ilmoitti.
Rampanen ehti ilmoittautua ensimmäisenä. Letuilla herkutteleminen
keskeytettiin, ja kaikki lähtivät seuraamaan vanginottoa.
Maantiellä oli rivi tuhottuja puna-armeijan kuorma-autoja. Rampanen
lähestyi kyyryssä autoa, jonka alla puskaryssä oli. Puskaryssä ampui, mutta
luoti meni ohi. Rampanen pyysi tulitukea ja jatkoi ryömimällä, mutta ei
ehtinyt pitkällekään, kun auton alla räjähti.
– Räjäyttikö se itsensä? Norre ihmetteli ääneen.
Koska puskaryssä ei ampunut enää, he menivät katsomaan.
Kaksi miestä tarttui ruumista jaloista ja veti sen auton alta. Ruumis
käännettiin selälleen. Höyryävät suolet valuivat vatsasta.
– Hän valitsi kuoleman sotavankeuden sijasta, Norre sanoi lakonisesti.
Vakkasuomalaispataljoona siirtyi Pyhäjärveltä autokuljetuksin Matroosaan. Kuorma-auton hytissä matkustavalle Norrelle palautuivat muistot
mieleen.
– Minä haavotuin näillä main Aunuksen retkellä, hän kertoa vieressä
istuvalle Virtaselle. – Minut kuljetettiin purilailla joukkosidontapaikalle.
Tuntui raastava kipu joka kerta kun aisan pää osui juureen tai kiveen. Taju
meni vähän väliä. Minä en silloin päässyt Petrosawodskiin, koska vastassa
oli suomalaisia punikkeja, jotka tappelivat kuin viitapirut. Nyt vastassa on
ryssiä. Tällä kertaa minä menen perille asti.
– Tarjoatko kahvin ja konjakin Petroskoin parhaassa hotellissa?
– Kyllä.
Pataljoona liitettiin Matroosassa osastoon, joka lähti koukkaamaan Petroskoihin. Sää oli syksyisen kolea. Säässä oli hyvä puoli se, ettei hyttysiä
ollut. Ruska oli aluillaan. Maasto oli helppokulkuista matalaa pensaikkoa.
He olisivat helppoja maaleja vihollisen lentokoneille.
Vihollinen oli edessä. Se päätettiin karkottaa sivustaan tehdyllä iskulla.
Koukkaajat ehtivät lähteä ylittämään upottavaa suota, kun tuli tieto, että
vihollinen irtaantui.
Vastustaja linnoittautui järven takana olevalle kukkulalle. Se karkotettiin
heitintulella. Seuraava yö vietettiin nuotiotulilla. Sotavangit pantiin ki318

pinämikoiksi. Kun hyökkäystä piti aamulla jatkaa, kuului ensimmäisen
kerran nurinaa. Miehet valittivat, että varusteet olivat heppoisia siinä säässä.
Norre ei kuunnellut valituksia. Hän antoi käskyn lähteä etenemään.
Pataljoona tuli alueelle, jolla oli tehty suuria avohakkuita. Risukossa
matkanteko hidastui. Oli jo myöhä, kun he saapuivat autioon parakkikylään. Väsyneet miehet pääsivät lepäämään ja korjaamaan varusteita.
Lepo jäi lyhyeksi, sillä tuotiin käsky mennä katkaisemaan maantie, jota
pitkin vihollinen vetäytyi Petroskoihin. He lähtivät yönselkään. Kuunvalossa eteneminen oli hidasta. He ylittivät eriskummallisen lankuista tehdyn
tien.
– Etei toi vaa ol yks kommunismin saavutuksist? Ahola ihmetteli.
– Onk niit muitakin?
– On. Muun muas puinen iso termospullo, jolla yhteiskeittoloist kuljetetta lämmin ruoka tukkikämpil, Ahola tiesi.
– Mää olen kuullu, et paskahuusit rakennetan tääl talon ylimppä kerrokse, josta tavara putto somast putke pitki pohjakerrokses olevi saaveihi,
Kunnarla sanoi.
– Miks me emme mene tota lankkutietä pitkin Petroskoihi, vaa meijäm
panna höökimäm pitkim metti, Pitkänen purnasi.
– Lankkutie voi olla miinotettu, Norre katsoi aiheelliseksi sanoa.
Aurinko oli jo korkealla, kun pataljoona saapui Petroskoin – Lohijärven
tielle. Vihollista ei näkynyt, ei kuulunut. Norre päätti jatkaa Petroskoihin,
sillä hän aikoi ehtiä ensimmäisenä komentajana Äänisen kaupunkiin ja
jättää nimensä historiankirjoihin.
Vihollinen oli edessä. Se päätettiin karkottaa kevyillä heittimillä. Mutta
vihollinen oli sitkeätä laatua. Se irtaantui vasta, kun Prääsästä korpien
kautta tullut kevyt osasto saapui paikalle ja hyökkäsi suoraan liikkeestä.
Vihollinen jätti raskaan kalustonsa ja hajaantui metsiin. Lähimetsät haravoitiin. Kymmeniä vanjoja. antautui. Irrallaan kulkevat hevoset otettiin
Suomen armeijalle. Yksi henkilöautokin saatiin sotasaaliiksi. Ihmeteltiin,
kuinka sillä oli voitu ajaa niin huonokuntoista tietä.
Sotavankien luetteloiminen jätettiin perässä tuleville joukoille. Pataljoona lähti kevyen osaston perässä. Se pääsi puolen peninkulman päähän
Petroskoista, kun vihollinen oli taas edessä.
Vastustaja irtaantui. Pataljoona eteni jonkin matkaa ja jäi yöksi.
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Kiellettiin sytyttämästä nuotiotulia, sillä ryhmitys ei saanut paljastua
viholliselle. Pikku pakkasessa nukkumisesta ei tullut mitään. Hampaat kalisivat jokaisen suussa. Aurinko ei ollut noussut vielä, kun Norre käski herättää miehet.
Aamupalan jälkeen hyökkäys jatkui varovasti tunnustellen. Heikko vihollinen pakeni edellä.
Pataljoona eteni Petroskoin laitaan ja jäi yöksi. Aamulla Norrelle tuotiin
käsky tunkeutua kaupunkiin. Hän käski upseerit kokoon.
– Petrosawodskiin on enää kivenheiton matka, Norre kertoi upseereille.
Joku mutisi takarivissä, että sen kiven heittäjän täytyi olla keihäänheiton
olympiavoittaja.
– Pataljoona tunkeutuu huomenna aamulla Petrosawoskiin, Norre antoi
käskyn:
Virtanen kertoi Norrelle, että kaupungin nimi oli muutettu Äänislinnaksi.
Norre nukkui huonosti kolmannen yön peräkkäin. Kello oli neljä, kun
hän käski herättää miehet.
Tuli tieto, että puna-armeija poistui Äänislinnasta. Norre käski edetä nopeammin.
Kevyt osasto ehti ensimmäisenä Äänislinnaan. Vakkasuomalaiset tulivat
sinne pian perässä. Taistelijat etenivät avojonossa kaupunkiin. Vastustaja
noudatti poltetun maan taktiikkaa. Talot paloivat. Ilma oli täynnä kitkerää
savua. Puhelintolpat oli kaadettu esteiksi. Tuolloin tällöin kuului konekiväärisarja tai yksittäinen kiväärinlaukaus. Jossakin räjähti.
– Varokaa miinoja!
Äänislinnan kadut olivat savivelliä. Taisteluhautojen rakentaminen oli
jäänyt kesken. Siviilejä ei näkynyt.
– Kannattiko koukata tämän röttelöpesän takia? Pitkänen asetti kysymyksen.
Norre sai käskyn ottaa yhteys etelästä saapumassa oleviin Laguksen
panssarijoukkoihin.
Kaupungilta kuului yltyvää ammuntaa. Äänislinnan valtaajille oli jaettu
viinapullo viiteen mieheen. Määrä oli niin vähäinen, ettei mies tullut siitä
juovuksiin.
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Virtanen tuli kertomaan Norrelle, että kaupungilta oli löytynyt viinapannu.
– Se selittää kaiken, Norre sanoi. – Mennään etsimään se pannu.
Äänislinnan talot olivat yksi- ja kaksikerroksisia hirsirakennuksia. Jalkakäytävät olivat lankuista. He tulivat avaralle torille, jonka laidassa olevan kivitalon katolle oli vedetty Suomen lippu salkoon.
– Vissii Vileeni, Virtanen arveli torin keskellä olevasta jättiläiskokoisesta patsaasta. – Se kuskataa ensi tilassa järveen.
Norrestakin sosialistista realismia edustava patsas oli kamala.
Katujen nimikilvet olivat myös suomeksi. He lähtivät Lenininkatua.
Ensimmäinen humalainen tuli vastaan. Jalkakäytävän leveys ei riittänyt
miehelle. Virtanen pysäytti humalaisen:
– Mikä unohtui?
– Unohtui? Käsi lippaan unohtui, herra luut…majuri. Onko teitä kakshi
vai näenkö minä väärin?
Tykkimies teki kunniaa ylikorostetun terävästi.
– Kertokaa, missä se viinapannu on? Norre käski.
– Herra majuri, she löytyy kun jakshaa etshiä. Hik.
– Menkää nukkumaan.
– Väsyttääkin. On tullu juapoteltua viime aikoina. Hik.
Humalainen lähti jatkamaan hoipertelevaa etenemistä.
Katu vietti Äänisjärvelle, joka oli suuri kuin meri. Vastarantaa ei näkynyt. Ulapalla oli laivoja ja lotjia, jotka kuljettivat Petroskoista paenneita
siviilejä Venäjän sisäosiin. Rannikolta ammuttiin haupitseilla lotjien perään. Siihen, mihin kranaatti putosi, nousi vesipatsas.
– Tervemenoa eikä takaisin tuloa, Virtanen toivotti.
He ohittivat urheilukentän, jonka keskellä oli sotamiehiä siilipuolustuksessa. Juoksuradalla oli kuollut susikoira.
– Mikä tuo raato on? Norre huusi miehille.
– Se piti ampua! Vanjat päästivät viimeisenä puolustuskeinonaan verikoirat irti!
– Missä se viinapannu on? Norre kysyi.
– Tuossa suunnassa! Kun pitää kiirettä, voi viälä ehtiä saada jotakin!
Tehdas löytyi. Norre ja Virtanen menivät sisälle.
– Hämäläisekki ehtivät paikalle, humalainen sotamies tokaisi.
Lattialla oli suuria lätäköitä. Alkoholi lemusi.
– Mitä täällä tapahtuu? Norre vaati selitystä.
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– Herra majuri, ei tiäretä, ku tultii just, humalainen yritti olla nokkela.
– Viinapannu räjäytetään, Norre ilmoitti.
– Ei sitä saa räjäyttää. Sen sisällä on mies uimassa.
Norreakin nauratti.
– Lähetä sotapoliisit tyhjentämään rakennus, Norre antoi adjutantille
käskyn. – Ja katso, että ne ovat raivoraittiita.
Ulkona Norre veti keuhkot täyteen raikasta ilmaa.
– Jos olisimme viipyneet sisällä kauemmin, olisimme saaneet halvan
humalan haistelemalla, Virtanen sanoi virne kasvoilla.
. – Usko suomalaiseen mieheen on saanut tänään kovan kolauksen, Norre
sanoi. – Sillä on vain juominen ja naiminen mielessä.
– Mutta selvin päin se on armoton koukkaaja, Virtanen puolusti suomalaista miestä.
Virtanen puhui totta. Pohjoisen sankarikansan pikkuruinen armeija oli
lyönyt voittamattomaksi mainitun puna-armeijan ja edennyt vain muutamassa viikossa kymmeniä kilometrejä Neuvostoliiton alueelle.
Joukot ryhmittyivät marssimuotoon Äänislinnan pohjoispuolella. Hyökkäys jatkuisi pohjoiseen. Vakkasuomalaiset olivat pettyneitä, koska heitä ei
jätettykään Äänislinnaan varuskunnaksi. Jotkut purkivat pettymystään ampumalla ilmaan. Birger Norre ei puuttunut ammuskeluun. Häntäkin harmitti. Häntä ei kelpuutettu mukaan Äänislinnan valtausparaatiin. Toiset komentajat saivat kunnian kaupungin valtaamisesta, vaikka hän oli edennyt
sinne melkein ensimmäisenä. Kaiken lisäksi hän oli tullut hankalakulkuisen maaston läpi, kun muut joukko-osastot olivat kävelleet maanteitä pitkin.
– Voisiks olla ilman kolistelemata, pohmeloinen Kunnarla sanoi hevosta
kenttäkeittiön eteen valjastavalle sotamiehelle.
– Kai sää ruokka tarvittet, keittiöpossu sanoi.
– Sää tarttisit sakinhivutust, Kunnarla sanoi.
Kunnarla ja Sivula – kaksi esikuntakomppanian pahinta juoppoa – olivat syyllistyneet matalamoraaliseen tekoon. Ne menivät elokuvateatteriksi
muutettuun kirkkoon, laskivat housut kinttuihin ja ”murjaisivat ruusut”
alttarille. Ryssät luulisivat ulostetta Jumalan heille siihen jättämäksi ruuaksi ja söisivät sen.
Hän rankaisisi ”veljeksiä”, mutta vasta kun hyökkäysvaihe olisi ohi.
Norre antoi marssikäskyn.
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– Tietäk kukka, mikä on Suomen armeijan salainen ase? Terri huuteli.
Kun kukaan ei tiennyt, Terri vastasi itse: – Marssimine, hihihi.
– Tämä marssimine sais jo loppu. Kaikki vanhat aluet on vallattu takas,
mut me senku höökimme, Pitkänen purnasi.
– Me ole kolmen kannaksen koukkaji, Terri sanoi.
He marssivat, koska Mannerheim halusi Suomelle edulliset kolmen
kannaksen puolustuslinjat. Hyökkääminen loppuisi, kun kannaksista viimeinenkin – Maaselän kannas – olisi vallattu.
Pataljoona ylitti toista sataa metriä leveää salmea pioneerien rakentamaa
ruuhisiltaa pitkin. Vihollisen lentokoneet pysyivät onneksi poissa – he olisivat niille helppo maali.
He tulivat kylään, jonka asukkaat olivat äänestäneet jaloilla. He majoittuivat taloihin yöksi. Aamulla marssi jatkui. Alkoi sataa räntää.
Edestä kuului voimistuvan tykkitulen ääni. Norre käski ryhmittyä hyökkäysrintamaan. Ketjun tultua valmiiksi se lähti etenemään käskystä.
Ison siirtolohkareen takaa avattiin tuki.
– Maahan!
– Osuiko sinuun? Norre kysyi viereen kaatuneelta Santalalta. Santala ei
vastannut.
Norre huomasi, että kyttä ampui vuoronperään siirtolohkareen kummaltakin puolelta.
– Antakaa kivääri, hän käski lähellä olevaa sotamiestä.
Kyttä oli viimeksi ampunut kiven vasemmalta puolelta. Norre otti tähtäimeen kiven oikean puolen.
– Hermelin, näytä naamasi, hän sähisi hampaitten välistä.
Mutta ”kärppä” ampuikin toistamiseen lohkareen vasemmalta puolelta.
Luoti osui Norren kypärään. Maailma musteni hetkeksi.
Norre sai naamalleen ämpärillisen vettä.
– Kypärä pelasti sinut, joku sanoi.
– Rampanen teki ampujasta selvää.
Norrelle näytettiin kypärää, jossa oli lommo. Santalan ruumis oli käännetty selälleen. Rinnus oli värjääntynyt punaiseksi.
Hyökkäys jatkui. Vastustaja jäi alakynteen ja pakeni aukealta. Saatu
vanki pakotettiin näyttämään, kuinka venäläinen tykki toimii. Tykinputki
käännettiin vanjojen perään.
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Taiston tauottua laskettiin tappiot. Santala oli kaatunut. Kolme oli haavoittunut. Ryssiä oli jäänyt kentälle kymmenen.
Norre sai käskyn rientää katkaisemaan maantie, jota pitkin vihollinen
veti joukkoja Kontupohjaan. Pataljoona lähti etenemään. Vauhti oli kova.
Kolonna ja tykit eivät pysyneet soisessa maastossa perässä. Saavuttuaan
perille pataljoona hyökkäsi suoraan liikkeestä. Vastustaja puolusti uhrautuvasti. Joukkosidontapaikalle muodostui jono. Hyökkäys keskeytettiin, sillä
tappiot eivät saaneet kasvaa liian suuriksi.
Norren ei tarvinnut enää miettiä, kuinka rankaisisi Kunnarlaa. Mies kaatui hyökkäyksessä.
Norre sai uuden käskyn koukata vihollisen eteen. Pataljoona eteni upottavalle nevalle. Koukkaaminen sujui niin hitaasti, että vihollinen ehti vetää
joukot leveän Suununjoen yli.
Jokirantaan siirrettiin kalustoa ylimenoa varten: veneitä, ruuhia ja lauttoja. Norrelle tultiin kertomaan, että miehet kieltäytyivät menemästä yli.
Hän lähti alaistensa upseerien kanssa ottamaan selvää, oliko kyse kapinasta.
Miehet istuskelivat puiden alla.
– Onk kellä saapasplankki? Terri huuteli.
– Mihe sää sitä tarvittet? Ahola kysyi.
– Mää plankkan saappa. Mää aion näyttä siistilt Kontupohjan valtausparaatis.
– Älä luule, et meit huolita mukka, Pitkänen sanoi.
Upseerit päättelivät, ettei kyse ollut kapinasta.
Vakkasuomalaispataljoonan ei tarvinnut osallistua Suununjoen ylimenoon,
sillä se siirrettiin reserviin. Muut joukot tekivät ylimenon onnistuneesti.
Komentaja Birger Norre palkitsi eräitä siihenastisissa taisteluissa kunnostautuneita viikon lomalla. Loman sai viettää Äänislinnassa.
Norre sai seuraavalla viikolla käskyn siirtyä Kontupohjan pohjoispuolelle katkaisemaan pakotie kauppalasta vetäytymisen aloittaneelta viholliselta. Siirtyminen tapahtuisi kuorma-autoilla. Taistelijoille jaettiin lumipuvut, muttei suksia vielä. Soturit istuivat avolavalla kivääri haaravälissä ja
reppu selässä. Odotettiin lähtökäskyä. Vääpeli tuli kertomaan Norrelle, että
Rampanen oli palannut.
– Tuokaa se sankari tänne, Norre käski.
Rampanen haettiin.
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– Missä Te viivyitte? Norre kysyi tiukkaan äänensävyyn.
Rampanen kohautti olkapäitä. Miehen asetakki oli liian tiukka.
– Ohjesäännön mukaan minun olisi pitänyt tehdä Teistä katoamisilmoitus kolmantena poissaolopäivänä. Jätin sen kuitenkin tekemättä, sillä tarvitsen Teitä vielä, Norre sanoi.
– Herra majuri, Te voi käyttä minu vaik kuim pahas paikas.
Koska Rampanen näytti katuvan, Norre sanoi astetta lempeämmällä
äänellä:
– Kertokaa, missä Te kävitte?
– Herra majuri, on jokaisen oma asia misä hän viettä loma.
– Herra Jumala. Missä Te kävitte!
– Kotona.
– Mynämäelläkö? Ilman litteraa?
– Herra majuri, jos mul ei tuota vaikeuksi käydä viholisen selustas, mul
ei ol mikkän temppu käydä kotona. – Poistukaa!
Norre antoi liikkeellelähtökäskyn ja kapusi kuorma-auton hyttiin kuskin
viereen.
Kyyti tuli kylmä. Auton hytissäkin paleli, saati sitten avolavalla. Maisema
toistui kilometri kilometrin jälkeen samanlaisena; metsän jälkeen tuli järvi,
järven jälkeen taas metsä kuin Itä-Suomessa. Kuoppaisella tiellä autojen
jouset joutuivat koville. Kaksi autoa hyytyi tien laitaan.
Käsky muuttui Koikarissa: pataljoona ei menekään Juustjärvelle vaan
kääntyy Muurmannin radalle.
Metsätie olisi ollutkin autoille kulkukelvoton. Kärki tuli kapean salmen
rantaan. Vihollinen oli räjäyttänyt salmen yli vievän sillan. Jää oli niin
ohutta, ettei se kantaisi tykkejä. Pioneerit rakensivat pikavauhtia lankkusillan. Kun oltiin valmiina menemään yli, miehet kieltäytyivät. Norre ja Virtanen lähtivät katsomaan, mistä oli kyse.
Santalan paikalle tullut nuori vänrikki sanoi miesten ilmoittaneen, että
ne tahtoivat ruokailla ennen ylimenoa.
Norre käski ryhmänjohtajat kokoon. Ryhmänjohtajien tultua hän käski
asettua riviin. Kun rivi oli valmis, hän komensi asennon. Hän astui Rampasen eteen:
– Kieltäydyttekö menemästä yli?
– En, herra majuri. Mutta me päätimme, että ruokailemme ensin ja menemme sitten yli.
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– Ketkä te? Onko täällä joku sotamiesneuvosto? Se peli vetelee ehkä
puna-armeijassa, mutta ei Suomen armeijassa.
Rampanen vaikeni. Norre antoi käskyn:
– Ruokailemme ensin. Sen jälkeen menemme yli.
Kun he palasivat esikuntateltalle, Norre sanoi Virtaselle:
– Minun pitäisi rankaista Rampasta, mutta en tee sitä vielä, sillä tulee
varmasti kova paikka, jossa tarvitsen häntä.
Ruokailun tapahduttua tykit vedettiin lankkusiltaa pitkin salmen yli.
Reet vedettiin jäätä pitkin. Jää ritisi ja ratisi mutta kesti.
Marssittuaan kolmatta vuorokautta pataljoona saapui Muurmannin radalle. Ratsuväkirykmentti oli edennyt samaan paikkaan ratapenkalla.
– Ja meijät pantiin kiertämää korpien kautta, joku esitti haisevan vastalauseen. – Meitä kusetettiin.
Norre oli samaa mieltä mutta piti mölyt mahassa. Hänkin oli saanut kävelemisestä tarpeekseen. Hän pyysi rakuunoilta hevosta. Hänelle annettiin
takkuinen sotasaaliskoni.
Marssi jatkui seuraavana päivänä ratapenkkaa pitkin pohjoiseen. Norre
kertoi Virtaselle, että strategisesti tärkeä Muurmannin rata oli saatu katkaistua monesta kohdasta. Länsiliittoutuneet saivat etsiä uusia reittejä toimittaa apua Neuvostoliitolle.
Käppäselkä oli jo suomalaisten hallussa erään rykmentin edettyä sinne tekemällä laajan koukkauksen tiettömien korpien kautta. Marssisuunnaksi
otettiin itä. Vakkasuomalaispataljoona määrättiin kärkeen.
– Miks me emme mene suorint tietä Karhumäkke? Pitkänen purnasi.
– Tavalist jalkamiest ei ol vihitty taktikan saloihi, Ahola sanoi Pitkäselle.
– Aholal pitä myönttä korpin natsat, Pitkänen piikitteli.
Pataljoona pysähtyi Uunitsanlahdessa varmistamaan rykmentin muiden
osien pääsyn kylän ohi. Esikunta sijoitettiin kaksikerroksiseen hirsitaloon,
jonka asukkaat olivat poistuneet. Tupa eli itäkarjalaisittain pertti oli niin
iso että komentoryhmä mahtui siihen henkivartiostoksi. Talo oli ollut jonkin aikaa kylmillään. Valtavankokoisen uunin piisiin eli avotakkaan viritettiin tuli.
Iltapalan jälkeen kaikki paitsi vartiomiehet rupesivat nukkumaan. Norre
oikaisi itsensä uunin vieressä olevan kolpitsan kannelle.
– Me asu ko hotelis, pimeässä kuului ääni.
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– Me emme ole asunekkan talos sen jälkke ku lähdimme Äänislinnast.
– Joko me ole Ryssänmaal?
– Ainakin tääl on ryssän haju.
– Mää sanosisin, et lehmäm paskan.
Kohta kuului tasainen kuorsaus. Norre oli saamassa unenpäästä kiinni,
kun uunin takaa kuului ärähdys.
– Helvettiks tänne tunget?
– Lattial palele.
Ärisijät vaikenivat. Norre yritti nukahtaa uudelleen.
– Mitä sää potkit? joku kysyi lattialla.
– Joku elukka puras minua.
– Se oli varmaan lutikka.
– Olko vaik satiaine, mut olka hilja et saa nukku, joku sanoi uunin takaa.
– Sano’ se näil torakoil.
– Ne on russakoi.
– Mikä ero on russakal ja torakal?
– Russakal om pitkä’ sarve, vai olik se toisimpäi. Russakka on ryssättem pyhä eläin. He eivät tapa niitä, kansakoulunopettaja Ahola valisti tietämättömiä.
Norre tunsi puraisun ihollaan. Syöpäläisten verenhimoinen armeija oli
iskenyt yllättäen ilmaantuneen saaliin kimppuun. Nukkumisen voi unohtaa.
Joku laskeutui uuninpankolta lattialle nukkujien viereen.
– Helvettiks tänne tunget. Mikse’ pysyny’ siel uunimpankol?
– Siel on kuuma ku ryssän helvetis.
– Sää erhettysit. Ryssän helvetis ei ol kuuma. Siel on kylmä..
Norre sai aamulla rykmentinportaasta käskyn saarrostaa Uunitsan kylässä oleva vihollinen ja tuhota se. Hän käski hakea Rampasen.
Rampasen tultua Norre antoi käskyn:
– Jääkärijoukkue hyökkää kylään. Te johdatte joukkuetta. Onko kysyttävää?
– Ei ole, herra majuri.
Miehet pukivat taisteluliivit ja nokesivat naamansa. Jokainen pani kypärän päähän.
Rampanen, jolla kulki patruunavyö rinnan päällä ristissä, johti Emmapikakivääri käsivarassa joukkueen hyökkäykseen ja ampui kaikkea mikä
liikkui. Vastustaja irtaantui heti.
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Voitosta maksettiin kova hinta: Ahola kaatui. Rampanen otti Aholan
ruumiin ääressä kypärän päästä ja sanoi:
. – Ahola oli asiallinen mies.
Pataljoona lähti marssimaan muun rykmentin perässä. Lautatarha paloi.
Lämpö tuntui täällä asti. Marssittuaan koko valoisan ajan pataljoona saapui
Äänisjärven rannikolle ja majoittui pieneen Fedotovan kylään, jonka asukkaat olivat ottaneet hatkat. Saunat pantiin lämpiämään.
Komentajakin lähti kylpemään. Hän ei ollut voinut peseytyä aikoihin.
Kolme miestä mahtui kerralla lauteille. Hän asettautui Terrin ja Pitkäsen
väliin. Hän otti kauhalla vettä ja kysyi:
– Heitetäänkö?
– Heitä vaan, Pitkänen antoi luvan.
Norre heitti kuupallisen. Kivet sihahtivat somasti.
– Lämmin teke eetvartti vanhan luil, Pitkänen sanoi.
– Heitä lissä, Terri kehotti.
– Ryssän sauna ei vedä vertoja suomalaiselle, Pitkänen totesi.
– Kiuas on liian iso, jotta siitä lähtisi tällä lämmityksellä kunnolla lämpöä, Norre sanoi.
– Joko me ole Ryssänmaal? Terri kysyi.
– Eiköhän olla, Norre vastasi.
– Kuim pitkäl me oikke mene? Muil rintamil jouko’ seisova’ kiväri jalal, mut me senku höökimme, Pitkänen purnasi tapansa mukaan.
– Uralist on ollu’ puhet, Terri sanoi.
– Sen tietää vain ylipäällikkö, ja presidentti ehkä, Norre sanoi. – Minä
uskon, että hyökkäys pysäytetään Maaselän kannakselle. Sen jälkeen Suomella on puolustuksellisesti edulliset lyhyet rajat.
– Me ole kolmen kannaksen koukkaji, hihii.
– Kuim pitkä matka sinne Maanselkkä on? Pitkänen kysyi.
– Täältä on sinne parikymmentä kilometriä, Norre kertoi.
– Maanselkkä asti Pitkäsen mammam poika mene muttei metrikä pitemäl. Mää otan täält rintamamiehel luvatun maapläntin ja ruppen maanviljeliäks.
– Mahtak tääl kasva viljaka? Terri epäili.
– Kyl maar kasva. Mää otan venakon vaimoks, ja me teemme tusinan
lapsi, Pitkänen kertoi suunnitelmistaan.
– Puhuk sää tosissas? Terri kysyi.
– Tosi ku’ vesi.
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Välillä käytiin ulkona vilvoittelemassa. Rohkeimmat pulahtivat jääriitteiseen Ääniseen.
Sillä aikaa kun varsinaissuomalaisdivisioona oli reservinä, sotatoimiyhtymän muut joukot karkottivat vihollisen Perälahdesta. Rykmentti, johon
Birger Norren johtama pataljoona kuului, sai käskyn edetä Kumsan – Karhumäen tielle. Miehet lähtivät hiihtämään avojonossa. Pakkasta oli yli
kolmekymmentä astetta.
Pataljoona tuli alueelle, jolla oli tehty laajoja avohakkuita. Maastosta
tuli mieleen Suomen Lapin tunturialue. Norre sai käskyn ottaa haltuun
Tuomilammen lounaispuoleinen maasto.
Kärki oli tavoitteesta viiden kilometrin päässä, kun se törmäsi viholliseen. Norre määräsi alikersantti Rampasen tunnustelijaryhmän johtajaksi.
Ryhmä lähti etenemään varovasti. Kuului pillin vihellys. Edessä syttyi tulitaistelu.
Tunnustelijat tulivat verissä päin takaisin. Rampanen tuotiin ahkiossa.
Mies hymyili vaikka oli haavoittunut.
– Mikä hymyilyttää? Virtanen kysyi Rampaselta.
– Hymyilyttää, ku mää ajattelen, et te ole vast menos sinne, mist mää jo
tulen.
Rampanen vietiin lasarettiin. Norre käski levittäytyä ketjuun. Ryhmityksen tultua valmiiksi ammuttiin heittimillä lyhyt tulivalmistelu, minkä
jälkeen ketju lähti etenemään. Kevyet heittimet saattoivat kranaattitulella.
Ketjun tasalla kulkeva tulenjohtaja huusi koordinaatteja kenttäradioon.
Mäennyppylä lensi ilmaan edessä. Vastustaja perääntyi. Takaa-ajoon ei
lähdetty vaan hyökkäys pysäytettiin saavutetulle tasalle. Seuraava yö vietettiin nuotiotulilla. Kun hyökkäys jatkui aamulla, kaikki olivat kohmeessa
ja väsyneitä. Pataljoona työnsi vihollista edellä. Se saavutti iltaan mennessä Tuomilammen pohjoispään tasan, johon hyökkäys pysäytettiin.
Miehet saivat levätä kaksi vuorokautta, ennen kuin hyökkäys jatkui.
Pataljoona ajoi takaa Karhumäen suuntaan vetäytyvää vihollista.
Norre sai käskyn pysähtyä ja varmistaa itään.
Vihollisen kenttälinnoitetut asemat muodostivat puolikaaren paljaaksi
puista parturoiduilla vaaroilla. Pakkanen kiristyi koko ajan. Teltoissa paleltiin, sillä kamiinoissa voi pitää tulta vain yöllä. Norre sai käskyn tehdä väkivaltainen tiedustelu edessä olevalle kukkulalle. Hän käski joukot rinta329

maan suon laitaan. Hänelle tultiin kertomaan, että tunnustelijat kieltäytyivät menemästä suolle, joka oli miinoitettu ja murrostettu.
– Tuokaa ne pelkurit tänne, Norre käski.
Ei ollut suurikaan yllätys, että yksi kieltäytyjistä oli Pitkänen, mieshän
oli varsinainen purnari.
– Rankaisen teitä myöhemmin, Norre ilmoitti.
Hyökkäys siirrettiin. Seuraavana päivänä kukkula vallattiin helposti.
Pataljoona siirrettiin reserviin. Lepo jäi vain vuorokauden mittaiseksi,
sillä Norre sai käskyn tiedustella Kumsan – Karhumäen tien suuntaan. Hän
määräsi kahden päivän takaiset kieltäytyjät tunnustelijoiksi. Tunnustelijat
lähtivät ylittämään käkkärämäntyä kasvavaa suota. Vallitsi erämaan hiljaisuus etäältä heikosti kantautuvaa tykkitulta lukuun ottamatta. Ylitettyään
suon tunnustelijat lähtivät nousemaan louhikkoista rinnettä. Kuului kaksi
laukausta. Yhden tunnustelijan nähtiin kaatuvan. Muut käänsivät sukset ja
lähtivät tulemaan takaisin kuin tuli olisi perseessä. Norre antoi käskyn lähteä etenemään.
Vihollinen vetäytyi antautumatta laukaustenvaihtoon.
Pitkänen oli vatsallaan hangessa. Lumi ruumiin ympärillä oli värjääntynyt punaiseksi.
– Pitkäsen mammam poika ei päässy Maanselkään asti, Terri sanoi kerrankin vakavana.
Marraskuu vaihtui joulukuuksi. Joukot olivat valmiina etenemään Karhumäkeen. Birger Norren komentaman vakkasuomalaispataljoonan upseerit
kokoontuivat komentotelttaan suunnittelemaan taistelutaktiikkaa. Teltta oli
sijoitettu kahden ison siirtolohkareen väliin, jossa se oli edes vähän paremmin suojassa vihollisen kranaateilta. Monitaitoinen luutnantti Virtanen
oli hankkinut jostakin Karhuviinaputelin. Pullo pantiin kiertämään.
– Ei tämä ihan telaketjuviinalle maistu, muttei paljon puutu, luutnantti
Jokela totesi.
– Te olette tottuneet liian hyviin aineisiin, Virtanen puolustautui.
– Puna-armeijan salainen ase on rommiannos ennen hyökkäykseen lähtöä, vänrikki Leivo sanoi ja otti ryypyn. – Se perustuu siihen, että humalassa sotilas taistelee pelvotta,
Leivo oli rykmentin valistusupseeri. Valistusupseerin pääasiallinen tehtävä oli mielialatarkkailu ja taistelumoraalin ylläpitäminen. Upseerin tuli
olla esimerkkinä miehistölle, vaikka kuolemanpelko oli arkipäivää heille330

kin. Upseerin tuli olla reipas, vaikka oli kuolemanväsynyt monen viikon
yhtämittaisen valvomisen seurauksena. He olivat jo ulkoisesti kaikkea
muuta kuin malliksi kelpaavia. Jokaisella oli ruokkoamaton parta ja tukka
leikkaamatta. Jokaisessa oli täitä, sillä rintamalla ei ollut mahdollisuutta
käydä saunassa eikä vaihtaa alusvaatteita edes joka toinen viikko. He olivat
oikeita korpisotureita.
– Puna-armeija on kohta lyöty. Suomen armeijalla on vuosituhannen
tilaisuus edetä pitkälle Venäjälle, Leivo loi taistelutahtoa.
– Karhua ei pidä nylkeä, ennen kuin se on kaadettu, Norre toppuutteli.
Pullon tullessa kohdalle hän otti siitä pitkän siivun. Juoma oli kauhean makuista mutta se lämmitti sisällä.
– Saksalaiset hävittävät Leningradin maan tasalle. Suomi saa elää seuraavat tuhat vuotta rauhassa, Leivo jatkoi.
– Sakut ovat juuttuneet Leningradin porteille, Virtanen muistutti.
Kamiinassa paloi tuli, vaikka oli kirkas päivä. Päivällä voi polttaa tervaksia, sillä niistä lähtevä savu ei noussut taivaalle vaan jäi telttaan leijumaan. Siinä oli se huono puoli, että teltassa olijat alkoivat näyttää nokikolareilta.
– Oletteko kuullut, kuinka Sundgreenil kävei? luutnantti Vähämaa alkoi
kertoa. – Sundgreeni sai omien ampumasta kranaatista sirpaleen haarojen
väliin.
– Omat koirat purivat, niin sanotusti, Jokela totesi.
– Sundgreeni vietiin Viipuriin lasarettiin, Vähämaa jatkoi.
– Hän pääsi puhtaitten lakanoitten väliin, Jokela keskeytti taas.
– Morsmaikku tuli sairaalaan kattomaa häntä, Vähämaa jatkoi. – Kuultuaan mihin sulhane oli haavoittunu, morsmaikku sanos, ettei tartte munatont miestä. Sundgreeni pyysi morsmaikkua lähemmäs kuiskatakses jotaki.
Viel lähemmäs. Ko morsmaikun nenä oli melkein suussa kiinni, Sundgreeni puras sen kärjest palan poies.
– Oikein sille nartulle. Ei pääse hakemaa itelleen uutta sulhasta, Jokela
sanoi.
– Kuinka monella on sukulaisia puna-armeijassa? Leivo vaihtoi puheenaihetta.
Virtanen katsoi Norrea:
– Eikö sun serkkus sodi sillä puolella?
Norre ei halunnut puhua suvun häpeätahrasta, bolshevikkivallankumouksen jälkeen punaupseeriksi ryhtyneestä serkustaan.
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– Joka suvussa on mustia lampaita, hän sanoi vain.
– Ystävät voi valita mutta sukulaisia ei, Jokela sanoi.
– Me suomalaiset olemme kummaa porukkaa, kun selvitämme vieraalla
maalla välimme, hiljainen yliluutnantti Pörhönen avasi sanaisen arkun.
Norre tiesi, että Leivo opiskeli siviilissä oopperalaulua ja aikoi sodan
jälkeen mennä Wieniin jatkamaan lauluopintoja.
– Antakaa korpisotureille konsertti, hän sanoi Leivolle.
– Jos en nyt.
– Alemman on toteltava, kun ylempi käskee, Vähämaa sanoi Leivolle.
– No, mitä herrat upseerit haluavat kuulla? Leivo suostui.
– Tarkottaako tuo, että osaat useamman kuin yhden laulun? Vähämaa
kysyi.
– Toki.
– Laulakaa ”Jos voisin laulaa kuin lintu voi”, Norre ehdotti.
Leivo nousi seisomaan ja alkoi availla ääntä. Saatuaan äänen auki hän
otti takakenoasennon ja ryhtyi laulamaan.
Lyyrinen tenori soi ihmeen kauniisti. Ulkoa kuului korohoron lähtölaukaus. Kranaatti ei viheltänyt. Kaikki tiesivät, mitä se tarkoitti.
– Maahan!
Kranaatti osui teltan viereen. Sirpaleet puhkoivat telttakankaan. Jotakin
märkää lensi Norren poskelle. Hän pyyhki sen kämmenselällä pois. Käteen
jäi verta.
Koska toista lähtölaukausta ei kuulunut, Norre nousi istumaan. Hän
varmisti kokeilemalla kädellä, että kaikki ruumiinosat olivat tallella. Leivo
vaikeroi maassa kovissa tuskissa.
– Osuiko pahasti? Norre kysyi vänrikiltä.
Leivo ei pystynyt vastaamaan. Kranaatinsirpale oli vienyt laulajan alaleuan.
– Lääkintämiehet! Lääkintämiehet!
Lääkintämiehet tulivat nopeasti. Ne nostivat tajun menettäneen Leivon
paareille ja lähtivät viemään tätä joukkosidontapaikalle.
Hyökkäys Karhumäkeen alkoi tulivalmistelulla, joka taaskin kesti kranaattien puutteen vuoksi vain muutaman minuutin. Tulivalmistelun päätyttyä
rintama lähti etenemään käskystä.
Vakkasuomalaispataljoona meni vihollisasemien läpi naapuripataljoonan raivaamasta aukosta. Se sai enää heikkoa tulta vastaansa. Laguksen
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panssaridivisioona oli jo tunkeutunut Karhumäkeen pohjoisesta. Pataljoona
eteni kaupungin laidalla olevan kasarmin luo ja alkoi saarrostaa. Vihollinen
ampui kivääritulta lauta-aidan raoista. Se ampui kranaattejakin, mutta tappioita ei tullut, sillä kranaatit nähtiin selvästi ja ne osattiin väistää.
– Ammutaan mekin kranaatteja, Virtanen sanoi Norrelle.
– Sodankäynnissäkin pitää olla jotakin inhimillisyyttä, Norre sanoi eikä
antanut käskyä ampua kranaatteja.
Vihollinen käytti yöllä luojan suoman mahdollisuuden hyväksi ja pakeni
motista jäähän menneen Äänisen kautta.
Norre ja alaisensa upseerit lähtivät aamulla katsomaan, minkälainen
paikka oli tullut vallattua.
Karhumäki oli viheliänen kurjala. Kadut olivat mudansekaisen lumisohjon vallassa. Siviilejä ei näkynyt. Mutta kaatuneita puna-armeijalaisia näki.
Kummallisiin asentoihin jäätyneitä ruumiita kasattiin pinoihin kuin halkoja. Kaikkialla oli hevosenraatoja. Venäläisiltä oli jäänyt kymmeniä kulkuneuvoja, tykkejä ja monta panssaria. Yksi veturikin saatiin sotasaaliiksi.
Kaupungin ainoa monikerroksinen kivitalo oli vankila.
Hirsitalon takaa kuului laukauksia. Talon takaa tuli viisi sotamiestä kivääri olalla.
– Miksi siellä ammuttiin? Norre kysyi miehiltä.
– Herra majuri, myö jouvuttii ampummaa vanki, joka yritti pakkoon.
Norre jätti rankaisematta omavaltaiseen puhdistukseen syyllistyneet,
sillä rankaiseminen saattaisi kiihdyttää mielet uusiin veritekoihin.
Radiouutisissa kerrottiin illalla, että Iso-Britannia on julistanut sodan
Suomelle.
– Englanti olis voinu valita sodanjulistukselleen jonkun toisen ajankohdan ku Suomen itsenäisyyspäivän, Virtanen sanoi katkerasti.
– Suursilli tekee kaikkensa miellyttääkseen Staalinia, Jokela sanoi.
Kuultiin hyviäkin uutisia; Moskovan pakkorauhassa menetetyt alueet oli
liitetty valtioneuvoston päätöksellä takaisin Suomeen.

10.
Kaksi armeijaa oli vyörynyt muutaman päivän välein aunukselaisen Nurmoilan kylän läpi. Ensin puna-armeija vetäytyi hajalle lyötynä Kaskanan
korpiin. Sen jälkeen voittoisa Suomen armeija miehitti kylän. Asukkaat
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palailivat karjamajoilta koteihinsa kuultuaan, etteivät suomalaiset olleetkaan sellaisia julmureita kuin heille oli uskoteltu. Yhtään naista ei ollut
raiskattu eikä yhtään vunukkaa ollut työnnetty peräaukosta aidanseipääseen. Suomalaiset järjestivät kylän hallinnon uusiksi. Asukkaat saivat valita hallintoon edustajansa. Kyläläiset valitsivat kylänvanhimmaksi Iivana
Pohtojevin, ainoan kylään jääneen täyspäisen miehen. Pohtojev oli säästynyt ikänsä vuoksi – hän oli yli viidenkymmenen – joutumasta punaarmeijaan. Kun talonpojilta oli edellisen vuosikymmenen alkupuolella
anastettu omaisuus ja taloudet oli pakkoliitetty kolhooseihin, Pohtojev oli
saanut jäädä asumaan taloonsa. Talo ei ehkä syrjäisen sijaintinsa vuoksi
kelvannut yhdellekään agronomille. Mutta koska hän omisti hevosen, hänet
julistettiin keskivarakkaaksi talonpojaksi, jolta voitiin ottaa omaisuus. Päätös siitä tehtiin kylän köyhimpien muodostaman kyläneuvoston kokouksessa. Pohtojev joutui luovuttamaan yhteistalouteen hevosen ja lehmät yhtä
lukuun ottamatta sekä siat ja sai pitää vain kanat ja kukon. Hän oli elättänyt
maatilkun ja lehmän antimilla suurperheensä vainoajan yli.
Pohtojev lupautui suomalaisten sotilasviranomaisten tulkiksi, kun nämä
lähtivät kirjaamaan erään syrjäkylän asukkaat. Oli kova pakkanen. Suksi
luisti. Aurinko nousi lumiriitteisten puitten takaa. Suomalaiset eivät puhuneet paljon. Pohtojevista se tuntui oudolta. Hän oli tottunut karjalaisten
pälpätykseen. Hiihdettyään puolitoista peninkuulumaa he tulivat kylään.
Savu nousi talojen piipuista kohtisuoraan. Koira haukkui.
He antoivat latua kylänraitilla vastaan tulleelle nuorelle naiselle.
– Suurj passibo, nainen niiasi.
Toimisto sijoitettiin kylän suurimpaan taloon. Kylän asukkaille ilmoitettiin, että kaikkien piti tulla henkikirjattaviksi.
Ilmoittautujia alkoi saapua – kaikki naisia paitsi yksi vanha ukko. Naiset
kyselivät Pohtojevilta, kuinka suomalaisten edessä tuli toimia.
– Saneletto vai praudan, Pohtojev neuvoi.
– Midä heile pidäy kerduo? lihava maatuska kysyi.
– Hyö kyzytäh sinult, oledgo karjalane ili venäläne. Gu vastuat, shto
olet karjalane, suat vihrein bumuagan i suat jiähä täh djerevnah elämäh.
Jezli vastuat, shto olet venäläne, sinut vijjäh keskitysleirih, Pohtojev kertoi.
– Minä oljen karjalane, lihava maatuska sanoi.
– Tähsah oled olluh venäläne, laiha nainen sanoi.
– Minä oljen olluh karjalane siidsah, gu tuljiin täh djerevnah Stjopanile
mutshoikse, maatuska sanoi.
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– Vunukoilesi olet pagissuh vai venäikse.
– Venjakse i livvikse, maatuska sanoi.
– Venäikse enembi. Voibigo häi sanuo, shto on karjalane? Pohtojevilta
kysyttiin.
– Voibi sanuo.
– Pannahgo rubi jogahisele? yksi kysyi.
– Rubi pannah jogahisele, Pohtojev naurahti. Tieto rokotuksista oli kiirinyt edellä.
Pitkäpartainen starikka seurasi tapahtumia sarajan sillalta ja poltteli
piippua. Ensimmäisenä henkilötiedot antamassa käynyt tuli ulos. Kaikki
kerääntyivät naisen ympärille.
– Midä rodututkijat kyzyttih sinult?
– Hyö kyzyttih min värizet sinul on silmät.
– Midä sinä vastazit?
– Minä vastazin ”katsho itshe”, nainen kikersi.
– Midä muudu hyö kyzyttii sinult?
– Hyö kyzyttii, ongo sinul nji miz arbei, nainen kertoi.
– Näytitkö sinä?
Kysymys herätti yleistä hilpeyttä.
– Minä vastanuzin hyppiä djärveh, starikka hörähti.

11.
Lentäjiä kun olivat, he tulivat lentokoneella Aunukseen. Vänrikki Vilhelm
Norre ohjasi edessä ja vänrikki Gunnar Fågel matkusti takana. Rannaton
Laatokka välkehti oikealla. Vasemmalla oli laaja korpimaa.
Vilhelm oli mennyt vapaaehtoisena sotaväkeen. Hän aloitti jalkaväessä,
mutta sai alokasajan päätyttyä pyytämänsä siirron lentojoukkoihin. Hänestä
tuli lentäjä, kuten lennonopettaja kurssin alkaessa oli uumoillut. Sodan
vuoksi lentosotakoulun reservinupseerikurssi oli tavanomaista lyhyempi,
mutta kaikki oleellinen lentämisestä oli siellä opetettu.
Alla näkyvästä maisemasta tuli mieleen Pohjanmaan lakeus, mutta täällä kylät sijaitsivat nauhamaisesti jokivarsilla. Tiet olivat surkeassa kunnossa. Suomen armeijan kuorma-auto oli juuttunut mutaan akseleita myöten.
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– Kaikki on niin ihanasti rempallaan! Fågel huusi takaa. – Täkäläiset
ovat eläneet liian kauan yksissä venäläisten kanssa! Välinpitämättömyys
on tarttunut!
– Suurin syy takapajuisuuteen on bolshevismi! Vilhelm sanoi.
Kiitorata tuli näkyviin. Vilhelm painoi Brewster laskuun. Se heittelehti.
Pyörät koskettivat kentän pintaa pehmeästi kuin kissan tassut. Hän rullasi
Brewsterin toisten koneiden viereen.
He jättivät Brewsterin mekaanikkojen hoiviin ja menivät lentueen esikuntaan ilmoittautumaan.
Seuraavana päivänä Vilhelm lähti ensimmäiselle tiedustelulennolleen.
Koneena oli yksipaikkainen Brewster. Se totteli nöyrästi jokaista käskyä.
Hän oli uljas kotka. Mikään ei voittanut lentämistä.
Syväriä ei ollut lupa ylittää. Vilhelm teki laajan kaarroksen Laatokan
yllä. Mitään hälyttävää ei näkynyt. Hän käänsi kokan kohti kotikenttää.
Lentueen majoitustilat olivat lentokentän laidalla kaksikerroksisessa melko
uudessa hirsikasarmissa.
– Vapaaehtosii upseerikanttiinii? Fågel huuteli.
Vilhelm ilmoittautui. He lähtivät upseerikanttiiniin.
He valitsivat pöydän pikkuruisen kanttiinin keskeltä. Tarjoilija tuli pian:
– Midä herroile suabi olla?
Molemmat tuijottivat kauniskasvoista tarjoilijaa. Fågel sai puhekyvyn
ensin takaisin:
– Tuokaa kahvi ja leikattua konjakkia.
– Eule koufeiduo.
– Mitä?
– Ei ole kahvia, naapuripöydästä tulkattiin.
– Tuo sitten tsaijua, Fågel sanoi.
Vilhelmkin tilasi konjakin ja teen. Tarjoilija meni pois pyllyä keikuttaen. Yönmustat hiukset oli palmikoitu vahvaksi letiksi niskaan.
– Rotupuhdas slaaviyksilö, Fågel totesi.
Viereisessä pöydässä luutnantti kerskui pudottaneensa samalla lennolla
kaksi Tsaikkaa.
Jaloviina oli kallista asevelvollisen kukkarolle, joten toisella kierroksella
he tilasivat Pöytäviinaa.
– Suljemmo vijjen minuutin piästy, tarjoilija sanoi.
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– Tuokaa sitten lasku, Fågel sanoi.
Tarjoilijan tuotua laskun Fågel otti sen teevadilta ja ojensi sen Vilhelmille. Vilhelm laski osuutensa laskun loppusummasta ja pani rahan teevadille. Fågel vain tuijotti eteensä.
– Kaiva kuvetta, että päästää lähtemään, Vilhelm hoputti.
– Ei oo rahuskii, Fågel sanoi surkeana.
– Jezli herra ei maksa, herra piäsöy pahnoile yökse, tarjoilija sanoi topakasti.
Fågel ei halunnut kärjistää tilannetta pitemmälle ja maksoi. Tarjoilijan
mentyä Fågel sanoi:
– Mikä temperamentti.
Seuraavalla iltalomalla Vilhelm ja Fågel lähtivät katsomaan, oliko temperamentikas tarjoilija työvuorossa.
Tarjoilija oli vuorossa. Fågel yritti matkia paikallista murretta tilatessaan:
– Myö otetaa Pöytäviinaa.
Tarjoilijan tuodessa juomat Fågel rohkaistui kysymään:
– Lähtisikö neiti iltakävelylle komean vänrikin kanssa?
– Njeiti ei lähte.
Tarjoilijan mentyä Fågel sanoi Vilhelmille:
– Näitkö? Se punastu.
Vilhelmkin halusi yrittää, muttei aikonut tulla nolatuksi Fågelin lailla.
Kun Fågel meni asialle, hän kirjoitti paperilapulle viestin, jossa ehdotti
tapaamista lähellä olevalla sillalla tarjoilijan työvuoron päätyttyä. Hän uskoi, että tarjoilija osasi suomea sen verran, että ymmärsi mistä oli kysymys.
Maksaessaan Vilhelm sujautti viestilappusen setelin välissä tarjoilijalle.
Tuodessaan vaihtorahat tarjoilija nyökkäsi ja hymyili hänelle. Pienet
tiu'ut helisivät Vilhelmin korvissa.
Ulkona Vilhelm sanoi Fågelille tulevansa omia teitään kasarmiin. Hölmistyneen Fågelin mentyä hän lähti sillalle.
Työaika oli päättynyt aikoja sitten, mutta tarjoilijaa ei kuulunut. Vilhelm
noitui kaikki naispuoliset olennot maanrakoon ja lähti kasarmiin nukkumaan.
Tiellä tuli joku. Vilhelm tunnisti viehättävän käynnin ja pajunvitsamaisen vartalon.
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– Andiekse. En piässyh raviembah..
Vilhelm ymmärsi että oli tapahtunut jotakin.
– Saanko saattaa sinut?
Ääni tuntui puuroutuvan kurkkuun.
– Vain veräile sah.
Vilhelm tarttui tytön käteen. Tyttö vapisi.
– Minä olen Vilhelm.
– Minä oljen Jekaterina.
He kävelivät kohti kuunsiltaa.
Vilhelm alkoi viettää ilta- ja viikonloppulomat Jekaterinan seurassa. Parista tuli tuttu näky Nurmoilan kylänraitilla. Jekaterina tai Katti, kuten nuoremmat sisarukset kutsuivat, oli häntä kaksi vuotta nuorempi. Katti oli oppinut koulussa suomea mutta puhui mieluummin omaa murrettaan, joka
muistutti paljon suomea.
Jekaterina halusi esitellä Vilhelmin vanhemmilleen. Vilhelm valmistautui tapaamiseen huolella. Hän harjasi asepuvun ja kiillotti kengät. Hän
leikkautti hiukset. Hän peseytyi ja ajoi parran.
– Sulla taitaa olla tosi mielessä, Fågel huuteli punkasta.
Kammattuaan vielä hiukset Vilhelm lähti.
Jekaterina odotti jo sillankorvassa.
– Läkkä meile, Katti tarttui Vilhelmin käteen.
Jekaterina oli kertonut, että hänen isänsä hyväksyi suomalaisten tulon
Nurmoilaan. Silti Vilhelmiä jännitti.
Katin isä oli kookas tummakulmainen mies. Kädenpuristus oli luja.
Ruskeissa silmissä oli ystävällinen katse. Katin äitikin oli ystävällisen
oloinen. Mutta Katin siskot ja veljet ujostelevat häntä.
Katin isä kertoi Vilhelmille, että oli nuorena miehenä kierrellyt laukkukauppiaana Suomessa. Suomalaiset olivat vapauttaneet Aunuksen bolshevismin ikeestä.
– Läkkä, lämmitämmö kylyn, Katti tarttui Vilhelmin käteen:
He tulivat ulos ja lähtivät rantaan viettävää polkua.
– Hui, mi hyppäi tropulla. Vet shlöpöi netse on.
Sammakko hyppäsi pois polulta.
Saunan ovi narisi. Vilhelm joutui kumartumaan, ettei olisi lyönyt päätä
yläkarmiin. Saunassa tuoksui puhtaalle.
– Kannammo vien, Katti sanoi. – Ota netuo rengi.
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– Kutsuitko minua rengiksi? Vilhelm ihmetteli.
– Netämä on rengi, Katti ojensi ämpärin.
He kävelivät keikkuvan laiturin päähän. Katti meni polvilleen ja otti
vettä ämpäriin. Vilhelm teki perässä. Vesi oli niin kirkasta että pohja näkyi.
He täyttivät saunan rautapadan vedellä.
– Kannammo hallot, Katti sanoi.
Polttopuita oli pinottu saunan alle.
– Azu ysky, Katti sanoi.
Kun Vilhelm ei ymmärtänyt, Katti näytti mallia tekemällä käsistä sylin
itselleen:
– Nenga.
Vilhelm ymmärsi. Katti pinosi syliin puita.
– Otammo tävvet yskät.
Katti pinosi taitavasti sylillisen itselleenkin: He kantoivat puut saunaan.
Vilhelm kaatoi puut kiukaan eteen, mutta Katti laski omansa siististi lattialle.
Katti pani kädet lanteille ja sanoi tomerasti:
– Sinun kojis eule kylyö.
– Mitä sanoit?
– Sinun kojis ei ole saunua.
– On meillä sauna. Kaksikin.
– Virjitämmö tuljen, Katti kumartui avaamaan uuninluukun ja pani puita
uuniin sekä puiden väliin tuohta sytykkeeksi. – Unohtin spitshkat. Novvan.
Vilhelm lähti Katin perään, mutta Katti kääntyi sanomaan:
– Vuota tiäl.
Vilhelm ymmärsi jäädä odottamaan. Katti palasi tulitikkuaski kädessään. Katti otti askista tulitikun ja raapaisi sen palamaan.
Tulen sytyttyä roihuamaan kunnolla Katti sulki uuninluukun. Hormista
rupesi kuulumaan humina.
Katti istuutui alalauteelle ja pani käden laudetta vasten:
– Istuotshe täh minun viereh.
Vilhelm ymmärsi, että Katti halusi hänen istuvan viereensä.
– Sinun tuatto on pohattu, Katti sanoi.
– Mikä? On se aika pohatta.
Katti pani etusormen suun eteen ja alkoi puhua kuiskaamalla:
– Ämmy on kylyn tagannu kuundelemas. Äijy i ämmy ollah starovieroi,
vahnu-uskozii. Heis kai on riähkiä. Plässimine i kizhuandu on riähky. Heil
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on oma perti tahnuon tagannu. Ristikanzat tullah toizis taloloispäi heijälluo
molimahes. Jogahine tuo omat astiet. Jezli menet heijälluo, musta ristie
silmät kynnyksel i kumardellakseh jumaluglah päi.
Vilhelm ei ymmärtänyt tuon taivaallista, mutta kuunteli mielellään Katin kiihottavan matalaa ääntä.
– Muamo tshakkau milma, shto minä vai kravatil venyn. Minun i pitäz
luadie priduanoidu, jezli njeveskäkse ajjon. Tatjana-tsikko tjikuttau kaiket
illat. Hänel on sundugu täyz liinoi i käsjpaikkoi. Minul eule nji yhty.
– Kuinka sanotaan livvinkielellä ”minä rakastan sinua”? Vilhelm kysyi.
– Minä suvaitshen sinuu.
– Suvaitset?
Katti riisui kengät jalasta.
– Pidäy lizätä puidu pätsih.
Vilhelm halusi auttaa, mutta Katti esti häntä tarttumasta uuninluukkuun:
– Netse on räkki. Poltat sormet.
Vilhelm ymmärsi avata uuninluukun kalikalla.
– Ylen olet hajukas, Katti sanoi.
”Hajukas” ei varmaankaan tarkoittanut mitään loukkaavaa.
– Tulou lämmy. Läkkä ulos.
Ulkona oli vilpoisempaa.
Nurmoilan seudulla liikkuvat partisaanit paljastuivat, kun ne tulittivat ohi
kulkenutta Suomen armeijan henkilöautoa väijytyksestä. Autosta tielle
nousseet upseerit kuolivat, mutta kuljettaja painoi kaasua ja pääsi tekemään
hälytyksen. Ennen kuin partio ehti paikalle, surmatyön tekijät olivat jo
kaukana. Partisaanien perään lähetetty etsintäpartio kadotti jäljet. Etsintätehtävä annettiin Nurmoilaan sijoitetulle lentueelle.
Vilhelm kierteli ja kaarteli Fokkerilla Kaskanan korven yllä. Oli mahdotonta löytää muutaman miehen kokoinen ryhmä erämaasta, jossa eleli vain
villipetoja. Bensamittari näytti jo punaista. Hän käänsi kokan kohti tukikohtaan. Lentäessään hakkuuaukean yli hän näki kahdeksan sotilaan ryhmän menossa Syvärille päin. Vilhelm kaarsi takaisin. Miehet olivat Suomen armeijan sotisovassa. Yksi sotilaista tähtäsi häntä kiväärillä, mutta
toinen painoi kädellä kiväärinpiipun alas.
Moinen käytös ihmetytti. Palattuaan tukikohtaan Vilhelm teki ilmoituksen ryhmästä lentueen esikuntaan. Hän sai kuulla, ettei sillä seudulla liikkunut omia partioita. Miesten täytyi olla etsittyjä partisaaneja.
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Lähimpänä ollut partio lähetettiin partisaanien perään. Se tavoitti ryhmän Kuujärvellä, ennen kuin se ehti livahtaa Syvärin yli omalle puolelle.
Partio piiritti partisaanit autioon huuttoriin ja tuhosi ne viimeiseen mieheen. Sotarikoksista pahimpaan – vastustajan asepukuun pukeutumiseen –
syyllistyneet saivat ansionsa mukaan.

12.
Oli alkanut jatkosodan toinen vuosi, vaikka sodan oli pitänyt päättyä parissa kuukaudessa ja sotilaille oli luvattu, että he pääsisivät kotiin viljankorjuuseen. Naiset joutuivat korjaamaan viljan ja kylvämään seuranneena keväänä. Ruuasta oli puute, vaikka Saksasta saatiin viljaa. Risto Karivieri
lähti hakemaan Solkullasta täydennystä korttiannoksiinsa. Hän tuli toimeen
henkisen työntekijän korttiannoksilla, mutta vaihtelu virkistäisi. Eikä Margitille tarvinnut maksaa viimeistä mustanpörssin hintaa. Hän oli menossa
eteisessä, kun puhelin pärähti soimaan. Hän epäröi mutta palasi vastaamaan.
– Karivierellä.
Toisessa päässä oli eräs asessori kirkkohallituksesta Helsingistä.
– Minä menen suoraan asiaan, asessori sanoi. – Kiinnostaisiko lähteä
papiksi Inkeriin?
– Tuota...
– Uskonveljemme inkeriläiset ovat viime vuosina saaneet kokea kovia
bolshevikkikomennon alla. Olet kai kuullut, että kaikki Inkerin kirkon papit karkotettiin Siperiaan, elleivät ehtineet paeta Suomeen. Seurakunnanhoitajat astuivat tilalle. Heidätkin karkotettiin. Naiset rupesivat hoitamaan
seurakuntia, kunnes uskonnollinen toiminta kiellettiin kokonaan. Kirkot
pakko-otettiin seurakunnilta. Niistä tehtiin elokuvateattereita, jopa hevostalleja. Penkit pilkottiin polttopuiksi. Uruista irrotettiin pillit ja myytiin
romuksi. Nyt kun saksalaiset ovat siellä, asiat ovat paremmin. Kirkkoja
palautetaan seurakuntien käyttöön. Inkeriläiset saavat jälleen kuulla jumalansanaa äidinkielellään. Pidetään rippikouluja, lapsia kastetaan ja myös
aikuisia, jotka eivät neuvostovallan aikana saaneet kastetta. Mutta pappeja
puuttuu.
Asessori veti henkeä, ennen kuin jatkoi:
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– Me kaksi emme korkean ikämme vuoksi kelpaa taistelujoukkoihin,
mutta me voimme kantaa muulla tavalla kortemme kekoon isänmaan puolustamiseksi.
– Kuten lähtemällä papiksi Inkeriin?
– Aivan. Isänmaa ei selviä ahdingosta, ellei jokainen ota paikkaansa
rintamassa.
– Alkaa olla jo tuota ikää...
– Kokemustakin tarvitaan.
– Lapsena reessä vällyjen alla, vanhana ohjaksissa takapajulla, ho ho,
Karivieri naurahti. Hän päätti pysyä tiukkana. – Minä en pane lusikkaani
siihen soppaan. Muistatko, mitä tapahtui, kun Suomen hallitus viime vuosikymmenen alussa lähetti Moskovaan nootin inkeriläisten karkotuksista?
– Muistan hyvinkin. Moskovasta tuli vastanootti, jossa kehotettiin Suomen hallitusta olemaan puuttumatta Neuvostoliiton sisäisiin asioihin. Mutta asiat ovat nyt toisin. Moskova ei pysty uhkailemaan Suomea, kun Saksa
on tukenamme. Saksa voittaa sodan. Leningrad hävitetään maan tasalle, ja
Inkeri liitetään Suomeen.
– Mikä takaa, että Saksa voittaa?
– Siitä ei ole epäilystäkään. Sen armeija on ylivertainen. Tiesitkö muuten, että Leningrad on rakennettu suomalaiselle maaperälle? asessori vaihtoi puheenaihetta. – Nevan suistossa asui suomalaisia kalastajia, kun Pietari Suuri perusti siihen kaupungin.
– Olen perillä historiasta. Harkitsen asiaa. Nyt minun on kiiruhdettava
junaan.
– Akateemiselle Karjalaseuralle vannomasi vala velvoittaa sinua auttamaan inkeriläisraukkoja.
– Siihen on tarpeetonta vedota. Saat vastaukseni huomenna. Kuulemiin.
Karivieri matkusti raitiovaunulla rautatieasemalle. Hän osti matkalipun
Mynämäelle ja nousi junaan. Äsken saatu työtarjous pyöri mielessä. Lähtemällä Inkeriin hän osoittaisi hyväksyvänsä politiikan, jolla Suomen hallitus oli luotsannut maan uuteen sotaan Neuvostoliiton kanssa. Sotaan, jonka
loppua ei ollut näkyvissä. Kädenpuristus Syvärillä ei ollut toteutunut, sillä
saksalaiset olivat juuttuneet Leningradin porteille. Hitler vaati Suomea
hyökkäämään Leningradiin, mutta Mannerheim oli ilmoittanut Hitlerille,
ettei Suomen armeija hyökkäisi.
Hän oli ollut ensimmäisestä sortokaudesta lähtien oppositiossa kirkkohallituksessa yhä vallassa oleviin suomettarelaisiin ja niiden hengenheimo342

laisiin nähden. Hän nousi silloin vastustamaan kenraalikuvernööri Bobrikoffin aloittamaa laittomuutta. Kirkkohallitus oli siitä lähtien estänyt häntä
saamasta kirkkoherran virkaa asettamalla hänet vaaleissa joka kerta vasta
kolmannelle tai neljännelle ehdokassijalle, mistä oli lähes mahdotonta tulla
valituksi.
Toisaalta kristityn velvollisuus oli lievittää uskonveljien ja uskonsisarten hätää. Bolshevikit olivat luvanneet Tarton rauhassa inkeriläisille kulttuuriautonomian, mutta lujitettuaan valtansa unohtivat lupauksen. Suomenkielinen kulttuuri ja kouluopetus lakkautettiin Inkerissä. Kaikki hengellisen toiminnan harjoittaminen kiellettiin. Papit karkotettiin seurakunnista. Kirkot suljettiin. Kollektivisoinnin yhteydessä inkeriläisten maatilat
pakkoliitettiin kolhooseihin. Liittymästä kieltäytyneet talonpojat karkotettiin Siperiaan.
Karivieri poistui junasta Mynämäellä ja jatkoi kävellen. Kukkaro oli
pudonnut tielle. Hän kumartui poimimaan sen. Kukkaro lensi tienvarsipusikkoon. Pensaasta kuului poikaviikarien kikerrystä.
Karivieri kokosi arvokkuutensa ja jatkoi matkaa.
Margit pahoitteli, että hänellä oli tarjota vain kahvin korviketta.
– Kun sota alkaa, kaupan hyllyiltä katoaa kahvi ensimmäisenä, Karivieri
sanoi Margitilta oppimansa suuren viisauden.
Voikukan juuresta valmistettu vastike maistui kitkerälle, mutta Karivieri
ei sanonut sitä ääneen.
– Mie kavun, että mie otin sotavankeja töihin, Margit sanoi.
– Kuinka niin?
– Net ovat tulleet julkeiksi.
– Miten se ilmenee?
– Net vaatiit päästä päärakennukseen nukkuhmaan.
– Missä ne nyt nukkuvat?
– Navetanylisillä. Niillä ei pitäisi olla mithään valittamista. Net saavat
ruuankin kaksi kertaa päivässä.
– Kansainväliset sotalait määräävät, kuinka sotavankeja tulee kohdella,
Karivieri muistutti. – Olisiko mahdollista, että vangit muuttaisivat väentupiin?
– Oma työväki assuu niissä.
– Tietääkö Birger asiasta?
– Mie olen kirjottanu hänelle, mutta hän valittaa kiireitä.
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– Minä puhun hänen kanssaan, kun näen hänet, Karivieri lupasi.
– Maistuuko toinen kupillinen? Margit kysyi.
– Ei kiitos. Mutta saisko sulta ostaa kanan?
– Kanalassa on yksi, joka ei muni. Saat sen ilmaiseksi, jos teurastat ja
kynit sen.
– Sovittu.
He lähtivät kanalaan. Margit osoitti kädellä kanan, jonka hän sai ottaa.
Kukko vain käänteli päätä, kun Karivieri otti kanan orrelta.Ulkona
hän
pani kovasti kaakattavan kanan pään pölkylle ja katkaisi sen kaulan kirveellä. Lahkeeseen roiskahti verta. Hän laski kanasta veren ja varoi tahrimasta vaatteitaan lisää.
– Tätä ei opetettu yliopistossa, hän vitsaili.
Karivieri kyni kanan. Margit keräsi höyhenet visusti talteen.
– Mie panen ne täytteeksi tyyhnyyn, Margit kertoi.
Kynittyään kanan Karivieri avasi sen vatsan puukolla.
– Minä lähden Inkeriin papiksi, hän kertoi vetäessään kanan sisäelimet
ulos.
Vaikutti kuin Margit ei olisi kuullut.
– Ennen Inkeriin mentiin lehmipaimeneksi, minä menen sinne sielunpaimeneksi, Karivieri sanoi.
– Mihin sie menet?
– Inkeriin.
Keittiössä Karivieri pesi kanan. Hän kääri sen sanomalehteen ja sitoi
paketin puotinarulla. Margit ojensi hänelle jostakin hakemansa kirjeen:
– Klausilta tuli kirje.
Karivieri tiesi, että Klaus oli liittynyt vapaaehtoisena Waffen-SSpataljoonaan, jonka saksalaiset olivat perustaneet eräänlaiseksi ensimmäisen maailmansodan aikaisen Kuninkaallisen Preussilaisen Jääkäripataljoona 27 perinteen jatkajaksi.
Kirje oli ruotsiksi. Klaus kirjoitti, että oli jossakin Etelä-Venäjällä.
Paikkaa ei voinut mainita tarkemmin. Suomalaiset olivat joutuneet vannomaan valan suurgermaanisen kohtalonyhteisön johtajalle Adolf Hitlerille.
Joukko oli jaettu kahteen osaan. Jo sotakokemusta saaneet lähetettiin suoraan Waffen–SS–joukkoihin. Muut joutuivat koulutusleirille. Punaarmeijasta ei ollut minkäänlaista vastusta, kun Wiking-divisioona eteni
salamavauhtia Ukrainan läpi Mustanmeren rannikolle.
Karivieri ojensi kirjeen takaisin Margitille.
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– Saksa käyttää SS-pataljoonaa panttina, jolla se pakottaa Suomen pysymään rinnallaan, hän sanoi kyynisesti.
– Pääasia, että Klaus pallaa elossa kothiin.
Saatuaan ostaa Margitilta vielä puoli kiloa vastakirnuttua voita ja pussillisen vehnäjauhoja Karivieri matkusti takaisin kotiin.
Kotona Karivieri maustoi kanan suolalla ja pippurilla ja pani sen uuniin.
Odotellessaan kanan kypsymistä hän kattoi pöydän. Yksi lautanen riitti.
Hän olisi mieluummin ruokaillut jonkun kanssa, mutta ei ollut ketään. Hälytyssireeni alkoi soida ulkona. Ilmahälytykset olivat useimmiten turhia,
mutta viranomaiset vaativat, että niitä noudatettiin. Eikun kaasu poikki ja
pommisuojaan.
Hälytys oli silläkin kertaa turha. Karivieri palasi jatkamaan kanan kypsyttämistä. Uunista tullut herkullinen tuoksu sai veden herahtamaan kielelle. Annettiin uusi ilmahälytys.
Hälytys oli taaskin turha. Kolmannella yrittämällä kana ehti paistua
kypsäksi. Karivieri sytytti kynttilän ja rupesi syömään. Mutta voi. Liha oli
sitkistynyt, hampaat eivät pystyneet siihen.
Karivieri mutusteli kumimaiseksi muuttunutta kanaa. Ei puhettakaan
juhla-ateriasta.
Aamulla Karivieri soitti Helsinkiin ja ilmoitti suostumuksensa lähteä
papiksi Inkeriin.
Karivieri järjesti kodin sellaiseen kuntoon, että sieltä voi olla poissa useita
kuukausia. Rouva Pyssy oli luvannut käydä pyyhkimässä pölyt silloin tällöin. Hän pakkasi matkalaukkuun vaatetta ja tavaraa, jota arveli tarvitsevansa Inkerissä.
Karivieri matkusti raitiovaunulla rautatieasemalle. Hän osti vain menolipun Helsinkiin. Helsingissä hän ajoi raitiovaunulla Katajanokalle ja meni
kirkkohallitukseen. Hän sai matkaohjeet ja matkarahaa. Hän käveli vieressä olevaan satamaan ja astui höyrylaiva Arandaan.
Aranda lähti merelle vasta myöhään illalla – pimeällä ei ollut vaaraa
vihollisen lentokoneista. Sinä yönä Suomenlahdella ei liikkunut vihollisen
sukellusveneitäkään.
Karivieri jatkoi Tallinnasta junassa Narvaan. Narvassa hän vaihtoi Hatsinaan menevään paikallisjunaan. Junassa oli lomalta rintamalle palaavia
saksalaissotilaita. Ne laskivat sodasta irvokasta leikkiä. Mitä lähemmäs
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rintamaa juna tuli, sitä enemmän näkyi sodan tuhojälkiä. Inkeri oli sodan
raiskaama.
Hatsinassa sai heti muistutuksen, että etulinja kulki vain tykinkantaman
päässä. Vihollinen alkoi ampua rumputulta. Kaikkien täytyi juosta pommisuojaan.
Karivieri asettui asumaan entiseen pappilaan. Talon toisessa päässä asui
saksalaisia upseereita. Hän aloitti työn tutustumalla Hatsinan asukkaisiin.
Saksalaissotilaat olivat enemmistönä. Siviileistä lähes kaikki olivat luterilaisia inkerinsuomalaisia. Oli myös omia suomensukuisia kieliään puhuvia
kreikkalaiskatolisia inkerikkoja ja vatjalaisia sekä muutama luterilainen
virolainen. Venäläisiä ei ollut yhtään.
Karivieri ryhtyi vähentämään inkeriläisten hengellistä hätää. Hän piti
rippikoulua lapsille ja myös aikuisille. Hän kastoi aikuisia, jotka eivät lapsena olleet saaneet kastetta. Hän piti jumalanpalveluksen uudelleen käyttöön otetussa kirkossa. Seurakuntalaiset olivat ylen kiitollisia, kun saivat
taas kuulla jumalansanaa äidinkielellään.
Jotkut olivat niin kiitollisia, että toivat Karivierelle lahjan. Katri Suomalainen niminen vanhus toi kananmunan. Hän lähti Katrille kylään. Sellaista
kurjuutta, jota hän näki Pieni-Hatsinan kylässä, hän ei ollut uskonut olevan
olemassakaan. Katri kertoi, että sato oli menetetty ensimmäisenä sotasyksynä työntekijöiden puuttumisen vuoksi lähes kokonaan. Seuranneena keväänä pellot jäivät kylvämättä, koska ei ollut siemenviljaa, joten satoa ei
ollut saatu tänäkään syksynä. Ihmiset joutuivat lähtemään kerjuulle, mutta
taloista ei ollut antaa mitään.
– Ku venäläine rupiaa ampumaa tykkilöil, meijän pittää juossa moakellarrii, Katri valisti Kariviertä. – Miun vanha setäin ei välittänt lähtee pommisuojaa voa jäi kottii istummaa. Talloo tulj täysosuma. Setä kuolj.
– Onneks setän ei tarvint kittuu, Katrin pojanpoika Pertti sanoi murroksen vasta kokeneella äänellä.
Katri, Katrin miniä Annikki sekä Pertti saivat elantonsa lehmästä, jonka
saksalainen sotilas oli tuonut heille hoidettavaksi. Saksalainen haki joka
päivä osuutensa maidosta. Katri sai pitää loput työpalkkana.
– Järjestely taitaa olla kolhoosisysteemiä parempi? Karivieri kysyi johdattelevasti.
– Voi veikkone. Kolhoosis johtajat vievät kaiken maion. Lehmän omistajal annettii vaa vähä rahhaa, Katri vastasi. – Mut asjat ol viel huonommi
hetj vallankumouksen jälkee. Mie käin myömäs maitoo Piitterin rintkoil ja
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näin kerra, ko hevonen koatu Liteinin sillal kuormaa alle. Paikal tult sotilas
lopetti hepoin kärsimykset ampumal kivveäril sitä peähä. Omistaja panj
hepoin kirveel lihoiks ja möi lihat huutokaupal. Miekii olisin ostant, jos
miul olis olt rahhaa.
Pertti ei vähäisen ikänsä vuoksi ollut ehtinyt joutua puna-armeijaan,
ennen kuin se vetäytyi Inkeristä.
– Pertti tekköö pienii palveluksii saksalaisel, Katri kertoi. – Heä hautais
pommitukses pintaa nousseet ruumiit sisukkaast uuvestaa ja sai palkaks
nauriita.
– Mie soan saksalaiselt kivveärin ja mänen metsäkoartii, Pertti sanoi
karhun mörinää muistuttavalla äänellä.
– Mahtaako heä antaa siul kivveärii? Katri epäili.
– Antaa, Pertti oli varma.
Katrin miniä Annikki oli suomalainen. Katrin poika Kauko oli tuonut
Annikin Venäjälle samana talvena, jolloin Suomessa käytiin vapaussota.
Joitakin vuosia sitten Kauko oli hylännyt Annikin toisen naisen vuoksi ja
oli muuttanut Kelttoon. Kaukosta ei ollut kuulunut mitään yli vuoteen, sillä
Keltto oli puna-armeijan haltuun jääneessä osassa Inkeriä. Annikki ei siten
tiennyt, oliko leski vai ei. Annikki ei kuitenkaan ollut ruvennut kainaloiseksi kanaksi saksalaissotilaalle, kuten jotkut naiset.
Seuraavan kerran Karivieri meni Suomalaisille kylään puolen vuoden
kuluttua. Hän sai ikäväkseen kuulla, että lehmä oli mennyt umpeen rehun
puutteen vuoksi, ja se oli täytynyt lopettaa. Pertti ehti kätkeä osan lihoista
hankeen, ennen kuin saksalainen tuli hakemaan maitoa. Lihaa oli riittänyt
näihin päiviin asti, mutta nyt Annikki pani kattilaan viimeisen palan. Liha
tuoksahti jo.
Kuoriessaan nauriita Annikki kertoi, että siemenperunat oli syöty kuorineen, joten tulevana kesänä ei olisi mitä istuttaa.
– Saksalaiset jakkoat nauriita, mut ne turvottoat vatsan, Annikki kertoi.
– Mite myö selvitää ens talvest? Katri surkutteli.
– Meijänkii pittää ruveta kysyjiks, Pertti sanoi naiivisti.
Karivieri ei jäänyt jakamaan niukkaa ateriaa Suomalaisten kanssa.
Risto Karivieri ahdistui kurjuuden näkemisestä niin, että sairastui henkisesti. Hän palasi Suomeen tutun lääkärin tutkittavaksi. Tohtori diagnosoi sairauden ylirasituksesta johtuvaksi masennukseksi ja määräsi hoidoksi täydellistä lepoa.
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Karivieri matkusti sairauslomalla Solkullaan. Hän törmäsi siellä Klausiin, joka oli palannut kotiin kahden vuoden sopimuksen Waffen-SSpataljoonassa umpeuduttua. Klaus kertoi ruotsiksi, että kun SS-miehet
kuukauden loman päätyttyä olivat kokoontuneet Hankoon palatakseen
Saksaan, ilmoitettiin, ettei Saksa enää tarvinnut heitä. Klaus ei ollut pettynyt; hänelle riitti kaksi vuotta Hitlerin puolesta. Pataljoonan lopettajaisparaatissa Tampereella muutama Saksasta tullut SS-upseeri otti ohimarssin
vastaan.
Klaus kantoi yhä SS-upseerin univormua. Asu oli siisti ja ehjä. Housut
olivat hyvässä prässissä ja parhaasta nahasta valmistetut saappaat oli putsplankattu. Koppalakissa oli pääkallokokardi.
Klaus kertoi, että Wiking-divisioona oli hyökännyt Mius-joelta Kaukasukselle. Heille uskoteltiin, että viinirypäleet kasvoivat etäällä siintävien
lumihuippuisten vuorten rinteillä. Vauhti oli kova. He joutuivat liejutasangolle. Malgobekissä käytiin hurjin taistelu. Puna-armeija hyökkäsi ratsuväellä panssarijoukkoja vastaan. Tiesihän sen kuinka siinä oli käynyt. Mutta
suomalaiset joutuivat maksamaan voitosta kovan hinnan – kolmasosa miehistä poistui rivistä haavoittuneina tai kaatuneina. Maanmiesten luut vaalenivat Etelä-Venäjän arolla. Divisioonan rippeet vedettiin pois rintamalta
Proletarskajan kylään. Paikka oli nimensä mukainen kurjala. Wikingdivisioona lähetettiin auttamaan Stalingradissa puna-armeijan saartamaksi
jäänyttä von Pauluksen armeijaa. Miehet marssivat heppoisissa asuissa
satoja kilometrejä tuulen pieksämällä kalmukkiarolla. Klausille oli jäänyt
mieleen lumimyrsky jouluaattona. Romanialainen sotamies pakotti kuorman alle sortuneen hevosen ruoskimalla takaisin jaloilleen. Kotijoulut äidin leipomine piparkakkuineen ja isän karamellein koristelemine joulukuusineen tulivat mieleen. He eivät ehtineet perille, ennen kuin punaarmeija valtasi Stalingradin. Divisioona käännettiin takaisin ja se irrotettiin
Ukrainassa rintamalta. Suomalaiset päästettiin kuukauden pituiselle lomalle kotimaahan. Kun he tulivat Tallinnan kautta Hankoon, vain kourallinen
suojeluskuntakihoja oli vastaanottamassa.
Karivieri sanoi pelkäävänsä, että Stalingrad oli sodan käännekohta, sillä
Saksa ei voinut enää välttää tappiota itärintamalla.
Klaus uskoi, että Stalingradista huolimatta Saksa voittaisi sodan.
Karivieri sanoi, että Saksan oli voitettavakin, jotta se välttyisi ehdottoman antautumisen vaatimukselta, josta liittoutuneet olivat ilmeisesti jo
keskenään sopineet. Hän kertoi, että Suomi oli jo tunnustellut rauhaa Neu348

vostoliiton kanssa. Saksa oli saanut siitä vihiä ja uhkasi lopettaa elin- ja
sotatarviketoimitukset Suomeen, ellei Suomi lopettaisi erillisrauhahankkeita. Suomen asema oli tukala, sillä Saksa piti Suomea liittolaisenaan ja vaati
sitä pysymään rinnallaan. Suomen kannalta oli huolestuttavaa että punaarmeija oli saanut murrettua aukon Leningradin saartorenkaaseen.
Klausista tilanne Suomen rintamilla oli edelleen hyvä. Joukot olivat
Syvärillä ja Maaselän kannaksella. Itä-Karjalaa voitaisiin käyttää panttina
rauhanneuvotteluissa.
Margit tuli pyytämään heidät korvikkeelle.
Korviketta juotaessa Klaus kertoi, että lähtisi tulevalla viikolla ItäKarjalaan. Waffen-SS-pataljoonassa palvelleet suomalaiset sijoitettaisiin
Suomen kenttäarmeijaan. Klaus ikävöi SS-joukoissa vallinnutta järjestystä.
Saksalainen sotilas oli säntillinen. Se totteli käskyjä, ei purnannut eikä jermuillut. Siviilejä kohtaan se oli kohtelias ja ystävällinen.
Margit kertoi, että sotavangit uhkasivat, että hänet tapetaan, kun punaarmeija tulee Mynämäelle. Hän ei olisi ottanut niitä, mutta kun niitä tuputettiin.
Klaus puuskahti, että sotavangit olivat ryssänhuoranpenikoita, samoja
ali-ihmisiä, joita hän oli nähnyt Etelä-Venäjällä.
Parannuttuaan masennuksesta Karivieri palasi Inkeriin. Hän joutui kaaoksen keskelle. Saksa oli suostunut siirtämään inkeriläiset pois sotatoimialueelta. Suomi otti ne vastaan työvoimaksi.
Karivieri kierteli kylissä kertomassa mahdollisuudesta päästä Suomeen
pois sodan jaloista. Pieni-Hatsinan kylässä hän meni ensimmäiseksi Katri
Suomalaisen luokse. Siellä oltiin lähdön suhteen kahden vaiheilla. Annikki
ja Pertti olivat valmiita lähtemään, mutta Katri epäröi.
– Mie tahon tulla hauvatuks Inkerii, Katri perusteli syytä.
– Sie peäset takasj kotjtii, ko sota on ohi, Annikki sanoi anopilleen.
– Miul ei uo monta kuukautta jälel.
– Elä höpäjä.
– Kaikkien on lähdettävä pois pommitusten alta. Katri ei voi jäädä tänne
yksin, kun kaikki muut lähtevät. Karivieri suostutteli.
Katri suostui lähtemään ja alkoi pakata. Karivieri auttoi pakkaamisessa.
Mukaan sai ottaa vain sen määrän omaisuutta, jonka pystyi kantamaan.
Inkeriin jäävä omaisuus luetteloitaisiin.
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– Sitä on turha luvetteloija, Katri sanoi. – Ryssä viep sen kuitekii. Roamatun mie otan. Juhana-veljkii otti Roamatun, ko hänet vietii. Yks noutajist kehtas sannoo, ettei heä muuta matkaeväst tarvintkaa. Juhana vietii
junal. Pere pantii peräs. Kuka hittolaine junankii on keksint, ko sil viijää
ihmist pois kotont. Juhana kuolj Sipirjas. Heä sano miul usjast, et myö inkerläist tehtii tuhmast, ko myö ei noustu vastustammaa pakkokollektivointii. Meijän olis pitänt noussa yhten miehen ja naisen vastustammaa. Mut ko
myö ei tiijetty. Jos Jumala olis antant merkin, mie olisin noust vastustammaa. Mie en olis antant yösijjaa sil nahkatakil, ko se kiertel pitämäs niitä
kokouksii ja levittämäs propakantaa. Juhana sai maksaa kovan hinnan siint,
et nousi yksin vastustammaa pakkokollektivointii. Hänel meärättii kyläneuvostos iso puuvero. Heä kykeni maksamaa sen seästöillää, mut hänel
meärättii viel suuremp vero. Sitä heä ei ennää kyent maksamaa. Hänet julistettii kulakiks köyhii kokoukses. Mikä kulakki heä olj? Heä ei olt koskaa
pitänt vierasta työvoimaa. Hänelt otettii hepoi ja pellot pois. Lehmät vietii
yhteisnavettaa. Talo otettii takavarikkoo. Leivätkii vietii vartaast. Loarit
lakastii luuval jyvist puti puhtaiks. Kevvääl polsevikit tulliit katumapeäl.
Juhanan käskettii kylvää omat peltoo, mut heä ei olt nii tuhma, et olis kylvänt ja toiset olisiit korjanneet saaon. Häntä rankastii siint karkotuksel.
– Mie kaivasin silmät peäst niilt polsuilt, Annikki puuskahti.
– Pahantekijöille on annettava anteeks ei seitsemän kertaa vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa, Katri sanoi. – Miultkii otettii toine
lehmä kolhoosii. Mie tuhma rupesin kolhoosin lypsäjäks. Maito män agronomiin suihi. Mie en soant oman lehmän maiost ko tilkan.
– Agitoattorj sai teijät hupsut liittymeä kolhuosii, ko heä lupais, et uskovaist viijeä joka sunnuntak autokyyvil kirkkuo, Annikki sanoi. – Mut
heä ei kertont teil sitä, et sunnuntakin vietto lopetettoa.
– Miks Jumala anto hävittää Inkerin kirkon? Katri huokaisi.
– Herra ei jätä rankaisematta seurakuntansa hävittäjää, Karivieri lohdutti.
– Ei olis käynt nii ko käi, jos Inkerin kansa olis elänt Herran nuhtees.
Seurakunnat hävitettii. Papit pakeniit Suomee. Seurakunnanhoitajat astuit
sijjaa. Heijätkii karkotettii. Naiset rupesiit toimittammaa kaste- ja vihkitoimituksii. Sit heijätkii pakotettii lopettammaa. Kirkot otettii pois jumalattomilt. Kirkkojen ovvii pantii suuret munalukot. Mikä tarkotus sil kaikel
on?
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– Jumala salaa ihmisiltä suunnitelmansa, Karivieri sanoi. – Inkerin kirkko nousee jonakin päivänä uudelleen.
– Mie en sitä päivää nääe, Katri sanoi. – Olisitte työkii Kaukon kans
eläneet Herran nuhtees, teil ei olis käynt niiko käi, Katri moitti miniäänsä.
– Kauko houkuttel valheel miut tänne.
– Mitä sie, vaimoraiska, hoastat? Työ käittä vuoroperrää vierais.
– Kauko alotti.
Pertti ei kestänyt kuulla sanailua ja meni ulos korvia pidellen.
Kaikki oli pakattu. He lähtivät.
– Lukkoo on turha panna. Hyö rikkoot sen kuitekii, Katri sanoi ulkoportailla.
– Enne riitti ko pani luuvan pönkäks, Annikki kertoi Karivierelle.
– Varkaat on junan tuomii, Pertti tiesi.
Katri pani lukon kuitenkin mutta ei saanut avainta pois.
– Pertti, meä avittammoa mummii, Annikki käski.
Pertti sai avaimen pois.
Katri voihkaisi, kun he tulivat maantielle.
– Mikä siul tulj? Annikki hätääntyi.
– On nii vaikee jättää kottii, Katri sanoi.
– Antakaa minä kannan toisen kasseista, Karivieri tarjoutui auttamaan,
vaikka hänellä oli kannettavaa jo molemmissa käsissä.
Piiritetystä Leningradista kantautui vaimea tykkien jyly. Kaupunki piti
kolmatta vuotta puoliaan saksalaisia vastaan. Viime talvena leningradilaiset olivat olleet jo nälkäkuoleman partaalla, mutta tilanne oli helpottunut,
kun puna-armeija sai avattua huoltotien kaupunkiin myös maan kautta.
Alkoi olla päivänselvää, ettei Hitler pystyisi lunastamaan sodan alussa antamaansa lupausta lounastaa Leningradin parhaassa ravintolassa.
Suomeen lähtijät koottiin valtavaan pahvitelttakylään. Aikuiset hieroivat
kauppoja saksalaissotilaitten kanssa, lapset kirmasivat sillä aikaa telttojen
välissä. Myynnissä oli kotieläimiä ja huonekaluja, jopa taloja. Talokauppoja syntyi nihkeästi, saksalaiset ilmeisesti pelkäsivät joutuvansa jättämään
Inkerinmaan eivätkä halunneet sijoittaa kiinteään omaisuuteen.
Lähtijät luetteloitiin. Jokaisen täytyi allekirjoittaa asiakirja, jossa vakuutti lähtevänsä vapaaehtoisesti. Kaikki lähtivät mielellään esi-isiensä
maahan. Yksi vanha mies sanoi, että he olivat kuin Israelin lapset, jotka
palasivat pitkän korpivaelluksen jälkeen heimonsa yhteyteen.
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Ensimmäinen erä Suomeen lähtijöitä nousi junaan eräänä koleana syysaamuna. Kotieläimet, joita jotkut kiellosta huolimatta ottivat mukaan, lastattiin peräpään vaunuihin.
Härkävaunu oli uusi kokemus saattajaksi lähteneelle Karivierelle. Vaunua lämmitettiin kamiinalla. Tarpeet tehtiin ämpäriin, joka tyhjennettiin
radanvarteen. Jos toimi nopeasti, ehti käydä radanvarsipusikossa, kun juna
seisoi odottamassa radan vapautumista.
Israelin lapsista puhunut vanhus kuoli. Karivieri siunasi vainajan yhden
pitemmän pysähdyksen aikana. Ruumis haudattiin matalaan kuoppaan.
Joku teki kahdesta koivunoksasta ristin kummulle.
Juna saapui Viron rajalle myöhään illalla, eikä sitä päästetty yli saman
tien. Matkalaiset joutuivat viettämään yön junassa. He nukkuivat toisissaan
kiinni, toisistaan lämpöä etsien.
Aamulla juna pääsi yli. Viron viranomaiset tarkastivat jokaisen henkilöllisyyden, ennen kuin päästivät junan jatkamaan. Kuljettuaan monta tuntia juna saapui Tallinnaan.
Ilmoitettiin, että matka jatkuisi vasta seuraavana päivänä. Karivieri lähti
tutustumaan Viron pääkaupunkiin. Tallinna oli säästynyt sodan tuhoilta.
Kuuli hauskaa vironkieltä. Oltiin puolimatkassa kotiin.
Seuraavana päivänä matka jatkoi Kloogan kokoamisleiriin. Perheet hajotettiin – miehet ja naiset majoitettiin eri parakkeihin. Alaikäiset lapset
seurasivat äidin mukana. Olot olivat vielä huonommat kuin Hatsinassa.
Pahinta oli ahtaus. Ihmiset nukkuivat vieri vieressä suurilla lavitsoilla. Peseytymismahdollisuudet olivat melkein olemattomat. Ruoka oli heikkoa,
eikä sitä saanut tarpeeksi. Joku sanoi sanan ”kuolemanleiri”.
Lähtö Suomeen viivästyi, sillä Suomen viranomaiset halusivat tarkastaa
jokaisen henkilöllisyyden, ennen kuin antaisivat maahanmuuttoluvan.
Huonon hygienian seurauksena leiriasukkeihin levisi verinen suolistotauti.
Annikki tuli kertomaan Karivierelle, että Katri oli viety kuolemankielissä
sairastuvalle. He lähtivät katsomaan Katria.
– Mie myin yhen koltuistain, jotta voin ostoa Katril ruokoa. Leäkärj
kiels antamast sitä, kosk Katrilt tulluo kaik ripulin ulos, Annikki kertoi
matkalla.
Sairaalaparakissa löyhkäsi oksettavalle. Pertti oli jo mummin sairasvuoteen ääressä. Katri ei ollut enää tajuissaan. Paikalle tullut lääkäri kertoi,
että punatauti koetteli ankarammin vanhoja kuin nuoria.
– Katri ei taija soaha nähhä Suomie, Annikki sanoi.
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Pertti käänsi katseen pois ja alkoi niiskuttaa.
– Itke voa. Se helpottoa, Annikki sanoi pojalle.
Hyinen tuuli tuiversi yöllä parakkien välisissä kanjoneissa ja nosti maasta
tomua. Annikki tuli aamulla kertomaan Karivierelle, että Katri oli päässyt
pois.
Karivieri siunasi Katrin. Katrin ruumis laskettiin suureen joukkohautaan,
niin kuin kaikki Kloogassa kuolleet. Päälle siroteltiin kalkkia ja luotiin
kerros maata.
– Mist mie saisin ees yhen kukan Katrin hauval? Annikki surkutteli.
Karivieri ei osannut sanoa muuta kuin, että siihen vuodenaikaan ei kukkinut mikään.
Ensimmäinen erä Suomeen menijöitä astui höyrylaiva Arandaan Tallinnan
satamassa. Kapteeni otti matkustajia niin monta kuin lupa salli. Aranda
lähti merelle vasta iltayöllä, sillä pimeällä ei tarvinnut pelätä vihollisen
lentokoneita. Toisaalta pimeässä he voisivat osua miinaan tai joutua sukellusveneen kulkureitille.
Karivieri katseli tähtien pilkuttamaa yötaivasta laivan kannella. Annikki
keskusteli kuulomatkan päässä Saksan armeijan asepuvussa olevan sotilaan
kanssa.
– Olettako Työ mittää sukkuu Kauko Suomalaisel? sotilas kuului kysyvän.
– Riippuu, mis heä assuu? Annikki vastasi.
– Heä muutti Hatsinast Kelttoo vähä enne Suome sottaa.
– Myö puhutoa samast miehest. Mitä hänel kuuluu?
– Heä kuol toissa talvena.
– Voi.
– Mie luulin, et Työ tiesittä.
– Mihi heä kuolj? Annikki kysyi.
– Se voip olla liika rankkaa kuultavaa.
– Hoastakoa. Kyl mie kestän.
– No, mie hoastan. Heä kuolj nälkää, vaik ruoka kulki silmii ees kaiket
päivät. Heä ol neätsen kolhoosin sikopaimen. Mut liha olj tarkotettu Leningrati puolustajil. Ruumis löyvettii leäväst. Siat olliit pureskelleet sitä
pahast.
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– Ei, Annikki parkaisi.
– Anteeks, jos mie hoastoin rumast.
Sotilaan mentyä pois kuului vain laivamoottorin jyskytys. Karivieri meni Annikin luokse.
– En voinut olla kuulematta, mitä se sotilas kertoi, hän sanoi.
– Onneks Pertti ei kuult. Mie kerron hänel joskus.
– Täällä on kylmä. Mennään sisätiloihin, Karivieri ehdotti.
He poistuivat kannelta.
Karivieri heräsi. Pyöreästä pikkuikkunasta näki, että aurinko oli jo noussut.
Hän pukeutui ja lähti kannelle.
Meri tuoksui. Lokit kirkuivat. Oli lähes peilityyntä. Annikki ja Pertti
tulivat kannelle.
– Huomenta.
– Huomenta.
– Perttiä taitaa jännittää Suomeen tulo, Karivieri sanoi.
– Vähän.
– Turhoa jännität. Suomes hoastetoa sammoa kieltä ko meil koton, Annikki sanoi.
Merisumun väistyessä hetkeksi rannikko tuli näkyviin.
– Näinkö lähellä jo ollaan? Karivieri hämmästyi.
– Suomi, Annikki huokaisi. – Mie en jaksant uskuo, et mie viel soan
nähhä synnyinmoan.
– Mummi ei soant nähhä Suomee, Pertti sanoi alakuloisesti.
Kohta paljaat rantakalliot näkyivät jo hyvin. Etäällä näkyi pikkukaupungin silhuetti. Tunnin kuluttua Aranda ajoi Hangon satamaan. Laivasta
heitettiin laiturille kaksi köydenpäätä. Vastassa olleet miehet kiinnittivät
köydet poijuihin. Kaiteilla varustettu laskusilta työnnettiin laituriin kiinni.
Matkustajat kävelivät maihin sitä pitkin.
Astuessaan kiinteälle maalle Karivierestä tuntui hetken kuin olisi juovuksissa.
Suojeluskuntalaiset järjestivät maahanmuuttajat neliriviin. Upseeri käski
lähteä liikkeelle. He kulkivat aamutoimiin heräävän pikkukaupungin läpi
karanteenileiriin, jossa tehtäisiin terveystarkastus ja karanteenin jälkeen
isännät tulisivat hakemaan heistä työvoimaa maatiloilleen.
Karivieri palasi Arandalla Tallinnaan järjestämään seuraavaa kuljetusta.
Hän sai heti vuodenvaihteen jälkeen kirjeen Annikilta. Annikki kirjoitti,
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että hän ja Pertti olivat päässeet erään varakkaan isännän maatilalle Varsinais-Suomeen. Kaikki oli hyvin, paitsi että heitä ryssiteltiin. Annikki oli
kirjoittanut vanhemmilleen Pyhäjärvelle toivossa, että nämä olivat palanneet kotiin evakosta. Isältä tuli vastauskirje. Isä oli palannut Karjalaan heti,
kun oli saanut muuttoluvan. Kotitalosta oli jäljellä vain hormi ja kivijalka.
Tuhkasta löytyivät kylmenneet hellanrenkaat. Isä ja Annikin kaksi veljeä
asuivat talven saunassa ja rakensivat kivijalkaan uuden talon. Osuuskassasta sai luottoa, mutta rahalla ei tehnyt paljon, koska kaupoissa ei ollut
myynnissä rakennustarvikkeita. Keväällä talossa oli kuitenkin vesikatto.
Koko perhe voi palata kotiin. Toukotyöt jouduttiin tekemään lainakoneilla,
sillä venäläiset olivat vieneet kaiken, minkä olivat saaneet irti. Syksyllä
korjattiin sato. Elämä alkoi olla uomissaan, mutta rajalta kantautuva tykkien jyly muistutti joka päivä sodasta.
Kirjeen lopussa Annikki pyysi neuvoa Pertin suhteen. Poliisi oli tuonut
Pertille määräyksen tulla ilmoittautumaan sotilaspiirin esikuntaan. Mentyään Pertti sai kuulla, että oli tullut kutsuntaikään, mutta koska hän ei ollut
Suomen kansalainen, hän ei ollut asevelvollinen Suomessa. Kutsuntaviranomainen ehdotti, että Pertti menisi vapaaehtoisena Suomen sotaväkeen.
Tulisiko Pertin mennä? Pertti oli sanonut, ettei aikonut jäädä maajussiksi
loppuelämäkseen vaan halusi tulla ihailemiensa saksalaissotilaiden kaltaiseksi.
Karivieri kirjoitti Annikille, että Pertti saisi päättää itse. Pojalle oli kuitenkin syytä tehdä selväksi, että Suomen armeijassa hän sotisi synnyinmaansa orjuuttajaa vastaan.

13.
Sen jälkeen kun oli tullut rintamalinjojen yli Vuohtjärvellä, Karl Katava ja
muut yli tulleet oli viety Petroskoihin. Matka oli kaikkea muuta kuin rattoisa. Kuorma-auton kuljettaja oli pähkähullu, ajoi mutkat suoriksi. Onneksi
kapealla tiellä ei tullut vastaan yhtään autoa. Suomen Kommunistisen Puolueen pääideologi Otto-Ville Kuusinen kävi tervehtimässä heitä ja tarjoamassa yhteistyötä. Kun he antoivat nimensä rintamapropagandan käyttöön,
heitä ei pidetty loikkareina. He joutuivat allekirjoittamaan lentolehtisen,
jossa vakuuttivat, että sotavankeja kohdeltiin Neuvostoliitossa hyvin. Siinä
355

myös kehotettiin Suomen armeijan sotilaita laskemaan aseet ja tulemaan
kädet ylhäällä rintamalinjojen yli.
Punaupseerina Karl otettiin puna-armeijaan ja hänet siirrettiin vastarintamieskursseille Sorokkaan Vienanmeren rannikolle. Hänen Alli-siskonsa
Rikhard-poika oli samoilla kursseilla. Rikhard näytti jostakin syystä välttelevän häntä. Hänen kysyttyä syytä siihen Rikhard sanoi epäilevänsä
NKVD:n panneen hänet vakoilemaan häntä.
Ihmiset varoivat Neuvostoliitossa toisiaan, sillä täällä oli tapahtunut
kauheita asioita. Rikhard kertoi Karlille, että NKVD:n upseerit olivat tulleet keskiyöllä vangitsemaan isän. Jalmarista ei kuultu sen jälkeen. Allikin
vangittiin. Rikhard ja Irma joutuivat venäläiseen lastenkotiin.
Oli vaikea uskoa Rikhardin kertomaa. Karl epäili NKVD:n panneen
Rikhardin vakoilemaan häntä, ja hän alkoi vältellä poikaa.
Sorokan kursseilla oli opetettu vastarintamiehen taitoja, muun muassa
huutelemaan ämyrillä rintamalinjojen yli. Karl ei ehtinyt päästä käytännön
propagandatyöhön, sillä hänet siirrettiin strategisen tiedustelun kouluun
Moskovan lähelle. Siellä opetettiin desantille tarpeellisia taitoja, kuten salakielimorsetusta ja naamioitumista. Opetettiin tulemaan toimeen omin
avuin vihollisen selustassa. Heitä karaistiin kestämään kidutusta – desantin
tuli kestää kovimmatkin kuulustelut murtumatta. Desantin täytyi pystyä
latelemaan hänelle luotu legenda kuin apteekin hyllyltä, vaikka herätettynä
unesta. Heitä rutinoitiin kaksi vuotta.
Strategisen tiedustelukurssin alussa oli tehty selväksi, että jonakin päivänä heidät pudotettaisiin vihollisen kotirintamalle. Nyt oli se päivä koittanut. Pimennetyllä lentokentällä oli lähtövalmiina lentokone, jolla Karl ja
inkeriläinen, jonka nimeä hän ei edes tiennyt, menisivät Suomeen. Odotettiin komentajaa.
Karl varmisti kokeilemalla kädellä että parabellum oli kainalokotelossa.
Hyppyhaalarin alla oli Suomen armeijan kersantin asepuku. Hän tiesi, että
vastustajan asepukuun pukeutumisesta rangaistiin kuolemalla, jos joutuisi
vangiksi. Mutta hänelle ei jätetty vaihtoehtoa. Jos hän selviäisi edessä olevasta hengissä takaisin omalle puolelle, häntä ei enää pudotettaisi. Ikää
alkoi olla jo sen verran – hän täyttäisi seuraavaksi neljäkymmentäkolme.
Karl tarkisti vielä kerran, että kaikki oli mukana: kompassi, maastokartat Turun seudusta, oikealla tunnuksella varustettu lomapassi, Suomen rahaa, kuivamuonaa kahdeksi viikoksi. Radio ja lähetin olivat jo lentokoneessa.
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Henkilöauto ajoi sammutetuin lyhdyin lentokoneen viereen. Komentaja
seurueineen nousi autosta.
Majuri sanoi, että Fasisti-Suomelle annettaisiin lopullinen isku. Suomi
sai syyttää itseään, koska oli talvella torjunut Neuvostoliiton tekemän rauhantarjouksen. Heillä oli edessä tärkeä tehtävä. He menisivät valmistamaan
tietä puna-armeijalle.
Komentaja puristi Katavan kättä ja toisti fraasin, jonka mukaan tiedustelu säästi sotilaiden verta ja hikeä.
Majuri huomautti inkeriläiselle tämän lakista puuttuvasta kokardista.
Inkeriläinen sanoi, ettei ollut saanut sitä mistään. Komentaja kaivoi taskustaan yhden ja antoi sen.
Majuri toivotti lykkyä ja meni autoon seurueineen. Auto meni pois. Karl
ja inkeriläinen kapusivat lentokoneeseen. Lentäjä käynnisti moottorit ja
rullasi lentokoneen kiitoradalle. Lentäjä ajoi lentokoneen kiitoradan päähän
ja pysähtyi odottamaan lähtölupaa. Luvan tultua lentokone alkoi ottaa
vauhtia. Pyörät irtosivat maasta. Teräslintu nousi siivilleen moottorit ulvoen.
Lentokone ylitti Suomen ja Neuvostoliiton välisen merirajan. Helsinki oli
vasemmalla. Porvari-Suomen pääkaupunki mahtoi olla kivikasana, sillä
puna-armeijan pommikoneet olivat käyneet edellistalvena pommittamassa
sitä kolmesti kymmenen päivän välein lisätäkseen Suomen fasistihallituksen rauhanhaluja.
Alla ei näkynyt yhtään valoa. Suomalaiset noudattivat tunnollisesti pimennysmääräyksiä. Lentokoneen ulkopuolella täytyi olla hurjasti pakkasta, koska sisälläkin paleli. Lentoturkki olisi sittenkin pitänyt pukea.
Inkeriläinen hyppäsi Tampereen pohjoispuolella. Lentäjä käänsi nokan
kohti Turkua.
Ohjaaja antoi Katavalle käskyn valmistautua hyppäämään.
Karl kiinnitti radion ja vastaanottimen hihnoilla vartaloon. Hän tarkisti,
että kaikki vyöt olivat kunnolla kiinni ja astui oven eteen. Mieleen palautui, kuinka ensimmäinen hyppy oli pelottanut. Nyt hän hyppäisi vaikka
siiveltä. Avustaja veti liukuoven auki. Aurinko nousi jo taivaanrannassa.
Karl tarttui molemmin käsin ovipieliin ja ponnisti jaloilla. Ilmavirta
alkoi heti pieksää kasvoja. Hän pudottautui vapaasti vähän matkaa, ennen
kuin avasi laskuvarjon. Hartioissa tuntui tuttu nykäisy. Hän katseli pöllön357

silmin aukeata, jolle laskeutuisi. Hän näki tarpeeksi laajan ja suuntasi sitä
kohti. Jalat viistivät puiden latvoja. Ne koskettivat maata. Hän kaatui. Hän
nousi nopeasti pystyyn ja irrotti vyöt ripeästi. Hän riisui hyppyhaalarin ja
kääri sen sekä silkkivarjon mytyksi, jonka työnsi ison kiven alle.
Karl peitti suuaukon risuilla. Oli päästävä nopeasti pois, sillä joku oli
voinut nähdä laskeutumisen. Hän otti kompassilla suunnan ja lähti kävelemään reippaasti. Kukko kiekui. Hän otti uuden suunnan poispäin asutuksesta. Siitä, että hän oli nuorena urheillut, oli nyt hyötyä. Hän jaksoi pitää
yllä reipasta vauhtia.
Karl tuli kapealle purolle. Hän riisui saappaat ja levysukat. Hän kääri
lahkeet polven yläpuolelle ja astui puroon. Hän kahlasi vähän matkaa purossa, ennen kuin nousi vastarannalla takaisin kuivalle maalle.
Karl kulki koko päivän asumuksia vältellen. Hän tuli suuren suon laitaan.
Turun seudun vastarintamiesten tukikohta oli suon keskellä. Paikkaa ei
ollut merkitty karttaan, mutta hän oli painanut sen tarkasti mieleen. Hän
etsi suon keskeltä tulevan puron ja lähti kulkemaan sen vartta loikkien kuin
kurki mättäältä mättäälle. Hän lähestyi varovasti suurten siirtolohkareitten
muodostamaa röykkiötä. Tukikohdassa ei näkynyt liikettä, mutta hänet oli
varmasti nähty sieltä.
– Kommunismi voittaa! hän huusi tunnussanan. Hän ehti jo hermostua,
kunnes vastaus tuli:
– Niin voittaa!
Voidessaan luottaa, että tukikohdassa oli omia, Karl jatkoi perille. Neljä
miestä nousi lohkareiden välistä tähtäämään häntä kivääreillä.
– Terveisiä Sorokasta, Karl varmisti vielä.
Miehet laskivat kiväärit.
Vastarintamiesten polvi oli nuorentunut sitten viime näkemän. Nämä
olivat Karlille kaikki uusia tuttavuuksia. Miehet rupesivat jatkamaan keskeytyneitä askareitaan. Yksi kyni kanaa.
– Kalalokki. Kun tule pimjä, se paisteta nuotiol. kynijä kertoi Karlille. –
Maistu varma sulleki?
– Tyydyn omi eväihin. Kiitos vaan.
– Ei maar, kana se on. Kävimme viime yönä verottamas yhtä kanala.
Katava otti sovitulla kellonlyömällä yhteyden Sorokkaan. Hän titasi
salakielellä, että oli päässyt perille. Hän sai käskyn alkaa toimia heti.
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Karl heräsi auringonsäteiden leikittelyyn kasvoilla. Päivästä tulisi kuuma,
vaikka elettiin vasta toukokuun loppua. Hän peseytyi purossa. Vesi oli
kylmää.
Muut nukkuivat vielä. Karl löi kattilankansia yhteen. Miesten silmät
revähtivät auki. Yksi tavoitteli kivääriä.
– Ei hätä, Karl rauhoitteli.
– Sää leikittelit elämälläs, kivääriä tavoitellut sanoi.
Yksi jätettiin kotimieheksi, kun muut lähtivät hommiin. Karlilla oli asepuku, muut olivat siviileissä. Sorokasta tulleen käskyn mukaan heidän tuli
selvittää, tuotiinko Turun sataman kautta saksalaisia joukkoja ja sotatarvikkeita Suomeen.
Maasto muuttui helppokulkuisemmaksi, kun he nousivat suolta kovalle
maalle. Muutaman kilometrin käveltyään he tulivat rautatien varteen. Resiina vedettiin pusikosta ja nostettiin miehissä kiskoille. He vetivät pitkää
tikkua. Ensimmäinen pumppausvuoro osui Karlille ja Villelle. Kaikki nousivat kyytiin.
– Jos pidämme yllä reipast vauhti, ehdimme ennen aamujunan kulkua
perille, Pyysingi arveli.
He tulivat Maariaan ja kätkivät resiinan pusikkoon. He jakaantuivat
kahdeksi ryhmäksi, jotta eivät herättäisi liikaa huomiota. Karl ja Ville lähtivät kiertämään kaupungin itäpuolitse. Jos joku tuttu tulisi vastaan, he sanoisivat olevansa lomilla rintamalta.
Yhtään tuttua ei tullut vastaan. Karl ja Ville tulivat Korppolaismäkeen
ja ryhtyivät tarkkailemaan kahden ison kiven välistä Aurajoen toisella puolella olevaa satamaa. Satamassa oli kaksi laivaa. Toisesta siirrettiin puulaatikoita kuorma-auton lavalle. Laatikko peitettiin pressulla heti, kun se oli
lavalla.
Hän oli lapsena kiipeillyt näillä kallioilla. Yhdessä kohdassa jalan alla
oli vain kymmenen sentin levyinen kieleke, ja suoraa pudotusta toistakymmentä metriä. Sittemmin järkeä oli tullut lisää. Hän oli viettänyt erinäisiä kuukausia poliittisena vankina sataman takana näkyvässä Kakolan
kuritushuoneessa. Kohta tulisi kosto. Puna-armeija tulisi Turkuun, ja hänet
vankilaan passittaneet joutuisivat kiven sisään.
Karl veti kosmoskynällä viivan tupakka-askin kanteen, kun lastattu
kuorma-auto lähti satamasta. Iltaan mennessä askin kanteen tuli kymmenen
viivaa. Saksalaisia sotilaita ei näkynyt koko päivänä.
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Karl ja Ville lähtivät pois. He kulkivat Karlin lapsuudenkodin ohi. Nyt
sinne ei ollut menemistä. He oikaisivat keskikaupungin kautta. Raunioita ei
näkynyt, vaikka puna-armeijan pommikoneet olivat käyneet pommittamassa Turkua.
Toverit odottivat jo heitä.
– Me ehdimme jo huolestu teistä, Pyysingi kertoi.
– Oli niim pali mielenkiintost seorattava, etei maltettu lähte aikasemmi,
Ville valehteli.
– Kosk annoitte meijän odottaa, saatte pumpata ens, Pyysingi sanoi.
Viimeinen matkustajajuna oli siltä päivältä mennyt. Resiina nostettiin
kiskoille.
Pumpatessaan Ville sanoi:
– Olis helppo kiinittä dynamiittipötkö ratakiskosse ja räjäyttä se puskast
käsin, ko juna mene ohi.
– Unohda koko homma. Me paljastuttais, Karl tyrmäsi idean.
Karl Katava sai Sorokasta salakielisanoman: ”Puna-armeija aloittaa suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella, samaan aikaan kun länsiliittoutuneet
tekevät maihinnousun Ranskaan. H-hetki ilmoitetaan myöhemmin. Sanoma oli pidettävä toistaiseksi salassa.”
Karl sanoi muille käyvänsä Turussa. Hän peseytyi purossa ja ajoi parran
mutta jätti viikset. Hän vaihtoi puhtaat sukat ja alusvaatteet. Hän puki kersantin asepuvun.
– Tänä on lauantai. Menek sää nurkkatansseihi? Ville uteli.
– Tietäkseni nurkkatanssitte järjestämine on kielletty, Karl vastasi.
– Mää lähden mukka, Ville yritti.
– Mää menen yksin.
– Suomen armeijassa ampumamerkki ei pidetä tolla puolella, Pyysingi
huomautti.
Karl siirsi merkin.
– Ettet ol vaa tullu varomattomaks, Pyysingi sanoi.
Karl varmisti kokeilemalla kädellä, että parabellum oli kainalokotelossa
ja lomatodistus oli rintataskussa.
– Mää tulen takas yöks, hän sanoi ja lähti.
Sää oli lähes helteinen vaikka kesä oli vasta alussa. Karl ylitti junaradan
ja jatkoi maantielle. Kilometripylväässä oli viidentoista numero. Turkuun
oli siis viisitoista kilometriä.
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Kaukana edessä joku nainen tuli vastaan. Karl aikoi piiluotua metsään
mutta muutti mielen ja jatkoi muina miehinä.
– On ilmoja pidelly, hän sanoi naisen kohdalla. Meni täydestä. Nainen
hymyili kuin Naantalin aurinko.
Turun kaduilla liikkui vain muutama ihminen. Karl päätti käydä tervehtimässä isää ja Mandia.
Karl seisoi kauan lapsuudenkodin portilla. Omenapuut olivat kasvaneet. Isä
oli saanut pihan hoidosta jonkun palkinnonkin.
Koska ulko-ovi ei ollut lukossa, Karl meni sisälle. Isä ja Mandi olivat
kaksin keittiössä.
– Karl? isä huudahti.
– Onk siin sapuska mulleki? Karl kysyi.
Saatuaan puhekyvyn takaisin Mandi sanoi:
– Ota lautanen kaapist..
Karl haki lautasen ja otti kattilasta hernerokkaa. Lusikka löytyi laatikosta. Hän istuutui pöytään syömään.
– Onk suola? hän ehti kysyä, ennen kuin näki suolapurkin.
– Olsi’ pysyny poissa, isä sanoi.
– Enk mää saa tulla kotti?
– Polisi kävi’ kysymäs sinua, isä sanoi.
– Mitä ne minust?
– Sinust on tehty etsintäkuulutus. Polisil on sun allekirjottama lentolehtine, josa kehotetta suomalaissi sotilai tulema rintaman yli käret ylhäl ja
liittymä puna-armeijasse. Viranomaise’ päättelivä siit, et sää olet loikannu
venäläistem puolel.
– Ei jeparikka ihan tyhmi ol, Karl naljaili.
– Loikkasik sää? isä kysyi epäuskoisena.
– Entä sitte?
– Miks sää olet Suomen armeijan vetimis?
– Mikä näis on olles?
Syötyään Karl ilmoitti ottavansa nokoset:
– Voink mää luotta, etei jeparit tul sil aika, ku mää otan nokoset?
– Voit.
Karl meni yläkertaan entiseen huoneeseensa. Hän jätti oven raolleen.
Hän avasi ikkunan ja varmisti että palotikkaat olivat paikallaan. Vasta sen
jälkeen hän oikaisi itsensä sänkyyn.
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Alakerrasta kuului isän ja Mandin keskustelu.
– Sil oli nälkä, isä kuului sanovan.
– Se haise ko rankkitynnör, Mandi sanoi.
– Hänest piräsis ilmotta viranomaisil, mut teke mieli suojella oma lasta.
Herättyään Karl meni alakertaan.
– Olek sää kuulu Allist mittä? isä kysyi.
– En, Karl vastasi mutta katui heti. – Hänen tuomitti pakkotyöhö.
– Minkä tähren? isä kysyi.
– Hänt syytetti irtolaisudest. Jalmariki vangitti.
– Miksi?
– Hänt syytetti nationalismist.
– Jalmari voira syyttä mist muust tahansa muttei nationalismist. Hän on
aina vastustanu’ kansalliskiihko, isä sanoi. Oltuaan kauan vaiti isä kysyi:
– Tieräk sää Hanneksest mittä?
Karl oli ajatellut, ettei kertoisi. Hän päätti kuitenkin kertoa:
– Hänen lähetetti tiedusteluosaston johtajana fasistien selusta. Osastost
kukan ei palanu.
Isän tuska näytti käsin kosketeltavalta.
– Mää lähden, Karl ilmoitti.
– Mihe sää menet? isä kysyi murheen murtamalla äänellä.
– Pareve, etten kerro. Mää näin unen et mun ilmiannetti.
– Älä nyt, isä parahti.
Karl oikaisi jokirannan kautta. Kulkiessaan Tuomiokirkon ohi hän muisti,
että oli lapsena luullut, että Jumala asui kirkon tornissa. Nyt hän tiesi, ettei
Jumalaa ollut olemassakaan. Hän päätti käydä tervehtimässä lottaa, joka oli
pilannut ilmahälytyksillään pommituslennot Turkuun.
Kirkon ovi avautui raskaasti. Kirkkosalissa ei ollut ristinsielua. Karl etsi
kirkontorniin vievät portaat ja lähti kapuamaan niitä. Naakat ääntelehtivät
kimakasti tornin. ulkopuolella. Portaat muuttuivat puusta tehdyiksi. Vaikka
oli kovakuntoinen, hän hengästyi.
Karl säikähti irvistävää lepakkoa. Portaat loppuivat lautaoven eteen.
Hän painoi korvan oveen.
Lotta oli yksin työpaikallaan.
Karl etsi puhelintapsit käsikopelolla ja katkoi ne puukolla. Hän väänsi
varovasti ovenkahvaa.
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– Kuka siellä? lotta kysyi.
– Mää vaan.
– Kuka ”sää vaan”?
Karl rynkytti ovea. Lotta alkoi kirkua.
Karl lähti pois.
Portaat vaikuttivat jyrkemmiltä kuin kavutessa. Karl oli törmätä ulkoovella pappiin. Liperiniekka katsoi pitkään hänen peräänsä.
Karl muisti vasta Piispankadulla papin nimeni; Risto Karivieri, Norren
äpärä.
Ylitettyään junaradan Karl jatkoi polkua pitkin. Hän kulki kirkon ohi.
Tönö, jossa oli syntynyt, oli mäen kainalossa. Miten pieneltä se näyttikään.
Hän tuli Hämeen Härkätielle ja lähti Liedon suuntaan. Hän näki sotapoliisipartion jo kaukaa, mutta liian myöhään, jotta olisi voinut kääntyä takaisin.
Sotapoliisit pysäyttivät hänet.
– Katotaa lomatoristus, alikersantti sanoi.
Karl ojensi lomatodistuksen. Alikersantin kulmat kurtistuivat.
– Onk siinä jotaki epäselvä? Karl huolestui.
Alikersantti ei vastannut. Yksi sotapoliiseista hivuttautui Karlin taakse.
– Lähtekää kävelemään osoitetun miehen perässä, alikersantti sanoi.
Karl aikoi sanoa alikessulle, ettei kapitulantin tarvinnut totella varusmiestä, mutta muutti mielensä.. Kävellessään hän mietti kuumeisesti, kuinka pääsisi pakoon. Parabellum oli kainalokotelossa, mutta ennen kuin hän
ehtisi vetää sen esiin, hänet olisi ammuttu seulaksi. Hän päätti esiintyä
Suomen armeijan kersanttina. Tuli mitä tuli.

14.
Vaikka äiti vastusti, Pertti oli liittynyt vapaaehtoisena Suomen armeijaan.
Hänen ei tarvinnut pelätä sotavangiksi joutuessaan syytettä maanpetoksesta, koska hän ei ollut vannonut sotilasvalaa Neuvostoliitossa. Hän matkusti
saamallaan litteralla koulutuskeskukseen Savonlinnan lähelle. Koulutettavat olivat Suomen armeijaan liittymään suostuneita sotavankeja. He vannoivat alokasajan päätteeksi sotilasvalan. Heistä tuli Suomen armeijan sotilaita, ja heidät siirrettiin rintamalle.
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”Vanha” toivotti Pertti Suomalaisen tervetulleeksi ”haistelemaan ruudin
käryä ja mätänevän lihan hajua”. Oltiin Inkerinmaalla Ohdan lohkolla, jonne Kannaksen Armeija oli edennyt jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana.
Heimopataljoonan inkeriläiset olivat isiensä maalla. Hänenkään synnyinseudulle ei ollut täältä pitkä matka. Melkein yhtä lyhyt oli matka hänen
suomalaisten isovanhempiensa luokse Pyhäjärvelle. Hän ei ollut koskaan
tavannut äidin puoleisia isovanhempiaan, ja hän aikoi käydä lomillaan heidän luona. Pyhäjärvelle oli lyhyempi matka kuin Turkuun, jonne äiti oli
muuttanut pappi Karivieren luokse asumaan alivuokralaisena.
Pertti luki äidiltä tullutta kirjettä istuen kannon päällä. Äiti aikoi muuttaa vanhempiensa luokse Pyhäjärvelle heti, kun saisi muuttoluvan Kannakselle.
Tuntematon sotamies tuli Pertin luokse.
– Piä omana tietonasi, mitä mie hoashtan siulla, sotamies vannotti.
Pertti ei luvannut mitään, mutta mies jatkoi:
– Mie tulen toverineuvoshton eushtajana. Enin osa heimopataljoonan
saldatoista ollah bolshevikkoi. Myö piätimmä, shto ku hyökkäys zavodiu,
myö emmä rupie shotimah vuan mänemmä rintaman yli puna-armeijan
puolella.
Miehen murretta oli vaikea ymmärtää.
– Shiun i etusi on liittyö meihi. Hitlerläiset on lyöty.
Mies meni pois.
Sotapoliisijoukkue piiritti yllättäen Heimopataljoonan miehistön majoitusalueen ja vangitsi kapina-aikeista epäillyt.
Pertti joutui ensimmäisen kerran kenttävartioon. Hän lähti Pöllö nimisen
”vanhan” kanssa yhteyshautaa pitkin eteentyönnettyyn. Täytyi kulkea kyyryssä, sillä maasto oli alavaa hiekkakangasta.
– Mittää erikoista? Pöllö kysyi vuoronsa tehneiltä.
– Iivana tarkkuuttaa pyssyjää.
– Taitaat olla pahat mieles, Pöllö arveli.
Miesten mentyä hiljaisuus laskeutui tienoille. Vihollinen oli muutaman
sadan metrin päässä käkkärämäntyä kasvavan suon takana. Ei-kenenkäänmaalle oli viety espanjalaisia ratsuja. Etäällä näkyi vihollisen tähystyspallo.
Lentokone kaarteli ilmassa.
Kuului outo ääni. Se tuntui tulevan maan alta.
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– Iivana kaivaa tunnelii, Pöllö sanoi. – Hää aikoo tulla sen kautta meijä
selustaa. Ryssä on kiero ku korkkiruuvi. Hää keksii mitä vaa konnakoukkui
siu pään mänöks. Ryssä tahtoo tsuhnat orjiksee. Hää vei maan meilt inkerläisilt, nyt hää havittelloo Suomee. Jos hää saa vallotettuu Suomen, suomalaist kuskataa Sipirjaa. Tilal tuuvaa venäläisii. Mie tiijän mitä stalinilaine
kansallisuuspolitiikka on. Suomelt talvisooas vallatul alueel pakkosiirrettii
mustamulla alueelt talopoikii perreinee. Mut kasakka ei ossaa viljellä maata pohjoses. Ees siemenviljaa ei saatu. Tehtii vaa lissää kerjäläisii. Mut se
taitaa olla bolsheviikkii tarkotuskii. Sahaa lissää kannattajjii kommunismil.
Pöllö piti tauon, ennen kuin jatkoi:
– Mie sojin tääl jo talvisooas. Mut sillo mie sojin vääräl puolel. Miu koti
ol tuol muutama virsta pääs. Sitä ei oo ennää. Kommunistit panniit kaiken
matalaks. Isä julistettii kulakiks ja vietii Sipirjaa. Hänel luvettii synniks se,
ko hää omisti hepoin ja hehtaarin peltoo. Lenin sano, et talonpojan ei tarvitse omistaa hevosta, kosk sen voip lainata kolhoosin tallist. Aikoje alus
hevoset olliit villii eikä kukkaa muka omistant niitä. Jokuhan sen ensmäsen
villihepoin kesytti. Eikö se kuulunt kesyttäjällee ja häne perillisillee polvest polvee?
Pöllön ilme oli vihainen.
– Isält otettii hepoi pois ja vietii kolhoosi tallii. Isä kiertel loppuelämääse tietyömaita sen sijjaa et hänen olis annettu viljellä maata ja tuottaa ruokaa. Kylänevostos päättiit, et koko mei pere karkotettaa. Leipäkortitkii
otettii pois. Kommunismi on huono systeemi. Siin ahkera tekköö työt ja
laiska korjaa saaon. Naapuri ilmiantaa isännän, joka säästää jyvvii paha
päivä varal. Sotakommunismis bolsut syyttiit, et talonpojat kätkööt viljaa,
jotta voivat myyä sen myöhemmin paremal hinnal. Vilja takavarikoitii valtiol. Siint seurais maalaajune nälähätä. Miljoonii kuol.
Suomalainen oli kuullut saman mummilta. Ei-kenenkään-maalta alkoi
kuulua avunhuutoja. Pöllö katsoi haarakaukoputkella:
– Siel ei oo kettää.
Perttikin sai katsoa. Näkyi vain tuulessa heiluvaa niittyvillaa.
– Iivana juonii. Hää yrittää houkuttella siut ansaa. Jos olet nii tuhma, et
mänet, sie jouvut snaipperi uhriks. Snaipperit vaaniit uutterast, Pöllö kertoi.
Avunhuudot lakkasivat.
– Mie en uso, et Mainila laukaukset ammuttii Suome puolelt, Pöllö sanoi. – Puna-armeija ampu ne saa’aksee syyn hyökätä Suomee, ku ei kehat365

tu hyökätä noi vaa. Molotov huus suu vaahos keskusratios, ettei Neuvostoliitto taho pallaakaa vierasta maata vaa puna-armeija suojaa Leningratin
länsivaltoje hyökkäykselt, johon Suomi aikoo liittyä. Ropakannal saatii
venäläiset uskomaa, et Suomi hyökkää Neuvostoliittoo. Mie en uskont hetkeekää, et Suomi hyökkää itseää monta kertaa isomman kimppuu.
Pöllö piti lyhyen tauon ja jatkoi:
– Myö kuuluttii Suome kansanhallitukse armeija ensmäsee vuoristoarmeijakuntaa, siihe kuuluisaa Kuusise armeijaa. Mie olin hiihtopataljoonas.
Oikiampaa olis puhhuu komppaniast, nii vähä siin oli miehii. Siihe kuulu
inkeriläisii, itä-karjalaisii, suomalaisii punikkii ja täyvennyksen muutama
venäläine. Arojen pojat heittiit hikilauvat nuotioo ja sannoit, etteivät opettele hiihtämää. Myö erotuttii puna-armeijalaisist siin, et meil oli vihertävä
asepuku. Ne olliit sotasaalista Puolasta. Ja meil oli rasvanahkasaappaat, ko
puna-armeijalaisil oli töppöset. Myö lähettii antamaa opetus kovakallosil
tsuhnil hijasälyiste puolalaiste jälkee. Ku myö marssittii Leningrati läpi
rintamal, leningratilaiset kyseliit toisiltaa, minkä vieraa maa armeija oli
vallottant vallankumoukse kehton. Meil jaaettii Suome markkoi, ja varotettii ottamast kaupoist mittää maksamata. Vetäytyessää suomalaiset polttiit
kaik talot. Myö jouvuttii nukkumaa taivasal, ko puna-armeijal ei olt telttoi.
Vaa kirkkoi ei olt poltettu. Myö olis poltettu nekkii, mut politrukki kiels
tekemäst sitä kuolemarangastuksen uhal. Syy selvis myöhemmi. Upseerit
nukkuit kirkois.
Pöllö hymähti kuivasti.
– Myö hyökättii toises aallos eikä jouvuttu taisteluihi. Meitä säästettii
Helsingis piettävvää voitoparraatii. Myö saatii sitä varte harjotusta, ko
marssittii Terijooel Isä Aurinkoisen kuuskytvuotispäivän. Meil oli toppatakit yllä ja karvareuhkat pääs. Niist oli laskettu korvaläpät alas. Myö ihmeteltii, mis kaik suomalaiset olliit. Politrukki valehtel, et suojeluskuntalaist
olliit ajaneet ne pois eellää. Politrukki soitteli haitarijjaa ja uskottel, et
Suome työläist nousoot kukistammaa suojeluskuntalaiset, ja neijot toivottaat kukkii ettee viskomal puna-armeijan tervetulleeks. Mie en nähnt yhtää
kukkii ettee viskovaa neitoo. Eivätkä sotamiehet nousseet kukistammaa
upseereitaan. Päi vastoi. Yks vangiks jäänt suomalaine harmittel, ko ei ehtint tappaa enempää ryssiä enne vangiks joutumistaa. Kuulustelija löi vankii turpaa ja huus, et suojeluskuntalaiset ovat Venäjä jahtaamissee ja vihhaamissee koulutettuja bandiitteja.
Vihollisen ämyri rupesi pauhaamaan:
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– Inkerin miehet, tulkaa kotiin! Saksan mannerheimiläiset lakeijat saavat tuta nahoissaan, kun menivät Hitlerin kelkkaan!
– Tiltu soittaa suutaa, Pöllö sanoi.
Suomalaiset vastasivat kaiuttimilla:
– Stalin yritti ostaa Suomen sadastakahdestakymmenestä miljoonasta
ruplasta!
– Suomalaiset työläiset, tulkaa hakemaan leipää! puna-armeijan ämyri
pauhasi.
– Tulkaa te hakemaan leivän päälle silavaa! suomalaiset huusivat takaisin.
– Pakatkaa reppunne. Leikkaamma munat, kun saamma kiinni! neuvostoämyri huusi
Huutelun päätyttyä Pöllö jatkoi talvisodan muistelemista:
– Staalin oli vihane, ku hyökkäys suju nii huonost. Sunnitelman oli, et
puna-armeija olis pääst Helsinkii kahes viikos. Staalin oli enne hyökkäyksee lähtöö sanont, et maailma seuraa puna-armeija marssii Suomee hengitystä pijättäen. Arvovalta ei sallint jättää kesken Suome valtaamista. Rintamal tuotii Siperiast asti lisäjoukkoi. Taktiikkaakii muutettii. Ennää ei
yritetty päätä pahkaa Mannerheim-linjast läpi. Venäjälkää ei riitä loputtomast miehii tykinruuaks. Oli vaikia uskoo silmii, ku myö tultii Mannerheim-linjaa. Politrukki oli uskotelt, et se on koko pittuuveltaa betonista,
mut se olikii hirsil tuettu juoksuhauta. Ja siihen puna-armeija oli puskent
päätä kaks kuukautta. Kaatuneet olliit kaik puna-armeijalaisii. Ruumiit oli
käännetty selällee. Silmät oli puhkottu ja hampaat kiskottu suust. Muutamilt oli sahattu jalat poikki töppöste suuta myöten. Jäätyneitä ruumiita oli
väännetty eriskummalissii asentoihi. Päätön ruumis oli nostettu pystyy
hankee. Käsi oli väännetty viittaamaa takas Leningratii.
Perttiä puistatti.
– Ainoa kerta, ko myö hyökättii siin sooas, oli ko myö hyökättii Viipurilahel yhtee saaree jää yli. Takan kulkent politrukki huutel ”taistoon Staalinin ja isänmaan puolesta”. Se kaatu siin hyökkäykses. Takas tulles joku
sano, et siin oli sen sankarteko ja työns ruumiin kummoon. Politrukki oli
hankkint miehiin vihan päälleen, ko oli ammuttant porsaan löytäneen sotamiehen. Politrukki otti potsin takavarikkoo ja söi sen upseeriin kans.
Partti jatkoi lyhyen tauon jälkeen:
– Rauhateeon jälkee myö marssittii voitonparaatis Viipuris. Otto-Ville
Kusine, nii ku venäläiset sannoot, puhu parraatijoukoil. Hää puhu, et puna367

armeija vapautti Viipurin. Tääl Suomes mie sain tietää, et Viipuri luovutettii vast rauhanteeon jälkee. Viipuri oli asumiskelvoton. Suomalaiset olliit
katkasseet ennen poistumistaa vesi-, kaasu- ja sähköjohot. Kuusisen armeija siirrettiin Terijooel ja lakkautettii. Asevelvollisuusikäiset siirrettii punaarmeijaan. Meijät kuletettiin Petroskoin kautta Kuolismaal Suomelt vallatul alueel. Myö asuttii suomalaisten rakentamis korsuis. Lumen alta paljastu kevvääl ruumiita. Kaik puna-armeijalaisii, ei yhtää suomalaista. Myö
annettii venäläisten musikoijen pittää luuloo, et suomalaiset ovat niin ylivertasii sotureita etteivät kaau taisteluis, eikä kerrottu heil, et suomalaist
kulettaat kaatuneesa kotipitäjä kirkkomaaha. Ruumiit hauvattii kranaattikuoppiin. Luterilaiselt hautausmaalt saatii hautakivi. Hakattii vaa nimi
pois.
Kaksi tuntia vierähti nopeasti Pöllöä kuunnellessa. Uudet miehet tulivat
vahtivuoroon.
Korsussa oli tuttu meno, kun Pertti ja Pöllö palasivat majoitusalueelle.
– Korttipeli loppuu! Nyt! Pöllö huusi astuttuaan korsuun.
– Huutele mitä huutelet. Herttahuora puhuu.
– Taisteluhauvat kaipaat korjaamista, Pöllö kiusoitteli.
Perttikin oli pelannut korttia mutta oli lopettanut, kun huomasi, että voitot menivät järjestään yksille ja samoille korttihaille. Kirppupeliä hän pelasi joskus, koska sitä ei pelattu rahasta. Kirppupeliä pelattiin niin, että jokainen pelaaja pani pöydälle oman kirpun – niistä ei ollut puutetta. Voittaja
oli se, jonka kirppu hyppäsi pisimmälle.
– Haluatteko kuulla tositarinan? Lesonen alkoi kertoa.
– On jo kuultu.
– Tätä ette ole kuullun. Mie kerron, kuinka mie jouvuin sotavankikse.
– No rubie valehtelemah.
– Mie kuuluin Kostajat-partisaaniosastoh, Lesonen aloitti narisevalla
äänellä. – Myö tulimma Kuusamossa rajan yli ta hiihimmä pahki suomalaisih rajajeäkäreih. Meitä oli liian vähän, jotta olisimma ruvennun taistelemah. Myö keänsimmä sukset.
– Vienalaine ei uiji pagoh. Häi kiäntäy sukset ta jatkau etenemisty, Riäbyjev naljaili.
– Myö viritimmä ansoja. Taka-ajajat niihi. Mie avasin latuo umpihangessa ta uuvuin. Mie otin pervitiinie, shitä shakshalaista imehleäkettä.
Miulla kasvettih shiivet shelkäh, ta mie hiihin ku Veli Saarinen. Taka368

ajajat jeätih, toze jeätih i miun toverit. Tuli pimie. Mie olin ykshin erämoassa. Mie ryömin konkelon alla nukkumah. Netälin perästä mie heräsin.
– Mistä tiesit, jotta viikon?
– Mie katshoin kalenterista.
– Valehtelet.
– Mie tunnustelin käellä ta tunsin jonkun karvasen. She oli metshän
kuninkaan turkki.
– Hah hah!
– Mie en jeänyn shilittämäh kontieta ta läkshin varavolla eäreh. Mie en
tiennyn missä mie olin. Miulla ei ollun ruokoa. Mie hiihin tsuntsurin kuvehta kuoleman uupuneena, ku porolappalaini tuli vastah. Heä otti miut
ahkioh ta vei miut shuomalaisten vartiotuvalla. Niin mie jouvuin shotavankikse.
Lesosen juttuja ei uskottu mutta niitä kuunneltiin ajankuluksi. Joku alkoi
laulaa:
– Eldanka järven jää. On taakse jäänyttä elämää…
Kaikki yhtyivät laulun toiseen säkeistöön.
– Läskiä lotinaa. Peuranpa pyllyä ihaanaa…
Korsun ovi vedettiin auki. Kaksi lomilta palaajaa tuli sisälle.
– Terveisiä kotirintamalta.
– Tervettulloo kerräämää rautarommuu, Pöllö toivotti. – Teistä tulloo
rikkaita, ku myytte romun ja annostupakat.
– Kyllä tämä kotiolot voittaa, joku sanoi.
– Soda roih sujumah, ku suatii teijät joukkoo, Riäbyjev lohkaisi. Aunuslainen Riäbyjev tunnettiin siitä, että osti annostupakoillaan rotanhäntiä.
Kun vei määrätyn määrän häntiä terveystarkastajalle, sai viikon kotiloman.
– Lomat pellaa, Hupli sanoi ja heitti repun selkään:
Huplin mentyä syntyi kahden miehen kesken riita, kumpi oli ehtinyt
varata lavitsalta vapautuneen paikan ensin.
– Kohta tulee apuharvennus, Pöllö sanoi. – Sen jälkeen on ruhtinaallisesti tilaa.
Oli ahdasta. Nukkuakin piti vuorotellen. Oloissa ei ollut hurraamista,
mutta heidän kotinsa oli täällä. Täällä he saivat ruuan joka päivä ja puhtaat
alusvaatteet joka toinen viikko.
Pertti Suomalainen kyttäsi vapautuvaa paikkaa. Saatuaan sen hän riisui
asetakin ja saappaat. Hän konttasi nukkuvien yli lavitsalle.
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Lesonen kertoi vartiomiehestä, joka oli sotasaalisautomaattikivääriä
räplätessään ampunut vahingossa kanttiinilotan.
– Tiäl on muuten i vähän naisie, joku sanoi.
Se jäi Suomalaisen viimeiseksi havainnoksi ennen nukahtamista.
”Stalin puhuu, ettei puna-armeija mene Suomeen valloittajana, vaan se
menee vapauttamaan Suomen työläiset kapitalismin ikeestä. Yleisön joukosta joku huutaa, että venäläinen musikka ei lähde vapauttamaan toisen
maan työläisiä, jos on vaarana menettää oma henki”. Suomalainen heräsi.
Kaikki huusivat ja juoksivat edestakaisin. Tajuttuaan, että oli annettu hälytys, hän nousi istumaan lavitsan reunalle. Hän rupesi sitomaan levysukkaa.
Hän puki pussihousut ja veti saappaat jalkaan. Hän puki asetakin ja taisteluliivit ja pani kypärän päähän. Hän tempaisi telineestä oman kiväärinsä ja
lähti juoksemaan muiden perässä. Kuin helvetti olisi päästetty valloilleen.
Vihollinen oli aloittanut uumoillun suurhyökkäyksen. Pommikoneet
tulivat suurina lauttoina ja pudottivat tuhoa tuottavat munat suomalaisten
niskaan. Ilmatorjuntatykit avasivat tulen liian myöhään.
Pommikoneiden mentyä hyökkääjä aloitti tuli-iskun sadoilla putkilla.
Ilma oli sakeana ujeltavia kranaatteja. Heittimet ja ”Stalinin urut” yhtyivät
leikkiin. Kuului helvetinmoinen ulvahdus, kun raketti lähti katjushan putkesta. Onneksi tuli oli epätarkkaa.
Annettiin käsky palata korsuihin.
Miehet istuivat korsussa kivääri haaravälissä. Kun lähellä räjähti, jokainen
veti päätä hartioitten väliin. Pauhu särki korvat. Yksittäistä laukausta ei
erottanut.
Kranaatti osui korsun katolle. Katto tuntui nousevan ilmaan. Lattialle
varisi hiekkaa.
– Katto tuskin kestäy toista täysosumaa, joku lisäsi Pertin tuskaa. Hän ei
ollut koskaan pelännyt niin paljon. Hampaat kalisivat suussa.
Tuli-isku muuttui tuhoamisammunnaksi. Käskettiin palata taisteluhautaan.
Tomu peitti auringon. Ilma oli täynnä ruudinsavua. Oli vaikea hengittää.
Taisteluhaudat olivat sortuneet. Miehiä oli hautautunut hiekkaan.
Maataistelukoneet – rintamalla ennen näkemätön konetyyppi – aloittivat
rynkytyksen koko rintaman leveydeltä.
370

Maataistelukoneiden lopetettua puolustajat valmistautuivat vastaanottamaan panssarivaunut. Mutta ne eivät tulleetkaan.
Ehdittiin kaivaa hiekkaan hautautuneita esiin. Moni oli tukehtunut kuoliaaksi. Haavoittuneet kannettiin taakse. Ne valittivat korviasärkevästi.
Illansuussa vihollinen aloitti taas tulivalmistelun. Se jäi aamuista heikommaksi. Panssarit eivät hyökänneet vieläkään. Puna-armeijan uutta taktiikkaa ihmeteltiin.
Rättiväsyneet ja koko päivän ruuatta olleet taistelijat pääsivät vasta illan
pimettyä syömään ja nukkumaan.
Miehet herätettiin aamuyöllä korjaamaan sortuneita taisteluhautoja.
Kaikkia ei ehditty saada kuntoon, kun vihollinen aloitti tulivalmistelun. Se
oli eilistäkin rajumpi ja kesti kauan. Lentosää oli onneksi huono, eivätkä
pommikoneet päässeet taivaalle.
Mutta maataistelukoneet syöksyivät moottorit ulvoen. Lentäjät laulattivat konekivääreitä. Omia hävittäjiä ei näkynyt, mutta tehostunut ilmatorjunta sai muutamia pudotuksia. ”Kylvökoneiden” lopetettua vihollinen
ampui valoraketteja taivaalle.
Suomalaiset olivat valmiina vastaanottamaan panssarit. Ne tulivat eikenenkään-maalle varovasti tunnustellen. Tykistö joutui ampumaan torjuntatulen sokkona, sillä puhelintapsit olivat katkenneet pommituksessa. Tykeillä oli niin vähän ammuksia jäljellä että jokaisella täytyi osua. Panssarit
ajoivat räjähtelevien miinojen yli. Ne pääsivät miinakentän läpi mutta joutuivat panssarintorjuntatykkien tulen alle. Tykinammus oli kuitenkin liian
heikko läpäistäkseen Josif Stalin-panssarin. Saksasta saaduilla panssarinyrkeillä olisi ollut käyttöä, mutta niillä ei ollut ehditty opetella ampumaan. Puolustajalla alkoivat keinot olla vähissä.
Ajan kulku, nälkä ja väsymys unohtuivat. Panssareitten katolla matkustavia jalkamiehiä oli kiväärillä helppo napsia. Tilanne huononi kuitenkin
kriittiseksi. Ensimmäinen jätti aseman. Muutkin lähtivät.
– Älkää jättäkö!
Mies tarttui jaloista, toinen pääpuolesta ja lähtivät kantamaan hiljaisella
äänellä vaikeroivaa haavoittunutta pois. Monen muun haavoittuneen maallinen matka päättyi hiekkahaudassa.
– Ottakaa ammuslaatikko! ylikersantti käski Pertti Suomalaista.
Hän otti laatikon ja lähti muitten perässä. Vihollinen saattoi ampumalla
perään suorasuuntaustulta. Metsä syttyi palamaan, mutta nyt ei ollut aikaa
ruveta sammuttamaan.
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Tukilinjalla oli vastassa reservistä lähetetty komppania.
– Seis! Palatkaa asemiin! päällikkö karjui pistooli pään päälle kohotettuna.
– Klimit tullah piäl!
– Eikö teissä ole miestä pysäyttämään niitä!
– Niidy ei pysähytetä nengomil ritsoil!
Kapteeni näki, että pakokauhun valtaan joutuneita ei pysäytetä niin pienellä joukolla, ja väistyi.
Vastaisku linjojen palauttamiseksi entiseen paikkaan epäonnistui. Joukot jouduttiin vetämään tukilinjaltakin.
– Menkää sanomaan tuolla metsikössä olevan puolijoukkueen johtajalle,
että tulee pois, luutnantti käski Pertti Suomalaista
Hän lähti täyttämään käskyä. Hän oli peltoaukean keskellä, kun metsästä tuli valtavankokoinen panssarivaunu ja suuntasi tykinputken häneen.
Näkyi leimahdus ja kuului jyrähdys. Hän heittäytyi ojaan. Kranaatti lensi
yli ja räjähti kaukana.
Suomalainen makasi ojassa uskaltamatta lähteä mihinkään suuntaan.
Vasta kun Klim vetäytyi metsään, hän juoksi kyyryssä takaisin.
– Mikä pelkuri Te oikein olette! vastassa ollut luutnantti huusi.
– Herra lu…luutnantti...
Itku ei ollut kaukana.
– Häipykää silmistäni, luutnantti sanoi.
Pertti huomasi vapisevansa kuin haavanlehti.
Saatuaan pääaseman haltuun vihollinen pysähtyi vetämään henkeä. Kannaksen armeijan joukoille annettiin käsky aloittaa vetäytyminen VKasemaan. Suomen sotilaat poistuivat Inkerinmaalta. Osa tykeistä täytyi
jättää, koska ei ollut hevosia vetämään niitä. Miehet kävelivät puolinukuksissa puita päin. Koska vihollinen ei tullut heti kintereillä, Heimopataljoona yöpyi metsässä. Pertti Suomalainen joutui keskiyöllä kuulovartioon Pöllön kanssa. He lähtivät muutaman sadan metrin päässä olevalle vartiopaikalle. Kuului vain huuhkajan huhuilua.
– Tiijätkö miks Saksan armeijas upseerit tarkastaat sotamiesten kaklat
enne hyökkäyksee lähtöö? Pöllö kysyi kuiskaamalla.
– En tiijä.
– Sil viisii mies saahaa unohtammaa pelkoo.
Joku tuli edestä. Pöllön kiväärinpiippu nousi.
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– Pitääkö tehhä hälytys? Suomalainen kuiskasi.
– Ei hättäillä. Katsotaa ens mikä sielt tulloo.
Tulija oli hevonen.
– Sotahevoskarkuri, Pöllö hymähti.
Eläinparka sai jatkaa taakse.
Mikkelin pääesikunnan suunnitelma oli, että hyökkääjä pysäytetään VTasemassa. Jokainen näki, ettei se onnistuisi – ei ainakaan ilman suuria tappioita. Puolustuslinja oli pahasti keskeneräinen. Ei ollut betonibunkkereita.
Parruilla ja maa-aineksella katetuissa korsuissa oltaisiin suojassa vain harhaluodeilta. Panssarivaunuesteitä oli sentään rakennettu, mutta piikkilankaa oli vedetty liian vähän. Joka paikassa ei ollut raivattu ampuma-alaa.
Sen sijaan että olisivat asemasodan aikana rakentaneet asemia ja lujittaneet
taisteluhautoja, miehet olivat veistelleet puukauhoja lavitsojen alustat täyteen. Joukko-osastot olivat kilpailleet siinä, kenen kanttiini oli komein.
Miehiä oli laskettu liikaa kylvö- ja sadonkorjuulomille, vaikka tiedettiin
odottaa puna-armeijan suurhyökkäystä.
Heimopataljoonan ei tarvinnut jäädä uhraamaan verta VT-asemassa. Se
siirrettiin Ahijärvelle reserviin. Muutaman kilometrin päässä olevassa Siiranmäessä alkoivat hurjat puolustustaistelut. Hyökkääjä pehmitti puolustusasemia tykkitulella ja lentopommituksilla. Suomen ilmavoimat yhtyivät
leikkiin. Pommikoneet tulivat pohjoisesta suurina lauttoina ja pudottivat
pommikuormansa vanjojen niskaan. Tykistökin antoi panoksensa hyökkääjän pysäyttämiseksi. Mutta moninkertaisella miesylivoimalla hyökännyt
vihollinen pääsi läpimurtoon. Se pysäytettiin kuitenkin taitavasti röyhkeästi
tehdyllä vastaiskulla. Vaikka Siiranmäessä torjuttiin kaikki läpimurtoyritykset, VT-asemasta täytyi luopua, kun armeijakunnan oikea sivusta tuli
uhatuksi, sen jälkeen kun joukot olivat joutuneet Länsi-Kannaksella aloittamaan irtaantumisen. Kannaksen Armeijan komentaja antoi käskyn aloittaa vetäytyminen viivyttäen VKT- eli Viipurin – Kuparsaaren – Taipaleenasemaan.
Heimopataljoona aloitti vetäytymisen yöllä. Teillä syntyi ruuhkia, kun
uudelleen rakennetut kodit jättämään joutuneet evakot käyttivät samoja
kulkuväyliä. Jokainen talo tarkastettiin, ettei niihin jäänyt ketään. Yhden
talon vanhaisäntä sanoi hakevansa suolat aitasta ja tulevansa perässä. Vanhuksen ei annettu hakea suoloja, vaan hänet nostettiin vankkureille. Talojen seinänrakoihin työnnettiin tappuraa ja seinä valeltiin paloöljyllä. Tuli
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tuikattiin tappuraan. Se alkoi heti nuoleskella seinää. Kohta se tavoitteli jo
kattopäreitä.
Joka puolella nousi taivaalle mustia savupilviä. Juhannus oli ovella. Oli
käsillä kesän kuumin aika. Marssittuaan kolme vuorokautta melkein ilman
ruokaa ja lepoa Heimopataljoona saapui Äyräpään harjulle. Talvisodan
jäljiltä harjulla ei ollut monta puuta pystyssä. Alapuolella majesteetillisesti
virtaavalle Vuokselle avautui huikaiseva näkymä. Harjulle jätettäisiin sillanpääasema, sillä täältä pystyi hallitsemaan tykkitulella alavaa Vuosalmea, jossa puolustuslinja kulki.
Heimopataljoona käskettiin asemaan talvisodassa raunioituneen kirkon
luokse. Sillanpää oli siinä kohdassa hädin tuskin sata metriä syvä, ja selkäpuolella oli puoli kilometriä leveä Vuoksi. Ennen kuin vihollinen tulisi
asemien eteen, sortuneita taisteluhautoja ehdittäisiin kunnostaa..
– Vuoksest muodostuu monel kuoleman virta, Pöllö arveli.
Pertille tuli orpo olo. Hän alkoi pelätä jopa sitä, että muut huomaisivat
hänen pelkonsa. Kaikki eivät voittaneet pelkoaan vaan uivat Vuoksen yli.
Arkajalat palautettiin tuota pikaa syöksyveneillä sillanpäähän.

15.
Jekaterina Pohtojev käveli eräänä kesäiltana sydänystävänsä Jevdokian
kanssa Nurmoilan kylänraitilla. Syvärin takaa oli koko päivän kantautunut
ukkosenjyrinää muistuttava ääni. Puna-armeija oli aloittanut pelätyn suurhyökkäyksen.
– Sinä lähtet, minä jiän, Jevdokia sanoi haikeasti.
Jekaterina lähtisi tulevana aamuna Suomeen. Hänen kihlattunsa Vilhelm
oli kirjoittanut Onttolasta, jossa oli pommituskonelentäjäkursseilla, ja ehdottanut, että hän muuttaisi Turkuun. Hän voisi asua Vilhelmin tyhjillään
olevassa huoneessa.
– Sinul on zhenihy, minul eule nji kedä, Jevdokia haikaili.
– Onhäi sinul netse Vanjka.
– Moine lokapuksu.
Kumpikin nauroi heleästi.
– Suomes guljaitah sulkus i sametis, Jevdokia sanoi haaveellisena.
Jekaterina ei korjannut väärää luuloa, että Suomessa kuljettiin arkenakin
silkissä ja sametissa.
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Tuli aika jättää jäähyväiset.
– Minä kirjutan sinule Suomespäi, Jekaterina lupasi.
– Naverno.
– Varmasti.
Heidän erottua Jekaterina käveli kotiin. Ulko-oven saranat narisivat
tutusti. Sintsossa oli pilkko pimeää. Hän kapusi jyrkät portaat. Hän jätti
pertin kynnyksellä tekemättä ristinmerkin ja kumarrukset jumalnurkkaan
päin. Heillä oli luovuttu moisesta tavasta, kun tuatto oli Suomessa kaupoilla kierrellessään nähnyt, ettei tapaa noudatettu siellä.
Jekaterina pakkasi aamulla vähät vaatteensa ja tavarat pieneen vanerilaatikkoon. Hän hyvästeli itkusilmin tuaton, muamon, tsikot ja vellot. Tuatto
ja Vaseli lähtivät saattamaan. Tuatollakin oli lupa muuttaa Suomeen, koska
oli toiminut suomalaisten sotilasviranomaisten tulkkina, mutta tuatto ei
lähtisi. Ei, vaikka tiesi joutuvansa suomalaisten lähdettyä luovuttamaan
nautintamaan ja karjan takaisin kolhoosiin.
Lentokentältä tullut kuorma-auto pysähtyi tien laitaan. Sotamies auttoi
Jekaterinan lavalle työntämällä pyllystä. Matkalaukku tuli perässä. Tuatto
ja Vaseli jäivät vilkuttamaan, kun auto lähti jättäen tomuvanan jälkeensä.
Jäivät rakkaat hiekkanummet. Sotapojat yrittivät tehdä tuttavuutta, mutta Jekaterina vastasi vain lyhyesti. Tie oli mutkainen ja kuoppainen. Hänelle tuli huono olo.
Auto ylitti Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajan Rajakonnussa. Jekaterina tuli ensimmäistä kertaa Suomeen. Talot olivat paremmin rakennettuja ja pellot paremmin hoidettuja kuin Aunuksessa.
Salmissa täytyi vaihtaa junakyytiin. Enin osa matkustajista oli sotilaita.
Jekaterina katseli junan ikkunasta Laatokan rannatonta selkää. Milloin hän
saisi taas nähdä kotimeren?
Juna kääntyi Matkaselässä Joensuuhun, sillä Viipurin kautta ei päässyt
enää.
Jekaterina vaihtoi Joensuussa Helsingin yöpikajunaan. Juna oli tupaten
täynnä. Hän yritti nukkua, mutta se ei onnistunut istualtaan. Hän heräsi
vähän väliä pään retkahdukseen. Vasta Kouvolassa tilaa tuli niin runsaasti,
että pystyi oikaisemaan itsensä penkille.
Jekaterina heräsi konduktöörin ilmoittaessa, että saavuttiin Helsinkiin.
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Odotellessaan Turun pikajunan lähtöä Jekaterina teki tutkimusmatkan
lähiympäristöön. Korkeita kivitaloja katsellessa niska oli taittua. Kotona
Aunuksessa korkeimmat talot olivat kolmikerroksisia. Nurmoilassa tervehdittiin jokaista vastaantulijaa, täällä tuskin huomattiin.
Noustuaan junaan Jekaterina näki vapaan paikan lihavaa herraa vastapäätä.
– Nostanko neidin matkalaukun hyllyl? herra tarjoutui auttamaan.
– Da. Kiitos.
Herra nosti matkalaukun verkkohyllylle. Istuuduttuaan herra alkoi heti
tehdä tuttavuutta:
– Mist päi neiti on?
– Nurmoilas.
– Pohjanmaaltko?
– Ei. Aunukses.
– Poikani sotii Syväril. Hän kertos, et Aunus on kaunist seutu.
Jekaterina hymyili kauneinta hymyään.
– Vieläkö Itä-Karjalas puhuta suome vai ammuttiinko kaikki suomenkielentaitoset, herra kysyi.
Jekaterina muisti varoitukset, että häntä voitaisiin luulla Suomessa desantiksi, ja vaikeni.
– Katsotaan matkaliput, konduktööri ilmoitti.
Jekaterinan annettua lipun junailija kysyi jotakin, mitä hän ei ymmärtänyt.
– Menettekö Turkuun poikkeamatta missään, konduktööri toisti kysymyksen.
– Da. Kyllä.
Junailijan mentyä lihava herra sanoi:
– Neitiki on menos Turkku.
Jekaterina vain hymyili.
Herra kaivoi nahkasalkusta eväspaketin ja rupesi syömään.
– Ottaako neiti? herra tarjosi voileipää.
Jekaterina aikoi vastata ”ei passibo” mutta muistikin, että se oli suomeksi ”ei kiitos”.
Syödessään lihava herra puhisi kuin pieni veturi ja löysäsi välillä vyötä.
Jekaterina katseli ohi kiitävää maisemaa junan ikkunasta. Länsi-Suomi oli
säästynyt sodan hävitykseltä. Maatalot näyttivät vaurailta. Laitumilla oli
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paljon lehmiä – joukossa sarvipäitäkin. Pellot puskivat heinää. Vilja oli
oraalla.
– Turku seuraava, konduktööri ilmoitti.
Jekaterina nousi ottamaan matkalaukun verkkohyllyltä. Lihava herra
tarjoutui auttamaan, mutta hän sai laukun alas itse. Vaununeteisessä. hän
kääntyi katsomaan. Herra tuli lihojensa kanssa perässä.
– Onk neidil kyytti? herra huuteli.
– Kiitos. Mina kävelen.
Heti kun juna pysähtyi, Jekaterina avasi oven. Hän laskeutui asemalaiturille ja lähti kävelemään ripein askelin asemarakennusta kohti. Rakennuksen nurkalla hän vilkaisi taakseen. Herra seisoi asemalaiturilla matkalaukkujensa kanssa.
Jekaterina lähti kulkemaan Vilhelmin piirtämän kartan mukaan. Vastaantulijat olivat hyvin pukeutuneita, mutta jokaisen ilme oli apea. Hän
kääntyi Humalistonkadun ja Yliopistonkadun kulmassa vasemmalle. Hän
tuli Kauppatorille ja kääntyi Aurakadulle. Hän joutui odottamaan hevosen
menon ohi, ennen kuin pääsi ylittämään katua. Käveltyään vielä vähän
matkaa hän tuli korkean kivitalon eteen. Talo oli Vilhelmin kotitalo. Se oli
vielä suurempi kuin Vilhelmin puheista oli voinut päätellä.
Jekaterina meni sintsoon. Kivilattia ja seinät kiilsivät. Hän lähti kapuamaan portaita.
Ovessa oli nimi Norre. Mutta ei ollut ripaa, josta vetää. Jekaterina koputti.
Kukaan ei tullut avaamaan. Hän koputti uudelleen. Oven takaa kuului
ääntä. Keski-ikäinen nainen avasi oven.
– On tapana soitta ovikello, nainen sanoi.
– Minä oljen Jekaterina.
Nainen löi kädet yhteen ja huudahti:
– Herrajumala! Tule sisse.
Nainen veti oven kiinni Jekaterinan takana.
– Mine olen Vilhelmin äiti.
He tervehtivät kädestä.
– Laske matkalaukku lattialle. Riisu takki ja pane se naulakko.
Jekaterina pani takin naulakkoon.
– Menne peremel, Vilhelmin äiti sanoi.
He tulivat suureen valoisaan huoneeseen.
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– Istu, ole hyve.
Sohva upotti. Vilhelmin äiti istuutui Jekaterinan viereen.
– Puhutko sine saksa?
– En.
– Me puhu sit soomi.
Vilhelmin äiti näytti huolitellulta. Tukassa oli permanentti. Jekaterina ei
kestänyt ruskeiden silmien pistävää katsetta ja käänsi katseen pois.
– Vilhelm kirjotti, et sine tulet meile asuma.
Jekaterina hymyili kauneinta hymyään.
– Minulla ei ole tarjota kahvi. Juotko sine maito?
– Da. Kyllä.
Vilhelmin äiti meni jonnekin. Jekaterina katseli ympärilleen. Hän ei
ollut koskaan ollut niin kauniissa huoneessa. Katossa oli iso kristallikruunu. Seinissä oli kuviolliset tapetit – ei vanhoja kuvalehtiä niin kuin heillä
kotona. Ikkunoissa oli tummansiniset lattiaa viistävät samettiverhot. Puulattia kiilsi. Yhtään roskaa ei näkynyt. Jokainen pienikin esine oli ojennuksessa. Niihin uskaltaisi tuskin koskea.
Vilhelmin äiti tuli takaisin.
– Tule juoma maito.
Keittiökin oli hieno. Kaikki oli eheää ja puhdasta.
– Istu, ole hyve.
Jekaterina istuutui.
– Ole hyvä. Ota leipä ja maito.
Jekaterina otti maitolasin ja voileivän.
– Mine jäin asuma yksin, kun miehet menivet sottaan. Birger on Kannaksella. Klaus on Enislinnan konzentratsionslagerin vizekomendant.
Jekaterinan syötyä ja juotua he menivät katsomaan huonetta, jossa hän
asuisi. Huone oli ihastuttava.
Nurmoilan lentokentällä käytiin ankara tulitaistelu, ennen kuin suomalaiset
vetäytyivät sieltä. Suomalaisten lähdettyä puna-armeija tuli Nurmoilaan
niin nopeasti, etteivät asukkaat ehtineet siirtyä piilopirteille.
Iivana Pohtojev joutui luovuttamaan talonsa sotilaille. Koko perhe
muutti rantakylyyn. Seuraavana päivänä hän lähti katsomaan, kuinka sotilaat asuivat hänen taloaan. Astuessaan perttiin hän meni sanattomaksi. Koti
oli sotkettu yhdessä päivässä. Sotamies istui jalat nostettuna pöydälle ja
poltti mahorkkaa. Mies karisti tuhkan lattialle ja roiskaisi pitkän syljen
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seinälle. Toinen siperialainen hioi peukalolla pistimen terää häijy ilme kasvoillaan ja hymyili niin leveästi, että rikkinäinen hammasrivi näkyi.
Pohtojev lähti pois tukahdutetun raivon vallassa.
Sotilaat tulivat illansuussa rantakylyyn. Joukkoa johtanut NKVD:n upseeri julisti venäjäksi Pohtojevin vangituksi. Kivääriniekat veivät hänet
ulos.
– Mindäh minut on vangittu? Pohtojev kysyi livviksi, vaikka tiesi hyvin,
etteivät vangitsijat puhuneet hänen äidinkieltään.
Upseeri käski Pohtojevin lähteä kävelemään eteen asettuneen sotamiehen perässä.
– Jezli minä en tulje kodjih ildoah mennes, tijjät, shto minut on ammuttu! Pohtojev huusi vaimolle, joka oli tullut lasten kanssa ulos. Vaimo alkoi
itkeä kovalla äänellä.
Hän sanoi saman venäjäksi, jotta vangitsijatkin ymmärsivät.

16.
Puna-armeijan suurhyökkäys oli yllättänyt rajuudellaan Suomen sotilasjohdon. Hyökkääjän päästyä Kuuterselässä läpimurtoon joukot oli jouduttu
vetämään kaikkialla Kannaksella Viipurin – Kuparsaaren – Taipaleenasemaan. ”Paraatioven sulkeminen” epäonnistui. Koiranleuat puhuivat
”Kannaksen halkijuoksusta”. Ei puhettakaan samanlaisesta uhrivalmiudesta kuin talvisodassa. Puna-armeija eteni viikossa Viipurin eteen. Viipuri
luovutettiin sille lähes taistelutta. Heti sen jälkeen puna-armeija pääsi läpimurtoon Talissa. Sen panssarit tunkeutuivat Portinhoikan tienristeyksen
kautta Juustilankankaalle, mutta Laguksen panssaridivisioonan vastahyökkäyksellä linjat saatiin palautettua Kyöpelinvuoren tasalle. Suomen hallitus
tiedusteli rauhanehtoja Ruotsin välityksellä. Moskova ilmoitti, että se vaati
ehdotonta antautumista.
Hitler lähetti ulkoministeri Ribbentropin Suomeen neuvottelemaan edellistalvena keskeyttämänsä aseavun aloittamisesta uudelleen. Avun ehtona
oli kuitenkin, ettei Suomi tee erillisrauhaa vaan jatkaa sotaa Saksan rinnalla. Suomen asema oli tukala.
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Juhannus oli mennyt sateen ropinassa. Tilanne rintamilla oli niin kriittinen,
että lentäjät olivat jatkuvassa lähtövalmiudessa. He nukkuivat vaatteet
päällä teltoissa lentokoneensa vieressä.
Vilhelm Norre heräsi kenttäpuhelimen pärinään. Hän veivasi kampea ja
nosti luurin.
– Selvä, hän sanoi ja sulki puhelimen. – Mennään, hän sanoi Joutsenelle
ja Kotkakselle.
Mekaanikot häärivät jo Blenheimin kimpussa. Vilhelm kapusi lentokoneeseen ja asettui ohjaajan paikalle. Vänrikki Joutsen istui viereen suunnistajaksi. Vääpeli Kotkas meni kupoliin tähystäjäksi.
Vilhelm käynnisti moottorit ja tarkisti mittarit. Hän rullasi lentokoneen
kiitoradan päähän ja jäi odottamaan nousulupaa. Luvan tultua hän lähti
ottamaan vauhtia. Vauhti kiihtyi. Teräslintu nousi siivilleen moottorit
ulvoen. Aurinko nousi jo taivaanrannassa. Sää oli puolipilvinen.
Laatokka välkehti vasemmalla. Blenheimit ja Junkersit asettuivat jonoon sokkeloisen Saimaan yllä. Pommikonelaivue oli menossa pommittamaan Talin siltaa. Suomen tulevaisuus ratkaistaisiin Talissa jälleen kerran.
Alla kulki pitkä juna. Joukkoja kuljetettiin kiireellä Itä-Karjalasta Kannakselle. Juna olisi helppo maalitaulu vihollisen syöksypommittajille, onneksi
ne pysyivät poissa.
Saksasta saadut Messerschmitit nousivat Immolasta suojaamaan laivuetta. Viipuri ja Suomenlahti tulivat näkyviin. Viipuri oli luovutettu viholliselle taistelutta. Joku joutuisi siitä vielä sotaoikeuteen. Talvisodassa Viipuri luovutettiin vasta rauhanteossa.
Talin silta oli pommitettu jo kerran mäsäksi, mutta venäläiset rakensivat
ponttoneista uuden. Ryssä toi sillan kautta tuoreita joukkoja pullistumaan,
jonka se oli saanut luotua puolustuslinjaan. Vilhelm pudotti lentokorkeuden johtokoneen käskyn mukaiseksi ja ohjasi lentokoneen lentämään suoraan sillan suuntaisesti. Kun välimatka oli oikea, hän käski Joutsenen laukaista pommit.
Tuntui heikko nykäisy, kun pommi irtosi Blenheimin mahasta.
– Napakymppi, Kotkaksen ääni kuului radiosta. – Vanja saa rakentaa
uuden sillan.
Vihollisen ilmatorjunta avasi tulen taaskin liian myöhään. Kranaatit
räjähtelivät hattaroina kaukana takana. Vilhelm teki laajan kaarroksen ja
käänsi nokan kohti kotikenttää.
– Tsaikka auringos! Kotkaksen hätääntynyt ääni kuului radiosta.
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– Missä Mersut ovat! Vilhelm huusi radioon. Luodit ropisivat Blenheimin pelteihin. Hän vilkaisi sivulle ja näki Tsaikan kiitävän ohi. Lentäjän
kasvoilla oli vahingoniloinen ilme.
Vilhelm arvioi, ettei ehtisi nousta pilviin, ennen kuin Tsaikka palaisi.
Hän painoi Blenheimin syöksyyn. Teräslintu vapisi liitoksissaan. Hän oikaisi koneen vaakalentoon juuri ennen kuin se olisi syöksynyt maahan.
Tsaikka ei hyökännyt uudelleen. Blenheim lensi latvoja viistäen. Katsoessaan ulos ikkunasta Vilhelm näki, että moottori savusi.
– Kotkas, ilmoittakaa Immolaan, että valmistautuvat hätälaskuun! Vilhelm huusi radioon.
Kotkas ei vastannut.
– Joutsen, käykää katsomassa, mikä Kotkaksella on hätänä.
Joutsen kiipesi kupoliin mutta palasi heti:
– Kotkas on kaatunut.
Samassa moottori leimahti ilmiliekkeihin.
– Öljynpaineet punaisella! Yritän pakkolaskua ennen kuin moottori
leikkaa kiinni! Vilhelm huusi radioon. Hän näki vihreässä matossa tarpeeksi pitkän aukon ja käänsi keulan sitä kohti. Hän hidasti vauhdin niin hiljaiseksi kuin mahdollista, ennen kuin lentokone sakkaisi.
– Joutsen, pitäkää kiinni tuolista! Kohta mennään jorpakkoon!
Joutsen näytti kalmankalpealta. Blenheimin maha kosketti maata. Lentokone pomppasi takaisin ilmaan. Se kosketti uudelleen maata ja alkoi heittelehtiä holtittomasti. Siivet katkesivat ryskyen. Kone kääntyi puoli kierrosta ja jäi paikalleen.
Vilhelmin viimeiseksi havainnoksi, ennen kuin taju meni, jäi että Blenheim roihahti liekkeihin.

17.
Kun puna-armeijan suurhyökkäys oli alkanut Kannaksella, Birger Norre
pyysi siirtoa kotijoukoista rintamalle. Pyyntöön suostuttiin ilman muuta.
Hän matkusti junassa Lappeenrantaan – Viipuri oli jo menetetty. Hän ilmoittautui kenttätäydennyskeskuksessa ja sai käskyn ottaa Talissa oleva
erillinen pataljoona komentoonsa. Hän lähti matkaan armeijan pikkuautolla, jonka kuljettaja tunsi käytettävissä olevat tiet. Hän jatkoi Ihantalan kirkonmäeltä lähetin kanssa kävellen. Etelästä kantautui jatkuva tykkien jyly.
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Pataljoonassa, joka oli Norren jatkosodan hyökkäysvaiheen aikaisen
joukko-osaston seuraaja, oli alkuperäisiä miehiä jäljellä yhden käden sormin laskettava lukumäärä. Yksi heistä oli korpraali Terri. Mies oli varjeltunut ihmeellisesti edes haavoittumatta kertaakaan neljän rintamavuoden
aikana. Terri vitsaili kuuluvansa ohiammuttuihin. Sota oli tehnyt miehestä
hieman kyynisen. Mies ei halunnut ystävystyä rintamalla kenenkään kanssa, koska aamulla ei voinut tietää, kuka olisi vielä illalla hengissä. Yhdessä
asiassa Terri oli ehdoton; ryssää ei saanut päästää Mynämäelle äidin kimppuun.
Norre sai käskyn yhtyä Ihantalaa kohti etenevän vihollisen sivustaan
tehtävään iskuun. Pataljoona siirtyi maastoitse Talinmyllyn peltoaukeiden
itälaitaan. Aukeilla oli ainakin kymmenentuhatta puna-armeijan sotilasta,
satoja panssarivaunuja ja kymmeniä kuorma-autoja.
Virosta Kannakselle siirretty saksalainen lentolaivue yhtyi tulivalmisteluun. Saksalainen rynnäkkötykkiosasto tuki hyökkäystä, joka alkoi hyvin.
Rintama eteni peltoaukeille kohdaten vain heikkoa vastarintaa. Samaan
aikaan Laguksen panssarijääkärit etenivät lännestä. Kahta vihollisen kaartindivisioonaa uhkasi jääminen mottiin. Pussinsuu oli enää kilometrin levyinen, kun hyökkäys tyrehtyi. Joukkoja oli sittenkin liian vähän. Tykistökin pystyi saattamaan hyökkäystä vain laimeasti.
Vihollinen aloitti vastaiskun. Se ampui tulivalmistelun kymmenillä kanuunoilla ja heittimillä. Maataistelukoneet yhtyivät leikkiin. Taivaalla käytiin hurjia ilmataisteluja. Suomalaiset hurrasivat koko rintaman leveydeltä
joka kerta, kun saksalainen Stuka tai Jabo pudotti Stormovikin. Ilmatorjuntakin ampui alas kymmeniä vihollisen lentokoneita. Mutta niitä riitti.
Norre ei ollut koskaan kokenut niin pitkää kaksituntista. Miehet etsivät
suojaa ojista ja itkivät kuin pienet lapset. Vain muutama säilytti hermot
koko ajan. Yksi heistä oli Terri.
– Jos pelottaa menkää poteroon! Terri huuteli.
Mutta ei ollut poteroja.
Tulivalmistelun päätyttyä vihollisen panssarit hyökkäsivät. Norre joutui
vetäytymään joitakin satoja metrejä louhikkoiseen maastoon, jonne panssarivaunut eivät pystyneet seuraamaan eikä jalkaväki uskaltanut edetä ilman
panssareiden antamaa suojaa.
Jotta välttyisi joutumasta saarrostetuksi, Norre sai käskyn vetäytyä. Joukot irtaantuivat rintamasta pimeän turvin ja vetäytyivät haavoittuneet ja
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kaatuneet muassaan Pahakorpeen. Vuorokauden ruuatta ja levotta olleet
taistelijat pääsivät huoltoon ja lepäämään.
Joku sanoi, että jos motitus olisi onnistunut, Suomi olisi pelastunut melko varmasti.
Norre sai aamulla käskyn luovuttaa pataljoona toiselle ja mennä ilmoittautumaan Ihantalaan Maaselän kannakselta saapumassa olevan divisioonan esikunnassa. Häneen ei ilmeisesti oltu tyytyväisiä, koska häneltä otettiin joukko-osasto pois.
Norre lähti kävelemään seudun tuntevan lähetin kanssa. He joutuivat
kiertämään Ihantalanjärven ympäri, sillä vihollinen hallitsi Ihantalan kirkonmäelle suoraan vievää tietä. He joutuivat ylittämään laajan suon. Vihollisen kranaatit lensivät sinne asti, mutta useimmat upposivat suohon räjähtämättä. He joutuivat kiertämään Ihantalan kirkonmäen, jota vihollisen
lentokoneet pommittivat.
Suomen ilmavoimat tulivat pohjoisesta ja pudottivat pommikuormansa
ryssien niskaan. Norre arvuutteli, millä koneista Vilhelm lensi.
He joutuivat kiertämään Pyöräkankaan, jota vihollinen pehmitti tykeillä
ja heittimillä. Heidän saavuttua Kilpeenjoelle Norre ilmoittautui divisioonan väliaikaisessa esikunnassa. Hän sai käskyn mennä ilmoittautumaan
divisioonan erään rykmentin komentajalle.
Rykmentin esikunta löytyi hovista, jonka asukkaat olivat lähteneet
evakkoon. Norre koki mieluisan yllätyksen. Rykmentin komentaja oli hänen hyvä jääkäriystävänsä Paavali Partti.
– Taasha myö tavattii.
Paavalin kädenpuristus oli luja. Mies oli tukevoitunut sitten viime näkemän. Niska oli kuin härällä.
– Mie ehotin sinnuu eskuntaani ko kuulin, et sie olit jättänt kotijoukkojen komentajan tehtävät, Paavali kertoi.
– Kiitos luottamuksesta.
– Leikki leikkin. Vihulaise maahatunkeutumisel pannaa nyt stoppi, Partti vakavoitui.
Esikunnissa oli tehty päätös rintamalinjan oikaisemisesta. Joukot vedettiin Ihantalan – Portinhoikan tien luoteispuolelle. Vihollinen otti luovutetun alueen välittömästi haltuun. Itä-Karjalasta siirretty divisioona, johon
Partin komentama rykmentti kuului, otti rintamavastuun vihollista Talista
saakka torjuneelta, loppuun kuluneelta yhtymältä. Vaihto onnistui vihollisen kovasta häirinnästä huolimatta lähes tappioitta. Vaihdon aikana viholli383

sen jalkaväki pääsi tunkeutumaan muutamassa paikassa puolustusasemiin,
mutta se ajettiin vastaiskuilla takaisin. Saksalaiset Stukat olivat operaatiossa suureksi avuksi. Ne pommittivat vihollisen hyökkäysryhmityksiä ja pudottivat kymmeniä venäläiskoneita.
Partti halusi tutustuttaa alaisensa upseerit panssarinyrkkiin – uuteen
Saksasta saatuun ihmeaseeseen. Saksasta saatiin taas aseita Hitlerin peruutettua edellistalvena asettamansa toimituskiellon. Kielto oli asetettu, koska
Suomi oli ryhtynyt omatoimisesti rauhantunnusteluihin Moskovan kanssa.
Rauhantunnusteluista luovuttiin, koska Moskova vaati Suomea pyytämään
rauhaa, ja koska rauhan ennakkoehdot tuntuivat kovemmilta kuin sodan
jatkaminen. Kun puna-armeija oli kesäkuun alussa aloittanut meneillään
olevan suurhyökkäyksen, Suomen hallitus kysyi rauhanehtoja uudelleen.
Kun selvisi, että Moskova vaati antautumista ehdoitta, hallitus päätti jatkaa
sotaa. Presidentti Ryti lähetti Suomessa käymässä olleen Saksan ulkoministeri Ribbentropin mukana Hitlerille kirjeen, jossa lupasi, että mikäli
Saksa jatkossa toimittaa aseita Suomen armeijalle, ei hän eikä hänen nimittämänsä hallitus solmi erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa, vaan jatkaa
sotaa Saksan rinnalla.
Panssarinyrkin käyttöohjeet olivat vain saksaksi.
– Miun pittää ruveta kääntämää, Partti pani rillit silmille.
Panssarinyrkki oli rekyylitön, noin metrin mittainen putki, jonka päästä
lähti nuijamainen ammus. Ontelokranaatin teho perustui suunnattuun räjähdysvaikutukseen. Se läpäisi kahdensadan millin panssarin. neljänkymmenen metrin päästä.
Partti katsoi rillien yli ja sanoi:
– Männää kokkeilemmaa.
He lähtivät eteen.
– Saksa käyttää härskisti hyväksi Suomen hädänalaista asemaa. Se antaa
aseita ja joukkoja tipoittain. Saksalaisista ei ole metsämaastossa juurikaan
apua. Pikemminkin niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ne eivät erota
kuusta männystä, kadettiupseeri Kairamaa puheli.
Toisinajattelija Kairamaa tunnettiin siitä, ettei peseytynyt rintamaoloissa, koska sitä ei voinut tehdä säännöllisesti. Mies haisi kuin rankkitynnyri.
– Ainakii noist Stukist ja Jaboist on hyötyy, Partti sanoi. Stukat pommittivat parastaikaa Ihantalan eteläpuolella puna-armeijan kenttäryhmityksiä.
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He tulivat kahden kallion välisestä solasta ja jatkoivat kyyryssä eteen.
Taisteluhautoja ei ollut. Taistelijat joutuivat kykkimään suurien kivien takana.
– Vapaaehtoista tuhoamaa panssarinyrkillä tuon turha lähel tulleen Sotkan! Partti huusi kantavalla äänellä.
Kukaan ei ilmoittautunut.
– Viiko kuntosuusloma hänel! Partti lupasi.
Kersantti ehti ilmoittautua ensimmäisenä.
– Oletteko ampunt tälläsel? Partti kysyi kersantilta.
– En, mutta mää tahron yrittää.
Kersantti sai pikakurssin panssarinyrkillä ampumisesta. Kersantti heitti
panssarinyrkin selkään ja lähti ryömimään pensaiden suojassa lähemmäs
Sotkaa. Päästyään ampumaetäisyyden päähän, kersantti tuki panssarinyrkin
kiveä vasten ja tähtäsi kauan, ennen kuin laukaisi. Kranaatti osui siihen
mihin pitikin – Sotkan tornin juureen. Sotka leimahti liekkeihin.
Ryssät työnsivät kattoluukun auki ja poistuivat pätsistä vauhdilla.
– Iivanoil tais tulla kiire, Partti sanoi.
He odottivat urhean kersantin paluun.
– Olette ansainnut lomanne, Partti sanoi kersantille. – Adjutantti, ottakaa ylös kersantin nimi ja yksikkö.
Upseerit lähtivät takaisin komentopaikalle. Vasta arvellessaan olevansa
vihollispanssarien tykkien tavoittamattomissa he oikaisivat selän.
– Panssarinyrkki on ase, jolla vihulaine pysäytetää, Partti sanoi.
– Panssarikauhu on vielä tehokkaampi, nuori vänrikki sanoi.
– Panssarintorjunta-aseet ovat kehittyneet sitten talvisodan, Norre sanoi.
– Summassa meillä oli vain polttopulloja ja kasapanoksia.
– Mutta miehet olivat terästä, Kairamaa lisäsi.
Kuului piiskatykin lähtölaukaus. Kranaatti ei viheltänyt tullessaan.
Kaikki tiesivät, mitä se tarkoitti.
– Maahan!
Kranaatti osui lähelle ja irrotti sirpaleita kalliosta.
Koska toista laukausta ei kuulunut, Norre nousi istumaan. Hän kokeili
kädellä, olivatko kaikki jäsenet tallella. Vasta silloin hän huomasi, että
nuori vänrikki makasi maassa vatsallaan ja voihki hiljaa tuskissaan.
– Haavotuitteko? hän kysyi vänrikiltä.
– Jalkaan taisi osua, vänrikki irvisti tuskasta.
– Tehkää hätäpaarit ja kantakaa vänrikki jiiäspeelle, Partti käski.
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– Ei tarvitse. Pystyn kyllä kävelemään.
Sirpale oli vain hipaissut jalkaa. Vänrikkiä jouduttiin kuitenkin tukemaan.
Vihollinen hyökkäili loppupäivän enää Ihantalan edustalla. Yöllä herättiin sen tulivalmisteluun. Tykit pauhasivat. Heittimet kumisivat. Katjushat
ulisivat. Mutta vihollinen ei hyökännytkään. Se hyökkäsi vasta päivällä.
Kaikki hyökkäykset torjuttiin. Yöllä miehet pystyivät nukkumaan vain
koiranunta, sillä vihollinen ampui rumputulta läpi yön. Päivällä vihollinen
oli hiljaa, ja univelkaa pystyi nukkumaan pois.
Seuraavana yönä vihollinen ampui tulivalmistelun tykeillä ja raketinheittimillä. Aamun valjettua sen lentokoneet aloittivat rynkytyksen suomalaisten asemia vastaan. Maa keinui. Auringon valo peittyi. Happi loppui.
Kuin olisi helvetti päästetty valloilleen. Miehet hakivat suojaa kivenlohkareitten välistä. Moni haavoittui sirpaleista kuolettavasti.
Tulivalmistelun päätyttyä vihollisen jalkaväki hyökkäsi. Puna-armeija
oli muuttanut taktiikkaa sitten talvisodan. Panssareita ei enää lähetty polttopullon heittäjien saaliiksi, vaan ne pysyivät taka-alalla ja tukivat hyökkäystä ampumalla kaaritulta jalkamiesten yli. Neuvostoliitollakaan ei riittänyt
panssareita loputtomasti tuhottavaksi.
Suomen tykistö ampui sulkuja putket kuumina ennalta määriteltyihin
maaleihin. Stukat viimeistelivät tykkien työn syöksymällä vihollisen kimppuun.
Edestä tuli pakokauhun valtaamia miehiä. Vanjat tulivat perässä ”uraata” huutaen. Kaikki reservit lähetettiin vastaiskuun. Suomalaisten ei enää
tarvinnut turvautua panssareiden torjumisessa Molotovin cocktaileihin.
Heillä oli uudet aseet. Panssarinyrkeillä ja -kauhuilla oli jo katkaistu kymmenien vihollispanssareitten matka.
Vihollinen pääsi Tähtelässä läpimurtoon, joka saatiin rajoitettua nopeilla
vastaiskuilla. Linjat palautettiin kaikkialla entiseen paikkaan. Taistelukentälle jäi satoja punasotilaita. Suomalaisten tappiot olivat vähäiset.
Rykmentin pastori tuli Birger Norren luokse ja sanoi haluavansa puhua
kahden kesken.
Norre aavisti jotakin pahaa.
– Menen suoraan asiaan, pastori aloitti. – Poikanne Vilhelm kaatui viime kuun kahdeskymmeneskuudes päivä Antreassa.
Norre tunsi jalkojen pettävän ja istuutui kivelle.
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– Haluatte varmaan olla yksin, pappi sanoi.
Norre nyökkäsi. Papin mentyä hän painoi kasvot käsiin. Sisällä oli tukahduttava surun tunne, mutta itku ei tullut.
Yöllä Norre ei saanut unta – vihollinen piti siitä huolen ampumalla
rumputulta. Oli saatu tieto aamulla alkavasta vihollisen hyökkäyksestä.
Vihollinen aloittikin aamuyöllä tulivalmistelun. Lentokoneet yhtyivät siihen. Ne rynkyttivät suomalaisten asemia vastaan. Suomalaiset kyyhöttivät
siirtolohkareiden välissä ja rukoilivat, ettei osuisi.
Suomen tykistön ampuma vastavalmistelu ulotettiin Taliin saakka. Tykistönkenraali Nenonen oli kehittänyt nerokkaan taktiikan, jolla usean patteriston piuhat yhdistettiin niin, että koko arsenaalin tuli voitiin kohdistaa
yhteen ja samaan maaliin. Moiseen keskitykseen joutuneilla ei ollut pienintäkään mahdollisuutta säilyä elävien kirjoissa.
Ilma oli täynnä suhisevia kranaatteja. Nyt, päinvastoin kuin talvisodassa, Suomen tykistöllä oli ammuksia.
– Morgoonit soi! joku huusi pauhun yli.
Norre katsoi kiikareilla. Savupilven väistyessä hetkeksi hän näki että
ryssiä lenteli ilmojen halki.
– Ryssät hyppivät kuin pässit narussa! hän ilmoitti.
Stukat pommittivat puna-armeijan ryhmitykset hajalle jo lähtöasemissa.
Pommikoneet täydensivät työn pudottamalla pommikuormansa venäläisten
niskaan.
Vihollinen pääsi Vakkilassa tunkeutumaan puolustusasemiin. Reservistä
koottiin loputkin miehet vastaiskuun. Taistelijat syöksyivät vihollisen
kimppuun kuin raivopäät ampuen ja huutaen hurjasti. Taisto käytiin käsikranaatein, pistimin ja puukoin. Vanjat jäivät alakynteen ja perääntyivät
jättäen kaatuneensa ja haavoittuneensa. Puoleenpäivään mennessä linjat
palautettiin kaikkialla entiseen paikkaan.
Suomalaisten rivit harvenivat uhkaavasti. Partin rykmentissä oli neljässä
päivässä haavoittunut, kaatunut ja kadonnut satoja. Oli lisäksi ilmaantunut
uusi ongelma, tärähtäneet. Kaikki eivät kestäneet tykkien pauhua ja katjushojen ulinaa ja liittyivät hiippareiden armeijaan. Toistamiseen rintamalta karannut voitiin ankarimmillaan tuomita kahdentoista vuoden vankeuteen, mikä vain lisäsi karkuruutta – linnassa oli suojassa kranaateilta. Armeijakunnasta annettiin käsky, jonka mukaan komentaja tai vartiomies voi
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ampua niskoittelevan tai päälle tulevan karkurin. Huhu kertoi, että etulinjaan palaamasta kieltäytyneitä oli jo ammuttu varoitukseksi muille.
Puna-armeija oli päättänyt tulla läpi. Se pommitti kaksi tuntia suomalaisten
asemia. Tulivalmistelun päätyttyä jalkaväki ja panssarit lähtivät tulemaan.
Nenosen trimmaama tykistö ampui sulkuja kahdellasadalla viidelläkymmenellä putkella. Stukat syöksyivät hyökkääjän kimppuun. Suomen omat
ilmavoimat yhtyivät leikkiin. Taivaalla käytiin monta näyttävää ilmataistelua. Alas ammuttu kone oli useimmiten neuvostoliittolainen.
Raskaan patterin tuliasemasta ilmoitettiin, että siellä oli pidettävä tauko,
sillä haupitsien putket olivat niin kuumia, että niiden päällä voisi kiehauttaa kahvit.
Linjat pitivät kaikkialla paitsi Pyöräkankaalla, jossa vihollinen pääsi
läpimurtoon kilometrin syvyyteen. Se sai levitettyä murtokohtaa. Jos se
saisi vallattua koko kankaan, sillä olisi avoin hyökkäysura Saimaan kanavalle ja edelleen Helsinkiin. Suomi olisi mennyttä. Mutta sivustat pitivät.
Vastaisku aloitettiin kahden minuutin tulivalmistelulla. Siinä, missä punaarmeijalla oli ammuksia tunniksi, Suomen tykistöllä niitä riitti minuutiksi.
Tulivalmistelun päätyttyä jalkamiehet hyökkäsivät rajusti. Neuvostoliittolaiset perääntyivät ja jättivät kentälle pataljoonan verran kaatuneita. Aamuyöhön mennessä linjat palautettiin entiseen paikkaan.
Käskynjaossa Norre joutui nipistelemään itseään pysyäkseen hereillä.
Kuului pillin vihellys. Se tarkoitti, että vihollinen hyökkäsi taas.
Mutta ääni oli väsymyksestä johtuvaa harhaa. Vihollinen ei hyökännyt
koko päivänä. Seuraavana aamuna se aloitti tulivalmistelun taas kerran.
Laimea hyökkäysyritys torjuttiin. Sen jälkeen oli rauhallista. Norre nukkui kuin tukki univelkaa pois.
Taas seuraavana aamuna vihollinen valmistautui hyökkäämään. Mutta
se ei päässyt edes aloittamaan etenemistä, sillä Nenosen tykistö ja Stukat
hajottivat ryhmitykset jo lähtöasemiin.
– Vihulaisesta alkaa olla puhti pois, Partti sanoi ruokailemaan kokoontuneille upseereille. Moni heistä ei ollut syönyt viikkoon. Ruokana oli jälleen kerran kaurapuuroa. Joku purnasi ruuasta.
– Kokolihaa ei ole näkynyt rouvainkutsuillakaan, Kairamaa loihe lausumaan.
Puuro maistui ihmeen hyvälle. Partti kertoi upseereille, että Amerikka
oli katkaissut diplomaattisuhteet Suomeen.
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– Länsi jätti Suomen yksin sotaan Venäjän karhun kanssa, Kairamaa
totesi. – Suomi ei ole lännelle enää latiakaan velkaa.
Vihollinen aloitti tulivalmistelun. Puolustajat raahautuivat väsymyksestä
puolikuolleina etulinjaan. Moni oli valmis heittämään aseen pois ja antautumaan.
Mutta puna-armeija ei hyökännytkään. Se tyytyi ampumaan rumputulta
ja ajelemaan panssareilla linjojen suuntaisesti.
Partin rykmentti vedettiin reserviin sen oltua etulinjassa yhtä mittaa yli
viikon. Lopen uupuneet taistelijat pääsivät nukkumaan.
Birger Norre heräsi. Aurinko oli jo korkealla. Hän meni ulos polttamaan. Paavali oli jo kuistilla.
– Divisioonast soitettii, et siut on ylennetty everstiluutnantiks, Paavali
kertoi. – Onneks olkoo.
– Kiitän, herra eversti.
Norre otti Paavalin tarjoaman savukkeen. Saatuaan tupakan syttymään
hän veti keuhkot täyteen savua. Hän antoi savun viipyä keuhkoissa pitkään,
ennen kuin puhalsi sen pois.
– Täs ol enne korkia metsä, Paavali viittasi kädellä.
Ei näkynyt monta ehjää puuta.
– Miu kotitalo on tuol vähä matka pääs, Paavali kertoi. – Sinne ei oo nyt
mänemistä, ko hää huseeraa siel.
Mies oli menettänyt kodin jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä.
Kairamaakin tuli kuistille.
– Mikä on maailman lyhin mies? Kairamaa kysyi.
Kun kumpikaan ei välittänyt vastata, Kairamaa vastasi itse:
– Sillä on pussit silmien alla, hähä.
Vanha vitsi ei jaksanut naurattaa.
– Me olemme ku mitäkin metsäläisiä, Kairamaa sanoi. – Minä en ole
voinu viikkoon peseytyä enkä ajaa partaa.
– Mie tunnen vanhentuneeni viikos viis vuotta, Partti sanoi.
Maassa oli härmää. Oli hiljaista, lukuun ottamatta Ihantalan suunnalta
kantautuvaa ammunnan ääntä.
– Suome tulevaisuus on hiuskarva varas, Partti sanoi. – Suomi on mennyttä, jos ei puna-armeijaa saaha pysähytettyy tääl Ihantalas ja Viipurilahel
ja Vuosalmel. Meil ei oo muuta vaihtoehtoo ku jatkaa taisteluu. Onneks
armeija nyt taistelee. Kaks viikkoo sit uhrivalmiuvest ei olt tietookaa.
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– Stalin teki virheen, ku hän vaati ehdotonta antautumista. Selkä seinää
vasten suomalainen taistelee ku leijona, Kairamaa sanoi.
– Puolustajat vaan alkavat loppua, Norre sanoi.
Miehet alkoivat olla vähissä. Karjalankannakselle ei saatu enää joukkoja
Aunuksesta ja Maaselän kannakselta, sillä Laatokalta Jäämerelle ulottuva
pitkä rintama jäisi suojattomaksi, jolloin oli olemassa vaara, että punaarmeija pääsisi Kannaksen joukkojen selkäpuolelle. Salpalinja oli miehittämätön. Jos linjat murtuisivat, puna-armeijalla olisi avoin hyökkäysura
Kymijoelle ja Helsinkiin. Suomi olisi mennyttä. Puna-armeija miehittäisi
maan. Stalin uhkasi, että uppiniskaiset suomalaiset ammuttaisiin ja loput
siirrettäisiin Siperiaan. Koulutuskeskuksista ei saatu enää miehiä paikkaamaan rivejä, ja vaikka saataisiinkin, sotilasvalan juuri vannoneista ei ollut
vihollisen pysäyttäjiksi. Oli keksitty panna tulokkaat hautaamaan kentälle
jääneitä vanjoja, jolloin ne unohtivat pelkonsa, kun näkivät että vastustajakin oli kuolevainen. Muutamista tuli niin rohkeita että keräsivät kaatuneilta
kokardit. Kaatuneita vihollisia riitti. Helteellä ruumiit mätänivät nopeasti.
Tuuli toi imelää hajua ei-kenenkään-maalta.
– Miehistötappioihi voijaa lisätä hermot jatkuvan pelkotilan seurauksena mänettänneet, Partti sanoi. – Miehii on mänt Luumäel, nii ku sanonta
kuuluu.
Eduskunta oli säätänyt pikalain, jonka nojalla kenttäoikeus voi tuomita
rintamalta toistamiseen karanneen kuolemaan. Lain toivottiin hidastavan
hiippailemaan lähtemistä.
– Hiippareita on palautettu länsirannikolta asti, Norre kertoi.
– Niistä ei ole etulinjassa ku haittaa, Kairamaa sanoi.
– Tääl Kannaksel ratkassaa näin päivin Euroopa kohtalo miespolviks
etteepäi, Partti sanoi. – Jos myö pystytää sitomaa vastas olevat punaarmeija divisioonat, Stalin ei voi siirtää niitä Saksa rintamal. Amerikkalaiset ehtiit Berliinii enne puna-armeijaa, ja Eurooppa jää länsimaise sivistykse piirii.
– Ei hyvältä näytä Euroopan kohtalo, Kairamaa totesi. – Idästä hyökkää
mongooli takkuisen hevosen selässä, ja lännestä Amerikan neekeri panssarilla.
Adjutantti tuli kertomaan Partille, että vihollinen valmistautui hyökkäämään.
– Eikö se voi jo lopettaa, Partti sanoi tuskaisella äänellä.
He sammuttivat tupakat ja lähtivät komentopaikalle.
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Laimea tunnusteluhyökkäys torjuttiin helposti. Sen jälkeen puna-armeija
tyytyi ampumaan vain heikkoa häirintätulta. Katjushat vaikenivat. Lentokoneet eivät rynnäköineet. Panssaritkin pysyivät ”pirssissä”.

18.
Siniristilipulla verhottu arkku, johon Vilhelmin Karjalasta tuotu ruumis oli
pantu, oli asetettu Tuomiokirkon alttarille. Vilhelmin siunaaminen oli yksi
Risto Karivieren viimeisimmistä virkatoimituksista ennen eläkkeelle siirtymistä. Tehtävä oli raskas, sillä vainaja oli hänelle kovin tuttu.
Virsi päättyi. Karivieri käveli hitaasti arkun luo ja asettui seisomaan sen
päähän.
Karivieri puhui uhrista, joka oli annettu isänmaan vapauden puolesta.
Sankarivainajalle oli ollut tärkeintä saada asua vapaassa maassa, saada
puhua omaa äidinkieltä ja oikeus saada uskoa Isään, Poikaan ja Pyhään
Henkeen.
Siunauspuheen päätyttyä suntio ohjasi suojeluskuntapukuiset kantajat
arkun ääreen. Kantajat vetivät arkun alitse kulkevat valkoiset nauhat niskan
taitse harteille. Suntio näytti käsillä nostamista kuvaavan liikkeen. Kantajat
nostivat arkun alttarilta ja lähtivät kantamaan sitä ulos Narvan marssin tahdissa. Ulkona kantajat nostivat arkun mustalla kankaalla verhoilluille isopyöräisille kärryille. Saattojoukko asettui kulkueeksi kärryjen taakse. Pappi
ja suntion asettuivat saaton kärkeen. Sielunkellojen alkaessa soida saatto
lähti hautaa kohti.
Sää oli kesäisen leppeä. Haavanlehdet värisivät vienossa tuulessa. Linnut olivat lopettaneet laulamisen siltä suvelta. Saatto pysähtyi haudan taakse. Saattoväki asettui kehäksi avatun haudan ympärille.
Karivieri otti pienellä lapiolla hiekkaa ja kaatoi sitä arkun päälle. Hän
luki tutun loitsun: ”Maasta olet sinä tullut. Maaksi pitää sinun jälleen tuleman...”
Kun kantajat laskivat arkun hautaan, Karivieri aloitti Lutherin virren
”Jumala ompi linnamme”. Vain muutama yhtyi veisuuseen.
Suntio peitti haudan laudoilla väliaikaisesti ja teki kuusenhavuista sille
matalan kummun. Jokainen kävi laskemassa kukkansa kummulle.
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Muistotilaisuuteen Norrejen kotiin kutsuttiin vain omaiset ja pappi.
Miehet, paitsi Karivieri, olivat asepuvussa.
Juotiin kahvia, jota Katrin oli saanut hankittua mustasta pörssistä. Birger oli päässyt poikansa hautajaisiin, sillä tilanne rintamilla oli muuttunut
asemasodaksi. Hän istui pöydän päässä murheen murtamana eikä osallistunut keskusteluun, jota käytiin ruotsiksi. Birger ei kiinnostunut edes, kun
von Gotha, jonka kauluslaatoissa oli luutnantin arvomerkit, kertoi, että
vihollisen selustaan Kannaksella jätetyiltä partioilta oli tullut tieto, että
puna-armeija kuljetti joukkoja pitkillä junilla pois rintamalta.
Klaus sanoi, että venäläisillä oli kiire ehtiä Berliiniin ennen amerikkalaisia.
Karivieri sanoi, että Suomi oli sivusotanäyttämö. Hän uskoi, että sota oli
käännekohdassa. Puna-armeija oli pysäytetty Suomen kaikilla rintamilla,
Ihantalassa, Vuosalmella, Viipurinlahdella ja U-asemassa Laatokan takana.
Maarit kysyi oliko perää huhuissa, joiden mukaan Ryti eroaisi, ja eduskunta valitsisi Mannerheimin presidentiksi.
Kun kukaan ei vastannut, Karivieri sanoi, että huhu oli totta, ja lisäsi,
että Mannerheim oli hyvä valinta presidentiksi. Päästäisiin Rytin Hitlerille
antamasta lupauksesta olla tekemättä Neuvostoliiton kanssa rauhaa ilman
Saksan suostumusta. Nyt oli otollinen hetki tehdä erillisrauha. Moskova oli
valmis neuvottelemaan, ja Saksa oli niin suurissa vaikeuksissa sekä länsiettä itärintamalla, ettei se pystyisi miehittämään Suomea. Toiseen kertaan
menetetty Karjalakaan ei ollut este rauhanteolle. Saataisiin siedettävät rauhanehdot, koska Suomen kenttäarmeijaa ei ollut lyöty.
von Gotha sanoi, että Suomi pettäisi Saksan.
Kukaan ei esittänyt vastaväitettä.
Margit sanoi arvoituksellisesti, että Ryti uhrattiin.
Kahvittelun jälkeen Klaus kertoi Karivierelle kahden kesken, että oli
joutunut hoitamaan Äänislinnan siirtoleirin komendantin tehtäviä sen jälkeen, kun komendantti oli lähtenyt Suomeen. Leiriasukit muuttuivat julkeiksi kuultuaan, että puna armeija oli ylittänyt Syvärin ja lähestyi Äänislinnaa. Suomalaisille uhattiin kostaa. Klaus oli joutunut antamaan käskyn
teloittaa kaksi murrosikäistä huligaania, jotka olivat tunkeutuneet leirin
muonavarastoon. Muona oli tarkoitettu leiriasukkaille, kunnes punaarmeija alkaisi muonittaa niitä. Varkaita ei voinut jättää rangaistuksetta,
sillä suomalaisten lähdettyä kukaan ei rankaisisi heitä. Hän halusi teloituksesta varoittavan esimerkin ja käski tuoda leiriasukit paikalle. Pyöveli pa392

kotti varkaat polvilleen maahan ja ampui niitä niskaan. Klaus ei kestänyt
kuulla naisten vollotusta. Hän meni konttoriin ja joi pään täyteen.
Klaus muistutti paljon isoisäänsä. Molemmilla oli komea aatelisnenä ja
tuuheat tummat kulmakarvat.
Karivieri poistui surutalosta ensimmäisenä. Pukiessaan takkia eteisessä
hän kuuli, kuinka Klaus pyysi viereisessä huoneessa Jekaterinaa autoajelulle Ruissaloon. Hän ei jäänyt kuuntelemaan, mitä Jekaterina vastasi.
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YLÖSNOUSEMUS
1.
Karl Katava oli saanut hetki sitten kuulla patterimorsetuksen kautta, että
Suomi oli ehdottanut aselepoa verenvuodatuksen lopettamiseksi. Se oli
hyvä uutinen, sillä hänen ainoa mahdollisuutensa säilyä hengissä oli, että
rauha ehdittäisiin solmia, ennen kuin viranomaiset panisivat oikeuden päätöksen täytäntöön. Moskova näet asetti yhdeksi rauhanehdoksi sen, että
Suomen vankiloista vapautettaisiin liittoutuneiden puolesta sotineet. Hänet
oli tuomittu kuolemaan, koska hän taisteli sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän puolesta. Rangaistuksen toimeenpano oli lykkääntynyt, kun toverit
olivat lähettäneet presidentille armonanomuksen hänen puolesta. Hän ei
fasisteilta armoa pyytänyt. Hän oli halunnut, että toverit olisivat kääntyneet
asiassa Neuvostoliiton viranomaisten puoleen. Häntä oli kidutettu kuulusteluissa henkisesti. Hänelle näytettiin vastarintamiehiä esittäviä valokuvia.
Hän ei myöntänyt tuntevansa ketään kuvissa olevista. Hänelle sanottiin,
että yksi kuvissa olevista oli ilmiantanut hänet. Niin halpaan hän ei mennyt. Hän kesti murtumatta, kunnes kuulustelijat vetivät epäämättömän todisteen: hänen ja eräiden tovereiden Petroskoissa allekirjoittaman lentolehtisen, jossa kehotettiin suomalaisia sotilaita ryhtymään sotimaan Neuvostoliiton puolesta fasismia vastaan. Hän ei edes yrittänyt väittää allekirjoitusta
väärennökseksi. Mitään muuta häntä ei saatu tunnustamaan, silti kapitalistien oikeus tuomitsi hänet kuolemaan.
Millä oikeudella ihminen tuomitsi toisen kuolemaan? Täytyi olla olemassa jokin korkeampi oikeus. Jumala se ei ollut.
Alkusyksyn koleus tuntui sellissä. Vartija katsoi tirkistysluukusta. Todettuaan kaiken olevan kunnossa vartija sammutti lampun, joka roikkui
katosta lyhyen johdon päässä.
Karl yritti nukkua, mutta uni ei tullut. Hän oli ollut melkein koko miehuusikänsä kiven sisässä. Mutta pian tulisi muutos. Puna-armeija tulisi
Vaasaan ja vapauttaisi hänet vankilasta. Hän saisi jonkun viran uudessa
hallinnossa. Hän perustaisi perheen jonkun kivan naisen kanssa. He saisivat lapsia. Hän kuului vankien yläluokkaan eli poliittisiin. Rikosvangit
kuuluivat alaluokkaan.
394

Jokaöinen vieras tuli viemäristä. Se rapisteli kynsillään ja alkoi ravata
lattialla edestakaisin. Vasta rotan mentyä takaisin viemäriin Karl nukahti.
Karl Katava heräsi. Lampussa oli valo. Vartija ravisteli häntä olkapäästä:
– Heitä keviästi ylle ja lähäre följyhyn.
Karl nousi istumaan vuoteen reunalle. Ristikkoikkunasta näki, ettei aurinko ollut vielä noussut. Hän ei pitänyt kiirettä pukeutumisessa – kuolema
jouti odottamaan. Puettuaan hän sanoi:
– Olen valmis.
– Saappahat unohtuuvat, vartija huomautti.
– Ajattelin säästä murhajani vaivalt, et heijän tarttis vettä ne mult jalast.
– Pane ne kuitenkin.
Karl veti saappaat jalkaan.
– Lähäre kävelemähän erellä, vartija käski.
Käytävässä oli hiirenhiljaista.
– Terve’ sit toveri! Me emme näe enä täsä mailmas! Karl huusi tutun
toverin sellin kohdalla.
– Suu kiinni, vartija sanoi.
Pihalla odotti umpikopilla varustettu kuorma-auto moottori käyden.
– Kiipiä lavalle, vartija käski.
Vartija tuli perässä koppiin. Karl ehti hädin tuskin istuutua, kun auto
lähti liikkeelle. Katulamppujen valossa hän näki sotilaat, jotka istuvat kivääri jalkavälissä.
Mukulakivillä tärisytti.
– Haluatteko puhua papin kanssa? joku kysyi.
– Mää en halua papeilt mittä, Karl vastasi. – Te olette aina rikkaittem
puolel, vaik oppinne mukka teijäm pitäis olla köyhättem puolel.
Liperikaula vaikeni.
Lavan keskellä oli laudoista tehty ruumisarkku.
– Mää tohon mahdu, Karl rikkoi hiljaisuuden. – Ellette pan kyljel.
Kukaan ei puhunut.
– Teil tuli kiire ehti tappa mun, ennen ku rauha solmita, Karl sanoi.
Auto kääntyi tielle, joka oli täynnä kuoppia. Kuljettuaan vähän matkaa
se pysähtyi.
– Mene uloh, vartija käski.
Karl hyppäsi maahan. Ympärillä oli synkkä kuusikko. Aurinko nousi jo
puitten takaa.
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Karl katseli pakotietä mutta hylkäsi pakoajatuksen, sillä hän ei halunnut
tulla ammutuksi selkään. Vartija väänsi hänen kädet selän taakse ja sitoi ne
narulla ranteista yhteen. Hänet talutettiin hiekkakuopan reunalle. Kapteeni
tuli tarjoamaan liinaa silmille.
– Tahdon nähdä murhajani, Karl kieltäytyi liinasta.
– Esittäkää viimeisen toivomuksenne, kapteeni sanoi.
– Kertokaa kaikil, et Karl Katava ei tehny mittä rikost. Suomen hallitus
on syyline.
Kapteeni sai vaivoin hillittyä, ettei olisi lyönyt nyrkillä.
– Asettukaa riviin, kapteeni käski.
Ampujien asetuttua kapteeni komensi värisevällä äänellä:
– Poistakaa varmistin. Ottakaa ampuma-asento.
Kiväärit nousivat poskelle.
– Ladatkaa.
Kuului yhtenäinen latausliike.
– Tähdätkää.
Tuli niin hiljaista että kuuli haavanlehden värinän.
– Tulta!
Karl lensi rintaan tulleen iskun voimasta selälleen. Hänen oli vaikea
hengittää – kuin tuhatkiloinen karju makaisi päällä. Tuntui sietämätön kipu. Sitten ei mitään.

2.
Taistelut olivat laantuneet heinäkuun puolivälin jälkeen rytinäksi. Ylipäällikkö kiitti sotilaitaan vihollisen torjumisesta. Puna-armeija hyökkäsi vielä
divisioonan voimin Ilomantsissa, mutta se lyötiin takaisin. Motituskaan ei
ollut kaukana. Divisioona, johon Partin rykmentti kuului, vedettiin kesän
lopulla reserviin. Miehet rakensivat taisteluhautoja, koska ei ollut täyttä
varmuutta Neuvostoliiton aikeista.
Satoi viikkotolkulla. Taisteluhaudat täyttyivät vedestä ja liejusta. Saappaat kastuivat. Elokuun vaihduttua syyskuuksi divisioona sai käskyn valmistautua siirtymään Lappiin karkottamaan saksalaiset.
Birger Norre ei ollut ainoa, jonka mielestä käskyssä oli astian maku.
Ryhdyttiin kunniattomaan tekoon, kun käännettiin aseet aseveljeä vastaan.
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Pian kuitenkin ymmärrettiin, että niin oli tehtävä – Moskova ei suostuisi
rauhaan muuten.
Upseerit herätettiin käskynjakoon keskellä yötä. He pukeutuivat ja lähtivät unenpöpperössä.
Everstillä oli kova uutinen: aselepo alkaisi aamulla kello seitsemän.
Aseet vaikenisivat yli kolmen vuoden sotimisen jälkeen. Oli vaikea uskoa
rauhaa todeksi.
– Sota on helppo alottaa, mutta vaikea lopettaa, Partti sanoi suuren viisauden.
Upseerit söivät aamulla kevyen kenttäaamiaisen, ennen kuin lähtivät
etulinjaan. Kello oli varttia vaille seitsemän. Kumpikin osapuoli ampui
vielä kiivaasti linjojen yli. Suomalaiset tyytyivät käsiaseisiin, mutta neuvostoliittolaiset ampuivat myös tykeillä.
– Ryssä tyhjentää kasematteja, ettei tarvitse kuljettaa ammuksia takaisin
varikkoihin, patteriupseeri arveli.
Luutnantti Kairamaa oli kyynisempi:
– Ryssä haluaa näyttää kaapin paikan niin kauan, kun voi sen vielä tehdä.
– Älä sano ”ryssä”, nuori luutnantti Kotila sanoi.
– Miksen?
– Voit joutua edesvastuuseen.
– Ryssä on ryssä, vaikka voissa paistais, Kairamaa tuhahti. – Edelleenkin.
– Saa nähhä lopettaako se seitsemältä, Partti vaihtoi puheenaihetta.
– Miksei lopettaisi? Sekin on väsynyt sotaan, Kotila sanoi.
– Mie eppäilen, Partti sanoi.
He pysähtyivät vertailemaan kelloja.
– Miu taskunauris on tasan, Partti ilmoitti.
Outo hiljaisuus levisi rintamalle. Kiväärit eivät rätisseet. Tykit eivät
pauhanneet. ”Stalinin urut” eivät ulisseet. Ei kuulunut telaketjujen kitinää,
ei ”kylvökoneiden” rynkytystä.
Hiljaisuus kesti vain hetken. Neuvostoliittolaiset rikkoivat sen. Punaarmeija ampui rintaman yli jopa kanuunoilla.
– Mitä mie sanoin, Partti palautti mieliin.
– Ryssään ei voi luottaa, Kairamaa totesi.
– Tuleen vastataan vain jos vihulaine yrittää tunkeutua asemiimme,
Partti antoi käskyn.
397

Puna-armeija ampui linjojen yli koko päivän ja seuraavan yön, mutta
koska se ei hyökännyt, suomalaiset eivät vastanneet tuleen. Seuraavana
aamuna neuvostoliittolaisetkin lopettivat tulituksen.
– Heil on er allakka ko meil, Partti totesi kuivasti.
Aselepo oli tosiasia. Sotilaat nousivat taisteluhaudoista, kun ei tarvinnut
enää pelätä joutuvansa edes harhaluodin uhriksi. Entiselle viholliselle luovutettiin kartat miinakentistä. Mutta veljeilyä ei esiintynyt. Viha oli edelleen käsin kosketeltavaa. Oli vaikea antaa anteeksi sitä, että toinen oli yrittänyt ottaa hengen.
Välirauha solmittiin kahden viikon kuluttua aselevosta. Kuultuaan rauhanehdot suomalaiset tyrmistyivät. Melkein koko Karjala täytyi luovuttaa
Neuvostoliitolle, vaikka puna-armeija ei ollut pystynyt valloittamaan alueesta kuin osan. Kun aselepo alkoi, Suomen kenttäarmeija oli asemissa
Viipurinlahdella, Ihantalassa, Vuosalmella ja U-asemassa Raja-Karjalassa.
Rukajärvellä joukot olivat kaukana Neuvostoliiton puolella. Karjalaisten
puolesta oltiin pahoillaan. He joutuivat jättämään uudelleen rakennetut
kodit ja etsimään uudet olosijat jäljelle jääneestä Suomesta.
Rauhanehtoihin kuului, että Suomen täytyi karkottaa saksalaiset PohjoisSuomesta. Sitä varten Kannakselta siirrettiin joukkoja pohjoiseen. Tunnelma ei ollut kovin valoisa. Moskova oli pelannut kortit paremmin kuin
Helsinki ja Berliini.
Lapissa alkoi sota saksalaisia vastaan, nimenomaan ”sota”. Suomi ja
Saksa tekivät sanattoman sopimuksen, jonka mukaan vuoristoarmeija vetäytyisi Norjaan ryhtymättä sotimaan suomalaisia vastaan. Suomalaiset
lähtisivät takaa-ajoon mutta eivät ampuisi kohti. Suomeen saapunut liittoutuneiden valvontakomission neuvostoliittolainen osapuoli havaitsi vilpin ja
vaati suomalaisia ryhtymään oikeisiin sotatoimiin. Suomi pelästyi, ettei
selviytyisi kahdensadantuhannen saksalaisen karkottamisesta, koska sotatoimessa jouduttiin käyttämään yksinomaan asevelvollisia. Rauhanehtoihin
näet kuului kenttäarmeijan kotiuttaminen joulukuun ensimmäiseen viikkoon mennessä. Suomi pyysi Neuvostoliitolta, että puna-armeija, jonka
joukot odottivat rajan takana etenemiskäskyä, suorittaisi saksalaisten karkottamisen. Mutta Stalin ei suostunut avaamaan uutta rintamaa saksalaisia
vastaan, vaan jätti sotimisen suomalaisten tehtäväksi. Lapissa alkoivat kiivaatkin taistelut. Satoja sotilaita kaatui – moni oli sitä mieltä, että turhaan.
Vetäytyessään saksalaiset polttivat kaikki asumukset kostoksi Petturi398

Suomelle. Marraskuun alussa saksalaisia joukkoja oli enää ”päälaella” ja
”käsivarressa”. Kenttäarmeijan kotiuttaminen voitiin aloittaa levollisin
mielin.
Birger Norre kotiutettiin Kajaanissa. Hän sai tehtävän valvoa aseiden ja
sotatarvikkeiden lastaamisen kotiutusjunan peräpään vaunuihin.
Juna kolkutteli etelään. Junanvaunun läpi kulki humalaisia sotilaita enenevässä määrin. Jotkut olivat pystyneet hankkimaan viinaa vaikka hallitus
oli määrännyt Alkoholiliikkeen myymälät pidettäviksi suljettuina kotiuttamisen ajan. Norre ja Partti lähtivät katsastamaan miesten kuntoa.
Miehistövaunussa oli hurja meno.
– Viijen vuojen savotta on ohi! ympäripäissään oleva pioneeri huuteli.
– Tulj pijetyks sehhii ropina, sano akka ku tuohele kusj!
– Sua nähhä, onko eokot pysynä uskollisina sen aekkoo, ko myö oltii
sotahommissa, rumannäköinen tykkimies sanoi.
– Onko syytä epäillä? korpraali kysyi.
Tykkimies nousi seisomaan ja uhosi nyrkit pystyssä:
– Minä tapoin soassa ryssiä. Kyllä minä yhen suomalaisennii päihitän.
Partti otti tykkimiehen puhutteluun ja kysyi, mistä tämä oli saanut hankittua viinaa.
– Minä ostin pimeän putelin mustalaiselta Kajjaanissa.
Norre ja Partti jatkoivat seuraavaan vaunuun.
– Ku vetäyvyttii Viipurista, viinapannut olis pitäny jättää ehjiks.. Ryssät
olis juoneet itsensä umpihumalaan, ja Viipuri olis vallattu helposti takaisin,
alikersantti järkeili.
Kun juna pysähtyi Kuopiossa, sotapoliisit veivät pahimmin juovuksissa
olevat putkaan.
Kuopiosta jatkettuaan juna pysähtyi yöllä eräällä väliasemalla. Se vekslattiin sivuraiteelle ja siitä irrotettiin peräpään tavaravaunut. Paikkakunnan
suojeluskuntalaiset siirtäisivät vaunuissa olevat aseet ja sotatarvikkeet
varmaan kätköön. Aseita ja varusteita varastoitiin, koska Suomi varautui
sissisotaan. Ei luotettu, että Neuvostoliitto kunnioittaisi välirauhansopimusta, vaan se toisi joukot Suomeen ja miehittäisi maan. Niin oli tapahtunut Romaniassa ja Bulgariassa vaikka aselepo oli astunut voimaan. Suomessa ei haluttu kokea noiden kahden Saksan rinnalla sotineen maan kohtaloa.
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Norre jätti Kouvolassa jäähyväiset Paavalille, joka oli asunut ennen sotia Viipurissa, mutta ei tiennyt, minne asettuisi asumaan. Nyt mies menisi
Lappeenrantaan, jossa perhe oli.
– Nähhää taas mut er merkeis, Partti sanoi ja lähti kävelemään asemalaituria pitkin.
Norre jatkoi Turkuun. Kotona odotti ikävä uutinen. Katrin kertoi, että
kolme upseeria oli tullut viikko sitten vangitsemaan Klausin. Klaus luuli,
että oli kyse upseerikaverien pilasta, ja lähti miesten mukaan. Poikaa ei
ollut kuulunut takaisin.
Norre lähti siltä seisomalta sotilaspiirin esikuntaan.
Esikunnassa kukaan ei tiennyt, missä Klaus oli. Norre sai kuitenkin selville pidätyksen suorittaneiden upseerien nimet ja osoitteet.
Ensimmäiset kaksi eivät olleet kotona. Kolmas – kapteenin arvoinen
kadettiupseeri – oli.
– Olen jääkärieverstiluutnantti Birger Norre. Saanko tulla sisälle?
Siviiliasussa oleva kapteeni päästi hänet sisälle.
– Miksi poikani Klaus Norre pidätettiin?
– Käsky tuli ukolta.
– Siis keneltä?
– Mannerheimiltä.
– Tuollaista soopaa minä en usko.
Kapteeni sanoi hakevansa asiakirjajäljennöksen. Palatessaan miehellä
oli kädessä paperi, jonka ojensi Norrelle.
– Lista tuli valvontakomissiolta, kapteeni sanoi.
Paperilla oli lyhyt lista koneella kirjoitettuja nimiä.
– Siinä ei ole poikani nimeä, Norre huomautti.
– Se on tuossa. Nimi on kirjoitettu niin väärin että sen selvittämisessä
meni jonkin aikaa. Viivyttelimme pidättämisessä, koska annoimme hänelle
mahdollisuuden paeta Ruotsiin, mutta hän ei käyttänyt sitä hyväksi.
– Mistä hän olisi tiennyt paeta?
Kapteeni puhui läpiä päähänsä.
– Aikoko hallitus syyttää poikaani jostakin?
– Suomen hallitus ei syytä häntä mistään. Moskovasta tulee yksityiskohtainen syytekirjelmä myöhemmin.
– Mistä häntä aiotaan syyttää?
– Äh. Sotarikoksesta.
Norre ei tiennyt mitä sanoa.
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– Olitteko Te rintamalla? hän kysyi.
– Olin.
– Silloin Te tiedätte, että sodassa lait vaikenevat. Rintamalla vallitsee
Hammurabin laki. Silmä silmästä. Hammas hampaasta. Tapa tai tule tapetuksi, Norre opetti nuorempaansa.
– Tiedän sen. Mutta näin oli meneteltävä.
– Missä Klaus on nyt? Norre kysyi.
– Hänet on siirretty Riihimäen vankilaan.
Norre sai vaivoin hillittyä raivoaan. Hän lähti pois.

3.
Iltateen juotuaan Risto Karivieri valmistautui yöpuulle. Hän täytti kuumavesipullon ja vei sen vuoteeseen. Iän myötä olivat kaikenlaiset kylmästä
johtuvat kolotukset alkaneet vaivata. Hän puki yöpuvun ja pani villasukat
jalkaan. Pantuaan vielä yömyssyn päähän hän sammutti lampun ja kömpi
vuoteeseen.
Avaimenreiästä näkyi, että Annikin huoneessa paloi valo. Annikki, joka
asui alivuokralaisena hänen luonaan, oli ollut kesällä muuttamassa vanhempiensa luokse Kannakselle, mutta sotatilanne muuttui, ja Kannas täytyi
tyhjentää asukkaista uudelleen.
Karivieri nousi vuoteesta. Hän hiipi varpaisillaan Annikin huoneen
ovelle ja pani silmän avaimenreikään. Annikki istui sängyn laidalla ja riisui
sukkaa. Saatuaan sukan riisuttua Annikki alkoi riisua kureliivejä. Raskas
karjakon työ oli jättänyt jäljet Annikin vartaloon. Annikki oli joskus kertonut, että oli ollut anoppinsa Katrin kanssa kahdestaan navetassa lypsämässä. He eivät huomanneet että agronomi tuli selän taakse. Katri motkotti,
että heidät oli houkuteltu kolhoosiin petoksella. Heidät saatiin suostumaan,
kun luvattiin, että yhteisnavetoissa karjakot hoitaisivat kantturat. Mutta ei
kerrottu sitä että he olisivat niitä karjakoita. Selän takana seisonut agronomi yskäisi. Katri säikähti niin että kaatoi maitoämpärin. Agronomi moitti,
että Katri oli hävittänyt valtion omaisuutta, ja uhkasi erottamisella. Katrin
pelastukseksi koitui se, että silloin Neuvostoliitossa ei annettu vaihtaa työpaikkaa. Työpaikan vaihtaminen oli tullut mahdolliseksi vasta seuranneella
viisivuotiskaudella.
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Henkeä alkoi ahdistaa. Karivieri painoi käden rintaa vasten ja palasi
vuoteen reunalle istumaan.
Annikin huoneessa sammuivat valot. Karevieri kömpi peiton alle.
Tullessaan töistä eräänä päivänä Annikki toi Pertin mukanaan.
Annikki kertoi, että Pertti oli paennut junasta, joka kuljetti Suomen armeijassa vapaaehtoisina sotineita inkeriläisiä takaisin Neuvostoliittoon.
– Pertti osti Pieksämeäel viimisil rahoilloa matkalipun Turkuuni. Hänel
ei uo asuntuo.
– Hän voi tulla tänne väliaikaisesti asumaan, Karivieri lupasi, ennen
kuin Annikki ehti kysyä.
– Voi. Työ olette hyvä ihmine.
Pertti kertoi Karivierelle, että Heimopataljoona oli siirretty Kannakselta
Lappiin sotimaan saksalaisia vastaan, mutta se ei ehtinyt osallistua taisteluihin, ennen kuin se siirrettiin Raaheen. Miehet käytettiin jumalanpalveluksessa, minkä jälkeen pidettiin käskynjako. Kiväärit pantiin kekoon. He
luulivat pääsevänsä lomalle, mutta aseistetut vartijat piirittivät heidät. Heidät lastattiin härkävaunuihin. Vaunujen ovet pantiin ulkopuolelta säppiin.
He esittivät äänekkään vastalauseen. Heitä lähdettiin viemään Neuvostoliittoon. Juna pysähtyi vähän ennen Pieksämäkeä. Vangitut päästettiin maastoon tarpeille. Kun vartijat katsoivat muualle, kymmenet – Pertti heidän
joukossaan – kävelivät metsään. Juna jatkoi matkaa ilman heitä.
Pertti katui, ettei käyttänyt Torniossa tilaisuutta hyväksi ja uinut Ruotsiin, kuten moni muu.
Annikki sanoi, että Suomi oli pettänyt inkeriläisvapaaehtoiset.
Karivierellä ei ollut siihen mitään sanottavaa.
Karivieri lähti Annikin ja Pertin kanssa valvontakomission tiedotustilaisuuteen kuulemaan, mitä sillä oli kerrottavana inkeriläisten kotiinpaluumahdollisuudesta. Raittiusseura Toivo Toisen juhlasali täyttyi koti-ikävää potevista inkeriläisistä. Hälinä vaimeni, kun koppalakkipäiset punaupseerit
tulivat saliin. Inkeriläismiehet panivat mieltä osoittaakseen lakit takaisin
päähän.
Punaupseerit asettuivat istumaan riviin pitkän pöydän taakse. Puheenjohtaja avasi tilaisuuden venäjäksi ja antoi puheenvuoron upseereista korkea-arvoisimmalle.
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Karivieri osasi venäjää välttävästi, koska sitä oli ollut lyseossa pakko
lukea. Häntä ihmetytti, kun puhuja puhui koko ajan neuvostoliittolaisista
eikä inkeriläisistä. Alkoi epäilyttää, ettei inkeriläisiä haluttukaan takaisin
sotkemaan kansallisuussuhteita.
Upseeri kertoi, että Neuvostoliitossa oli säädetty jokin aika sitten laki,
jonka mukaan Neuvostoliiton kansalaisia, jotka palaisivat kotimaahan, ei
rangaistaisi. Jos Suomeen siirretyt neuvostoliittolaiset eivät palaisi vapaaehtoisesti, heidät vietäisiin takaisin väkipakolla.
Tilaisuuden jälkeen eteisessä keskusteltiin vilkkaasti äsken kuullusta.
– Mie lähen kotjtii, vanhemmanpuoleinen nainen sanoi.
– Mie en lähe, jos ei oo pakko, nuorehko nainen sanoi.
– Sehän tulj selväks, et se on pakko, vanha mies sanoi.
– Mie uson, et junat ajjaat pysähtymätä Inkerin ohi.
Kotimatkalla Annikki uskoutui Karivierelle: hän ja Pertti eivät ilmoittautuisi Inkeriin palaajiksi:
– Se voi olla viisas päätös, Karivieri sanoi.
– Miul ei uo siel ketteä sukulajsii. Katri talokoa tuskin on enneä pystys.
Myö männeä het huomen kysymeä nimismiehelt, voijoako myö jeähä
Suomie.
Karivieri ei korjannut, että Suomen kaupungeissa oli poliisimestari, ei
nimismiestä.
– Sinun on parasta mennä yksin poliisiasemalle, sillä Pertti voidaan pidättää, hän sanoi.
– Minkä takkii?
– Neuvostoliitto vaatii Suomen armeijassa sotineet kansalaisensa palautettavaksi.
Annikki meni hiljaiseksi.
– Voitko sie tulla miu kera poliisiasemal? Annikki pyysi.
Karivieri lupasi lähteä.
Annikki jäi aamulla rokuliin. Hän oli saanut pitää työpaikkansa Vulcanilla, vaikka Suomen irtaannuttua sodasta siellä ei enää valmistettu pomminkuoria. Työvoimasta oli puute, koska sodassa oli kaatunut niin moni
työmies. Syötyään aamiaisen he lähtivät.
Komisario tutki Annikin ja Pertin henkilöpaperit huolella.
– Te voitte Suomen kansalaisena jäädä, komisario sanoi Annikille. –
Mutta Pertti täytyy Neuvostoliiton kansalaisena luovuttaa.
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– Hänel luvattii Suome passi, ku heä liitty vappoaehtosena Suome armeijoa, Annikki sanoi.
– Hänellä ei ole siitä todistetta? virkamies sanoi tylysti.
– Tämäkö on palkkio siitä, että Pertti puolusti Suomie ase keäes? Annikki kysyi kyynelet silmissä.
– Sotaväki tekee asian entistä ongelmallisemmaksi. Neuvostoliitto vaatii
palauttamaan kaikki Suomen armeijassa olleet kansalaisensa.
Poliisin ilme oli kylmä ja tunteeton.
– Todennäköisesti luovutettuja odottaa rajan takana rangaistus, komisario sanoi. – Heimopataljoonassa ja erillisessä inkeriläispataljoonassa olleista ei ole vielä annettu etsintäkuulutusta. Pertti voi siirtyä Ruotsiin. Valvontakomission käsi ei ylety sinne.
Sanoissa voi ensimmäisen kerran kuulla inhimillisyyttä.
– Suomi on sen velkaa puolestaan taistelleille inkeriläisvapaaehtoisille,
Karivieri sanoi.
– Mite heä pärjeä Ruotsis, ko ei ossoa kieltäkeä, Annikki sanoi.
– Hän on nuori ja oppii kielen, komisario sanoi.
Heidän palattua kotiin Annikki kertoi Pertille poliisin ehdotuksesta.
Pertti ei innostunut ajatuksesta muuttaa Ruotsiin.
– Ruotsiin muutto on ainoa mahdollisuutesi, Karivieri suostutteli. – Jos
jäät, sinun täytyy mennä maan alle, sillä poliisi tulee varmasti etsimään
sinua täältä.
– Mie lähen. Kyl mie pärjään, Pertti sanoi.
– Mie lähen siu kera, Annikki ilmoitti.
Sitä Karivieri ei olisi halunnut kuulla. Hän oli vähän rakastunut Annikkiin.
Karivieren heikoista taivutteluyrityksistä huolimatta Annikki piti päänsä ja
otti yhteyden pakolaisia Ruotsiin salakuljettavaan laivuriin. Tapaaminen
sovittiin erääseen satamakapakkaan, jonne Karivieri lähti Annikin tueksi.
Kapakan ovella hän oli kääntyä takaisin. Paksu tupakansavu täytti ilman.
Paikan rähjäisyys pöyristytti. Asiakkaat näyttivät rapajuopoilta.
He valitsivat nurkkapöydän. Kyyppari tuli heti. Karivieri tilasi pullon
kivennäisvettä.
– Entä daami?
– Sammoa miul.
– Anteeksi?
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– Hänelle samaa, Karivieri tulkkasi.
Tarjoilijan mentyä Karivieri pani matkalla ostamansa Uusi Päivä nimisen kommunistien äänenkannattajan pöydälle.
– Mitä tuo on olevinnoa? Annikki osoitti lehden etusivua sormella.
Otsikossa vaadittiin suurin kirjaimin sodanlietsojia asetettavaksi syytteeseen.
– Moskova pani kotikommunistit asialle, Karivieri sanoi kuiskaten. –
Ne suostuivat siihen mielellään. Moskova panee meidät suomalaiset tuntemaan syyllisyyttä siitä että me lähdimme jatkosotaan. Moskova myös
hakee hyvitystä, koska ei ole tyytyväinen sodan lopputulokseen. Sen tavoitteena oli vallata koko maa, mutta se joutui tyytymään Moskovan pakkorauhan rajaan.
Karivieri vaikeni, sillä tuntematon mies lähestyi.
– Uus päev kaiken muutta voi, mies osoitti sanomalehteä kädellä.
Mies oli laivuri. Mies istuutui ja sanoi hiljaisella äänellä:
– Mnä pyysin panema lehden tuntomerkiks, kosk tähä mailmanaikka
kommunistei eppäillä kaikist vähite.
Tarjoilija tuli ja asetti juomat pöytään, samalla kun pyysi laivurilta tilauksen.
– Yhden tolpan pilsneri ja lasku. Tarkotus ei ol jäädä pitkäks ajaks.
– Tuokaa meillekin lasku, Karivieri pyysi.
Tarjoilijan mentyä laivuri sanoi:
– Mennä suora asiaha. Aika on raha, niinku jenkit sanovat.
He olivat sopineet, että Karivieri hoitaisi puhumisen.
– Paljonko tämän frouvan ja hänen täysikäisem poikansa ylivieminen
maksaa? Karivieri kysyi kuiskaamalla.
Laivuri kertoi summan.
– Miul ei uo nii paljon, Annikki kauhistui.
– Sitten meijän on turha jatka. Mnä juon pilsnerin ja lähden, laivuri ilmoitti tylysti.
– Ehkä mie soan rahat kokkuo, jos mie myyn kaikki tarpiettomat voattiet, Annikki sanoi.
– Minä lainaan puuttuvan osan, Karivieri lupasi nähdessään Annikin
hädän.
– Voi, sie olet ihmeellinen mies.
– Isol laival ajamine ei ol halppa, laivuri sanoi. – See ei ol mikkä huvireissu. Merivartijatte vältlemine koetle hermoi.
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Sovittiin, että Annikki ja Pertti tulisivat viikon kuluttua tasan kello kuusi aamulla Rauman keskustassa olevan tuulimyllyn luo.
– Tuokka raha följys, laivuri sanoi. – Ja pukkeutukka lämpimäste. Tähä
vuodenaikka avomerel puhaltta jäätvä viim.
Tarjoilijan tuotua laskun Karivieri maksoi. He jättivät laivurin lipittämään pilsneriään.
Karivieri lähti saattamaan Annikkia ja Perttiä Raumalle. He matkustivat
raitiovaunulla rautatieasemalle ja ostivat siellä matkaliput pikajunan toiseen luokkaan.
Junassa oli vain muutama matkustaja – ihmisillä ei sodan jälkeen ollut
varaa matkustaa. Ikkunasta näkyvä maisema toistui lohduttomana. Lehtipuvun riisuneet puut värjöttelivät alkutalven pikkupakkasessa. Mustat pellot odottivat lumivaippaa ylleen.
Muut matkustajat istuivat niin kaukana, etteivät kuulleet, mitä he puhuivat. Karivieri kysyi Pertiltä, missä tämä oli haavoittunut.
– Vuosalmel. Omat ampuivat. Mie kuulin ikkää ku sumuverhon läpi, ko
yks ampujist sano, ettei ”hää ilmottant mitekää et on ommii”. Miut siottii
purilaisii ja lähettii viemää siontapaikal. Puijen oksat vaa vilistiit silmis.
Mie purin hampaita yhtee. Minnuu tunkeutunt luoti poistettii siontapaikal.
Haavuri anto kuukauven toipumislommaa.ja sano, et miun sota oli sojittu
vähäks aikaa.
– Moapakoko on palkkio siint, et Pertti olj mänettää hengen Suome puolest? Annikki kysyi.
Karivieri pani etusormen suun eteen.
Puheitaan oli syytä varoa, sillä valvontakomission värväämiä urkkijoita
oli kaikkialla. Saattoi joutua pidätetyksi epäiltynä sabotaasin suunnittelemisesta. Kaikki suomalaiset eivät alistuneet valvontakomission määräilyyn
vaan olivat ryhtyneet vastarintatoimintaan. Helsingissä oli Porkkalaan
marssilla olleesta kolonnasta ammuttu punaupseeri. Ampujaa etsittiin.
Karivierelle tulivat mieleen vuosisadan alun sortovuodet. Moni suomalainen ryhtyi silloin vastustamaan laittomuutta tekemällä terroritekoja.
Hänkin oli nuorena ylioppilaana mukana vastarintatoiminnassa mutta vain
passiivisessa. Venäläiset eivät olleet oppineet, ettei suomalaisia kannattanut alistaa.
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– Heimopataljoonan pit jeähä sillapeäasemaa Äyräpäähä, Pertti jatkoi
hiljaisemmalla äänellä. – Mut meijät siirrettii Vuosalmel. Meihi ei luotettu
sen loikkausaikee jälkee.
– Minkä loikkausaikeen? Karivieri kysyi.
– Bolshevikit yrittiit soaha meijät loikkaamaa venäläiste puolel, mut me
ei loikattu.
Tampereella täytyi vaihtaa junaa. Kuljettuaan monta tuntia juna saapui
Raumalle. Rautatieaseman läheltä löytyi halpa matkustajakoti. Kirjautuessaan yövieraaksi Karivieri epäröi kirjoittaa oikeaa nimeä ilmoittautumiskaavakkeeseen, sillä kaavakkeet toimitettiin valvontakomissiolle. Hän kirjoitti sen kuitenkin.
Vielä ennen nukkumaanmenoa he kävivät katsomassa tuulimyllyn paikan. Se oli vain kivenheiton päässä.
Aamulla he nousivat varhain. Aamiaisen syötyään he maksoivat laskun
ja lähtivät matkustajakodista. Kadulla ei liikkunut vielä ketään, mutta tuulimyllyn luona oli ihmisiä.
– Minä en tule pitemmälle, Karivieri ilmoitti. Hän hyvästeli Annikin ja
Pertin ja käveli rautatieasemalle. Hän oli helpottunut, kun pääsi vaarallisiksi muuttuneista alivuokralaisista eroon.
Karivieri kuuli, että Annikki ja Pertti olivat päässeet Ruotsiin.
Vuodenvaihteen jälkeen kuusi sosiaalidemokraattisesta puolueesta sodan aikana erotettua kansanedustajaa nosti eduskunnassa esiin kysymyksen
sotarikollisista. Ilmeni, että kyse ei ollut rintamalla sotarikoksiin syyllistyneistä sotilaista, vaan poliitikoista, jotka olivat vieneet Suomen jatkosotaan. Niiden rankaisemisesta haluttiin varoittava esimerkki, jotta suomalaiset eivät enää koskaan aloittaisi sotaa Neuvostoliittoa vastaan, vaan että
Suomesta tulisi Neuvostoliiton ylin ystävä.
Suomen hallitus katsoi, että sodan aikana maata johtaneita poliitikkoja
voitiin rankaista vain, mikäli ne olivat tehneet muotovirheen sotatilajulistuksen yhteydessä. Hallitus kuitenkin asetti komitean tutkimaan sodanaikaisista asiakirjoista, ketkä poliitikot ”olivat johtaneet maan sotaan tai viivyttäneet rauhantekoa”.
Karivierestä ”sotapoliitikkojen” rankaisemisessa ei ollut kyse mistään
muusta kuin kotikommunistien kostopolitiikasta. Hän tunsi syvää myötätuntoa sodan aikana vastuuta kantaneita poliitikkoja kohtaan.
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Eduskuntavaalit järjestettiin kevättalvella. Pääministeri Paasikivi – vanha myöntyväisyysmies – kehotti sotien aikana lainsäätäjinä olleita olemaan
asettumatta ehdokkaaksi. Haluttiin uusia kasvoja eduskuntaan. Karivieri ei
käyttänyt äänioikeuttaan, sillä hän pettyi omaan kansanedustajaansa, joka
suostui puhdistukseen eikä asettunut ehdokkaaksi.
Kommunistit saivat alkukesällä lisää vettä myllyyn, kun eräs asekätkennässä mukana ollut jäi kiinni varastettuaan kätköstä elintarvikkeita. Rosvo
ilmoitti kiinniottajille, että ellei tekoa paineta villaisella, hän kertoo kätköistä valvontakomissiolle. Kun vaatimukseen ei suostuttu, kiristäjä toteutti uhkauksensa. Kommunistit saivat aiheen väittää, että asekätkentä vaaransi rauhan, sillä Neuvostoliitto voisi syyttää Suomea välirauhansopimuksen
rikkomisesta ja aloittaa uuden sodan Suomea vastaan. Mutta Moskova tyytyi vaatimaan Suomen viranomaisia vangitsemaan asekätkentään osallistuneet ja selvittämään perusteellisesti, oliko kyse sissisotaan valmistautumisesta. Osa asekätkentää johtaneista esikuntaupseereista ehti poistua maasta,
ennen kuin kommunistijohtoinen Valtiollinen poliisi, joka oli perustettu
välirauhan jälkeen Etsivän Keskuspoliisin tilalle, aloitti vangitsemiset.
Maailmansota päättyi liittoutuneiden voittoon. Voittajavaltiot kokoontuivat Lontoossa ja sopivat, että Saksan ja Japanin johtomiehet asetettaisiin
syytteeseen rikoksista rauhaa vastaan. Kotikommunistit ja eräät muut vasemmistolaiset halusivat myös Suomessa sotasyylliset tuomiolle. Ne esittivät eduskunnassa välikysymyksen hallitukselle sotasyyllisten rankaisemisesta. Pääministeri Paasikivi vetosi, että Suomen hallitusmuoto ei tuntenut
takautuvaa lainsäädäntöä – teosta, joka ei ollut tekohetkellä lainvastainen,
ei voitu jälkikäteen tuomita rangaistukseen. Mutta Paasikivi sai vain vähän
kannatusta. Katuparlamentti kokoontui lähes päivittäin eri puolilla maata.
Vaadittiin eduskuntaa säätämään erityislaki sotasyyllisten rankaisemiseksi.
Tilanne meni niin kireäksi että valvontakomissio uhkasi, että jollei Suomi
tuomitse ”suursotarikollisiaan”, ne viedään muualle tuomittavaksi.
Suomen hallitus taipui antamaan lakiesityksen ja eduskunta sääti sotasyyllisyyslain vastoin perustuslakia. Perustettiin erityinen sotasyyllistuomioistuin.
Karivierelle tuli Jeesuksen ristinkuolema mieleen. Stalin pesi kädet kuin
Pilatus ja jätti ”sotasyylliset” suomalaisten itsensä tuomittavaksi. Hän käyttäisi aihetta tulevassa saarnassa, mutta hylkäsi idean, sillä siihen maailmanaikaan sellainen puhe katsottaisiin provokaatioksi.
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Sotasyyllisiksi joutuivat presidentti Ryti, viisi sodan aikaista ministeriä
ja kaksi virkamiestä. Tuntui arpapeliltä. Suomalaiset pitivät syytteeseen
asetettuja joko viattomina uhreina tai vaativat niille kovia rangaistuksia,
jopa kuolemantuomioita. Riippui maailmankatsomuksesta.
Kun sotasyyllisyysoikeus piti ensimmäisen istuntonsa, Helsingissä järjestettiin mielenosoitus syytettyjen puolesta. Mielenosoittajat kokoontuivat
Senaatintorille laulaen Maamme-laulua. Poliisi ratsasti paikalle. Mielenosoittajat pakenivat yliopiston portaille. Erona vuosisadan alun kutsuntamellakoihin oli se, että silloin pamputtaja oli kasakka, nyt oma poliisi.
Oikeus päästi neljä epäiltyä vapaalle jalalle, mitä valvontakomissio ei
hyväksynyt. Se antoi Suomen hallitukselle käskyn vangita vapautetut. Paasikivi vetosi tuomioistuimen riippumattomuuteen eikä antanut vangitsemismääräystä.
Kun oli määrä pitää erityistuomioistuimen toinen istunto, Karivieri matkusti Helsinkiin osoittamaan mieltä riippumattoman oikeuslaitoksen puolesta. Pääkallonpaikalle Säätytalon eteen kokoontui satoja mielenosoittajia.
Yksi mies sanoi, että istunto ei ollut oikeutta vaan bolshevistista mielivaltaa.
– Koko arvotonta näytelmää ei olisi järjestetty, jos Saksa ja Suomi sen
mukana, olisi voittanut sodan, toinen mies sanoi.
– Ainakin syytettyinä olisivat toiset miehet, Karivieri sanoi kyynisesti.
Kun presidentti Ryti vietiin käräjätaloon, joku huusi yleisön joukosta,
että Ryti oli ansainnut Mannerheimin ristiäkin suuremman kunniamerkin.
Rytin oikeudessa pitämää puolustuspuhetta ei saanut julkaista, koska
siinä oli Neuvostoliittoa loukkaavia kohtia. Aina valpas lehdistö onki tietoonsa, että kiellon oli antanut valvontakomission puheenjohtaja Zhdanov.
Lehdet eivät julkaisseet puhetta isänmaan edun vuoksi. Alkoi olla päivänselvää, että eritystuomioistuimen päätökset eivät perustuisi lakiin vaan
Moskovan saneluun. Suomi ei ollut enää pohjoismainen oikeusvaltio. Valvontakomissio toi tänne bolshevistisen oikeuskäsityksen. Kotikommunistit
jopa ehdottivat kansantuomioistuinta sotasyyllisten rankaisemiseksi.
Talvella sotasyyllisoikeus päätti tuomioista. Se langetti Rytille kymmenen vuotta kuritushuonetta ja muille syytetyille lyhyempiä vankeusrangaistuksia. Huhu kertoi, että oikeus oli joutunut valvontakomission vaatimuksesta koventamaan jo päättämiään rangaistuksia. Joissakin sanomalehdissä
kirjoitettiin, ettei tuomareissa ollut miestä tekemään oikeita päätöksiä.
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Suomen kansa piti rangaistuja sijaiskärsijöinä mutta ei noussut vastustamaan oikeudettomuutta. Ikävä asia haluttiin saada nopeasti päätökseen.
Maa rauhoittui vähitellen. Alettiin odottaa lopullisen rauhansopimuksen
solmimista ja valvontakomission poistumista maasta. Neuvostoliiton tukemat, valtansa huipulla olevat kotikommunistit vaativat puhdistuksia virkakunnassa ja nopeuttamaan demokratiaan siirtymistä. Suomen kommunistipuolueen masinoimissa valtavissa mielenosoituksissa vaadittiin erottamaan taantumukselliset virkamiehet ja fasisteja pois Suomen sotaväestä.
Karivieri ajatteli, että kommunistit halusivat kostaa kohtelun, jota olivat
saaneet osakseen sotaa edeltäneinä vuosina. Silloin kiellettiin kommunisteilta osallistuminen vaaleihin, ja heitä pantiin vankilaan.
Risto Karivieri sai omituisen kirjeen. Siinä väitettiin hänen syyllistyneen
valtiorikokseen, kun hän järjesti inkeriläisten pakoja Ruotsiin. Allekirjoittajana oli ”Joukko kapitalismin vastaisen taistelun sotureita”. Hän pani
kirjeen piironginlaatikkoon näyttämättä sitä kenellekään.
Karivieri kirjoitti muistelmiaan kotona eräänä iltana. Nyt kun hän oli
eläkkeellä, kirjoittamiseen oli aikaa. Kirjoittaminen keskeytyi, kun ovikello
soi. Hän ei mennyt avaamaan, koska ei odottanut ketään. Kun ovikello soi
uudelleen ja uudelleen, hän meni avaamaan. Oven takana oli kolme tummiin pukeutunutta miestä.
– Valtiollisesta poliisista, etummainen näytti virkamerkin.
Karivieri oli jäädä alle, kun pahamaineisen punaisen Valpon etsivät jyräsivät sisälle. Yksi asettui hajareisin seisomaan huoneen keskelle ja otti
salkusta paperin.
– Meillä on Teistä pidätysmääräys, Valpon mies liehutti paperia.
– Mitä tämä on olevinaan? Karivieri kiihtyi.
– Tämä on mitä totisinta totta. Pukekaa ja lähtekää mukaamme.
Karivieri katsoi parhaaksi totella. Hän vaihtoi valkoisen paidan ja solmi
kaulaan sinisen kravatin. Hän puki tumman puvun. Hän veti niskaan beigen popliinitakin ja kietoi tummansinisen huivin kaulaan. Hän pani mustat
kengät jalkaan. Hän kruunasi koko komeuden mustalla lierihatulla. Valpon
miehet nuuskivat sillä aikaa paikat. Ne penkoivat kaapit ja vetivät piironginlaatikot ulos, mutta eivät löytäneet mitään mukaan otettavaa.
– Lähdetään, etsivä sanoi.
Karivieri sammutti valot. Hän lukitsi välioven ja ulko-oven. Hän laskeutui ulkoportaat alas etsivien välissä. He kävelivät aution pihan poikki ja
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menivät portista kadulle. Katuvarressa odotti mustamaija, jonka moottori
kävi koko ajan – autoissa ei enää tarvittu häkäpönttöjä. Niistä oli voitu
luopua, kun maahan tuotiin taas bensiiniä.
Etsivä avasi mustamaijan takaoven ja käski:
– Menkää autoon.
Karivieri epäröi.
– Pankaa jalka astinlaudalle ja ponnistakaa. Autan tarvittaessa työntämällä, Valpon mies sanoi.
Ei auttanut kuin totella. Yksi etsivistä tuli koppiin seuraksi. Ovet lukittiin ulkopuolelta.
– Minkä vuoksi minut on vangittu? Karivieri kysyi.
– Se selviää aikanaan.
– Päästäkää minut heti pois.
– Rauhoittukaahan nyt.
Kuljettuaan lyhyen matkan auto pysähtyi. Takaovet avattiin.
– Tulkaa ulos, avaaja käski.
Karivieri vietiin poliisiasemalle. Hän joutui tyhjentämään taskut pöydälle. Poliisi kopeloi hänet ja otti kravatin pois. Hänet pantiin putkaan.
Toivuttuaan järkytyksestä Karivieri alkoi takoa ovea nyrkeillä:
– Minut on heti vapautettava!
Mutta poliisit olivat kovakorvaisia. Karivieri lyyhistyi lattialle. Maattuaan kivilattialla tunnin hän nousi ja alkoi hakata ovea nyrkeillä.
– Kerron kaiken, mitä haluatte tietää!
Ovi avattiin.
– Iltapala, poliisi laski höyryävän peltimukin ja vanikanpalan lattialle.
Syötyään vanikan ja juotuaan teen Karivieri yritti nukkua, mutta uni ei
tullut. Ajatukset pyörivät tapahtuneessa. Hän yritti muistaa, oliko tehnyt
jonkun rikoksen, josta häntä voitaisiin syyttää. Mieleen ei tullut mitään.
Hänelle haluttiin kostaa mutta mitä ja kuka? Kommunistit olivat mahdollisia. Mutta hän ei ollut vaatinut kommunistipuolueen kieltämistä ja sen jäsenien vangitsemista edes silloin, kun kommunistien vaino oli kiihkeimmillään.
Poliisi tuli koppiin ja sanoi:
– Lähdetään.
Ulkona paistoi aurinko. Karivieri pettyi, kun häntä ei päästettykään vapaaksi vaan pantiin mustamaijaan.
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Matka päätyi Helsinkiin Valpon selliin. Olot olivat siedettävämmät kuin
putkassa. Oli muutama huonekalukin: pieni pöytä, jakkara ja laverisänky.
Mutta aika kului yhtä hitaasti. Viikon kuluttua vartija haki hänet ja vei
huoneeseen. Hänet pantiin istumaan tuolille virkakirjoituspöydän takana
istuvan virkailijan eteen.
– Oletteko Te Risto Karivieri? virkailija kysyi.
– Ettekö te muka tiedä sitä? Karivieri vastasi röyhkeästi.
– Varmistamme vain, että kyseessä on oikea henkilö.
– Miksi minut on vangittu?
Kuulustelija ei vastannut.
– Ketä Te edustatte? Karivieri kysyi.
– Valtiollista poliisia.
Karivieri pelästyi. Punaisen Valpon kanssa ei pelleilty. Valpon mies
nosti katseen papereista ja katsoi läpitunkevasti:
– Ette tainnut huomata, että varjostimme Teitä monta viikkoa ennen
pidättämistä?
– Miksi ihmeessä?
Valpon mies ei vastannut vaan sanoi:
– Teillä on oikeus puolustusasianajajaan.
Karivieri oli ajatellut puolustaa itse itseään, mutta antoi kuitenkin erään
pykälientuntijan nimen. Kuulustelun päätyttyä vartija vei hänet takaisin
selliin.
Asianajaja tuli viikolla tapaamaan Kariviertä vankilaan. Miehen kädenpuristus oli veltto, mutta taivaansinisissä silmissä oli luottamusta herättävä
katse.
– Kuinka hurisee? asianajaja yritti keventää.
– Menettelee.
Asianajaja istuutui mukanaan tuomalle jakkaralle ja kaivoi nahkasalkusta nipun papereita.
– Teidän epäillään järjestäneen erään Suomen armeijassa olleen inkeriläisen paon Ruotsiin, asianajaja aloitti. Muistatteko tapauksen? asianajaja
kysyi.
Karivieri muisti hourupäältä tulleen kirjeen.
– Milloin ihmisen auttamisesta on tullut rikos? hän kysyi
– Nyky-Suomessa kaikki on mahdollista.
Asianajaja oli hänen puolellaan.
– Te siis myönnätte järjestäneenne Pertti Suomalaisen paon Ruotsiin.
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– Miksi kieltäisin sen?
– Kuinka Te jouduitte auttamaan inkeriläistä? asianajaja kysyi.
– Minua pyydettiin.
– Kuka pyysi?
– Eräs kollega kirkkohallituksesta.
– Saanko nimen?
Karivieri epäröi.
– Hän voi olla tärkeä todistaja, asianajaja suostutteli.
Karivieri kertoi nimen. Asianajaja kirjoitti sen ylös.
– Kuinka se tapahtui käytännössä? kuulustelija kysyi.
– Minä autoin matkan järjestelyssä ja lainasin hänen äidilleen pienen
summan rahaa, Karivieri vastasi laimeasti.
– Miksi teitte sen?
– Halusin auttaa. Missä on inhimillisyys? Kun puna-armeija talvella
neljäkymmentäneljä, ei kun kolme mursi Leningradin saartorenkaan, Saksan armeija valmistautui vetäytymään Inkerinmaalta. Inkeriläisiä ei voitu
jättää venäläisten armoille. Ihmiset olivat nälkäkuoleman partaalla ja kulkivat kerjuulla. Suomi suostui ottamaan inkeriläiset vastaan. Jokaiselta
kysyttiin, haluaako muuttaa Suomeen. Vain halukkaat otettiin, mutta sodan
jälkeen Neuvostoliitto väitti, että inkeriläiset tuotiin tänne väkipakolla, ja
vaati heidät luovutettavaksi takaisin. Olin itse paikalla kuulemassa, kun
valvontakomission edustaja uhkasi, että palaamasta kieltäytyvät viedään
pakolla takaisin. Pelottelusta huolimatta kaikki eivät lähteneet, koska eivät
uskoneet pääsevänsä kotiseudulle. Junat kuulemma ajoivatkin Inkerin ohi.
Suomeen jääneet eivät uskaltaneet jäädä tänne vaan menivät Ruotsiin.
Asianajaja kirjoitti kynä sauhuten.
– Ajattelin, että järjestämme puolustuksen sille perustalle, että Pertti
Suomalaisesta annettiin etsintäkuulutus vasta sen jälkeen, kun hän oli poistunut Suomesta. Teko ei ollut rikos silloin, kun Te teitte sen, asianajaja
sanoi.
– Se ei ollut rikos lainkaan, Karivieri tuohtui. – Eikö juttu voitaisi antaa
jonkun länsimaisen tuomioistuimen päätettäväksi?
– Kuolleena syntynyt ajatus, asianajaja tyrmäsi ehdotuksen. – Tähän
maailmanaikaan mistään ei löydy puolueetonta tuomioistuinta. Kaikkialla
vallitsee lynkkausmieliala. Varsinkaan sodan hävinneen osapuolen ei kannata odottaa saavansa oikeutta. Onneksi Suomeen ei tullut kansantribunaaleja, joita eräät vasemmistopiirit ajoivat tänne. Kansa on nimittäin julmaa
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ja verenhimoista. Oikeusistuimienkin tuomioissa pyritään nykyään johonkin hypoteettiseen kasvattavaan vaikutukseen, vaikka tulisi vain pyrkiä
antamaan hyvitys rikoksen uhrille.
Asianajaja pani paperit salkkuun.
– Tosiasia on että Te avustitte Pertti Suomalaista pakenemaan. Välirauhan ehdoissa vaaditaan palauttamaan Suomen armeijassa liittoutuneita
vastaan sotineet Neuvostoliiton kansalaiset.
– Minä en ole tehnyt rikosta, josta minua voitaisiin rankaista, Karivieri
sanoi masentuneesti.
– Palaan asiaan ensi viikolla.
Asianajaja meni koputtamaan sellin oveen. Vartija avasi oven.
– Rohkeutta ja reipasta mieltä, asianajaja toivotti ja meni pois.
Karivieri siirrettiin Valpon sellistä Katajanokan tutkintavankilaan. Hänet
nöyryytettiin vankilan portilla. Vartijat pakottivat hänet riisuutumaan alasti, minkä jälkeen hänet kopeloitiin joka paikasta. Hän joutui luovuttamaan
vaatteensa säilytykseen. Tilalle annettiin vangin vaatteet. Hänet suljettiin
selliin, jossa oli asukki ennestään. Mies vain tuijotti häntä eikä sanonut
mitään. Sellissä haisi pahalle. Katonrajassa oli pieni ristikkoikkuna, mutta
sitä ei saanut auki tuuletusta varten.
Karivieri nukkui huonosti ensimmäisen yön vankilassa. Viemäristä tullut rotta häiritsi rapistelullaan, ja sellikaveri puhui unissaan.
Sellikaveri oli aamulla juttutuulella.
– Minkä rikoksen sää teit? mies uteli.
Karivieri oli kuullut vasikoista ja vaikeni.
– Kai sää jonkun rikoksen teit. Ketään ei panna linnaan ilman, mies intti.
– Panivat istuma vanhast muistist, Karivieri sanoi tavoitellen karskiutta
ääneen.
– Sää voit laulaa ”ny’ mua vierähän linnasta linnahan. Ny’ mua vierähän linnasta linnahan”, sellikaveri nauroi niin että rikkinäinen hammasrivi
paljastui.
Asianajaja tuli yhtenä päivänä tapaamaan Kariviertä. He saivat keskustella erillisessä huoneessa kahden kesken.
– Lähdemme siitä, että Te tunnustatte auttaneenne Pertti Suomalaista
pakenemaan maasta, asianajaja ehdotti. – Vaikka oikeus katsoisi sen rikok414

seksi, teko on niin mitätön, että Te pääsette muutaman kuukauden ehdonalaisella.
Karivieri ajatteli vaihtaa asianajajaa.
– Milloin ihmisen auttamisesta on tullut rikos? hän kysyi.
– Emme rupea filosofoimaan. Teidän tapauksessanne ei kannata tukeutua lakikirjaan, sillä Suomen oikeuslaitos ei ole hävityn sodan seurauksena
enää itsenäinen. Poliittiset tuomiot päätetään Moskovassa ja jossakin määrin Lontoossa. Juttunne on mitä suurimmassa määrin poliittinen. Moskovalle tuomiot ovat arvovaltakysymys. Kreml tyydytetään vain sillä, että
tuomitaan vankeusrangaistuksia.
Asianajajan silmissä voi nähdä tilkan myötätuntoa.
Heidän päästyä yhteisymmärrykseen noudatettavasta strategiasta asianajaja pani paperit salkkuun ja nousi lähteäkseen.
– Annetaan mielten rauhoittua. Palaan kahden viikon kuluttua, asianajaja sanoi ja meni pois.
Vartija vei Karivieren takaisin selliin. Sellikaveri ei ollut siellä. Vartijan
mentyä Karivieri polvistui ristikkoikkunan alle. Hän pani kädet ristiin ja
nosti katseen. Rautaristikon läpi voi nähdä palan sinistä taivasta.
– Suuri ohjaaja, miksi ohjasit näin?
Kuuma kyynel vierähti poskelle.
Päivät kuluivat sellissä hitaasti. Sellikaverin – Jatkolainen nimeltään –
kanssa ei syntynyt keskustelua, sillä mies oli tyhmä kuin saapas. Sitä paitsi
miestä sai pelätä. Päivät kuluivat jakkaralla istuen. Vaihtoehto olisi ollut
seistä. Kävely ei tullut kysymykseen, sillä seinä tuli heti vastaan. Sellissä
oli pöytä ja kaksi jakkaraa. Vuodevaatteina oli ohut olkipatja, kulunut harmaa huopa ja littana tyyny. Ne pantiin päiväksi lavitsan ja seinän väliin.
Lavitsa kiinnitettiin munalukolla seinään. Lakanaa ei ollut, koska siitä voisi tehdä hirttoköyden. Ainoa mukavuus oli pieni keittolevy. Sillä voi keittää teetä, jos sitä oli. Tarpeet tehtiin ämpäriin, jonka vanki joutui tyhjentämään itse. Käytävällä sai käydä tupakalla, mutta Karivieri ei ollut tupakkamiehiä eikä käyttänyt mahdollisuutta hyväksi. Arkipäivisin vangit päästettiin ulos kävelemään. Lenkki oli lyhyt kierros vankilan pihalla vartijoiden tarkan silmälläpidon alaisena. Ruoka oli luirua, mutta sitä ei ollut varaa
jättää syömättä, jos halusi pysyä hengissä. Ystävät olivat hylänneet hänet,
sukulaisia hänellä ei ollutkaan. Vankilapappi kävi joskus, mutta kollegalta
ei saanut lohdutusta. Vartijat kohtelivat häntä kunnioittavasti, sillä ne tiesi415

vät, minkä vuoksi hänet oli vangittu. Lauantaisin pääsi saunaan. Hänen
saunassa käynnit jäivät muutamaan kertaan, sillä hän ei halunnut kuunnella
rikosvankien lauteilla puhumia karkeuksia.
Vaihtelua toivat vain kuulustelut. Yksi kuulustelijoista oli puolta vaihtanut Etsivän Keskuspoliisin entinen virkailija. Moskovan palvelukseen
siirtynyt kysyi Kariviereltä, mitä hän oli tehnyt Tallinnassa vuonna neljäkymmentäkolme.
Vastatessaan Karivieri antoi halveksunnan kuulua äänessä:
– Järjestelin inkeriläisten muuttoa Suomeen.
– Pidittekö yhteyttä saksalaisiin upseereihin?
– Entä sitten jos pidin?
– Siis piditte?
– Kyllä. Pidin heihin yhteyttä inkeriläisten kuljetukseen liittyvien asioiden tiimoilta.
– Oliko saksalaisten kanssa missään vaiheessa puhetta salaisen radioaseman pystyttämisestä Suomeen, sen jälkeen kun he olisivat poistuneet
täältä?
– Yritättekö Te vihjailla jotakin?
Petturi mulkaisi vihaisesti.
– Vaikka pidin yhteyttä saksalaisiin, en syyllistynyt maanpetokseen,
sillä vuonna neljäkymmentäkolme Suomi ja Saksa olivat vielä aseveljiä.
Minulla ei ole tapana pettää ystävää, Karivieri sanoi.
Petturin katse harhaili.
– Olitteko Te sodassa? Karivieri kysyi.
– Sovitaanko että minä esitän kysymykset?
– Olitteko Te sodassa? Karivieri toisti kysymyksen. – Isänmaan puolustaminen ei saa olla rikos.
Valpon mies luimisteli eikä vastannut.
– Oletteko ajatellut liittyä Suomi – Neuvostoliitto-seuraan? kuulustelija
vaihtoi puheenaihetta.
– En ole.
– Lupaan, että jos liitytte ja rupeatte raportoimaan meille seuran jäsenistä, pääsette ilman rangaistusta.
– En aio ryhtyä vasikaksi, Karivieri sanoi.
Kuulustelun jälkeen vartija palautti Karivieren selliin.
– Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki, Jatkolainen sanoi ja näytti
suuria käsiään. – Mää kuristin koronkiskurin näillä kourilla.
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Kädet olivat suuret kuin lapiot.
Jatkolainen kertoi, että oli sodasta palattuaan ryhtynyt kulkukauppiaaksi. Hän otti tukkumyyjältä tavaraa luotolla. Kauppa kävi ja henki haisi.
Mutta rahat kuluivat elämiseen ja matkustamiseen. Tukkumyyjä ei suostunut odottamaan saataviaan ja kieltäytyi antamasta lisää myytävää luotolla.
– Minä surmasin sen kiskurin kuristamalla, Jatkolainen kertoi.
Karivieri jäi selliin yksin asumaan, kun Jatkolainen tuomittiin murhasta
elinkautiseen ja siirrettiin kuritushuoneeseen. Hän oli etuoikeutettu, sillä
Suomen tutkintavankiloissa oli ahdasta. Niissä oli muiden muassa satoja
asekätkennästä epäiltyjä. Tilan lisääntymisestä huolimatta olot olivat kaikkea muuta kuin lokoisat. Kopin seinät ja lattia olivat tahmaiset. Lämpötila
saattoi aamuyöllä laskea nollan pintaan. Rotat häiritsivät öisin rapistelullaan.
Karivieri pyysi vankilanjohtajalta kynän ja paperia kirjoittaakseen puolustuspuheen oikeudenkäyntiä varten. Ihme ja kumma, pyyntöön suostuttiin. Kosmoskynällä syntyi tekstiä ruutupaperille: ”On päivänselvää, että
syyttelyn takana ovat kaunaiset kommunistit, jotka ovat nyt niskan päällä,
kun puna-armeija on maassa”.
Mutta kirjoittaminen ei ottanut sujuakseen.
Asianajaja tuli selliin neuvottelemaan puolustuksen strategiasta.
– Lähdemme siitä, että Te tunnustatte Pertti Suomalaisen pakomatkan
järjestämisen Ruotsiin, asianajaja ehdotti. – Suomen hallitus tekee kaikkensa, jotta Te pääsette lyhyellä ehdonalaisella. Presidentti Ryti sanoi, että
isänmaan puolesta voi toimia vankilastakin.
– Miksi Ryti tuomittiin? Miksei Mannerheimiä? Karivieri kysyi hiljaisella äänellä.
– Stalin ei halunnut Mannerheimiä oikeuteen.
– Miksi ei?
– Ehkä Stalin sotilaana ymmärtää, että Mannerheim vain totteli käskyjä.
– Ja Rytikö poliitikkona noudatti äänestäjien tahtoa? Silloinhan syyllinen on Suomen kansa.
– Niin ei voida ajatella. Koko kansaa ei voida asettaa syytteeseen.
– Koska ei voida rangaista kansaa, tuomitaan muutama minun kaltaiseni
pikkutekijä, Karivieri sanoi alistuneesti.
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– Suomessa sotasyylliset pääsivät vähällä. Bulgariassa Ryti olisi teloitettu. Ranskassa Saksan kanssa yhteistyössä ollut pääministeri ammuttiin.
Norjassa Quisling hirtettiin ja ruumis jätettiin kaiken kansan katsottavaksi.
Karivieren pää painui.
Asianajajan mentyä vartija palautti Karivieren selliin. Hän polvistui
lattialle ja pani kädet ristiin ja alkoi rukoilla:
– Me rikoimme Sinun tahtoasi vastaan. Anna meille armosi, sillä ilman
Sinun armoasi kukaan ei pelastu.
Vasta nyt hän ymmärsi Kristuksen kärsimisen todellisen sisällön. Tähän
asti hän oli ollut pelkkä leipäpappi. Hän päätti lopettaa elämänsä oman
käden kautta. Mutta kalteri-ikkunassa ei ollut verhoja, joista voisi punoa
hirttoköyden.
– Anna minun säilyttää järkeni valo, hän höpisi.
Karivieri sairastui henkisesti. Hän meni vankilan lääkärin vastaanotolle
hakemaan apua ahdistukseen. Odotushuoneessa oli tuttu.
– Sinäkin olet täällä? Karivieri sanoi Klaus Norrelle.
– Niin, Klaus vastasi vaisusti.
Klaus oli laihtunut. Silmien alla olivat tummat varjot.
– Miksi sinä olet täällä? Karivieri kysyi.
Klaus vaihtoi kielen ruotsiksi ja kertoi, että oli Äänislinnan siirtoleirin
komendantin lähdettyä joutunut apukomendanttina ottamaan vastuun järjestyksestä. Hän joutui rankaisemaan kahta huligaania, jotka olivat varastaneet leirin varastosta leiriasukeille tarkoitettua muonaa. Hän antoi käskyn
ampua varkaat, koska suomalaisten lähdettyä kukaan ei olisi rankaissut
niitä. Hän katui, että oli käskenyt tuomaan naiset silminnäkijöiksi. Naiset
olivat kaivanneet valvontakomissiolle.
Karivieri tunsi syvää myötätuntoa Klausia kohtaan.
Klaus kertoi, että hänet oli haettu kotoa ja viety Riihimäen vankilaan.
Sinne koottiin tutkintavankeja, joita aiottiin syyttää sotarikoksista. Kun
heitä lähdettiin viemään Riihimäeltä jonnekin, hänellä oli partakoneenterä
kätkettynä saappaankorkoon. Hän olisi viiltänyt ranteet auki, jos heidät
olisi viety rajalle; elämälle olisi kuitenkin täytynyt sanoa hyvästi. Hänen ei
tarvinnut käyttää partakoneenterää, sillä jatkettuaan Haminasta auto kääntyi Lappeenrantaan. Heidät suljettiin Miehikkälän entiseen sotavankileiriin.
– Sellainen asunto annettin maanpuolustajalle, Klaus sanoi suomeksi.
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Klaus imi tupakasta savua ja puhalsi sen heti pois. Hän vaihtoi kielen
taas ruotsiksi ja kertoi, että Jekaterina oli tullut Miehikkälään tapaamaan
häntä. He saivat viettää kahdestaan hetken rantasaunassa kenenkään häiritsemättä.
Klaus sytytti uuden tupakan heti edellisen sammutettuaan.
– Me yrittimme panna lapsi alkku på förskott, Klaus sanoi.
Klausista pahinta oli epätietoisuus. Häntä pidettiin vankilassa ilman
lupausta oikeudenkäynnistä. Hän oli valmis tunnustamaan jonkun pikku
sotarikoksen, jos saisi takeet, että pääsee muutaman kuukauden ehdonalaisella.
Lääkäri diagnosoi Karivierellä lievän masennuksen. Hänen saatua siihen
hoitoa elämänhalu palasi vähin erin. Hän sai vankilan johtajalta luvan saarnata vankilan kappelissa. Hänellä oli erinomainen aihe. Hän puhuisi presidentti Rytistä ristille nostettuna Vapahtajana. Ryövärin rooleissa olisivat
asekätkennästä ja rintamalla tehdyistä sotarikoksista syytetyt. Pian hän
kuitenkin ymmärsi, ettei voinut puhua niin. Sliippasi liian läheltä. Hän ei
voinut loukata Klausia, jota tutkittiin sotarikoksesta, eikä Birgeriä, jota
epäiltiin asekätkennästä. Hän puhuisi anteeksi antamisesta.
Vankilan pikku kappeli täyttyi sunnuntaina sanankuulijoista. Liturgia
alkoi ja eteni tutun kaavan mukaan. Määrätyn virren aikana Karivieri siirtyi
saarnastuoliin. Hän laski Raamatun sille varattuun telineeseen ja avasi sen
kohdasta, johon oli pannut saarnatekstin merkiksi. Virren päätyttyä hän
nosti katseen. Sekalainen seurakunta odotti sanannälkäisenä.
– Ystävät, hän aloitti. – Tässä pikku kappelissa on eri rikoksista tutkittavina olevia. Eräitä epäillään tavanomaisesta rikoksesta, kuten taposta tai
varkaudesta. On myös sellaisia, joita tutkitaan teosta, joka ei ole rikos tavanomaisessa mielessä.
Karivieri piti lyhyen tauon, ennen kuin jatkoi:
– Eräitä epäillään aseiden välivarastoinnista ja sissisotaan valmistautumisesta. Tekivätkö he väärin, kun varautuivat pahimman varalle, sillä Neuvostoliittoon ei voinut luottaa, vaikka välirauha oli solmittu?
Karivieri katsoi, kuinka sanat vaikuttivat. Ilmeet olivat vakavia.
– Eräitä aiotaan syyttää sodankäynnin lakien rikkomisesta. Sananlasku
sanoo, että sodassa lait vaikenevat. Sodassa tehdään vääryyksiä puolin ja
toisin, mutta vain sodan hävinnyttä osapuolta rankaistaan niistä teoista.
Eräitä on jo tuomittu rikoksesta rauhaa vastaan Suomen perustuslakiin
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kuulumattomalla takautuvalla erityislailla. Tekikö presidentti Ryti väärin,
kun hän uhrasi itsensä, jotta Suomi ei olisi jäänyt yksin, kun puna-armeija
kesällä neljäkymmentäneljä hyökkäsi Karjalan Kannaksella ja muualla?
Kun Neuvostoliitto hyökkäsi maahamme syksyllä kolmekymmentäyhdeksän, tekivätkö sotilaat väärin, kun rupesivat puolustamaan koteja maahanhyökkääjää vastaan? Naiset, lapset ja vanhukset syyttäisivät heitä, jos he
eivät olisi ruvenneet puolustamaan.
Ei kuulunut hiiskahdustakaan.
– Neuvostoliitto on väärintekijä. Suomi on uhri, Karivieri pudotteli sanoja.
Joku yskäisi.
– Kristus, maailman kansojen pelastaja, sanoo ”älkää tuomitko, ettei
teitä tuomittaisi”. Hän, joka otti koko ihmiskunnan synnit kantaakseen,
sanoi ristillä ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät ymmärrä mitä he tekevät”.
Olisi voinut kuulla nuppineulan putoamisen lattialle.
Jumalanpalveluksen jälkeen moni tuli kiittämään Kariviertä lohdutuksesta, jota saarna oli heille antanut.
Lopullinen rauha solmittiin Pariisissa. Se ratifioitiin Helsingissä ja Moskovassa. Neuvostoliitto otti Suomelta Viipurin läänin ja eräitä muita alueita.
Suomi joutui asuttamaan lähes puoli miljoonaa evakkoa pienentyneelle
alueelleen. Lisäksi Suomi joutui maksamaan suuret sotakorvaukset.
Valvontakomissio poistui maasta.
Karivieri kuuli vankilaan, että Klaus oli vapautettu kaikista syytöksistä
todistusaineiston puutteellisuuden vuoksi. Myös melkein kaikki asekätkennästä vangitut vapautettiin ilman syytteiden nostamista, Birger niiden joukossa. Vankiloissa odottivat syytteen nostamista enää hänen kaltaisensa
epämääräisistä syistä vangitut.
Asianajaja tuli tapaamaan Kariviertä. Oikeudenkäynnistä ei ollut mitään
uutta kerrottavaa.
Karivieri sanoi olevansa valmis tunnustamaan ”rikoksensa”, jos se auttoi isänmaata.
Asianajaja kiitti häntä uhrivalmiudesta mutta pyysi odottamaan.
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4.
Vankilan portti kolahti raskaasti kiinni Risto Karivieren takana. Kesti hetken, ennen kuin hän tajusi, missä suunnassa rautatieasema oli. Hän lähti
kävelemään sinne. Askel horjui. Terveys oli mennyt vetoisessa sellissä.
Hän oli joutunut istumaan melkein puolitoista vuotta syyttömänä vankilassa. Oikeus oli vapauttanut hänet kaikista syytteistä. Hän hakisi korvausta
valtiolta.
Karivieri osti rautatieasemalla matkalipun Turkuun ja nousi junaan.
Juna joutui kiertämään Toijalan kautta, sillä Neuvostoliitto ei antanut junille kulkulupaa rantaradalle pakkoluovutetun Porkkalan läpi. Turun rautatieasemalta hän jatkoi kävellen kotiin. Hänestä tuntui, että ihmiset tuijottivat
häntä.
Kotona haisi ummehtuneelle. Karivieri veti verhot syrjään ja avasi ikkunat tuuletusta varten. Missään ei näkynyt pölyä. Rouva Pyssy oli pitänyt
paikat siistinä sillä aikaa, kun hän istui vankilassa.
Risto Karivieri luopui korvauksen hakemisesta Suomen valtiolta. Vangitsemisen takanahan ei ollut Suomi, vaan Neuvostoliitto, ja siltä korvausta
oli turha hakea. Ihmiset karttoivat häntä – vankilassa istunutta – vaikka hän
oli istunut syyttömänä. Ainoa, joka ei karttanut, oli Margit. Hän vietti Solkullassa pitkiäkin aikoja. He istuivat kerran lehtimajassa ja joivat kahvia,
jota taas sai kaupasta. Aurinko paistoi lämpimästi.
– Mie pelkhään, että Klausin avioliitto päättyy heti erhoon, Margit huokaisi.
Karivieri oli vihkinyt Klausin ja Jekaterina Pohtojevin avioliittoon muutama viikko sitten. Viime viikolla nuorikko oli tullut yllättäen myöhään
illalla hänen luokseen pyytämään yösijaa, sillä Klaus riehui kotona humalassa. Hän salli Jekaterinan jäädä yöksi palvelijanhuoneeseen. Aamulla
Jekaterina palasi miehensä luokse.
– Klaus oppi SS-joukoissa juohmaan. Hän polttaa ku korsteeni. Hänestä
ei ole toimitusjohtajaksi. Hän vain riitelee työntekijäin kanssa, ja kalliit
konneet seisoot toimettomina. Olisipa Vilhelm saanu ellää, Margit huokaili.
Klausista oli tullut toimitusjohtaja, kun Birger oli kuollut sydänkohtaukseen pian tutkintavankeudesta vapauduttuaan.
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– Klaus teki firmasta vekselivetoisen muutamassa kuukauvessa. Se joutui lähes bankrothiin, Margit jatkoi vuodatusta.
– Verstas jäi osattomaksi sotakorvaustoimituksista, kun Birger istui
vankilassa, Karivieri sanoi.
– Norren suku mennee hauthaan Klausin mukana, Margit sanoi.
– Eikö tosiaan ole muita?
– Ei. Tiettävästi Venäjälle mennyt sukuhaarakin on sammunut.
Pääskyset tekivät taivaalla taidokkaita lentoliikkeitä ja livertelivät.
– Sanomalehdissä kirjoitettiin Amerikassa kiinni jääneestä venäläisvakoojasta, joka meni sinne Suomen kautta, Karivieri kertoi. – Hänet tuotiin
Venäjältä suljetussa junassa Porkkalaan ja salakuljetettiin sieltä Helsinkiin.
Helsingistä se lensi Amerikkaan.
– Vai niin.
– Niin muuttuu maailma, Eskoseni. Jos Amerikka ja Neuvostoliitto olisivat olleet toistensa vihollisia jo sodan aikana, sodassa olisi käynyt toisin.
Suomi ei olisi menettänyt Karjalaa.
– Sie jaksat surra Karjalan menetystä.
– Jos Suomi olisi saanut pitää Karjalan, sinunkaan maista ei olisi tarvinnut luovuttaa monta hehtaaria evakoille, Karivieri muistutti.
– Mie olisin joutunut luovuttahmaan vielä enemmän, jos en olisi maksanut.
Margit viittasi eduskunnan säätämään pika-asutuslakiin, jonka nojalla
kotinsa menettäneet karjalaiset saivat maata. Laissa oli pykälä, että ruotsinkieliset voivat ostaa maata suomenkielisistä kunnista ja luovuttaa sen
evakoille. Sillä estettiin ruotsinkielisten pitäjien muuttuminen karjalaisten
tulon myötä suomenkielisiksi.
– Sinusta tuli äkkiä suomenruotsalainen, Karivieri ironisoi. – Mynämäki
on lähes täysin suomenkielinen pitäjä. Teidän suomenruotsalaisten olisi
korkea aika opetella enemmistön kieli. Se olisi teille helppoa, kun te olette
niin teräväpäisiä. Johan Snellman sanoi, että …
– Onko siusta tullu aitosuomalainen? Margit piikitteli.
– Pois se minusta.
– Karjalan menetystä on turha ennää surra, Margit sanoi. – Karjalaiset
ovat hyviä hevosmiehiä. Villan isäntäkin laskettellee raitilla täyttä ravia,
kun se mennee hakehmaan kunnanjauhoja. Mut sen emännän tapoihin mie
en totu. Se sotkee kaikki paikat joka kerta, ku se leipoo piirakoita.
– Vieläkö he valmistavat Solkullassa ruoan karjakeittiössä?
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– Eivät ennää aikoihin.
Hautajaissaatto kulki syksyisellä Turun hautausmaalla. Varikset kraakkuivat. Saatto pysähtyi avatun haudan luona. Risto Karivieri ja Margit Norre
seurasivat saattoa matkan päästä. Saattajia oli vain kourallinen. Vainajan
lapset olivat kuolleet tai muuttaneet ulkomaille. Tuntematon mies pysähtyi
heidän viereen.
– Kuka vainaja mahta olla? mies kysyi.
– Elmer Katava, Karivieri kertoi.
– Mää tiedän hänen. Hän oli kova kommunisti, mies sanoi..
– Hän oli Solkullan entisen torpparin poika. Hän oli kartanossa renkinä,
ennen kuin muutti vuosisadan alussa Turkuun, Karivieri kertoi. – Mutta ei
hän ollut kommunisti.
Pappi kaatoi pienellä lapiolla hiekkaa harmaaksi verhoillun arkun päälle.
– Kelppa pappi näköjä siunama sosialistinki, mies sanoi. – Aate on hyvä, mut ko toverit kenkkuile. Venäjäkä ei muuttunu pareveks, vaik sinne
tuli kommunismi. Pomot määräilevä' siel erellenki ja työläiset tottele. Eik
Katavan poika ammuttu dosenttina?
– Desanttina, Karivieri korjasi. – Kyllä. Hänet on haudattu tähän lähelle.
Haudasta on tullut pyhiinvaelluspaikka kommunisteille.
– Kommunistei voira syyttä siit, et presidentti Ryti tuomitti sotasyylisenä, mies sanoi.
– Tärkeintä on anteeksianto, Karivieri sanoi.
Mies meni pois.
Hekin lähtivät. Margit käveli vaivalloisesti kepin kanssa.
– Jumala voisi ottaa miutkin jo täältä pois, Margit sanoi. – Hän on unhottanu miut tänne maan päälle.
Margit oli tosiaan vanha kuin taivas.
Auto ja kuljettaja odottivat portin luona. Virtanen nousi kuljettajan paikalta avaamaan ovet. Karivieri ja Margit kömpivät auton takapenkille. Virtanen veivasi moottorin käyntiin ja palasi ratin taakse. Virtanen ”pani ykkösen silmään” ja. painoi jalalla ”lusikkaa”. Auto lähti lipumaan keskikaupungille.
Risto Karivieri kirjoitti muistelmiaan kotona eräänä iltana. Hän halusi puhdistaa jälkimaineensa. Tulevien sukupolvien oli saatava tietää, että hänet
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oli pantu syyttömänä vankilaan. Mustakantiseen ruutuvihkoon syntyi tekstiä: ”Talvisota, jonka Neuvostoliitto aloitti, ei ollut muuta kuin vapaussodan jälkinäytös. Neuvostoliitto aikoi palauttaa Suomen kokoonpanoonsa,
josta se oli irronnut vuonna seitsemäntoista. Jatkosota oli, kuten nimikin
kertoo, talvisodan jatko. Sitäkään sotaa Suomi ei halunnut. Neuvostoliitto
aloitti sen pommittamalla Suomen kaupunkeja. Neuvostoliitto suorastaan
pakotti Suomen Saksan liittolaiseksi painostamalla välirauhan aikana
Suomea. Saksa ojensi Suomelle auttavan käden lähettämälle asekauppiaat
tänne. Suomi tarttui siihen kuin hukkuva oljenkorteen. Kun sota Saksan ja
Neuvostoliiton välillä alkoi kesäkuussa neljäkymmentäyksi, Suomi vedettiin siihen mukaan. Hitler sanoi, että Suomi oli liitossa Saksan kanssa. Talvella neljäkymmentäneljä Suomi oli valmis tekemään erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa, mutta Moskovan ehdot olivat liian kovat. Kuultuaan
rauhantunnusteluista Saksa, joka oli silloin vielä voimissaan, lopetti ase- ja
viljatoimitukset Suomeen pakottaakseen Suomen jatkamaan sotaa rinnallaan. Kun puna-armeija aloitti kesällä suurhyökkäyksen Kannaksella,
Moskova vaati Suomelta antautumista ehdoitta, mihin Suomi ei voinut
suostua. Saksa lupasi toimittaa Suomelle aseita ja viljaa ehdolla, että Suomi pysyy sen rinnalla. Ryti uhrasi itsensä ja lähetti ulkoministeri Ribbentropin mukana Hitlerille kirjeen, jossa lupasi, ettei tee erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa ilman Saksan suostumusta.
Rinnassa vihlaisi. Kipu siirtyi leukaan ja käsivarteen. Kynä kirposi sitä
kuljettavasta kädestä. Karivieri nousi mennäkseen sänkyyn lepäämään.
Tuoli kaatui ja hän sen mukana. Pää osui pöydän kulmaan. Joku sammutti
valon.
Tullessaan lauantaina siivoamaan rouva Pyssy ihmetteli, miksi verhot olivat ikkunoiden edessä, vaikka aamu oli jo pitkällä. Porstuassa oli imelä
haju. Käsi lennähti suun eteen, Karivieri makasi pöydän alla.
Ennen kuin lähti hakemaan apua, rouva Pyssy veti verhot syrjään ja
avasi ikkunat tuuletusta varten.
Lääkäri diagnosoi vainajan kuolleen sydänhalvaukseen. Poliisi saapui paikalle ennen ruumisautoa. Virkapukuiset tekivät tutkimuksiaan ja totesivat,
ettei mitään rikokseen viittaavaa ollut tapahtunut, ja antoivat luvan viedä
ruumiin pois.
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Hautaustoimiston ilmeettömät miehet nostivat ruumiin paareille, peittivät kankaalla ja kantoivat paarit ulos. Miehet työnsivät paarit ruumisautoon, jonka moottori kävi koko ajan. Uteliaita naapureita tuli ulos.
Lundgreenska sanoi kuulleensa seinän takaa kolahduksen kolme päivää
sitten:
– Mää pyysin Albertti menemän kattoma, mut se jäi tekemät.
– Mnä en ymmärä, miks Karivieri joutus vankilasse, Lundgreen sanoi.
– Hän teki jonkun häpeällisen rikoksen, lyhyenläntä mies tiesi.
– Hää ei tehnt rikosta, rouva Pyssy sanoi. – Hänet pantii syyttömänä
vankilaan.
Musta ruumisauto lipui kaariportista kadulle. Auton takaikkunaan osui
kirkas auringonvalo, joka häikäisi kaikkien silmät.
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